
 

 

 الممنوع من الصرف : اسم معرب ال ينون ويجر بالفتحة عوضاً عن الكسرة .

   :  ة واحدةما يمنع من الصرف لعل - 1
                               سنبدأ التوضيح :

   : ما انتهى بألف وهمزة زائدة للجمع أو للتأنيث – 1
 ظرفاء ....  –أدباء   –أصدقاء  –شعراء   –علماء  –الزائدة للجمع مثل : عظماء 

 صحراء   –حسناء  –هيفاء  –شمطاء  –بيضاء   –حمراء   –الزائدة للتأنيث مثل : خضراء 
 تكون أسماء علم أالّ نركز : يجب 

 
  مالحظة مهمة :

  أسماء( –هيفاء)علم(   –قّراء  –) أضواء األسماء اآلتية مصروفة ؟ تعد لماذا 
 قرأ (  –أضواء و قّراء : همزتهما أصلية ) ضوء  

 هيفاء : اسم علم يمنع من الصرف لعلتين وليس لعلة واحدة فهو مؤنث معنوي. 
أما لو جاءت بمعنى الصفة مثل : ذهبت إلى امرأٍة هيفاَء فهي هنا ممنوعة من الصرف لعلة 

 واحدة ألنها منتهية بألف وهمزة زائدتين للتأنيث .  
 كانت جمع لــ )اسم( فهي مصروفة ألن الهمزة منقلبة عن واو )سمو(  نأسماء : إ

 ن ألنها مؤنث معنوي.  أما إن كانت اسم علم فهي ممنوعة من الصرف لعلتي        
 :  الكلمات المشتركة التي تشبه )هيفاء( 

  لمياء ( –فيحاء  –جيداء  –ميساء  –حسناء  –شيماء  –نجالء  –)حواء 
 :   ما انتهى بألف مقصورة للتأنيث – 2

 قصوى ...  –عظمى  –صغرى  –مثل : كبرى 
 ، أي تقع األلف ثالثة فأكثر .  يجب أن تكون األلف زائدة وليس منقلبة عن واو أو ياء

 
  مالحظة مهمة :

  (  –منى  –) هدى األسماء اآلتية مصروفة ؟ تعد لماذا 
 جميعها أسماء األلف فيها منقلبة عن أصل وليست زائدة . 

 من ربهم (   هًدى* )أولئك على   مثل :
ظهورها هًدى هنا مصروفة وتعرب : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة منع من 

 التعذر . 
 والتنوين فيها تنوين تمكين وليس عالمة إعرابية .  

 
 
 

 ( 2الممنوع من الصرف )



 أما إن جاءت أسماء علم فهي ممنوعة من الصرف لعلتين ألنها مؤنث معنوي . 
 لمنى منًى كثيرة . *  مثل :

لـمنى : الالم حرف جر ، منى : اسم مجرور وعالمة جره الفتحة المقدرة عوضا عن الكسرة 
 لصرف )مؤنث معنوي (. ألنه ممنوع من ا

 )شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم( 
 منًى : )جمع أمنية( وتعرب :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة .  

 )وهو مصروف ألن األلف منقلبة وليست زائدة  ( 
 :  صيغة منتهى الجموع – 3

وسطها ساكن )ياء هو جمع تكسير جاء بعد ألف التكسير حرفان متحركان أو ثالثة حروف 
 مد( .

  –مفاتيح  –ميادين  –عشائر  -مهاّم  –مواّد  –مراعٍ  –مساعٍ  –مساجد  –مثل : مدارس 
 قناديل .. 

 ** االسم المنقوص الذي يكون صيغة منتهى الجموع يكون ممنوعاً من الصرف مثل :  
 مساعٍ ... (  –مباٍن  –معاٍن  –لياٍل   –نواًد  –مراعٍ  –بواٍد  –حواٍر  –) جواٍر 

 بوادي ....(  –حواري   –أصلها : جواري 
   كبرى بصحارٍ  : مررتمثال 

 ، ألنه ممنوع من الصرف . صحاٍر : اسم مجرور وعالمة جره الفتحة على الياء المحذوفة 

  مالحظة مهمة :
   ( قادة  –أساتذة  – تالمذة   – مالئكة ) لماذا تعد األسماء اآلتية مصروفة ؟ 

ألن كل من مالئكة و تالمذة و أساتذة  جاء بعد ألف التكسير ثالثة حروف وسطها ليس 
 ساكناً .  

 مثلها ) سادة ( ، أما قادة : فاأللف ليست ألف جمع التكسير إنما هي منقلبة عن واو )قود( 
 يُصرف الممنوع من الصرف في حالتين : 

 / القوارير : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة . القوارير إذا عرف بأل مثال : رفقاً ب – 1
المدينة / مساجد : اسم مجرور وعالمة جره  مساجدإذا أضيف مثال : صليت في  – 2

 الكسرة وهو مضاف .
   المدينة : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة . 

دهم : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة وهو  / أناشي أناشيدهمسمعت األطفال و أعجبت ب
 ، )هم( ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه . مضاف 

 
 

 

 

 



 ( 2ورقة عمل )

 أوالً : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي : 

 السؤال  سنة الورود 

 
 
 
 
 
 

    2019 
 

 كل الكلمات اآلتية همزتها أصلية ما عدا :   – 1

 األنحاء ب(                          األضواء (أ
   اإلنشاءد(                            األنواء ج( 

 

 ؟ أي األسماء اآلتية مصروفة  – 2
 .   د( أحسن             . ج( صحراء           .البصرةب(         . مهام  (أ

 

 ؟  الضبط الصحيح لما تحته خط في عبارة )أقيمت البطولة في ......( ما – 3
 مالعَب خضراءِ ب(                        أ ( مالعِب خضراَء  

 مالعَب خضراءٍ د(                       مالعٍب خضراءٍ ج( 
 

 ؟  البديل المناسب لملء الفراغ : سرت في ..............ما  – 4
 البيداِء المقفرةِ ب(                       المقفرةَ البيداَء  (أ

 بيداٍء مقفرةٍ د(                        البيداِء المقفرةَ ج( 
 

 ممنوع من الصرف ؟  سماءأي األ – 5 
   شيطانب(                          عباقرة (أ

 القوارير د(                              ريّانج( 
 

   ؟ شوارع غزةانتشر العذاب في  لما تحته خط :ما الضبط الصحيح   – 6 
 ج( شوارَع غزةَ        د( شوارعِ غزةَ     شوارَع غزةٍ ب(      أ ( شوارعِ غزةِ 

 

 
       2021 

 ؟    األخالق ( أفضللماذا صرفت الكلمة التي تحتها خط ) الصدق من  -  7
 ألنها أضيفت ب(                     ألنها معرفة بأل  (أ

 ألنها على وزن أفعل د(                          ألنها نكرة .ج( 
 

 
 

     2021 

 ؟  أي العبارات وردت فيها كلمة )مساجد( ممنوعة من الصرف  -  8
                          . ) إنما يعمر مساجد هللا من أمن باهلل( (أ

 ) و إّن المساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا ( .   ( ب
                            زرت مساجد دمشق . ج( 

 صليت في مساجد كثيرة . د(  
 

 
   
 
 

 لكلمة الممنوعة من الصرف لعلة واحدة ؟ ما ا -  9
 مواد د(            سادةج(              غالٍ ب(           فالحين (أ

 
 



 ؟ أي الكلمات اآلتية مصروفة  - 10 رزم تعليمية   
 ( شهداء  د        عذراء ج(            شواء ب(         تاريسم (أ

 

 ة ؟ لفتحأي الكلمات اآلتية تجر با - 11
 عمارتين د(              ليالٍ  ج(           مساجدكمب(          أبطال (أ

 

 اختبار      
 التمكين والتميز 

 أغلقت الشوارع بمتاريَس حجريةً          )صوب الخطأ(   –12
  

 
 

2020 

 .   من الفصل األخير  مشاهدعنوان هذا النص :  - 13
 (  اضبط آخر الكلمة التي تحتها خط ) 
 
 

 
 

2021 
 

  فاز كثير من الطلبة بالجوائز  - 14
 (  جعل االسم المصروف ممنوعا من الصرف ، وغير ما يلزم)ا
 

 للخير  . مفاتيح كونوا  -15
 
 

  


