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األسماء 

الموصولت 

 مـا هـً ؟ 
 

 



 هفهىم االسن الوىصىل 

 .سٓشخ يٍ أخهً  انرًأحة أيً 

 

 ْم نهدًهح انساتقح يعُى ذاو ؟          

 

 ْم تقٍد اندًهح ذايح انًعُى ؟-

 يا انكهًح انرً خعهد اندًهح غٍش ذايح انًعُى ؟-

   أًْ اسى ،أو فعم ،أو حشف؟( انرً) كهًح -

نّ يعُى ٔدالنح ٔاضحح ( انرً ) ْم االسى -
 تًفشدِ ؟

إنى ٔصهّ تدًهح تعذِ ذٕضح (  انرً) ْم ٌحراج االسى -
 دالنرّ ٔذرى يعُاِ ؟

  َعى ، فًعُاِ يشذثط ٔيٕصٕل تاندًهح انرً تعذِ 

 ُأِحةُّ أهً

  ًعن 

 ال
 أحة أهً الرً

 الرً
 اسن

 ال



-  ّ ِ إال تٕصه رى يعُا سًً االسى انزي الٌ  ياراَ 

 ؟ تدًهح تعذِ
 أحة أهً الرً سهزخ هي أجلً 

 االسن الوىصىل

يا اندًهح انرً أذًد يعُى االسى  -
 سهزخ هي اجلً  ؟ (انرً ) انًٕصٕل 

يارا َسًً اندًهح انرً ذأذً تعذ االسى  -
 انًٕصٕل ٔذرى يعُاِ ؟

 خًهح صهح انًٕصٕل 

 سهزخ هي أجلً    الرً أحة أهً 



 وبعد هرا الشرح الوافي ماذا تستنتج ؟

 :أسرُرح 

 االسى انًٕصٕل
ْٕ اسى ال ٌرى يعُاِ إال 

 تدًهح ذأذً
تعذِ ذسًى صهح  

 انًٕصٕل



 أيثهح ذٕضٍحٍح 

ثاتشٔا عهى انذساسح  انزٌٍَدح انراليٍز 

. 

ثاتشٌ عهى  انالذًَدحد انرهًٍزاخ 

 انذساسح

أخشٌد فً  انرًَدحد انرداسب 

 انًخرثش

 .ثاتش عهى انذساسح انزيَدح انرهًٍز 

ثاتشخ عهى انرً َدحد انرهًٍزج 

 .انذساسح

ثاتشا عهى  انهزاٌَدح انرهًٍزاٌ 

 .انذساسح 

ثاتشذا عهى  انهراٌَدحد انرهًٍزذاٌ 

 انذساسح



   رابش على الذساست الزيوجح الخلمٍز 

 (الزي ) االسم الموصول 

 مع مه اسخخذمىا االسم الموصول

 (الخلمٍز .) مفشد مزكش 

 (الخلمٍزة ) مفشدة مؤوزت  -

   الذي  ــــــــ  اليت

 رابشث الخًوجحج الخلمٍزة 

   على الذساست 
 (الخً ) االسم الموصول 

 مع مه اسخخذمىا االسم

 الموصول 



وجح الخلمٍزان اللزان رابشا على  

 الذساست

 (اللزان ) االسم الموصول 

مع مه اسخخذمىا االسم 

 الموصول

 (الخلمٍزان ) مزىى مزكش 

وجحج الخلمٍزحان اللخان رابشحا  

 على الذساست

 (اللخان ) االسم الموصول 

مع مه اسخخذمىا االسم 

 الموصول

 (الخلمٍزحان ) مزىى مؤوذ 

 اللذان ــــــــ اللتان 



وجح الخالمٍز الزٌه رابشوا على  

 .الذساست 

 (  الزٌه ) االسم الموصول 

مع مه اسخخذمىا االسم 

 الموصول ؟

 (الخالمٍز ) جماعت ركوس 

 الذين ـــــ الالتي 

وجحج الخلمٍزاث الالحً رابشن  

 .على الذساست 

 (  الالحً ) االسم الموصول 

مع مه اسخخذمىا االسم 

 الموصول ؟

 (الخلمٍزاث ) جماعت إواد 



    

  

 
 

 



 األسماء الموصولت 

 الزٌه خانالل نللزاا الخً الزي

مفشد 

 مزكش

مفشد 

 مؤوذ

جمع 

غٍش 

 العاقل

مزىى  

 مزكش

مزىى  

 مؤوذ

جمع 

 مزكش

جمع 

 مؤوذ

 الالحً



 :مالحظت

 سفعًا اللزان

 وصبًا و جشًا اللزٌه

 سفعًا خان الل

 وصبًا و جشًا خٍهالل



 انرقٌٕى

 :الوىصىلح فٍوا ٌأذً األسواء أسرخزُج 
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 ذثقى اسن هىصىل لن ًذكزٍ فً هذٍ األهثلح هي ٌذكزٍ لٌا ؟* 
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