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I. :وصف الظاهرة وتحلٌلها 

 :اآلتٌ  توضٌحٌ الملل  األحظ أال

                 المجموع  األولى :

              عصفور جمٌل. ذاـــه

  فكرة رائع . ذهــه

على  ها تدل(، ستالحظ بأنذهــه( ، )ذاــهتأمل اآلن أسماء اإلشارة فً الملالٌٌن اآلتٌٌن )

( ذاــه)من  كال النظر فً الملالٌٌن، سنالحظ بأنأعدت إمعان ، كما أنك إذا مشار إلٌه بعٌنه

وهً ال محل لها من  هاء التنبٌه، وهذه الهاء تسمى  ]هاء[( تتصل بهما ذهــه) و

( هً أسماء ذه(، )ذااإلعراب، ألنها تنبهك للمشار إلٌه، وبالتالً ستتوصل إلى أن )

 إشارة.

 نستنتج إذا أن  

 

 المجموع  اللانٌ :

 حظ األملل  التوضٌحٌ  اآلتٌ :ال

 مهندس بارع  ذاـهـ -1

 مهندس  بارع   ـذهــه -2

 مهندسان بارعان ذانـهـ -3

 مهندستان بارعتان تانـاهـ -4

 

 معهد تحكمه قيم

 

دروس وأوشطة تعليمية تعلمية عه بعد لضمان استمرارية 

 الدراسة

 المادة: اللغة العربية            المستىي: السىة األولً إعدادٌ ثاوىٌ

  

قراءة الدرس قراءة  نطلب منك ،158سماء اإلشارة" ص: لغوٌا، تحت عنوان "أ درسا ٌدٌك نضع بٌن

 .هاستٌعاباالجتهاد فً متأنٌ ، و

  

من المعارف، وتشٌر إلى معٌن حاضر أو سبق ذكره فً الكالم، وتتصل  أسماء اإلشارة

 تسمى بهاء التنبٌه وهً ال محل لها من اإلعراب.   ]هاء[بهذه األسماء 
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ومن حٌث  ؟جنس المشار إلٌهماذا تالحظ من حٌث ل اآلن أملل  المجموع  اللانٌ ، تأم

 أو بعده أو توسطه؟  هقرب

ف المشار تختلف باختالالشك أنك الحظت أن أسماء اإلشارة فً المجموع  اللانٌ ، 

المفرد  ٌشٌر إلى 1فً الملال رقم  )ذا(توسطا، فملال اسم االشارة إلٌه قربا أو بعدا أو 

 ذ ال ٌمكننا أن نشٌر به للمؤنث، ، إالقرٌب المذكر

 ،  القرٌب المؤنث المفردإلى ٌشٌر  ذه(اشارة )اسم  جد، ست 2الملال  أما فً 

 الملنى المذكرإلى  شٌرٌ، (ذانشارة )اإل، ستالحظ أن اسم 3 الملالن جٌدا تمعن اآل

  القرٌب. الملنى المؤنث لىٌشٌر إ، 4فً الملال  (تانبٌنما اسم االشارة ) ،القرٌب

( ملال ب وٌجر بالٌاءباأللف وٌنص ٌرفع)إعراب الملنى ان معرب تان (  )ذان ( و)و 

 على ذلك:

 [الفتاتان هاتان/مرت الرجالن هذانمرَّ  [ ،]الفتاتٌن هاتٌن/رأٌت الرجلٌن هذٌن]رأٌُت  

 .[المرأتٌن هاتٌن/ مررت بالرجلٌن هذٌن]مررت ب

الشك أنك الحظت بأن اسم ، (  5) الملال  ملال فً هذه المجموع  تأمل اآلن آخر

، مما ٌبٌن رٌبٌن الجنسٌن معا : المذكر والمؤنث القى به إل ٌمكن أن نشٌر[،  ؤالءإشارة ]

 [ مشترك بٌن الجنسٌن.ؤالءأن اسم إشارة ]

وفً الم والكاف لا أن أسماء اإلشارة فً األملل  الخمس  لم تتصل بها اأٌضالحظ 

الم المن ذا تجردت إسماء اإلشارة وبالتالً فإن أ، رٌبا ذه الحال  فإن المشار إلٌه ٌكون قه

 ها تشٌر إلى المشار إلٌه القرٌب .والكاف فإن

 :نستنتج إذا أنَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء االشارة التً تشٌر إلى المشار إلٌه القرٌب مع جنسه هً :
 ذا: للمفرد المذكر.
 ذه: للمفرد المؤنث.

 أوالت: للجمع المذكر والمؤنث. -أولو -أوالء

 تٌن: للملنى المؤنث.  -تان

 ذٌن: للملنى المذكر.-ذان

 تلحق ببعض أسماء االشارة هاء، تسمى هاء التنبٌه.

ٌشار باسم اإلشارة للقرٌب، إذا تجرد من الم تسمى )الم البعد( والكاف 

 التً تسمى )كاف الخطاب(.

 

 هً :أسماء االشارة التً تشٌر إلى المشار إلٌه القرٌب 

 ذا: للمفرد المذكر.

 ذه: للمفرد المؤنث.

 أوالت: للجمع المذكر والمؤنث. -أولو -أوالء

 تٌن: للملنى المؤنث.  -تان

 ذٌن: للملنى المذكر.-ذان

 تلحق ببعض أسماء االشارة هاء، تسمى هاء التنبٌه.

باسم اإلشارة للقرٌب، إذا تجرد من الم تسمى )الم البعد( والكاف  ٌشار

 التً تسمى )كاف الخطاب(.

 



 :المجموع  اللالل  

 حظ األملل  التوضٌحٌ  اآلتٌ :ال

 الحصان سرٌع ذلك -1

 سفٌن  ضخم  تلك -2

 عمال نشٌطون  أولئك -3

 بات مجتهداتلطا أولئك -4

من المؤكد أنك اكتشفت أن )ذلك( تدل فً المجموع  اللالل ،  واللانً  الحظ الملال األول

 ال شك أنك الحظت بأن هذٌنعلى المفرد المذكر، بٌنما )تلك( تدل على المفرد المؤنث، و

 فهما ٌستعمالن لإلشارة إلىالبعد( و)كاف الخطاب(، بالتالً )الم  مااتصلت به ٌناالسم

 بعٌد.ه مشار إلٌ

اللالث والرابع، ستالحظ بأن اسم االشارة )أولئك( استعمل للجمع المذكر  تأمل الملال

واتصلت به هو اآلخر الالم والكاف مما ، معا  والمؤنث، مما ٌبٌن بأنه ٌستعمل للجنسٌن

 ٌعنً أنه ٌستعمل لإلشارة إلى مشار إلٌه بعٌد.

 المجموع  الرابع :

 حظ األملل  التوضٌحٌ  اآلتٌ :ال

 بٌت جدي لَمَّ َ / لَمَّ/  هنا -1

 مدرستً هناك -2

 قصر البدٌع هنالك -3

/لَمَّ َ أو )هنا(تأمل الملال األول فً المجموع  الرابع : ستالحظ بأن ) هو اسم  (لَمَّ

، (القرٌب) ، فهو ٌفٌد  الم البعد( و)كاف الخطاب(جرد من )ه موأنالمكان  ٌشٌر إلىاشارة 

  ./ هنا بٌن جدي / هنا بٌوت أجداديمعٌن. أو عدد  جنسب غٌر خاص وهو

حظ؟ من المؤكد أنك تال ذاانتقل اآلن إلى الملال اللانً من نفس المجموع ، ما

وأي اسم اشارة اتصلت فقط، كاف الخطاب( ، اتصلت به ) )هناك(شارة اسم اإلأن ستالحظ 

سماء ال وهذا النوع من األ (المتوسط)فقط فإنه سٌشٌر إلى المشار إلٌه )كاف الخطاب( به 

 جنس أو عدد  معٌن.ب ٌختص

)الم البعد و كاف الحظ الملال اللالث، الشك أنك الحظت بأن هذا االسم اتصلت به 

جنس ب ٌختصوكذلك هذا النوع ال )البعٌد(.لمشار إلٌه أنه ٌستعمل لمما ٌدل على  الخطاب(

 أو عدد معٌن.

 وبالضبط للمكان.( تشٌر إلى المشار إلٌه البعٌد لمَّ/لمَّ بالنسب  ألسماء االشارة )

 

 



 تستنتج إذا أن:

 

  

 

 

 

 

II. :أطبق 

 ضع اسم إشارة مناسبا في كل فراغ فيما يأتي:-1

 .ولدان ذكيان ........... 

 .التالميذ مجدون ............. 

 .جندي يدافع عن وطنه.............. 

 عاني.............. القطاران سر 

 حديقة مزهرة............... 

 النقط مشارا إليه مناسبا فيما يأتي: ضع مكان-2

o هذا ................... مجد 

o .هؤالء..................بارعون 

o هاتان .................رحيمتان 

o .أولئك .................نشيطون 

o ئعة.اهذه.................. ر 

 أعرب ما يلي: -4

 سيعود أولئك المهاجرون . -

 هنالك بيت جدي  -

 

 

 

 الم البعد وكاف الخطاب. ارة للمكان القرٌب، ألنه مجرد مناسم اإلش[ هنا]

 كاف الخطاب. رة للمكان المتوسط، إذا اتصلت بهاسم اإلشا[ هناك]

 للمكان البعٌد، إذا اتصلت به الم البعد كاف الخطاب. [ اسم إشارةهنالك]

فإنها معرب   االشارة مبنٌ  إال ما دل منها على التلنٌ أسماء 

 إعراب الملنى


