
السم الموصول
المثلة :

      غلبت� الذي غلبني .               )1
   سافرت� التي كانت كانت عندنا.               )2
حضر اللذان كانا مسافرين .               )3
جاءت اللتان تسكنان أمامنا .               )4
أحب الذين علموني .               )5
رأيت اللئى يشتغلن في المصنع .               )6
أحسن إلى من أحسن إليك .               )7
ل تأكل> ما ل تستطيع هضم8ه .                )8

البحث :
يكفينAا أن نسAتوفي البحAث فAي مثAال واحAد لنفهAم منAه بقيAة المثلAة ، خAذ
المثال الول ( غلبAت الAذي غلبنAي ) تجAد أن كلمAة ( الAذي ) اسAم إذا أخAذ وحAده ل

بعده وهي ( غلبني ) تعينه وتعرفه  يظهر من المقصود به ، ولكن الجملة التي
للسAامع ، فكلمAة ( الAذي ) معرفAة ، بشAرط أن توصAل بجملAة تاليAة لهAا توضAح

اسAما موصAولW ، وتسAمى الجملAة ) المAراد منهAا ، ولAذلك تسAمى كلمAة ( الAذي
الموضحة لمعناه صلة

وإذا تأملت الصلة في مثالنا ، رأيت أنها تشتمل على ضمير مستتر يعود على
السم الموصول ، ولذلك يسمى هذا الضمير عائدا .

وإذا بحثAت فAي الكلمAات الAتي فAي المثلAة الباقيAة ، وهAي : الAتي ، اللAذان ،
اللتAان ، الAذين ، اللتAي ، ومAن ، ومAا ، وصAلت إلAى أنهAا معAارف ، وإنAه ل يتAم

تعريفها إل بالجمل المتصلة بها ، فهي لذلك أسماء موصولة .
وإذا رجعت إلى المثلة مرة أخرى ، ادركت بسهولة أن السماء الموصولة
بعضAها يكAون للمAذكر ، وبعضAها للمAؤنث ، وللمثنAى بنAوعيه ، وللجمAع بنAوعيه ،
ورأيAAت أن الموصAAولين : ( مAAن ) و ( مAAا ) صAAالحان لكAAل حAAال مAAن الحAAوال

السابقة ، غير أن ( من ) تدل على العقلء ، و(ما) تدل على غير العقلء .
القواعد :

) السAم الموصAول : اسAم معرفAة يتعيAن المقصAود منAه بجملAة84
بعده تسمى صلة .

) يجب أن تشتمل الصلة على ضمير يعود الموصول يسمى عائدا�85
) السماء الموصولة هي :86



للمفرد المذكر–  لجماعة الذكور–         الذي  الذين 
 – لجماعة الناث–  للمفردة المؤنثة اللتي  التي 

  – للعاقل مطلقا�–  للمثنى المذكر من  اللذان 
للمثنى المؤنث–  لغير العاقل مطلقا�–               اللتان  ما 

 
تمرينات

)1(
بين في العبارات التية كل اسم موصول وصلته والعائد الذي اشتملت عليه

كل صلة .
إن الذي يحب وطنه هو من يبذل جهده فيما يرفع قدر أمته التي ينتسب إليها ،

فالصناع الذين يتقنون أعمالهم يخدمون وطنهم ، والنساء اللتي يربين أبناءهن
على الفضيلة يرفعن شأن وطنهن ، والتلميذ الذين يجدون في دروسهم يبنون مجد

أمتهم
)2(

ضع صلة مناسبة لكل اسم موصول في الجمل التية :
) قبض الشرطي على الذين ...6              ) قرأت الكتاب الذي ...1
) صاحب من .............7                ) حملت الحقيبة التي ...2

) يحترم التلميذ من .............8        ) هذا هو البيت الذي ...3
3(

ضع كل كلمة من الكلمات التية منعوتة باسم موصول في جملة مفيدة :
الدواتان     العلية  الخادمات  المبراة     السرير
التلميذ  الغاسلت  الحارسان  الجنود      المنزل

)4(
كون جمل فعلية تشتمل كل واحدة منها على اسم موصول وانتخب صلة تناسبه

من الجمل التية :
) قدما من السفر5  ) تستذكر درسها3       ) ينبح طول الليل1
) أبوهم مريض6          ) ركبنا الزورق4        ) يجمعن الصديقات2
)5(

. W كون ثلث جمل فعلية يكون الفاعل في كل منها اسما موصول
. Wكون ثلث جمل فعلية يكون المفعول به في كل منها اسما موصول

. Wكون ثلث جمل اسمية يكون المبتدأ في كل منها اسما موصول
. Wكون ثلث جمل فعلية يكون اسم كان في كل منها اسما موصول



)6(
خاطب بالجملة التية غير الواحد وهي : ( أنت الذي يحسن التعبير ) .

)7(
أ- نموذج :        
جاء اللذان غابا .                
فعل ماض مبني على الفتح .–                  جاء 
فاعل مبني على اللف في محل رفع .–                  اللذان 
غاب فعل ماض ، واللف ضمير فاعل مبني على–                  غابا 

السكون في محل رفع ، والجملة صلة .
ب- أعرب الجمل التية :        
) إن التي تتصدق محبوبة.3        ) ودعت اللتين زارتا منزلنا1        

رأيت الذين فازوا) 4         .الذي يعلمنا مخلص (2         .


