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أسموب االختصاص 

 صورتو الغرض اعرابو المختص الجممة م
 معرفة التحديد مفعول بو العرب متفرقون –العرب  -نحن  1
 // الفخر // المصريين كرماء  -المصريين   -نحن  2
 مضاف الفخر // معشر مجتيدون -معشَر الطالِب  -نحن  3
 معرفة التخصيص // أطباءنحن أطباء المستشفي نعالج المرضي   4
 معرفة التخصيص // المعمم.  أبني العقول  -المعمم  -أنا    5
نحمل  -رجاَل المستقبِل  -إننا     6

 ىّم األمة
 مضاف التحديد // رجال

 مضاف التخصيص // معاشر .نحن معاشَر األنبياء  ال نورث  7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىو أسموب يذكر فيو ضمير لممتكمم غالبًا أو المخاطب أحيانًا وبعده   :-اسموب االختصاص 
يأتي لتفسير الضمير  وتوضيحو  " مختصًا : " اسم ظاىر منصوب يسمى 

 :صور المختص  .

. نحن األطباء نعالج المرضي :  مثل  (:أل)يكون معرفًا بـ    -1

  .المرضي نحن أطباء المستشفي نعالج : مثل  .المضاف إلى معرفة    -2

  يعرب صفة( أل)لممؤنث، يمييا اسم مرفوع فيو ( أيَّيةُة ) لممذكر أو ( أىُّ )إحدى الكممتين    -3

أنت أيتيا األمُة مصنع الرجال  . أنت أييا الشابُة درع الوطن : مثل 

 (أخص)مفعول بو لفعل محذوف وجوبا تقديره : اعراب االسم الظاىر 

.  أنتم أيُّيا الجنوُد درع الوطن 

 

أنت أيتيا األُم مصنع الرجال  
 

: العالمات التي يعرف بيا المختص 

  -منصوب    -يمكن حذفو من الجممة    -يسبقو ضمير    -يقع بين شرطتين  
.  معرفة

مفعوال بو منصوبا عمى االختصاص بفعل محذوف وجوبًا تقديره : المختص  يعرب     -2
[ . أخص: ]



 

2 
 

 

 :- ضع اسمًا مختصًا في العبارات اآلتية بحيث تتنوع صوره  -(أ)

  مسئولية كبيرة نحو الوطن.......... عميكم     -2    .أسعد الناس ............ نحن     -1

. حماية الوطن .......... عميكم     -4  .حقوق عمى األبناء .............. لنا     -3

.  ندعو إلى السالم ............. إننا     -5

عين في كل جممو من الجمل اآلتية أركان جممة االختص   (  -ب) 

                    ...................................................ال أخضع لطاغية   -العربي    -نا  ا/ 1

 ..............................................................بالحقّ  إننا القضاة نقضي   -2

 ..........................................تتحقق أىداف أمتنا   -أييا الشباب    -بنا     -3

 ...............................................نحن العرب نكرم الضيف ونحمي الجار    -4

 ................................................مسئولية كبري   -األمة  شبابَ  -عميكم   -5

 ....................................................أنت  طالَب العمم  مصباح الحياة    -6

 ...................................................      بكم أصدقائي   تكتمل الفرحة    -7

 .........................................................حن معاشَر األنبياء  ال نورث ن  -8

  .  استخرج كل اسم منصوب عمى االختصاص ، وعين الضمير الذي يفسره  ( -جـ )

نحن العرب أرسينا أسس الحضارة قديمًا ، ونشرنا مبادئ العدل والمساواة ، وقت أن كان الغرب )
. ات الجيل ، ويعاني ألوانًا من التعسف والظمم واالستبداد في القرون الوسطى يتخبط في ظمم

ننا أحفاد العرب ندعو لمسالم والوئام في ظل اإلخاء والتعاون بين الشعوب عمى َىْدي من  وا 
( . كتاب اهلل وسنة رسولو ، وسيكون لكم أييا الشباب المستقبل السعيد بعد ىذا الماضي المجيد
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