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قواعد مهمة وميسرة لفهم القواعد واإلعراب:
 -1يشرتك اسم الفاعل واسم املفعول يف الفعل اخلماسي الذي أوله ألف وما قبل آخره

ألف،والفعل الذي أوله ألف  ،واحلرف األخري فيه مشدد ،ونفرق بينهما من سياق اجلملة ،مثل:

اشتاق :اسم الفاعل ُمشتاق واسم املفعول مشتاق .اشتدَّ :اسم الفاعل واسم املفعول
مشتد
وكذلك األفعال  :احتال اغتال اختار اعتاد انقاد وغريها.
قال املختار كالما طيبا  -املختار

الطالب املختار للتخصص جنح يف اختياره

اسم مفعول ( وقع عليه االختيار)0

اسم فاعل.

احتل اسم الفاعل ُُمتل واسم املفعول ُُمتل  ،اهتم مهتم (السم الفاعل واسم املفعول)
َّ
فلسطني املُحتلة ستعود إىل أهلها إن شاء هللا اسم مفعول ( وقع عليها فعل االحتالل)

املُحتل اإلسرئيلي جبان ومتخاذلُ .متل اسم فاعل ( هو من قام بفعل احتل).
َّ
َّ
َّ
انشق (مخاسي مبدوء أبلف منتهي حبرف
انضم
اعتد
اشتد
اهتم
َّ
وكذلك يف أفعال َّ :

مشدد) ُمهتم ُمشتد  :الطالب املهتم بدروسه واثق من النجاح – اسم فاعل.
هتم به فلزمته -اسم مفعول.
عرفت األمر املُ َّ
 -2الفرق بني فعيل كصيغة مبالغة وفعيل كصفه مشبهة،أن صيغة املبالغة مشتقة من فعل
متعد,والصفة املشبهة مشتقة من فعل الزم.

كرم الرجل -الزم فالرجل كرمي صفة مشبهة عظُم فهو عظيم لئم فهو لئيم
مسع الرجل الكالم فالرجل مسيع وفهيم ورحيم وحكيم  -صيغة مبالغة
هللا مسيع بصري عليم – صيغة مبالغة.

 -3تصاغ الصفة املشبهة من فوق الثالثي الالزم على وزن اسم الفاعل :استقام – مستقيم.

 -3للتفريق بني املصدر امليمي واسم املكان واسم املفعول ،أن املصدر الصريح للفعل إذا جاز أن
حيل مكان االسم املبدوء مبيم كان مصدرا ميميا .مثال:

إن مسعى احلجاج يزيد من حسناهتم -جيوز إحالل املصدر الصريح( السعي) -فهو مصدر

ميمي.

وقف احلجاج يف املسعى -ال جيوز إحالل املصدر السعي مكان -املسعى -فهو اسم مكان.

وضعت صديقي موضع الثقة -مصدر ميمي ألن املعىن وضع الثقة.
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كان موضع اجلرح نظيفا – مكان اجلرح  -اسم مكان.

 -4إذا تشابه اسم املرة مع املصدر الصريح الذي آخره(ة)نضيف كلمة -واحدة -بعد اسم املرة.
رحم مصدره الصريح رمحة ،واسم املرة منه – رمحة واحدة .دعا دعوة واحدة.

أقام اسم املرة إقامة واحدة.

استعاد اسم املرة استعادة واحدة .أما جلس فاسم املرة جلسة ألن املصدر الصريح جلوس
 -5يشتق اسم اهليئة من الفعل الثالثي فقط (فِ ْعلة)وال يشتق من غري الثالثي.
جلس ِ -جلْسة وقفِ -وقفة.
 -6املصدر الذي يف آخره(يــة) إذا كان نعتا ملا قبله يكون امسا منسواب ،وإن مل يكن نعتا ملا قبله
كان مصدرا صناعيا.

اجلامعةُ اهلامشيةُ بعيدة .اهلامشية نعت للجامعة -فهي اسم منسوب.
اهلامشيةُ قريبة من مدينة الزرقاء – مصدر صناعي.

* -قد أييت املصدر الصناعي مجعا – حرية حرّيت ،أدبية ،أدبيات.

 -7املعارف هي :العلم ( اسم املذكر واملؤنث واسم البلد) خالد  ،فاطمة  ،فلسطني ،واملعرف
أبل ( املدرسة) واملعرف ابإلضافة( ابب البيت ،ابب ٍ
بيت) والضمائر املتصلة واملسترتة
جاء حيمل كتااب( الضمري املسترت هو -معرفة)

تقدمت
واملنفصلة .أنت صديقي
ُ
 * إذا كان االسم األول -معرفة -والثاين معرفة – فالثاين نعت لألول.أحب الطالب اجملتهد
ُّ

* إذا كان االسم األول – نكرة -والثاين -معرفة -فالثاين مضاف إليه
ِ
حار.
صيف
الرّيض ُّ
ُ

* إذا كان االسم األول – نكرة منون -والثاين –نكرة منون -فالثاين نعت لألول.
جار ويفٌّ خريٌ من قر ٍ
يب خائ ٍن – ويفٌّ نعت مرفوع  ،خائ ٍن نعت جمرور.
ٌ

* إذا كان األول – نكرة غري منون -والثاين نكرة منون – فالثاين مضاف إليه.
كلمةُ ٍ
حق يف وجه ظاٍمل شجاعةٌ.

 -8كلمات تعرب حاال منصوبة دائما.

مجيعا " .إيل مرجعكم مجيعا" .وحدة النسيج الكلي لرتاث األردنيني مجيعا
مجيعا :عاد الطالب ً
معا  :سنعود لفلسطني معاً إن شاء هللا.
كافة ::وما أرسلناك إال للناس كافة"
قاطبة  :واهلامشيون أدرى الناس قاطبةً أبن زمزم واألردن صنوان
عامة  :فرح الناس عامةً ابلنصر.
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خاصة :أحب القطائف خاصةً يف رمضان املبارك.

ِ
وحدك  ،وحدها  ،وحدكم .
وحد  +الضمري  ،وحده  ،وحدان  ،وحدهم  ،وحدك ،

عاد خالد وحدهُ من العمرة.

الكلمات اليت تدل على الرتتيب ،األوىل تعرب حاال  ،والثانية تعرب توكيدا لفظيا.

دخل الطالب واحدا واحدا  ،مث وقفوا صفا صفا  ،وانتظموا سطرا سطرا يف الطابور.

 -9اجلملة االمسية أو الفعلية إذا جاءت بعد االسم املوصول ،فهي صلة املوصول ال ُمل هلا من
اإلعراب.مثل :وإصالح آاثر احلريق الذي أتى على أكثر من ثلث املسجد األقصى .
من حيافظ على وقته وال يهدره يف اللعب.
ُّ
أحب من الطالب ْ

 -10كلمات تعرب انئبا عن املفعول املطلق(إذا أضيفت إىل املصدر) :قليال ،كثريا ،سريعا ،كل،
بعض  ،أي.

كل احلب  ،احرتمه بعض االحرتام ،تقدم
درسوا كثريا ولعبوا قليال  ،وانطلقوا سريعا ,أحبك َّ

أي تقدم.
الفريق َّ

 -11كلمات أتيت مصدرا انئبا عن فعله:

عفوا مح ًدا ح ًقا بتاات طبعا فضال عذرا سحقا غالبا قطعا سبحان هللا
شكرا ً
ً
معاذ هللا تبا تعسا حنانيك دواليك لبيك سعديك حذاريك.

تبا للطيش وسحقا للجهالة .تبا وسحقا :مصدر انئب عن فعله منصوب.
 -12كلمات أييت -غالبا -بعدها متييز.

* اسم التفضيل " أان أكثر منك ماالً " أنت خري الناس أخالقا.أنت خري الناس إحساان.
الصهيوين شر الناس خلقاً  -املعلم خريٌ مربياً  -فاهلل خريٌ حافظاً .

* كفى  ،بئس  ،نعم  ،حسن  ،ساء  ،عظم  ،ازداد.......

" وكفى ابهلل شهيداً" "إهنا حسنت مستقراً"  ،نعم اجلهاد عمالً عظم األمر خطورًة .
 -13االسم املوصول أو اسم اإلشارة إذا جاء بعد معرفة يعرب نعتا ،والنعت يتبع املنعوت.
أحب املعلمني الذين خيلصون يف عملهم.
ُّ

الذين :اسم موصول مبين يف ُمل نصب نعت.

جاء الطالب هذا .هذا  :اسم إشارة مبين يف ُمل رفع نعت.

 -14كل معرف أبل بعد اسم اإلشارة يعرب بدال مطابقا.
ُمبوب.
هذا الول ُد
ٌ

هذا  :اسم إشارة مبين يف ُمل رفع مبتدأ.

الطالب :بدل مطابق مرفوع وعالمته الضمة.
ُ
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ُمبوب  :خرب املبتدأ مرفوع.

لو أن تلك الفرتة من عمري ختتفي .الفرتة  :بدل مطابق منصوب.

 * -15االسم بعد املنصب أو الوظيفة وعسكهما أييت بدال .
النجار سعي ٌد  ،بدل مطابق مرفوع.
حضر
ُ

عمر :بدل مطابق مرفوع.
عمر ُ
بن اخلطابُ ،
قال اخلليفةُ ُ

أيت ُممد بن سليمان ،تعرب بدال مطابقا
* كلمة( بن  ،ابن  ،ابنة ) إذا وقعت بني امسني .ر ُ

منصواب.

الناس  :بدل مطابق مرفوع.
*االسم بعد أيها وأيتها ( والبدل بعدها مرفوع دائما) :أيها ُ

 -16كالمها كليهما كلتامها كلتيهما نفسه ذاته عينه مجيعه مجيعهم كله كلهم  .تعرب توكيدا

نفسه ،توكيد معنوي مرفوع وهو مضاف واهلاء ( ضمري متصل يف ُمل
معنوّي ،مثل :حضر
ُ
الضيف ُ
جر مضاف إليه)  ،رأيت الطالب كلَّهم ،توكيد معنوي منصوب وهو مضاف (هم  :ضمري متصل
يف ُمل جر مضاف إليه).

 -15اجلمل بعد النكرات صفات(شبه اجلملة تعامل معاملة اجلملة):
حنن أهل ٍ
اب البنيِ فيها ينع ُق  ،اجلملة االمسية يف ُمل جر نعت.
منازلً غُر ُ
ُ ُ
ِ
ِ
بت من ٍ
سحاب أكفهم من فوقها  ،اجلملة االمسية يف ُمل جر نعت
أرض
وع ِج ُ
ُ
وتفوح ِمن ِط ِ ِ
كل ٍ
روائح هلم بِ ِ
مكانة تُستنش ُق  ،اجلملة الفعلية يف ُمل رفع نعت.
يب الثناء ٌ
ُ
ألواان من العذاب ال تطاق  ،اجلملة الفعلية يف ُمل نصب نعت.
وألجنبهم ً
ِ
االحتمال  ،شبه اجلملة يف ُمل نصب نعت.
ومعاانةً فوق
 -16اجلمل بعد املعارف أحوال:

بكيت على الشباب ومليت مسودة  ،الواو (واو احلال) واجلملة االمسية يف ُمل نصب حال.
ولقد ُ

فما حاجتـي للكالم وأان منبوذ  ،الواو (واو احلال) واجلملة االمسية وأان منبوذ يف ُمل نصب حال.
 -17املفعول ألجله يصح أن يقع جواب " ملاذا؟"  -توضأت استعداداً للصالة.
 -18احلال يقع جوااب لـِ" كيف؟ " غالباً  -رجع الفريق منتصراً.

 -19التمييز جواب " ميز ماذا "  .اشرتيت صاعا قمحا ،أان أكثر الناس تفاؤالً ابلفوز.
حضر احلفل عشرون رجال – وغالبا أييت التمييز بعد املساحة واملكيال والعدد .

-20األصل يف االستثناء النصب  ،عاد الطالب إال خالداً .مستثىن منصوب.

 -21ما بعد " غري " و " سوى " جمرور غالباً – مل أعرف سوى اهلجومِ وسيلة للدفاع.
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 -22لتعرف الفعل الالزم من املتعدي ،الفعل املتعدي يقبل الضمائر املتصلة (هـ  ،هم ،ان ،كم
وغريها) الفعل ضرب ٍ
متعد ( ضربهُ ،ضرهبا) والفعل الالزم ال يقبل الضمائر املتصلة ،ذهب( ال
يصح أن نقول :ذهبهم  ،ذهبكم أو ذهبك ،ألنه فعل الزم ال يقبل الضمائر املتصلة.

 -23إذا ابتدأ الفعل املضارع حبرف مضارعة مضموم؛ فإنه يكون فعال مزيدا.مثال:

ُحضر .وهكذا
ضر – أحضر " مزيد"
ضر  ،أ ُ
ضر ُُ ،ت ُ
ُحن ُ
ُحي ُ
 -24اسم اإلشارة مثل :هذا هذه واالسم املوصول مثل الذي اليت إذا جاء بعد املعرف أبل يعرب

الطالب هذا .هذا اسم إشارة مبين يف ُمل رفع نعت .رأيت الطالب الذي جنح.
نعتا له مثل :حضر
ُ

الذي اسم موصول مبين يف ُمل نصب نعت.

 -25كل ضمري يتصل ابالسم يعرب" ضمري متصل مبين يف ُمل جر ابإلضافة" سيارته " اهلاء"
كتابك " الكاف" وهكذا

 -26اسم الذات مثل :كتاب بيت طالب ملعب صحن حصان سيارة .الحظ أنه اسم ملموس.
اسم املعىن مثل :احرتام عطش حب شعور انطالق .الحظ أنه اسم غري ملموس.

 -27يطلب يف االستخراج ،استخراج ممنوع من الصرف من القطعة.
أحبث عن اسم اعجمي :إبراهيم يوسف موسى عيسى جربيل
ُ
أو علم مؤنث :فاطمة ليلى هند أو محزة طلحة عبيدة

أو اسم  :مثل عمر ،سلمان.

أو بلد :مثل فلسطني جرش دمشق بغداد عمان,

أو صفة مثل :أمحر محراء أشقر شقراء ،عطشان عطشى.

أو صيغة منتهى اجلموع غري معرفة أبل مثل :مساجد مالعب مصانع دوائر قوانني.
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