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 1002جيل  - الفرع األدبيّ  – الفصل الدراسّي األول – النحو والصرف – ملّخص شامل
 0412121270 جهاد أبو عجمّية: المعّلم

 كسر همزة إنّ : الوحدة األولى 
 :    تكسر همزة إّن وجوباً في ست حاالت *       

 .إّن الكالَم كالّدواِء؛ إْن أقللَت منه نفَع، وإْن أكثرَت منه َضرّ :  مثال                                    .إذا جاءْت في بدايِة الكالِم . 1
، أماا )  :، مثلإذا جاءْت بعد حرف استفتاح  . 1  .أَلا إّن الّسماءا َل ُتْمِطُر ذاهابًا وَل ِفّضة، فاعِقلوا واعملوا:  مثال      (.أالا
 .قْل إّن رّبي يقذف بالحّق :  مثال            .أّول  الجملة  المحكّية بالقول   إذا جاءْت في. 3
 .إّن المخّدرات آفٌة خطيرةٌ  واللِ :  مثال                .إذا جاءْت في أّول جملة  جواب  القسم. 7
 . سهًل  وجدته إنَّني إذ الّنحِو، علما  أحببتُ :  مثال    (.إذ، حيث : ) وف، مثلالّظر  بعضإذا جاءْت بعدا . 5
 " .وااللَُّه ياْشهاُد ِإنَّ اْلُمنااِفِقينا لاكااِذُبونا  :قال تعالى:  مثال                    .بالالم  المزحلقة   إنّ  بر  إذا اقترنا خ. 2

 

 أحوال الفاعل والمفعول به: الوحدة الثانية
 

 :الفاعل  يتقّدم  على المفعول  به وجوًبا  في حاالٍت منها* 
 .هنأْت سلمى نهى:  مثال                     . نٍة تمّيُز أحداهما من اآلخرِ بِس لعدِم وجوِد قريخشيُة اللَّ  -أ

 .عن صدفاتي سألوا الغّواصا فهْل :  مثال                           .المفعول به اسم ظاهرو   الفاعل ضمير مّتصل -ب
 .شكرُتك:  مثال.                        المفعول به ضمير مّتصلو   الفاعل ضمير مّتصل -ج

 :المفعول  به  يتقّدم  على الفاعل  وجوًبا في حاالت منها* 
 .استلما الجائزةا مستحقُّها : مثال                                .اّتصل بالفاعلِ ضميٌر يعوُد على المفعوِل به -أ

 .سيذكرني قومي :  مثال                            .والفاعُل اسم ظاهر مّتصل المفعوُل به ضمير -ب
 :المفعول   به يتقّدم  على الفعل  والفاعل   وجوًبا في حاالت منها* 
يَّاكا ناْستاِعيُن :  مثال         . إذا كان المفعوُل به ضميرا نصٍب منفصًل يدلُّ على  اَلختصاص -أ  .ِإيَّاكا ناْعُبُد وااِ 

 وأسماء الّشرط ،وكم الخبرّية ،الّصدارِة كأسماء اَلستفهام إذا كان المفعوُل به من األلفاِظ الّتي لها حقّ  -ب
  .كم مشكلٍة حّل الّتطور الّتكنولوجيّ : مثال                                         .مان تقابْل فابتسْم في وجِهِه :  مثال   
 

 اإلبدال: الثالثةالوحدة 
    

 نبدل         إلى أصل الكلمة مثال القاعدة
 و            ت    (وت ) نشطب التاء المشّددة ونضع  ، يّتعظ، اّتكالاتّــقى واًوا( افتعل ) ذا كانت فاء إ( 1
 ت            د    ( ت) نشطب الحرف الثالث ونضع  ازدهر، اّدعى، مّدكر زايًا أو داًَل أو ذاَلً ( افتعل ) إذا كانت فاء ( 2
 ت           ط    (ت ) نشطب الحرف الثالث ونضع  اّطرح، مصطبر، اضطراب أو ضاداً  طاء أو صاداً ( افتعل)إذا كانت فاء  (3

    
  .ثّم أدغمت التّاءان /فأبدلت الواو تاء /(وقى ) بدليل المجرد ( واًوا ) فيها  اَلفتعالجاءت فاء  /اوتقىا أصله /افتعل هاوزن: اتّــقى: مثال 
  .أدغمت الّدال في الّدال/فأبدلت تاء اَلفتعال داًَل / (دعا ) بدليل المجّرد( داًَل ) فيها اَلفتعالجاءت فاء  /عىاْدتا  اأصله /افتعل هاوزن: اّدعى: مثال 
 .أدغمت الّذال في الّدال / فأبدلت تاء مفتعل داَلً ( ذكر) بدليل المجرد( ذاًَل )  اَلفتعالجاءت فاء / مذتكر أصلها /ُمفتِعـل وزنها: مّدكر :مثال 
ع: مثال   .فأبدلت تاء مفتعل طاء /(ضجع ) بدليل المجرد ( ضاًدا )  اَلفتعالجاءت فاء / مضتجعأصلها  /مفتعل هاوزن: م ضطج 
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 التصغير: الوحدة الخامسة 
 :التصغير( معاني ) دالالت *
ْيعرُ تعلَّْم يا : مثال        .الّتحقير وتقليل الّشأن . 2  كيفا تهجو           ُشوا
 .المرفاق مع الغّسالة قبل تركيِبها أو صيانتها الكتيِّبا أقرُأ : مثال                 . تقليل الحجم. 1
ْيهماتالّصدقُة نفُعها عظيٌم، ولو ب: مثال .                  تقليل العدد. 3  .ُدرا

 .منازلنا  ْيقُفوا حّلقت الطائرة : مثال               .تقريب المكان . 7     
 .    المباراة بانتظام ُبعاْيدا  غادر المتفرجون: مثال               .لّزمان تقريب ا. 5     

 .ق الل ، اتّ  ُبنيّ يا : مثال                     .  الّتحبُّب. 2
 

 تصغير االسم الّثالثيّ 
غَّر على وزن . 2  ُدباْيب: بّ دُ  /ْيرُقما : قمر/ ُجباْيل: جبل /ُسعاْيد: سعد  (.ف عاْيل ) االسم الّثالثي المذكر ي صا
 ُشمايسة   : شمس /أذْينة: أذن /رْيسةفُ : سرا فا / نْيدةهُ : هند .االسم الّثالثي المؤنث غير المختوم بتاء الّتأنيث تلحقه الّتاء عند الّتصغير .1
 ُنياْيب    : ناب  /ويجا تُ : تاج .عند الّتصغير (الواوي، اليائي) الّثالثي الذي ألفه ثانية ت رّد إلى أصلهااالسم . 3
يّ : أخ .إليه ثالّثه المحذوف عند الّتصغير يردّ  ثنائيالاالسم . 7  ُدماّي                   : دم/ ُبنايّ : ابن  /ُأخا
         ُفتايّ : فتى /ُدلايّ : دلو .وتدغم مع ياء الّتصغير، ياءإلى تقلب األلف والواو ( بألف أو واو ) االسم الّثالثي إذا انتهى . 5
 ُهدايّ : هادي/ ُظبايّ : ظبي .إذا انتهى بياء تدغم ياؤه مع ياء الّتصغير سم الّثالثياال. 2
 إذ تصّغر الحروف ( ونون ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تاء مربوطة أو ألف ) بـ مختوم ثالثياسم  كل  يصّغر تصغير االسم الثالثي. 4

 .ئد ثّم ترّد إليه الّزوا، (ف عايل ) على  الّثالثة منه   
ْيداء: سوداء     ُسلايمان  : سلمان /ُزهاْيرة: زهرة/ ُسلاْيماى: سلمى/ ُسوا

 .(ضمة ، فتحة ، ياء التصغير الساكنة ) يجب ضبط الحروف الثلثة األولى في الكلمة المصّغرة  :ةملحوظ    
 (من أجل سؤال عّلل ) يجب حفظ قاعدة التصغير : ةملحوظ    

 تصغير االسم الّرباعي
ْيِمق: أحمق. (ف عاْيع ل ) صّغر االسم الرباعّي على صيغة ي. 2 ْيِرف   : ُزخرف /ُأحا  ُزخا
 أوْيسن   : آسن /خويلد: خالد .إذا كان الحرف الثاني من االسم الرباعي ألفًا فإّنه يقلب إلى واو. 1
يِّل: غزال .مع ياء الّتصغير اندغميو ، ياء ان إلىقلبفإنهما ي( ألف أو واو ) الرباعي االسم إذا كان الحرف الثالث من . 3  ُعجّيز   : عجوز/ُغزا
ميل / ُكثايِّر: كاثير .إذا كان الحرف الثّالث ياء فتدغم مع ياء الّتصغير .7  ُرقّية : ُرقياة /ُجمّيل: جا
 ّغر الحروف األربعة األولى إذ تص( ألف ممدودة  أو تاء مربوطة أو ألف ونون ) مختوم بـ رباعي اسم  كلّ  االسم الرباعيي صّغر تصغير  .5

 .ثم ت رّد الّزوائد إليه، منه    
ْيلجان   : صولجان/ ُقناْيِطرة: قنطرة /ُخنايِفساء: خنفساء      ُصوا

 

 تصغير االسم الخماسيّ 
ْيل ) يصغَّر على صيغة (  ياء، واو، ألف) االسم الخماسي الذي رابعه حرف علة  .2 يبيح: مصباح (.ف عاْيع        ُمساْيكين    : مسكين /ُمسيعيد: مسعود /ُمصا

ْيِسيب :حاسوب .إذا كان ثانيه ألفًا تقلب واًوا .1      يطير: ناطور /ُحوا              ُنوا
ْيِقيت: ميقات .إذا كان ثانيه ياء منقلبة عن واو تردُّ واًوا عند الّتصغير .3      ْيِزْين: ميزان /ُموا يريث: ميراث /ُمويعيد: ميعاد /ُموا  ُموا

 

 تصغير االسم المركب تركيًبا إضافيًّا
 .وتطّبق عليه أحكام الّتصغير ،وَل نحذف الجزء الثانيفقط ( الجزء األول ) يصّغر صدُره : القاعدة   
 ُعمايِّد الّدين: عماد الّدين -           ج الّدينيْ وا تُ : تاج الّدين -           ُعباْيد الل:  عبد الل -  
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 الجمع تصغير
 (.نضيف ياء التصغير فقط ) ُيصّغر على لفظه : صبية: ِفعلة /أطيار: أفعال /أجنحة: أفعلة/ أعُين: أفُعل :أوزان 4وهو :  جمع القلة. 2
ْيِغفة: أرغفة/ ُأناْيِهر: أنُهر/ ُغلاْيمة: ِغلمة       ْيحاب: أصحاب/ ُأرا        ُأصا
 : جمع الكثرة . 2  

 . "نضيف ون " نجمعه جْمع مذكر سالمًا  ثمّ  ،ثم نصّغر المفرد ،نأتي بالمفرد:   إذا كان مذكرًا عاقلً  -أ
 شويعرون –ُشويعر  –شاعر (  مذكر عاقل ) شعراء : مثال       
 ."نضيف ات "  نجمعه جْمع مؤنث سالماً  ثمّ  ،نصّغر المفرد ثمّ  ،نأتي بالمفرد: عاقل  إذا كان مؤنثًا أو غير -ب
 ُجباْيلت      –ُجبيل  –جبل ( :   غير عاقل ) ل جبا: مثال       
يْ  –ُسويفرة  –سافرة ( :      مؤنث )  سوافر: مثال         فراتُسوا

 . (ات/ ين/ ون) ثّم ترّد إليهما علمة الجمع ،نصّغر المفرد ثمّ  ،نأتي بالمفرد:  المؤنث الّسالمجمع جمع المذّكر الّسالم و  .3  
 ملونيْ ُعوا  –ُعويمل  –عامل ( :   جمع مذكر سالم )  عاملون: مثال          
ْيعات –ُسويعة  –ساعة ( :   جمع مؤنث سالم ) ساعات : مثال            ُسوا
 

 اإلضافة: الوحدة السادسة 
 :تتكّون اإلضافة من ركنين* 
 وهو مضاف+  ويعرب حسب موقعه من الجملة، المضاف. 1 
 ." مجرورًا أو في محّل جرّ  يكون" وحكمه الجرّ ، المضاف إليه. 2 

 .عظيُم القوِم محبوب :  مثال  
 .مضاف إليه مجرور وعلمة جّره الكسرة : القوِم / مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف : عظيُم  

 :في الناص كيف نعرف المضاف والمضاف إليه* 
 كرة يقبل ألاسم ن+ اسم نكرة  -1اسم معرفة                    + اسم نكرة  -2

 مضاف    مضاف إليه                         مضاف      مضاف إليه    
 أقوال        الوشاة                             رّبة             بيتٍ     
 صاحب      الفندق                            كلمة            سوءٍ     
 ديوان           شعرٍ                  أبو           خالٍد                

 أو فعل اسم أو ضمير+ ظرف -7ضمير مّتصل                     + اسم  -3
 مضاف   مضاف إليه                        مضاف   مضاف إليه                            
 عندي                               قلمي              
 أمامك                                      واجباته     
 تحت الرمادِ                               مسيرتنا            

 

 عند اإلضافة أل الّتعريف، والتنوين، ونون التثنية ونون جمع المذّكر الّسالم: ت حذاف من المضاف: فائدة مهّمة  
 .طالُب العلمِ : ضافة عند اإلفتقول  . الطالب  : مثال حذف أل التعريف 

  .طالُب علمٍ :  عند اإلضافةفتقول  . طالب  : مثال حذف التنوين من المضاف 
 . ُغلما زيدٍ : عند اإلضافةفتقول  . نغ الما: مثال حذف النون من المثنى المضاف 

  .مرسلو الناقةِ : عند اإلضافة فتقول  . مرسلون:  المضافالمذكر الّسالم مثال حذف النون من جمع 
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 صور المضاف إليه 
 :ثالث صورللمضاف إليه *         

                               سيؤوُب يوًما    مسافرٍ كلُّ  :مثال         اسم ظاهر مفرد. 2
      .من أدباء األردنّ  همامؤنس الّرزاز وهاشم غرايبة كل: مثالمفرد ضمير             . 1
 (.يث، إذ، إذاح)ظروفالبعد وتقع  :جملة. 3
            .هطل المطر  جئت إْذ : مثال           

ىوااللَّْيِل ِإذاا  واالضُّحاى :مثال                                             ساجا
ْيُث : مثال                                          ياْجعال  ر ساالاتاه  اللَُّه أاْعلاُم حا

  

 (: يأتي بعدها مضاف إليه ) روف التي تلزم اإلضافة األسماء والظ     
 كال و كلتا. 2        

                             " .الرفع باأللف ، والنصب والجّر بالياء " المثنى إعرابا  تعرب وعندها:  ضميرتضاف إلى  -
  .ه ملحق بالمثنى وهو مضافألنّ  توكيد معنوي مرفوع وعلمة رفعه األلف  .وارفتان  كلتاهماالجنتان : مثال     

 (للتعّذر تقّدر عليهما الحركات) وعندها تعرب إعراب اَلسم المقصور:  اسم ظاهرتضاف إلى  -
 .مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضّمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وهو مضاف  .آتاْت أ ك لاهااالجنتين  كلتا: مثال     

 قبل، بعد .1
 .ظرف زمان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف      المغيبِ  قبلا وصلتك : المث          
 .المسجد      ظرف مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف  بعدا أسكُن :  مثال      
 .الّضمّ عن اإلضافة وُيْبنايان على ( قبل)و( بعد)وقد ينقطع الّظرفان  *       
 .ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبني على الضّم في محل نصب :  دُ بعلم أسافر :  مثال          
 .ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبني على الضّم في محل جّر :  قبلُ لل األمر من :  مثال          

 :نوعانأّي  .3
 .تكرْم يكرْمك أّي إنسانٍ : مثال: الشرطّية( أّي )     
 ؟المهذبُ  ّرجالِ أيُّ ال: مثال: االستفهامّية( أّي )        

 معا  .7
 .صوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضافظرف زمان من: العصفور معا الجمل وأستيقظ  معا أنام : مثال    
 .ظرف مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف : سور المدرسة  معا سرُت : مثال    

 حيث  . 5
 .وهو مضاف  ظرف مكان مبني على الضّم في محل نصب مفعول فيه:  إعرابها -   
 .جالسون  أجلس حيُث العلماءُ :  مثال       

 إذا. 2
 .   ن في محل نصب مفعول فيه وهو مضافظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكو :  إعرابها -   

 .والنجم إذا هوى: مثال      
 إذْ . 4
 .ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف :  إعرابها -  
 . وصلت إذ النقاُش محتدمٌ :  مثال     
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 أحكام المضاف إلى ياء المتكّلم
 :حاَلت 4آخر المضاف في فتح الياء وتسكين  يجب*
 عصايا : عصا    .  (آخره ألف ) المضاف اسم مقصور. 1 
 لياليَّ : ليالي       .(آخره ياء ) المضاف اسم منقوص. 2 
 رجليا : رجلن                       .   المضاف مثنى. 3 
                                                            منقذيَّ : منقذون               .المضاف جمع مذكر سالم. 4 

               .في غير الحاَلت األربعة السابقة: آخر المضاففي الياء التسكين أو الفتح وكسر  يجوز* 
 ِبيا                                         إعجاِبْي أو إعجا: إعجاب   
                                  صديِقْي أو صديِقيا         : صديق   

  

 .نكسر آخر المضاف؛ لمناسبة ياء المتكلم: فائدة

 


