تلخيص قواعد المهارات – للفصلين  -للفروع األكاديم ّية – جيل 1002م
المعلّم :جهاد أبو عجمية 0412121270
األول – جيل 1002
قواعد اللغة العرب ّية ( للفروع األكاديم ّية ) – الفصل ّ
المشتقات
اسم الفاعل /اسم المفعول  /اسما الزمان والمكان /صيغة المبالغة /الصفة المشبهة
 )2اسم الفاعل
 يصاغ من الفعـل الثالثي على وزن فاعِ ـل ( الحرف الثاني ألف ،والحرف الثالث مكسور )
فهم :فاهم  /صام :صائم  /رد :راد  /قضى :قاض
 يصاغ من الفعـل غير الثالثي كما يأتي :
يبدأ بميم مضمومة ونكسر ما قبل اآلخر أو نضع ياء .
ابتسم :مُبتسِ م  /أفاد :مفيد
 )1اسم المفعـول
 يصاغ من الفعـل الثالثي على وزن َمــفعـول ( الحرف األول ميم مفتوحة )
سمع :مسموع  /فهم :مفهوم  /دعا :مدعو  /رمى :مرمي  /باعَ :مبيع  /قالَ :مقول
 يصاغ من الفعـل غير الثالثي كما يأتي :
ً
يبدأ بميم مضمومة ونفتح ما قـبل اآلخر أو نضع ألفا .
ُـشتــرك  /أعان :مُعان
اشترك :م
َ
فائدتان :
 .1اسم المفعـول من الفعـل الالزم نضيف له شبه جملة " منه ،فيه ،عليه ،إليه ،عنه ،به ....
اسم المفعـول
الفعـل الالزم
مشكوك فيه
شك
مرغوب فيه
رغب
 .2قد تتطابق صيغـتا اسم الفاعـل واسم المفعـول في شكلين:
 محتل ،معتز ،مختل ،مشتد ،معتد ..... مختار ،مغتاب ،محتار ،مشتاق ،معتاد ،محتاج  ،منهار ....نميـز بينهما من السياق ( المعـنى العام ) .
اسم مفعول .
مثالَ :من مختار الحي ؟ :
اسم فاعـل .
مثالَ :مـنْ مختار هذه القطعة الموسيقية ؟:
اسم فاعل .
مثال :إسرائيل بلد محتل :
 )3صيغة المبالغة
 هي أسماء مشتقة تدل على الحدث و َمـنْ أو ما يقوم بالحدث على وجه الكثرة والمبالغة  .ومن أوزانها :
 – 1فـعـال :قراء  /قوال  /ظالم  /مشــاء  /خداع  /لوام  /فساد  /نمام  /نفاذ  /نحار /غدار  /جبار  /حمال
ِ – 2م ْفعـال :مدرار /مضياف /متالف /مكثار /مهذار /مقدام /معـوان /معـطاء /مضياع /مزواج /منجاب
 – 3فـَعـول  :سؤول  /جهول  /جزوع  /جسور  /غـفور  /صبور  /أكول ....
يشترط أن يكون فعلهما متعديا ً
 – 4فـَعـيل  :رحيم  /سميع  /عليم  /بصير  /خبير  /حميد
 – 5فـَعِـل  :حذِر  /فهم  /جحد . . .
 – 6فِـعـيل  :دريس  /قديس  /صديق  /شرير ...
 – 7فاعـول  :قابوس  /قارون  /حاسوب  /فاروق ...
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 )7الصفة المشبهة
 الصفة المشبهة  :هي اسم مشتـق يدل على من يتصف بالفعل اتصافا ً دائما ً أو غالبا ً  ،وهي تدل على المزايا والطبائع
أو العيوب واأللوان .وتصاغ في الغالب من الفعل الثالثي الالزم الذي عـينه مكسورة أو مضـمومة.
 تصاغ من الفعـل الثالثي على أوزان أشهرها :
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الوزن

المثال

أفعـل الذي مؤنثه فعالء
َفعالن الذي مؤنثه َفـعـلى
ــعــل
َف َ
ــعـال
َف َ
ــعــال
فُ َ
فـَـعْ ـل
َفـعِـل
فـَعـيـل

أزرق زرقاء  /أعـمش عمشاء
عطشان عطشى  /حيران َحيرى
بطل  /حدث  /رغـد  /حسن
َجواد  /رزان  /جبان
فرات  /أجاج  /زؤام  /رحاب  /شجاع
َخصْ م  /سهل  /صعـب  /نذل  /ضخم  /فخم  /شهم
جشع  /شره  /مرح  /فرح  /لبق  /أشِ ر
كريم  /طويل  /عـظيم  /لئيم  /وسيم  /بخيل

فائدة  :تتشابه الصفة المشبهة مع صيغة المبالغة في وزنين ( َفعِل َ ،فعـيل ) نميز بالنظر إلى اللزوم والتعدي .
صيغة مبالغة ؛ ألن فعـلها متعـد ( رحم ) .
مثال  :الرسول ( ص ) نبي رحيم :
صفة مشبهة ؛ ألن فعلها الزم ( عمق ) .
مثال  :البحر عميق :
 )5اسما الزمان والمكان
 هما اسمان مشتقان يدالن على زمان الحدث أو مكانه  ،ويبدأان بميم زائدة .
صياغة اسمي الزمان والمكان
 يصاغان من الفعل الثالثي على وزن َمـــف ْــعِـــل في الحالتين اآلتيتين:
 – 1المضارع مكسور العين ( العين  :الحرف الثاني )
َمـجْ ــلِــس
مثال  :جلس  -المضارع َ :يــجــلِــس
 – 2الفعل معتل مثال واوي ( أوله واو ) .
َمـوقِـف
مثال  :وقـف ( معتل مثال ) :
مَوصِ ل
مثال  :وصل ( معتل مثال ) :
 يصاغان من الفعل الثالثي عـلى وزن َمــفـ ْـ َـعـــل في الحالتين اآلتيتين:
 – 1المضارع مضموم العين أو مفتوح العين
ـشرب .
يشــرب
مثال  :شرب – المضارع :
َم َ
َ
خـرج .
مثال  :خرج – المضارع  :يخـرُج
َم َ
 – 2الفعـل معـتل ناقص ( آخره حرف علة )
ــرى
مثال  :جرى
َمــجْ َ
َمسْ عى
مثال  :سعى
 يصاغان من الفعـل غير الثالثي كما يأتي :
يبدأ بميم مضمومة ونفتح ما قـبل اآلخر أو نضع ألفا ً .
اسم المكان أو الزمان
الفعـل غير الثالثي
مُـستشفـَـى
استـشـفى
مُقام
أقام
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المصادر
الصريح  /المرة  /الهيئة
 )2المصدر الصريح
 هو اسم يدل على الحدث دون االقتران بزمان  ،ويمكن أن نضع قبله ( قام بعملية الـ ).
مثال :الشرب  /النوم  /المشي  /السباحة  /التمني  /التنظيم  /المساعـدة  /الزراعة  /التنمية  /االستعداد
ـرة
 )1مصدر ( اسم ) ال َم ّ
ُ
أنهيت كتابة التـقرير في َجـلـْسة .
 هو مصدر يدل على وقوع الحـدث مرة واحدة  .مثال :
المرة
صياغة مصدر ّ
 يصاغ من الفعـل الثالثي على وزن َفعْ لة ( الحرف األول فتحة والحرف الثاني سكون )
مصدر المرة
الفعـل الثالثي
َ
طرقة
طرق
َبيعة
باع ( يبيع )
َزورة
زار ( يزور)
َحبوة
حبا ( يحبو)
َرمْ ية
رمى ( يرمي)
َهزة
هز
فائدة  :إذا كان المصدر الصريح أصال ًعلى وزن( فـَعـلة ) نضيف كلمة ( واحدة ) لمصدر المرة .
مصدر المرة
المصدر الصريح
الفعـل
دعـوة واحدة
دعـوة
دعا
رغـبة واحدة
رغـبة
رغـب
قسوة واحدة
قسوة
قسا
رحمة واحدة
رحمة
رحم
َتوبة واحدة
َتوبة
تاب
عودة واحدة
عودة
عاد
 يصاغ من الفعـل غير الثالثي كما يأتي :
 – 2نضيف تاء مربوطة للمصدر الصريح .
 – 1نأتي بالمصدر الصريح .
مصدر المرة
المصدر الصريح
الفعل غير الثالثي
انطالقة
انطالق
انطلق
ارتحالة
ارتحال
ارتحـل
استعـدادة
استعـداد
استعـد
اهتزازة
اهتزاز
اهتز
ابتسامة
ابتسام
ابتسم
فائدة  :إذا كان المصدر الصريح أصال ً منتهيا ً بتاء مربوطة نضيف كلمة ( واحدة ) لمصدر المرة .
الفعل غير الثالثي
استقال
أجاب
غطى

المصدر الصريح
استقالة
إجابة
تغطية

مصدر المرة
استقالة واحدة
إجابة واحدة
تغطية واحدة
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 )3مصدر ( اسم ) الهيئة
 هو مصدر يـبين هيئة حصول الفعـل .

مثال  :كانت جـ ِْـلسة العامل تـدل على أنه مُتعـَب .

صياغة مصدر الهيئة
 يصاغ من الفعـل الثالثي على وزن فــِـعْ ـلة ( الحرف األول كسرة والحرف الثاني سكون )
مصدر الهيئة
مِيتة
ِوقفة
مِشية
مِدة
كِـيلة
لِبسة

الفعل الثالثي
مات
وقف
مشى
مد
كال
لبس
 يصاغ من الفعـل غير الثالثي كما يأتي :
 -1نأتي بالمصدر الصريح .
 -2نزيد تاء على المصدر الصريح أو ال نزيد .
 -3نضيف المصدر إلى اسم بعده .
الفعـل غير الثالثي
انطلق
استقبل
انتفض

المصدر الصريح
انطالق
استقبال
انتفاض

مصدر الهيئة
انطالق السهم ِ أو انطالقة السهم ِ
استقبال الحفاوة أو استقبالة الحفاوة
ب أو انتفاضة الغاضب
انتفاض الغاض ِ

البدل
* البدل  :هو تابع مقصود بالحكم ،يتبع اسمًا سابقا ً له ( المبدل منه ) في اإلعراب ويعمل على إيضاحه.
مثال  :شاهدنا الحديقة َ معظ َمها .
الحظ أن المبدل منه ( الحديقة ) جاء منصوبا ً ،والبدل ( معظمها ) جاء منصوبا ً.
* أنواع البدل
 – 2البدل المطابق ( الكل ّ من كل ّ )
 البدل يساوي المبدل منه في معناه  ،مع اختالف لفظ كل منهما في الغالب . ويمكن أن نحذف المبدل منه دون أن يختل المعنى .مثال  :سافر صديقي خالد  .بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم الظاهر .
َ
البيت الحرام قياما ً للناس "  .بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
مثال  " :جعل هللا الكعبة َ
مثال  " :اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم "  .بدل مطابق منصوب ...
فائدة  :االسم المعرف بأل بعد أسماء اإلشارة يعرب بدال ً مطابقا ً( غالبا ً) .
الدين حق  .بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
مثال  :إن هذا
َ
فائدة  :ابن  /ابنة  :تعرب بدال ً مطابقا ً إذا وقعت بين علمين .
بن الخطاب  .بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .
مثال  :أحب
عمر َ
َ
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 - 1البدل المطابق التفصيلي
 من البدل المطابق ،وهو البدل الذي يفصل أقسام المبدل منه تفصيال ً شامال ً لجميع جوانبه .بدل مطابق تفصيلي مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم.
مثال  :الكالم  :اسم وفعل وحرف .
مثال  " :المرء بأصغريه  :قلبه ولسانه "  .بدل مطابق تفصيلي مجرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف  /والهاء
ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .
 - 3بدل البعـض من كل ّ ( الجزء من كل )  :البدل جزء حقيقي محسوس من المبدل منه .
مثال  :أعجبني العصفو ُر ريشه  .بدل بعض من كل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف .
مثال  :سلمت على القبيلة ربعها  .بدل بعض من كل مجرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف .
الناس حج البيت َمن استطاع إليه سبيال "  .اسم موصول مبني في محل جر بدل بعض من كل .
مثال  " :وهلل على
ِ
 - 4بدل االشتمال  :البدل جزء غير حقيقي ( مادي أو معنوي ) من المبدل منه .
مثال  :أعجبني العصفو ُر تغري ُده  .بدل اشتمال مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف .
إخالصه  .بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .
مثال  :أحتر ُم المعلم
َ
مثال  " :قُتل أصحاب األخدود * النار ذات الوقود "  .بدل اشتمال مجرور وعالمة جره الكسرة .
البحر زرقته  .بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .
مثال  :أحب
َ
فائدة  :يتصل ببدل البعض من كل وبدل االشتمال في الغالب ضمير يعود على المبدل منه ويربطه به ويطابقه في جنسه
وعدده.
مثال  :أقدر المواطن حرصه على نظافة بلده .
مثال  :ازدانت عمان شوارعها .
النداء
 أحرف النداء  :الهمزة أ ،أيْ  ،أ َيا  ،هيا ،يا ،وا
 أسلوب النداء يتكون من عنصرين  :حرف النداء والمنادى .
مثال ( أيْ خال ُد )  :حرف النداء  :أيْ  ،والمنادى  :خالد .
ً
 يجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم حذف الياء وإبقاء الكسرة دليال عليها  ،ويبقى المنادى منصوبا ً.
مثال  :قوله تعالى ( رب اجعل هذا ً
قبل يا ِء المتكل ِم ،
بلدا آم ًنا )  :منادى منصوب وعالم ُة
نصبه الفتح ُة المقدرةُ على ما ِ
ِ
ظهور الفتح َة اشتغا ُل المح ِّل بالحرك ِة المناسب ِة لليا ِء وهو مضاف ( أصلها  :ربي ).
منع من
َ
َ
ُ
ُ
ظهور الفتح َة اشتغا ُل
منع من
مثال  :يا أبناء ِ .منادى منصوب وعالمة
َ
قبل يا ِء المتكل ِم َ ،
نصبه الفتحة المقدرةُ على ما ِ
ِ
المح ِّل بالحرك ِة المناسب ِة لليا ِء وهو مضاف ( أصلها  :أبنائي ).
ً
جوازا .
 قد يحذف حرف النداء
مثال  :يوسفُ أعرضْ عن هذا  .مثال  :ربنا ال تواخذنا .
 حكم إعراب المنادى :
 -2يأتي المنادى معر ًبا ( منصو ًبا ) في ثالث حاالت :
أ -المنادى مضاف
منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .
طالب العلم ِ :
مثال  :يا
َ
منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .
قدسنا :
مثال  :أيا َ
مثال  :يا صاح َبيْ السجن  :منادى منصوب وعالمة نصبه الياء وهو مضاف .
ب -المنادى شبيه بالمضاف ( غالبا ً يكون المنادى مشتقا ً منونا ً وبعده مفعول به منصوب ) .
مثال  :يا رافعا ً
شعار الوئام  .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
َ
مثال  :أيا سالكا ً
درب العلم  .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
َ
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ج -المنادى نكرة غير مقصودة
مثال  :يا عالما ً  ،انهض باألمة .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
مثال  :يا رجالً  ،ساعدني .
 -1يأتي المنادى مبنيا ً على ( الض ّم  ،األلف  ،الواو ) في محل ّ نصب في حالتين:
أ -المنادى اسم علم ( اسم إنسان  ،مدينة  ،دولة ) ...
( المنادى علم مفرد )
مثال  :يا محم ُد  :منادى مبني على الضم في محل نصب .
مثال  :يا محمدان  :منادى مبني على األلف في محل نصب  ( .المنادى علم مثنى )
مثال  :يا محمدون  :منادى مبني على الواو في محل نصب  ( .المنادى علم جمع مذكر سالم )
ب -المنادى نكرة مقصودة
مثال قول شرطي المرور لسائق سيارة :
ُ
سائق  ،اربط حزام األمان  .منادى مبني على الضم في محل نصب .
يا
ْ
اجتهد
مثال  :يا طالبُ ،
مثال  :يا عال ُم ،انفع الناس بعلمك .
الشرط
* أسلوب الشرط  :جملة مركبة من جملتين متالزمتين مسبوقتين بأداة شرط  ،ال يتم معنى أوالهما إال بالثانية .
مثال  :قوله تعالى  " :إنْ يشأ يذهبْكم " .
 أداة الشرط  :إنْ جواب الشرط  :يذهبْكم فعل الشرط  :يشأ* أدوات الشرط الجازمة ( تجزم فعل الشرط وجوابه ) :
 - 1الحروف هي  :إنْ
 - 2األسماء هي  :منْ  /ما  /متى  /مهما  /أينما  /حيثما  /كيفما  /أيان  /أين  /أنى  /أي
* أدوات الشرط غير الجازمة هي :
 -1األسماء هي  :إذا  /كلما .
 -2الحروف هي  :لو  /لوال  /لوما .
* فائدة :أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين مضارعين.
 إنْ تتواضعْ للناس يرفعوك  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره .
 َمن يتق ِهللا يفلحْ : ما تفعلوا من خير تجدوه  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون .الهمزة
* الهمزة ثالثة أقسام بحسب موقعها .
 -1همزة في أول الكلمة  :وهي همزة الوصل ( ا ) وهمزة القطع ( أ  ،إ ) .
 -2الهمزة المتوسطة مثل  :ذئب  ،مُؤتة  ،مأمون .
 -3الهمزة المتطرفة مثل  :قرأ  ،تهيؤ  ،ملء  ،شاطئ .
همزة الوصل  :وهي التي تكتب بصورة ( ا ) وال تنطق في درْ ج الكالم ( حين تسبق بحرف أو كلمة ) ومواضعها :
 -1األسماء السبعة التالية  :ابن  ،ابنة  ،اثنان  ،اثنتان  ،امرؤ  ،امرأة  ،اسم .
 -2أمر الفعل الثالثي مثل  :اكتب  ،ادرس  ،العب
وأمر ومصدر الفعل الخماسي .
 -3ماضي
ْ
اقتصد اقتصاد
اقتصدَ
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 -4ماضي وأمر ومصدر الفعل السداسي .
استخد َم استخد ْم استخدام
 -5همزة ( أل التعريف ) إذا اتصلت باالسم  ،مثل  :السماء  ،البحر  ،الدنيا .
فائدة  :تكون الهمزة للوصل في ( ابن  ،ابنة  ،امرؤ  ،امرأة  ،اسم ) في اإلفراد والتثنية  :ابنان  ،ابنتان  ،امرؤان ،
امرأتان  ،اسمان
همزة القطع  :وهي التي تكتب بصورة ( أ  ،إ ) وتنطق دائمًا  ،ومواضعها :
 -1ماضي الفعل الثالثي المهموز الفاء
أ َم َر  ،أ َك َل َ ،
أخ َذ
 -2ماضي وأمر ومصدر الفعل الرباعي المهموز
أحسن أحسنْ إحسان
َ
 -3الفعل المضارع المسند إلى المتكلم  ،مثل  :أكتبُ  ،أحتر ُم  ،أستغف ُر
 -4الحروف المهموزة مثل :
 حروف الشرط مثل  :إنْ حروف النصب مثل :أنْ حروف العطف مثل  :أو -5األسماء ما عدا التي ذكرت في همزة الوصل مثل :
أسد  ،إبراهيم  ،أمجد  ،أخ  ،أبناء  ،أسماء ،أين ،إذا  ،أينما  ،أيان  ،أنى  ،أي
الهمزة المتوسطة  :تعتمد كتابتها على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ،فتكتب على حرف يناسب الحركة
األقوى منهما.
 أقوى الحركات الكسرة ويناسبها النبرة [ ئـ ] ويليها الضمة ويناسبها الواو [ ؤ ] ويليها الفتحة ويناسبها األلف [ أ ] ويليها السكون ويناسبه السطر [ ء ]مثال  :كلمة ( مسؤول ) كتبت الهمزة على واو؛ ألنها متوسطة مضمومة وما قبلها ساكن ،والضمة أقوى من السكون
ويناسبها الواو
مثال  :كلمة ( ذئب ) كتبت الهمزة على نبرة ؛ ألنها متوسطة ساكنة وما قبلها مكسور ،والكسرة أقوى من السكون
ويناسبها النبرة .
الهمزة المتطرفة  :تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها؛ فُتكتب على حرف يناسب تلك الحركة ،وعلى السطر إذا كان ما
قبلها ساك ًنا أو حرف مد ( ا  ،و  ،ي ) .
مثال  :كلمة ( تهيو ) ُكتبت الهمزة على الواو؛ ألنها متطرفة وما قبلها مضموم .
قرأ ) ُكتبت الهمزة على األلف؛ ألنها متطرفة وما قبلها مفتوح .
مثال  :كلمة ( َ
ُ
مثال  :كلمة ( شاطئ ) كتبت الهمزة على النبرة ؛ ألنها متطرفة وما قبلها مكسور .
مثال  :كلمة ( ملء ) ُكتبت الهمزة على السطر؛ ألنها متطرفة وما قبلها ساكن .
مثال  :كلمة ( سماء ) ُكتبت الهمزة على السطر؛ ألنها متطرفة وما قبلها حرف مد .
فائدة :حروف الم ّد هي :
األلف المسبوقة بفتحة َ :با
الواو المسبوقة بضمة  :بُو
الياء المسبوقة بكسرة ِ :بي
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فائدة :
* إذا كانت الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح " النصب " والحرف الذي قبلها من الحروف التي يمكن وصلها
بما بعدها  ،فإنها تكتب على نبرة  ،نحو  :شي ًئا  ،دف ًئا .
* أما إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ال يمكن وصله بما بعده بقيت الهمزة كما هي مفردة على السطر ،نحو  :ضوءًا ،
جزءًا .
إعراب الفعل المضارع المعتل ّ اآلخر
 الفعل المضارع المعتل اآلخر  :هو المضارع الذي آخره ألف مثل يتمنى  ،أو آخره واو مثل ينمو  ،أو آخره ياء
مثل يبني
مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم .
 )1يكون
ً
 المعتل اآلخر باأللف  :عالمة رفعه (الضمة المقدرة) على آخره منع من ظهورها التعذر .مثال ( يتمنى ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.
 المعتل اآلخر بالواو أو الياء  :عالمة رفعه (الضمة المقدرة) على آخره منع من ظهورها الثقل .مثال ( ينمو ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .
مثال ( يقضي ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .
 )2يكون منصو ًبا إذا سُبق بأداة نصب ( أنْ  /لن  /كي  /إذن  /حتى  /الم التعليل )
 المعتل اآلخر باأللف  :عالمة نصبه (الفتحة المقدرة) على آخره منع من ظهورها التعذر .مثال ( أنْ ترضى )  :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر .
 المعتل اآلخر بالواو أو الياء  :عالمة نصبه (الفتحة الظاهرة) على آخره .نرتقي )  :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
مثال ( لن
َ
ندعو )  :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
مثال ( كي
َ
 )3يكون مجزو ًما إذا سُبق بأداة جزم ( ل ْم  /لما  /الم األمر  /ال الناهية  /أدوات الشرط الجازمة )
وعالمة جزمه (حذف حرف العلة من آخره) .
مثال ( ال ْتدنُ )  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة على آخره .
قواعد اللغة العرب ّية ( للفروع األكاديم ّية ) – الفصل الثاني – جيل 1002
العدد
 )2العددان (  ) 1 ،2يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث.
مثال :امرأتان اثنتان
مثال :رجل واحد مثال :امرأة واحدة مثال :رجالن اثنان
 )1األعداد من ()20-3
طالع زيد ثالثة كتب وأربع
تخالف المعدود في التذكير والتأنيث ،ويأتي معدودها جمعً ا مجرورً ا باإلضافة ،نحو:
َ
قصص ،وتعرب األرقام تبعً ا لموقعها في الجملة.
 )3العددان ()21-22
ْ
َ
ً
مفردا منصوبًا .نحو :في األردن اثنتا َع ْش َر َة محافظة ،قرأ ُ
ً
ت أ َحدَ
يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث ،ويأتي تمييزها
ً
رواية.
َع َش َر كتابًا وإحدى َع ْش َر َة
* العدد (ُ )22يبْنى على فتح الجزأين رفعً ا ونصبًا وجرً ا تبعً ا لموقعه في الجملة.
* العدد ( )21جزؤه األول يعرب إعراب المثنى تبعً ا لموقعه في الجملة ،وجزؤه الثاني ُيبْنى على الفتح.
 )7األعداد من ()21-23
ً
مفردا منصوبًا ،نحو :اشترك في الرحلة خمس َة
جزؤها األول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافقه ،ويأتي تمييزها
ع َش َر طالبًا ،في مدرسة اإلناث تسْ َع ع ْشر َة معلمة .و ُتبنى على فتح الجزأين رفعً ا ونصبًا وجرً ا تبعً ا لموقعها في الجملة.
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 )5ألفاظ العقود ()10-10
ملحقة بجمع المذكر السالم ،فتعرب إعرابه تبعً ا لموقعها في الجملة؛ رفعً ا بالواو ،ونصبًا وجرً ا بالياء ،ويأتي تمييزها
ً
ً
مؤنثا ،نحو :شاركت في الحوار
أكان مذكرً ا أم
مفردا منصوبًا ،وتلزم ألفاظ العقود صورة واحدة مع معدودها ،سواء َ
ً
ً
ُ
ثالثين بيتا م َِن الشعر.
وحفظت
عشرون طالبة،
َ
َ
 )2األعداد (مئة ،ألف ،مليون)...
ُ
ً
كتبت فقرة في مئ ِة كلمة.
مفردا مجرورً ا باإلضافة ،نحو:
يأتي معدودها
 )4األعداد الترتيب ّية على وزن فاعِل
ابع من الرواية.
تطابق المعدود ،نحو :قرأت الفص َل الر َ
 )8ويلحق بالعدد كلمة (بضع)
وهي تدل على عدد مبهم ال يقل عن ثالثة وال يزيد على تسعة ،و ُتس َتعمل استعمال األعداد المفردة من ( ،)9-3وقد
تركب مع العشرة تركيبًا مزجيًا ،وقد يكون معطو ًفا عليها أحد ألفاظ العقود ،وحكمها من حيث التذكير والتأنيث أو
اإلعراب كأحكام األعداد من ( ،)9-3نحو:
ُ
ُ
ُ
ُ
رجالً.
شاهدت ِبضْ َع َة َع َش َر
مكثت في مك َة ِبضْ َع سنوات-3 .
أقمت في القدس ِبضْ ع َة أعوام-2 .
-1
َ
ً
ً
 -5صافحْ ُ
 -4كل ُ
رجال.
وعشرين
بضعة
ت
مت ِبضْ َع ع ْش َر َة امرأ ًة.
َ
 )1وكلمة (الن ّيف)
َ
عون
العقد ،وتدل على عدد من الواحد إلى الثالثة ،وال تستعمل إال بعد العقود وبعد المئة واأللف ،نحو( :أرْ َب َ
الزائد على َ
َ
و َنيف ،مئة و َنيف ،أ ْلف و َنيف) أي :أكثر من ،وزيادة على .وتلزم حالة واحدة من حيث التذكير والتأنيث ،نقول :جاء
ْ
ً
حفظ ُ
رجال ونيف ،أنف ْق ُ
عشرين قصيد ًة وني ًفا.
ت
عشرين دينارً ا وني ًفا،
ت
ثالثون
َ
َ
َ
الصريح
المصدر ّ
* المصدر الصريح ي ُدل على حدث غير مقترن بزمن ،ويمكن وضع ( قام بعملية أل قبله ).
َ
* ومن أوزان مصادر الفعل الثالثي المشهورة :فِعالة :صِ ناعةَ ،ف َعالنَ :ج َريان ،فُعولة :سُهولة ،ف َعلَ :م َرض،
فُ ُعول :قدومَ ،ف ْعلَ :عرْ ضَ ،فعيل :دبيب ،فُعال :سُعال.
* أما مصادر غير الثالثي ،فلها أوزان محددة:
 -1الرباعي :إفعال :إنتاج ،إفالة :إعادة ،تفعيل :تشديدَ ،تفعِلة :تهدئة ،فِعال و ُمفاعلة :جدال ومجادلة،
ف ِْعاللِ :وسْ واسَ ،ف ْعلَلةَ :طمْ أنة.
 -2الخماسي :افتعال :اجتهاد ،انفعال :اندماج ،تفا ُعل :تبايُن ،تف ُّعل :تعلُّم ،ا ْفعِالل :اسوداد.
استِفالة :استجابة ،افعيعال :اخشيشان.
استِفعال :استغفارْ ،
 -3السداسيْ :
التعجب
أسلوب
ّ

التعجب قسمان:
قياسي ،وله صيغتان ،هما:
-1
ّ
أفع َل) نحو :ما أجم َل االبتسام َة المرسوم َة على محياك!
أ( -ما َ
ب( -أف ِع ْل بـ) نحو :أعظِ ْم بقاض يعد ُل بين الناس!
سماعي :يفهم من سياق الجملة ،نحو :هللاَ هللاَ على هذا اإلنجاز! ما شاء هللا! هلل درُّ اللغة العربية!
-2
ّ
المنظر!
القياسي ( ما أفعل! ) على النحو اآلتي :ما أجم َل
التعجب
 يعرب تركيب
َ
ّ
ّ
ما :التعجبية ،اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
أجم َل  :فعل ماض جامد مبني على الفتح إلنشاء التعجب ،وفاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره هو يعود على
المنظر)
(ما) ،والمنظر :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والجملة الفعلية (أجم َل
َ
في محل رفع خبر المبتدأ.
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المصدر الميمي
الميمي :مصدر يبدأ بميم زائدة لغير المفاعلة ،وال يدل على زمان أو مكان ،ويمكن استبداله بمصدر
المصدر
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
صريح نحوَ :مطلبَ ،مسْ عىَ ،منفعةَ ،مأخذَ ،مسرةَ ،مكسبَ ،محياَ ،ممات ،مقالة ،موعظةَ ،متابَ ،مفاز ،منجاة ،مسألة،
مجاعةَ ،مذلةَ ،معذرةَ ،محبةَ ،مودة ،مضرة
مثالْ :
أغ ِن نفسك عن مسألة الناس بالعمل.
مثال :ما أجمل الملتقى مع األحبة !
الخبرية
كم االستفهام ّية وكم
ّ

مفردا
 -1كم
ويطلب بها التّعيين؛ أي تحتاج إلى جواب ,ويأتي تمييزها ً
ّ
االستفهامية :تدخل على االسم والفعلُ ,
اسما.
ً
منصوبا إذا كان ً

ِ
االمتحان؟ تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
طالبا نجح في
مثال :نحو :كم ً
جمعا.
ًا
الخبرية :تفيد التّكثير ,ويأتي تمييزها
 -2كم
اسما ً
ّ
مفردا أم ً
مجرور باإلضافة أو بحرف ّ
الجر ,سواء أكان ً
جره الكسرة.
مثال :كم عالم خدم الوطن .مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
ِ
جره الكسرة.
مثال :كم م ْن مريض شفاهُ اهلل .اسم مجرور وعالمة ّ
السياق ,نحو قول حافظ إبراهيم متحدثًا عن بيته:
فائدة :يجوز حذف تمييز كم الخبرية إن د ّل عليه ّ
ت أذ ُك ُره
َك ْم َم َّر بي فيه ٌ
لس ُ
عيش ْ
عيش.
والتقديرَ :ك ْم َم َّرة َم َّر بي ٌ

َو َم َّر بي فيه َع ْي ٌ
لس ُ
ش ْ
ت أنساهُ

كتابة األلف المقصورة
 تكتب األلف المقصورة قائمة بصورة ( ا ) إذا كانت منقلبة عن واو في الفعل الثالثي ،نحو (رجا) ،واالسم الثالثي ،نحو(العصا) ،وإذا وقعت فيي االسيم والفعيل الزائيد عليى ثالثية أحيرف وسيبقت بيياء ،نحيو (الهيدايا) ،و(يحييا) .ويشيذ عين هيذه
ً
تمييزا له من الفعل (يحيا).
القاعدة اسم العلم (يحيى)
 تكتبب األلببف المقصببورة بصببورة (ى) إذا كانييت منقلبيية عيين ييياء فييي الفعييل الثالثييي ،نحييو (سييعى) واالسييم الثالثييي ،نحييو(الفتى) ،وإذا وقعت في االسم والفعل الزائد على ثالثة أحرف ،وغير مسبوقة بياء ،نحو (مصطفى ،استسقى).
 فائدة :يمكن أنْ يُعرف أصل األلف في األسماء إذا كان ياء أو ًواوا أيضًا بالرجوع إلى المثنى أو برد الجمع إلى
مفرده أو بجمع الكلمة جمع مؤنث سالمًا ،نحو:
ضوان (من الرِّ ضْ وان).
صوان ،فتىَ :ف َتيان ،أذى :أَ َذيان ،رضاِ :ر َ
عصاَ :ع َ
قُرى :قريةُ ،ذرا :ذروةِ ،رشا :رشوة ،رُ با :ربْوة.
صوات.
هُدى :هُدياتَ ،مهاَ :م َهواتَ ،عصاَ :ع َ
التّمييز
ال ّتمييز :اسم نكرة منصوب يزيل اإلبهام عن ما قبله ( ال ُمميز ) ،وهو نوعان:
 -1تمييز الذات (المفرد) :وهو الذي يزيل الغموض عن لفظة أو كلمة بعينها تسبقه تكون ً
عددا أو مقدارً ا من
كيل ووزن ومساحة ،أو شبه مقدار ،أو فرعًا للتمييز ،نحو:
مثال :شربت لتراً حليباً.
ُون َنعْ َج ًة ).
مثال :قال تعالى( :إِن َٰ َه َذا أَخِي لَ ُه تِسْ ع َوتِسْ ع َ
ُ
ً
مثال :زرعت دونما ً قمحا ً.
حديدا.
اشتريت ط ًنا
مثال:
ً
ُ
مثال :قدمت للعصافير حفنة قمحً ا.
مثال :لبسْ ُ
ت قميصً ا قط ًنا.
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 -2تمييز الجملة (النسبة) :وهو قسمان:
المحول ،ويشمل:
أ -ال ّتمييز غير
ّ
*المدح( نِعم ،حب ،حبذا ) مثال :نعم الصدق خلقاً.
*الذم( بئس ،ساء ،ال حبذا ) مثال :بئس جهنم مصيراً.
*التعجب .مثال :هلل دره فارسا ً ! مثال :أكرم بخالد خطيبا ً !
المحول :وهو ما يزيل الغموض عن عالقة:
ب -ال ّتمييز
ّ
َ
َ
َ
ً
َ
ِنك َماال َوأ َع ُّز َن َفرً ا).
*المبتدأ بالخبر .مثال :قال تعالى( :أ َنا أ ْكثرُ م َ
*الفعل بالفاعل .مثال :ازداد الطلبة ً
إقباال
* الفعل بالمفعول به .مثال :وفيت العُما َل أجورً ا.
المنقوص والمقصور والممدود
أوالً :االسم المنقوص :اسم معرب ينتهي بياء الزمة غير مشددة ،مكسور ما قبلها ،مثل (الهادِي ،القاضِ ي ،الداعِ ي).
 تحذف ياء االسم المنقوص ويعوض عنها بتنوين كسر في حالتين:
أ .إذا كان مجر ًدا من أل واإلضافة في حالة رفع .
مثال :جا َء قاض  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة.
ب .إذا كان مجر ًدا من أل واإلضافة في حالة جر
مثال :مررْ ُ
ت بقاض .اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة.
أما في حالة النصب فإن الياء تثبت وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء ،مثل قول المتنبي:
َ
الموت شاف ًيا
بك دا ًء أنْ ترى
كفى َ
ثانيا ً :االسم المقصور :اسم معرب ينتهي بألف الزمة مقصورة ،مثل( :الدنيا)( ،الكبرى) ويعرب بالحركات المقدرة
على آخره ،في جميع حاالته رفعً ا ونصبًا وجرً ا.
ثالثا ً :االسم الممدود :اسم معرب ينتهي بألف ممدودة (ألف زائدة وهمزة) سواء أكانت هذه الهمزة:
 أصلية نحو :إنشاء ،ابتداء ،امتالء ،قراء منقلبة عن واو أو ياء نحو :رجاء ،سماء ،بناء ،قضاء. زائدة نحو :نجالء ،سوداء ،خنساء ،علماء ،شعراء ويعرب االسم الممدود بحركات ظاهرة ،إال إذا كان نكرة غير مضافة والهمزة فيه زائدة ،فإنه يجر بالفتحة عوضً ا
من الكسرة ألنه يكون عندئذ ممنوعً ا من الصرف ،نحو :حمراء ،وعلماء.
فائدة :داء ،ماء :ليسا اسما ً ممدوداً :ألن األلف غير زائدة.
فائدة :نعرف نوع الهمزة من خالل الرجوع إلى الثالثي:
 الهمزة األصلية ينتهي الثالثي بهمزة مثال :إنشاء ،ابتداء ،امتالء
الثالثي :نشأ ،بدأ ،مأل
 الهمزة المنقلبة ينتهي الثالثي بحرف علة مثال :سماء ،قضاء
الثالثي :سما ،قضى
 الهمزة الزائدة ال ينتهي الثالثي بهمزة وال علة مثال :حسناء ،صحراء ،نجالء
الثالثي :حسن ،صحر ،نجل
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امتحان قواعد  -الفصلين
عما يليه:
اق أر
ّ
ثم أجب ّ
النص اآلتيّ ،
ِ
المتّ ِحادة ,كماا ّأنهاا
عتمادة فاي اكمام ُ
الم َ
اللّغة العر ّبية من اللّغاات اككثار انتشاا اًر فاي العاالم المتراماي اكطاراف ,وتع ّاد مان اللّغاات ُ
تشا ّك ُل اللّغااة اكولااى فااي موطنهااا اكصاالي ,وساااهم هااذا االنتشااار الواسااا لهااا فااي تصاانيفها كواحاادة ماان اللّغا ِ
اات التااي يسااعى الطلبااة إلااى
ُ
َ
ّ
تم ِ
كنهاا لغاة اإلساالم والمسالمين والقار ِ
أن الثّقافاة
حافظةً على قواعدها
اللغوية ؛ ّ
ّ
لن الكاريم ,كماا ّ
دراستها ,كما ّأنها من اللّغات التي ظلّ ْ ُ
ِ
ارب التزماوا
غنيةٌ ّ
المنشورة التي ُكتِ ْ
العر ّبية ّ
بت بِلُ َغة عر ّبية فُصحى لها َرّنة ساحرة في النفوس المعطاءة ,فياا ع ُ
المؤلّفات َ
جداً بالعديد من ُ
التحديات.
بلغتكم لتسموا راياتكم في العلياء ,وِقفوا ِوقفة الشجعان في وجه
ّ
النص السابق:
 )1استخرج من
ّ
 .1صفة مشبهة

ً .4ا
تمييز منصوباً
 .7اسم مكان

 .11صيغة مبالغة
 .13اسم مفعول لفعل ثالثي

 .2اسم فاعل لفعل ثالثي

مرة
 .3اسم ّ

 .5اسم مفعول لفعل غير ثالثي

 .6اسم فاعل لفعل غير ثالثي

 .8بدالً مطابقًا

مصدر لفعل رباعي
ًا
.9

مقصور
ًا
اسما
ً .11
 .14اسم هيئة

 )2علّل ما يأتي:

ممدودا
اسما
ً
ً .12

منقوصا
اسما
ً
ً .15

اء قاحلة ).
ُ .1ج ّر ْ
ت كلمة صحراء بالفتحة في جملة ( يعيش البدو في صحر َ
 .2حذف ياء االسم المنقوص في جملة ( أنت ُمحام بارع ).
وعد ) على وزن م ِ
 .3اسم الزمان من وعد هو ( م ِ
فعل.
َ
َ
 .4الهمزة في كلمة ( اقتصاد ) هي همزة وصل.

 .5كتابة اكلف المقصورة على صورتها في كلمة ( رضا ).
 .6كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ( دعاء ).
 .7كتابة اكلف المقصورة على صورتها في كلمة ( يحيى ).
 )3أعرب الكلمتين المخطوط تحتهما في النص السابق.
بنت و ازرة التربية  42مدرسة ).
حول الرقم إلى كتابة في جملة ( ْ
ّ )4
حدد فعل الشرط في جملة ( سأكرمك إذا زرتني ).
ّ )5

المعرض ).
أت جزئين من ألكتاب الذي اشتريته من
صوب األخطاء في جملة ( قر ُ
ّ )6
َ
 )7ما نوع ( كم ) في جملة ( كم مريض شفاه اهلل تعالى )؟
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 )8ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
جنة وسط الصحراء و  ..............عذب ).
 .1الكلمة الصحيحة لملء الفراغ في جملة ( الواحة ّ
ج .مائها
ب .ماؤها
أ .ماءها

د .مآها

المرة من الفعل ( انطلق ) هو:
 .2اسم ّ
أ .طَلقة سريعة
ب .انطالقاً

دِ .طلقة

ج .انطالقة

 .3إعراب الكلمة المخطوط تحتها في جملة ( كم شجرة زرعت هذا العام ؟ ).
أ .مضاف إليه مجرور
 .4الهمزة في كلمة ( نجالء ):
أ .منقلبة عن واو

ب .تمييز منصوب
ب .منقلبة عن ياء

المعروف ).
 .5نوع المنادى في جملة ( يا صانعاً
َ
ب .شبيه بالمضاف
أ .مضاف

ج .مفعول به منصوب
ج .أصلية
ج .نكرة مقصودة

 .6نوع البدل في قوله تعالى ( :قم الليل إال قليالً نصفه أو انقص منه قليالً ):
أ .بعض من كل

ب .اشتمال

محول هي:
 .7الجملة التي احتوت على تمييز غير ّ
ب .بئس جهنم مصي اًر
أ .طاب محمد نفس ًا
 .8اسم الشرط غير الجازم في ما يأتي هو:
أ .لوال

ب .لو

 .9اسم المفعول من الفعل ( باع ) هو:
أُ .مباع

ب .مبيوع

الميمي في ما يأتي هو:
 .11المصدر
ّ
ب .مكافحة
أ .مصارعة
 .11االسم المنقوص في ما يأتي هو:

د .زائدة
د .نكرة غير مقصودة
د .مطابق

ج .أنا أكثر شوقاً

فجرنا اكرض عيوناً
دّ .

ج .كلّما

د .مهما

جَ .مبيا

دُ .مبيا

ج .مسامحة

د .مفاز

ظبي
بْ .

ج .كتابِي

د .ليالِي

ب .رضا

ج .جنى

د .ذ ار

أردني
أ.
ّ
 .12الكلمة التي كتبت كتابة خاطئة هي:
أ .زكى

ج .تفصيل

د .اسم مجرور
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