مكثّف اإلتقان في النحو والصرف
الفصل الدراسي األول  /جيل 2000
األستاذ أسامة التميمي
0789073059
مواضع وجوب كسر همزة (إنّ)
-１
-２
-３
-４
-５
-６

إذا جاءت في بداية الكالم
إذا جاءت بعد حرف اإلستفتاح( :أال  ،أما)
إذا جاءت في أول الجملة المحكيّة بالقول (قال ،ومشتقاتها/حدّث  /روى /أخبر)
إذا جاءت في أول جملة جواب القسم
إذا جاءت في أول جملة الظرف( .إذ  /حيث)
إذا اقترن خبرها بالّالم المزحلقة.

أحوال الفاعل والمفعول به تقدي ًما وتأخي ًرا
تقدّيم الفاعل على المفعول به وجوبًا
-１
أ .خشية اللَّبس
 هن ّ ْأت سلمى نهى.
ً
متصال
ضميرا
ب.الفاعل
ً
 سألتُ محمدًا عن المسألة، سألتُك عن المسألة.ً
جوازا
تقديم الفاعل على المفعول به
-２
إذا ُو ْ
جدت قرينة لفظيّة أو معنويّة
ْ
أكرمت يحيى لبنى.
ُ
العزيز ع ّمي.
 استقبل صديقي قرأ أخي روايتي.تقديم المفعول به على الفاعل وجوبًا
-３
ضميرا يعودُ على المفعول به.
أ .إذا اتّصل بالفاعل
ً
ذرهُم.
 ال يشف ُعَ
الطالب ُع َ
ً
ظاهرا
متصال والفاعل اس ًما
ضميرا
ب .المفعول به
ً
ً
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 علّمك محمدٌ ح ّل المسأل ِة.تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا
-４
ً
منفصال يد ُّل على االختصاص
ضميرا
أ .المفعول به
ً
 إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعينب .المفعول به من األلفاظ التي لها حق الصدارة في الجملة
• أسماء االستفهام
(من/ما/أين/متى/أيّان/كيف/كم/أنّى/أي)
• أسماء الشرط
(من/ما/مهما/متى/أيّان/أين/أينما/حيثما/أنّى/كيفما/أي)
• كم الخبريّة
اإلبدال
الواو :نبدل الواو تاء وتدغم مع تاء افتعل  /مثال( :اتّصل)؛ أصلها اوتصل بدليل
-１
جذرها (وصل) حيث ابدلت الواو تاء وادغمت مع تاء افتعل للتجانس الصوتي.
الدّال :نبدل تاء افتعل إلى دال وتدغم  /مثال( :ادّهنوا)؛ أصلها ادتهنوا بدليل
-２
جذرها (دهن) حيث ابدلت تاء افتعلوا إلى دال وادغمت؛ للتجانس الصوتي.
الذال :نبدل تاء افتعل إلى دال وتدغم  /مثال( :مدّكر)؛ أصلها مذتكر بدليل جذرها
-３
(ذكر) حيث ابدلت تاء مفتعل ً
داال ثم ادغمت مع الدال؛ للتجانس الصوتي
الزاي :نبدل تاء افتعل إلى دال  /مثال( :ازدهر)؛ أصلها ازتهر بدليل جذرها
-４
(زهر) حيث ابدلت تاء افتعل ً
داال؛ للتجانس الصوتي.
الصاد :نبدل تاء افتعل إلى طاء  /مثال( :اصطبر)؛ أصلها اصتبر بدليل جذرها
-５
(صبر) حيث ابدلت تاء افتعل إلى طاء؛ للتجانس الصوتي.
الضاد :نبدل تاء افتعل إلى طاء  /مثال( :اضطرب)؛ أصلها اضترب بدليل
-６
جذرها (ضرب)؛ حيث ابدلت التاء طاء؛ للتجانس الصوتي.
الطاء :نبدل تاء افتعل إلى طاء وتدغم  /مثالّ ( :
اطرب)؛ أصلها اطترب بدليل
-７
جذرها (طرب) حيث ابدلت تاء افتعل إلى طاء وادغمت؛ للتجانس الصوتي.
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سماعي
❖ صيغ التعجب ال ّ
درك
ما شاء هللا
ّّلل ّ
يا  +ل
سبحان هللا

تبارك الرحمن
هللا هللا

❖ اعراب جملة التعجب
(ما أجم َل السّما َء)
 ما :تعجبيّة ،اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مقدّم وجوبًا. أجم َل :فعل ماض جامد إلنشاء التعجب ،مبني على الفتح ،والفاعل ضمير مستترفيه وجوبًا تقديره (هو) يعود على ما التعجبيّة.
ً
مفعوال به منصوبًا بالفتحة الظاهرة .والجملة الفعليّة في محل رفع خبر
 السّماء:مؤخر وجوبّا.
(أسمع بهم وأبصر)
 أسمع :فعل ماض إلنشاء التعجب مبني على الفتح المقدّر ،جاء على صيغة األمر -بهم :الباء؛ حرف جر زائد ،والضمير (هم) واقعة فاعل للفعل أسمع.
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التصغير
❖ معاني التصغير
التحقير وتقليل الشأن
-１
(تعلّم يا ُ
شويْعر)
تقليل الحجم أو العدد
-２
(قرأتُ ال ُكتيّب) ( /اشتريتُ بدُريْهماتٍ)
تقريب المكان أو ّ
الزمان
-３
(عطفت حناياهُ د َُويْن سمائ ِه) ( /غادر المتفرجون بُعَيْد المباراة)
التحبب
-４
(يا أبا ُع َميْر)
❖ تصغير الثالثي
يُصغر على وزن (فُعَيْل) ،ويراعى عند تصغير الثالثي ما يلي:
 -１إذا كان مؤنثا قبل التصغير ،تلحقه تاء التأنيث بعد التصغير( :هند ___ ُهنَيْدة)
 -２إذا كان ثانيه ألفًا ،يردّ إلى أصله عند التصغير( :تاج ___ يتْ ّوج ___ الت ُّ َويْج)
ي)
 -３إذا كان ثنائيًّا ،نرد الحرف المحذوف (:أخ __ أخوان __ أخو __ أ ُ َخ ّ
ي)
 -４إذا انتهى بحرف مد ،فإنّه يُقلب ياء ،ويدغم مع ياء التصغير(:عصا __ ُع َ
ص ّ
 -５يُعامل معاملة الثالثي كل اسم مختوم ب:
أ .بألف ممدودة :سوداء ___ ُس َويْداء
سلَيْمى
ب .ألف مقصورة :سلمى ___ ُ
ت .تاء مربوطة :زهرة ___ ُز َهيْرة
سلَيْمان
ث .ألف ونون :سلمان ____ ُ
❖ تصغير الرباعي
يُصغر على وزن (فُعَ ْي ِعل) ،ويُراعى عند تصغير الرباعي مايلي:
واوا عند تصغيره( :كاتب ___ ُك َو ْيتِب)
 -１إذا كان ثانيه ألفًا يقلب ً
 -２إذا كان ثالثه حرف مد ،يقلب ياء ويدغم مع ياء التصغير( :غزال __ ُغزَ ِيّل)
 -３يُعامل معاملة الرباعي كل اسم مختوم ب:
أ .ألف ممدودة :خنفساء ___ ُخنَيْفساء
ب.تاء مربوطة :قنطرة ____ قُنَيْطرة
ص َويْلجا
ت .ألف ونون :صولجان ___ ُ
❖ تصغير ال ُخماسي
يُصغر على وزن (فُعَ ْي ِعيل) ،ويُراعى عند تصغير ال ُخماسي مايلي:
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صيْفير)
واوا يقلب إلى ياء عند تصغيره( :عصفور ___ ُع َ
 -１إذا كان رابعه ألفًا ً
واوا عن التصغير ( :حاسوب ___ ُح َويْسيب)
 -２إذا كان ثانيه ألفًا تقلب ً
واوا ( :ميقات __ وقت __ ُم َويْقيت)
 -３إذا كان ثانيه ياء منقلبة عن واو تردُّ ً
❖ تصغير المركب اإلضافي
يُصغّر صدره فقط ،وتُطبّق عليه أحكام التصغير
سيَيْف الدّولة)
(بدر الدّين ____ بُدَيْر الدّين) ( /سيف الدّولة ___ ُ
❖ تصغير الجمع
 -１جمع القلّة :يُصغر على لفظه ،وأوزانه (أفعُل  /أفعال  /أ ْف ِعلة ِ /فعلة)
صيْحاب  /أطعمة ___ أ ُ َ
طيْعمة)
(أسطر ___ أ ُ َ
سيْطر  /أصحاب ___ أ ُ َ
 -２جمع الكثرة :يُصغر مفرده
ً
عاقال ،جمع جمع مذكر سالم عند تصغيره.
مذكرا
أ .إذا كان
ً
ش َويْعرون أو ُ
ش َويْعر __ ُ
(شعراء __ شاعر __ ُ
ش َويْعرين)
ب.إذا كان مؤنثًا أو غير عاقل ،جمع جمع مؤنث سال ًما.
(جبال __ جبل __ ُجبَيْل __ ُجبَيْالت)
 -３جمع المذكر والمؤنث السّالمان يُصغر مفردهما ،ث ّم تُردّ إليهما عالمة الجمع.
(معلمات _ معلمة _ ُمعَيْلمة _ ُمعَيْلمات) (معلمون _ معلم _ ُمعَيْلم _ ُمعَيْلمون)
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