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 الوحدة األولى: كسر همزة )إّن(
 

على  لماضي المبنيالفتح أواخرها جميعًا كالفعل  الحروف المشبهة بالفعل من الحروف الناسخة، ويقال لها)إّن(      
 ملها، فهيعما عن أوهي )إّن، أّن، ليت، لعل، كأّن، لكّن(،  الفتح، والشتمالها على معنى الفعل في كل واحدة منها.

 تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها.
 

 ب )إّن، أّن(: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.إعرا
 

 مثل: إن السماَء صافية  
 إن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.
 السماَء: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 لى آخره.صافية: خبر إن مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم الظاهر ع
 

 وإذا اتصل بـ )إّن، أّن( ضمير، يعرب هذا الضمير: ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إّن. 
 

لى رف مبني عافة، حكويبطل عمل )إّن وأّن( إذا اتصل بهما )ما( اتصااًل مباشًرا، وتعرب )ما( في هذه الحالة: زائدة 
 صل. كأن نقول: إنما المؤمنون إخوة.السكون ال محل له من اإلعراب. وتعرب الجملة بعدها على األ

 إنما: إن: حرف توكيد ونصب مبني ال محل له من اإلعراب. ما: زائدة كافة

 المؤمنون: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم
 إخوة: خبر مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره.

 
 سر، ووجوب الفتح، وجواز الكسر والفتح.ولهمزة )إّن، أّن( ثالث حاالت: وجوب الك

 
 وتكسر همزة )إّن( وجوبًا في ست حاالت: 

 والجملة .بتدائيةفكل جملة يبتدئ بها الكالم وتؤدي معنًى مستقاًل تسمى جملة ا إذا جاءت في بداية الكالم: -1
 االبتدائية ال محل لها من اإلعراب.

 ن أكثرَت منه َضّر.مثال: إّن الكالم كالدواء؛ إن أقللت منع نفع، وإ
 مثال: إنّي قد ولّيُت عليكم.

 
 إذا جاءت بعد حرف استفتاح، مثل: )أَما، أاَل(. -2

 مثال: أَما إّن الصوم يعّود اإلنسان على الصبر.
 مثال: قال تعالى: "أال إّن أولياَء اللله ال خوُف عليهم وال هم يحزنون".

 ِقلوا واعملوا.مثال: أال إّن السماء ال تمطر ذهًبا وال فضة، فاع
 

 ملحوظة: الجملة التي تأتي بعد حرف استفتاح )أَما، أال( تسمى جملة استفتاحية.
 
 صاح ..( دى، هتف،نا، نا)بعد "قال" ومشتقاتها: قال، يقول، قيل، قلإذا جاءت في أول الجملة المحكية بالقول:  -3

 لشّرِ مفتاحمثال: قالوا سكتَّ وقد خوصْمَت قلت لهم        إّن الجواب لباِب ا
 يوب".الم الغقال تعالى: "قال إّني عبُدهللا ..."    مثال: قال تعالى: "قل إّن ربي يقذف بالحِق عمثال: 

 
 ملحوظة: موقع الجملة المحكية بالقول )جملة مقول القول( في محل نصب مفعول به.

 
 



 (0796840469إعداد المعلم: حسن محمد نجيب )            الفرع األدبي     /دراسي األولفصل الال -النحو والصرف  -عربي تخصص 

 

 محل الي جملة وهي بعد القسم. وجملة جواب القسم هي الجملة التي تأتإذا جاءت في أول جملة جواب القسم:  -4
 لها من اإلعراب.

 ، لحياتك، فيهللا، وعهد ن هللاومن ألفاظ القسم: وهللا، باهلل، تاهلل، والذي نفسي بيده، أقسم باهلل، لَعَمري، يمي
 ذمتي......

 مثال: وهللا إّن المخدراِت آفة  عظيمة.      مثال: تاهللِ إن العرَب مثقفون.
  "يس*والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين".مثال: قال تعالى: 

 الظروف، مثل )إذ، حيُث(:   إذا جاءت بعد بعض -5

 مثال: من األفضل عدم االستعجال، حيث إّن التريُّث والتأمل يكشفان لك حقيقة األمور.
 مثال: أحببُت علم النحو، إذ إنني وجدته سهاًل.       مثال: اجلْس حيُث إّن العلم موجود.

 
 يكون موقع الجملة الواقعة بعد )إذ، حيث( في محل جر مضاف إليه. ملحوظة:

 
ت نها ُزحلقألحلقة؛ والالم المزحلقة هي باألصل الم االبتداء، وسميت مزإذا اقترن خبُرها بالالم المزحلقة:  -6

 )نُقلت( من صدر الجملة إلى خبرها، كراهية ابتداء الكالم بمؤكَدْين.
 .كاذبون"لرسول هللا* وهللا يعلم إنك لرسوله* وهللا يشهد إن المنافقين قال تعالى: "نشهد إنك لمثال: 

 ع"(شأنه مرفوسمية "امثال: علمُت إنك لمجتهد.       مثال: إّن العاِلَم لَشأنُه مرفوع. )خبر إّن هنا جاء جملة 
 ه"(.مثال: إن األب العادل لَيعدل بين أبنائه )خبر إّن هنا جاء جملة فعلية "يعدل بين أبنائ

_______________________________________________________________ 
 المقرر الكتاب تدريبات حل

 
 حل التدريب األول: 

 "إنما نحن مصلحون": جاءت في أول الجملة المحكية بالقول. -1
 "أال إنهم هم المفسدون": جاءت بعد حرف االستفتاح )أال(.

 جاءت في بداية الكالم. -2
 الجملة المحكية بالقول.جاءت في أول  -3
 جاءت في أول جملة جواب القسم. -4

 
 حل التدريب الثاني:

 )إنّه(. -4)إّن(.     -3)إّن(، )إّن(، )إّن(، )إّن(.      -2)إني(.      -1
 

 حل التدريب الثالث:

، وإنه لَمهم  في حياتنا.           إّن العلم لَمهم  في حياتنا   -1  أو      العلم نور 
  الوطن من اإليمان.وهللا إن حبَّ  -2
 إّن الصبر والفرج من سنن هللا في خلقه. -3

 
 حل التدريب الرابع:

 "حيث"(. وحيث إنه لم يبق .... )جاءت بعد الظرف –إذ إن األطباء ... )جاءت بعد الظرف "إذ"(.       -   
 

 

 انتهت الوحدة األولى
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  وتأخيًراأحوال الفاعل والمفعول به تقديًما : الوحدة الثانية     

 أركان الجملة الفعلية:

لهاء ال يقبل اقط، وف)الفعل الالزم: هو الفعل الذي يحتاج إلى فاعل  الفعل الالزم مع فاعله، مثل: نام الطفل.  -1
 في آخره، مثل: رجع، نام، استيقظ، جلس، قعد، وقف(

 : هو الذيمتعدي)الفعل ال ز.الفعل المتعدي مع فاعله ومفعوله، مثل: أكل الولد التفاحة. شاهد الرجل التلفا -2
 يحتاج إلى فاعل ومفعول به، ويقبل الهاء في آخره، مثل: سمع، احترم، ضرب، أعان، رمى(

 أهم الصور التي تأتي عليها الجملة الفعلية:

 فعل + فاعل + مفعول به. -1
 مثل: قرأ خالد  الدرَس. )وهذا هو أصل ترتيب الجملة الفعلية(.

 فعل + مفعول به + فاعل. -2
 هم حبُّ الوطِن. )فالمفعول به "القلوب" تقدم على الفاعل "حب" جواًزا(.ل: سَكَن قلوبَ مث

 مفعول به + فعل + فاعل. -3
 واًزا(.الء" جالمجَد صنع هؤالء األبطاُل )فالمفعول به "المجد" تقدم على الفعل "صنع" والفاعل "هؤمثل: 

 فائدة:
لجواز ارتيب على ذه التهل فيها أواًل ثم الفاعل ثم المفعول به، ولكن األصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يأتي الفع    

ا وجدت ه، فإذبوليس على الوجوب إذا توافر في الجملة الفعلية قرينة لفظية أو معنوية تحدد الفاعل من المفعول 
 القرينة اللفظية أو المعنوية فإن الترتيب يكون جائًزا وليس واجبًا. 

 
 القرينة اللفظية: 

 :ويجوز القول ل تاء التأنيث )ْت( في الفعل دليل على أن الفاعل هو المؤنث، نحو: )أكرمْت لبنى يحيى(،مث -1
ي لفظية، وهنة ال)أكرمْت يحيى لبنى(، فالترتيب في الجملتين السابقتين جائز وليس واجبًا بدليل وجود القري

 تاء التأنيث التي دلت على الفاعل "لبنى".
 ".لفاعل "زيداعلى  ضمة( على الفاعل، مثل: قابل زيد  سعيًدا. فالقرينة اللفظية "الضمة"ومثل عالمة الرفع )ال -2
فظية ة اللومثل عالمة الرفع )الضمة( على صفة الفاعل: حثَّ والدي الفاضُل أخي على القراءة. فالقرين -3

 "الضمة" على صفة الفاعل "الفاضُل" دلت على أن الفاعل في الجملة هو "والدي".
، د  الماءَ َب زيالمة النصب )الفتحة( دليل على المفعول به، نحو: شرب الماَء زيد . ويجوز القول: شرومثل ع -4

 لوجود القرينة اللفظية )الفتحة( الدالة على المفعول به "الماء".
 القرينة المعنوية:

 لعكس.ااية، ال مثل: قرأ أخي روايتي، فالمعنى يقتضي أن يكون )أخي( هو الفاعل؛ ألنه هو الذي يقرأ الرو
رضع تومثل: أرضعِت الصغرى الكبرى، فالمعنى يقتضي أن تكون )الكبرى( هي الفاعل؛ ألن الكبرى هي التي 

 الصغيرة، ال العكس.
 

 فائدة:
وهذه  الضمائر اآلتية إذا اتصلت بفعل تام )ليس ناقصاً( تعرب: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، -1

 لجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، التاء المتحركة.الضمائر هي: ألف االثنين، واو ا
ا، ِك، ضربكم، ضرب"مثل: ضربكَ  الكاف –علَّمهّن"  -علَّمهم -علَّمهما -"مثل: علَّمه، علَّمها الهاءالضمائر ) -2

ي محل ف"مثل: ضربني"( إذا اتصلت بفعل تام، تعرب: ضمير متصل مبني  ياء المتكلم -ضربكم، ضربكّن" 
 .نصب مفعول به

 الضمير )نا( إذا اتصلت بفعل تام فلها حالتان: -3
ْسنا األطفال. -أ  حرف ساكن + نا= )نا(: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، مثل: درَّ
َسنا. -ب  حرف مفتوح+ نا= )نا( ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. مثل: المعلُم درَّ

 يّانا.اَي، إإيّاهَن، إيّ  ، إيّاهم،اهمام، إيّاكّن، إيّاه، إيّاها، إيّ ضمائر النصب المنفصلة هي: إيّاَك، إَياِك، إيّاكما، إيّاك -4
 15( في الكتاب: ص1حل تدريب )
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 المفعول به الفاعل الفعل  رقم الفرع

 النجاح الطالب  يدرك 1

 غذاءها بعض تصنع 2

 أخاه اإلنسان يلقى 3

 أسأل 4
 يوفق

 ضمير مستتر تقديره )أنا(
 ضمير مستتر تقديره )هو(

 هللاَ 
 الضمير )نا( في )يوفقنا(

 المالَ  عفيف   يرجع 5

 تعطلت 6
 خاطبت

 لغة
 عيناكِ 

 ال يوجد )ألن الفعل الزم(
 عينيَّ 

 

 تقدم الفاعل على المفعول به وجوبًا:

 الفاعل يتقدم على المفعول به وجوًبا في حاالت منها:
 هما من اآلخر.خشية اللَّْبس لعدم وجود قرينة )لفظية أو معنوية( تُميُِّّز أحدَ  -1

 مثل: هنّأْت سلمى نهى.
ى، مما األخر الحظ أن عالمات اإلعراب غير ظاهرة على كلمتي )سلمى، نهى(، وال يمكن معرفة أيُّهما هنّأت

قدم وإذا تى، مى ونهاستدعى أن يكون االسم المتقدم منهما هو الفاعل، ففعُل التهنئة يمكن أن تقوم به كل من سل
 عُل منلفاَرُف ال ُخفيت حقيقةُ كل منهما لعدم وجود قرينة تزيل هذا الغموض، فال يُعالمفعول به على الفاع

ما أن اآلخر. مَدهما المفعول به إال بالترتيب؛ لذا يتقدم الفاعل وجوًبا خشية اللبس لعدم وجدود قرينة تميز أح

 إن وجدت قرسينة لفظية أو معنوية، فالترتيب ال يكون واجبًا بل جائًزا.
 .الفاعل ضميًرا متصاًل، سواًء أكان المفعول به اسًما ظاهًرا أم ضميًرا متصالً  َكونُ  -2

اَص عن صَدفاتي   مثل: فهل سألوا الغوَّ
 عل )سأل(،بالف تأمل الجملة الفعلية السابقة، تلحظ أن الفاعل هو الضمير المتصل )واو الجماعة( الذي اتصل

الة ه الحصل الضمير المتصل عما اتصل به، وفي مثل هذوأن المفعول به اسم ظاهر )الغواص(، وال يجوز ف
به  والمفعول لفاعلايجب تقدم الفاعل على المفعول به. ويتقدم الفاعل على المفعول به وجوًبا إذا جاء كلٌّ من 

المتصل  لضميراضميرين متصلين، مثل: قابْلتُه )الفاعل: الضمير المتصل "التاء المتحركة"( )والمفعول به: 
 "(."الهاء

 
 16(: ص2حل تدريب )

 )نو ن النسوة( والمفعول به اسم ظاهر )السيئات(.ألن الفاعل ضمير متصل  -1
 ألن الفاعل ضمير متصل )واو الجماعة( والمفعول به اسم ظاهر )الظلم(. -2
 يعشقون الورد: ألن الفاعل ضمير متصل )واو الجماعة( والمفعول به اسم ظاهر )الورد(. -3

 عل ضمير متصل )واو الجماعة( والمفعول به اسم ظاهر )األرض(.يعشقون األرض: ألن الفا
 خشية اللبس لعدم وجود قرينة )لفظية أو معنوية( تميز أحدهما من اآلخر. -4
 ال تسألي الناس: ألن الفاعل ضمير متصل )ياء المخاطبة( والمفعول به اسم ظاهر )الناس(. -5

 والمفعول به اسم ظاهر )القوم(.وسائلي القوم: ألن الفاعل ضمير متصل )ياء المخاطبة( 
 خشية اللبس لعدم وجود قرينة )لفظية أو معنوية( تميز أحدهما من اآلخر. -6
 ألن الفاعل ضمير متصل )التاء المتحركة( والمفعول به ضمير متصل )الهاء(. -7
 ألن الفاعل ضمير متصل )ألف االثنين( والمفعول به اسم ظاهر )وداد(. -8
 

 17(: ص3حل تدريب )
 لفظية. -5معنوية.          -4معنوية.        -3لفظية.        -2      لفظية.  -1
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 الفاعل وجوبًا: على تقدم المفعول به

 في حاالت منها: دم المفعول به على الفاعل وجوًبايتق
 يعود على المفعول به:ضمير إذا اتصل بالفاعل  -1

 : فاعل(مثل: استلَم الجائزةَ مستحقُّها )الجائزة: مفعول به. مستحقها
 يًرا متصالً والفاعل اسًما ظاهًرا.إذا كان المفعول به ضم -2

 المفعول به: الضمير المتصل "ياء المتكلم".  الفاعل: قومي(.مثل: سيذكرني قومي )
 18(: ص4حل تدريب )

 اتصل بالفاعل )معذرة( ضمير يعود على المفعول به  )الظالمين(. -1
 هر )فاسق(.المفعول به ضمير متصل)كم(، والفاعل اسم ظا -2
 يحمي الوطَن أهلُه: اتصل بالفاعل )أهل( ضمير يعود على المفعول به )الوطن(. -3

 يعشُق األرَض أصحابُها: اتصل بالفاعل )أصحاب( ضمير يعود على المفعول به )األرض(.
 أوحته عيناِك: المفعول به ضمير متصل )الهاء(، والفاعل اسم ظاهر )عيناك(. -4

 : المفعول به ضمير متصل )الهاء(، والفاعل اسم ظاهر )جفناِك(.يرتِّلُه في الفجر َجْفناكِ 
 المفعول به ضمير متصل )ها(، والفاعل اسم ظاهر )األقمار(. -5
 اتصل بالفاعل )مالك( ضمير يعود على المفعول به )األرض(. -6
 المفعول به ضمير متصل )ي( والفاعل اسم ظاهر )المواطنون(. -7
 لفاعل اسم ظاهر )اآلخرون(.المفعول به ضمير متصل )الكاف(، وا -8
 اتصل بالفاعل )عمل( ضمير يعود على المفعول به )اإلنسان(. -9

 تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا:

 يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجًبا في حاالت منها:
 إذا كان المفعول به ضمير نصب منفصل يدلُّ على االختصاص: -1

 َك نستعينمثل: إّياَك نعبُد وإيّا
ستتر ، والفعل: نعبد، والفاعل: ضمير م)المفعول به: إياك، وهو ضمير نصب منفصل يدل على االختصاص(

 تقديره )نحن(. ومثله الفعل )نستعين(.
 ة.م الخبريط، وكإذا كان المفعول به من األلفاظ التي لها حق الصدارة كأسماء االستفهام، وأسماء الشر -2

 طور التكنولوجي.كْم مشكلٍة حلَّ التمثل: 
ستوِف  لم يكم: كم الخبرية، اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به )ألن الفعل بعدها "حل" فعل متعدٍ 

 مفعوله(
 ومثل: َمْن تقابْل فابتسْم في وجهه.

 يستوف من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به )ألن الفعل بعدها "تقابل" متعٍد لم
 (مفعوله

 مالحظة: 

ستوف لم ي تكون أسماء االستفهام وأسماء الشرط وكم الخبرية في محل نصب مفعول به إذا جاء بعدها فعل متعدٍ 
 مفعوله أو مفاعيله.

ء والذي جا "قرأ" كم كتابًا قرأته هذه السنة؟ كم: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ )ألن الفعل -أ
 فعل متعٍد استوفى مفعوله وهو الضمير المتصل "الهاء".بعد "كم االستفهامية" هو 

 رأ" والذيفعل "قكم كتاًبا قرأَت هذه السنة؟ كم: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به )ألن ال -ب
 جاء بعد "كم االستفهامية" هو فعل متعٍد لم يستوِف مفعوله.

ا اء بعد "مجالذي لسكون في محل رفع مبتدأ )ألن الفعل "تقرأ" وما تقرأْه ينفعك: ما: اسم شرط جازم مبني على ا -ج
 الشرطية الجازمة" هو فعل متعٍد استوفى مفعوله وهو الضمير المتصل "الهاء".

جاء بعد  والذي ما تقرأْ ينفْعك: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به )ألن الفعل "تقرأ" -د -ت
 عل متعٍد لم يستوِف مفعوله."ما الشرطية الجازمة" هو ف
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 19(: ص5حل تدريب )
 ألن المفعول به من األلفاظ التي لها حق الصدارة )اسم شرط(. -1
 ألن المفعول به من األلفاظ التي لها حق الصدارة )اسم استفهام(. -2
 ألن المفعول به من األلفاظ التي لها حق الصدارة )اسم استفهام(. -3
 إّياها( يدل على االختصاص.ألن المفعول به ضمير نصب منفصل ) -4
 ألن المفعول به من األلفاظ التي لها حق الصدارة )اسم استفهام(. -5
 ألن المفعول به ضمير نصب منفصل )إياك( يدل على االختصاص. -6

 20(: ص6حل التدريب )

 الحياةُ، قصوَرهم، الحقائُق، حياتَهم، العواصُف، قواعَدهم، الرماُل، الحياةُ أصحاَب، اليأَس.
 20(: ص7لتدريب )حل ا

 إياك يقصُد الضيُف. -3حفََّز معلمي أخي.        -2يحبُّ العلَم طالبُه.       -1
 20(: ص8حل التدريب )

 الكتابان قرأهما زيد / سمعَنا الرجُل/يحترم المعلمين طالبُهم.
 21(: ص9حل التدريب )

 سمْعنا الدرَس/ناقشْت نجوى ليلى/قرأَت الكتاَب.
 21(: ص10حل التدريب )

 من يضلِل هللاُ فما له من هاٍد. -3يحرُس الديَن رجالُه.   -2ضرب موسى عيسى.     -1
 21(:ص 11حل التدريب )

 البيت الثالث. -1
.       ب -أ -2  يحميه الوفاُء، أفادتني التجارُب. -جارْيَت دنيئًا، رأيُت الحرَّ

 22(: ص12حل التدريب )
 المقرر(.نموذج في اإلعراب )يّطلع الطالب عليه من الكتاب  -1
 يعقوَب: مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -أ -2

 الموُت: فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.   
 
 َجحدتُها: جحد: فعل ماٍض مبني على السكون.-ب
 التاء: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.    
 محل نصب مفعول به.الهاء: ضمير متصل مبني في     
 
 مصطفى: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.-ج
 موسى: مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.     
 

 
 انتهت الوحدة الثانية
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 الوحدة الثالثة: اإلبدال

 تّصل( فيمكان حرف آخر، ويكون في الحروف الصحيحة )ازدجر(، وفي المعتلة )اهو جعل حرف تعريف اإلبدال: 
 ذه الحروفأحد ه صيغة محددة هي )افتعل( ومصدرها ومشتقاتها )يفتِعل، افتِعْل، ُمفتِعل، افتعال( إذا كانت فاؤها

 )واو، زاي، دال، ذال، طاء، صاد، ضاد(.
 

 ا.زن )افتعل( ومصدره ومشقاته حرفًا ثالثًا دائمً هي تاء زائدة تأتي في هذا الووتاء االفتعال: 
 

الصوتي  الثقل تحقيق االنسجام والتجانس الصوتي بين الحروف، وتسهيل النطق بها، واجتنابالغاية من اإلبدال: 

 الناجم عن تجاور أصوات متقاربة أو متباعدة في مخرجها.
 

 حاالت اإلبدال: 
 تاًء، ثم تدغم في تاء )االفتعال(:إذا كانت فاء )افتعل( واًوا تبدل الواء  -1

 مثال: اتّصل 

؛ لواو تاءً اأبدلت وزنها )افتعل(، وأصلها )اوتصل(، حيث جاءت فاء )افتعل( فيها واًوا؛ بدليل المجرد )وصل(، ف
صبحت حدة فألتحقيق التجانس الصوتي مع تاء االفتعال ولتيسير عملية النطق، ثم أدغمت التاءان في تاء وا

 بهما. النطق ًرا الجتماع حرفين متماثلين مما يؤدي إلى شيء من الثقل على اللسان، ولكي يسهل؛ نظ()اتّصل
 

افتعل( )ن فاء إوهذا اإلبدال يحصل في مصدر )افتعل( ومشتقاتها، نحو )يتّصل، متِّصل، متَّصل، اتّصال(؛ إذ 
 ال(.ومصدرها ومشتقاتها إذا جاءت )واًوا( تبدل تاًء، ثم تدغم في تاء )االفتع

 
 ومثلها: )اتّقى( ومصدرها ومشتقاتها.

 
 دال:ال، والذال في الل في الدم الدازايًا أو دااًل أو ذااًل تبدل تاء )االفتعال( دااًل، ثم تدغإذا كانت فاء )افتعل(  -2

 : اْزدجرَ 1 مثال

ال اء االفتعتأبدلت وزنها )افتعل(، وأصلها )ازتجر(، حيث جاءت فاء )افتعل( فيها زاًيا؛ بدليل المجرد )زجر(، ف
 .لتاءبين الزاي والدال لصعوبة النطق بين الزاي وادااًل فأصبحت )ازدجر( لتحقيق التقارب الصوتي 

 
 َجر(.وهذا اإلبدال يحصل في مصدر )ازدجر( ومشتقاتها، نحو )ازدجار، يزدجر، مزدِجر، ازدِجْر، مزد

 
 ومثلها: ازدهر )ومصدرها ومشتقاتها(.

 
 : اّدعى2مثال 
تعال فالافأبدلت تاء  ها )افتعل(، وأصلها )اْدتَعى(، حيث جاءت فاء )افتعل( فيها دااًل؛ بدليل المجرد )دعا(،وزن

ي انس الصوتق التجدااًل، ثم أدغمت الدال األولى الساكنة في الدال الثانية المتحركة، فأصبحت )اّدعى(؛ لتحقي
 بين الدالين، ولتيسير عملية النطق.

 
 ل في مصدر )اّدعى( ومشتقاتها، نحو )اّدعاء، يّدعي، مّدعٍ، مّدَعى(.وهذا اإلبدال يحص

 
 : )اّدَكَر(3مثال 

تعال تاء االف أبدلتف(، وزنها )افتعل(، وأصلها )اْذتَكر(، حيث جاءت فاء )افتعل( فيها ذااًل؛ بدليل المجرد )ذكر
ل ي الدافلساكنة أدغمت الذال ا الدالونظًرا لتقارب مخرجي الذال و لتحقيق التجانس الصوتي مع الذال، ؛داالً 

 ، فأصبحتا دااًل مشددة.المتحركة
كار، يدَّكر، مّدَكر، ِكْر(. وهذا اإلبدال يحصل في مصدر )اّدَكَر( ومشتقاتها، نحو )مدَِّكر، اّدِ  ادَّ
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 قط:ف ي الطاءفلطاء إذا كانت فاء )افتعل( صاًدا أو ضاًدا أو طاًء تبدل تاء )االفتعال( طاء، ثم تدغم ا -3

 : اّطَرحَ 1مثال 

لت تاء ، فأبدوزنها )افتعل(، وأصلها )اْطتَرح(، حيث جاءت فاء )افتعل( فيها )طاًء(؛ بدليل المجرد )طرح(
شددة، احدة ماالفتعال طاًء؛ لتحقيق التجانس الصوتي مع الطاء األولى، ثم أدغمت الطاءان فأصبحتا طاًء و

 فأصبحت )اّطرح(؛ لكي يسهل النطق بهما.
 
 هذا اإلبدال يحصل في مصدر )اّطرح( ومشتقاتها، نحو )اّطراح، مطَِّرح، يّطِرح، مطََّرح(.و
 

 : اصطاد2مثال 
فأبدلت تاء  وزنها )افتعل(، وأصلها )اْصتَاد(، حيث جاءت فاء )افتعل( فيها صاًدا؛ بدليل المجرد )صاد(،

 لة النطق.االفتعال طاًء، فأصبحت )اْصَطاد(؛ لتحقيق االنسجام الصوتي وسهو
 

 يْصطاد(. وهذا اإلبدال يحصل في مصدر )اصطاد( ومشتقاتها، نحو )مصطاد، اصطياد،
 

ع3مثال   : مضطجِّ
لت تاء ، فأبدوزنها )افتعل(، وأصلها )مْضتَِجع(، حيث جاءت فاء )افتعل( فيها ضاًدا؛ بدليل المجرد )ضجع(

 ولة النطق.االفتعال طاًء، فأصبحت )مضطجع(؛ لتحقيق االنسجام الصوتي وسه
 

 وهذا اإلبدال يحصل في مصدر )اصطاد( ومشتقاتها، نحو )اّضِطجاع، مّضَطَجع(.
 

_________________________________________________________________ 

 حل تدريبات الكتاب 
 

 حل التدريب األول:
 على الترتيب هي: وفق، صلح، زها، زاد، وكل، ضرم

 
 حل التدريب الثاني:

 زن، ازدحم، اّدخر، اضطرّ الترتيب هي: اتّ  على
 

 حل التدريب الثالث:
ل( الفتعايصطرخون: أصلها )يصترخون( بدليل المجرد )صرخ(، حيث جاءت فاء )افتعل( صاًدا، فأبدلت تاء )ا -1

 طاًء.
 ًء.طا فتعال(اصطفاك: أصلها )اصتفاك( بدليل المجرد )صفا(، حيث جاءت فاء )افتعل( صاًدا، فأبدلت تاء )اال -2
دغمت مع ااًل ثم أعال( داّدهنوا: أصلها )ادتهنوا( بدليل المجرد )دهن(، جاءت فاء )افتعل( دااًل، فأبدلت تاء )االفت -3

 الدال األخرى.
 طاًء. فليضطج: أصلها )فليضتجع( بدليل المجرد )ضجع(، جاءت فاء )افتعل( ضاًدا فأبدلت تاء االفتعال -4
غمت اًء ثم أدعال( تد )وهم(، جاءت فاء )افتعل( واًوا، فأبدلت فاء )االفتفاتّهمت: أصلها )فاوتهمت( بدليل المجر -5

 مع التاء األخرى.
فتعال( اء )االفاالتّصاالت: أصلها )االوتصاالت( بدليل المجرد )وصل(، حيث جاءت فاء )افتعل( واًوا، فأبدلت  -6

 تاًء ثم أدغمت مع التاء األخرى.
غمت ًء، ثم أدال( طا(، حيث جاءت فاء )افتعل( طاًء، فأبدلت تاء )االفتعيّطلع: أصلها )يطتلع( بدليل المجرد )طلع -7

 مع الطاء األخرى.
 اًء.عال( طتصطاد: أصلها )تصتاد( بدليل المجرد )صاد(، حيث جاءت فاء )افتعل( صاًدا، فأبدلت تاء )االفت -8
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 طاًء. تعال(لت تاء )االفاضطربا: أصلها )اضتربا( بدليل المجرد )ضرب(، حيث جاءت فاء )افتعل( ضاًدا، فأبد -9
ًء ثم تاعال( اء )االفتف، فأبدلت واًوا(، حيث جاءت فاء )افتعل( وسع( بدليل المجرد )يوتسعأصلها )يتّسع:  -10

 أدغمت في التاء األخرى.
 اًء.طفتعال( ، فأبدلت تاء )االصاًدا(، حيث جاءت فاء )افتعل( بر( بدليل المجرد )صاصتبرأصلها )اصطبر:  -11
، ل( طاءً االفتعا)، فأبدلت تاء طاءً (، حيث جاءت فاء )افتعل( طرد( بدليل المجرد )المطتردةها )أصلالمّطردة:  -12

 ثم أدغمت مع الطاء األخرى.
ًء، ثم تاعال( اء )االفتف، فأبدلت واًوا(، حيث جاءت فاء )افتعل( وسع( بدليل المجرد )موتسعأصلها )متّسع:  -13

 أدغمت مع التاء األخرى.
 ( طاًء.فتعال(، حيث جاءت فاء )افتعل( صاًدا، فأبدلت تاء )االصبر( بدليل المجرد )اصتبارأصلها )اصطبار:  -14

 
 حل التدريب الرابع:

 )اصطحب، يّدعي، يزدهي، يتّفق(
 ًء.عال( طا(، حيث جاءت فاء )افتعل( صاًدا، فأبدلت تاء )االفتحب( بدليل المجرد )صاصتحبأصلها )اصطحب:  -1

مت ، ثم أدغداالً عال( ، فأبدلت تاء )االفتداالً (، حيث جاءت فاء )افتعل( دعاالمجرد ) ( بدليلدتعيأصلها )ييّدعي: 
 .مع الدال األخرى

 .داالً عال( ، فأبدلت تاء )االفتزاًيا(، حيث جاءت فاء )افتعل( )زها( بدليل المجرد زتهيأصلها )ييزدهي: 
 ، ثم أدغمتتاءً ال( اء )االفتعف، فأبدلت واًوا( (، حيث جاءت فاء )افتعلوفق( بدليل المجرد )وتفقأصلها )ييتّفق: 

 مع التاء األخرى.
 ه أنت.تقدير اصطحب: فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر منعًا اللتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر -2

قديره تيساندك: يساند: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر 
 هو(، والكاف: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.)
 

 حل التدريب الخامس:
 تّدخرون: تاء االفتعال أبدلت دااًل ثم أدغمت مع الذال فأصبحت دااًل مشددة. -
 ازدانت: تاء االفتعال أبدلت دااًل. -
 يّدعي: تاء االفتعال أبدلت دااًل ثم أدغمت مع الدال األخرى فأصبحت دااًل مشددة. -
 فًا: فاء االفتعال )الواو( أبدلت تاًء ثم أدغمت مع التاء األخرى فأصبحت تاء مشددة.متّص -

 
 حل التدريب السادس:

 .داالً ال( ، فأبدلت تاء )االفتعزاًيا(، حيث جاءت فاء )افتعل( زحم( بدليل المجرد )ازتحامأصلها )ازدحام: 
 .ل( طاءً افتعل( صاًدا، فأبدلت تاء )االفتعا(، حيث جاءت فاء )صلى( بدليل المجرد )اصتلى(أصلها )اصطلى: 
م أدغمت ثتاًء، ( اء )االفتعالف، فأبدلت واًوا(، حيث جاءت فاء )افتعل( وزن( بدليل المجرد )موتزنأصلها )متّزن: 

 مع التاء األخرى.
 طاًء.( ، فأبدلت تاء )االفتعالضاًدا(، حيث جاءت فاء )افتعل( ضرب( بدليل المجرد )يضتربأصلها )يضطرب: 
 .ال( طاءً اًدا، فأبدلت تاء )االفتعض(، حيث جاءت فاء )افتعل( ضهد( بدليل المجرد )اضتهادأصلها )اضطهاد: 

 
 يقوم به الطالب بإشراف المعلم.حل التدريب السابع: 

 
 

 انتهت الوحدة الثالثة
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 : التصغيرالوحدة الرابعة
 مفهوم التصغير

 عربة؛ للداللة على معاٍن تُفهم من السياق.صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء الم
 

 عناصر التصغير:
 ياء التصغير الساكنة وتقع الحرف الثالث. -3االسم المصغر.     -2االسم المكبر.    -1
 

 س: حدد عناصر التصغير في كلمة )َرُجل(: 
 .ياء التصغير الساكنة -3االسم المصغر: ُرَجْيل.       -2االسم المكبر: رجل      -1ج: 
 

 دالالت )معاني( التصغير:

 : التحقير وتقليل الشأن -1

 مثل: تعلَّْم يا شويِعر كيف تهجو    وَدْعَك من الخنا فالرأس شابا
ق اإلشاعات )ويفهم التحقير من سياق الجملة(.  ومثل: األَُحْيِمق هو من يصّدِ

 :تقليل الحجم -2
 ب إلى ابنه ُدبَْيًبا.مثل: اقرأ الكُتّّيِب المرفق مع الغّسالة.    ومثل: أحضر األ

 )هذه الداللة تأتي مع الجمع(:تقليل العدد  -3
 مات.مثل: تََصدَّق ولو بُِدَرْيِهمات.     ومثل: يالطف الرجُل أصْيحابَه.   ومثل: تناولُت لقيْ 

 : تقريب المكان -4
 طاولة.َحْيَت الاب تُ كتمثل: حلّقِت الطائرةُ فَُوْيَق منازلنا.  ومثل: عطفْت حناياه ُدَوْيَن سمائه.   ومثل: ال

 تقريب الزمان: -5
 مثل: غادر المتفرجون بُعَْيَد المباراة.       ومثل: يبدأ الفالُح عملَه قُبَْيَل الشمس.

 التحبب: -6

 ليل.جحابي ص -رضي هللا عنه -مثل: يا أبا عَُمْير.     ومثل: يا بَُنّي، اتق هللا.    ومثل: أبو هريرة
 

 ملحوظات: 
 ند التصغير، مثل: ُدّب )د ب ب(: تصغيره: ُدبَْيب.يجب فك اإلدغام ع -1
قاعدة  غر على)ال( التعريف ال يعتد بها عند التصغير، وال تعد من حروف الكلمة األصلية، فكلمة )القلم( تص -2

 تصغير االسم الثالثي )قُلَْيم(.
 اري.يجب ضبط )تشكيل( الحروف الثالثة األولى عند التصغير. وهذا ضروري في االمتحان الوز -3
  التاء المبسوطة )المفتوحة( )ت( تحذف عند التصغير، فنقول: أخت: أَُخيَّة/ بِْنت: بُنَيَّة. -4
 همزة الوصل )ا( تحذف عند التصغير، فنقول: ابن: بَُنّي/ اسم: سَُمّي. -5
 

 (قواعد التصغير)

 تصغير االسم الثالثي 

 االسم الثالثي المذكر يُصغَّر على وزن )فُعَْيل(. -1
 ْيد /جبل: ُجبْيل/ نهر: نَُهْير/ قمر: قَُمْير/ ذئي: ذَُؤْيب/ دّب: ُدبَْيب َسْعد: سُعَ 

 االسم الثالثي المؤنث غير المختوم بتاء التأنيث تلحقه التاء عند التصغير: -2
 هند: هُنَْيَدة/ فََرس: فَُرْيسة/أُذُن: أُذَْينة/ شمس: شَُمْيسة/ عين: عُيَْينة

 إلى أصلها عند التصغير: االسم الثالثي الذي ألفه ثانية ترد -3
 /مع أبواب(بدليل الج) ّوْيبنار: نوْيرة/ باب: بُ  /)األلف أصلها ياء بدليل الجمع أنياب( تَُوْيج/ ناب: نُيّْيبتاج: 

 ع يغور(لمضار)بدليل المضارع يجور(/غار: غَُوْير )األلف أصلها واو بدليل ا دار: دوْيرة/ جار: ُجَوْير
 .الرجوع إلى المضارع أو المصدر أو الجمع(معرفة أصل األلف ب)ويمكن 
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 ف)أي نضع الحر تصغير:يردُّ إليه ثالثه المحذوف )الواو أو الياء( عند الإذا كان االسم ثنائيًا )أي من حرفين(  -4
 : أُبيّ : بنّي/أبابنّي/أخ: أَُخّي/ يد: يَُديَّة/دم: ُدمَ الثالث ياًء مشددة بدل الحرف المحدذوف دائًما(، مثل: 

بياء  إذا انتهىوغير، م الثالثي إذا انتهى بـ )ألف أو واو( تقلب األلف والواو إلى ياء، وتدغم مع ياء التصاالس -5
ى: فُتَّي/ حْلو: تؤنث(/ فتذكر وتدغم ياؤه مع ياء التصغير، مثل: عصا: عُّصيَّة/ دْلو: ُدَلّي أو ُدلَيَّة )كلمة "دلو" ت

 ُحلَّي/ظْبي: ُظبَّي/َهْدي: هَُدّي.
نون(، ألف و كل اسم مختوم بـ )ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تاء مربوطة أوتصغير االسم الثالثي  يصغّر -6

َسْلمى: داء/إذ تصغر الحروف الثالثة منه على وزن )فُعَْيل(، ثم ترد إليه الزوائد، مثل: سوداء: سَُويْ 
 لَْيمان.سُ مان: سلكلمة األصلية(/ سُلَْيمى/زهرة: ُزَهْيرة )على اعتبار أن تاء التأنيث ال تعد من حروف ال

 تصغير االسم الرباعي 

 ِمد.أحمد: أَُحيْ لَْيبِل/بُ لبل: يصغّر االسم الرباعي على صيغة )فُعَْيِعل(، مثل: أحمق: أَُحْيِمق/ُزْخُرف: ُزَخْيِرف/ ب -1
آسن: /عنع: ُصَوْينِ صاخالد: ُخَوْيِلد/إذا كان الحرف الثاني من االسم الرباعي ألفًا فإنه يقلب إلى واو، مثل:  -2

 أَُوْيِسن/قاٍض: قَُوْيٍض.
وأما ر، اء التصغيين مع إذا كان الحرف الثالث من االسم الرباعي )ألًفا أو واًوا( فإنهما يقلبان إلى ياء، ويدغما -3

ل: غزا: مشددة(، مثل صغير )أي نجعل الحرف الثالث ياءً فتدغم مع ياء التإذا كان الحرف الثالث ياًء 
 يَّة.يَة: ُرقَ د/ُرقْ وز: عَُجيِّز/شمال: شَُميِّل/ حنون: ُحَنيِّن/جميل: ُجَميِّل/ سعيد: سُّعيِّ غَُزيِّل/عج

تصغر  كل اسم مختوم بـ )ألف ممدودة أو تاء مربوطة أو ألف ونون(، إذيصغّر تصغير االسم الرباعي  -4
فران: باء/زعاء: عُقَْيرِ ء/عقربخنفساء: ُخنَْيِفساالحروف األربعة منه، ثم تردُّ إليه الزوائد، مثل: 

 َعْيِفران/عنترة: عُنَْيِترة/قنطرة: قَُنْيِطرة/ ثعلبان: ثُعَْيِلبان.زُ 

 تصغير االسم الخماسي

ّمان: رُ االسم الخماسي الذي رابعه حرف علة )ألف، واو، ياء( يصغَّر على صيغة )فُعَْيِعْيل(، مثل:  -1
حراث: ْيت/مصرصور: ُصَرْيِصْير/ َعفريت: عُفَْيرِ  /ُرَمْيِمْين/عصفور: عَُصْيِفْير/مصباح: ُمَصْيبِْيح

 ُمَحْيِرْيث/مسكين: ُمَسْيِكْين.
 حاسوب: ُحَوْيِسْيب/ ناطور: نَُوْيِطْير.إذا كان ثانيه ألفًا تقلب واًوا، مثل:  -2
المجرد  بدليلاو  والياء  ميقات: ُمَوْيِقْيت )أصلإذا كان ثانيه ياًء منقلبة عن واو تردُّ واًوا عند التصغير، مثل:  -3

 د.ْيِعيْ "َوقََت"(، ميزان: ُمَوْيِزْين )بدليل المجرد "َوَزَن"(، ميراث: ُمَوْيِرْيث/ ميعاد: ُموَ 

 تصغير االسم المركب تركيبًا إضافيًّا

 يصّغر صدره )الجزء األول( فقط وتطبق عليه أحكام التصغير.: قاعدته
ولة: ز الدين/ سيف الدين: عَُزيْ  الددين/ عماد الدين: عَُميِّد الدين/ عزّ مثل: عبدهللا: عُبَْيد هللا/ تاج الدين: تَُوْيج ال
 سُيَْيف الدولة/ ناصر الدين: نَُوْيِصر الدين.

 تصغير الجمع

: ار/أْنُهرَنْيهجمع القلة: يصغّر على لفظه )نضيف ياء التصغير فقط(، مثل: ِغْلَمة: غُلَْيَمة/ أنهار: أُ  -1
 أُنَْيِهر/أرغفة: أَرْيِغفَة.

 جمع الكثرة:  -2

 مفرد، ثم نجمعه جمع مذكر سالًما:إذا كان مذكًرا عاقاًل: نأتي بالمفرد، ثم نصغر ال -أ
 كَُوْيِتبون/ شعراء: شَُوْيِعرون. -كوْيتِب –مثل: كُتّاب )مذكر عاقل(، كاتب 

 ا:وإذا كان مؤنثًا أو غير عاقل: نأتي بالمفرد، ثم نصغر المفرد، ثم نجمعه جمع مؤنث سالمً  -ب
 ُجبَْيالت. -ُجبَْيل –جبال )غير عاقل(، جبل  مثل:

 ع.الجم لم والمؤنث السالم: نأتي بالمفرد، ثم نصغر المفرد، ثم ترد إليهما عالمةجمعا المذكر السا -3
 -َوْيعَةسُ  -عةعَُوْيِملون/ ساعات )جمع مؤنث سالم(: سا -عَُوْيِمل -عاملون )جمع مذكر سالم(: عاملمثل: 

 سَُوْيعات.
 38(: ص1حل تدريب )

 لشأن.التحقير وتقليل ا -5تقليل الحجم.    -4تقريب الزمان.    -3تقليل العدد.    -2التحبب.    -1
 41(: ص2حل تدريب )
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 سَُهْيل/ قَُطْيط/ُرغيدة/ثُويب/نَُجيّا/فُتَّي/نَُجْيالء/ُرَوْيحة/عَُمْيران/ُوَرْيدة.
 41(: ص3حل تدريب )

 فة.فدوى/ نعمان/بلدة/دار/جزء/كرة/الجبهة/حذ
 41(: ص4حل تدريب )

 همكبّرُ  االسم المصغر رقم الفرع

 ابن بُنَيّ  1

 فوق/ جبل فويق/ ُجبْيل 2

 أب أُبَيّ  3

 عبدة عبيدة 4

 ابنة بُنَيَّتي 5

ة هريرة 6  ِهرَّ

 القَحف القَُحْيف 7

 َجْبر ُجبَْير 8

 43(: ص5حل تدريب )
 ب/ُزَعْيِفران/كُتَيِّبعَُجيِّل/ُخنَْيِدق/غَُديِّر/ُمَحْيِبرة/ُصَوْيحِ 

 43(: ص6حل تدريب )
 غُّزيِّل، أَُسّيِل، كَُحيِّل. -5  عُقَْيِرباء.  -4األَُخْيِطل، ُخَزْيَمة، الُهذَْيل.   -3قُبَيِّلَة.    -2كَُوْيتِب.   -1

 45(: ص7حل تدريب )

 الدين. ّيِلْيِرْيط/ُجمَ ُمَوْيِرْيث/ نَُويِقْيس/ُمفَْيِتْيح/ُمنَْيِدْيل/بَُدْير الدين/ ُمنَْيِشْير/ُمخَ 
 45(: ص8حل تدريب )

 مزراب/ ناطور/دار األرقم/سيف الدولة.
 47(: ص9حل تدريب )

 أَُسْيِطر/ُرَوْيِكبون/ُجَفْينات/ أَُطْيِعَمة/ ُخبَّيِرون/ُصَبيَّة/أَُغْيصان/ُوَرْيقات.
 47(: ص10حل تدريب )

 ن.نَُخْيالت/ ُرَجْيلون/ُظَرْيفون/ ُكَؤْيسات/ نَُوْيِقدو
 47(: ص11حل تدريب )

 أُذُن. -3إبريق.               -2قبل.                  -1
 47(: ص12حل تدريب )

 ر.عَُوْيمِ  -ُخلَْيَدة.           د -نَُجْيدة.         ج -نَُمْيري، ُخبَْيب.         ب -أ -1
 التحبب. -2
 ل/ هَُدّي.شَُؤْينات/ سَُوْيئِلون/ أَُبيِِّك/ ُجنَْيبة/ بَُرْيرة/ تُبَْيِديْ  -3
حة ضاف: فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر على آخره/ وساده: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفت -4

 الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
 ألن الحرف األول غير مضموم، والحرف الثاني غير مفتوح. -5
دغم ليقلب وي  علةألف وعند التصغير يقلب واًوا، والحرف الثالث لم يأتِ  الصواب: ُووْيِفد؛ ألن الحرف الثاني -6

 مع ياء التصغير.
 

 انتهت الوحدة الرابعة
 سة: اإلضافةالوحدة الخام

 مفهوم اإلضافة

 هي نسبة تقييدية بين اسمين، يسمى األول منهما مضافًا، والثاني مضافًا إليه.
 

 ركنا اإلضافة
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 فة من ركنين:تتكون اإلضا
 لمضاف: ويعرب حسب موقعه في الجملة، وهو مضاف.ا -1
  أو مؤوالً  المضاف إليه: ويكون مجروًرا )إذا جاء اسًما ظاهًرا( أو في محل جر )إذا جاء جملة أو مصدًرا -2

 ضميًرا متصالً باسم باسم أو بظرف(.
 

 صور )أشكال( اإلضافة

 جرة الزيتون، قلُم الطالب.اسم نكرة )وهو المضاف( + اسم معرفة )وهو المضاف إليه(، مثل: ش -1
اسم نكرة )وهو المضاف( + ضمير متصل )ويكون الضمير في محل جر مضاف إليه(، مثل: مدرسته،  -2

 مدرستكم، مدرستنا......
وهو )الكسر اسم نكرة )وهو المضاف(+ اسم نكرة يقبل التعريف بـ )ال( التعريف وغالبًا ما يكون منّوًنا ب -3

 توٍن. قلُم حبٍر.المضاف إليه(، مثل: شجرةُ زي
 ظرف مكان/زمان )المضاف(+ اسم ظاهر أو ضمير )المضاف إليه(، مثل: فوق الطاولة، قبل العصر. -4
 

 فوائد مهمة:

 تحذف )ال( التعريف من المضاف عند إضافته، مثل: الطالب )طالُب المدرسِة نشيط(. -1
ا )طالب الًما، مثل: الطالبانتحذف كذلك النون من المضاف عند إضافته سواًء أكان مثنى أم جمع مذكر س -2

 المدرسة(، المعلمون )معلمو المادة(. 
لقول: ايجوز  عند حذف النون من جمع المذكر السالم المضاف إلى ما بعده ال توضع ألف بعد واو الجماعة، فال -3

 معلموا المادة، والصواب: معلمو المادة.

 صور المضاف إليه وما يالزمها من أسماء

 ، هما:للمضاف إليه صورتان
 )مفرد( ويكون اسًما ظاهًرا أو ضميًرا. -1

 سيؤوب يوًما.        )المضاف إليه مفرد اسم ظاهر( مسافرٍ مثل: كلُّ 
 من أدباء األردن.  )المضاف إليه مفرد ضمير(. همااز وهاشم غرايبة كالمؤنس الرز

 )جملة( وتقع بعد ظروف، مثل: )حيث، إذ، إذا(. -2
 ضاف إليه جملة()الم  هطل المطرُ مثل: جئُت إذ 

 )المضاف إليه جملة(. َسَجىومثل: والضحى والليل إذا 
 )المضاف إليه جملة(. رسالتهومثل: هللاُ أعلُم حيُث يجعل 

 األسماء والظروف التي تلزم اإلضافة )يأتي بعدها مضاف إليه(

 )كال وكلتا(: -1
 ر بالياء": وعندها تعرب إعراب المثنى "أي ترفع باأللف، وتنصب وتجتضاف إلى ضمير -

مثنى وهو ق بالمثل: الجنتان كلتاهما وارفتان. )كلتاهما( توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملح
 مضاف، و)هما(: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

 ذر(.وعندها تعرب إعراب االسم المقصور )تقدر عليهما الحركات الثالثة للتعتضاف إلى اسم ظاهر:  -
 ع من ظهورلف منالجنتين آتْت أُكُلَها )كلتا: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األ كلتا مثل:

لى قدرة عالتعذر وهو مضاف. ومثل: رأيُت كال الرجلين )كال: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الم
 آخره منع من ظهورها التعذر وهو مضاف(

 )قبل( و)بعد(: -2
 الزمان اإلضافة إلى المفرد.هما ظرفا زمان أو مكان ي -

مثل: وصلُت قبَل المغيب )قبل: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو 
ره مضاف(، ومثل: أسكُن بعد المسجد )بعد: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخ

 وهو مضاف(.
 وقد ينقطعان عن اإلضافة ويبنيان على الضم. -
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 م أسافْر بعُد )بعُد: ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبني على الضم في محل نصب( مثل: ل
بقت سنها ومثل: هلل األمر من قبُل )قبُل: ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبني على الضم في محل جر(؛ أل

 بحرف جر.
 هي من األسماء التي تلزم اإلضافة إلى المفرد. (:أّي )الشرطية واالستفهامية -3

 ى )أّي( الشرطية: أيَّ إنساٍن تكرْم يحترْمك.مثال عل
 بُ مثال على )أّي( االستفهامية: ولست بمستبٍق أًخا ال تلّمه     على شعٍث أيُّ الرجال المَهذَّ 

ن المضاف مانية : ظرف يالزم اإلضافة إلى المفرد، وال يضاف إلى الجملة، وتتحدد داللته الزمانية أو المكمعَ  -4

 إليه.
 لجمل وأستيقظ مع العصفور )مع: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف(مثل: أنام مع ا

 ومثل: سرُت مع سور المدينة )مع: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف(
 : وتعرب: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف.حيثُ  -5

 مثل: أجلُس حيث يجلس العلماُء.
 إلى الجملة االسمية والجملة الفعلية. وتضاف )حيث( -

 )الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه(. تكثر األشجارمثل: يسكن البدو حيث 
 )الجملة االسمية في محل جر مضاف إليه(. األشجاُر كثيرة  ومثل: يجلس البدو حيث 

 وقد تسبق )حيث( بحرف جر، فتعرب: ظرف مكان مبني على الضم في محل جر وهو مضاف. -
 )الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه( خرجتمثل: ومن حيث 

 : إذا -6
 وتعرب: ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف. -
 يه(.)الجملة الفعلية في محل جر مضاف إل زرتنيتضاف )إذا( للجملة الفعلية فقط. مثل: آتيك إذا  -
 إذ:  -7

 ن مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف.وتعرب: ظرف زما -
 تضاف )إذ( للجملة االسمية والجملة الفعلية المصّدرة بفعٍل ماٍض. -

 )الجملة االسمية في محل جر مضاف إليه( النقاُش محتدممثل: وصلُت إذ 
 )الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه( بدأ الصيفومثل: سافرُت إذ 

 على الزمن المستقبل/ وتدل )إذ( على الزمن الماضي. تدل )إذا(ملحوظة: 

 )ياء المتكلم تحمل معنى حياازة الشيء( أحكام المضاف إلى ياء المتكلم

 يجوز في الياء الفتح أو التسكين وكسر ما قبلها إذا كان االسم المضاف إليها صحيح اآلخر. -1
 مثل: كتاب )كتابِْي أو كتابَِي(/ صديق )صديِقْي أو صديِقَي(

 يجب فتح الياء وتسكين ما قبلها إذا كان االسم المضاف إليها: -2
 ا(ى، رضمقصوًرا: عصا: عصاَي / فتى: فتاَي )االسم المقصور: هو االسم الذي آخره "ا، ى" مثل: مصطف -أ
/ محامي: محاميَّ )االسم المنقوص: هو اسم آخره ياء أصلية غير مش -ب كسور ما ددة ممنقوًصا: ليالي: لياليَّ

 ساعي( -الداعي -ثل: القاضيقبلها، م
 إلضافته( ون المثنىحذف ن مثنى: رجالن: رجالَي / طالبان:طالباَي/معلَِّمْين:معلَِّميَّ )معلمْي+ َي= معلَميَّ "مع-ج
و ياًء ثم تقلب الواضافة وجمع مذكر سالًما: معلمون: معلَِّميَّ )معلمْو+َي= معّلِِميَّ "تحذف نون جمع المذكر لإل -د

 (. ومفتوحة ء المتكلم لتصبحا ياًء واحدة مشددةتدغم بيا
حا ياء وحداة معًا لتصب ياءانيَّ )معلِِّمْي+ َي= معلِِّميَّ "تدغم الومثله في حالة النصب والجر: معلِِّمْين: معلِّمِ 

 مشددة ومفتوحة(.
 50(: ص1تدريب )حل 

 يترك للطالب بإشراف المعلم. -1
 50(: ص2تدريب )حل 

 لمضاف إليها المضاف  رقم الفرع
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 كل 1
 ذائقة
 أجور
 يوم
 متاع

 نفٍس 
 الموت

 الضمير المتصل "كم"
 القيامة
 الغرور

 أصغري 2
 قلب
 لسان

 الضمير )الهاء(
 الضمير )الهاء(
 الضمير )الهاء(

 قْدر 3
 أهل
 قْدر

 أهل
 العزم
 الكرامِ 

 حاسدي 4
 نحو
 هدف

 الكاف
 هدف
 الكاف

 أخا 5
 أجل
 إذا

 نائبة

 الكاف
 ذخرٍ 
 نابتك
 نالزما

 
 53(: ص3حل تدريب )

 صورة المضاف  المضاف إليه المضاف رقم الفرع

 جملة هديتنا إذ 1

 مفرد )ضمير( الياء نفس 2

 حداد 3
 بعد

 الليل
 الهاء

 مفرد )اسم ظاهر(
 مفرد )ضمير(

 مفرد )اسم ظاهر( النهر ضفتيّ  4

 كلتا 5
 جائزة

 هما
 التفوق

 مفرد )ضمير(
 مفرد )اسم ظاهر(

 مفرد )اسم ظاهر( الليث نيوب 6

 مع 7
 حيث

 هم
 حلّوا

 مفرد )ضمير(
 جملة

 أخ 8
 وجه

 الياء
 الكاف

 مفرد )ضمير(
 مفرد )ضمير(

 علم 9
 حيث
 حيث

 الياء 
 سافرت

 استقلِت النُُّجب

 مفرد )ضمير(
 جملة
 جملة

  
 54(: 4حل تدريب )

 ربِّي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين أو الفتح. -1
 لمضاف، وفتح ياء المتكلم وجوًبا.مثواَي: تسكين آخر ا

: تسكين آخر المضاف، وفتح ياء المتكلم وجوًبا. -2  بُمْصِرِخيَّ
 ضحكي/ بكائي/زهوي/ ضاعي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين او الفتح. -3
: تسكين آخر المضاف، وفتح ياء المتكلم وجوبًا.  -4  والديَّ
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: تسكين آخر المضاف، وفتح ياء المتكلم وج  وبًا.ناصحيَّ
 بالدي/ أهلي: يكسر آخره، ويجوز في الياء الفتح أو التسكين. -5
 رفاقي: يكسر آخره، ويجوز في الياء الفتح أو التسكين. -6
: تسكين آخر المضاف، وفتح ياء المتكلم وجوًبا. -7  محاميَّ
 فتاَي: تسكين آخر المضاف، وفتح ياء المتكلم وجوًبا. -8
 

 55(: ص5حل تدريب )

 ضاف إليهالم المضاف  رقم الفرع

 صدر 1
 أمر

 إنسان
 قول

 الياء
 الياء
 الياء
 الياء

 كل 2
 مجتمع

 إنسان
 الهاء

 إذا 3
 إذا

 قّومتها
 ما قّومته الخشب

 عينا 4
 غابة
 ساعة

 الكاف
 نخيل
 السََّحر

 صفحة 5
 أهمية

 الهاء
 الغذاء

 وطن 6
 نفس

 الياء
 الياء

 منظر  7

 فوق
 قمم

 الثلوج

 قمم
 الجبال

 الطفل تعليم 8

 سرأ 9
 حيث

 المجلس
 أجلسُ 

 56(: ص6حل تدريب )
 نموذج في اإلعراب )يترط للطالب لالطالع عليه(. -1
 إّن: حرف مشبه بالفعل من أخوات )إن( مبني على الفتح. -أ -2

 لكسرةتعليم: اسم إن منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف/ الفتيات: مضاف إليه مجرور وعالمة جره ا
ليه دالئل: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف/رقي: مضاف إ /الظاهرة على آخره./من: حرف جر

 مجرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف/األمة: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على
 آخره.

عيون: مبتدأ مرفولع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف/المها: مضاف إليه مجرور -ب
رة المقدرة على األف منع من ظهورها التعذر/بين: مفعول فيه )ظرف مكان( منصوب وعالمة جره الكس

وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف/الرصافة: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 
آخره/الواو: حرف عطف/الجسر: اسم معطوف مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره./ جلْبَن: 

 مبني على السكون التصاله بنون النسون/ونون النسوة: ضمير متصل مبني في محل رفع جلب: فعل ماٍض 
فاعل/الهوى: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر/من: 
حرف جر/حيث: ظرف مكان مبني على الضم في محل جر وهو مضاف/أدري: فعل مضارع مرفوع 

ضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا(، والجملة وعالمة رفعه ال
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ف نفي مبني ال محل له من اإلعراب/ أدري: ف إليه/ الواو: حرف عطف/ال: حرالفعلية في محل جر مضا
مستتر  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير

 تقديره )أنا(.
 57(: ص7حل تدريب )

 سقوطك. -إذ، حيث.              ج -قبل.                 ب -أ -1
 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف/الخير: مضاف إليه مجرورطوفان:  -2

 وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 رة الظاهرة على آخره.مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسزالورق:

 ألن ما قبلها منّون. -3
 57(: ص8حل تدريب )
 يترك للطالب.
 57(: ص9حل تدريب )

 أحببته، الحكم: يتقدم الفاعل على المفعول به وجوًبا. -أ -1
 )ملغي( -ب
 إذا )وإذا قررت(.-ج
 ، ثم تقلبواو(البني، مكبره: ابن، حذفت المه، ألنه اسم ثالثي، أصله )بنو( فيردُّ له الحرف المحذوف ) -د

 الواو ياًء وتدغم مع ياء التصغير.
(، كسرت همزة إن وجوبًا لوقوعها في بداية الكالم/الجملة. -2  )إنَّ
 .داالً  مزدان: أصلها )مزتان( بدليل المجرد )زان(، جاءت فا االفتعال دااًل، فأبدلت تاء االفتعال -3
/ الصورةِ. -4  ينتظُرك عمر 

 58(: ص10حل تدريب )
 التحبب. صوْيِحبِي: -أ -1

 )ملغي(-ب
 صوْيحبي.-ج

 )ملغي( -2
 جاءت في بداية الكالم. -3
 .ل طاءً اصطراخ: أصلها )اصتراخ( بدليل المجرد )صرخ( ، جاءت فاء افتعل صاًدا، فأبدلت تاء االفتعا -4
 بُعَْيد/ عُلَيِّج. -5

 59(: ص11حل تدريب )

 فاعل اسم ظاهر.جازه جود: ألن المفعول به ضمير متصل وال -2      جاءت في بداية الكالم. -1
 ُهَضْيبات. -4                         )ملغي(-3

 العلُم. -3            األدِب/ أميَر. -2)ملغي(          -1      59(: ص12حل تدريب )
 ة هت الوحدة الخامسانت

 إعداد المعلم: حسن محمد نجيب
0796840469 


