هاني الوحيدي 0799146378

1

هاني الوحيدي 0799146378

إن ) في ابتداء الكالم  ( .يعني إذا جاءت ّ
 – 1إذا وقعت ( ّ
إن في أول الجملة )
سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن في عبارة :

الجواب :
 – 2إذا وقعت ( ّ
إن ) بعد حرف استفتاح  .حروف االستفتاح  :أال  ،أ َما )
مالحظة  :إذا لم تقع ّ
إن في أول جملة االستفتاح فال نكسر همزتها )
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سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن في عبارة :

الجواب :
إن في عبارة  :أ َما ّ
سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن الصوم يعلم اإلنسان الصبر .
الجواب :
إن ( أو  :علل فتح همزة ّ
سؤال  :علل عدم كسر همزة ّ
إن ) في عبارة :
أال قد عرفتم ّ
أن الحق ينتصر ولو بعد حين .
الجواب :
إن ) في أول الجملة المحكية بالقول  ( .يعني إذا جاءت ّ
 – 3إذا وقعت ( ّ
إن بعد
الفعل ( قال ) وتصريفاته مثل  :يقول  ،قل  ،قائال ...
سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن في عبارة :

الجواب :
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إن ) في أول جملة جواب القسم  ( .يعني إذا جاءت ّ
 – 4إذا وقعت ( ّ
إن جوابًا
ألسلوب القسم مثل  :وهللاِ  ،تاهلل ِ  ،باهلل ِ  ،لعمرك  ،يمين هللا  ،أي ُم هللا ) ...
الحظ ّ
أن ما بعد حرف القسم يكون مجرورا .
مالحظة  :كلمة (وهللا ُ ) بالضمة ال تدل على القسم .
سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن في عبارة :
الجواب :

 – 5إذا وقعت ( ّ
إن ) في اول الجملة المسبوقة بالظرف  :إذ  ،حيث .
(مالحظة  :نعرب الجملة الواقعة بعد الظرفين ) إذ وحيث ) في محل جر مضاف إليه ) .

سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن في عبارة :

الجواب :
سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن في عبارة :

الجواب :
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 – 6إذا اقترن ( اتصل ) خبر ّ
إن بالالم المزحلقة  ( .الالم المزحلقة هي الم
مفتوحة تقع في بداية خبر ّ
إن وتفيد التوكيد ولو حذفناها ال يفسد المعنى )
** مالحظة مهمة جدًا  :إذا كانت ( ّ
إن ) أول كلمة في الجملة ووقعت الالم
المزحلقة في خبرها فسوف تكون اإلجابة  :بسبب اقتران خبر ّ
إن بالالم المزحلقة
.
سؤال  :علل كسر همزة ّ
إن في عبارة :

الجواب :
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وتأخيرا
الوحدة الثانية  :أحوال الفاعل والمفعول به تقدي ًما
ً
** تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول به إذا كان الفعل متع ّديًا .
مثل  :قرأ َ أحم ُد القصيدة َ .
واألصل في ترتيب الجملة الفعلية ْ
أن تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به
كما في المثال السابق  ،ولكن قد يختلف ترتيب هذه العناصر فقد يتقدّم المفعول به
َ
ً
حب الوطن ) وقد يتقدّم المفعول به على
جوازا مثل (
على الفاعل
سكن قلوبنَا ُّ
ً
جوازا أيضًا مثل ( فالمج َد صن َع هؤالء األبطال ُ ) .
الفعل والفاعل

تذكّر ّ
أن الفاعل يكون مرفوعًا والمفعول به منصوبًا
عالمات الرفع  :الضمة  ،األلف ( للمثنى )  ،الواو ( لجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة ) .
عالمات النصب  :الفتحة  ،والكسرة ( لجمع المؤنث السالم )  ،األلف ( لألسماء الخمسة ) ،
الياء ( للمثنى وجمع المذكر السالم ) .
أن يتقدّم الفاعل فيها على المفعول به أو العكس  ،وهناك حاالت يجب ْ
** هناك حاالت يجب ْ
أن يتقدّم
فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا وهذا هو موضوع هذه الوحدة .
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1
مثال  :هنَّـأتْ سلمى نُهى بمناسبة عودتها من السفر .
االسم المقصور هو االسم المنتهي بحرف األلف  ،ونحن نعلم ّ
أن الحركات ال تظهر على
أي  :االستحالة )  ،فإذا كان الفاعل والمفعول به من هذه األسماء
األلف بسبب التعذّر ( ْ
فيجب اعتبار االسم الذي يأتي ً
أوال هو الفاعل  ،ففي المثال السابق نعتبر

( سلمى ) الفاعل و ( نهى ) مفعوال به خشية اللبس لعدم وجود قرينة لفظية
كالحركات التي تميّز الفاعل عن المفعول به فهما اسمان مقصوران .
كذلك يحصل اللبس عندما يكون الفاعل والمفعول به من األسماء المبنية كأسماء
اإلشارة واألسماء الموصولة  ،وكذلك عندما يكونان مضافين إلى ياء المتكلم .

سؤال  :علل تقدّم الفاعل على المفعول به وجوبا في عبارة :
أكرم يحيى عمي
الجواب :
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مالحظة  :إذا كانت هناك قرينة لفظية أو معنوية فيكون التقديم جائزا وليس
واجبا  ،فلو تقدّم المفعول به فهذا التقدم جوازا مثل :

2
مالحظة مهمة  :الضمائر اآلتية إذا اتصلت بآخر الفعل فهي فاعل :
التاء المتحركة ( تُ  ،تَ  ،ت )  ،واو الجماعة  ،ألف االثنين  ،ياء المخاطبة ،
نون النسوة  ،نا الفاعلين .
أ ّما الضمائر اآلتية فهي مفعول به  :هاء الغائب  ،ياء المتكلم  ،كاف المخاطب  ،نا المفعولين .

سر سبب تقدّم الفاعل على المفعول به وجوبا في عبارة :
سؤال  :ف ّ

الجواب :
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1
مثال :
الحظ ّ
أن المفعول به وهو ( الجائزة ) قد تقدّم على الفاعل وهو ( مستحقها ) والسبب
كما تالحظ هو وجود ضمير الهاء المتصل بالفاعل ويعود على المفعول به ( الجائزة ) ،
فالضمير يعود على شيء قبله وليس بعده ولذا وجب تقدّم المفعول به .

2
مثال :

الحظ أنّ المفعول به هو ياء المتكلم المتصلة بآخر القعل ( سيذكرني ) وقد تقدّم على الفاعل وهو
كلمة ( قومي ) والسبب هو أنّ المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر .
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1
ضمائر النصب المنفصلة التي تدل على االختصاص هي :
ّ
ّ
إياهن  ،إيانا .
إياكن ،إياه  ،إياهما  ،إياهم ،
إيّاك  ،إياكما  ،إياكم ،
سؤال  :علل تقدّم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا في قوله تعالى :

الجواب :

2
أسماء االستفهام :ماذا  ،كيف  ،أين ،أنّى َ ،من االستفهامية  ،ما االستفهامية ،
أي االستفهامية
كم االستفهامية ّ ،
وأي الشرطية وأينما وكيفما ومتى الشرطية وحيثما
أسماء الشرط َ :من الشرطية
ّ
وأنى وأيان ومهما وما الشرطية .
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سؤال  :علل تقدّم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا في عبارة :

الجواب :
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يعقوب :
َ
الموتُ :

الوحدة الثالثة  :اإلبدال
تعريف اإلبدال  :هو جعل حرف مكان حرف آخر في صيغة ( افتعل ) ومشتقاتها
( مثل  :يفتعل  /مفتعل  /افتعال ) بشرط ْ
أن يكون فاء الفعل ( يعني حرفه األول
المجرد ) أحد الحروف اآلتية  :واو  ،ز  ،د  ،ذ  ،ص  ،ض  ،ط ) ويحصل
في
ّ
في الحروف الصحيحة أو المعتلة .
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سؤال  :اجعل الفعل ( حرم ) على وزن ( افتعل ) ؟
الجواب :
سؤال  :اجعل الفعل ( وقى ) على وزن ( افتعل ) ؟
الحظ عدم وجود االنسجام عندما صار على وزن افتعل والسبب هو أ ّن الفعل
( وقى ) هو فعل يبدأ بحرف الواو ( يعني  :فاؤه واو ) وحتى يحصل االنسجام
نقوم باإلبدال  ،فنبدل فاء الفعل ( وهي الواو ) تا ًء ثم ندمجها مع تاء افتعل في
تاء مشددة فتصبح كاآلتي :
وقى  :اوتقى  :اتتقى  :اتّقى .

1
يعني إذا كان الفعل يبدأ بحرف الواو فيحدث إبدال عند صياغته على وزن افتعل
ومشتقاتها  ،إذ نبدل الواو تا ًء ثم ندغمها ( ندمجها ) بتاء االفتعال في تاء
مشددة .
مثل  :وسم  :اوتسم  :اتتسم  :اتّسم
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سؤال  :وضح اإلبدال في كلمة  :اتّعظ ؟

سؤال  :اجعل الفعل ( وهم ) على صيغة ( افتعال ) ؟
** الحظ ّ
أن الكلمة التي على وزن افتعل ومشتقاتها يكون فيها إبدال إذا كان
الحرف الثاني ( تاء مشددة  :تّ )

2
مالحظة  :إذا كان الحرف الثاني ( دال مشددة ) أو الثالث ( دال ) فهو على
القاعدة الثانية .
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مثال  :صغ الفعل ( زهر ) على صيغة ( مفتعل ) ؟
الجواب  :زهر  :مزتهر  :مزدهر ( ألحظ أننا أبدلنا تاء االفتعال إلى دال والسبب
أن فاء الفعل هو حرف الزاي ) .
سؤال  :صغ الفعل ( ذخر ) على وزن ( افتعال ) ؟

3
** مالحظة  :إذا كان الحرف الثاني طاء مشددة أو الحرف الثالث طاء في
صيغة افتعل ومشتقاتها فهو إبدال على القاعدة الثالثة .
مثال  :صغ الفعل ( ضجع ) على صيغة ( افتعل )
الجواب  :ضجع  :اضتجع  :اضطجع ( أبدلنا تاء افتعل طاء ألن فاء الفعل ضاد

مالحظة
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الوحدة الخامسة  :التصغير
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القاعدة الرئيسة  :نصغر االسم الثالثي على وزن ( فُعَ ْيل ) أي بزيادة ياء
التصغير الساكنة بعد الحرف الثاني مع ضم الحرف األول وفتح الحرف الثاني .
أمثلة :
سعَ ْيد
سعد ُ :

 //بأس  :بُ َؤ ْيس

 //قلم :

رأس :

( تصبح الهمزة على واو )

 //ذئب :

سيَ ْيف ( إذا الثاني ياء ال يجوز الدمج بشدّة )  //غيث :
سيف ُ :
ّ
عز  :ع َُز ْيز ( نفك التضعيف )
ح ّد :
ملحوظات مهمة جدا :
 )1إذا كان االسم الثالثي يد ّل على مؤنث وال ينتهي بتاء مربوطة فيجب زيادة
تاء مربوطة بعد تصغيره مثل :
هند ُ :هنَ ْيدة ( زدنا تاء مربوطة بعد تصغيره ّ
ألن هند تدل على مؤنث )
شمس :

 //رغد :

عين :

 //أرض :

بئر :

 //كأس :

فأس :
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 )2إذا كان الحرف الثاني حرف األلف فيجب إعادتها إلى أصلها ( إما واو أو
ياء  :حسب المضارع أو المصدر أو الجمع أو المثنى ) ثم نصغّر .
تاج  :توج  :ت ُ َو ْيج ( أصل األلف واو بدليل جذرها توج ومضارعها يتوج )
ناب  :نيب  :نُ َي ْيب ( أصل األلف ياء بدليل جمعها  :أنياب )
باب :

 //غار :

نار :

 //دار :

 )3االسم الثالثي المعتل اآلخر بألف أو واو أو ياء قبلها ساكن  :نقلب حرف
العلة إلى ياء وندمجه مع ياء التصغير في ياء مشددة وإذا كان مؤنثا نزيد تاء
مربوطة .
ي
فتى  :فُتَ ّ
هدْي :

ي
 //حلو ُ :حلَ ّ

 //عصا :
 //ظ ْبي :

دلو :
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المكون من حرفين ( المحذوف الالم )  :نرد له المه المحذوفة
 )4االسم
ّ
وستكون ( واو أو ياء ) ثم نقلبها إلى ياء وندمجها مع ياء التصغير في ياء
مشددة .
ي
أخ  :أ ُ َخ ّ

 //دم :

يد :

** مالحظة  :نحذف همزة الوصل التي في بداية ( ابن  ،ابنة  ،اسم ) ثم نصغّر
وكذلك ال نحسب التاء المفتوحة مثل  :بنت  ،أخت
ابن :

 //ابنة :

اسم :

 //بنت :

** مالحظة مهمة  :عندما يكون الحرف الثالث حرف علة أو يكون الحرف
الثالث محذوفا فيجب أن نستخدم الياء المشدة في اإلجابة .
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 )5الملحق بالثالثي هو اسم ثالثي مختوم بألف ممدودة مثل ( حمراء ) أو
مختوم بألف ونون زائدتين مثل ( عدنان ) أو مختوم بألف مقصورة مثل (
سلمى ) أو مختوم بتاء مربوطة مثل ( طفلة ) :
القاعدة  :نصغر أول ثالثة حروف حسب قواعد التصغير فقط .
حمراء ُ :ح َم ْيراء
حمدان :
سلمى :
طفلة :

 //بيضاء :

 //صفراء :
 //علوان :
 //سلوى :
 //زهرة :

مالحظة مهمة  :نُس ّمي االسم قبل التصغير ( ُمكبّر ) وبعد التصغير ( ُمصغّر )
سؤال  :ما مكبر األسماء اآلتية :
سليمان :
قُلَ ْيم :
ُ //

 //عُيينة :
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القاعدة الرئيسة  :نصغّر االسم الرباعي على وزن ( فـُـعَـ ْيعل )  :أي بضم األول
وفتح الثاني وزيادة ياء التصغير الساكنة بعد الحرف الثاني وكسر ما بعدها مثل :

أحمق  :أ ُ َح ْيمق

 //أسعد :

 ) 1إذا كان الحرف الثاني هو حرف األلف فنقلبها ( واو ) ثم نصغر مثل :
خالد  :خولد ُ :خ َو ْيلد
سائد :

 //مالح :
 //آسف :

 ) 2إذا كان الحرف الثالث ( واو أو ألف ) فنقلبها ياء وندمجها مع ياء التصغير
في ياء مشددة مثل :
غزال  :غزيل ُ :
غ َزيّل

 //حصان :

عجوز :
** مالحظة  :إذا الحرف الثالث ياء فندمجها مباشرة مع ياء التصغير مثل :
كثير ُ :كثّيّر  //صغير :
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 ) 3إذا كان االسم الرباعي مختوما بأحد الحروف الزائدة اآلتية ( تاء مربوطة ،
ان  ،اء ) فإننا نصغر حروفه األربعة األولى حسب قواعد االسم الرباعي ثم نرد
له الحروف الزائدة  .مثل :
قنطرة  :قنطر  :قُـنَ ْيطر  :قُـنَ ْيطرة
صولجان :
خنفساء :
قبيلة :

يعني نقلب حرف العلة يا ًء ثم نصغّر .
محمود  :محميد ُ :م َح ْيميد
قرطاس :
قنديل :

 //بشكير :

قاموس  :قوميس  :قـ ُ َو ْيميس
22

هاني الوحيدي 0799146378

فانوس :
ساطور :

ميقات  :موقات  :موقيت ُ :م َو ْيقيت ( أصل الياء واو بدليل جذرها  :وقت )
ميعاد :
ميزان :

المكون من مقطعين  :األول مضاف والثاني مضاف إليه
يعني االسم
ّ
نصغر المقطع األول حسب قواعد التصغير ونترك الثاني كما هو :
عبد هللا  :عُب ْيد هللا
ق:
شمس الح ّ
دار ّ
العز :

 //تاج العز :

عماد الدين :
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أهم شيء قبل تصغير الجمع ْ
أن نحدد نوع هذا الجمع ّ ،
ألن طريقة التصغير
تعتمد على نوع الجمع .
 ) 1إذا كانت الكلمة جمع تكسير على أوزان القلة فنصغر الكلمة مباشرة دون
العودة إلى مفردها  ( .وأوزان القلة هي  :أفعال  ،أفعلة  ،أفعُل  ،ف ْعلة ) مثل:
أقالم  :أُقَ ْيالم
غلمة :

 //أعالم :
 //أن ُهر :

 //صبية :

 ) 2إذا كانت الكلمة جمع تكسير على أوزان الكثرة ( أي وزن غير األوزان
األربعة السابقة ) فإننا نعيده للمفرد ثم نصغر المفرد حسب قواعد التصغير وبعد
ذلك ننظر  :فإن كان يدل على عاقل فنجمعه جمع مذكر سالم ( بزيادة واو ونون
أو ياء ونون على آخره ) وإن كان يدل على غير عاقل فنجمعه جمع مؤنث سالم
( بزيادة ألف وتاء مفتوحة على آخره )
جبال ( جمع تكسير يدل على الكثرة ألنه ليس على أوزان القلة )
جبال  :جبل ُ :جبَيْل ُ :جبَيْالت ( جمعناه جمع مؤنث سالم بعد تصغيره ألنه غير عاقل ) .
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شعراء :
كتب :
 ) 3إذا كانت الكلمة جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم فإننا نعيده إلى المفرد ثم
نصغر المفرد وبعد ذلك نعيده إلى حالة الجمع التي كان عليها قبل التصغير .
كاتبون ( جمع مذكر سالم )
كاتبون  :كاتب  :ك َُو ْيتب  :ك َُو ْيتبون
ساعات :
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اإلضافة تكون لألسماء فقط  ،فالمضاف والمضاف إليه أسماء .
المضاف إليه دائما مجرور ويأتي مباشرة بعد المضاف .
المضاف دائما اسم نكرة ويخلو من أل التعريف والتنوين
أي اسم ينتهي بضمير متصل فسوف نع ّد االسم هو المضاف والضمير هو
ّ
المضاف إليه مثل  :ديننا عظيم  ( .دين  :مضاف  ،نا  :مضاف إليه )
إذا كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالم يجب حذف النون من آخره .
قواعد مهمة جدا لمعرفة المضاف والمضاف إليه :
** االسم إ ّما معرفة أو نكرة .
المعرف بـ ( ال التعريف ) مثل  :الوطن ،
من أشكال المعرفة  :االسم
ّ
وأسماء األعالم كأسماء األشخاص والبلدان مثل  :أحمد  ،ع ّمان ،
وأسماء اإلشارة مثل هذا وهذه وهؤالء وذلك وتلك وأولئك
واألسماء الموصولة مثل  :الذي والتي والذين واللذان واللتان واللواتي والالتي والالئي
والضمائر مثل  :هو وهي وهن وهم وأنا ونحن و أنت وأنتما وأنتم وأنتن .
االسم النكرة  :إذا لم يكن االسم معرفة فهو نكرة مثل  :وطن  ،كتاب  ،أسد .
منون  +اسم معرفة  ( :يكون االسم النكرة هو المضاف واالسم
 )1اسم نكرة غير ّ
كتاب المهارات سهل ( كتاب  :هو المضاف ألنه
المعرفة  :مضافًا إليه مجرورا  ،مثل :
ُ
منون  ،المهارات مضاف إليه مجرور )
اسم نكرة غير ّ
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منون  +اسم نكرة آخر( يكون االسم الثاني إ ّما  :نعت أو مضاف إليه
 )2اسم نكرة غير ّ
إن د ّل االسم الثاني على صفة فهو نعت ْ
وذلك كاآلتي ّ :
وإن لم يدل على صفة واستطعنا
ْ
أن نلفظ ال التعريف على أوله فهو مضاف إليه
كأس ماء ٍ ( ماء ٍ  :مضاف إليه ألنه ال يدل على صفة ويمكننا القول
مثال  : 1شربتُ
َ
شربتُ كأس الماء  :المعنى مقبول )  // .كأس  :مضاف وماء  :مضاف إليه .
مثال  : 2اشتريتُ سيارة جديدة ( جديدة  :نعت ألنه يدل على صفة للسيارة  ،الحظ أننا
ال نستطيع أن نقول :اشتريت سيارة الجديدة ) هنا ال يوجد أسلوب إضافة .

 ) 3اسم ينتهي بضمير  :مثل ( كتابي  ،مدرستنا  ،حياتك  ،أخوه ) ...
نعتبر االسم هو المضاف ونعتبر الضمير هو المضاف إليه .
نعرب هذا الضمير المتصل كاآلتي  :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .

مالحظة  :نعرب المضاف حسب موقعه في الجملة ثم نكمل وهو مضاف  ،أما
المضاف إليه فدائما نعربه  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة أو الياء
)إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم ) أو الفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف .
أمثلة :
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ً
أوال
مثال: 1
المضاف إليه هو كلمة ( مسافر ) وكما نالحظ فهو اسم مفرد ( اسم ظاهر )
مثال : 2
المضاف  :كال

 //المضاف إليه  :الضمير هما ( مفرد  :ضمير )

** مالحظة  :نعامل كال وكلتا معاملة المثنى إذا اتصل بآخرهما ضمير المثنى
فتكون عالمة رفعهما األلف وعالمة نصبهما وجرهما الياء ويكون إعرابهما
سبقا بحرف جر .
على األغلب ( توكيد معنوي ) إال إذا ً
كالهما  :توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف
والضمير ( هما ) ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه .

** أ ّما إذا لم يتصل بآخرهما ضمير فسوف نعاملهما معاملة االسم المقصور
( أي االسم الذي ينتهي بحرف األلف ) أي  :الحركات تكون مقدرة على األلف
بسبب التعذر وإعرابهما حسب موقعهما في الجملة  .ويتبعهما مضاف إليه

مثنى مجرور بالياء .
مثال :
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كلتا  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر وهو مضاف
الجنتين  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى .
سؤال  :صحح الخطأ في عبارة  :كلتا الطالبتان مبدعتان .
الخطأ :

الصواب :

ومن األسماء التي تالزم اإلضافة إلى المفرد كلمتا  :قبل و بعد ( وهما ظرفان )
مثال  :وصلتك قب َل المغيب  ( .المغيب مضاف إليه وهو كما تالحظ مفرد )
قب َل  :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف  //المغيب :
مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة .
مثال :

موتها  :مضاف إليه واقع بعد كلمة ( بعد ) وهو كما تالحظ مفرد .
** مالحظة  :قد ينقطع الظرفان ( قبل وبعد ) عن اإلضافة وعند ذلك نعربهما :
ظرف مبني على الضم في محل نصب .
( يعني إذا لم يتبعها مضاف إليه فهما مقطوعان عن اإلضافة )
مثال  :لم أحقق هدفي بع ُد .
كما تالحظ الظرف ( بعد ) غير متبوع بمضاف إليه فهو مقطوع عن اإلضافة
بع ُد  :ظرف مبني على الضم في محل نصب .

29

هاني الوحيدي 0799146378

مثال :

قب ُل و بع ُد  :لم يتبعهما مضاف إليه ولذلك فهما مقطوعان عن اإلضافة .
إعرابهما  :ظرف مبني على الضم في محل جر بحرف الجر ( من )

أي  :غال ًبا تالزم اإلضافة لالسم المفرد .
** م َع  :ظرف يالزم اإلضافة لالسم المفرد ّ //

ثانيا
ُ
حيث  :ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب  ،وهو مختص لإلضافة
للجمل  :الفعلية أو االسمية مثل :
مثال  :اجلس حيث جلس زميلك ( الحظ أنه جاء بعد الظرف ( حيث ) فعل وهو
اجلس  ،إذن فهو مضاف إلى جملة فعلية )
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ُ
حيث المكان نظيف  ( .الحظ أنه جاء بعد الظرف ( حيث )
مثال  : 2جلستُ
جملة اسمية وهي  :المكان نظيف  ،إذن فهو مضاف إلى جملة اسمية ) .
** إذا  :ظرف لما يُستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب .
مثال :
الحظ أنّه مضاف إلى جملة فعلية وهي  :سجى .
** إذ :ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب .
مثال  :جئتُ ْ
إذ هطل المطر .
الحظ أنه مضاف إلى جملة فعلية وهي  :هطل .

المضاف

المضاف إليه
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هي ياء تتصل بآخر االسم وتدل على الشخص المتكلم مثل الياء في آخر كلمة  :كتابي و سيارتي .
أحكام اإلضافة إلى ياء المتكلم :
أوال  :يجب فتح ياء المتكلم وتسكين آخر االسم المضاف في الحاالت اآلتية :
 )1إذا أُضيفت الياء إلى اسم مقصور  :واالسم المقصور هو المنتهي بحرف األلف مثل  :عصا ،
ُهدى
سؤال  :أضف ياء المتكلم إلى ما يأتي مع الحركات :
عصاي
عصا :
َ

داي
ُ //هدى ُ :ه َ

 )2إذا أُضيفت الياء إلى اسم منقوص  :واالسم المنقوص هو االسم المنتهي بحرف الياء مثل :
قاضي .
وهنا يجب دمج ياء المتكلم مع ياء االسم المنقوص في ياء مشددة مفتوحة وجوبًا .
ي
مثال  :قاضي  :قاض َّ
 ) 3إذا أُضيفت الياء إلى مثنى  :وهنا يجب حذف النون من آخر المثنى ودمج ياء المثنى مع ياء
المتكلم في ياء مشددة مفتوحة وجوبًا .
طالباي
مثال  : 1طالبان  :طالبا :
َ
ي
مثال  : 2طالبَين  :طالبَي  :طالبَ َّ
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 ) 4إذا أُضيفت الياء إلى جمع مذكر سالم  :وهنا يجب حذف النون من آخر جمع المذكر ودمج ياء
جمع المذكر السالم مع ياء المتكلم في ياء مشددة مفتوحة وجوبًا .
وإذا كان جمع المذكر السالم مرفوعًا بالواو فيجب قلب الواو يا ًء ودمجها مع ياء المتكلم في ياء
مشددة مفتوحة وجو ًبا .
ي
مثال : 1معلمين  :معلمي  :معلم َّ
ي
مثال  : 2مهندسون  :مهندسو  :مهندسي  :مهندس َّ
ثانيًا  :يجوز فتح أو تسكين ياء المتكلم ويجب كسر حركة آخر االسم المضاف وذلك إذا أُضيفت ياء
المتكلم إلى اسم صحيح اآلخر  ( .الصحيح اآلخر ال ينتهي بواو أو ياء أو ألف )
ي أو كتاب ْي
مثال  :كتاب  :كتاب َ
سؤال  :أضف ياء المتكلم لألسماء اآلتية مع ضبط حركتي الياء وآخر االسم المضاف :
عصا :

 //وطن :

هادي :

 //منزالن :

معلمون :
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مالحظة مهمة  :إذا جاءك في االمتحان السؤال اآلتي  ( :بيّن حكم ياء المتكلم ) فافعل ما يأتي :
ننظر إلى الكلمة هل هي مثنى أو جمع مذكر سالم ؟ ْ
فإن كانت كذلك فنكتب جواب القاعدة األولى
كذلك إذا كان على الياء شدة فنكتب جواب القاعدة األولى ْ
وإن لم تكن مما سبق نغطي بإصبعنا على
ياء المتكلم ْ
فإن كان قبلها حرف علة فيجب كتابة جواب القاعدة األولى  ،وإن كان قبلها حرف
صحيح نكتب جواب القاعدة الثانية .
سؤال  :بيّن حكم ياء المتكلم في ما يأتي :
أوالدي :
هادي :
ّ
بلدي :
مالحظة مهمة  :إذا جاءك السؤال اآلتي  ( :علل وجوب فتح ياء المتكلم ) فافعل ما يأتي :
انظر إلى الكلمة هل هي مثنى ْ ،
فإن كانت مثنى فالجواب  :ألنها مضافة إلى مثنى
ْ
وإن كانت جمع مذكر سالم فالجواب  :ألنها مضافة إلى جمع مذكر سالم
ْ
وإن لم تكن مثنى وال جمع مذكر سالم وعليها شدّة فالجواب  :ألنها مضافة إلى اسم منقوص
ْ
وإن لم يكن عليها شدة وليست مثنى وال جمع مذكر سالم فالجواب ألنها مضافة إلى اسم مقصور .
سؤال  :علل فتح ياء المتكلم وجوبًا في ما يأتي :
ي:
عين َّ
يَ:
ليال َّ
ي:
معل َم َّ
ي:
معلم َّ
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