
 مراجعة شاملة خمتصرة لقواعد مهارات االتصال )الفصل األول والثاني( 

 القاعدة   املوضوع 

ت
قا

شت
امل

 

 اسم الفاعل 
يتشابه اسم الفاعل واسم املفعول من  على وزن فاعل من الفعل الثالثي 

) الذي قبل آخره ألف الفعل الخماس ي 

 أو آخره حرف مضعف (  

 يفرق بينهما حسب السياق 

 وكسر ما قبل اآلخربإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة  من الفعل فوق الثالثي

 اسم املفعول 
 على وزن مفعول  من الفعل الثالثي 

 بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر من الفعل فوق الثالثي

 الصفة املشبهة 
ْعالن  –أفعل 

َ
َعال،  –فعالء، ف

َ
ِعل، فعيل، ف

َ
ْعل، ف

َ
َعل، ف

َ
ْعلى، ف

َ
ف

َعال   
ُ
 ف

ِعل( وزنان مشتركان بين املبالغة واملشبهة نميز عن  )
َ
فعيل ، ف

طريق الفعل إذا كان الفعل الزما فهي صفة  مشبهة أما إن 

  صيغ املبالغة كان متعديا فهي صيغة مبالغة 
َ
 عُ مفعال ، فّعال ، فِعل ، ف

َ
 ِفّعيلفاعول ، ،  عيلول ، ف

اسم الزمان 

 واملكان

 من الثالثي
 عين املضارع مفتوحة أو مضمومة .2 من املعتل الناقص .1 َمفَعل

 عين املضارع مكسورة .2 من الفعل املثالي الواوي  .1 َمفِعل

 قبل اآلخر )يتشابه مع اسم املفعول( يفرق بينهما حسب السياق وفتح  مابإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة  من غير الثالثي

در
صا

امل
 

 املصدر الصريح
 بعملية  =< املصدر الفعل =< قام 

 (  فعال / مفعالةهمزة ، ت ، أو على وزن )مصادر األفعال غير الثالثية تبدأ بـ)

 يحل محله مصدر صريح يؤدي وظيفته اإلعرابية ) أْن + فعل ( حرف مصدري  املصدر املؤول

 مصدر املرة
ْعلة( إذا كان املصدر الصريح للكلمة على وزن فعلة نستخدم كلمة واحدة لندلل على املرة من الثالثي

َ
 . على وزن )ف

 . على املرة باستخدام واحدةبإضافة تاء مربوطة على آخر مصدره الصريح. إذا كان آخر املصدر تاء مربوطة ندلل  الثالثي غير من 

 مصدر الهيئة
 وزن  )ِفعلة( . على  من الثالثي

 الهيئة . مصدر املرة أو املصدر صريح تضاف له كلمة تدل على  من غير الثالثي 

 .( يفرق بينها حسب السياقمن غير الثالثي املفاعلة  )يتشابه مع اسم املكان والزمان واسم املفعول مصدر يبدأ بميم زائدة لغير  املصدر امليمي

ط 
شر

 ال
ب

لو
س

أ
 

تتكون جملة 

 من : الشرط 

 .أداة الشرط 1

الشرط   .فعل 2

 .جواب الشرط 3

أدوات 

 الشرط

 الجازمة 
أدوات الشرط الجازمة تجزم   ▪  ما ، مهما ، متى ، أين ، أينما ،كيفما ، حيثما ،أّي من ـ  أسماء

 وجوابه (فعلين )فعل الشرط 

فعل الشرط بعد لوال جملة  ▪

اسمية خبرها محذوف تقديره 

 موجود

 إْن  حروف 

غير 

 الجازمة 

 إذا، كلما أسماء

 لو، لوال، لوما  حروف 

اء
ند

ال
 

أ ، أي ، أيا ،  ) 

 يا،  وا ( + منادى

 نكرة مقصودة  .2 اسم علم  .1 املنادى املبني

 شبيه باملضاف .3 مضاف .2 نكرة غير مقصودة .1 املنادى املعرب

 يجوز حذف ياء املتكلم من املنادى املضاف لياء املتكلم ▪ يحذف حرف النداء للقرب املكاني أو النفس ي  ▪
دل

لب
ا

 
 ، وظيفة ( / منه البدل التفصيلي / االسم املعرف بال الواقع بعد اسم اإلشارة   لقب ،كنيةالبدل نفس املبدل منه ) البدل املطابق

 البدل جزء مادي من البدل منه  بدل بعض من كل 

 البدل جزء معنوي من املبدل منه بدل االشتمال 

رع
ضا

امل
ب  

را
إع

 

خر
اآل

ل 
عت

امل
 

 الواو/الياء األلف 

 من ظهورها الثقل  الضمة املقدرة منعا من ظهورها التعذر  الضمة املقدرة لم يسبق بناصب أو جازم (  ) إذامرفوع 

 الفتحة الظاهرة  من ظهورها التعذر الفتحة املقدرة  ) أن ، لن ، كي ، إذن ، الم التعليل(منصوب إذا سبق ب 

 ة حذف حرف العل  ملا ، ال الناهية ، الم األمر ، أدوات الشرط الجازمة  لم ،مجزوم )

 
 كم

 يقصد بها االستفهام عن عدد مبهم االسم بعدها منصوب ويعرب تميزا منصوبا  كم االستفهامية

 االسم بعدها مجرور بحرف الجر أو باإلضافة   التكثير ،تفيد  كم الخبرية

ب
عج

لت
ا

 

التعجب 

 السماعي
 دره ، هللا هللا ، ما شاء هللا ، سبحان هللا هلل 

 إعراب صيغة التعجب ما أفعله  

 ما: اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

 أفعل: فعل ماض جامد مبني على الفتح إلنشاء التعجب والفاعل ضمير مستتر

 منه : مفعول به منصوب ، والجملة الفعلية في محل رفع خبر املتعجب 
 التعجب القياس ي

 ه ما أفعل

 أفعل به 
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 /بعد املقادير /فرع للتمييز )بيان النوع(/ ألفاظ شبيهة باملقادير )حفنة /شبر /قدم /ذراع..( 99-11العدد من  ) ألفاظيأتي بعد  املفرد )الذات( 

 ( النسبة )الجملة 
 يوضح عالقة الفعل بالفاعل /عالقة املفعول به بالفاعل /عالقة املبتدأ بالخبر  تمييز نسبة محول 

 حبذا ( ، بعد الذم )بئس /ساء( بعد جملة التعجببعد جملة املدح )نعم / تمييز نسبة غير محول 

 يعرب بالحركات املقدرة على األلف منعا من ظهورها التعذر  اسم معرب يختم بألف االسم املقصور 

ص 
قو

ملن
م ا

س
اال

 

اسم معرب يختم 

بياء خفيفة 

 مكسور ما قبلها

 معرف بأل أو باإلضافة .1
 تثبت الياء يرفع بالضمة ويجر بالكسرة املقدرة للثقل  مرفوع أو مجرور 

 تثبت الياء ينصب بالفتحة الظاهرة  منصوب

 نكرة .2
 تحذف منه الياء يرفع بالضمة ويجر بالكسرة املقدرة على الياء املحذوفة   مرفوع أو مجرور 

 الياء ، ينصب الفتحة الظاهرة تثبت  منصوب

االسم  

 املمدود

اسم يختم بألف زائدة 

 تليها همزة

الهمزة على 

أربعة   

 أنواع

ر ـ بحركات ظاهرة، إال إذا كان االسم املمدود نكرة غياالسم املمدود  يعرب أصلية  .1

 من الكسرة ألنه يكون 
ً
مضافة والهمزة فيه زائدة، فإنه يجّر بالفتحة عوضا

 من الصرف
ً
 عندئذ ممنوعا

 زائدة .2

 منقلبة عن واو  .3

 منقلبة عن ياء .4

 كتابة األلف

 )  ا  (  
 نهاية االسم أو الفعل الثالثي واأللف منقلبة عن واو 

 نهاية االسم أو الفعل غير الثالثي واأللف مسبوقة بياء 

 يحيى: اسم للتفريق بينه وبين الفعل 

 يحيا : فعل غير ثالثي واألف مسبوقة بياء

 ى  ( )  
 نهاية االسم أو الفعل الثالثي واأللف منقلبة عن ياء 

 نهاية االسم أو الفعل غير الثالثي واأللف لم تسبق بياء

 كتابة الهمزة

 بداية الكلمةفي 

 وصل

 أمر الفعل الثالثي،  .1

 ماض ي الفعل الخماس ي وأمره ومصدره  .2

 ماض ي الفعل السداس ي وأمره ومصدره .3

 باالسم. همزة )أل التعريف( إذا اتصلت  .4

اسم ، اثنان واثنتان األسماء اآلتية: ابن وابنة،  .5

 ، امرؤ، امرأة. 

 قطع

 الفعل الثالثي مهموز الفاء  .1

 ماض ي الفعل الرباعي املهموز وأمره ومصدره .2

 الفعل املضارع املسند إلى املتكلم .3

 الحروف املهموزة،   .4

 األسماء ما عدا التي ذكرت في همزة الوصل .5

 حسب حركة الهمزة وحركة ما قبلها  وسط الكلمة  في 

 نهاية الكلمةفي 

 ء(  قبلها مفتوح ) أ ( قبلها مضموم ) ؤ ( قبلها مكسور ) ئ (  قبلها ساكن أو حرف مد )

كانت الهمزة متطرفة في كلمة منّونة بتنوين الفتح " النصب" و الحرف الذي قبلها من الحروف التي يمكن إذا  ▪

يمكن وصله بما بعده بقيت  إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ال فبعدها ، فإنها تكتب على نبرة، وصلها بما 

  الهمزة كما هي مفردة على السطر،

 العدد

مجموع مجرور   10-3معدود األعداد من  ▪ التذكير والتأنيثيوافق املعدود في  1-2

  ويعرب مضافا إليه مجرورا

( مفرد  99-11معدود األعداد من ) ▪

 منصوب ويعرب تمييزا منصوبا 

مليون ( مفرد مجرور  معدود )مئة /ألف / ▪

 ويعرب مضافا إليه مجرورا .

( عدد 12باستثناء ) 19-11األعداد من  ▪

 . الجزأين مركب مبني على فتح 

( مفردا أو مركبا إعراب 2يعرب العدد ) ▪

 املثنى )يرفع باألف وينصب ويجر بالياء

تسعون( -تعامل ألفاظ العقود )عشرون  ▪

معاملة جمع املذكر السالم ترفع بالواو 

 وتنصب وتجر بالياء

 تخالف املعدود في التذكير والتأنيث  3-10

 أحد عشر = مذكر /إحدى عشرة = مؤنث 11

12 

 مؤنث مذكر 

 اثنتا عشرة  اثنا عشر  مرفوع

 اثنتي عشرة  اثني عشر منصوب /مجرور

 ( ويوافق الجزء الثاني)عشر(9-3املعدود)يخالف الجزء األول  13-19

20-99 

 ألفاظ العقود  الجزء األول 

تلزم حالة واحدة ع املذكر  توافق املعدود 1-2

 تخالف املعدود 9-3 واملؤنث 

 تلزم حالة واحدة مع املذكر واملؤنث  مئة /ألف/مليون 

 ( وتعامل معاملتها 9-3من  )تدل على األعداد  بضع

 مع املذكر واملؤنثبعد العقود املئة واأللف تلزم حالة واحدة  (  3- 1 )منتدل على عدد و  الزائد على العقد نيف


