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ػهم سثة كسش هًضج إٌ

ّ

 -1ألنها وقعت في بداية الكالم :
لاي ذعاٌّ ( ٝ
إْ هللا غفٛز زد ( )ُ١إٔـّا فرذٕا ٌه فرذا ِثٕ١ا)
 -2ألنها وقعت في أول الجملة المضاف إليه ،بعد الظرف ( حيث  ،إذ  ،إذا ).
جٍعد د١س ّ
إْ ش٠دا جاٌط.

ظجد اٌّصٍ ٟإذ ّ
إْ اإلِاَ ظاجد.

أشرسِٕ ٞه اٌثضاعح إذا إٔٙا زخ١صح .

 -3ألنها وقع في خبرها الالم المزحلقة
َظ ٍ "ُ١لاي ذعاٌّ (ٝ
إْ إٌّافمٌ ٓ١ىاذت.)ْٛ
كع ِ
لاي ذعاٌَٚ " ٝإَِّٔه ٌَ َعٍُ ٝخٍُ ٍ

ّ
(إْ هللا ٌغفٛز زد.)ُ١

 -4ألنها وقعت أول جملة جوابا للقسم( .والـ..في القران  ،وهللا  ،لعمري )
إْ اٌٛطٓ أعص ِا ٠ذة اإلٔعاْ .لاي ذعاٌٚ ( ٝاٌعصس ّ
ٚهللا ّ
إْ اإلٔعاْ ٌف ٟخعس)ٌ .عّس ٞإْ
 - 5ألنها وقعت بعد حرف االستفتاح ( أال  ،أما ).
إْ اٌصثس ِفراح اٌفسض .لاي ذعاٌ (ٝأال ّ
أال ّ
إْ ٔصس هللا لس٠ة)

أِا ّ
إْ اٌىرب أظٛأ ِا ٠ىسٖ ِٓ اٌصفاخ.

 -6ألنها وقعت أول الجملة محكية بالقول ( قال : ......إن ) ...
إْ صالذٔٚ ٟعىِٚ ٟذ١اِّٚ ٞاذ ٟهلل زب اٌعاٌّ ( .)ٓ١لً ّ
لاي ذعاٌ ( ٝلً ّ
إْ ٘د ٜهللا ٘ ٛاٌٙد.)ٜ

ّ
ػهم سثة فتح هًضج إٌ ( ػهم ػذو كسش هًضج إٌ) :

 -1ألنها لم تقع بعد الظروف ( حيث ،إذ ،إذا +فاصل+أن ) جاء الرجل حيث (عندي) أنه كريم.
 -2ألنها لم تقع بعد حرف االستفتاح أال أو أما  ( .إال أو أما  +فاصل  +أن ) أما فيما رأيت أن خالد كريم .
 -3ألنها لم تقع أول جممة جواب القسم ( واهلل أو لعمري أو وال +...فاصل +أن ) واهلل وجدت أن العمم نور.
عفيف.
 -4ألنها لم تقع في بداية الكالم .مثال وجدت أن الفقير
ٌ
لطيف.
لجو
ٌ
 -5ألنها لم تقع أول الجممة المحكية بالقول .مثال  :قال محمدّ :
أظن أن ا ّ

إٌ  ..........................اسى إٌ يُصىب ......................خرب إٌ يشفىع
أٌ  ..............................انًفشد ( انفتحت)  ...........................انًفشد( انضًت)
انًثُى ٔانجًع ( ٌٍ )  .....................انًثُى ( اٌ ) ٔانجًع ( ٌٔ )

طس٠مح ظؤاي اٌٛشازج:
 ِا اٌمسٔ١ح اٌر ٟأشاٌد اٌغّٛض... اظرخسض جٍّح ذمدَ فٙ١ا  ....عٍٚ .... ٝجٛتا أعسب ِا ذذرٗ خظ. -عًٍ ظثة ذمدَ ....عٍٚ .... ٝجٛتا

تق ّذ ُو انفاع ِم عهى انًفعٕل بّ ٔجٕبًا

(تأخش انًفعٕل بّ عهى انفاعم ٔجٕبا)

 -1إذا خُِشي اللُّبس لعدم وجود قرينه تميز أحداهما على اآلخر

ِ
السفر .شكر أخي عمي
مثال ّ :
ىنأت سممى ُنيى بمناسبة عودتيا من ّ
شكرت زيدا
 -2إذا كان الف اعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر.
ُ

 -3إذا كان الف اعل والمفعول به ضميرين متصلين .ضستــــــرـُــــــــــــــــٗ.

تق ّذ ُو انفاع ِم عهى انًفعٕل بّ
 -1لوجود قرينة لفضية
ْ
(أوسِد ٠ذٌ ٝ١ثٕ) ٝ

جٕا ًصا(تأخش انًفعٕل بّ عهى انفاعم جٕاصا)

ٚاٌمسٕ٠ح اٌٍفظّ١ح ٘.................ٟ
ِصاي  ( :اظرمثً صد٠م ٟاٌعصُ ٠ص عّ )ٟشىس أخرِ ٟدزظٟ

 -2لوجود قرينة معنويّة:

لسأ أخ ٟزٚا٠ر ( ٟاٌّعٕ٠ ٝمرض ٟأْ ٠ى ْٛأخ ٟفاعال)

تقذو انًفعٕل بّ عهى انفاعم

ٔجٕبًا( .تأخش انفاعم عهى انًفعٕل بّ ٔجٕبا)

-1ألنه اتصل بالف اعل ضمير يعود على المفعول به.
األزض صادثُٙا
ِصاي دسز
َ

-2ألن المفعول به ضمير متّصل ،والف اعل اسم ظاهر.
ِصاي ضستٗ ش٠د

تقذّو انًفعٕ ِل بّ عهى انفع ِم ٔانفاع ِم ٔجٕبًا

(تأخش انفاعم ٔانفعم عهى انًفعٕل بّ)

ضمير ٍ
منفصًل يدلُّ على االختصاصِ .صاي :إ٠ان أٌعةُ .
نصب
ألن المفعول به
ا
َ
ّ -1

حق الصدارة؛ كأسماء االستفهام ،وكم
ألن المفعول به من األلف اظ التي لها ُّ
ّ -2
الخبريّة ،وأسماء الشرط.

ِصاي ِ :اذا لسأخَ

طس٠مح ظؤاي اٌٛشازج:
 اظرخسض وٍّح ددز فٙ١ا إتدايِ -ا ِاض ٟاألفعاي ا٢ذ١ح()...

 -1ثانيه تاء مشدودة :

 ٚضّخ اإلتداي اٌر ٞدصً ف ٟوٍّح ()....ِ -ا اٌذسف اٌر ٞأُ ْت ِد َي ف ٟوٍّح ()....

( إبدال الواو إلى تاء )

 ألنّ فاء افتعل واو ،أبدلت الواو تاءً ثمّ تدمج يف تاء االفتعال .لتحقوق االنسجام و التجانسالصوتي مع تاء االفتعال ،ولتسهول النطق بها91.....

 -2ثانيه ز  ،د  ،ذ :

( إبدال التاء إلى دال )

 -ألنّ فاء افتعل زايًا ،دالًا ،ذالًا ،تُبدل تاء االفتعال دالًا ثمّ تدعم.

 -3ثانيه ص  ،ض  ،ط :

( إبدال التاء إلى طاء)

 ألنّ فاء افتعل (طاء ،صاد ،ضاد) تبدل تاء االفتعال طاءً ثمّ تُدغموال تدغم

الطّاء يف الطّاء= طّ
الصاد يف الطّاء
الضاد يف الطّاء

ِ
االنسجام والتّ ِ
الصوتي بين الحروف ،وتسييل
تحقيق
 الغايةُ من اإلبدال:
ُ
جانس ّ
الناجم عن تجاوز أصوات متقاربة أو متباعدة في
وتي ّ
ّ
النطق بيا ،واجتناب الثّقل ّ
الص ّ
مخرجيا.

الشيء عناصرها و إعرابها:
أفعل
َ
ما َ

 -1أداة التعجب :وىي ( ما) اسم تعجبي مبني عمى السكون في محل
رفع مبتدأ مقدم وجوبا.

ٍ
ماض جامد مبني عمى الفتح إلنشاء التعجب .والفاعل ضمير مستتر وجوبا
فعل التعجب(أفعل) :فعل
تقديره ىو.

الفعمية
المتعجب منه ( اسم أو ضمير) :مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة والجممة
ّ
ّ
في محل رفع خبر لممبتدأ .أو الضمير :ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول بو والجممة
الفعمية في محل رفع خبر لممبتدأ.
ّ

أفعل ب ٍ
ـخالد عناصرها و إعرابها:
ْ

ٍ
ماض جامد مبني جاء عمى صيغة األمر إلنشاء التعجب.
أفعل :فعل
بــ :حرف جر زائد مبني عمى الكسر اال مح ّل لو من اإلعراب.

خالد :فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة منع من ظيورىا اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة
لحرف الجر الزائد.

الهاء :ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

التعجب
شروط ّ

 -1أن يكون فعال ماضيا ًّ
ن أن +الفطل)
ثالثيا( .زير ثالثي = ما أحد َ

ثالثيا ًّ
 -2أن يكون فعال ماضيا ًّ
مبنيا لممعموم( .مضموم األول = ما أحدنَ أن +يـُـ  +الفطل)
 -3أن يكون فعال ماضيا ًّ
ن ألّا +الفطل)
ثالثيا ُمثْبتا( .منفي= ما أحد َ

 -4أن يكون فعال ماضيا ًّ
ثالثيا وليس الوصف منو غمى وزن (أفعل) الّذي مؤنثو (فعالء).

(ألوان = ما أذدَّ  +سُطْلظَ أو ما أذدَّ أن يفطلَّ)

(ريوب = ما أذدَّ  +سَطَلَ)

تاما ،ليس ناقصا( .أخوات كان = ما أجمل  +أن +أخوات كان مضاررظ)
 -5أن يكون فعال ماضيا ًّ

 -6أن يكون فعال ماضيا ًّ
ثالثيا قابال لمتَّفاضل ( التَّفاوت) (.ىمك ،مات ،فني ،غرقُ ،ع ِم َي)
 -7أن يكون فعال ماضيا متصرفا وليس جامدا( .ال يصاغ منه أدلوب تطجب)

يؼاًَ انتصغري:

 -1تقريب الزمان

 -5التحقير وتقميل الشأن

 -2تقريب المكان

 -3التحبب

 -4تقميل العدد

 -6تصغير الحجم

أٔال  :تصغٍش االسى انثالثً :
-1ألَّ اسى ثالثً عهى ٔصٌ فـ ُ َعٍـْـم لّس  :لـُّـَ١ـْس
ُ
 -2ألَّ اسى ثالثً يؤَث غٍش يختٕو بتاء انتأٍَث تهحقّ انتاء عُذ انتصغٍش .وأض= وؤَ ْ٠عح
 -3ألَّ اسى ثالثً ثاٍَّ حشف األنف ،تشد إنى أصهٓا عُذ انتصغٍش (انٕأ أٔ انٍاء) باب بُوٌْــب
 – 4ألَّ اسى ثُائً (أي يٍ حشفٍٍ) فئَُا َشد إنٍّ ثانثّ انًحزٔف عُذ انتصغٍش انٕأ أٔ انٍاء (ث ّى ٌقهب
ٌاء ٌٔذغى بٍاء انتصغٍش) .أخ أُخـَ ّي
ًاٌ يع ٌاء انتّصغٍشٔ ،إرا
هباٌ ٌا ًءٌٔ ،ذ َغ ِ
الثً بحشف األنف أٔ انٕأ فئًَٓا ٌُ ْق ِ
 - 5ألَّ اَتٓى االس ُى انثّ ُّ
اَتٓى بحشف انٍا ِء فئَّّ ٌُذ َغى يع ٌاء انتّصغٍش .عصا
اسى ثّالث ًّ صٌذ عهى آخشِ ( أنف يًذٔدة ،أٔ أنف يقصٕسة ،أٔ تاء يشبٕطت ،أٔ أنف ٌَٕٔ) ْإر
 -6ألَّ ِ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُصغَّ ُش انحشٔف انثالثت يُّ عهى ( ف ًع ٍْم) ،ث َّى ت َُش ُّد إنٍّ ان ّضٔائذُ .ظٍّ - ٝدّداْ ِ -عطسج
ت َ

ثاٍَا  :تصغٍش االسى انشباعً :

-1ألَّ اسى سباعً عهى ٔصٌ فـ ُ َعٍـْـ ِعم جعفس
ٌقهب ٔا ًٔا .خاٌد
 -2ألٌّ انحشف انثاًَ يٍ االسى انشباعً أنفًا فئَّ
ُ
 -3ألٌّ انحشف انثانث يٍ االسى انشباعً أنف أٔ ٔأ ،فئًَٓا ٌقهباٌ (ٌا ًء )ثى ٌذغى يع ٌاء انتصغٍش .جّاي
١ٌٚد
 -4ألٌّ ثانث االسى انشباعً ٌا ًء تذغى بٍاء انتصغٍش.
 -5ألَّ اسى سباعً يختٕو بتاء يشبٕطت أٔ بأنف انتأٍَث انًًذٔدة أٔ بأنف ٌَٕٔ صائذتٍٍ .تصغّش
انحشٔف األسبعت األٔنى يُّ ،ث ّى تش ّد إنٍّ انضٔائذ.

ثانثا  :تصغٍش االسى انخًاس ًّ :

-1ألَّ اسى خًاسً سابعّ حشف عهّت ( أنف ٔ ،أ ٌ ،اء ) عهى ٔصٌ فُ َعـ ٍْ ِعـٍم ِٕشاز
 -2ألٌ ثاًَ االسى انخًاسً أنفا تقهب ٔا ًٔا عُذ انتصغٍشٔ .اطٛز
 -3إرا كاٌ ثاًَ االسى انخًاسً ٌا ًء يُقهبت عٍ ٔأ(تشد انٍاء ٔا ًٔا) عُذ انتصغٍش١ِ .صاْ
سابعا  :تصغٍش االسى انًشكب ٠ :صغس صدزٖ فمظ ٚذطثك عٍ (ٗ١اٌصدز ) أدىاَ اٌرصغ١س.

خايسا  :تصغٍش انحًع:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ألَّ جًع انقهّت ٌص ّغش عهى نفظّ فً ضٕء قٕاعذ انتصغٍشٔ .أٔصاَّ ًْ  :أفعال أفعم أفعهت فعهت
ألَّ جًع تكسٍش نهكثشة ٔيفشدِ يزكش عاقم ٌصغش يفشدِ ثى ٌجًع جًع يزكش سانًا.
ألَّ جًع تكسٍش نهكثشة ٔيفشدِ يؤَث ٌصغش يفشدِ ،ثى ٌجًع جًع يؤَث سانًا.
ألَّ جًع تكسٍش نهكثشة ٔيفشدِ غٍش عاقم ٌصغش يفشدِ ،ثى ٌجًع جًع يؤَث سانًا.
ألَّ جًع يزكش سانىٌ ،ص ّغش يفشدِ ثى َش ّد إنٍّ عاليت انجًع.
ألَّ جًع يؤَث سانىٌ ،ص ّغش يفشدِ ثى َش ّد إنٍّ عاليت انجًع.

عٍٚ ٝشْ ( فُ َع) ًْ١
• ذصغ١س االظُ اٌصالش: ٟ
ثانٌه ألف = ٌرد إلى أصله ( و)  -أو – (ي )
*أِصٍح -:تاب ( :جّعٙا) أتٛاب ( :ذصغ١س٘ا) ت َُْ٠ٛة
غاب ِ( :ضازعٙا) َ٠غ١ة ( :ذصغ١س٘ا) ُغ َْ١١ة
ثالثه ( ألف  -واو – ٌاء ) ٌقلب = يّ
ُصَّ١ح ( اٌراء اٌّستٛطح ألٔٙا ِؤٔصح)
عَصا ( :ذصغ١س٘ا) ع َ
أي كلمة مكونة من حرفٌن نضع ثالثها = يّ
*أِصٍح -:تٕد  :تََُّٕ١ح  ،أخد  :أُخَ َّ١ح ،
االسم المؤنث  +ـة مثال -:هند ُ :ه َنٌْدَ ة

• ذصغ١س االظُ اٌستاع : ٟعٍٚ ٝشْ ( فُ َع ِْ ١عً )
 )1شأ ٗ١أٌف = ٚ
*ِصاي -:شاعس ُ :ش َِ ٠ْ ٛعس
 )2شاٌصٗ ( أٌف – ٚا٠ – ٚاء ) = ِّٞ
*ِصاي -:جّاي ُ :ج ًَِّّ١
 )3ألٔٗ اظُ زتاع ٟشَ ٠د عٍ ٝآخسٖ ;
أ -تاء مربوطة ( مسطرة  :م َُسٌْطِ َرة )
ب -ألف ممدودة ( خنفساء ُ :خ َن ٌْف َِساء )
ض -أٌف  ( ْٛٔ ٚشعفساْ ُ :ش َع ْ١فِ َساْ )

اظُ ُ :ظ َّ ّٟ

اسم ثالثً زٌدَ على آخره ;
 .1تاء مربوطة ( زهرة ُ :ز َهٌ َْرة )
 .2ألف ممدودة ( حمراء ُ :ح َمٌ َْراء )
 .3ألف مقصورة ( سلمى ُ :س َلٌْمى )
 .4ألف و نون ( عمران ُ :ع َمٌ َْران )
• ذصغ١س اٌجّع :
 )1جمع القلّة ; أوزانها ( أفعال  ،أفعل  ،أفعِله  ،فِعلة )

• ذصغ١س االظُ اٌخّاظ : ٟعٍٚ ٝشْ ( فُ َع ِْ ١ع) ًْ١
 )1ثانٌه ( ألف – واو – ٌاء ) = و

*ِصاي -:فازٚق  :فُ َْ٠ٛس٠ك
أصْ١ذاب
*ِصاي :أصذاب ،
َ
 )2جمع المذكر السالم  +جمع الكثرة الذي مفرده
 )2رابعه ( ألف – واو – ٌاء ) = ي
مذكر عاقل .الحل -:مفرد  +تصغٌر  +ون ٌ /ن
ُص ْ١فِ١س
*ِصاي -:عصفٛز  :ع َ
*ِصاي جاِع ٌٍماعدذ ; ٓ١فأٛض  :فُ َ١ِٕ٠ْ ٛط
*ِصاي -:شعساء  +شاعس ُ +ش َِ ٠ْ ٛعس ُ +ش َِ ٠ْ ٛعسْٚ
• تصغٌر االسم المركب ٌ :صغر الجزءاألول
 )3جمع المؤنث السالم  +غٌر عاقل  +مؤنث الحل-:
مفرد  +تصغٌر  +ات
عثد هللا = ُعثَْ١د هللا.
*ِصاي -:جثاي  +جثً ُ +جثَ ُْ + ً١جثَْ١الخ
انىحذج انسادسح  :اإلضافح

ما حكم فتح ياء المتكلم ؟
 -1الحكم  :جائز ( فتح الٌاء أو إسكانها) (مع وجوب كسر ما قبلها مناسبة للٌاء)
السبب  :ألنها أضٌفت إلى اسم صحٌح اآلخر ( .آخره ال ٌنتهً بحرف علة ا و ي )

ِـً
وطنـ َ

 -2الحكم  :واجب ( فتح الٌاء ) ( مع وجوب تسكٌن ما قبلها )
عصاي
مقصور (آخره ألف أصيمة ) مثل :
اسم
َ
ٌ
السبب :أ -ألن المضاف ٌ
ىادي  ،محامي
منقوص ( آخره ياء أصيمة ) مثل اهلل
اسم
ٌ
ّ
ب -ألن المضاف ٌ

أبواي ....

كتابي
قممي .....
جـ  -ألن المضاف مثنى مثل  :قممايَ
َ
ّ
كتاباي ّ ..
بي
معممي
د -ألن المضاف جمع مذكر سالم مثل :
......مدرسي.......محار ّ
ّ
ّ

كالهما وكلتاهما توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف.
كلٌهما أو كلتٌهما توكٌد معنوي منصوب أو مجرور وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف.
مبتدأ أو فاعل أو مفعول به أو اسم مجرور....المقدرة وهو مضاف .مضاف إلٌه ..الٌاء
كال أو كلتا
كل  +مضاف إلٌه
 -2أي ال ّ
شرطٌّة
أيّ  +مضاف إلٌه ولها نوعان  -1:أيّ االستفهامٌّة
 +مضاف إلٌه ( ظرف زمان أو مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف).
قب َل و بع َد
+بدون مضاف إلٌه ( ظرف مبنً على الضم فً محل نصب) أو (جر ،إذا سبق بحرف جر)
قب ُل و بع ُد
مع +مضاف إلٌه ظرف الزمان أو مكان مبنً على الفتح فً محل نصب .وهو مضاف .وبعدها :مضاف إلٌه
َ
ظرف مكان مبنً على الضم فً محل نصب.وهو مضاف .والجملة الفعلٌّة أو االسمٌّة فً ..جر مضاف إلٌه
د١سُ
ظرف زمان مبنً على السكون فً محل نصب.وهو مضاف والجملة الفعلٌّة أو االسمٌّة فً ..جر باإلضافة
ْإذ
ظرف لما ٌستقبل من زمان مبنً على السكون فً محل نصب.وهو مضاف والجملة الفعلٌّة فً جر باإلضافة
إذا
ػالو ٌذل انظشف إر :ػهى انضيٍ املاضً
ػالو ٌذل انظشف إرا :ػهى املستقثم

ّ

ّ

حتزف يٍ املضاف :أل انتؼشٌف ،وانتُىٌٍ ،وَىٌ انتثٍُح أو اجلًغ .
كال  +انـ.ٌٍ....
ياض ( املضاسع جية حتىٌهه نهًاضً)
إر  +فؼم
ٍ
ّ
ػهم :جمًء قثم وتؼذ يثٍُا ػهى انضى  ...ألَها قطؼت ػٍ اإلضافح.
ششوط املضاف  :تذوٌ تُىٌٍ وتذوٌ أل وحتزف انُىٌ وٌ اٌ ٌٍ
ّ

صىس املضاف إنٍه -7:اسى فشد :أ -اسى ظاهش ب -ضًري  -0مجهح فؼهٍح أو امسٍح وٌُتهً (ٌٍ)

استخشج ظشفا يالصيا نإلضافح ( كالهًا وكهٍهًا وقثم وتؼذ وأي ويغ وكم وحٍث وإر وإرا).
استخشج ظشفا يقطىػا ػٍ اإلضافح (قثم أو تؼذ تذوٌ يضاف إنٍه)
استخشج ظشفا يالصيا نإلضافح إىل اسى يفشد (كالهًا وكهٍهًا وقثم وتؼذ وأي ويغ وكم).
استخشج ظشفا ال ٌضاف إىل مجهح (كالهًا وكهٍهًا وقثم وتؼذ وأي ويغ وكم).
استخشج ظشفا يالصيا نإلضافح إىل مجهح (حٍث وإر وإرا).
استخشج ظشفا ال ٌضاف إىل اسى يفشد (حٍث وإر وإرا).
استخشج ظشفا يؼشتا (أي).
َ

استخشج ظشفا يالصيا نإلضافح إىل اسى ظاهش (يغ)
ُ

استخشج ظشفا يالصيا نإلضافح إىل املكاٌ فقظ (حٍث)
 -7االسى َكشج  +اسى يؼشفح
 -0االسى َكشج  +ضًري
 -3االسى َكشج  +اسى َكشج يُىٌ تُىٌٍ كسش

