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 بسن اهلل الرمحن الرحين 

 هدرسة اشكيث  الثانوية النووجية  بنني 
 0912892168حمود املصطفي ت / هطبوعات األستاذ 

 الصف الثالث- حروف املعاني–ورقة عول 

 ( يف – علي –عن -  الباء – الالم -هن)
 يٍ بًعُي انبدل (ارتضيتى بانحياة اندَيا يٍ االخرة )/ 7. وهي حرف يجر انظاهر وانضًير- :(هن )/ 1

 داللة الحرف- معني الحرف الجممة م
 المسجد . ابتداء الغاية في المكان (سبحان الذي اسري بعبده لياًل من المسجد الحرام الي المسجد االقصي ) 1
 اول يوم.ابتداء الغاية في الزمان . لمسجد ُأسس عمي التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيو 2
 (بعض ما تحبون). التبعيض (لن تنالوا البرَّ حتي تنفقوا مما تتحبون) 3
 (في)بمعني  (ماذا خمقوا من االرض) 4
 بسبب خطيتيم اغرقوا. التعميل (ممَّا خطيئتيم ُأغرُقوا) 5
 الرفعة.االستعالء (ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا  ) 6

 -:الالم/ 2
 داللة الحرف- معني الحرف الجممة م
 .الُمِمك (هلل مافي السموات وما في االرض) 1
 التعميل االكتساب ضروري لدفع الفاقة وذل الحاجة 2
 انتياء الغاية (ُكٌل يجري أَلَجٍل مسمى ) 3
 زائدة لمتوكيد أريُد ألنسي ذكرىا 4
 بعد غادرت المسجد لصالة العصر 5
 في ليمة قبل رمضان. قبل كتبت الرسالة لميمِة بقيت من رمضان 6

 -:الباء / 3
 

 

 داللة الحرف- معني الحرف الجممة م
 .                                        االلصاق  أمسكت بالمص 1
 االستعانة رصدت الكواكب بالمنظار  2
 التعدية  ((ذىب اهلل بنورىم   )) 3
 (من بعضيا)التبعيض  ((عينا يشرب بيا المقربون )) 4
  عن– المجاوزة  ((ويوم تشقق السماء بالغمام  )) 5
 المصاحبة ((أىبط بسالم  )) 6

 بعض من الشئ: التبعيض

تاتي بمعني في اذ دلت ع علي 

 .الظرفية

ما بعدها علة وسبب  : التعليل

 فيما قبلها 

حقيقي يدل علي / 1: االستعالء

ان االسم المجرور قد وقع فوقه 

المعني الذي قبله وقوعا حقيقيا 

 مباشراًا 

 .مجازي / 2

يكون ما بعدها شئ :االستعانة 

يساعد في حصول المعني الذي 

 .قبله
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  -:عن / 4
 داللة الحرف- معني الحرف الجممة م
 ابتعدت وتركت. المجاورة جموت عن البمد ورغبت عن االقامة فيو 1
 اي بعد قريب . بعد سأسافر عن قريب 2
 معني عمي الدالة عمي االستعالء ((ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسو )) 3
 اي الجل قولك. التعميل ((وما نحن بتاركي آليتنا  )) 4
 بدل نفس  - البدل ((واتقوا يومًا ال تجزى نفُس عن نَّْفٍس شيئًا  )) 5
 الباء ((ومل ينطق عن اليوي  )) 6

 -:علي / 5
 داللة الحرف- معني الحرف الجممة م
 اي فوقيا. استعالء حقيقي ((وعمييا وعمي الُفمك ُتْحَمُمون )) 1
 استعالء مجازي  ((تمك الرسل فضمنا بعضيم عمي بعض  )) 2
 (في حين غفمة)دالة عمي الظرفية (ودخل المدينة عمي حين غفمة من اىميا) 3
 رضي عني - المجاوزة بمعني عن اذا رضي عمي االبرار غضب االشرار  4
 المصاحبة بمعني مع ((وان ربك لذو مغفرٍة لمناس عمي ظمميم  )) 5
 (من الناس)بمعني من ((ويل لممطففين الذين اذا اكتالوا عمي الناس يستوفون  )) 6
 (ليم عندي ذنب)عمي بمعني عند ((وليم َعَميَّ َذنبٌ )) 7

 من 

 

 
 ابتداء انغايت                    انتبعيض                     انبدنيت                                   انظرفيت                           انتعهيم                    االستعالء

  (يعُي عهي)        (تىضيح انعهت)                     (يعُي في)                                (يعُي بدل )            (يعُي بعض)انسياٌ وانًكاٌ             

 الالم 

 

 
 انًهك                               انتعهيم                     اَتهاء انغايت                            انتىكيد                           يعُي بعد                  يعُي قبم

                                (وهي انسائدة)                                                                                                         

 الباء 

 

 
 االنصاق                         االستعاَت                    انتعديت                          انتبعيض                          انًجاوزة                  انًصاحبت

                            (يعُي يع)            (يعُي انًجاورة )                                                (تعدي انفعم انالزو )      (يستعيٍ بانشئ)انسياٌ وانًكاٌ             

 عن 

 

 
 انًجاوزة                       يعُي بعد                  االستعالء                                   انتعهيم                      يعُي انبدل                   يعُي انباء

التي تبني منها الكلمات وتتكون صيغتها (حروف الهجاء)هي التي تفيد معني جديد يجلبه الحرف معه وهي غير حروف المباني :- حروف المعاني 

 .منها


