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ي خطوة ٧ الجمل الآتية
ي المقالة �ف

رأينا �ف

التقليدية 	  للصناعة  المهنية  الغرف  أن  إىل  اً  مش�ي

تساير  ال  الأدوارها  المحددة  القانونية  مرجعيتها 

يشهدها  ي 
ال�ت واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت 

المغرب لكونها ذات طابع استشاري. 

بـ”رؤية 	  سمته  ما   1997 سنة  ي 
�ف بلورت  الدولة  إن 

نتاجية عىل  اتيجيتها االإ ي اس�ت
ي اعتمدت �ف

2015”، ال�ت

الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية

وري إنتاج وعرض منتوج ذي جودة	  أصبح من ال�ف

ي “ذات” و”ذي”؟  َ
ي كلم�ت

ي رأيكم ماذا تع�ن
-   �ن

ن معرفة لماذا اُستخدمت كلمة “ذي”  -   حاولوا تخم�ي

ي الجملة الأوىل والثانية 
ي الجملة الثالثة و”ذات” �ن

�ن

 ] ذو - ذا - ذي- َذوو - َذوي - ذات - ذوات  والأسماء الخمسة [

األسماء الخمسة

{
Grammatically ذو and all its forms that we will learn about below belong to what is known 

as  االأسماء الخمسة which is a category composed of the following words (أب - أخ - حم - ذو 

 These five words change form according to their place and function in the sentence .(- فو

 when they أ will end with a ,(nominative) مرفوع when they are و They will end with a .إعراب

are منصوب (accusative) and will end with a ي when they are مجرور (genitive).   
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 SINGLE MASCULINE :ذو - ذا - ذي : تُستخدم للمذكر المفرد

ي ذو الكرم - هنا كلمة “ذو” فاعل وترفع بالواو بدلً من الضمة 	 
جاء إىل بي�ت

م ذا الكرم - هنا كلمة “ذا” مفعول به وتنصب بالألف بدلً من الفتحة 	  اح�ت

سلمُت عىل ذي الكرم - هنا كلمة “ذي” مجرورة وتجر بالياء بدلً من الكرسة 	 

وهذا ينطبق عىل كل الأسماء الخمسة 

 SINGLE FEMININE ذات :تستخدم للمؤنث المفرد

هي ذات ذكاء ومعرفة 	 

رأيت فتاة ذات ذكاء 	 

سلمُت عىل صديقة ذات ذكاء 	 

 PLURAL FEMININE ذوات: تستخدم لجمع المؤنث

الطالبات َذوات ذكاء	 

رأيت طالبات َذوات معرفة عالية 	 

سلمت عىل طالبات َذوات ثقافة 	 

PLURAL MASCULINE  جمع ذو/ذا/ذي : َذوو/َذوي

ي حالة الرفع( 	 
ة )َذوو �ن  هم َذوو خ�ب

ي حالة الجر( 	 
ي حالة النصب مثل هنا وأيضاً �ن

ة )َذوي �ن هم كانوا َذوي خ�ب

ي صاحب/صاحبة ولها أشكال عديدة منها : 
كلمة “ذو” تع�ف


