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بسن هللا الرحمن الرحين 

كثَتةه ىي الكتب اٌليت كيًضعت يف الٌنحو للٌناشئة ادلبتدئُت 
أك لٌلذين يشكوف من صعوبة مراجع الٌنحو ادلعركفة،كػلاكؿ كلّّ 

من كاضعي ىذه الكتب أف يبٌسط ما كضعو خدمة للغة 
كمن ىنا كانت الٌصعوبة يف كضع ادلزيد من  الٌضاد كألبنائها،

كقد أقدمت على ىذا العمل ، ىذه الكتب تضاؼ إىل تلك
دبا رغبت يف  على الٌرغم من صعوبتو،كمعرفة تقصَتم فيو،

توفَته ألبنائي الٌطاٌلب من كتاب موجز مبٌسط يف الٌنحو 
كاإلمالء على أف يكوف شامالن لقواعد الٌلغة العربية كاإلمالء 

يسٌد حاجة الٌناشئة إىل اإلحاطة جبوانب ىذا العلم  العريب،
كمن ىنا فقد كضعت القاعدة  بأسلوب شامل موجز كمبٌسط،

ىا بأمثلة مناسبة مراعيان إيٌابصياغة مبٌسطة زبدـ الغرض،متبعان 
دكف  أف تكوف ىذه األمثلة من مفردات احلياة اليومية للٌناشئة،

أف يؤٌدم ذلك إىل اجتزاء القاعدة بل حرصت على الٌشمولٌية 
.  معتمدان يف كٌل ذلك على مراجع الٌلغة الرئيسة ما استطعت،
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ة ادلبتغاة امٌنٍت كأنا أسعى إىل احلرص على الوصوؿ إىل الغإ
من ىذا العمل فإٌنٍت آمل أف يعذرين كٌل من غلد فيو بعض 

فإين كإف حرصت  أك يلحظ تقصَتان يف بعض جوانبو، اذلنات،
 احلرص كٌلو على ذبنب ذلك،إال أف لكٌل عمل حدكدان،

كإنٌنا لنسألو سبحانو  كالكماؿ يف كٌل ذلك هلل تعاىل كحده،
لغة ىذه األمة اٌليت  كتعاىل أف ؽلٌدنا بالعوف خلدمة لغة القرآف،

    كاهلل من كراء          .اختارىا لرسالتو من بُت األمم  يعان 
 .  القصد
عبد اللطيف عبد الرحمن السعيد        
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 أقسبو انكالو
. ييقسم الكالـي إىل اسمو كفعلو كحرؼ

-الٌتطوُّر:ىوى ما دؿَّ على معٌتن أك شيءو،مثل: ااالسُ 
 :كىو أنواعه  الٌشجرة،
. فاطمةي – أمحدي : اسمي إنسافو -1
 .حصافه - غزاؿه : اسمي حيوافو -2

 .قممه - شجرةه : اسمي نباتو -3
 .طاكلةه - جداره : اسمي  ادو -4

 ااداري - جداره :عليو(اؿ )يقبل دخوؿ- ا: الماته
 !يا أمحدي :يقبل دخوؿ أداة الٌنداء عليو-        ب

 . بالٌزمنان ىوى ما دؿَّ على حدثو أك عملو مرتبط:اللععُ 
 (حضرى ): ،مثلفإف كافى احلدثي ماضيان كافى الفعلي ماضيان 
 (ػلضري ):مثل ،كإف كافى احلدثي حاضران كافى الفعلي مضارعان 

فعلى الفعلي كإف دؿَّ الفعلي على طلًب حدكًث العمًل كافى 
 .(احضرٍ ):،مثلي أمرو 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 6 

ىو ما استعملى للرٌبًط بُتى األمساًء كاألفعاًؿ أك :اللررُ 
  .إىل- من: مثلي  ،بُتى أجزاًء ااملةً 

 

 ألسًبءا

 انلبيم  انًمزتّق 

(. باب)،مثلىو االسمي اٌلذم ال ييؤخذي من غَتًه:اللاادُ 
( َاْطَلع) مثلي  ،غَته االسمي اٌلذم ييؤخذي من ىو: كادلشتتُّ 
 . من الطٌلوعً 

 : نوعاف ي ااالُس اللااد
،مثل :اسمي ذاتو - ا : ىو االسمي اٌلذم ييدرؾي باحلواسّْ
 ضللةه -  مشه 
ىو االسمي اٌلذم ييدرؾي بالعقًل كيسمَّى  :اسمي معٌتن - ب

ـه  :ادلصدر،مثلي   .صدؽه - احًتا
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 انًممدُر 
ادلصدري اسمي معٌتن كىو االسمي اٌلذم تصدري عنوي األفعاؿي 

،  :كأنواعيوي  كادلشتٌقاتي
 

 انًممد انثّقالثٌ
: مثلي  ىو مصدره مساعيّّ ييعرؼي بالٌرجوًع إىل ادلعاجًم، 
 .َ ْمعاً -  ىىعى  ،رُُ  عاً -  رىجىعى  ،ِ َ اببً - كىتىبى 

 :تعضُ ضىاتطِ ادلصادرِ انثّالثيحِ
دؿَّ على عملو ما ،أك ( َفَععَ )كافى فعليوي الزمان كزنيو ما-1

 .ُ ُل د-جىحىدى :مثاؿ  ،( َفُع ل) فمصدريه
دؿَّ منها على حركةو أك اضطرابو جاءى مصدريه على  ما-2
 .طََيران-طىارى  :مثاؿه  ( َفَعالن) كزف

دؿَّ منها على مرضو جاءى مصدريه على  ما-3
 .ُصداع: ،مثاؿه ( َفَعال)كزف

  كفو جاءى مصدريه على كزفؿدؿَّ منها على  ما-4
 .زُْرَقب :، مثاؿه ( َفْعَلب) 
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 (ِ َعاَلب)دؿَّ منها على حرفةو جاءى مصدريه على كزًف  اـ-5
 .ِحداَدة:مثاؿه  ،

دؿَّ منها على صوتو جاءى مصدريه على كزف  ما-6
 .َصِهيع:مثاؿ(َ ِعيع) أك على كزفً نُباَح:مثاؿه  ،( َفَعال)

( ِ َعال)دؿَّ منها على امتناعو جاءى مصدريه على ما-7
 .نَِلار:مثاؿه 

 ،( َفَعع)دؿَّ منها على عيبو جاءى مصدريه على كزف  ما-8
  َبَطر:مثاؿه 

 ،( َفْعع) مصدريه على كزف الفعلي ادلتعدّْم يأيت-9
 . َفْ ح:مثاؿ

: مثلي  ( َفْعع)الفعلي األجوؼي يأيت مصدريه على كزف-10
 .ِقَيام:مثل (ِ َعال)أك على كزًف  ،قَفْ لٌ 
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ثبعٌ  انًممد انرّق
 :ىو مصدره قياسيّّ،لو عدةي أكزافو 

َععَ  )إذا كافى الفعلي على كزفً -1  جاءى مصدريهي على (َ  َفْ
َعال) زفً ك  .ِإْرَهاق_  أىٍرىىتى  :مثاؿه  ، (ِإ َفْ

إذا كافى الفعلي منتهيان بألفو قيلبىت علزةن يف ادلصدًر، -
. إعطاءن : أعطى: مثاؿه 
إذا كاف الفعلي معتلَّ العًُت حيذفت عينيوي يف ادلصدًر -

. إفادةن : أفادى : مثاؿه .كعيٌوضىت بتاءو مربوطةو يف ادلصدًر ً 
 جاءى مصدريه على ( َفعَّععَ )إذا كافى الفعلي على كزفً -2
 .َتْصعيد-  صىعَّدى  :مثاؿه  ، (تَفْلعيع)كزف

إذا كافى الفعلي مهموزان أك منتهيان بألف جاءى مصدريهي على -
. تنميةن : ذبزئىةن، كظلٌى: جزٌأى : كزًف تفًعلىة، مثاؿه 

 جاءى مصدريه على ( َاَععَ )إذا كافى الفعلي على كزفً -3
،كىو كزف قياسي، ُالاهَدة-  جاىىدى  :مثاؿه  ،(ُالاَعَلب)كزف

كىو كزفه  ،ِ هاداً - جىاىد :مثاؿه  (ِ عااً )كزف على كقد يأيت
 . مساعيّّ 
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ل ؿاءى مصدريه عج(لَ لَ عْ )على كزف كافى الفعلي  إذا-4
كىو كزفه قياسيّّ،كقد يأيت  ،زَْلَ َلبً - زىٍلزىؿى  :مثاؿ ،( َفْعَلَلب )كزفً 

 .كىو كزفه مساعيّّ  ، ن زِْل اا-زىلزؿى :،مثاؿ( ن ِ ْعالا)على كزفً 
 

ٌّق انًممد ال ٌّق  ًبس    انسّقماس
ذلما أكزافه متعددةه،ؽلكني اختصارىا  علا مصدراًف قياسياًف،

 :بادلالححاًت ااتيةً 
إذا كافى الفعلي مبدكءان بتاءو جاءى مصدريه على كزًف فعًلو -1

،إالٌ إذا كافى تَلْمُهراً - ذبٍمهىرى :مع ضمّْ ما قبًل آخرًه،مثاؿ
سلتومان بألفو مقصورةو فتيقلبي يف ادلصدًر ياءن كييكسر ما 

يا- تبدَّل: قبلها،مثاؿ  .تبدٍّ
إذا كافى الفعلي مبدكءان ّٔمزةو جاءى مصدريه على كزًف - 2

إالٌ  ،اطممئاناً - اطمأفَّ :مثاؿ فعًلو معى إضافًة ألفو قبلى آخرًه،
: مثاؿ إذا كافى آخريه منتهيان بألفو مقصورةو فتيقلبي علزةن،

 .ان هااً - انتهى
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إذا كافى الفعلي معتلَّ العًُت، حذفت عينيوي يف ادلصدًر -
. استفادةن : استفادى : مثاؿه . كعيٌوضت بتاءو مربوطةو يف آخرًهً 

يعجبيٍت :يعمُع المصدُر عمَع  عِله  ير ُع  اعاًل،اثال
مفعوؿه بو للمصدًر أداؤيؾ منصوبه  :الواجبى  .ال ا جَ أداؤيؾى 

 . كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
 

ٌّق  ُبع  انًممد انمّق
ىو مصدره ييصاغي من األمساًء ااامدًة أك ادلشتٌقًة بزيادًة ياءو 

مشٌددةو مفتوحةو كتاءو مربوطةو على آخًر ىذًه األمساًء، 
.  داريّبٌ - ،جداره إنسانّيبٌ - إنسافه :مثاؿ
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اد ّّق  انًمزتّق

 اسى انفبعم

ـى بالفعًل،مشتتّّ اسمه   اٌلذم يدؿُّ  كاتجيدؿُّ على مىن قا
 .على مىٍن يقوـي بالكتابةً 

 ييصاغي من الفعًل الٌثالثيّْ ادلبٍتّْ للمعلوـً على:ص ُغه
كمن فوًؽ الثُّالثيّْ على  ، اِتج- كتىبى :مثاؿه  ،( اِعع)  كزفً 

مضمومةن ن ككسًر ما  كزًف مضارًعًو بإبداًؿ حرًؼ ادلضارعًة ميمان 
.  ُال ِمع- اجتمعى : ،مثاؿه آخرًهقبًل 

: يعملي اسمي الفاعًل عملى فعًلو اٌلالزـً فَتفعي فاعالن،مثاؿه 
فاعله السًم الفاعًل مرفوعه كعالمةي  :أبوهي  ، ب وُ جاءى ادلسافري 

كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ  رفًعًو الواك ألنَّوي من األمساًء اخلمسًة،
على الٌضمّْ يف زللّْ جرٍّ باإلضافًة،كيعملي عملى فعًلو ادلتعٌدم 

 :قوؿى   أبيك،ق لَ أنتى الٌسامعي  :مثاؿه  فينصبي مفعوالن ًبو،
نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي  بًو السًم الفاعًل منصوبه كعالمةي  مفعوؿه 

. على آخرًه
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 :يثانغحُ اسىِ انفاعم
 .يدؿُّ على ادلبالغًة يف القياـً بالفعلً مشتتّّ ىي اسمه 
 :تيصاغي من الفعًل الثُّالثيّْ على أكزافو منها:ص ُغها

 .كىثَّاب:  َفعَّعال-
 .عىالَّمىة:  َفعَّعاَلب- 
 .أىكيوؿ:  َفُع ل-
 .كىرًن: َ عيع-
 .ًمٍبطىاف: ِاْلَعال-

 

 سى انًفعولا

  مك  ب يدؿُّ على مىٍن كقعى عليًو الفعلي،مشتتّّ ىو اسمه 
 .اٌلذم يدؿُّ على مىٍن كقعىٍت عليو الكتابةي 

ييصاغي اسمي ادلفعوًؿ من الفعًل الثُّالثيّْ ادلبٍتّْ  :ص ُغهُ 
كمن فوًؽ  ،َاْعُل مٌ :علمى  :مثاؿه  (َاْلُع ل) للمجهوًؿ على كزفً 

الثُّالثيّْ على كزًف ميضارًعًو بإبداًؿ حرًؼ ادلضارعًة ميمان 
 .ُالَ َمع:اجتيًمع:مثاؿه  مضمومةن كفتًم ما قبًل ااخًر،
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يعملي اسمي ادلفعوًؿ عملى فعًلو ادلبٍتّْ للمجهوًؿ فَتفعي نائبى 
، نائبي فاعلو مرفوعه  :فعليو: عُلهأخي زلموده :مثاؿه  فاعلو

 .كعالمةي رفًعًو الٌضٌمةي الحٌاىرةي على آخرًهً 
 

 اسىُر اُنخِة 
يدؿُّ على االًة اٌليت ييستعافي ّٔا للقياـً بالفعًل، مشتتّّ اسمه 

 . اٌلذم ييساعدينا على احلراثةً  الملراثِ 
ييصاغي اسمي االًة من الفعلي الٌثالثيّْ ادلتعدّْم على : ص ُغهُ 

 :أشهريىىا أكزافو غًَت قياسيَّةو،
 .غىسَّالة:  َفعَّعاَلب-   .جرٌار:  َفعَّعال-

 .زًلٍراث: ِاْلَعال
 .ًمٍعوىؿ: ِاْلَعع
 .ًمٍركىحة: ِاْلَعَلب
 .سىاطيور: َاُع ل

 

يبٌ  انًكبٌ  اسًب انزّق
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دَّدي   كمكانًًو،أعلا امساًف يداٌلًف على زماًف كقوًع الفعًل  كػلي
،النوعي االسًم من د  سٍرتي يف:مثاؿه  لًة الكالـً

،:المدَدعِ    الٌطاٌلًب إىل ادَدعُ  ادلدخًل ىنا اسمي مكافو
 .مدخلي ىنا اسمي زمافو .صفوًفًهم يف الثَّامنًة صباحان 

ييصاغي امسا الٌزماًف كادلكاًف منى الفعًل الثُّالثيّْ :ص ُغُهما
   :إذا كافى الفعلي  (َاْلَعع)على كزفً 

. َاْمشى-مشى:معتلَّ ااخرً -1
 َاْرَقد- يرقيدى - رقدى : مضموـى ااخًر يف ادلضارعً -2
 .َاْلَعج- يلعىبي - لعبى :مفتوحى العًُت يف ادلضارعً -3

 :إذا كافى الفعلي  (َاْلِعع )كييصاغي على كزفً 
 .َا ِعد- كعدى :معتلَّ األٌكؿً -1
 .َاْعِرض- يعًرضي - عرضى :مكسورى العًُت يف ادلضارعً -2

- اضلدرى : كييصاغي من فوًؽ الثُّالثيّْ على كزًف اسًم ادلفعوؿً 
 .ُائَلَدر

  :هئاا  الماُا اكاٍن اُلمَعْ  عِن العرِب على وزنِ 
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 مىطًلع، مىسًكن، مىٍسًجد، :مثل مىٍفعىل،:من  بدالن َاْلِعع
 .مىفرًؽ مىسًقط، مىنًسك، مىغًرب، مىنًبت، مىشرًؽ، 

 

ّّق خُر انًمجّق خُر ثبسىِة انفبعمِة   انلّق
 .ىي صفةه ثابتةه يف األشياًء غَتي زائلةو 

ـى بو :ص ُغها تيصاغي من الفعًل الٌثالثيّْ للٌداللًة على مىٍن قا
 :كذلا عدده من األكزاًف أشهريىا.الفعلي على كجًو الثٌباتً 

بىاف: َفَعال . شيجىاع:  َفَعال    .جى
. بىطىل:  َفَعع    .نبيل: َ عيع 
. شىٍهم:  َفْعع   .مىرًح: َ ِعع 
   .صيٍلب: َفْعع 

َعع . بيضاء: فػىٍعالء:أبيض،مؤنٌثو:  َفْ
. ظىٍمأل: ظىٍمآف، مؤنٌثو فػىٍعلى:  َفْعالن
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 اسىُر انزَّتففَمِة 

للٌداللًة  (َ  َفَْعع)اسمه ييصاغي من الفعًل الٌثالثيّْ على كزفً 
كأفَّ ىذًه الٌصفةى قد  على أفَّ شيئًُت اشًتكىا يف صفةو كاحدةو،

كييعربي حبسًب موقًعو يف . زادىٍت يف أحدعًلا عن ااخرً 
 من ادلاًؿ،فالعلمي كادلاؿي اشًتكا يف صفًة  ي  نلعالًعلمي : الكالـً 
، كقد زادىٍت ىذًه الٌصفةي يف الًعلًم عن ادلاًؿ، كقد دٌؿ  الٌنفعو

 .  على ىذًه الزّْيادةً (أنفعي )اسمي الٌتفضيًل 
الٌثالثيّْ على ًؿ ييصاغي اسمي الٌتفضيًل من الفع:ص ُغه

َععَ )كزفً  أف يكوفى : ىيكذلك بشركطو  كأىٍحسىني، أىنٍػفىعي، ،(َ  َفْ
، متصرٌفان، مثبتان، تاٌمان، الفعلي ثالثيان، ليمشى  مبنياِّ للمعلوـً

 .الوصفي منو على كزًف أفعلى،قابالن للٌتفاكتً 
فإذا نقصى شرطه من الٌشركًط الٌسابقًة يف فعلو ييرادي صياغةي 
اسًم الٌتفضيًل منو، ييؤتى دبصدرًه الٌصريًم أك ادلؤكًَّؿ مسبوقان 

 أعحمي، أشدُّ،: باسمو يساعدي على إنشاًء الٌتفضيًل مثلي 
ـى، الفعل :مثاؿ .اخل...أكثري  ، فوؽ تقٌد  صياغةً  نقوؿي يف ثالثيٍّ
 .كطنينا أكثري تقدُّمان من غَتًه : الٌتفضيًل منوي اسمً 
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ٌِة  يب   ررُر انزّق
كيكوفي بعضيو ميٍعربان  اسمه يدؿُّ على زماًف كقوًع الفعًل،

 .كييستفهمي عنو دبىت كااخري مبنياِّ،
 يكوفي منصوبان على الحٌرفيًة الٌزمانيًة،: الّلرُر الُمْعَربُ -1
مفعوؿه فيو ظرؼي زمافو :يومان  يف شعبافى،ي ااً صيٍمتي  :مثاؿ

 . منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
- عامان - سنةى - شهرى - يوـى : شهُر ظروِر الّ ااِن المعربب

- دقيقةن ن ن - ثانيةن - عصران - ظهران - مساءن - صباحان - ساعةن 
- ليالن -  اران - أمدان - زمافى - حُتى - أبدان - كقتى - أسبوعان 
 .موىنان - ىنيهةى - حلحةى - غداةى - سحران ن - ليلةى 

ٍ ىنان  أأَّ :مثاؿ  خياؿه من أميمةى موى
 كقد جعلىٍت أيكىل النُّجوـً تغوري      

مفعوؿه فيو ظرؼي زمافو منصوبه كعالمةي نصًبو : موىنان 
 .الفتحةي الحٌاىرةي على آخرًهً 
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يكوفي مبنٌيان على ما ينتهي بو آخريهي يف زللّْ :الّلرُر المبئنُّي 
  أًسٍئ إىل أصحايب قطُّ،أ:مثاؿ.نصبو على الحٌرفيًة الٌزمانيةً 

ظرؼه الستغراًؽ الٌزمًن ادلاضي مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ  :قطُّ 
 .نصبو 

- مذٍ - منذي - إذٍ -  إذا: شهُر ظروِر الّ ااِن المبئيب
 .كٌلما- ريثما- رييى - لدفٍ - دلٌا- قطُّ - اافى –يٌاف أ- أممشً 

إذا كافى رلٌردان من اؿ فهو اسمي معرفةو :  ً  اس :االحلاتٌ 
 كيكوفي مبنٌيان على الكسًر يف ،يدؿُّ على اليوـً الٌسابًت ليوًمنا

  .زللّْ نصبو على الحٌرفيًة الٌزمانيةً 
ظرؼه مبٍتّّ على الكسًر : أممشً :  ً  اسسافٍرتي :مثاؿه 

 .يف زللّْ نصبو على الحٌرفيًة الٌزمانيةً 
أمَّا إذا كافى ميقًتنان باؿ فهو اسمي نكرةو يدؿُّ على أمّْ يوـو 

، سابتو ليوًمنا،  :مثاؿه  كييعربي عندئذو حبسًب موقًعًو يف الكالـً
اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الكسرةي  :ً ،األممشً باألاسسافٍرتي 

 .الحٌاىرةي على آخرًهً 
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اسمه مبٍتّّ على فتًم اازأٍيًن يف زللّْ نصبو : صباَح اسااَ 
: كقوًؿ أمحد شوقيعلى الحٌرفيًة الٌزمانيًة،

 نصبيوا رفاتىكى يف الرّْماًؿ لواءى 
 اسااَ  صباحَ  يستنهضي الوادم 

اسمه مبٍتّّ على فتًم اازأٍيًن يف زللّْ نصبو : صباحى مساءى 
 .على الحَّرفيًة الٌزمانيةً 

 

ٌِة    ررُر انًكب
 .كييستفهمي عنو بأٍين اسمه يدؿُّ على مكاًف كقوًع الفعًل،

 .بعضي ظركًؼ ادلكاًف ميعرىبةن كاألخرل مبنٌيةن تكوفي ك
يكوفي منصوبان على الحَّرفيًة : الّلرُر الُمْعَربُ -1
يعرىبةً  ادلكانيًة،

- ؽلُتى - ربتى - فوؽى : كأشهري ظركًؼ ادلكاًف ادل
ـى - يسارى  - ناحيةى - مكافى - بُتى - جانبى - خلفى - أما
- شرؽى - حوؿى - قربى - حذاءى - إزاءى - ذباهى - الؿى خ- كسطى 
 . اؿى - جنوبى - ربى غ
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مفعوؿه فيو ظرؼي : جانبى :  النَّهرً  انجَ سٍرتي : اثالٌ 
 .مكافو منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي على آخرًه

يكوفي مبنٌيان على ما ينتهي بو آخريهي يف :الّلرُر المبئنُّي -2   
: كأشهري الحٌركًؼ ادلبنٌيةً  زللّْ ى نصبو على الحٌرفيًة ادلكانٌيًة،

 .ىناؾ- ىنا- حييي - ىَّ - أىن- أينى 
مفعوؿه فيو  :حييي  : سبرُّ سيارةي ادلدرسةً حييُ كقٍفتي :اثالٌ 

ظرؼي مكافو مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ نصبو على الحٌرفيًة 
. ادلكانٌيةً 

ىي ظركؼه تشًتؾي  :ظروٌر اش ر ٌب بيَن الّ ااِن والمكانِ 
 بُتى الٌزماًف كادلكاًف حبسًب االسًم اٌلذم تيضاؼي إليو،

- بعدى - قبلى - بُتى - ذاتى -لدفٍ - لدل- عندى - كذا:كىيى 
 .معى - أٌكؿى 

ظرؼي زمافو منصوبه :بعدى   الٌحهًر، ى بعدسافٍرتي :اثالٌ 
 .الفتحةي الحٌاىرةي كعالمةي نصًبًو 

 كعالمةي ظرؼي مكافو منصوبه  :بعدى  ،زميلي بعدَ لٍستي ج
   الفتحةي الحٌاىرةي نصًبو
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 ااسىُر انًممودُر 
سواء كانىٍت  قبلىها،   ىوى اسمه ينتهي بألفو مفتوحه ما

 .عصا- فىتن  :األلفي مقصورةن أك شلدكدةن 
 إذا كافى االسمي ثالثيان تػيرىدُّ األلفي إىل أصًلها- 1:تثئيُ ه

عصىواف - عصا فتيىاف أك فتيٍُت، -فىت : كتضاؼي عالمةي الٌتثنيةي 
 .أك عصوىٍين

تيقلبي ألفيو ياءن عندى : إذا كافى االسمي فوؽى ثالثيٍّ -2
يػىٍُت، مستشفى- سلميىاف- سلمى :الٌتثنيةً  مستشفياف - سلمى
 .مستشفيُت–

ذؼي ألفي االسًم  عندى  ًعًو  عى مذٌكرو سادلان : مُعه ربي
–مصطفى :كتيضاؼي عالمةي اامعً  قبلىها، ادلقصوًر كييفتمي ما

 .مصطفىُت - مصطفىوف
 تيقدَّري احلركاتي على آخًر االسًم ادلقصوًر للٌتعٌذًر،:إعرابُه

 ، اَا الل ى: سواء كافى مرفوعان أك منصوبان أك رلركران، مثاؿ
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فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعًو الٌضٌمةي ادلقٌدرةي على األلًف  :الفىت
 . للٌتعٌذرً 

مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي نصًبو :الفىت ،ر ّيُ  الل ى
 .الفتحةي ادلقٌدرةي على األلًف للٌتعٌذرً 

اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الكسرةي :الفىت ،ارْرُت بالل ى
 .ادلقٌدرةي على األلًف للٌتعٌذرً 

 

 ااسىُر انًُمووُر 
- قاضي :قبلها مكسوره مازائدةو ىو اسمه ينتهي بياءو 

 .معتدم
ييثٌٌت االسمي ادلنقوصي بزيادًة ألفو كنوفو أك ياءو كنوفو  :تثئيُ ه

يفرًد دكفى تغيَتو يطرأي عليو،قاضي
- قاضياف- إىل آخًر االسًم ادل

 .قاضيىُت
ذؼي  : مُعه عندى  ًع االسًم ادلنقوًص  عى مذٌكرو سادلان ربي

- ميعتدم:ياؤيهي كتيضاؼي عالمةي اامًعً ً  كييضمُّ ما قبلى الواكً 
 .ميعتًدين:كييكسري ما قبلى الياءً  ميعتديكف،
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تيقدَّري الٌضٌمةي على آخرًًه سواء  : ن حالِب الرَّع عِ  :إعرابُه
 : القاضي،القاضنجاءى :كانىٍت ياؤيه ظاىرةن أك زلذكفةن للٌتنوين

 .فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعًو الٌضٌمةي ادلقٌدرةي على الياًء للثٌقلً 
خربه مرفوعه كعالمةي رفًعًو الٌضٌمةي  :قاضو ، عادؿه قاٍض ىذا 

. ادلقٌدرةي على الياًء للثٌقًل،كحيذفىت الياءي للٌتنوينً 
رأٌيتي :تحهري الفتحةي على آخرًهً  : ن حالِب الّئصجِ 

مفعوؿه ًبًو منصوبه  :القاضيى   ػلكمي بُتى الٌناًس،القاضنَ 
 .كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحٌاىرةي على آخرًهً 

مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي نصًبًو  :قاضيان  قاضياً،رأٍيتي 
 .الفتحةي الحٌاىرةي على آخرًهً 
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 ااسىُر انًًم وُر 
- صحراءه : ىو اسمه ينتهي ّٔمزةو مسبوقةو بألًف مدٍّ زائدة

 .بناءه 
تيضاؼي عالمةي الٌتثنيًة :إذا كانىٍت ألفيوي أصليةن - 1:تثئيُ ه
 .رفٌاءىٍين- فٌاءافر- رفٌاءه :مثاؿه  دكفى تغيَتو،

 تيقلبي كاكان عندى الٌتثنيًة،: إذا كانىٍت علزتيوي زائدةو للٌتأنييً -2
 .صحراكين- صحراكاف- صحراءه :مثاؿ

إذا كانىٍت علزتيوي منقلبةن عن كاكو أك ياءو،يىصمُّ أٍف - 3
رداءين، أك - رداءاف- رداء:ضاؼى عالمةي الٌتثنيًة دكفى تغيَتو  يت

 .رداكين- رداكاف- رداء:تيقلب كاكان عندى الٌتثنيةً 
إذا كانىٍت اذلمزةي أصليةن تيضاؼي عالمةي اامًع - 1: مُعه
 .رفٌاًئُت-  رفٌاؤيكف -رفٌاء :مثاؿه  دكفى تغيَتو،

إذا كانىٍت علزتيوي زائدةن للٌتأنيًي تيقلبي كاكان كتيضاؼي -2
 .صحراكات- صحراء :مثاؿه  عالمةي اامًع،
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غلوزي إضافةي  إذا كانىٍت علزتيوي منقلبةن عن كاكو أك ياءو،- 3
بنائُت، أكقلبي –بناؤكف - بنَّاء :عالمًة اامًع دكفى تغيَتو،مثاؿه 
 .بٌناكين– بٌناككف - بٌناء: اذلمزًة كاكان عندى اامًع،مثاؿه 

،  :إعرابُهُ  ييعربي االسمي ادلنقوصي حبسًب موقًعًو يف الكالـً
خربه مرفوعه كعالمةي رفًعًو :ًف،بٌناءافاءاًف رلٌداىذاف بنَّ :مثاؿه 

اسمه رلركره  :بنائُت ،مرٍرتي ببٌنائُت رلٌدين.األلفي ألنٌوي مثٌٌت 
 .كعالمةي جرًّْه الياءي ألنٌوي  عي مذٌكرو ساأو 

 

 ااسىُر انمّق َيُر 
 حركًفًو األصليًة صحيحةن،  يعي ىو االسمي اٌلذم تكوفي 

 .أمحدي - جداره - قلمه  :مثاؿه 
تحهري احلركاتي األصليةي على آخًر االسًم الصحيًم :إعرابُه

خربه مرفوعه : قلمه    يله،قلسٌ ىذا : مثاؿه  ، ُير ُع بالّلّمبِ 
 . كعالمةي رفًعًو الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

 :قلمان  ،جديدان  قلماً اشًتٍيتي  :مثاؿه  ويُئصُج بالل لِب،
 . كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحٌاىرةي على آخرًه مفعوؿه بو منصوبه 
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 :الفقَتً ، اللقيرِ أحسٍنتي إىل  :،مثاؿه  ً وُيلرُّي بالكسرة
 .اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الكسرةي الحٌاىرةي على آخرًهً 

 

 ااسىُر انًثُّقي
كيتمُّ بإضافًة ألفو كنوفو  ,ىو اسمه يدؿُّ على اثنًُت أك اثنتُتً 
فرًد يف حالًة الرٌفًع،

ي
أك ياءو كنوفو يف حاليٍت  إىل آخًر االسًم ادل

- رجله : مثاؿ, الٌنصًب كاارّْ دكفى أٍف يلحقىو أمُّ تغيَتو 
 .رجلىُت- رجالف

، داالِّ علىييثٌٌت كلُّ اسمو مفردو سواءن كافى   :مثاؿ عاقلو
، على أك ,رجلُت-رجالف -رجله  : مثاؿ غًَت عاقلو من حيوافو
- شجرتاف–شجرةه :أك نباتو مثاؿ غزالُت،-غزاالف- غزاؿه 

 .جدارين- جداراف-جدار :مثاؿ أك  ادو، شجرتُت،
تيضاؼي عالمةي الٌتثنيًة إىل االسًم ادلفرًد دكفى :طريقُب الّ ثئيبِ 
أٌما إذا كافى االسمي سلتومان  كاألمثلًة الٌسابقًة، تغيَتو يف حركًفًو،

- شجرة :بتاءو مربوطةو فتقلبي إىل تاءو مبسوطةو عندى الٌتثنيةً 
 . شجرتُت-شجرتاف 
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 كعالمةي نصًبو كجرّْهً األلفي  االسًم ادلثٌٌت عالمةي رفًع :إعرابه
. الياءي ي 

خربه مرفوعه :صديقاف ، اخلصانصديقانىذاف  : اثلٌبٌ  
 كعالمةي رفًعًو األلفي 

صفةه مرفوعةه كعالمةي رفًعها األلفي ألٌ ا  :سللصافً  ، ألنَّوي مثٌٌت 
. مثٌٌت 

مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي  :غزالُت  غ الين،اصطٍدتي 
. نصًبًو الياءي ألنَّوي مثٌٌت 

 :حرؼي جرٍّ عاملُت الباء:عاملُت  نشيطُت،بعاالينمرٍرتي 
ق مثٌٌت   .اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الياءي ألفَّ ي

ذؼي نوفي الٌتثنيًة عندى اإلضافًة،مثاؿ -  زرٍعتي :ربي
،تنْ رشج   كبه كعالمةي ػمفعوؿه بو منص :جريتٍ  ش زيتوفو

.  نصًبًو الياءي ألنَّوي مثٌٌت كحيًذفىت الٌنوفي للضافةً 
 

هَ تُر ثبنًثُّقي    انًُر
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ىناؾى أمساءه تيعاملي ميعاملةى ادلثٌٌت فتيعربي إعرابىو،حييي تيرفعي 
رُّ بالياًء،لكٍن ال  تيعتربي لذلك  مفردى ذلا، باأللًف كتينصبي كذبي

 ال و ل ا - اثئ ان- اثئان:كىي ىذه األمساءي ملحقةن بادلثٌٌت،
صفةه : اثناف ،اثئانجاءى طالباف :ادلضافتاف إىل الٌضمَت،مثاؿ

ا ملحقةه بادلثٌٌت كعالمةي رفًعها مرفوعةه  مثاؿه .األلفي أل َّ
كعالمةي نصًبها صفةه منصوبةه :اثنتُت ،اثئ ينقرٍأتي قٌصتُت :آخري 

ا ملحقةه بادلثٌٌت   .الياءي أل َّ
كعالمةي رفًعًو توكيده مرفوعه  :،كالعلا الهماصلمى الطالباف 

،كاذلاءي ضمَته يف زللّْ  األلفي ألنَّوي ملحته بادلثٌٌت كىو مضاؼه
 .جرٍّ باإلضافةً 

كعالمةي  توكيده منصوبه  :لتيهماؾ،تيهما ع قرٍأتي القٌصتُت
نصًبًو الياءي ألنَّوي ملحته بادلثٌٌت،كاذلاءي ضمَته يف زللّْ جرٍّ 

. باإلضافةً 
إذا أيضيفىٍت ًكال كًكلتا إىل الٌضمًَت أيعربىٍت إعرابى :االحلبٌ 

،كاألمثلًة الٌسابقًة،  إىل االسًم الحَّاىًر اأمَّا إذا أيضيفىتى  ادلثٌتَّ
حييي تقدَّري احلركاتي   إعرابى االسًم ادلقصوًر،فإٌ ما تيعرباف
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مبتدأه :تاؿ، ؾ( اانَّتًُت آتىٍت أيكيلىهاِ ل ا) :على آخرعًًلا،مثاؿه 
رأٌيتي  .مرفوعه كعالمةي رفًعًو الٌضمَّةي ادلقدَّرةي على األلًف للٌتعذُّرً 

مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي نصًبًو الفتحةي  :كال  الطٌالبُت، ال
 .ادلقدَّرةي على األلًف للتَّعذُّرً 

 

بنىُر  دِة انسّق ّّق   ًمُر انًمذّق
ىو  عه يدؿُّ على أكثًر من اثنُت من الذُّكوًر العيقالًء أك 

فرًد يف حالًة  صفاًِتم،
ي
كيتمُّ بزيادًة كاكو كنوفو على االسًم ادل

كياءو كنوفو يف حاليٍت الٌنصًب كاارّْ دكفى أٍف يلحتى االسمى  الرَّفًع،
يفردى أمَّ تغيَتو،مثاؿه 

– أمحدين،مسلمه –أمحدكف - أمحد:ادل
 .مسلمُت- مسلموف
 

 : األمساءُ انّيت ذُجًعُ مجعَ يذكّزٍ سادلاً
. زلٌمدين- زلٌمدكف–زلٌمده : الماُا اللّ  ِر الُعقالاِ -1
- مصلحوف-مصلم:صلاُت اللّ  ِر الُعقالاِ -2

 .مصلحُت
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،مثاؿه :إعرابُه ػلجُّ :عالمةي رفًع  ًع ادلذكًَّر الٌساًأ الواكي
فاعله مرفوعه كعالمةي  :ادلسلموف  إىل مٌكةى ادلكٌرمًة،المسلم ن

كعالمةي نصًبًو  .رفًعًو الواكي ألنَّوي  عي مذكَّرو ساأه 
سافرينالُمسا رينكٌدٍعتي :الياءي،مثاؿه 

ي
مفعوؿه بو منصوبه :، ادل

كعالمةي جرًّْه  .كعالمةي نصًبًو الياءي ألنَّوي  عي مذٌكرو ساأه 
الباء حرؼي : يعملوف، بفاٌلحُتبلاّلحينمرٍرتي  :الياءي،مثاؿه 

، اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الياءي ألنَّوي  عي مذكَّرو  :فاٌلحُت جرٍّ
 .ساأه 
ذؼي نوفي اامًع عندى اإلضافةً -  الٌلغًةً  ادّرال حضرى  :ربي
رفًعًو الواكي ألنَّوي  عي  فاعله مرفوعه كعالمةي  :مدٌرسو العربيًة،

 .كحيًذفىت الٌنوفي للضافةً  مذٌكرو ساأه،
 

بنِةى رِة انسّق  انًه تُر ثلًمِة انًمكّق
ىناؾ أمساءه تيعاملي ميعاملةى  ًع ادلذكًَّر السَّاًأ فتيعربي 

رُّ بالياًء، إعرابىوي، لكنَّها ليسىٍت  أٌم تيرفعي بالواًكً  كتينصبي كذبي
لذلك تيلحتي جبمًع  من أمساًء الذُّكوًر العيقالًء كال من صفاًِتم،
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- الئ ن- بئ ن-  رض ن-  هل ن: كىيى  ادلذكًَّرً  السَّاًأ،
-ثالث ن- عشرون ) للاظ العق د،-  ول - ذوو- ام ن
 .(تسع ن.... ربع ن
اسمه :البنوف ،( زينةي احلياًة الدُّنيا ى والبئ نادلاؿي ) :مثاؿه 

معطوؼه على ادلاًؿً  مرفوعه كعالمةي رفًعًو الواكي ألنَّوي ميلحته 
. جبمًع ادلذكًَّر السَّاأً 

 

بنىُر    ًمُر انًمَّق ِة انسَّت
كيتمُّ بزيادًة ألفو كتاءو  ىو  عه يدؿُّ على أكثًر من اثنتُت،

يفرًد دكفى أف يلحقىوي أمُّ تغيَتو، 
على آخًر االسًم ادل

 .فاطمات- فاطمةي :مثاؿ
 :األالماُا الّ ن ُتلمُع  مَع امنَّعٍي الالماً 

. فاطمات- فاطمةي : الممنَّعيِ  االُس العلسِ -1
 ، ً ااالُس المخ  ُم ب اٍا ارب طٍب زائدٍة للّ أنيي-2

ذؼي عندى   .طلحات- شاعرات، طلحة- شاعرةه :اامعً  ربي
 .شاىقات- شاىته : صلُب المل َّعِر غيِر العاقعِ -3
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 .انتصارات- انتصاره :المصدُر   َق الثُّيالثنٍّ -4

 .كيتيّْبات- بمّْ كيت:تصصيُر المل َّعِر غيِر العاقعِ -5

ااالُس األعلمنُّي  و الخماالنُّي الَّعلي ا يُعرُر له -6
 .برَّادات- تلفازات،برَّاد- تلفاز: درُ   معٌ 

 لؼمستش: ااالُس المخ  ِم بألٍف اقص رٍة لل أنييِ -7
 .مستشفيات -

ااالُس المبدوُا بابن  و ذو، و ذي،إذا  ان االماً -8
 .ذكات الًقعدة- بنات آكل،ذك الًقعدة-ابن آكل:لصير العاقع

 :مثل ،ًث السَّاًأ الٌضٌمةفَّ  ًع ادلؤعالمةي رفًعً  :إعرابُه
كعالمةي رفًعو فاعله مرفوعه  :الفاطماتي  ،اللاطماتُ جاءىت 

رأٌيتي :لكسرةي عالمةي نصًبو كجرّْه ا ك.الٌضٌمةي الحٌاىرةي 
مفعوؿه بو منصوبه  :ااسناتً  .بالعااالتِ ،مرٍرتي الُملسئاتِ 

. مؤنَّيو ساأه   من الفتحًة ألنَّوي  عي الن الكسرةي بدكعالمةي نصًبو 
اسمه رلركره كعالمةي جرّْه الكسرةي الحَّاىرة على :العامالتً 

 .آخرًه
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بنىِة  ه تُر ثلًمِة انًمََّت ِة انسَّت ًُر  ان
 دبعٌت صاحبات، (أكالتً )ييلحتي جبمًع ادلؤنًَّي السَّاًأ كلمةي 

 الفضًل  واتِ حًتـي ادلعلّْماًت أ :فتيعاملي معاملتىو يف اإلعرابً 
الكسرةي  كعالمةي نصًبهاصفةه منصوبةه :أكالتً  يف تربيًة أجيالًنا،

ا ميلحقةه جبمًع ادلؤٌنًي السَّاأً   .بدالن من الفتحًة أل َّ
 

 األسًبءُر انلًسخُر 

-   بٌ :ماءه تنفردي عن غَتًىا يف اإلعراًب،كىيػىي أس
 .(دبعٌت صاحب )  ذو-   - حسٌ -  خٌ 

إذا جاءىٍت ىذًه األمساءي مفردةن مضافةن إىل - 1:إعرابُها
 ر ِعهافإفَّ عالمةى اسمو ظاىرو أك إىل الضَّمائًر عدا ياًء ادلتكلًّْم 

فاعله مرفوعه كعالمةي  :أخو  خالدو، د حضرى :مثاؿه  ،الواكي 
 .رفًعًو الواكي ألنَّوي من األمساًء اخلمسةً 

فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعًو الواكي ألنَّوي من :أبوؾ ، ب احضرى 
كالكاؼي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على الفتًم يف  األمساًء اخلمسًة،
 .زللّْ جرٍّ باإلضافةً 
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،وعالاُب نصِج هلِو األالمااِ  ،  داارأٌيتي  :مثاؿه   األلفي
مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي نصًبًو األلفي ألنَّوي من  :أخاؾ

. األمساًء اخلمسًة كالكاؼي ضمَته متَّصله يف زللّْ جرٍّ باإلضافةً 
 اسمه :أيب أمحدى، بأبنمرٍرتي :مثاؿه  الياُا، وعالاُب  رٍّها

 .كعالمةي جرًّْه الياءي ألٌفٌ قي من األمساًء اخلمسةً   رلركره 
إذا جاءىٍت ىذًه األمساءي مفردةن رلرَّدةن من اإلضافًة - 2

ا تيرفعي بالٌضمًَّة، رُّ بالكسرًة، كتينصىبي بالفتحًة، فإ َّ : مثاؿه  كذبي
خربه مرفوعه كعالمةي رفًعًو الضَّمَّةي الحٌاىرةي :أبه   رحيمه، بٌ ىذا 

مفعوؿه بو منصوبه  :أخان  كدكدان،  داً رأٍيتي  .على آخرًه
 ينصمي بأبٍ مرٍرتي  .كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحَّاىرةي على آخرًه

 اسمه رلركره  :أبو  أكالدىهي،
 . كعالمةي جرًّْه الكسرةي الحٌاىرةي على آخرًه

 .تيرفعي كتينصبي كيذبرُّ باحلركاًت أٌيضان :إذا كانىٍت  عان - 3
بدؿه مرفوعه كعالمةي  :ااباءي   نشيطوف،اابااُ ىؤالًء :أمثلةه 

 .رفًعًو الٌضمَّةي الحٌاىرةي على آخرًه
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اسمي إفَّ منصوبه  :ااباءى   يعطفوف على أبناًئهم،اابااَ إٌف 
 .كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحَّاىرةي على آخرًه

اسمه رلركره  :اباءً ؿ  فضالن كبَتان على أبناًئًهم،للبااِ إٌف 
 .كعالمةي جرًّْه الكسرةي الحَّاىرةي على آخرًه

إذا أيضيفىٍت إىل ياًء ادلتكلًّْم تيرفعي كتينصبي كيذبرُّ - 4
 باحًتاـً  بنأكصاين  :مثاؿه  حبركاتو مقدَّرةو على ما قبًل الياًء،

فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعًو الٌضمَّةي ادلقدَّرةي على ما  :أيب الكبًَت،
قبًل ياًء ادلتكلًّْم منعى من ظهورًىا اشتغاؿي االّْ باحلركًة ادلناسبًة 

كالياءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ جرٍّ  للياًء،
مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي نصًبًو :أيب ، بنأيطيعي  .باإلضافةً 

كالياءي ضمَته متَّصله  الفتحةي ادلقدَّرةي على ما قبًل ياًء ادلتكلًّْم،
 .يف زللّْ جرٍّ باإلضافةً 
اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الكسرةي :أخي ، دنأحسٍنتي إىل 

كالياءي ضمَته متَّصله يف زللّْ  ادلقدَّرةي على ما قبًل ياًء ادلتكلًّْم،
. جرٍّ باإلضافةً 
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يثٌتَّ إذا جاءىٍت مثٌناةن، أٌم - 5
تيعربي ىذًه األمساءي إعرابى ادل

رُّ بالياءً صتيرفعي باأللًف كتين ،أبىوا َب اجاءى :مثاؿه .بي كذبي  : أمحدى
كحيًذٌفت النُّوفي  فاعل مرفوع كعالمة رفعو األلف ألنٌو مثٌٌت،

اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه :أبوم  أمحد،بأب يْ مرٍرتي  .للضافةً 
. الياءي ألنَّو مثٌتَّ كحيذفىت النُّوفي للضافةً 

 

ٍِة ا وٍ  نًًُووُر يٍ انزَُّت
 . ىو اسمه ال غلوزي تنوينيوي 

ؽلتنعي العلمي من الٌتنويًن يف احلاالًت :االُس العلسِ - ا: ن اُعهُ 
 :الٌتاليةً 
 .إبراىيمي :ااالُس األعلمنُّي -1
 .حضرموت- بعلبكٌ :المر َّعُج تر يباً ا  ياً  و اعئ ياً -2
. عدنافي - سليمافي : المخ  ُم بألٍف ون ٍن زائدتين-3
    . عيمىر:إذا  اَا على وزِن  َفَعع-4
 .زينبي - طلحةي : و اعئ ياً ،الممّنُي تأنيثاً لللياً -5
 .أمحدي - يزيدي :إذا  اَا على وزِن اللععِ -6
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 :إذا جاءى على:ااالُس غيُر العلسِ - ب
  عي الٌتكسًَت اٌلذم يكوفي مى ق ،صيُي ائ هى اللم عِ - 1

– مساجدي :بعدى ألًفًو حرفاف أك ثالثةه كسطيها ساكنه 
. مفاتيمي،كذلا أكزافه كثَتةه 

على كزًف  )المخ  ُم بألٍف امدودٍة بعَدها هم ةٌ - 2
 .صحراء:(فػىٍعالء
 :إذا جاءىٍت :الّصلبُ - ج
 .عىٍطشاف:على وزِن  َفْعالن- 1
 .أىمٍحر:على وزِن َ  َفَْعع-2
،أك فػيعىاؿ، (مثٌٌت ):،مثلعدداً اص غاً على وزِن َاْلَعع- 3
 . أيحىاد: مثل

 .لللب ُ َدر- 4
جاءى  :ييرفعي ادلمنوعي من الٌتنويًن بالٌضٌمًة،مثاؿه  :إعرابه

 فاعله مرفوعه :أمحدي  ، حمدُ 
. قً كعالمةي رفًعًو الٌضمَّةي الحَّاىرةي على آخرً 
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 مفعوؿه :بعلبكَّ  ،بعلببَّع زٍرتي  :مثاؿ كيينصبي بالفتحًة،
 .الفتحةي الحَّاىرةي كعالمةي نصًبًو بو منصوبه  

رُّ بالفتحًة بدالن من الكسرًة،  ،ي يدَ سلٍَّمتي على  :مثاؿه  كغلي
اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الفتحةي بدالن من الكسرًة ألنَّوي :يزيدى 

. شلنوعه من الٌتنوينً 
رُّ االسمي ادلمنوعي من التَّنويًن بالكسرًة إذا جاءى  : غلي

اسمه  :الصَّحراءً  ،الصَّعلرااِ سٍرتي يف  :مقًتنان باؿ،مثاؿه -1
 .رلركره كعالمةي جرًّْه الكسرةي الحَّاىرةي على آخرًهً 

اسمه :صحراءً   العرًب،صلرااِ سٍرتي يف  :مثاؿه  مضافان،-2
. رلركره كعالمةي جرًّْه الكسرةي الحَّاىرةي على آخرًهً 

 
 انُّقكرحُر  انًعر خُر 

 ااسىُر انًعر خُر 
و   .العرب- محص:اسمه يدؿُّ على شيءو معُتَّ

 - اسمي اإلشارةً - اسمي العلمً - الضَّمَتي : ن اُع المعر بِ 
 -ادلعرَّؼي باإلضافةً -ادلعرَّؼي باؿ- االسمي ادلوصوؿي   
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. ادلعرَّؼي بالنّْداءً  
 

ًَرُر -1  انفَّت
. اسمه معرفةه يدؿُّ على شيءو ميعرَّؼو بذاتًوً 

ينفصلي  : ن اُعهُ 
مَتي لضَّ ا- الضَّمَتي ادلتَّصلي - الضَّمَتي ادل

. ادلستًتي 
 

ًَرُر انًُفممُر   انفَّت
كيصمُّ  كال يتَّصلي دبا قبلىو، ىو ضمَته ينفردي يف التَّلفًُّظ ًبًو،

، :كىو نوعاف االبتداءي بو، . كضمَتي نصبو  ضمَتي رفعو
تكوفي مبنيَّةن على ما ينتهي :ضمائُر الرَّع ِع المئلصلبُ - ا
،آبو  : مثاؿه  ،نلنُ -  نا: كتدؿُّ على ادلتكلّْم خريىا يف زللّْ رفعو

دُّكف،- أنا رلدّّ  ضمَته منفصله مبٍتّّ على السُّكوًف :أنا ضلني رلي
ضمَته منفصله مبٍتّّ على الٌضمّْ يف :ضلني  يف زللّْ رفع مبتدأ،

 .زللّْ رفعو مبتدأ
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- ان س-  ن ما-  ن ِ -  ن َ :أك تدؿُّ على ادلملاطبً 
دّّ :أمثلةه  ،ان ن دَّةه - أنتى رلي - أنتما رلدَّاف أك رلدَّتاف-أنًت رلي

ضمَته منفصله مبٍتّّ على  :أنتى  .أننَّ رلٌداته - أنتم رلٌدكف
كىو إعرابي بقيًَّة الٌضمائًر الواردًة يف   يف زلٌل رفع مبتدأ،فتمً اؿ

 .األمثلةً 
 تكوفي مبنيَّةه على ما :ضمائُر الّئصِج المئلصلبُ - ب

  ينتهي بو آخريىا يف زللّْ 
،   ى إيّايّ  :مثاؿ ،إيّانا- إيّايّ :كتدؿُّ على ادلتكلّْمً   نصبو
  كافأى إيّانا- كافأى ادلدرّْسي 

 .ادلدرّْسي 
يف زللّْ نصب السُّكوًف ضمَته منفصله مبٍتّّ على :إيٌامَّ 

كالياءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ  مفعوؿ بو مقٌدـ،
مبٍتّّ على الفتًم الحَّاىرً  :كافأى  جرٍّ باإلضافًة،  .فعله ماض و

ضمَته منفصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ نصبو مفعوؿ  :إيٌانا
كنا ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ جرٍّ  بو مقدَّـ،
 .مبٍتّّ على الفتًم الحَّاىرً  فعله ماضو  :كافأى  .باإلضافةً 
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- إيّاُ سْ - إيّاُ ما- إيّااِ -إيّااَ : أك تدؿُّ على ادلملاطبً 
 إيّاُ ما-  كافأىًت ادلدرّْسةي إيّااِ -  أخاطبي إيّااَ :،أمثلةه إيّاُ نَّع 
.  كافأىًت ادلدرّْساتي إيّاُ نَّع -  كافأى ادلدرّْسوفى إيّاُ سْ - طلٍبتي 
ضمَته منفصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ نصب :إيٌاؾى 

فعله مضارعه :أخاطبي  ،كالكاؼي للملطابً  مفعوؿ بو مقدَّـ،
 .مرفوعه كعالمةي رفًعًو الضَّمَّةي الحَّاىرةي 
 

ًَرُر انًزّقممُر   انفَّت
، كال يصمُّ التَّلفُّظُّ بًو  ىو ضمَته ال يأيت يف أٌكًؿ الكالـً

كىو  أك احلركًؼ، ،كيتَّصلي بآخًر األمساًء أك األفعاؿً  منفردان،
 .  يقعي يف زللّْ رفعو أك نصبو أك جرٍّ 
 

  ًبارُر انرَّت مِة - أ

فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم :كتبى . َ با:ألفي االثنُتً -1
 .كاأللفي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ رفع فاعل
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فعله ماضو مبٍتّّ على  :كتبيوا.  ُب ا: كاكي ااماعةً -2
 كالواكي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ رفع ،الٌضمّْ 
 .فاعل

فعله مضارعه  :تكتبُت ،تك بين :ياءي ادلؤنٌثًة ادلملاطبةً -3
مرفوعه بثبوًت النُّوًف ألنَّوي من األفعاًؿ اخلمسًة،كالياءي ضمَته 

 .متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ رفع فاعل

فعله ماضو مبٍتّّ على  :كتٍبتي  .  ب ُ : الٌتاءي ادلتحرّْكةي -4
السُّكوًف،كالٌتاءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على الضَّمّْ يف زللّْ رفع 

 .فاعل
 فعله ماضو مبٍتّّ على :كتٍتى .  ْبنَ :نوفي النّْسوةً -5
 كالنُّوفي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ رفع ، السُّكوفً 
 . فاعل

 

  ًبارُر انَُّتمتِة  انلرِّر - ة
 تكوفي ىذه الضَّمائري يف زللّْ نصبو إذا اتَّصلىٍت باألفعاًؿ،

: كىيى  كيف زللّْ جرٍّ إذا اتَّصلىٍت باألمساًء،
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فعله مضارعه مرفوعه :،يسمعي يسمُعئن:ياءي ادلتكلّْمً - 1
ًة،كالياءي ضمَته امكالنُّوفي للوؽ الضَّمَّةي الحَّاىرةي،كعالمةي رفًعًو 

 .متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو
الضَّمَّةي كعالمةي رفًعًو مبتدأه مرفوعه :كتييب:ُارتَّعببٌ    ُبن 

ادلقدَّرةي على ما قبًل ياًء ادلتكلًّْم منعى من ظهورًىا اشتغاؿي االّْ 
كالياءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف  باحلركًة ادلناسبًة للياًء،
الضَّمَّةي كعالمةي رفًعًو خربه مرفوعه  :مرتبةه  يف زللّْ جرٍّ باإلضافًة،

 .الحَّاىرةي 
فعله مضارعه مرفوعه  :،أمسعي  المُعبَ  :كاؼي اخلطابً -2

كالكاؼي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على  الضَّمَّةي الحَّاىرةي،كعالمةي رفًعًو 
. صبو مفعوؿه ًبوً فالسُّكوًف يف زللّْ 

الضَّمَّةي كعالمةي رفًعًو مبتدأه مرفوعه  :تبيكى ؾ مرتبةه،  ُبب- 3
كالكاؼي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ جرٍّ  الحَّاىرةي،
 .الضَّمَّةي الحَّاىرةي كعالمةي رفًعًو خربه مرفوعه :مرتَّبةه  باإلضافًة،

فعله ماضو مبٍتّّ :أعطيتيوي  ،  ابَه  عطْيُ هُ :ىاءي الغائبً - 4
كالتَّاءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على  على السُّكوًف التّْصالًًو بالتَّاًء،
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كاذلاءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على الضَّمّْ  الضَّمّْ يف زللّْ رفعو فاعله،
كعالمةي مفعوؿه ًبًو منصوبه  :كتابىوي .يف زللّْ نصبو مفعوؿه ًبوً 

كاذلاءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على الضَّمّْ يف  الفتحةي الحَّاىرةي،نصًبًو 
 .زللّْ جرٍّ باإلضافةً 

 

  ًبارُر انرَّت مِة  انَُّتمتِة  انلرِّر - ج

فعله ماضو مبٍتّّ  :كتٍبنا.  ْبئا:الٌدالةي على الفاعلُتى  نا-
كنا ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ  على السُّكوًف،

 .رفعو فاعله 
فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم ادلقدًَّر  :أعطانا ،  َبئا  عطانا

كنا ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف  على األلًف للتَّعذًُّر،
 منصوبه  ثافو مفعوؿه بو:كتبىنا ، أكَّؿه زللّْ نصبو مفعوؿه بو

كنا ضمَته متَّصله  كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحَّاىرةي على آخرًًه،
. مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ جرٍّ باإلضافةً 

 

ًَرُر انًسززرُر   انفَّت
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 .ىو ضمَته ال يحهري يف اللَّفًظ بٍل ييقدَّري يف الذّْىنً 
 كيكوفي الضَّمَتي مستًتان  :ادلتكلّْمً -1:كىوى يدؿُّ على

فعله مضارعه مرفوعه كعالمةي  :أحفظي  ، حلُف القصيدةَ  :كجوبان 
كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان  رفًعًو الضَّمَّةي الحَّاىرةي على آخرًًه،

مفعوؿه ًبًو منصوبه كعالمةي نصًبًو الفتحةي :القصيدةى  تقديريهي أنا،
فعله مضارعه مرفوعه كعالمةي :ضلفظي  ،نللُف القصيدةَ  .الحَّاىرةي 

 كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان تقديريهي ضلني، رفًعًو الضَّمّْةي الحَّاىرةي،
. مفعوؿه ًبًو منصوبه كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحَّاىرةي  :القصيدةى 

 تللفُ  :مستًتان كجوبان أٌيضان  كيكوفي الضَّمَتي :ادلملاطبً -2
فعله مضارعه مرفوعه كعالمةي رفًعًو الضَّمَّةي  :ربفظي  ،القصيدةَ 

 ،كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان تقديريهي أنت الحَّاىرةي على آخرًًه،
 .مفعوؿه ًبًو منصوبه كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحَّاىرةي  :القصيدةى 

فعلي أمرو مبٍتّّ على السُّكوًف الحَّاىًر  :احفظ ،احلِف القصيدةَ 
كالفاعلي ضمَته مستًته  كحيرّْؾى بالكسًر دلنًع التقاًء السَّاكنٍُت،

نصوبه بالفتحًة ـمفعوؿه ًبًو :القصيدةى  كجوبان تقديريهي أنت،
. الحَّاىرًة على آخرًهً 
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قرَ  : كيكوفي الضَّمَتي مستًتان جوازان :الغائبً - 3
كالفاعلي  ماضو مبٍتّّ على الفتًم الحَّاىًر، فعله :،قرأى الدرسَ 

مفعوؿه ًبًو منصوبه  :سى رالدَّ  ضمَته مستًته جوازان تقديريهي ىو،
فعله ماضو :قرأىتً  ،قرَ ِت الدرسَ .الفتحةي الحَّاىرةي كعالمةي نصًبًو 

كالفاعلي ضمَته مستًته جوازان  مبٍتّّ على الفتًم كالتَّاءي للتَّأنيًي،
كعالمةي نًصًبو منصوبه  ً مفعوؿه بًو  :الدرسى  تقديريهي ىي،

. الفتحةي الحَّاىرةي 
 

 اسىُر انعهىِة - 2
قد يكوفي  اسمه معرفةه يدؿُّ على ميسمَّى زلدَّدو بذاتًًو،

 بردل، :أك  ران  أيحيد، :أكجبالن  دمشتي، :أمحدي،أك بلدان :عاقالن 
،: أك عُتى ماءو  ،(اسم ىرَّة )ميسوفي  :أكحيوانان  ذك  :أك سيفان  بدره
 ...كىكذا الفقاًر،

. دمشتي - فاطمةي - أمحدي :الملردُ - 1: ن اُعهُ 
عبدي  :قد يكوفي مركَّبان تركيبان إضافيان :المر َّعجُ - 2       

 .تأٌبطى شرٌان :حضرى موت،أك إسناديان :أك معنويان  اهلًل،
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 .مناؿي - عمري :ااالسُ - 1: قساُاه
ىو االسمي ادلسبوؽي بلفحًة أبو أك ابنو :الكئيبُ - 2        

ٍـّ  ُـّ خالدو - أبو الطٌٌيبً  :أك أ  .ابني خلدكف- أ
،:الّلقجُ  -3        الرَّشيًد،أك :مثلي  ىو ما دؿَّ على مدحو

 .اااحظً : مثلي ذٍـّ 
إذا اجتمعى االسمي كاللَّقبي كالكنيةي كجبى تقدًني االسًم - 

ـى  كتأخَتي اللَّقًب، أبو :أك تيؤٌخرى عنوي عليو أمَّا الكنيةي فإمَّا أٍف تيقدَّ
ينً  . زلمَّدو زيني الدّْ

 
 
 

 اسىُر ااإلبدحِة -3
و باإلشارًة، كذلكى بأٍف ييشارى  ىو اسمه معرفةه يدؿُّ على معُتَّ

كإالٌ فاإلشارةي معنويةه، كييسبتي  ىذا عبدي اهللو، :إليو كىوى حاضره 
 . اسمي اإلشارًة عادةن ّٔاًء التَّنبيوً 

 : الماُا ااشارِة هنَ 
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رً  :هلا يذٌؾٌ  ى
فرًد ادل

ي
 :ىذا ،هلا  حمدُ :للدَّاللًة على ادل

 اسمي 
 خربه  :أمحدي  إشارةو مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ رفعو مبتدأه،

 . الضَّمَّةي الحَّاىرةي كعالمةي رفًعًو مرفوعه  
للدَّاللًة على ادلفردًة :هاتن- يهل- هاتِهِ - هلوِ 
اسمي إشارةو مبٍتّّ على الكسًر يف زللّْ  :،ىذهً هلِو هئدُ :ادلؤنَّثةً 

 .الضَّمَّةي الحَّاىرةي كعالمةي رفًعًو خربه مرفوعه  :ىندي  رفعو مبتدأه،
هلاِن ):للدَّاللًة على مثٌتَّ ادلذكّْرً  :هلاِن  و هلينِ 

. قرٍأتي ىذيًن الكتابُتً  . (دصماِن اْدَ صُم ا  ن ربٍِّهس
هاتاِن  :للدَّاللًة على ميثٌتَّ ادلؤنَّيً  : هاتاِن  و هاتينِ 

.  ً قرْ ُت هاتيِن القصَّع ين .اِن ُالدَّعتانِ تطالج
ؤاِا َفه) :للدَّاللًة على  اعًة الذُّكوًر أك اإلناثً  :همااِ 

. (ق ُائا اتَّعخُلوا ان دوِن اِا  لهبً 
 :كقوًؿ مسيم القاسم ،ييشاري ّٔا إىل ادلكافً :هئا

 .ىنا على صدكرًكيٍم باقوفى كاادارً 
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- ذاؾى :قد تلحتي كاؼي اخلطاًب اسمى اإلشارًة،مثاؿه - 
يشاري إليو - أكلئكى 

،كما تلحقيوي الـي البيعًد إذا كافى ادل ىناؾى
ذلَب ): مثاؿه  ًمًو،ػلًة على تفمليًمًو أك تعحيالبعيدان،أك للدَّ 
 .(ريَج  يهِ  الك اُب ا

يثٌناةي مثلي - 
 غلوزي - ىاتافً –ىذاًف :أمساءي اإلشارًة ادل
، يثٌتَّ

 :مثاؿه  .أك تيبٌت على ما ينتهي بو آخريىا إعرأّا إعرابى ادل
اسمي إشارةو مبٍتّّ على الكسًر :ىذافً :هلاِن الطّالباِن ُا ل ٍّقانِ 

كعالمةي رفًعًو اسمي إشارةو مبتدأه مرفوعه :أك يف زللّْ رفعو مبتدأه،
األلفي كعالمةي رفًعًو بدؿه مرفوعه :الطالبافً  .األلفي ألنَّوي ميثٌتَّ 

األلفي ألنَّوي كعالمةي رفًعًو خربه مرفوعه  :ميتفوقافى  .ألنَّوي ميثٌتَّ 
 .ميثٌتَّ 

 

 ااسىُر انًووولُر - 4
ه تيسمَّى  ىوى اسمه معرفةه يدؿُّ على معُتو جبملةو تيذكىري بعدى
صلةي ادلوصوًؿ تشتملي على عائدو على االسًم ادلوصوًؿ،كيكوفي 

: كقوًؿ الفرزدؽً العائدي ضمَتان،
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  السَّماءى بٌت لنا (المبَ )إفَّ اٌلذم
 بيتػان دعائميوي أعزُّ كأطوؿي           

 كتذكري  لةي صلًة ادلوصوًؿ بعدى االسًم ادلوصوًؿ مباشرةن،
زللَّ ذلا من  كىيى من اامًل الَّيت ال كتيكملي معٌت ااملًة،

. اإلعرابً 
اسمه :اٌلذم حرؼه ميشبَّوه بالفعًل،:إفَّ  ففي ادلثاًؿ السَّابًت،

فعله  :مسكى  موصوؿه مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ نصبو امسيها،
كالفاعلي ضمَته مستًته جوازان  ماضو مبٍتّّ على الفتًم الحَّاىًر،

 زللَّ ذلا من اإلعراًب، تقديريهي ىو،ك لةي مسكى صلةي ادلوصوًؿ ال
 ,الفتحةي الحَّاىرةي كعالمةي نصًبًو مفعوؿه ًبو منصوبه  :السماءى 

قدًَّر، :بٌت
ي
كالفاعلي ضمَته مستًته  فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم ادل

اٌلالـ  :لنا ك لةي بٌت يف زللّْ رفعو خربه إفَّ، جوازان تقديريهي ىو،
حرؼي جرٍّ كنا ضمَته متَّصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ جرٍّ 

مفعوؿه بو منصوبه :حبرًؼ اارّْ متعٌلقاًف بالفعًل بٌت،بيتان 
مبتدأه :دعائميوي  كعالمةي نصًبًوً  الفتحةي الحَّاىرةي على آخرًه،

الضَّمَّةي الحَّاىرةي،كاذلاءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ كعالمةي رفًعًو مرفوعه 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 52 

كعالمةي خربه مرفوعه  :على الضَّمّْ يف زللّْ جرٍّ باإلضافًة،أعزُّ 
يف زللّْ نصبو  (دعائميو أعزُّ  ) كااملةي  الضَّمَّةي الحٌاىرةي،رفًعًو 
، :كأطوؿي  صفةه، اسمه معطوؼه على  :أطوؿي  الواكي حرؼي عطفو

. ة الحٌاىىرةي ـٌ الضٌ كعالمةي رفعًوً  أعٌز مرفوعه مثليو 
للدَّاللًة على اليمفرًد :اّللي :األالماُا الم ص لُب هن

فعله مضارعه  :أحًتـي  ،  ح رُم المعلَس اّللي يعلمُّيئن:ادلذكَّرً 
 كالنُّوفي للوقايًة كالفاعلي الضٌَّمةي الحٌاىرةي كعالمةي رفًعًو مرفوعه 

ضمَته مستًته كجوبان تقديريه أنا،كالياءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ على 
مفعوؿه بو منصوبه  :ادلعلمى .الٌسكوًف يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو

اسمه موصوؿه مبٍتّّ على :اٌلذم .كعالمةي نصًبو الفتحةي الحَّاىرةي 
فعله مضارعه مرفوعه :يعٌلمٍُّت السُّكوًف يف زللّْ نصبو صفةه،

اىرةي،كعالمةي رفًعو  كالفاعلي ضمَته مستًته جوازان  الضَّمَّةي الظَّ ي
كالنُّوفي للوقايًة،كالياءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على   ىو،قتقديري 

 .السُّكوًف يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو
فردًة ادلؤنَّثةً :الّ ن

ي
 حجُّي األمَّع الّ ن تلّلن :للدَّاللًة على ادل

 .ان   ِع  واِدها
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 .للدَّاللًة على مثٌتَّ ادلذكًَّر،أثنٍيتي على الٌلذٍين تفٌوقا:الّللان
للٌداللًة على ميثٌتَّ ادلؤٌنًي،كٌرمىًت : الّل ان  و الّل ين

 .ادلدرسةي الطالبتُت اللَّتُت تفوقتا
 .للدَّاللًة على  اعًة الذُّكوًر،ذىبى اٌلذين أحبُّهم:اّللين

أحًتـي  ، ِ للٌداللًة على  اعًة اإلناث:الّل اتن  و اّلالئن
. الٌلوايت يضحُتى لًتبيًة أبناًئهنَّ 

مىٍن ذا اٌلذم ييقًرضي اهللى قرضان  )للدَّاللًة على العاقًل،:َانْ 
 .(حسنان 
 .للدَّاللًة على غًَت العاقًل،أحبُّ ما تنصحيٍت بو:اا
للٌداللًة على كلّْ ادلعاين السَّابقة حبسًب ما تضاؼي : يُّي 
 ( أيٌػهيم أشدُّ على الرَّمحنى ًعتيَّالننزعىنَّ من كٌل شيعةو    )إليوً 

 .تدؿُّ على العاقلً 
 

رُر ثبل-5  انًعرَّت
حييي تدخلي على االسًم  سمه يتمُّ تعريفيوي بإحلاًؽ اؿ بو،ا

 .الكتابي - الٌنكرًة فتعرّْفوي،كتابه 
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يعرَّؼي باؿ حبسًب موقًعًو يف اؿ:إعرابُه
قرٍأتي : ـً كالييعربي ادل

الفتحةي كعالمةي نصًبًو مفعوؿه بو منصوبه  :الكتابى  ،الك ابَ 
. الحَّاىرةي 

 

 

رُر ثبا ب خِة -6  انًعرَّت
يعرَّؼي االسمي النَّكرةي بإضافًتًو إىل كاحدو من أمساًء ادلعرفًة 

 .السَّابقةً 
 . العلًم ال يرتومطالجُ :الملاُر إلى اعرَّعٍر بال-1
 .محدى أ  ي قلسىذا :الملاُر إلى االِس علسٍ -2
 اٌلذم   ابِ قرٍأتي يف :الملاُر إلى االٍس ا ص لٍ -3
 .حضرى 
 .قلمنىذا :الملاُر إلى ضميرٍ -4
.  ذلك الطالبً قلسُ ىذا :الملاُر إلى االِس إشارةٍ -5

،:إعرابُهُ  هلا قلُس ذلب ييعربي حبسًب موقًعًو يف الكالـً
الضَّمَّةي الحَّاىرةي كعالمةي رفًعًو خربه مرفوعه :،قلمي  ً الطالج
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اسمي إشارةو مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ جرٍّ باإلضافًة، كاٌلالـي :ذلك
. للبعًد،كالكاؼي للملطابً 

 

 

رُر ثبنُّقماءِة -7  انًعرَّت

 .ادرسْ .يا طالُج :مثاؿ عرَّؼي بندائًو لتملصيًصو،مي ىو اسمه 
منادل نكرةه مقصودةه مبٍتّّ على الضٌَّم يف  :طالبي :إعرابُه

 .زللّْ نصبو على النّْداءً 
 

ََزُر ا  نزًّق
ىو اسمه نكرةه منصوبه يزيلي الغموضى عن كلمةو أك  لةو 

بيَّنت  (عسالن )فكلمةي  ،عسالً اشًتٍيتي أكقيةن  :مثاؿه  قبلىوي،
: كالتَّمييزي نوعافً .ادلقصودى بأكقٌيةو 

 كيكوفي شليػَّزيهي كلمةن مفردةن ملفوظةن قبلىو،:تمييُ  الُملردِ - 1
 :كيأيت بعدى 

 . طالبان عشرونصلمى :عددٍ -1

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 56 

 . عسالن  وقيبً اشًتٍيتي :وزنٍ - 2
 . حليبان ل راً شرٍبتي : يعٍ -3
 . أرضان هك اراً زرٍعتي :اساحبٍ - 4
 . قماشان ذراعاً اشًتٍيتي :قياسٍ -5
كيكوفي شليػَّزيهي ملحوظان من ااملًة اٌليت :تمييُ  اللملبِ - ب

وَّالن عن قبًلوي دكًف ذكرًًه، حسينى أمحدي  : اععٍ - :كيكوفي إٌما زلي
. حسينى خلتي أمحدى :،أمٌ دلقاً 
 .زرٍعتي كردى احلديقةً :،أمٌ ورداً زرٍعتي احلديقةى :الع ٍل ِبه و - 
مايل :أمٌ  ،(راً رنأنا أكثري منكى ماالن كأعزُّ  ): و اب د  و - 

،  . من نفرًؾكنفرم أعزُّ  أكثري من ماًلكى
 . اشًتٍيتي أكقيةن عسالن :ائص باً :- يك ُن ال َّعميي ُ - 

. اشًتٍيتي أكقيةن من عسلو :الروراً بِمن           -
 .اشًتٍيتي أكقيةى عسلو :الروراً بااضا بِ  و -          

 :يكثزُ انرًَّييشُ تعدَ
 .رأٍيتي كذا مدينةن :كلمًة كذا-1
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ازدادى  قمحان،الغرفةي امتألىت  :فعلو يدؿُّ على االمتالًء أك الزّْيادةً -2
نًعمى أمحدي :ْـّ أسلوًب ادلدًح أك الذٌ -3     .الطُّاٌلبي علمان 

 .بئمشى خلقان الكذبي :أك طالبان،
 .ما أ لى األرضى منحران :الٌتعجُّبً -4
 .مسا أمحدي خلقان :(مسا )الفعلً -5
 .    (أنا أكثري منكى ماالن ):اسًم الٌتفضيلً -6

 

  بلُر ال
، ،نكرةه  فضلةه، اسمه  ي ىيئةى اسًم معرفةو قبلىوي  منصوبه يبُتّْ

. كييستفهمي عنوي بكيفى  يسمَّى صاحبى احلاًؿ،
كعالمةي نصًبها حاؿه منصوبةه  :،ماشيان ااشياً حضٍرتي :مثاؿه  

ي ىيئةى الفاعًل،كىوى الضَّمَتي التَّاءي يف  الفتحةي الحَّاىرةي، كىيى تبُتّْ
 .حضٍرتي 
 أمُّ ؽليكني االستغناءي عنوي يف :ٌم  للبٌ َفاللاُل اس-1

ففي ااملًة السَّابقًة ؽليكني  ااملًة دكفى أٍف يتغيػَّرى معناىا،
 .حضٍرتي إىل ادلدرسةً :االكتفاءي بقولًنا
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كيصمُّ أٍف يأيتى نكػرةن إذا :صاحُج اللاِل االٌس اعر بٌ -2
: قوؿ الٌرصايفٌ : مثاؿه  تأخَّرى عن احلاًؿ،

 حىٌت إذا ما انتدٍبنا العيربى قاطبةن 
  رجالن كاحػدان ا ػكنَّا كأنَّا انتدٍبن    

، (كاحػدان )فكلمةي   جاءى نكرةن، (رجالن )كصاحبي احلاؿً  حاؿه
عندئذو  (ان كاحد)فيكوفي  ،رجالن كاحدان  :األصًل القوؿي يف ككافى 
. أيعربىٍت حاالن غَتى أفَّ الصّْفةى إذا تقدَّمىت على ادلوصوًؼ  صفةن،
 حاؿه :ماشيان  حضٍرتي ماشيان،:اللاُل نكرٌة ُاش قَّعبٌ -3
 . نكرةه كىيى  (ؿو عاسمى فا) مشتٌقان جاءىٍت 

 :وتأتن اللاُل  اادةً 
 :إذا دلٍَّت علىإذا صحَّع تأويُلها بئكرٍة ُاش قَّعٍب - 1
 :كقوًؿ سليماًف العيسى:تشبيهٍ - ا

   نسابي أأنا يف ىدرًة احلناجٌر 
  ًمٍلءى الدُّجى كدكيَّاه ا اً  

 . أٍم ىاتفان 
. يضةن ا،أٌم متيداً بيدٍ سلَّمتيكى الكتابى :ُاشار بٍ أك-ب
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. أٍم مرتبُتى ر الً ر اًل، دخلى الرّْجاؿي :الّ رتيجِ  و-ج
 . وقيبً اشًتٍيتي العسلى :الّسعرِ  و-د
 :إذا كانىتٍ  ْن تك َن غيَر اموَّعلٍب بمش قٍّ،- 2
حاؿه  :،خاسبان داتماً ىذا ذىبيكى : رعاً ان صاحِبها- ا

. منصوبةه 
 ،( ليلةن  ربعينَ فتمَّ ميقاتي ربًّْو ):دالَّعٌب على العددِ  -ب
ا ملحقةه جبمًع  حاؿه منصوبةه،:أربعُتى  كعالمةي نصًبها الياءي أل َّ

. ادلذكًَّر السَّاأً 
 أطيبي زبيباً العنبي : ْن تك َن اللَّعلٌب على بعِلها- ج
 . حاؿه منصوبةه :زبيبان كدبسان  ،دبساً منو 
  :قدران  ارتفعى ادلوجي قدران كبَتان،: ْن تك َن ا ص  بٌ - د

 .حاؿه منصوبةه 
: إذا أيكّْلىت بنكرةو مشتقةو،مثاؿه :وتأتن اللاُل االُس اعر بٍ 

 .،أٌم منفردان وحديذىٍبتي 
،أٌم مرتبُتاألّولَ ادخلوا   . فاألٌكؿى
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: يأيت صاحبي احلاؿً :صاحُج اللالِ 
 . مسرعان الطّالجُ جاء ى : اعالً 

 . غزيران المطرَ أنزؿى اهللي :الع اً به
 . ناضجةن اللا هبُ تيؤكلي :نائَج  اعع

 .رلٌدان الطّالُج ىذا :دبراً 
.  رلتهدان خَته منو كسوالن  حمدُ :اب د ً 

 .مسركران  بأحمَد مرٍرتي : ارّاً والروراً 
 : ن اُع اللالِ 

 .حاؿه مفردةه :مسرعان  ،اسرعاً جاءى الطٌالبي :الردةٌ -1
 ربتوم على رابطو يربطيها بصاحًب احلاًؿ،: ملبٌ -2

  كقد يكوفي الرٌابطي الواكى أك الٌضمَتى أك كليهما معان، 
: كقوًؿ خليًل مطراف ،سواءن كانىت ااملةي امسيةن أك فعليةن  

 .  (النَّهاري مودٌعه  )كلقد ذكٍرتيًك ك
 كالقلبي بُتى مهابةو كرجػاءً 

 .الرٌابطي ىنا الواكي 
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. الرٌابطي ىنا الٌضمَتي ادلستًتي  ،(يركضي )عادى أمحدي 
 .على الشَّعلرةِ شاىٍدتي العصفورى :شبُه  ملبٍ -3    

 ادلفير-قاطبةن - معان : لماٌت ا تُعرُب إاّ حااً 
 .كهالن - تًتل- خالفان - سرٌان - عيانان 

 

ًُر هتُر   انًفعولُر ان
مصدره منصوبه ييذكري بعدى فعًلًو لتوكيًدًه أٍك بياًف عدًدًهً  

 .أٍك نوًعوً 
: ،صلاحان نلاحاً صلمى الطَّالبي :توكيدي الفعلً -1: ن اُعهُ 

الحَّاىرةي على  مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصًبًو الفتحةي 
 .آخرًهً 
 مفعوؿه ميطلته :كثبةى   الغزاؿ،وثببَ كثٍبتي :بيافي نوًعوً -2

 .الفتحةي الحَّاىرةي كعالمةي نصًبًو منصوبه 
 :دكرتُت ،دورتيندٍرتي حوؿى احلديقًة :قً بيافي عددً -3 

 .الفتحةي الحَّاىرةي كعالمةي نصًبًو مفعوؿه مطلته منصوبه 
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أنتى :قد يأيت ادلفعوؿي ادلطلتي بعدى اسًم فاعلو من جنًسوً 
مفعوؿه مطلته منصوبه  :إحسانان  ،إحساناً زلسنه إىل الفقراًء 
 .الفتحةي الحَّاىرةي على آخرًهً كعالمةي نصًبًو 

  كثَتان،حّباً الطَّالبي اليمًجدُّ زلبوبه :أك بعدى اسًم ادلفعوؿً 
 .الفتحةي الحَّاىرةي كعالمةي نصًبًو مفعوؿه ميطلته منصوبه  :حٌبان 

 إحساناً أيعجٍبتي بإحساًنكى إىل الفقراًء  :أك بعدى ادلصدرً 
مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصًبًو الفتحةي  :إحسانان  كثَتان،
 .الحَّاىرةي 

 

 َباتُر انًفعولِة انً هتِة 
طلتً 
ي
: ينوبي عن ادلفعوًؿ ادل

 ركٍضتي :دؿَّ على معناهي  أك ما  يف ادلعٌت،قي ميرادؼي -1
 نائبي مفعوؿو ميطلت منصوبه كعالمةي نصًبوً :ىركلةن  ،هرولبً  

.  الفتحةي الحَّاىرةي على آخرًهً 
اسمي إشارةو  : الكتابةى،تلكى تلبَ كتٍبتي :اإلشارةي إليو-2

 .مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ نصًب نائًب مفعوؿو مطلت
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، ارَّعتيندٍرتي حوؿى احلديقًة  :دؿَّ على عدًدهً  ما-3
الفتحةي كعالمةي نصًبًو نائبي مفعوؿو ميطلت منصوبه :مرَّتُت

 . الحَّاىرةي على آخرًهً 

نائبي مفعوؿو  :،كثَتان  ثيراً صفَّتى الطُّاٌلبي :صفتيوي -4
 .ميطلت منصوبه كعالمةي نصًبًو الفتحةي الحَّاىرةي 

ركٍضتي كلَّ  :لفحتا كٌل كبعض إذا أيضيفتا إىل ادلصدرً -5
كعالمةي نصًبًو نائبي مفعوؿو ميطلت منصوبه  :كلَّ  الرَّكًض،

 .لفتحةي الحَّاىرةي ا
نائبي مفعوؿو مطلت  :عضى ب  التَّمهًُّل،بععَ سبهٍَّلتي 
 .الفتحةي الحَّاىرةي  كعالمةي نصًبوً  ،منصوبه 

 

 

: ذكىٌُ إالّ يفعىالً يُطهقاً كهًاخٌ ال
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ىناؾى كلماته ال تيعربي إالٌ مفعوالن ميطلقان كىًذًه 
- رمحةن -اجتهادان -جيلوسان -سيكوتان -قعودان -ًقيامان -صىربان :بعضيها
- محدان كشيكران -عجبان - مسعان كطاعةن - إعلاالن - تعجُّبان 
حاشى ) حاشى– (معاذى اهلل )مىعاذى -(سيبحافى اهللً  ).سيبحافى 

 .دكالٍيكى - حنانٍيكى - لبَّيكى كسىعدٍيكى - (هلل
 

 انًفعول أل هه
 :مثاؿه  ىو مصدره قليبّّ يذكري لبياًف سبًب كقوًع الفعًل،

مفعوؿه ألجًلًو منصوبه  :احًتامان  ،دلعٌلمً  ؿاح راااً كقٍفتي 
. ظٌاىرةي على آخرًهً  كعالمةي نصًبًو الفتحةي اؿ
.   سبب الوقوؼ (احًتامان )كقد بيػَّنىت كلمةي 

 إذا جاءى ادلفعوؿي ألجًلًو رلٌردان من اؿ كمن اإلضافًة،-
. جٍئتي إىل ادلدرسًة طلبان للعلمً  :مثاؿه  فينصبي غالبان،

كقٍفتي  :أٌما إذا جاءى معرٌفان باؿ فيكوفي رلركران دبن،مثاؿه -
. لالحًتاـً 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 65 

أٌما إذا جاءى مضافان فيجوزي نصبيوي أك جرُّهي دبن، -
. سافٍرتي البتغاًء العلمً :سافٍرتي ابتغاءى العلًم، أك:مثاؿه 

 

 سى ان َئخا

 ِ لسبَ جلمشى :مثاؿه  اسمه يدؿُّ على ىيئًة الفعًل كنوًعو،
 .ادلتأدٌبُت

، (ِ ْعَلب)ييصاغي من الفعًل الٌثالثيّْ على كزفً :ص ُغه
 كمن فوًؽ الٌثالثيّْ ييؤتى دبصدرًه موصوفان، ،ِوثَفَبب- كىثىبى :مثاؿه 
 .اح راااً  ثيراً احًتمتيوي  :مثاؿه 
 
 

ح  اسى انًرّق
: مثاؿه  ىو مصدره يدؿُّ على كقوًع الفعًل مرَّةن كاحدةن،

. َدْع ةً - ،أك دعاَوثَفَبب-كىثىبى 
ً  على كزفً  :ص ُغهُ    ،( َفْعَلب) ييصاغي من الفعًل الٌثالثيّْ
ييؤتى  (فػىٍعلىة)،أمَّا إذا كافى ادلصدري على كزفً َوثَفَببً -  كثبى :مثاؿه 
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كييصاغ من فوًؽ  ،واحدة َدْع ةً دعا  :مثاؿه  بو موصوفان،
 :مثاؿه  الٌثالثيّْ على كزًف مصدرًه بزيادًة تاءو مربوطةو على آخرًه،

أمَّا إذا كافى ادلصدري منتهيان بتاءو مربوطةو  ، ن إر اعب -أرجعى 
 .واحدةً  إ ادةً أفادى  :مثاؿه  ييؤتى بًو موصوفان،

 
 انجمل

هَّدي  تابعه يكوفي ىو ادلقصودي باحلكًم أٌم دبضموًف ااملًة، ؽلي
يبدؿي منوي،

كيتبعيوي حبركًة  لوي باسمو آخرى قبلىو ييسمَّى ادل
 انتصرى القائدي خالده بني الوليًد يف الَتموًؾ، :مثاؿه .اإلعرابً 
كىو ادلقصودي  بدؿه مرفوعه كعالمةي رفًعًو الضٌَّمةي الحٌاىرةي، :خالدي 

يبدؿي منو، أٌما القائدي فهو اسمه مهَّدى خلالدو، باالنتصاًر،
 كىو ادل

كليمشى ىو ادلقصودي باحلكًم لذلكى ؽلكني حذفيوي دكفى أٍف يتغيٌػرى 
.  ادلعٌت

 بدُل  عٍّ ان ) دُل المطابقُ َفَفالج- 1: ن اُع البدلِ 
فملالده يف ادلثاًؿ  فيو ييطابتي البدؿي ادلبدؿى منو يف ادلعٌت،:(  عٍّ 

. يف ادلعٌت (القائدى )السَّابًت ييطابتي 
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يكوفي البدؿي جزءان من ادلبدًؿ :بدُل بعٍع ان  عٍّ - 2
: مثاؿه  كػلتوم على ضمَتو يعودي إىل ادلبدًؿ منو كيطابقيو، منو،

بدؿه منصوبه بالفتحًة  :نصفىها ،نصَلهاحفٍحتي القصيدةى 
كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ جرٍّ  الحٌاىرًة،
جرّْه  مرٍرتي بادلدرسًة رلركر كعالمة: مثاؿه آخرى  باإلضافًة،

كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ  الكسرةي الحٌاىرةي،
. جرٍّ باإلضافةً 

يكوفي ادلبدؿي منوي مشتمالن على البدًؿ  :بدُل اش مالٍ - 3
 ،دلُقهأعجبىٍت أمحدي  :دكفى أٍف يكوفى البدؿي جزءان منو،مثاؿه 

كاذلاءي ضمَته  بدؿي اشتماؿو مرفوعه بالضَّمًَّة الحَّاىرًة، :خلقيو
فأمحدي يشػتملي .مٌتصله مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ جرٍّ باإلضافةً 

مثاؿه .دكفى أف يكػوفى ىذا جزءان من أمحدى  على البدًؿ خلقيػو،
 .( فيوق الٍ يسأليونىكى عن الشَّهًر احلراـً  ) :آخري 

 

 انزّقوكَمُر 
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تابعه ييذكري بعدى اسمو لتقويًتو يف الذّْىًن كلتأكيًد حكًمو 
كييسمَّى ذلك باالسًم ادلؤٌكًد،كيكوفي االسمي  كترسيًخ مضمونًو،
. ادلؤٌكدي معرفةن دائمان 
يتمُّ بإعادًة الٌلفًظ  :الّ   يُد اللَّعللنُّي - 1:ن عا الّ   يدِ 

،الاال :مثلي  ،حرفان ادلراًد توكيديه،سواءن كافى  توكيده  : أبوحي بالسرّْ
أقدّْري  :،مثلي امسان أك كافى  .لفحيّّ ال زللَّ لو من اإلعرابً 

توكيده لفحيّّ منصوبه كعالمةي :الطٌالبى   آّدَّ،الطّالجَ الطٌالبى 
 الطٌالبى  قّدرُ أقٌدري : ،مثلي فعالن كافى  أك.نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

أك كافى . توكيده لفحيّّ ال زللَّ لو من اإلعرابً  :أقدّْري  آّدَّ،
توكيده لفحيّّ ال زللَّ لو  :ُيكا أُ الملدُّي  ييكافأي آّدُّ،:مثلي  ، لةن 

 .من اإلعرابً 
 اٌليت ب كراِر الكلمبِ يتمُّ توكيديىا :ت  يُد اللَّعمائِر المّ صلبِ 

،اٌتصلى الضَّمَتي الياءي   ابنىذا كتايب :مثلي  اٌتصلى ّٔا الضَّمَتي،
أك يتٌم توكيًدىا  باالسًم،كتايب فكيرَّرى االسمي لتوكيًد الٌضمًَت،

بضمًَت رفعو منفصلو سواءن كافى الٌضمَتي ادلٌتصلي ادلؤكَّدي مرفوعان أك 
ضلن توكيده للٌضمًَت نا يف  ،نلنسٍرنا  :أمثلةه  منصوبان أك رلركران،
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، توكيده للضمًَت الياًء يف : أنا ، ناكافٍأتىٍت  سٍرنا كىو ضمَتي رفعو
،كتايب  كافٍأتىٍت، أنا توكيده للضمًَت الياًء  ، ناكىو ضمَتي نصبو

،ككلّّ من ىذه الٌضمائًر أيٌكدى بضمًَت  يف كتايب كىو ضمَتي جرٍّ
. رفعو 

يتمُّ بذكًر ألفاظو معٌينةو بعدى االسًم  :الّ   يُد المعئ يُّي - 2
كال - عامة- كلٌ - يع-ذات- عُت- نفمش: كىيى  لتوكيًده،

على أف ربتومى ىذًه األمساءي على  ككلتا ادلضافتاف إىل الٌضمًَت،
ضمائرى تعودي على االسًم ادلؤٌكًد كتطابقيو يف التذكًَت أك 

. كاإلفراًد أك الٌتثنيًة أك اامعً  الٌتأنيًي،
ككيده  ت:قػنفمشي   اٌلذم كٍنتي أقرؤيهي،نلُسهىذا الكتابي :-أمثلةه 

 مرفوعه كعالمةي 
كاذلاءي ضمَته متَّصله مبٍتّّ   رفًعًو الٌضٌمةي الحٌاىرةي على آخرًًه، 

. على الٌضمّْ يف زللّْ جرّْ باإلضافةً 
توكيده منصوبه كعالمةي نصًبًو :عينىها ،عيَئهاقرٍأتي القٌصةى -

كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ  الفتحةي الحٌاىرةي،
. جرٍّ باإلضافةً 
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توكيده رلركره : كٌلًهم ، ّلِهسسلٍَّمتي على احلاضرين -
كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على  كعالمةي جرًّْه الكسرةي الحٌاىرةي،

الكسًر يف زللّْ جرٍّ باإلضافًة،كادليمي للجمًع  
كال ككلتا تيستعمالف للٌتوكيًد إذا أيضيفىتا إىل الٌضمَت - 
،  ل يهماكعلى الطٌالبتُت  ، ليهماأثنٍيتي على الطٌالبُت  :مثاؿه 

توكيده رلركره كعالمةي جرًّْه الياءي ألنٌو ملحته :كليهما ككلتيهما
، كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الكسًر يف زللّْ جرٍّ  بادلثٌتَّ

. باإلضافةً 
 

 انُّقعذُر 
تابعه ييذكري بعدى اسمو لبياًف صفًتو أك سبييزًه عن  أك الٌصفةي،

، غَتًه، ، كييسمَّى ذلك االسمي ادلنعوتي : مثاؿه  أك ادلوصوؼي
نعته منصوبه كعالمةي نصًبًو :،آّدَّ الملدَّع أقدّْري الطٌالبى 
. الفتحةي الحٌاىرةي 

: ويطاتقُ اننّعدُ ادلنعىخَ يف احلاالخِ انرّانيحِ
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حييي يكوفي مرفوعان أك منصوبان : ن حر ِب ااعرابِ -1
. أك رلركران حبسًب موضًع ادلنعوًت من اإلعرابً 

فإذا جاءى ادلنعوتي نكرةن كافى  : ن الّ عريِف  و ال ئكيرِ -2
:  مثاؿه  الٌنعتي نكػرةن،

كإذا جاءى معرفةن كافى الٌنعتي  ( من مشرؾديرٌ لعبده مؤمنه  )
 أحٌب إىل اهلل من ادلسلًم الق يُّي ادلسلمي ) :مثاؿه  معرفةن،

 (.اللَّععيفِ 

 فإذا جاءى ادلنعوتي : ن اا راِد  و الّ ثئيِب  و اللمعِ -3
كإذا  ،(ا ض نبٍ على سيريرو ) :مثاؿه   مفردان جاءى الٌنعتي مثلىو،

، للٌنسًر عيناًف ) :مثاؿه  جاءى ادلنعوتي مثٌتَّ جاءى الٌنعتي مثٌتَّ
)  :مثاؿه  كإذا جػاءى ادلنعوتي  عان جاءى الٌنعتي  عان، (حاّدتان

 (.الباالقاتُ ربيطي دبنزلًنا األشجاري 

فإذا جاءى ادلنعوتي مذٌكران جاءى : ن ال ل يِر  و الّ أنييِ -4
كإذا جاءى  ( يرفضي الٌذؿَّ األبنُّي العريبُّ  ) :مثاؿه  الٌنعتي مذٌكران،
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 تناؿي الق يّبُ الريمي  ) :مثاؿه  ادلنعوتي مؤنٌثان جاءى الٌنعتي مؤنٌثان،
 .(العاليبمن األشجاًر 

عندئذو غلبي أٍف  قد يأيت الٌنعتي  لةن امسيةن أك فعليةن،-
 ربتومى على ضمَتو مٌتصلو أك منفصلو يعودي على ادلنعوًت،

 شلارُها ) ىًذه حديقةه  :مثاؿه  على أٍف يكوفى ادلنعوتي نكرةن،
ٍت على الٌضمًَت  (وار بٌ  فجملةي أشجاريىا كارفةه نعته اشتملى ى

. (حديقةه ) ادلٌتصًل اذلاًء العائًد على االسًم الٌنكرةً 
 فجملةي  ،(يعمُع  ن اللقعِ )شاهْدُت  اّلحاً :اثاٌل  درُ 

 (ىو) يعملي يف احلقًل نعته اشتملىٍت على الٌضمًَت ادلستًتً 
. (فالحان )العائًد إىل االسًم الٌنكرةً 

قد يتعٌددي الٌنعتي سواءن كافى ميفردان أك  لةن فعليةن أك  -
. (يق ُم ب ا باتِه) نشيطاً كافأتي طالبان :مثاؿه  امسيةن،

إذا كافى ادلنعوتي  عان لغًَت العاقًل جازى أٍف ييعاملى ميعاملةى 
ىذه جدرافه : أكعالياتٌ ىذًه جدرافه  :مثاؿه  ادلفردًة ادلؤنٌثًة،

. عاليبٌ 
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ًُرسزثُي ة  اّق إان
اسمه منصوبه ييذكري بعدى إالٌ للٌداللًة على أنٌو ؼلالفي ما 

. قبلىها يف احلكمً 
ستثٌت منو- ادلستثٌت- أداةي االستثناءً : ر انُه

ي
. ادل

أداةي االستثناًء، :إال حضرى الٌطاٌلبي إالٌ خالدان،:مثاؿه 
، . ادلستثٌت :خالدان  ادلستثٌت منو، الٌطاٌلبي

حييي يكوفي ادلستثٌت من :اال ثئاٌا اّ صعٌ  :ااال ثئاُا إّاا
فملالده  حضرى الٌطاٌلبي إالٌ خالدان، :مثاؿه  جنمًش ادلستثٌت منو،
. من جنمًش الٌطاٌلبً 

حييي يكوفي ادلستثٌت من غًَت جنمًش :اال ثئاٌا ائقطعٌ   و
فاألمتعةي  كصلى ادلسافركف إالٌ أمتعتىهم، :مثاؿه  ادلستثٌت منو،

. ليسىٍت من جنمًش ادلسافرين
ىو اٌلذم :ااال ثئاُا الّ اُم المثب ُ -1: ن اُع ااال ثئااِ 
،ييعربي االسمي  ذيًكرىٍت أركانيو كلُّها، كالكالـي فيو مثبته غَتي منفيٍّ

صلمى الٌطاٌلبي إالٌ  :مثاؿه  بعدى إالٌ منصوبان على االستثناًء،
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مستثٌت بإالٌ منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي :طالبان  طالبان،
. الحٌاىرةي 
ىو اٌلذم ذيًكرىٍت أركانيو :ااال ثئاُا الّ اُم المئلنُّي - 2
كييعربي االسمي بعدى إالٌ إٌما منصوبان  كالكالـي فيو منفيّّ، كلُّها،

أ يرسب :مثاؿه  أك بدالن من ادلستثٌت منو، على االستثناًء،
 مستثٌت بإالٌ منصوبه كعالمةي نصًبو :طالبان  ،طالباً الٌطاٌلبي إال 

 :طالبه  ،طالجٌ أ يرسػب الٌطاٌلبي إالٌ :أك الفتحةي الحٌاىرةي،
. بدؿه مرفوعه كعالمةي رفًعً ًق الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

ىو اٌلذم يكوفي ادلستثٌت :ااال ثئاُا الّئاقُق المئلنُّي -3
فييعربي االسمي بعدى إالٌ حبسًب  منو زلذكفان،كالكالـي منفٌيان،

، فاعله مرفوعه : خالده  ما صلمى إال خالده،:مثاؿه  موقًعو يف الكالـً
. كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

 

 انًسزثُي ثغَرِة  سوى
. ييستثٌت بغًَت كسول فتيعرباف إعرابى االسًم الواقًع بعدى إالٌ 
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إذا كافى االستثناءي تاٌمان مثبتان تعرباف امسُت منصوبُت -1
،غَتى  :مثاؿه  على االستثناًء، اسمه  :حضرى الٌطاٌلبي غَتى طالبو

. منصوبه على االستثناًء كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
إذا كافى االستثناءي تاٌمان منفيان تيعرباف إٌما امسُت -2

ستثٌت منو،
ي
أ :مثاؿه  منصوبُت على االستثناًء أك بدلُت من ادل

،غَتى غيرَ ػلضر الٌطاٌلبي  اسمه منصوبه على االستثناًء :  طالبو
 غيرُ أ ػلضر الٌطاٌلبي :أك.كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

،  .بدؿه مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي  :غَتي  طالبو

إذا كافى االستثناءي ناقصان منفٌيان تيعرباف حبسًب موقًعًهما -3
،مثاؿه  ،غَتي غيرُ أ ػلضر :يف الكالـً فاعله مرفوعه : طالبو

 .كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

 

 انًسزثُي ة عما   ال   بإلب
: ييستثٌت ّٔذه األدكاًت،كذلا حالتاف

فتعرباف أفعاالن ماضيةن، : ْن ُتسبَق بما المصدريّب-1
 أال كلُّ شيءو ما خال:مثاؿه 
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فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم : مصدريٌةه،خال:ما اهللى باطلي،
قٌدًر،

ي
لفظي اااللًة مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي نصًبو :اهللى  ادل

. الفتحةي الحٌاىرةي 
فيجوزي أٍف تكوفى أفعاالن :غيُر اسب قٍب بما المصدريّب-2

صلمى الٌطاٌلبي عدا :مثاؿه  ماضيةن كما بعدىىا مفعوؿه بو،
: ادلهملُت، فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم الحٌاىرً :،عداالمهملين

 مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي نصًبو الياءي ألنٌو  عي مذٌكرو ساأه،
،مثاؿه  ،: كغلوزي أٍف تكوفى حركؼى جرٍّ  صلمى الٌطاٌلبي عدا طالبو

،:عدا اسمه رلركره كعالمةي جرّْه الكسرةي  :طالبو  حرؼي جرٍّ
 .الحٌاىرةي على آخرًه

 

ُبوى ًُر  ان
اسمه يدؿُّ على طلًب ادلتكٌلًم من ادلملاطًب اإلقباؿى عليو، 

 .بواسطًة حرؼو من حركًؼ الٌنداءً 
 إيّا وهيا- لنداًء القريبً الهم ُة و يُّي :حروُر الّئداُا،هن

كال ييقدَّري عندى احلذًؼ  كيكثري حذؼي حرًؼ الٌنداًء يا،- للبعيدً 
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يا ربّْ اغفٍر يل :أمٌ  ربّْ اغفٍر يل كلوالدمَّ،: مثاؿه  غَتيىا،
. كلوالدمَّ 

يكوفي مضافان إىل :الُمئادى الملارُ - 1: ن اُع الُمئادى
  العلًم،طالجَ يا : مثاؿه  كىوى منصوبه دائمان، اسمو بعدىه،

منادل مضاؼه منصوبه كعالمةي نصًبو : اعمٍل جبدٍّ،طالبى 
. الفتحةي الحٌاىرةي 

ىو كادلضاًؼ من حييي :الُمئادى شبيٌه بالملارِ - 2
 طالباً يا :مثاؿه  كيكوفي منصوبان دائمان، عالقتيو دبا بعدىه،

منادل شبيوه بادلضاًؼ منصوبه  :طالبان .اعمٍل جبدٍّ .علمان 
  .كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

، : قاؿى الٌشاعري القركمٌ  مثاؿه آخري
     الئداً كأنتمي يا شبابى العرًب يا 

ألٌمةو ال ترل يف غَتًكيم سىنىدا  
مينادل شبيوه بادلضاًؼ منصوبه كعالمةي نصًبو  :سندان 

. الفتحةي الحٌاىرةي 
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 :زلمودان . جزاؾى اهللي خَتان   فعليوي،الم داً يا :مثاؿه آخري 
. مينادل شبيوه بادلضاًؼ منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

مينادل :كرؽلان  حفحىكى اهللي،. خلقيو ريماً يا :مثاؿه آخري 
. شبيوه بادلضاًؼ منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

مينادل غَتي زلدَّدو :الُمئادى الّئكرُة غيُر المقص دةِ - 3
قاؿى الٌشاعري :يكوفي منصوبان دائمان،مثاؿه  كغَتي مقصودو بالٌنداًء،
: عبدي الٌرحيًم احلصٍت

  رفعى الٌلواءى مرفرفان  ا طئاً يا 
أبناؤيهي كتبػادلوه شليىجَّدا   

مينادل نكرةه غَتي مقصودةو منصوبه كعالمةي نصًبو  :موطنان 
. الفتحةي الحٌاىرةي على آخرًه

ٌددو لكٌنو :الُمئادى الّئكرُة المقص دةُ - 4 مينادل غَتي زلي
كيكوفي مبنٌيان على الٌضمّْ يف زللّْ نصبو على  مقصوده بالٌنداًء،

، الٌنداًء، : قاؿ الٌشاعري بشارةي اخلورم مثاؿه
  على العهًد اٌلذم   د ُ ضلني يا 

 قد رضٍعناهي من ادلهًد كالنا 
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منادل نكرةه مقصودةه مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ  :أختي 
. نصبو على الٌنداءً 

 كيكوفي  ىو نداءي اسمي العلًم،:الُمئادى العلُس الملردُ -5
مثاليو قوؿي الٌشاعًر   مبنٌيان على الٌضمّْ يف زللّْ نصبو على الٌنداًء،

: بشارةي اخلورم
  اٌليت كٍدنا دلػا لسطينُ يا 

ٍتوي من أسىن ننسى أسىانا     كابدى
مينادل مفردي علمو مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ  :فلسطُتي 

.  نصبو على الٌنداءً 
ال غلوزي نداءي االسًم ادلعٌرًؼ باؿ  :نداُا المعرَّعِر بال

 (أيٌتها)ك للمذٌكًر، (أيٌها) مباشرةن كإظٌلا يسبتي االسمي اليمنادل
منادل نكرةه مقصودةه  كأيٌةي، كتكوفي كلّّ من أٌم، للمؤٌنًي،

أٌما االسمي الواقعي  مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ نصبو على الٌنداًء،
: بعدعلا فييعربي 
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: أيٌها ،الّر عُ يا أيُّها :مثاؿه  ، ااداً  إذا كافى بداً  -1
منادل نكرةه مقصودةه مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ نصبو على 

. بدؿه مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي  :الٌرجلي  الٌنداًء،
، الطالببُ يا أيٌػتيها  :مثاؿه  ،ُاش ّقاً  إذا كافى صلبً  -2
 الحٌاىرةي على صفةه مرفوعةه كعالمةي رفًعها الٌضٌمةي  :الطالبةي 

 . آخرًىا

ردي علمو مبٍتّّ على الٌضمّْ ػلفظي اااللًة منادل مف :الّلهسَّع -
 يف زللّْ نصبو على

. كادليمي ادلشٌددةي عوضان عن حرًؼ الٌنداًء ااذكؼً   الٌنداًء،
منادل مضاؼه منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي :يا ربٍّ -

منعى من  ادلقٌدرةي على ما قبًل ياًء ادلتكٌلًم ااذكفًة للتملفيًف،
كالياءي  ظهورى الفتحةى اشتغاؿي االّْ باحلركًة ادلناسبًة للياًء،

ااذكفةي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ جرٍّ 
. باإلضافةً 
تيعربي مينادل :يا  د او- يا  ّااو- يا  ب او- يا ربّاو- 

كياءي ادلتكٌلًم  مضاؼه منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي،
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ادلنقلبةي ألفان ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ جرٍّ 
. كاذلاءي للٌسكتً  باإلضافًة،
مينادل مضاؼه منصوبه كعالمةي نصًبو  :أبتً :يا  ب ِ - 

كالياءي ااذكفةي  كالٌتاءي عوضان عن الياًء ااذكفًة، الفتحةي الحٌاىرةي،
. ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ جرٍّ باإلضافةً 

كيف الٌنداًء  الًٌتخيمي ترقيتي الٌصوًت كتنغيميوي، :الّ رديسُ 
سواءن كافى ىذا  حذؼي حرؼو أك أكثرى من االسًم اليمنادل،

. ، يا جعفي أفاطمي  :مثاؿه  االسمي علمان أك نكرةن مقصودةن،
 وااً ب اٍا َفَفإذا  اَن ااالُس اخ - 1:طريقُب الّ رديسِ 
ذؼي الٌتاءي كيبقى ما قبلىها على حالًو، :ارب طٍب للّ أنييِ  ربي

منادل مفرد علم مرٌخمه مبٍتّّ على الٌضمّْ  : اطسَ أ :مثاؿه 
الحٌاىًر على آخرًه ااذكًؼ للًٌتخيًم يف زللّْ نصبو على 

:  اطسُ أى :فنقوؿي  إليو، (الٌضٌمةي  )أك تينقػلي حركةي آخرًه .الٌنداءً 
 منادل مفردي علمو مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ نصبو على الٌنداًء،

. كحيذفىٍت تاؤيه للًتخيمً 
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 : ّاا األالماُا غيُر المخ  اِب ب اٍا ارب طٍب للّ أنييِ - 2
فيجبي أٍف تكوفى من أمساًء العلًم الرٌباعيًة فما فوؽ حييي 

ترخيمي  ، عفُ يا : مثاؿه  ػلذؼي احلرؼي األخَتي إٍف كافى رباعيػان،
، ذؼي احلرؼي األخَتي فما فوؽ إٍف كافى فوؽى  يا جعفري أك ػلي
، يا عدفي ترخيمي يا  :ككافى زائدان من احلركًؼ اللَّينًة، مثاؿه  رباعيٍّ
. عدنافي 

،:الّئدببُ  ييستعملي معو للٌنداًء حرفا  ىو نداءي تفٌجعو كتوٌجعو
كقد  كا،كييعربي إعرابى الٌنداًء كحاالتيو كحاالتًو،-الٌنداء يا

حرؼي نداءو :كا :واقدالاوُ  :مثاؿه  تيلحتي ىاءي الٌسكًت بو،
منادل مفردي علمو مبٍتّّ على الٌضمّْ ادلقٌدًر منعى  :للٌندبًة،قدساهي 

كاأللفي  من ظهورًه اشتغاؿي االّْ باحلركًة ادلناسبًة لأللًف،
. للطالًؽ،كاذلاءي للٌسكتً 

يستعملي  ىونداءي ادلستغيًي لطلًب ادلساعدًة،:ااال صاثبُ 
كىو اٌلذم  تليها الـه مفتوحةه  ٌ ادلستغاثي بو، (يا) معو للٌنداء

، تيطلبي ادلساعدةي منو،  كىو طالبي ادلساعدًة،  ٌ ادلستغييي
، كييسبتي بالـو مكسورةو، ػلذؼي يا لَلعرِب  :مثاؿه  كقد ي
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،:لىلعربً  للٌنداًء، :يا ،ِلللسطين ـي حرؼي جرٍّ  :العربً  الاٌل
منادل منصوبه كعالمةي نصًبو الفتحةي ادلقٌدرةي على آخرًه منعى 

 .كااارُّ كآّركري متعٌلقاف بأداًة الٌنداءً  من ظهورًىا الكسرةي،
جارّّ كرلركره كعالمةي جرًّْه الفتحةي بدالن من الكسرًة  :لًفلسطُتى 

 .ألنٌو شلنوعه من الٌتنوينً 
 

 انُّقسجخُر 
ككيسرى  االسمي ادلنسوبي اسمه أيضيفىٍت إليو ياءه مشٌددةه،

. محًصيّّ، نسبةن إىل محصى :أٌم ما قبلى الياًء،مثلي  آخريه،
كتيضاؼي تاءه  ييكسري آخري االسمي، : ً طريقُب الّئسج
. مشٌددةه إىل آخرًه

ذؼي تاؤيه عندى  :االسمي ادلملتوـي بتاءو زائدةو للٌتأنييً - 1 ربي
. (فاطًميّّ - فاطمةي ) الٌنسبً 
إذا كانىٍت ألفيوي ثالثةن قيًلبىٍت  :االسمي ادلقصوري كادلنقوصي - 2
 .(عصًومٌ - عصا )ك (عمومٌ -فتًوٌم، عمي- فىتن  )كاكان مثلي 
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ربذؼي عندى الٌنسبًة،  أما إذا كانىٍت ألفيوي فوؽى ثالثةو ي
ارل)مثلي  ارًٌم، الرٌامي- خبي . (الراًميٌ - خبي

 إذا كانىٍت ألفيوي للٌتأنيًي تيقلبي كاكان :االسمي ادلمدكدي - 4
أٌما إذا كانىٍت لغًَت الٌتأنيًي بقيىٍت  (صحراكمٌ - صحراء ) مثلي 

. (قػيرٌائيٌ - قرٌاء):على حاذًلا،مثلي 
إذا كانىٍت الياءي ادلشٌددةي بعدى :-ادلملتوـي بياءو مشٌددةو - 5

- حيوٌم، طيٌ - حيٍّ ) حرؼو كاحًد تيردُّ األلفي إىل أصًلها مثلي 
ذؼي األكىل  .(طوكمٌ  أٌما إذا كانىٍت الياءي ادلشٌددةي بعدى حرفُت ربي

علًوٌم، -  عليٌ )مثلي  كييفتمي ما قبلىها كتيقلبي الثٌانيةي كاكان،
 أٌما إذا كانىٍت فوؽى ثالثًة أحرؼو حيذفىٍت، . (قيصًومٌ - قيصيٌ 

 كيكوفي لفظي االسًم ادلنسوًب كلفًظ االسًم ادلنسوًب إليًو مثلي 
.  (شافًعيٌ - كرًسٌي، شافعيٌ - كرًسيٌ )

ذؼي - 6 االسمي اٌلذم يتوٌسطيوي ياءه مشٌددةه مكسورةه ربي
. (غيزىٍيًليٌ - غيزىٌيل ) الياءي الثٌانيةي عندى الٌنسًب مثلي 
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- مًلك) الٌثالثيُّ ادلكسوري العًُت تيفتًم عينيو مثلي - 7
دُّ الميو عندى الٌنسًب  .(ملىًكيٌ  ـي فًتي أٌما الٌثالثيُّ ااذكؼي الاٌل
. (أبًومٌ - أب )مثلي 

مثلي  عندى الٌنسًب إىل ادلثٌٌت أك اامًع يرٌداف إىل ادلفرًد،- 8
. (خليًقيٌ - يدًكٌم، أخالؽ- يداف):

امرؤي  )االسمي ادلرٌكبي يينسبي إىل االسًم األٌكًؿ منو مثلي - 9
ٍـّ أك أبو  (امرئيٌ – القيمًش  أٌما إذا كافى مبدكءان بابنو أك أ

. (بكرًمٌ - أبو بكرو ):مثلي  فيينسبي إىل االسًم الثٌاين منو،
تكوفي يف أمساًءً  األعالـً غالبان لكثرًة :ش اذُّي الّئسجِ 

: استعماذًلا كىًذًه بعضيها
- ؽلايٌن، ِتامة- بدًكٌم، اليمن-حبرايٌن، البادية- حبرين

، الٌشاـ ، دىره - ِتاـو - سيهًلٌي، الٌركح-ديىرًٌم، الٌسهل- شآـً
- ىذيل مركزٌم،- رازم، مرك- الٌرمٌ  قيرًشٌي،- ركحاين، قريش
ياينٌ - كحدايٌن، عحيمي الٌلحيةً - ىيذيلٌ، الوحدةي  .  حلي

يعملي االسمي ادلنسوبي عملى اسًم ادلفعوًؿ فَتفعي نائبى -
،  . ىذا سيفه ؽلاينّّ صنعتيو:مثاؿه  فاعلو
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 انعموُر 

 رمكَرُر انعموِة  رأََثُره

إذا كافى  :ي ا ُق العدُد اعدوَدو  ن الّ ل يِر والّ أنييِ  -1
جاءى طالبه كاحده :مثاؿه  ،اثئينأك واحٍد العددي داالِّ على 
أك إذا كافى داالِّ  .كرجالف اثناف كامرأتاف اثنتاف كطالبةه كاحدةه،

قرٍأتي أحدى عشرى كتابان كاثنيٍت عشرةى : مثاؿه  ،عشرٍة ارّ ببٍ على 
. قٌصةن 

إذا كافى داالِّ على األعداًد  :يخالُف العدُد اعدوَدو -2
،  :مثاؿه  بُت ثالثةو إىل تسعةو، صلمى ثالثةي طالبو كتسعي طالباتو

اشًتٍيتي عشرةى  :مثاؿه  أك إذا كافى داالن على العشرًة ادلفردًة،
 .كتبو كعشرى قصصو 

إذا كافى داالِّ على  :ا ي صيَفُر للُف العدِد اَع اعدوِدو -3
يف الٌصفّْ األٌكًؿ الثٌانومّْ :مثاؿه ، ألفاًظ العقوًد كادلئًة كاأللفً 

يف مدرسًتنا ألفي طالبو كمئةي  ثالثوفى طالبان كعشركف طالبةن،
. مدٌرسو 
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ٌِة  بعمٍل   وووُر انعموِة عهي  و
. ييصاغي العددي على كزًف فاعلو للٌداللًة على ترتيًب ادلعدكدً 

على  (كاحدو إىل تسعةو )ييصاغي من األعداًد ادلفردًة من- 1
. الثّاليِ كقٍفتي يف الٌصفّْ :مثاؿه  الوزًف الٌسابًت،

أحدى عشرى إىل تسعةى  )ييصاغي من األعداًد ادلرٌكبًة من- 2
 من جزًئها  (عشرى 

. قرٍأتي الكتابى الثٌاين عشرى :مثاؿه  األٌكًؿ فقط،
من )ييصاغي من األعداًد ادلعطوفًة كادلعطوؼً عليها- 3

 من جزًئها األٌكًؿ فقط، (كاحدو كعشرين إىل تسعةو كتسعُت
.  كالعشرينالثّالثبَ قرٍأتي القٌصةى  :مثاؿه 

4 -،  ألفاظي العقوًد كادلئًة كاأللًف ال تيصاغي على كزًف فاعلو
 كإظٌلا تبقى على 
صٍمتي يوـى :مثاؿه   على ادلعدكًد،أٍف تدؿَّ حاذًلا عندما ييرادي 

.  رمضافى  منالّثالثين
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 رعرٍفُر انعموِة ثبل

العددي ىنا مضاؼه ال غلوزي  :األعداُد الملردةُ - 1 
 لذلك تدخلي على ادلعدكًد ألنٌو مضاؼه إليو، دخوؿي اؿ عليو،

يف مدرسًتنا مئةي  .القصقِ كتسعةى  ،الك جِ قرٍأتي ثالثةى : مثلي 
 . ً الطّالجكألفي  ،المدّرس

 تدخلي اؿ على اازًء األٌكًؿ من :األعداُد المرّ ببُ - 2
 كزي ػػكال تدخلي على ادلعدكًد ألنٌوي سبييزه ال يج  العدًد،

.  شجرٌةن ااثئ ن عشرةَ زرٍعتي  :مثاؿه  تعريفيو، 
تدخلي اؿ  :األعداُد المعط  ُب والمعط ُر عليها-3

حفٍحتي  :مثاؿه  على العددين ادلعطوؼي كادلعطوؼي عليو،
.  درسان يف كتاًب القواعدً والعشرين األربعبَ 
تدخلي اؿ عليها مباشرةن،كال تدخلي : للاُظ العق دِ -4

،  يومان من الّثالثينصٍمتي :مثاؿه  على ادلعدكًد ألنٌو سبييزه
. رمضافى 

 

 إعراةُر انعموِة 
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،:األعداُد الملردةُ - 1  تيعربي حبسًب موقًعها يف الكالـً
 تغٌيبى صديقي :أمثلةه 

صفةه رلركرةه :الثٌاليً  ً  من األسبوًع،الثّالي يف اليوـً 
. كعالمةي جرّْىا الكسرةي الحٌاىرةي على آخرًىا

فاعله مرفوعه  :سبعةي  . طالبو من صفّْناالبعبُ  صلمى -
. كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

 ـي كافى ػػاس :أربعةي  . ركابو متأخرين ربعبُ كافى -
. مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

ىذه األعدادي تالزـي البناءى على  :األعداُد المرّ ببُ -2
الفتًم لذلك تكوفي مبنٌيةن على فتًم اازأٌين يف زللّْ رفعو أك 

، : مثاؿه  نصبو أك جرٍّ حبسًب موقًعها يف الكالـً
ثالثةى   متسابقان قبلى  ايًة الٌسباًؽ،ثالثَب عشرَ انسحبى -
كافٍأتي .- فتًم اازأٌيًن يف زللّْ رفعو فاعله  عدده مبٍتّّ على:عشرى 

عدده مبٍتّّ على : تسعةى عشرى   طالبان من ادلتفٌوقُت،تسعَب عشرَ 
اشًتٍكتي يف ادلعرًض - .فتًم اازأٌين يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو
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عدده مبٍتّّ على فتًم : مشى عشرةى  لوحةن،بخمَس عشرَة 
. اازأٌين يف زللّْ جرٍّ حبرًؼ اارّْ 

،- 1:االحلاتٌ  ييعربي  كاثنتا عشرةى، العدداف اثنا عشرى
أٌما  اازءي األٌكؿي منهما إعرابى ادلثٌٌت ألٌ ما ملحقاف بادلثٌٌت،

 اازءي الثٌاين فيكوفي مبنٌيان على الفتًم ال زللَّ لو من اإلعراًب،
ـى لالمتحافً :مثاؿه   اثئ ن عشرةَ  طالبان منذي  اثئا عشرَ تقٌد

فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعو األلفي ألنٌو ملحته  :اثنا ساعةن،
 جزءه مبٍتّّ على الفتًم ال زللَّ لو من اإلعراًب،:عشرى  بادلثٌٌت،
 اسمه رلركره كعالمةي جرًّْه الياءي ألنَّو ملحته بادلثٌٌت، :اثنيت
.  جزءه مبٍتّّ على الفتًم ال زللَّ لو من اإلعرابً :عشرةى 
2 -، يكوفي اازءي األٌكؿي :كالثٌاين عشرى  العدداف احلادم عشرى

منهما مبنٌيان على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو أك نصبو أك جرٍّ حبسًب 
، أٌما اازءي الثٌاين فهو مبٍتّّ على الفتًم ال زللَّ  موقًعهما يف الكالـً

 ،الثّانن عشرَ جلٍستي يف ادلقعًد  :مثاؿه  لو من اإلعراًب،
جزءه مبٍتّّ  :عدده مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ جرٍّ صفةه،عشرى :الثٌاين

. على الفتًم ال زللَّ لو من اإلعرابً 
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تيعربي حبسًب  :األعداُد المعط  ُب والمعط ُر عليها- 3
،  يومان من دمسٌب وعشرونانقضى  :مثاؿه  موقًعها يف الكالـً

الواكي  فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي، : سةه  الشهًر،
، اسمه معطوؼه على  سةو مرفوعه كعالمةي  :عشركف حرؼي عطفو

. رفًعو الواكي ألنٌو ملحته جبمًع ادلذٌكًر الٌساأً 
 ان،ػػتيعربي حبسًب موقًعها يف الكالـً أٌيض: للاُظ العق دِ  -4
مفعوؿه بو منصوبه كعالمةي :ثالثُت شجرٌةن، ثالثينزرٍعنا :مثاؿه 

. نصًبو الياءي ألنٌو ملحته جبمًع ادلذٌكًر الٌساأً 
 

غرى  انلًهخُر انكجرى  انلًهخُر انمّق

  لةه تتأٌلفي من ادلبتدأً كاخلرًب أك من:اللملُب الكبرى
  أك من احلرًؼ ادلشٌبًو بالفعلً ،الفعًل الٌناقًص كامسيو كخربيه

. على أٍف يكوفى اخلربي يف ىذه األنواًع  لةن   كامًسو كخربًه،
كمركبةو للٌنقًل راحىٍت  ىتافان، أنا يف ىدرًة احلناجٌر أنسابي 

. غلٌرىا حصاناف
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كما تتأٌلفي من الفعًل ادلتعٌدم إىل مفعولُت على أٍف يكوفى 
 .أك أٍف تسدَّ ااملةي مسدَّ ادلفعولُت ادلفعوؿي الثٌاين  لةن،

ك لةي   لةه كربل، ،(ااودي  ما) علٍَّمتيم الناسى يف الٌثوراتً :مثاؿه 
، :ااودي  ما  علٍمتي  :مثاؿه آخري  يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو ثافو
سدٍَّت مسدَّ : لةه كربل،ك لةي أٌف العلمى مفيده  (أٌف العلمى مفيده )

.  مفعويل علمى 
تكوفي ااملةي صيغرل إذا كقعىٍت خربان  :اللملُب الصُّيصرى

، دلبتدأو، أك مفعوالن بو  أك حلرؼو مشٌبوو بالفعًل، أك لفعلو ناقصو
 :ثانيان لفعلو متعدٍّ إىل مفعولُت

رأٌيتي  غلرُّىا، (راحىتٍ )للنقلً  كمركبةو  ىتافان، (أنسابي )أنا
 .صاحبىو (ينفعي  )العلمى 

 
 إعراةُر انلًمِة 

،كىي اللملُب هن الكالُم الّ اُم اّللي له اعئىً 
 :أك (غلىت ادلراجلي ) : تتألفي من فعلو كفاعلو  عليبٌ :قسماف

 من الفعًل الٌناقًص :أك(قيًتل احلكيمي  ) من فعلو كنائًب فاعلو 
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: واالميبٌ  ،(ما كانىت احلسناءي ترفعي سًتىىا ) ميو كخربيهػكاس
 من حرؼو :أك (صراعيهيٌن شديدي ) :تتأٌلفي من مبتدأو كخربو 

:  كقوًؿ معركؼو الٌرصايفٌ مشٌبوو بالفعًل كامسيو كخربيه
ا ػإنٌا دلن أمَّةو يف عو  ًد  ضًتهى

  بالعلًم كالسَّيًف قبالن أنشأىٍت ديكىال
يك ُن لللملِب العٌّ ان ااعراِب إذا صحَّع تأويُلها 

واللُّيها ه  نلُس  إعراِب الكلمِب الملردِة الّ ن  بملرٍد،
ْ َها   . حلَّعْ  العّْ

 

ٍَ ااعراةِة ا  نلًمُر انّقزٌ ن ب ي مٌّل ي
 : ااملي اٌليت ذلا زللّّ من اإلعراًب سبعه،ىي

بًٌو ػػتكوفي خربان للمبتدأً أك للحرًؼ ادلش:الخبريبُ -1
أك خربان للفعًل الٌناقًص  ،(يغيضي  ) بردل :بالفعًل،كزللُّها الرٌفعي 

. (ييدفعي بالٌصدكًر حديدي ) كافى  لو :كزللُّها الٌنصبي 
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يكوفي زللُّها إٌما الرٌفعي أك الٌنصبي أك اارُّ :الّصلبُ -2
كىيى تأيت بعدى اسمو نكرةو كربتوم على  حبسًب ادلوصوًؼ،

: كقوؿ الشاعرضمَتو يعودي على الٌنكرًة،
 .(ينتجي العمال) عٌلمُّوا النشءى ى علمان  

،:اللاليبُ -3  كفيها ضمَته يعودي على زللُّها الٌنصبي
 كقد  كيكوفي صاحبي احلاًؿ اسمي معرفةو، صاحًب احلاًؿ،

 .الٌنداءى عجاال(يلٌبوف )أتىوا فيو
 :كقد تربطي الواكي بُتى  لًة احلاًؿ كصاحًبها

. (أنا مسركره )أيحسني إىل الفقراًء ك: مثاؿه 
زللُّها  :ال اقعُب   اباً لشرٍر  ازٍم اق رٍن باللااِ -4
  :كقوًؿ الٌزركٌلياازـي،

  فما لوكالٌشعبي إٍف عرؼى احلياةى 
  عن درًؾ أسباًب احلياًة زليدي  

تأيت بعدى الحٌرًؼ ادلضاًؼ كزللُّها :ال اقعُب الا اً إليه-5
 .صلٍحتى  (درٍستى ) إذا:أك (سافٍرتى ) حضٍرتي يوـى  :اارُّ 
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تأيت بعدى فعلو متعدٍّ ػلتاجي إىل  :ال اقعُب الع اً به-6
 أك تسدُّ مسدَّ ،( إيٌن عبدي اهللً  :قاؿى ) :مفعوؿو بو أك بعدى قوؿو 

 .(أظنُّ أٌنك صادؽه ) مفعولُت بعدى فعلو متعدٍّ إىل مفعولُت
ذلُّا مم:المعط  ُب على  ملٍب لها العٌّ ان ااعرابِ -7

 رحمى اهللي امرأن قاؿى خَتان ) :حبسًب زللّْ ااملًة ادلعطوفًة عليها
 .يف زللّْ نصبو  (قاؿ)معطوفةه على  لةً  (غنم) لة .(فغنم)
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 ي مَّت ن ب يٍ ااعراةِة  انلًمُر انّقزٌ ا

ىي ااملي اٌليت :العَّع لها ان ااعرابِ  اللمُع الّ ن ا
 :كىي ال يصمُّ تأكيليها دبفردو،

 :ىي اٌليت تأيت يف أٌكًؿ الكالـً :اللملُب ااب دائيبُ -1
ال ؽلوتي  )بعدى انتهاًء كالـو سابتو  تأيت أك (يا عركسى آّدً )

 .كتيسمَّى استئنافيةه  (احلتُّ 
م اٌليت تعًتضي بُت شيئُت ق:اللملُب ااع راضّيبُ -2

 :،كقوًؿ شفيًت جربممتالزمُت
ينً  )ليتى العيوفى    ناظرةه  (صالحى الدّْ

 إىل العدكّْ اٌلذم ترمي بو البيدي   
.  جاءىٍت  لةي الٌنداًء معًتضةن بُت اسًم ليتى كخربًىا

  تأيت بعدى االسًم ادلوصوؿً :  ملُب صلِب الم ص لِ -3
: كقوًؿ الٌرصايف

  (دٌرٍت مكاسبيكيم )جوديكا عليها دبا
 (خبال )كقابليوا باحتقارو كٌل مىنٍ     
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 الكالـى اٌلذم ىي اٌليت تفٌسري :اللملُب الّ لسيريبُ -4
: ،كقوؿ الفرزدؽسبقىها

  (ال زبونٍت )كاثٍقتىٍتتعشَّ فإف 
نكٍن مثلى مىن يا ذئبي يصطحباًف    

: كقوًؿ الشايٌب أك
 احلياةى  (أرادى )إذا الٌشعبي يومان 

    فال بدَّ أف يستجيبى القدرٍ 
ك أىٍف،  أٍم،  قد تكوفي مسبوقةن بأحًد حريف التفسًَت،

 كتٍبتي إليو أف :أك ،(اذىبٍ ) أمٍ  إليو، أشٍرتي :مثاؿه 
 . (احضرٍ )

 :تأيت بعدى القسمً : ملُب   اِب القسسِ -5
 (ألحافحىنَّ على العهدً  )كاهللً 
 رِر َف ملُب   اِب الّشرِر غيِر اللازِم  و اللّ -6

: كقوًؿ الٌرصايف ،اللازِم غيِر المق رِن باللااِ  
ـى للحرثً    األرضى شلرًعةن  (ردَّ  )إف قا

ـى للحرًب دؾَّ الٌسهلى كاابال    أك قا
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   ةن ػا العيربى قاطبػى حىٌت إذا ما انتدٍبن
 كأنٌا انتدبٍػنىا كاحدان رجال (كٌنا )

ان  العَّع لها اللملُب المعط  ُب على  ملٍب ا-7
     : ق ِل الّرصا نّ :ااعرابِ 

 أ عيوا الرٌأمى فيما تعملوف بوؼ
 .بنشاطو ينكري ادللالى  (اعملوا )  َّ     

ال زللَّ ذلا من  (أ عيوا)معطوفةه على  لةً ( اعملوا)  لةي 
 .اإلعرابً 

 

   انلجرُر انًجزمأُر 
كطلربي عنو  ادلبتدأي ىو االسمي اٌلذم نبدأي بو ااملةى االمسية ى

ككلّّ من ادلبتدأً  كاخلربي ىو اٌلذم طلربي بو عن ادلبتدًأ، باخلرًب،
كعالمةي رفًعو مبتدأه مرفوعه  :العلمي  العلمي مفيده، :كاخلرًب مرفوعاف
الٌضٌمةي كعالمةي رفًعو خربه مرفوعه  :مفيده  الٌضٌمةي الحٌاىرةي،

 .الحٌاىرةي 
 .العلمي مفيده  :االماً الرداً ار  عاً -1:يأيت ادلبتدأي : ح الُه
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: كقوًؿ نزار قباين: اصدراً امواً -2
 كزلاؿه أىٍف ينتهي اللَّيموفي   كٌل ليمونةو ستنجبي طفالن 
مبتدأه مرفوعه، كالتقديري ينتهي ادلصدري ادلؤٌكؿي من أٍف كالفعًل 

 .انتهاءي 
األصلي يف ادلبتدأً أٍف يكوفى اسمى معرفةو كأٍف  :نكرةً - 3

يكوفى اخلربي نكرةن، كغلوزي االبتداءي بنكرةو يف عددو من األحواًؿ 
 :منها

 (؟لقااٌ أال  )بعدى أداًة االستفتاًح أال -

 ي ليمونةو  عّ  :إذا أ ضيفىٍت الٌنكرةي إىل ما بعدىا -
 .ستنجبي طفالن 

 . مؤمنه خَته من مشرؾو لعبدٌ  :إذا كانىٍت موصوفةن  -

 كيل يف )إذا كافى ادلبتدأي نكرةن كاخلربي شبوى  لةو  -

 .( قدًنه ه ىً  غوطتٍيًك 
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 عندنا،أك   حدٌ ما  :،مثاؿه نلنٍ إذا كقعىٍت بعدى  -
 اصطبارٌ لوال :  مثاؿه ل ا معى اهلًل؟ أك إلهٌ أ: مثاؿه  ،اال لهامٍ 
،  . رابضه  الدٌ خرٍجتي فإذا  :إذا الللائيبأك  ذللٍكتي

 إعطااٌ -  دبعركؼو صدقةه  ارٌ  :إذا  اَنْ  عاالًب  يما بعَدها -
 .قرشان يف سبيًل العلًم ينهضي باألمة

ككم - كما الٌتعٌجبيةً  كأمساًء الٌشرًط، :إذا كانىٍت مبهمةن  -
 من ميسلوفو  سْ -  أ لى الرَّبيعى اا-  غلتهٍد ينجمٍ َانْ : اخلربيةً 

 ضىتٍ ؼف

على حاقدو ثائرً الالم: إذا أفادىٍت الٌدعاءى  -   ه

 :قد يأيت اخلربي : ن اُع الخبرِ 
كعالمةي رفًعو مبتدأه مرفوعه  :العلمي  ،نا عٌ العلمي  :الرداً -1

 .الٌضٌمةي كعالمةي رفًعو خربه مرفوعه :نافعه  الٌضٌمةي الحٌاىرةي،

 :ادلدرسةي  ،واالعبٌ  الاحُ هاادلدرسةي : ملًب االميبً -2
مبتدأه  :ساحتيها الٌضٌمةي الحٌاىرةي،كعالمةي رفًعو مبتدأه مرفوعه 
الٌضٌمةي الحٌاىرةي كاذلاءي ضمَته مٌتصله كعالمةي رفًعو ثافو مرفوعه 
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خربه مرفوعه : كاسعةه   يف زللّْ جرٍّ باإلضافًة،فتمً مبٍتّّ على اؿ
 .الٌضٌمةي الحٌاىرةي كعالمةي رفًعو 

مبتدأه  :الطٌالبي  ،(يدرسُ )الطٌالبي  : ملًب  علّيبً -3
فعله مضارعه مرفوعه :يدرسي  الحٌاىرةي، الٌضٌمةي كعالمةي رفًعو مرفوعه 

 ،كالفاعلي ضمَته مستًته جوازان تقديريه ىو الٌضٌمةي،كعالمةي رفًعو 
 .ك لةي يدرسي يف زللّْ رفعو خربه 

 . على الشَّعلرةِ العصفوري : اراً والروراً :شبَه  ملبٍ -4
 :على الشجرٌةً  الٌضٌمةي،كعالمةي رفًعو مبتدأه مرفوعه  :العصفوري 

الكسرةي الحٌاىرةي متعٌلقاف باخلرًب كعالمةي جرّْه جارّّ كرلركره 
  :الكتابي فوؽى الطٌاكلةً  :ظر اً أك  .ااذكًؼ كقد نابا عنو

مفعوؿه فيو : فوؽى  الٌضٌمةي،كعالمةي رفًعو مبتدأه مرفوعه  :الكتابي 
متعٌلته خبربو  الفتحةي،كعالمةه نصًبو ظرؼي مكافو منصوبه 

كعالمةي جرّْه مضاؼه إليو رلركره : الطٌاكلةً  .زلذكؼو نابى عنو
. الكسرةي الحٌاىرةي 
وُر انلجرِة    :رعمُّد
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قد يأيت للمبتدأً الواحًد أكثري من خربو، كيتعدَّدي اخلربي سواءن 
نشيٌط الدٌّ الطٌالبي : مثاؿه  كافى مفردان أك  لةن أك شبوى  لةو،

الٌضٌمةي كعالمةي رفًعو مبتدأه مرفوعه  :الطٌالبي  ،يلجُّي الخيرَ 
 :رلدّّ  الٌضٌمةي الحٌاىرةي،كعالمةي رفًعو خربه مرفوعه :نشيطه  الحٌاىرةي،

فعله مضارعه  :ػلبُّ  الٌضٌمةي،كعالمةي رفًعو خربه ثافو مرفوعه 
الٌضٌمةي كالفاعلي ضمَته مستًته جوازان تقديريه كعالمةي رفًعو مرفوعه 
مفعوؿه :اخلَتى  كااملةي من الفعًل كالفاعًل يف زللّْ رفعو خربه، ىو،

 .الفتحةي الحٌاىرةي كعالمةي نصًبو بو منصوبه 
 :  وةُر رممٍىِة انلجرِة عهي انًجزمأِة 

 : غلبي تقدًني اخلرًب على ادلبتدأً يف األحواًؿ الٌتاليةً 
سواءن كافى جارٌان  إذا كافى ادلبتدأي نكرةن كاخلربي شبوى  لةو،-1

فوؽى  يف ادلدرسًة طاٌلبه كثَتكف، :مثاؿه  :كرلركران أك ظرفان 
. الشجرًة عصفوره 

للحريًٌة  :إذا كافى يف ادلبتدأً ضمَته يعودي إىل اخلربً -2
 .ثمُئها
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 :إذا كافى اخلربي من أمساًء الٌصدارًة،كأمساًء االستفهاـً -3
 امسيك؟ اا 

 :  وةُر  مرُر انلجرِة 
 :ػلذؼي اخلربي كجوبان يف احلاالًت الٌتاليةً  
 الليااُ لوال  :إذا  اَا المب د ُ بعَد  داِة الّشرِر ل ا-1

مبتدأه مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي  :الليااُ  ُ ،ذلاجٍت استعبار
 .كخربيه زلذكؼه كجوبان تقديريه موجوده أك كائنه  ،الحٌاىرةي 
 لوما ادلطري ليبمشى الٌزرعي، :إذا  اَا المب د ُ بعَد ل اا-2
الٌضٌمةي الحٌاىرةي كخربيه كعالمةي رفًعو مبتدأه مرفوعه : ادلطري 

 .زلذكؼه كجوبان تقديريه كائنه 
مساءه  :بعَد القسِس إذا  اَن المب د ُ االماً صريلاً -3
مبتدأه  :عمري  الالٌـ رابطةه للقسًم، :لعمريؾ  أك كالسَّماًء،لعمُرا
كالكاؼي ضمَته مٌتصله  الٌضٌمةي الحٌاىرةي،كعالمةي رفًعو مرفوعه 

كاخلربي زلذكؼه كجوبان  .مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ جرٍّ باإلضافةً 
 .  تقديريه قسمي
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 األ ررُر انًمجّق خُر ثبنفعمِة 
ىي أحرؼه زبتصُّ بالدخوًؿ على اامًل االمسيًة ادلؤلفًة من 

كيبقى اخلربي  ادلبتدأً كاخلرًب فتنصبي ادلبتدأى كيسٌمى امسيها،
- لي - لكنّ - أنّ -  نّ -إنّ :كىي مرفوعان كيسٌمى خربيىا،

 حرؼه مشٌبوه بالفعًل،:إفٌ  ،إّن العلَس نا عٌ : مثاؿ لعّع،
 :نافعه  الفتحةي الحٌاىرةي،كعالمةي نصًبو اسمي إٌف منصوبه :العلمى 

 .الٌضٌمةي الحٌاىرةي كعالمةي رفًعو خربه مرفوعه 
علٍمتي   العلمى مفيده،إنّ  ،تفيداف الٌتوكيدى :إّن، نّ :اعانيها

 . الٌصدؽى ينجي صاحبىو نَّع 
 ى ى األزىارى صلوـه  أنّ تفيدي الٌتشبيوى،:  أنّ 
.  الٌشبابى يعود يومان لي  تفيدي الٌتمٍت، :لي 
، :لكنَّع    دراستىوي لكنّ يطه ػػأمحدي نش تفيدي االستدراؾى
. متوسطةه 
.  الفرجى قريبه لععّ  ،(األمرى ادلستحسنى )تفيدي الًٌتٌجي :لععَّع 
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: أك  لةن فعليةن  ،نا عٌ إٌف العلمى :كتأيت أخباريىا إٌما مفردةن 
ائلُرها إٌف الغرفةى  :أك امسيةن   ي صاحبىو،يئلعلعٌل العلمى 

. على الشلّرةِ إٌف العصفورى  :أك شبوى  لةو  ، ميعٌ 
 إذا ددَلْ  اا على إّن  إنّها تكلُّيها عن العمِع،- 
  (إظٌلا أنتى مذٌكره  ) :مثاؿه 

ضمَته منفصله مبٍتّّ على الفتًم :أنتى  كاٌفةه كمكفوفةه،:إظٌلا
خربه مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي  :مذٌكره  يف زللّْ رفعو مبتدأه،
. الحٌاىرةي على آخرًه
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هب ٌّق  كسرُر   زيُر هًزحِة إ
 تيفتمي علزةي إٌف إذا صمَّ تأكيليها مع امًسها كخربًىا دبصدرو،

. علمت نفع العلم :كالٌتقدير علٍمتي أٌف العلم نافعه، :مثاؿه 
ا إذا أ يصٌم تأكيليها مع امًسها كخربًىا  كتيكسري علزِتي

: كذلك يف ادلواضًع الٌتاليةً  دبصدرو،
1 -، : كقوًؿ إيٌليا أيب ماضي إذا كقعوٍت يف أٌكًؿ الكالـً

ػا     إٌف احلياةى حبىٍتكى كٌل كنوزًىى
 ال تبمللىنَّ على احلياًة ببعًض مػا 

. (إيٌن عبدي اهللً  ) :قاؿى  :إذا كقعىٍت يف صدًر  لًة القوؿً -2
كاهلًل إٌف العربى أٌمةه  :إذا كقعىٍت يف صدًر  لًة القسمً - 3
. كاحدةه 
ـي ادلزحلقةي يف خربًىا- 4 علٍمتي إٌف العلمى  :إذا كقعىٍت الاٌل
. لنافعه 

أثنٍيتي على  :إذا كقعىٍت يف أٌكًؿ  لًة صلًة ادلوصوؿً - 5
. اٌلذم إيٌن أحًتميو
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 ااعاللُر 
إٌما بالٌتسكًُت أك  ىو تغيَته يطرأي على حرًؼ العٌلًة،

. باحلذًؼ أك بالقلبً 
تسٌكني الواكي ادلتطرٌفةي بعدى ضمٍّ  :ااعالُل بالّ سكينِ -1
لثقًل النطًت (يعًطي)كالياءي ادلتطرٌفةي بعدى كسرو (يدعيو)
. باحلركةً 
ذؼي حرؼي العٌلًة يف الفعًل -ا:ااعالُل بالللرِ -2 ػلي

- قٍمت ) بضمًَت رفعو دلنًع التقاًء الٌساكنُت األجوًؼ إذا اٌتصلى 
 .(يعٍدف

ذؼي منو حرؼي -ب إذا جيزـى الفعلي ادلعتلُّ ااخري ػلي
.  (أ يعط)العٌلةً 
ذؼي كاكيه يف ادلضارًع كاألمرً -ج - كىف) ادلثاؿي الواكمي ربي
 .(ؼً - يفي

 تيردُّ األلفي إىل أصًلها يف - ا:ااعالُل بالقلجِ - 3
 اٌتصػاذًلا بضمائًر الرٌفًع ادلتحرٌكةً  األفعاًؿ الٌثالثيًة عندى 

. (عىصىواف-  فػىتػىيىاف) الٌتثنيةً  ككذلك عندى  (رميٍت ي -دعٍوتي )
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- استدعى ) تيقلبي األلفي ياءن إذا كانىٍت فوؽى ثالثيةو - 
. (استدعيت
تيقلبي األلفي ياءن إذا كقعىت بعدى ياًء :- يف الٌتصغَت- 
  إذا كقعىت بعدى حرؼو مكسورو،:أك ،(غزيّْل- غيزٍيل )الٌتصغَتً 

. (مفاتًيم- مفتاحه )
- بايٌع) تيقلبي األلفي كاكان إذا كقعىت بعدى حرؼو مضموـو - 
 (بيوًيع

 (ناًجي)إذا سيبقىت بكسرةو :- تيقلبي الواكي ياءن - ب
. (ناًجو )أصليها
. (ًميزاف،أصلها ًمٍوزاف ) مثلي  (ًمٍفعىاؿ)يف صيغةً - 
يسًتًضي، أصلها  ):مثلي  إذا تطرٌفىت بعدى كسرو،- 
. (يسًتًضو
إذا كقعىت بُتى كسرةو كألفو يف األجوًؼ ادلعتلّْ العًُت - 
ـي  الٌصياـ أصليها)مثلي  . (الصّْوا

تيقلبي الياءي كاكان يف اسًم الفاعًل إذا سيٌكنىت الياءي بعدى -ج
. (ميوقن بدٌؿ مييقن)مثلي  ضمٍّ،
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تيقلبي الواكي كالياءي ألفان إذا ربرٌكىت حبركةو أصليةو بعدى - د
، .    (غزىكى - غزىا،األصل رمىيى - رىمىى )مثلي  فتمو

 

 ااثمالُر 
: ىو حذؼي حرؼو ككضعي آخرى مكانىو،كأشهري حاالتًو

 إبداؿي الواًك أك الياًء علزةن إذا تطرٌفىتا بعدى ألفو ساكنةو،-1
. (قضاءو بدؿ قضام )ك ،(مساءو بدؿ مساكو  )مثلي 

،ىمإبػداؿي األلًف -2  )مثاؿه  زةن إذا تطرٌفىت بعدى ألفو
 .(صحراء

 علزةن يف الفعًل األجوًؼ، (فاًعل )إبداؿي ألًف صيغةً -3
 .(قائل بدؿ قاًكؿ، بائع بدؿ بايع)مثلي 

 اٌتصلى بدؿ ًاٍكتىصلى، )تاءن مثلي  (افػٍتػىعىلى  )إبداؿي فاًء صيغةً -4
 .(كاتَّسرى بدؿ ايٌتسرى 

 داالن إذا كقعىت بعدى داؿو أك ذاؿو  (افتعلى  )إبداؿي تاءً -5
،  .(بدؿ اذتكر،ازدىر بدؿ ازِتر اذدكر )مثلي   أك زامو
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طاءن إذا كقعىت بعدى صادو أك ضادو أك  (افتعلى  )إبداؿي تاءً -6
،  )مثلي  طاءو أك ظػاءو، اصطربى بدؿ اصتربى،اضطربى بدؿ اضًتبى

. (اطٌردى بدؿ اطًتدى 
 

 انزّقمغَرُر 
: ييصٌغري االسمي بأحًد األكزاًف الٌتاليةً 

ه،:الٌثالثيُّ -1  ييصٌغري بضمّْ أٌكلًو كفتًم ثانيو كزيادًة ياءو بعدى
. (فػيعىٍيل)،فوزنو(فػيهىٍيد- فهد )مثلي 

 كزفً  ييصٌغري فوؽي الٌثالثيّْ إٌما على:فوؽى الٌثالثيّْ -2
: مثل(فػيعىيعيل) كزف أك على ،(ـقديرىم )مثلي (فػيعىيًعل) 

 .(عيصىيفَت)

- دعد )مثلي  تيزادي تاءه يف آخًر الٌثالثيّْ ادلؤٌنًي،-3
 .(ديعىيدة

4-، حييي ريٌدت  ،(بػيٍتى - ابن )مثلي  ييردُّ احلرؼي ااذكؼي
 .الياءي 

. (دينىينَت- دينار):مثلي  ييردُّ حرؼي العٌلًة إىل أصًلو،-5
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 انلًهخُر انفعهَخُر 
، كتتأٌلفي إٌما من الفعًل  ىيى ااملةي اٌليت تبدأي بفعلو

أك من الفعًل كنائًب  ،(مسٍعتي النصيحةى  )كالفاعلً 
عت النصيحةي )الفاعلً   )أك من الفعًل الٌناقًص كاسػًمو كخربًه(مسًي

.  (كاف ااوُّ معتدالن 
 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 112 

 انفبعمُر 
ـى بالفعًل، :الفاعلي   كيكوفي مرفوعان، اسمه يدؿُّ على من قا

ـى  :مثاؿه  ـى  الولدي، نا  فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم الحٌاىًر، :نا
. فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي  :الولدي 

ـى عليو،  دائمان،اللععِ  كيأيت الفاعلي بعدى   كال غلوزي أٍف يتقٌد
ـى، ـى خربيه فلو قٍلنا الولدي نا . فإٌف الولدى ىنا مبتدأه ك لةي نا

يسافري  :كقد يأيت الفاعلي بعدى اسًم الفاعلً 
 ، د وحضرى ادل

فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعو الواكي ألنٌو من األمساًء  :أخوه
كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ جرٍّ  اخلمسًة،
. باإلضافةً 

: صوتيو ،ص تُهأمحدي ىٌداره :أك يأيت بعدى مبالغًة اسًم الفاعلً 
كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ  فاعله مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي،
. على الٌضمّْ يف زللّْ جرٍّ باإلضافةً 

 :سَتتيو ،اليرتُهخالده زلمودةه :أك يأيت بعدى اسًم ادلفعوؿً 
 كاذلاءي يف زللّْ جرٍّ ،نائبي فاعلو مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي 

. باإلضافةً 
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سعيده حسنه  :أك يأيت بعدى الٌصفًة ادلشٌبهًة باسًم الفاعلً 
. فاعله مرفوعه كاذلاءي يف زللّْ جرٍّ  باإلضافةً  :خلقيو ،دلُقه

 كمن العقيقُ  ىيهاتى ,ىيهاتى : أك يأيت بعدى اسًم الفعلً 
. مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي  فاعله :بو، العقيتي 
ـى  :قد يأيت الفاعلي امسان ظاىران -1: ح الُه .  ال لدُ  نا

.  الولدي اسمه ظاىره 
نا ضمَته   القصيدةى،حللّئا :أك يأيت ضمَتان مٌتصالن -2

  .فاعله  مٌتصله يف زللّْ رفعو 
ـى الطٌالبي لالمتحاًف  :أك يأيت ضمَتان مستًتان - 3 تقٌد
فاعلي أجابى ضمَته مستًته جوازان   عن األسئلًة، ى و  اب

.  تقديريه ىو
فادلصدري  ، ّنب نلْل َ سرَّين :أك يأيت مصدران مؤٌكالن - 4

مرفوعه على أنو (سٌرين صلاحيك )ادلؤٌكؿي من أٌف كامسها كخربىا
. فاعله 

 
 َباتُر انفبعمِة 
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ىو اسمه مرفوعه ػللُّ زللَّ الفاعًل عندى بناًء الفعًل 
: كينوبي عن الفاعلً  للمجهوًؿ،

جدُّ - كافٍأتي آّدَّ  :مثلي  ،الملع ُل به-1
ي
كوًفئى ادل

ـى الولدي يف الٌسريرً :مثلي  اللارُّي والملروُر،-2 نًيم يف _ نا
 .الٌسريرً 

 ًصيمى - تي شهرى رمضافى ػػصمٍ  :مثلي  الّلرُر،-3
 . رمضافي 

 .ًسَت سَته سريعي - سٍرتي سَتان سريعان :مثلي  المصدُر،-4

: كيأيت نائبي الفاعلً 
ـي  :مثلي  االماً صريلاً،-1 .  يف بيًتوالمراُ ال ييكرى
 على    ْم ُ :مثلي  ضميراً اّ صالً  و اس  رًا،- 2

 .نائبي الفاعًل ضمَته مٌتصله ىو الٌتاءي يف كوفٍئتي  اجتهادم،

نائبي الفاعًل للفعًل ييكرىـ ضمَته -  يف بيتوُيكَرمُ ادلرءي ال 
. مستًته تقديريه ىو
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يف الفعًل ادلتعٌدم إىل اثنُت ينوبي ادلفعوؿي األٌكؿي  :االحلبٌ 
 ااا لانُ ظيٌن - ادلقصّْري االمتحافى سهالن  ظنَّ  :عن الفاعلً 

. سهالن 
 

 رأََ ُر انفعمِة يم انفبعمِة أ  َباجِةه

:  ا َت انزأََ ِة يَم انفبعمِة - ا :يكوفي الفعلي 
. صلحىٍت سعادي  :مثلي  إذا كافى الفاعلي مؤنٌثان حقيقيان، -1
إذا كافى الفاعلي ضمَتان مستًتان يعودي إىل مؤٌنيو  -2

، : مثلي  أك إىل مؤٌنيو رلازمٍّ،.العاُد نلَل ْ  :مثلي  حقيقيٍّ
ضمَته مستًته  فالفاعلي يف كلٍّ منهما ،الكأُس انكسَرت

كىيى ادلؤٌنيي  يف ادلثاًؿ األٌكًؿ، يعودي إىل سعادى، تقديريه ىي،
، أك إىل الكأًس يف ادلثاًؿ الثٌاين، كىيى ادلؤٌنيي  احلقيقيُّ

فادلؤٌنيي احلقيقيُّ ىو ما ؽلكن سبييزي ادلؤٌنًي من ادلذٌكًر .آّازمُّ 
أٌما ادلؤٌنيي آّازمُّ فهو ماال ؽلكني سبييزي ادلذٌكًر من  يف جنًسو،

 .ادلؤٌنًي يف جنًسو

:  بازُر انزأََ ِة - ة
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 إذا كافى الفاعلي مؤنٌثان حقيقيان مفصوالن عن الفعلً - 1
،  صلمى يف :أك صلحىت يف االمتحاًف سعادي، :مثلي   بفاصلو

.  االمتحاًف سعادي 
، :مثلي  إذا كافى الفاعلي مؤنٌثان رلازيان،- 2  انكسرىت الكأسي

. أك انكسرى الكأسي 
صلحىت  :مثل إذا كافى الفاعلي  عى مؤٌنيو سادلان،-3

، . أك صلمى الطالباتي  الطالباتي
، :مثلي  إذا كافى الفاعلي  عى تكسَتو،- 4 أك  حضرى الرجاؿي

. حضرىت الٌرجاؿي 
يبقى الفعلي  :إ راُد اللعِع اَع اللاعِع  و نائِبه اللّاهرين

-صلمى الطٌالبي : مثلي  مفردان سواءن جاءى الفاعلي أك نائبيو مفردان،
جدُّ، أك مثٌٌت،

ي
كوًفئ آٌّداف، - صلمى الطالباف :مثلي  كوًفئ ادل
. صلمى الٌطاٌلبي  أك كوًفئى آٌّدكف: مثلي  أك  عان،

ـى الفاعلي أك نائبيو، فإٌف الفعلى يٌتصلي بضمائًر  أٌما إذا تقٌد
جدُّ  الطالبي صلمى، :مثاؿه  ألٌف الفاعلى يصبمي مبتدأن، الرٌفًع،

ي
ادل
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جدَّاف كوًفئا الطالباف صلحا،- كوًفئ
ي
 الٌطاٌلبي صلحيوا،- ادل

جدُّكف كوًفئوا
ي
 .ادل

 
 انًفعولُر ثه

مسعى  :مثاؿه  اسمه منصوبه يدؿُّ على مىن كقعى عليو الفعلي،
مفعوؿه بو منصوبه بالفتحًة  :نصيحةى . أبيونصيلبَ الولدي 

: كقد يأيت ادلفعوؿي بو الحٌاىرًة،
فادلفعوؿي   أبيو،نصيلبَ مسعى الولدي  :مثل االماً ظاهرًا،-1

. ظاىره  بو نصيحةى اسمه 
ضمَته : ؾإيٌاؾ نعبدي، إيٌا: مثل ضميراً ائلصاًل،-2

نصبو مفعوؿه بو ميقٌدـه،  منفصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زلل ّْ
 .كالكاؼي للملطابً 

 (مسعٍت)مسعىٍت أمحدي، فالياء يف :مثلي ضميراً اّ صاًل،-3
 .ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو
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أٍف أكافئىو مصدره  أكدُّ أٍف أكافئىو،:،مثلي اصدراً امّوا-4
، فادلصدري مكافأتو منصوبه على  الٌتقديري أكدُّ ميكافأىتو، مؤٌكؿه

 .أنٌو مفعوؿه بو

بعدى األفعاًؿ ادلتعٌديًة إىل   ملٌب االميٌب  و  عليٌب،-5
 ،(ما ااودي؟ ) عٌلٍمتيم الٌناسى يف الٌثوراتً  :مثلي  مفعولُت،

 .فجملةي ما ااودي؟ يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو

ـى ادلفعوؿي بو على الفاعًل،- :االحلاتٌ   غلوزي أٍف يتقٌد
. مسعى الٌنصيحةى أمحدي : مثلي 

: أىالن كسهالن، أىالن :غلوزي حذؼي الفعًل قبلىو، مثلي -
، مفعوؿه بو منصوبه  : سهالن   لفعلو زلذكؼو تقديريه حلٍلتى

. قديريه نزٍلت تمفعوؿه بو منصوبه لفعلو زلذكؼو 
 

 انًفعولُر يَعه
بعدى  لةو ليدؿَّ على ما  اسمه فضلةه ييسبتي بواكو دبعٌت معى،
فإذا توافرىت فيو ىذًه  متَّ الفعلي دبصاحبًتو دكفى ادلشاركًة،

، فالٌسَتي حصلى  :مثلي  الٌشركطي كافى منصوبان، سٍرتي كالٌنهرى
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: كالٌنهرى .دبصاحبًة الٌنهًر دكفى أٍف ييشارؾى الٌنهري يف فعًل الٌسَتً 
. مفعوؿه معو منصوبه بالفتحًة الحٌاىرةً 

ـي ادلفعوًؿ معو على الفعًل،-  فقولينا كالٌنهرى  ال غلوزي تقٌد
.  سٍرتى غَتي جائزو 
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 األ عبلُر انُّقبقمخِة 
ىي أفعاؿه تدخلي على ااملًة االمسٌيًة ادلؤلٌفًة من ادلبتدأً 

فيبقى ادلبتدأي مرفوعان كييسٌمى امسيها، كتنصبي اخلربى  كاخلرًب،
ٌيت ناقصةن ألٌ ا ال تكتفي دبرفوًعها إلسباـً  كييسٌمى خربيىا، كمسي

-  صبح-صار– ان : كإظٌلا ربتاجي إىل اخلرًب،كىيى  ادلعٌت،
- اادام- اازال- ليس- ظع- بات-  اسى- ضلى
: كافى .كافى الطالبي غائبان :مثاؿه اا  ئ،- ااانلبّ - اابرح

اسمي كافى مرفوعه  :فعله ماضو ناقصه مبٍتّّ على الفتًم، الطالبي 
خربيىا منصوبه كعالمةي : غائبان .كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

. نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
 تدؿُّ على حدكًث الفعًل يف ادلاضي، : انَ  :اعانيها

. كافى الطالبي غائبان  :مثاؿه 
. صارى ااوُّ معتدالن  :مثاؿه  تدؿُّ على الٌتحٌوًؿ،: صارَ 
،أمثلةه بات،- اسى- ضلى-  صبح أصبمى  :دبعٌت صارى
أمسى العدكُّ - أضحى العربي أٌمةن كاحدةن -ااوى ي حارٌان 

. باتى ادلمتحني قلقان - منهزمان 
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. ليمشى االمتحافي صعبان  :مثاؿه  تدؿُّ على الٌنفًي، :ليسَ 
،:  ى ظعّ  . ظلَّ ادلطري يهطلي  :مثاؿه  دبعٌت بقيى

تدؿُّ على  :اا  ئ- ااانلبَّع - اابرح–اادام - اازال
 :أمثلةه  .كأخباري ىذه األفعاًؿ  له فعليةه غالبان  دكاـً احلدكًث،

مابرحى - سأشرحي ماداـ الوقتي مناسبان - مازاؿى ادلطري يهطلي 
مافتئى الٌطاٌلبي يذىبوف إىل - الطالبي غليبي عن األسئلةً 

. ماانفكَّ العٌماؿي يعملوف يف احلقلً -ادلدرسةً 
 

 انفعمُر انم َيُر 
 األصلٌيًة صحيحةن قىو الفعلي اٌلذم تكوفي  يعي حركؼً 

. كتبى - مسعى : مثاؿه  خاليةن من حركًؼ العٌلًة،
ىو ما كافى أحدي حركًفو األصلٌيًة  :المهم زُ - 1: ن اُعه

. بدأى - سأؿى - ضأمر: مثاؿه  علزةن،
ما كافى أحدي حركًفو األصلٌيًة ه   :الملّعفُ -2
. قلتى - زللى -ردَّ  :مثاؿه  ،(مكرران )مضٌعفان 
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ىو ما خلىت حركفيو األصلٌيةي من اذلمًز :الّسالسُ -3
. لعبى - ربمى  :مثاؿه  كالٌتضعيًف،

 
 انفعمُر انًعزمُّد 

 )ىو الفعلي اٌلذم يكوفي أحدي حركًفو األصلٌيًة حرؼى عٌلةو 
. (ألفه أك كاكه أك ياءه 

 :مثاؿه  ىوى ما كافى أٌكليو حرؼى عٌلةو، :المثالُ - 1:  ن اُعه
. ينعى – كردى 

 :مثاؿه  ىوى ما كافى كسطيو حرؼى عٌلةو، :األ  رُ  -2
. غيدى - حوؿى - جادى 

- غزا: مثاؿه  ىو ما كافى آخريه حرؼى عٌلةو،: الّئاققُ - 3
. رضي
- كشى: مثاؿه  ىناؾ أفعاؿه ربتوم على حريٍف عٌلةو،-
. عول
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 انفعمُر انًب ٌ
كىو مبٍتّّ  فعله يدؿُّ على حدثو كقعى قبلى زمًن التكٌلًم،

. دائمان 
 :ثُبءُر انفعمِة انًب ٌ

 االثنًُت، إذا اٌتصلت بو ألفي -ا :يُبئى على الل حِ -1
فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم  :صلحىا ،نلَلاالطالباف  :مثاؿه 

كاأللفي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على  الٌتصالًو بألًف االثنًُت،
. الٌسكوًف يف زللّْ رفعو فاعله 

الطٌالبةي  :مثاؿه   إذا اٌتصلىت بو تاءي الٌتأنيًي الٌساكنةي،-ب
كالٌتاءي  فعله ماضو مبٍته على الفتًم الحٌاىًر، :صلحىتٍ  ،نلَل ْ 
 .للتأنييً 

 :صلمى  ،نلحَ الطٌالبي : مثاؿه  أ يتصٍل بو شيءه، إذا- ج
. فعله ماضو مبٍتّّ على الفتًم الحٌاىرً 

إذا اٌتصلىت بو تاءي الفاعًل - ا :يُبئى على الّسك نِ -2
فعله ماضو مبٍتّّ  :مسٍعتي   كالـى أيب،المْع ُ  :مثاؿه  ادلتحركةي،
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كالٌتاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ  على الٌسكوًف الٌتصالًو بتاًء الفاعًل،
. على الٌضمّْ يف زللّْ رفعو فاعله 

  الهْمنَ الفتياتي  :مثاؿه  إذا اٌتصلىت بو نوفي الٌنسوًة،- ب
فعله ماضو مبٍتّّ على الٌسكوًف  :أسهٍمنى  يف بناءً  الوطًن،

 كالٌنوفي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الفتًم يف ،الٌتصالًو بنوًف الٌنسوةً 
. زللّْ رفعو فاعله 

 :مثاؿه  إذا اٌتصلىت بو نا الٌدالةي على الفاعلُت،- ج
فعله ماضو مبٍتّّ على  :انتصٍرنا  يف حرًب تشرينى،ان صْرنا

كنا ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف  الٌسكوًف الٌتصالًو بنا،
. يف زللّْ رفعو فاعله 

: مثاؿه  إذا اٌتصلىت بو كاكي ااماعًة،:يُبئى على الّلسٍّ - 3
فعله  :انتصريكا  على أعداًئهم يف حٌطُتى،ان صُرواادلسلموف 

كالواكي ضمَته  ماضو مبٍتّّ على الٌضمّْ التصالًو بواًك ااماعًة،
. مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو فاعله 

 

 انفعمُر انًفبدوُر 
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 ي  قر : مثاؿه  فعله يدؿُّ على حدىثو يتمُّ يف كقًت التكٌلًم،
فعله مضارعه مرفوعه كعالمةي رفًعو الٌضٌمةي : كتابى الٌنحو، أقرأي 

. الحٌاىرةي 
: اللعُع الملارُع اعرٌب دائماً 

يكوفي الفعلي ادلضارعي مرفوعان إذا أ ييسبٍت  :ر ُع الملارعِ 
،مثاؿه   إبراىيمي القواعدى من ير عُ كإٍذ ) :حبرؼو ناصبو أك جازـو

مضارعه مرفوعه كعالمةي رفًعو  فعله  :يرفعي , (..البيًت كإمساعيلي 
. الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

 

 َمتُر انًفبدوِة 

إذا سيبتى بأحًد احلركًؼ  ي  يُئصُج اللعُع الملارع
: كىيى  الناصبًة،
فعله  :أكافئى  ، ى آّدَّ   ا ئأحبُّ أف  :ٌ  مثاؿ  ْن،- 1

. مضارعه منصوبه بأٍف كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
فعله  :أِتاكفى  ، يف كاجبايت تهاونَ لن : مثاؿ ،لنْ -2

. مضارعه منصوبه بلن كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
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فعله مضارعه :  أصلمى  نلَح،أدرسي كي  :مثاؿه  ن،- 3
. منصوبه بكي كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

، :قاؿى الطٌالبي : مثاؿه  ،إذنْ - 4  فأجابى  سأدرسي
 فعله مضارعه منصوبه بإذف: تنجمى  ،تئلحَ إذٍف  :ادلدٌرسي 

.  كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
: ويُنصة ُانفعمُ ادلضارعُ تأٌ ادلضًزجِ تعدَ

: أتعٌلمى  ،ألتعّلسَ ذىٍبتي إىل ادلدرسًة : مثاؿه  اِم الّ عليِع، -1
كعالمةي  فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعد الـً الٌتعليًل،

 .نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

تكوفي مسبوقةن بكافى ادلنفيًة كما يشتتُّ اِم اللل ِد،  -2
 ،( أخاهي يف ديًن ادلًلًك ً ليأدلَ ما كافى يوسفي ): مثاؿه  منها،
فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعد الـً ااحوًد  :يأخذى 

 .كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

ينصبي ادلضارعي بعدىىا  ىي حرؼي غايةو كجرّّ، :حّ ى -3
 :أتعٌلمى  ، تعّلسَ جٍئتي إىل ادلدرسًة حىت : مثاؿه  بأٍف مضمرة،
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كعالمةي نصبو  فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعد حىت،
 .الفتحةي الحٌاىرةي 

: ، أصلمى  نلحَ سأدرسي أك :  دبعٌت إىل أٍف، مثاؿه : وْ  -4
كعالمةي نصبو  فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعدى أك،

سأعاقبي  :مثاؿه  كقد تكوفي أك دبعٌت إالٌ، .الفتحةي الحٌاىرةي 
فعله مضارعه منصوبه بأٍف  :يقلعى   عن ذنبو،يُقلعَ اااين أك 

 .مضمرة بعد أك كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

ىي الفاءي اٌليت يكوف ما قبلها سببان يف  : اِا الّسببّيبِ  -5
، أٌم إٌف االجتهادى   ئلحَ اجتهٍد  :مثاؿه  حصوًؿ ما بعدىا،

فعله مضارعه منصوبه بأٍف : كتنجمى  سببه يف حصوًؿ الٌنجاًح،
كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي على  مضمرة بعد فاًء الٌسببيًة،

. آخره
ضى ؽال مي ):اؿه ثـ ،بئلنٍ ٌسببيًة مسبوقةن ؿ   تكوفي فاءي ا

فعله  :ؽلوتوا الفاءي فاءي الٌسببيًة، :فيموتوا ،( يم ُت اعليًهم 
كعالمةي نصًبو  مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعدى فاًء الٌسببيًة،

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 128 

 كالواكي  حذؼي الٌنوًف من آخره ألنٌو من األفعاًؿ اخلمسًة،
. ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو فاعله 

  ،  ئلحَ اجتهٍد  :مثاؿه  ، ً  األار،بطلجٍ    أك مسبوقةن 
 فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعدى فاًء الٌسببيًة،: تنجمى  
. كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي  

فعله : تعاقبى  ،  عاقجَ ال تفعٍل شرٌان  :مثاؿ ، ً الّئهن  و
مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعد فاًء الٌسببيًة كعالمةي نصبو 

ىل تزكرين : مثاؿه  ، ً ااال لهامأك  .الفتحةي الحٌاىرةي 
فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعد  :أكرمىكى  ؟ أ رَاب

كالفاعلي ضمَته  فاًء الٌسببيًة كعالمةي نصبو الفتحةي الحٌاىرةي،
كالكاؼي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على  مستًته كجوبان تقديريه أنا،

ىالٌ : مثاؿه  ،اللعٍّ أك  .الفتًم يف زللّْ نصبو مفعوؿه بو
فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعدى : تنجمى  ،  ئلحَ تدرس 

 ليتك تتأىن فتتقنى عملىك، :مثاؿه  ،الّ مئنأك  .فاًء الٌسببيةً 
 فعله مضارعه منصوبه بأٍف مضمرة بعد فاًء الٌسببيًة،: تتقنى 

. كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان تقديريه أنت
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  زوُر انفعمِة انًفبدوِة 

إذا سيبتى بأحًد احلركًؼ ُيل ُم اللعُع الملارُع 
: ااازمًة،كىيى 

، :لس- 1 غلزـي ادلضارعى كينفي  حرؼي جزـو كنفيو كقلبو
: كقوًؿ شوقي ادلاضي، حدكثو يف

خييػٍّْرتى فاخًٍتتى ادلبيتى على الطَّول  
 جػاىان أك تلػمَّ ثراءى تبنِ أ 

 فعله مضارعه رلزـك بلم،: تتً  .حرؼ جاـز: أ
كالفاعلي ضمَته  كعالمةي جزًمو حذؼي حرؼي العٌلًة من آخرًه، 

. مستًته كجوبان تقديريه أنت
حرؼه جازـه غلزـي ادلضارعى كينفي حدكثىو يف  :لّما- 2
كتوٌقًع حدكًث الفعًل  كامتداًد الٌنفًي إىل زمًن التكٌلًم، ادلاضي،

،يللرِ  لّما :مثاؿه  يف ادلستقبًل،  حرؼه جازـه،: دلٌا  الغائبي
كعالمةي جزًمو الٌسكوف  فعله مضارعه رلزكـه بلٌما، :ػلضر
. الحٌاىرةي، كحٌرؾى بالكسًر دلنًع التقاًء الٌساكنُت ي 
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حرؼه جازـه يدؿُّ على طلًب حدكًث  اُم األاِر،- 3
 كتقلبي معٌت ادلضارًع إىل معٌت الطٌلًب كفعًل األمًر، الفعًل،
فعله : تسعى  اٌلالـي الـي األمًر،: لتسعى   إىل اخلًَت،ل سعَ  :مثاؿه 

مضارعه رلزكـه بالـ األمًر، كعالمةي جزًمو حذؼي حرًؼ العٌلًة 
. كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان تقديريه أنت من آخرًه،

حرؼه جازـه غلزـي ادلضارعى كيدؿُّ على  ا الّئاهيُب،- 4
: كقوًؿ الٌشاعرً  طلًب الكفّْ عن العمًل،

 ى عن خلتو كتأيت مثلىوي  ا تئه
    عاره عليكى إذا فعٍلتى عحيمي 

كعالمةي  فعله مضارعه رلزكـه بال،: ناىية جازمة، تنوى  :ال
كالفاعلي ضمَته مستًته  جزمو حذؼي حرًؼ العٌلًة من آخره،

. كجوبان تقديريه أنت
 

  زوُر انًفبدوُر  ٌ  واةِة ان ّقهتِة 
كالطٌلبي ىو ما  غلزـي الفعلي ادلضارعي إذا كقعى جوابان للطٌلًب،
: كيشملي  دؿَّ على طلًب حدكًث الفعًل أك الكفّْ عنو،
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يدؿُّ على طلًب حدكًث الفعًل على كجًو  :األارَ - 1
 :مثاؿه  االستعالًء،

فعله مضارعه  :أستجبٍ  ،( لكيم ال لجْ كقاؿى ربُّكيم ادعيوين  ) 
كعالمةي جزًمو الٌسكوفي الحٌاىرةي  رلزكـه ألنٌو جوابي الطٌلًب،

. كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان تقديره أنا على آخرًه،
 لتفعٍل خَتان  :مثاؿه  الملارَع المق رَن بالِم األاِر،- 2

مضارعه رلزكـه ألنٌو جوابي الطٌلًب،  فعله : تنلٍ   جزاءىه،تئعْ  
كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان  كعالمةي جزًمو الٌسكوفي الحٌاىرةي،

. تقديريه أنت
ىو طلبي الكفّْ عن الفعًل على كجًو  :الّئهنَ - 3

 :ربظى   براحًة الٌضمَت،تلفَ ال تؤًذ أحدان  :مثاؿه  االستعالًء،
كعالمةي جزًمو حذؼي  فعله مضارعه رلزكـه ألنٌو جوابي الطٌلًب،

كالفاعلي ضمَته مستًته كجوبان تقديريه  حرًؼ العٌلًة من آخرًه،
. أنت

 

 ثُبءُر انًفبدوِة 
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: الفعلي ادلضارعي ميعربه دائمان إال أنٌو يأيت مبنٌيان يف موضعُت
إذا اٌتصلىٍت بو إحدل نوين الٌتوكيًد :يُبئى على الل حِ - 1

 عملى اليوـً إىل الغًد، ا تمدَرنّ  :مثاؿه  اخلفيفةي، الثٌقيلةي أك
فعله مضارعه مبٍتّّ على الفتًم التصالو بنوًف الٌتوكيًد  :تؤخرىفٌ 
 بال، كالفاعلي  الثقيلًة،

 كىو يف زللّْ جزـو
. كجوبان تقديريه أنت  ضمَته مستًته 

فعله مضارعه مبٍتّّ على الفتًم : ِتملىنٍ  :اتهمَلْن وا باتب
كالفاعلي  .الٌتوكيًد اخلفيفًة، كىو يف زللّْ جزـو بال التصالًو بنوفً 

.  ضمَته مستًته كجوبان تقديريه أنت
إذا اٌتصلىٍت بو نوفي الٌنسوةي،  :يُبئى على الّسك نِ -2
: يسهٍمنى  يسهْمَن  ن بئاِا ال طِن،الفتياتي  :مثاؿه 

مضارعه مبٍتّّ على الٌسكوًف التصالًو بنوًف الٌنسوًة كالٌنوفي  فعل ه
. ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ رفعو فاعله 

 

ٌِة  ِّة ثبنُّقو  روكَمُر انفعمِة انًفبدوِة
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يؤٌكدي الفعلي ادلضارعي بالٌنوًف الثٌقيلًة أك اخلفيفًة يف زمٍت 
كعندى توكيًد  احلاًؿ أك االستقباًؿ، كغلوزي توكيدي فعًل األمًر ّٔما،

. على االستقباؿً  الفعًل ادلضارًع بالٌنوًف يصبمي داالِّ 
يكوفي ادلضارعي  :و  ُب ت  يِد اللعِع الملارِع بالّئ نِ 

،دااًّ على كاجبى الٌتوكيًد بالٌنوًف إذا كافى  ُاثب اً غيَر ائلنٍّ
 كاهلل :مثاؿه  ، ً اسب قاً بالقسس اق رناً بالالِّم، ااال قباِل،
فالفعالف   إىل اخلًَت،ألالعَينْ كاهلل  :أك .إىل اخلَتً ألالعَيّن 

ٍ مضارعاف كاجبا الٌتوكيًد بالٌنوًف مبنياف على  ٌ، كأسعىُتى أسعُتى
. الفتمً 

كاهلًل : مثاؿه  نقصى أحدي الٌشركًط الٌسابقًة امتنعى توكيديه، فإذا
امتنعى توكيدي الفعًل بالٌنوًف لوجوًد  :لسوؼى أسعى إىل اخلَتً 
كاهلًل ألسعى إىل اخلًَت : أك ،(سوؼ)فاصلو بُتى اٌلالـً كالفعلً 

،  االستقباًؿ، دؿُّ علىمامتنعى توكيدي الفعًل بالٌنوًف ألنَّو ال  اليوـً
امتنعى توكيدي الفعًل بالٌنوًف ألنٌو  كاهلًل ال أعللي كاجبايت، :أك

.  منفيّّ 
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 جوازُ توكيدُ الفعلِ املضارع ِبالنّونِ
غلوزي توكيدي الفعًل ادلضارًع بالٌنوًف إذا كافى مسبوقان -1
ال  :، أمثلةه (...سبٌٍت - ترٌجي- استفهاـه -  يه - أمره  ) و بطلج
أكال ِتمٍل كاجباتك، جائزي الٌتوكيًد ألنٌو   كاجباتك،تهمَلنّ 

 أك لتسعى إىل اخلًَت، جائزي   إىل اخلًَت،ل سعَينّ  .سيبتى بنهيو 
. الٌتوكيًد ألنٌو سيبتى بالـً األمرً 

  كغلوزي توكيديه بالٌنوًف إذا كافى مسبوقان بإٌما-2
أك إٌما   اخلَتى تنٍل زلٌبةى الناًس،تلعَلنَّع إٌما  :مثاؿه  ،(ما+إف)

. تفعٍل اخلَتى تنٍل زلٌبةى الناسً 
 طزيقحُ ذىكيدِ ادلضارعِ تاننّىٌِ

تلحقيو نوفي  :الملارُع الُمسئُد إلى الملرِد الملّ رِ - 1
: نقوؿي (تكتبي  )لتوكيًد الفعلً : مثاؿه  الٌتوكيًد دكفى تغيَتو فيو،

.  كاجباًتكل ك َبنّ 
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 إذا كاف معتلَّ ااخًر باأللًف تيقلبي ياءن عندى الٌتوكيًد،- 
 :معتلُّ ااخًر باأللًف عندى توكيًده نقوؿي  (يسعى )الفعلي 

.   إىل اخلَتً ل سعَينّ 
تلحقيو نوفي الٌتوكيًد مع  :المسئُد إلى ن ِن الّئس ةِ - 2

الفعلي  :مثاؿه  إضافًة ألفو قبلىها بينها كبُتى نوًف الٌنسوًة،
كىو فعله مبٍتّّ على  ،ل دراْلئان :نقوؿي يف توكيًده تدرٍسن،

الٌسكوًف التصالًو بنوًف الٌنسوًة يف زللّْ جزـو بالـ األمًر، كالٌنوفي 
 ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ رفعو 
.  فاعله، كاأللفي للفصًل بُت الٌنونُت

 ذىكيدُ األفعال ِاخلًسحِ
ربذؼي  ،يك بان: مثاؿه  :الُمسئُد إلى  لِف ااثئينِ - 1

كربٌرؾي نوفي الٌتوكيًد  نوفي الرٌفًع عندى الٌتوكيًد لتوايل األمثاًؿ،
كيكوفي الفعلي معربان غَتى مبٍتٍّ لعدـً اتصالًو بنوًف  بالكسًر،

فعله : يك بانِ : نقوؿي  الٌتوكيًد مباشرةن لوجوًد فاصلو بينهما،
مضارعه مرفوعه كعالمةي رفًعو ثبوتي الٌنوًف ااذكفًة لتوايل 
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كاأللفي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ  األمثاًؿ،
. (يكتباننً  )أصليو رفعو فاعله،

ذؼي نوفي الرٌفًع لتوايل : المسئُد إلى واِو اللماعبِ - 2 ربي
كيضمُّ ما  كربذؼي كاكي ااماعًة اللتقاًء الٌساكنُت، األمثاًؿ،

قبل نوًف الٌتوكيًد للٌداللًة على كاًك ااماعًة ااذكفًة، كيكوفي 
(: تك ُبنّ )  نقوؿي يف توكيًد الفعًل تكتبوف، الفعلي ميعربان أٌيضان،

كىو فعله مضارعه مرفوعه بثبوًت الٌنوًف ااذكفًة لتوايل األمثاًؿ، 
كالواكي ااذكفةي اللتقاًء الٌساكنُت ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على 

.  الٌسكوًف يف زللّْ رفعو فاعله 
إذا كاف الفعلي ادلضارعي معتلَّ ااخًر باأللًف تبقى كاكي -

، ذؼي األلفي  لتوكيًد الفعًل تسعىٍوف، ااماعًة كربرؾي بالٌضمّْ،كربي
(. تسعُ نّ ) :نقوؿي 

ذؼي نوفي  :المسئُد إلى ياِا الممنّثِب المخاطببِ - 3 ربي
كربذؼي ياءي ادلؤنٌثًة ادلملاطبًة اللتقاًء  الرٌفًع لتوايل األمثاًؿ،

للٌداللًة على ياًء  كييكسري ما قبل نوًف الٌتوكيدً  الٌساكنُت،
نقوؿي يف توكيًد الفعًل  كيكوفي الفعلي ميعربان أٌيضان، ادلؤنٌثًة،
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كىو فعله مضارعه مرفوعه بثبوًت الٌنوًف  (:تك ِبنّ )  تكتبُت،
كالياءي ااذكفةي اللتقاًء الٌساكنُت ضمَته  ااذكفًة لتوايل األمثاًؿ،

. مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو فاعله 
ذؼي ألفي الفعًل، إذا كافى الفعلي معتلَّ ااخًر باأللًف،-  ربي

لتوكيًد الفعًل تسعُت  كتبقى ياءي ادلؤنٌثًة ادلملاطبًة مكسورةن،
(. تسعِينّ  )نقوؿي 

 
  عمُر األيرِة 

ىو الفعلي اٌلذم يدؿُّ على طلًب حدكًث العمًل يف 
: كىو مبٍتّّ دائمان  ادلستقبًل على كجًو االستعالًء،

: تناءُ فعمِ األيزِ
 :مثلي  إذا أ يتصٍل بو شيءه،-ا:يُبئى على الّسك نِ - 1

فعلي أمرو مبٍتّّ على الٌسكوًف الحٌاىرًة على  :امسعٍ  (االمعْ ) 
. آخرًه
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فعلي  :امسٍعنى  (.االمْعن )أك إذا اٌتصلىٍت بو نوفي الٌنسوةً -ب
كالٌنوفي  الٌسكوًف الحٌاىرًة التصالًو بنوًف الٌنسوًة، أمرو مبٍتّّ على

. ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ رفعو فاعله 
إذا اٌتصلىت بو إحدل نوين الٌتوكيًد :يُبئى على الل حِ -2

. االمَعنَّع -  االمَعنْ  :اخلفيفةي أك الثقيلةي، مثاؿه 
 فعلي أمرو مبٍتّّ على الفتًم التصالو بنوًف الٌتوكيًد  :امسعىنٍ 
فعلي  :امسعىنَّ  .كالٌنوفي حرؼه ال زللَّ لو من اإلعرابً  .اخلفيفةً 

كالٌنوفي  أمرو مبٍتّّ على الفتًم التصالو بنوًف الٌتوكيًد الثقيلًة،
. حرؼه ال زللَّ لو من اإلعرابً 

إذا كافى معتلَّ  :يُبئى على حلِر حرِر العّلِب -3
. ااعِ - ادنُ - االعَ  :مثاؿه  ااخًر،
كلّّ منها فعلي أمرو مبٍتّّ على حذًؼ :امضً - ادفي -اسعى 

.  حرًؼ العٌلًة من آخره
إذا كافى مضارعيو من األفعاًؿ  :يُبئى على حلِر الّئ نِ  4

اٌتصلىٍت بو ألفي االثنُت أك كاكي ااماعًة أك  اخلمسًة، أم إذا
 ا  بن - ا  ب ا-ا  با :مثاؿه  .ياءي ادلؤنٌثًة ادلملاطبةً 
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فعلي أمػرو مبٍتّّ على حذًؼ الٌنوًف التصالو بألًف  :اكتبا
االثنُت كاأللفي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو 

فعلي أمرو مبٍتّّ على حذًؼ الٌنوًف التصالو بواًك  :اكتبوا .فاعله 
كالواكي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو  ااماعًة،
 فعلي أمرو مبٍتّّ على حذًؼ الٌنوًف التصالو بياءً : اكتيب .فاعله 
كالياءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف   ادلملاطبًة،ادلؤنثةً 

. زللّْ رفعو فاعله 
 

 األ عبلُر انلًسخُر 
ىي كلُّ فعلو مضارعو اٌتصلىت بو ألفي االثنُت أك كاكي 

يت باألفعاًؿ اخلمسًة ألٌف  ااماعًة أك ياءي ادلؤنٌثًة ادلملاطبًة، كمسي
الفعلى ادلضارعى عندى اتصالو بالٌضمائًر ادلذكورًة يكوفي على 

- يسمعوف- تسمعاف- يسمعاف: مثاؿه يسمعي   مًش صورو،
. تسمعُت- تسمعوف

 يف ثب ُت الّئ نِ   ً عالاُب ر ِع األ عاِل الخمسب :إعرابها
: يسمعاف  صوتى ادلدٌرًس،يسمعانالطٌالباف : مثاؿه .آخرًىا
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فعله مضارعه مرفوعه كعالمةي رفًعو ثبوتي الٌنوًف يف آخرًه ألنٌو من 
كاأللفي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف  األفعاًؿ اخلمسًة،
 .زللّْ رفعو فاعله 

  منعالاُب نصِج األ عاِل الخمسِب حلُر الّئ نِ 
فعله : يكٌفوا  عن الٌلعًب،يكلُّي ااألكالدي لن  :مثاؿه   آخرًىا،

مضارعه منصوبه كعالمةي نصًبو حذؼي الٌنوًف من أخرًه ألنٌو من 
األفعاًؿ اخلمسًة،كالواكي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف 

. زللّْ رفعو فاعله 
  من آخرىا، ً عالاُب   ِم األ عاِل الخمسِب حلُر الّئ ن

فعله مضارعه رلزكـه : ربضرم  أممًش،تللريأنت أ  :مثاؿه 
كعالمةي جزًمو حذؼي الٌنوًف من آخرًه ألنٌو من األفعاًؿ 

اخلمسًة،كالياءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو 
. فاعله 
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 انّقالووُر  انًزعمّقً
كال  ىو الفعلي اٌلذم يكتفي بفػاعًلو إلسباـً ادلعٌت، :اٌلالزـي 

 إحداىيٌن سبشي على و اَات)  :يتعػٌداه إىل ادلفعػوًؿ بو، مثاؿه 
 (إحداىنٌ )الفعلي جاءى الزـه ألنٌو اكتفى بفاعًلو  ،(استحياءو 

. إلسباـً ادلعٌت
 ىو الفعل اٌلذم ال يكتفي بفاعلو إلسباـ: ادلتعٌدم

مسٍعتي نصيحةى  :مثاؿ كإظلا يتعٌداه إىل ادلفعوًؿ بو،  ادلعٌت،
فعل متعدٍّ لعدـً اكتفائًو بفاعلًو إلسباـً  :كالدم، فالفعلي مسٍعتي 

. نصيحةى  :كإظلا تعٌداه إىل ادلفعوًؿ بو ادلعٌت،
ىو اٌلذم يكتفي  :اللعُع الم عّدي إلى الع ٍل واحدٍ  -1

، قرٍأتي قرْ تُ :دبفعوؿو كاحدو إلسباـً ادلعٌت، مثاؿه  فعل : الكتابى
ماضو مبٍتّّ على الٌسكوًف التصالو بالٌتاًء كالٌتاءي ضمَته مٌتصله 

مفعوؿه بو : الكتابى .مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ رفعو فاعله 
. كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي ، منصوبه 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 142 

ىو الفعلي اٌلذم ال :اللعُع الم عّدي إلى الع لين -2
يكتفي دبفعوؿو كاحدو إلسباـً ادلعٌت كإظلا يتعٌدل إىل اثنُت، كىو 

 :نوعاف

كىي :الم عّدي إلى الع لين  صلهما اب د ٌ ودبرٌ - ا
. أفعاؿي الحنّْ كاليقًُت كالتحويلً 

-ظٌن ػ خاؿ ػ زعم ػ حسب ػ حجا:  عاُل اللنٍّ - 1
ىٍب  -عدٌ -جعل

 بو مفعوؿه :الٌنجاحى الّئلاَح الهاًل،الكسوؿي ظنَّع : مثاؿه 
، أ . مفعوؿه بو ثافو منصوبه  :سهالن  كؿ منصوبه

. تعٌلم-علم ػ رأل ػ ألفى ػ كجد ػ درل:  عاُل اليقينِ ػ 2
مفعوؿه بو أكؿه :العلمى العلَس نا عاً،الطالبي ر ى  :مثاؿ
، . مفعوؿه بو ثافو منصوبه بالفتحةً :نافعان  منصوبه

 (صٌَت  ) جعل ػ رد ػ صٌَتػ كىب دبعٌت:  عاُل ال ل يعِ ػ3
. زبذ-ترؾ-ازبذ

ىثَّاؿي صيَّعر :مثاؿه 
مفعوؿه بو أكؿه :الٌطُتى الطٍّيَن تمثاًا،ادل

،سبثاالن  . مفعوؿه بو ثافو منصوبه :منصوبه
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الم عّدي إلى الع لين ليس  صُلهما اب دً  - ب
-منم، كىىب، أعطى،كىسا، سىأؿ، ألبمش:ىي أفعاؿي ودبرًا،
. منع-فٌهم- عٌلم

فعله ماضو مبٍتّّ  :كىبى وهَج ااُ اانساَن عقاًل،:مثاؿ
لفظي اااللًة فاعله مرفوعه كعالمةي  :اهللي  .على الفتًم الحٌاىرً 
مفعوؿه بو أٌكؿه منصوبه :اإلنسافى  .رفًعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

مفعوؿه بو ثافو منصوبه  :عقالن  .كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 
. كعالمةي نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

- أرل :ىي أفعاؿي   الم عّدي إلى ثالثِب الع اٍت،-ج
. خرٌب - حٌدث- نٌبأ-أعلم- أنبأ-أخرب

فعله ماضو مبٍتّّ على : أريٍػتيوي العلمى نافعان،أريٍػتيوي :مثاؿه 
كالتاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ رفعو  الٌسكوًف،
كاذلاءي ضمَته مٌتصله مبٍتّّ على الٌضمّْ يف زللّْ نصبو  فاعله،

مفعوؿه بو ثافو منصوبه كعالمةي نصبًو  :العلمى  مفعوؿه بو أٌكؿ،
مفعوؿه بو ثاليه منصوبه كعالمةي  :نافعان  الفتحةي الحٌاىرةي،

.  نصبًو الفتحةي الحٌاىرةي 
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 أسًبءُر األ عبلِة 
 ىي أمساءه تدؿُّ على معٌت الفعًل من حييي اقًتا يا بالٌزمًن،

كاالتصاؿ بضمائر الرفع ) كال تقبلي عالماتًو، كتعملي عملىو،
: كىي كتكوفي مبنٌيةن كاألمساًء، (أك تاء التأنيي كغَتىا

: مثلي  يدؿُّ على معٌت ادلاضي، :االُس  عٍع ااضٍ -1
،شّ انَ  دبعٌت بعيدى،هيهات  دبعٌت  ى الرعان دبعٌت افًتؽى
.  دبعٌت سرعافى  ى َوشكان. دبعٌت بطيؤ ى بطآنأسرعى،
: مثلي   يدؿُّ على معٌت ادلضارًع،:االُس  عٍع الارعٍ -2
دبعٌت :  رٍّ  دبعٌت أستحسني، :ببٍ  دبعٌت أتوٌجعي أك أتأأي، : وٍ 

، ، :واهاً  دبعٌت أتوٌجعي،:  وو أتضٌجري دبعٌت  :َويْ  دبعٌت أتعٌجبي
،  .دبعٌت يكفي: بَلع أتعٌجبي

 :مثلي  يدؿُّ على طلًب حدكًث العمًل،:االُس  عِع  ارٍ -3
 دبعٌت خٍذ،: إليب دبعٌت سبٌهٍل، :رويداَ  دبعٌت خٍذ، :دونب
 :َاهْ  دبعٌت اسكٍت،: َصهْ  دبعٌت أقبٍل، :حنَّع  دبعٌت أقبٍل،: هلسَّع 

 دبعٌت استجٍب، : اين دبعٌت استمٌر،:  ً إيه دبعٌت اكفٍف،
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دبعٌت  : ااابَ  دبعٌت ابتعٍد، : ى إليبدبعٌت التزـٍ، : عليبَ 
 .دبعٌت بادرٍ : َبدارِ   دبعٌت احذٍر،َحلارِ  تقدـٍ،

عت عن العرًب،: الّسماعّيبُ - 1: ن اُعها  ىي اٌليت مسي
. سرعافى - شٌتافى - آمُت- آهو - أؼٌ -ىيهاتى : مثلي 

: مثلي   إما عن ااارّْ كآّركًر،تىي اٌليت نيقلى :المئق لبُ -2
، أك عن الحٌرًؼ، مثلي  ، أك عن ادلصدًر، : إليكى دكنكى

. ركيدؾى :مثلي 
ىي اٌليت تيصاغي على أكزافو قياسيةو من :القيااليبُ - 3

- بىدارً - نىزاؿً : ،مثل(فػىعىاؿً ):الٌثالثيّْ ادلتصٌرًؼ على كزفً 
 .حىذارً 
تكوفي أمساءي األفعاًؿ مبنٌيةن على ما ينتهي بًو آخريىا، -

. كليمشى ذلا قاعدةه لبناًئها
يكوفي لفحيها خلطاًب ادلفرًد كادلثٌٌت كاامًع، دكفى إضافًة -

الٌضمائر الٌدالًة عليها، باستثناًء ما اٌتصلى منها بكاًؼ 
- ركيدكما-ركيدؾى : اخلطاًب، فَتاعى لفظي ادلملاطًب، مثاؿه 

. ركيدكيم
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تُر   انزّقعلّق

َعَله: لو صيغتاًف قياسيتاف  َ ْ ِعْع ِبه- اا َ  َفْ
 اـ:نقوؿ ، ىيل الربيع :يف  لةً  ( ىيل)للٌتعٌجًب من الفعلً 

ٍل بالربيعً : ٍ ىلى الربيعى أكأى    .أى ى ًٍ
 ان مبٍتمثبتان،  تاٌمان، ،أٍف يكوفى الفعلي ثالثيان :شروُر صياغِ ه

 .قابالن للٌتفاكتً  ،ليمش الٌصفةي منوي على كزًف أفعلى،للمعلـو
 :صياغُ ه ان األ عاِل الّ ن لس تس  ِر الّشروَر السَّعابقبَ 

1 -،  و  ان    و ناقصاً، إذا  اَن اللعُع   َق ثالثنٍّ
ييؤتى دبصدرًًه الٌصريًم أك ادلؤٌكًؿ  :الّصلُب ائُه على وزِن   ععَ 

ما  ما أشىدَّ، :الٌتعٌجًب مثلي  مسبوقان بفعلو يساعدي على صياغةً 
 اخل...ما أركع أىٍعحمى،
ـى الوطًن،- ـى الوط:أك ما أىٍعحمى تقدُّ )  في ػما أعحمى أٍف يتقٌد

. (تقٌدـ فوؽ ثالثي
رةى الٌشممًش،-  أك ما أشدَّ أف ربميرى الٌشممشي  ما أشىدَّ محي

. (الٌصفةي من محير أمحر على كزًف أفعلى )
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ما أٍركعى أف نكوفى أٌمةن  :أك ما أىٍركىعى كونىنا أٌمةن كاحدةن،-
ٍـّ  كافى فعله ناقصه غَتي ) كاحدةن  . (تا
 للمله ِل  إنّئا نأتن اً إذا  اَن اللعُع ائلّياً  و ابئنّ - 2

الممّوِل ائُه دوَن الّصريِح اسب قاً باللعِع  بالمصدرِ 
 .المساعدِ 
ما -  .(ضلـر منفي)ما أ لى أٍف ال ضلرـى الفقَتى حٌقو:-أمثلةه 

 (ييصاف مبٍت للمجهوؿ) أحسنى أف ييصاف حتُّ الفقَتً 
إذا  اَن اللعُع  اادًا، و غيَر قابٍع للّ لاوِت ا - 3

 .ن عّلُج ائه إطالقاً 
إذا  اَات صيص ا الّ عّلِج ان  عٍع - 1:االحلاتٌ 

 اع عٍّ العيِن باأللفِ 
 جادى أصلي )ما أجودى حامتى  : و َج ردُّي األلِف إلى  صِلها

 طابى أصلي ) ما أطيبى العيشى يف ربوًع الوطنً  ( ألفها كاكه 
  .(ألًفها ياءه 
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إذا  ان المصدُر امّواً يل ُز حلُر الباِا الّ ائدِة - 2
 .أعحٍم أف يتقٌدـ الوطن:،مثاؿان صيصِب   عْع بَف

، قد ُت اُد  اَن بين اا الّ عّلبيِب و عِع الّ عّلجِ - 3
: كقوًؿ الٌشاعرً 
 أملمى طفلةن  من غًَت شيءو زبجلي - كافى - ما

: للّ عّلِج صيٌي الماعيٌب تُعرُر بقريئِب الكالِم اثعُ - 4
. ااال لهام- الّئداا- البلان اا- ا  ن - ا درو
  مَع  اا:إعراُب صيص ن الّ عّلِج القياالي ين- 5
 الّربيعَ 
نكرةه تامةه مبنٌيةه على الٌسكوًف يف زللّْ رفعو مبتدأه، : اا
كالفاعلي ضمَته  فعله ماضو جامده إلنشاء الٌتعٌجًب،:  معَ 

كااملةي من الفعل كالفاعًل يف زللّْ  مستًته كجوبان تقديره ىو،
ـه،  منصوبه كعالمةي  مفعوؿه بو:الّربيعَ  رفعو خربه مقٌد

 . نصًبو الفتحةي الحٌاىرةي 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 150 

فعله ماضو جامده جاءى على صيغًة :   معْ :   مْع بالّربيعِ 
اسمه رلركره :الّربيعِ حرؼي جرٍّ زائده،  :والبااُ األمًر للٌتعٌجًب، 

 .لفحان مرفوعه زلالن على أنو فاعلي أ لٍ 
 

 انًمح  انمّقو
كييستعملي . أسلوبه ييستعملي الستحساًف أمرو أك ذمّْو

. بمس وا حبَّعلا:لللمّ و,نعَس وحبَّعلا:الفعالف للمدحِ 
.  نعمى اخللتي الٌصدؽي  :نقوؿي  مدحى الٌصدًؽ، إذا أردنا: مثاؿه 
. فاعله :اخللتي  ،فعله جامده إلنشاًء ادلدحً :نعمى :أجزاؤيه
 .ادلملصوصي بادلدحً : الٌصدؽي 

: الٌصدؽي  .فاعل :ذا.للمدح فعله  :حبَّ  :حبَّذا الٌصدؽي :أك
. ادلملصوصي بادلدح

ـٌ الكذًب نقوؿي  ال حبَّذا :أك،بئمشى اخللتي الكذبي :كيف ذ
 الكذبي 

 فعله ماضو إلنشاًء ادلدح مبٍتّّ على الفتم،:نعمى : إعرابه
كااملةي يف  فاعله مرفوعه كعالمةي رفعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي، :اخللتي 
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كعالمةي رفعو مبتدأه مؤٌخره مرفوعه  :الٌصدؽي  .زللّْ رفعو خربه مقدـه 
. الٌضٌمةي الحٌاىرةي 

اسم إشارةو مبٍتّّ على : ذا،فعله ماض للمدحً : حبَّ 
 كااملةي خربه مقدـه،.الٌسكوًف يف زللّْ رفعو فاعله 

 . مبتدأه مؤخره :كالٌصدؽي 
يصمُّ يف أسلوًب ادلدًح أك الذْـّ ادلبدكًء بنعم أك بئمشى  -

 :مثاؿه  :خصوًص بادلدًح أك الذْـّ  اأأٍف نبدأى  لتو باالسمً 
الٌصدؽي نعمى اخللتي،كال غلوزي ذلك يف ادلبدكًء حببَّذا أك ال 

. حبَّذا
 :يأيت فاعلي نعم كبئمش :  اعُع نعَس وبمسَ 

 آّدُّ الطالجُ نعم :امسان ظاىران زلٌلى باؿ -1
  ادلدرسًة آّدُّ طالجُ نعمى :مضافان إىل زللى باؿ -2

: خلقان )بئمش خلقان الكذبي  :تًتان شلٌيزان بنكرةو ػضمَتان ممش -3
 .(سبييز منصوب

 .عمى ما تٌتصفي بو الٌصدؽي ف:ضمَتان مستًتان شلٌيزان دبا -4
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قد تلحت تاءي الٌتأنيًي الفعالًف ااامداًف :- ه االحلات
  .(نعمت الصديقةي ىنده ) نعمى كبئمشى إذا كاف الفاعلي مؤنٌثان 

قد يأيت ادلملصوصي بادلدًح نكرةن على أٍف تكوف نكرةن  -
نعم الصديتي )كتكوفي ااملةي اٌليت بعدىا صفةن ذلا سلصوصةن،
 لةي ػلفحك يف زللّْ رفعو  ( ػلفحك إذا غٍبت عنوصديقٌ 
 .نعمى الٌصديتي صديتي العمرً :  أك.صفةه 

غلوزي حذؼي ادلملصوًص بادلدًح أك الذْـّ إذا كاف يف  -
 .(حسبينا اهلل كنعمى الوكيلي ) :يدؿُّ عليو الكالـً ما

 

 ٌّ ُّر  اا زمبوِة
يأيت  ،(أخصُّ  )ىو اسمه منصوبه بفعلو زلذكؼو تقديريهي 

ى ادلقصودى منو،مبعدى ضمًَت تكلُّمو ؿ كيسمَّى ىذا االسمي  بُتّْ
، ملتصّْ

ي
ً، أك ادلنصوًب على االختصاص ادلنصوبي باالسًم ادل

: كقوًؿ البيحًتمّْ 
 أعربي النػَّػ-  يعربو  بئااَ –ضلني 

 ػاس لسانان كأنضري النًَّاس عيودا
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ك مفعوؿه بو أ اسمه منصوبه على االختصاًص،:أبناءى 
، ى ادلقصودى  منصوبه لفعلو زلذكؼو تقديريهي أخصُّ كقد بُتَّ

 .(ضلني )بالٌضمَتً 
– ضلني :أٍف يأيتى االسمي ادلملتصُّ زللَّى باؿ - 1: ن اُعهُ 
  .رلدُّكفى  –  ى الّطاّلب
 . رلدُّكفى - معشرى الٌطالَّبً - ضلني :إىل زللَّى باؿان مضاؼ-2

أعربي الٌناًس - أبناءى يعربو - ضلني : إىل اسًم علمو ان مضاؼ-3
 . لسانان 

 

 ااإلراءِة  انزَّت مٍرِة 

أسلوبه يف الكالـً ييرادي منو ترغيبي ادلملاطًب  :ااغرااُ  
 بأمرو زلمودو للقياـً بو 

أسلوبه ييرادي منو تنبيوي ادلملاطًب إىل أمرو مكركهو  : ي الّ للير
  0لتجنّْبو 

أٍف يأيتى االسمي مفردان منصوبان بفعلو زلذكؼو - 1:ص رُوُ 
   .حذٍر أك اجتنٍب أك الزـٍ اتقديريهي 
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.  فإنَّوي طريتي النَّجاحً اا  هادَ :اإلغراءي 
  . فإنَّوي طريتي الفشلً الكسعَ : الٌتحذيري 

 يا العلَس العلسَ :غراء،مثاؿ اإلأٍف يأيتى االسمي مكرَّران  - 2
. بناءى الوطنأ

  كيمٍ  أيُّها العربي فإنَّوي ليمشى من صفاتً الّللَّع الّللَّع :رٌبذيراؿ
غرل بو - 3

ي
 :ااذَّري منو معطوفان عليو أك أٍف يأيتى ادل

 . أيُّها الٌطاٌلبي اللدَّع واا  هادَ :اإلغراء
 . أيٌها الطُّالَّبي الكسَع والّ هاونَ :الٌتحذير

ينفردي أسلوبي الٌتحذيًر بصورةو أيخرل،كذلك بأٍف تبدأى - 4 
كلوي  معى ضمًَت ادلملاطىًب ادلناسًب، (إيٌا )  لتىوي بضمًَت الٌنصبً 

 :صوره عدَّةه 
إيٌاؾ :أٍف يأيتى ااذَّري منو معطوفان على الٌضمًَت إيٌا- ا

 .واللسدَ 
ضمَته منفصله مبٍتّّ على السُّكوًف يف زللّْ نصبو :إيٌا

كفاعليوي ضمَته مستًته  مفعوؿ بو لفعلو زلذكؼو تقديريهي أيحذّْري،
، كالكاؼي للملطاًب، كجوبان تقديريهي أنا،  كالواكي حرؼي عطفو
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كفاعليوي  مفعوؿه بو لفعلو زلذكؼو تقديريهي اجتنٍب، :كاحلسدى 
ضمَته مستًته كجوبان تقديريهي أنت ك لةي اجتنب احلسدى معطوفةه 

 .زللَّ ذلا من اإلعرابً  قبلها ال على ما
ًر ػػأٍف يأيتى الضَّ - ب مَتي مكرَّران  يَّ ييعطفي عليو باالسًم ااذَّ
  إيَّاؾى إيَّاؾى :منو

 . كالكسلى 
إيَّاكيم : أٍف يأيتى ااذَّري منو رلركران دبن بعدى الضَّمًَت إيَّا- ج

 .من اليأسً 
غلوزي حذؼي من إذا جاءى ااذَّري منو مصدران :-االحلبٌ 

 .إيَّاكيم أٍف تىحلميوا :مثاؿه  مؤٌكالن،
 

 األير  انُّق ٌ 

كلو  ىو طلبي حدكًث الفعًل على كجو االستعالًء،: األارُ 
: أربعي صيغو 

 . كقد قيتل احلكيم ٍ انلر: فعلي األمرً -1
  . لالمتحاف ٌ ل س عد:ادلضارعي ادلقًتفي بالـ األمرً -2
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 . بنا نقدُّ اإلساراهيَّعا: اسمي فعًل األمرً -3

 آؿى صبراً ):ادلصدري ادلنصوبي النائبي عن فعًل األمرً -4
 .   (ياسرو فإٌف موعدىكيم ااٌنة

 ىو طلبي الكفّْ عن الفعًل على كجًو االستعالًء،:الّئهنُ 
كيكثري  كلو صيغةه كاحدةه صيغةي ادلضارًع ادلسبوًؽ بال الٌناىيًة،

                   :كقوًؿ اخلنساءً  ،دخوذليا على فعًل ادلملاطبً 
ميدا  أال تبكياف لصملًر النَّدل؟ أعيٍتَّ جيودا كال ذبى

 
 

 انُّقفٌ

ات -ا- إن- اا- ليس- لن- لما– لس :  دواته
 ،كتفيدي نفيى كقوًعو يف ادلاضي ذبزـي ادلضارعى،:لس: عملها

: كقوًؿ أمحد شوقي
  ٍأ تبًت منو رحىى الوقائًع أعحمان 

    تىبلى كأ تيبًت الرّْماحي ًدماءى 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 157 

كامتداًد  كتفيدي نفيى كقوًعو يف ادلاضي، ذبـز ادلضارعى،:لمَّعا
 .دلَّا يهطل ادلطري :كتوٌقًع حدكثًًو يف ادلستقبلً  الٌنفًي إىل احلاضًر،

كقوًؿ  ،تنصبي ادلضارعى، كتنفي حدكثو يف ادلستقبلً : لن
: عبد الكرًن الكرمي

اةو صلبً ػبمشً       ىذًه تربتينا لن تزدىي  كانا من محي
كقوًؿ  ،تدخل على ااملًة االمسيًة فتنفي مضمو ا:ليس

: أمحد شوقي
  إٌف البطولةى أف سبوتى من الحَّما
  ليمش البطولةي أف تعبَّ ادلاءى     

كتدخلي على ااملًة الفعليًة ادلبدكءًة دبضارعو فتفيدي نفيى 
ـي  :مثاؿه  .عملى ذلا كال مضموً ا،  .ليمش ينفعي الند

تدخلي على ااملًة الفعليًة فتنفي حدكثى الفعًل اٌلذم : اا
 .ما رأٌيت أحدان :بعدىا
  :كتدخلي على ااملًة االمسيًة فتعملي عملى ليمشى بشرطُت 
  أٍف ال يتقدـى خربيىا على امسها- 
.  أٍف ال ينتقض نفييها بإال- 
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ما  :،مثاؿه نقصى أحدي الٌشرطُت فال تعملي عملى ليمش1فإذ
 .الٌنجاحي إال عمله شاؽه 

 .مبتدأه مرفوعه كعالمةي رفعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي  :الٌنجاحي 
. عالمةي رفعو الٌضٌمةي الحٌاىرةي كخربه مرفوعه :عمله 
 ):تأيت دبعٌت ما، كتدخلي على ااملتُت الفعليًة كاالمسية:إنْ 

 خال فيها الٌ كإٍف من أمَّةو إ ) (ٍف أرٍدنا إالٌ احليسٌتإكليحلفينَّ 
 .(نذيره 

ندـ البغاةي :، مثاؿه  تعملي عملى ليمش بشرطٍي ما:ات
كييشًتطي أٌيضان أٍف يكوفى امسيها كخربيىا  ،كالت ساعةى مندـو و 
كأٍف ػلذؼى أحدعلا كأكثري ما يكوفي  من أمساًء الٌزماًف،
ففي ادلثاًؿ الٌسابًت حذؼى االسمي كالتقديري  .ااذكؼي االسمي 

. كالت الٌساعةي ساعةى مندـو 
 تعزَّ فال شيءه :مثاؿ ،تعملي عملى ليمش بشرطي ما:ا

على األرًض باقيا 
  :وتسمى ا الئا يب لللئسِ  ، بشرورٍ عمع إنَّع ا وتعمُع 
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فإذا جاءى امسيها معرفةن  أٍف يكوف امسها كخربىا نكرتُت،-
 :كقوؿ الٌزركلي ،كجبى تكراريىا

 تفدي اخلطوبي على الٌشآـً مغَتةن 
 ال الزَّجٌر يدفعها كال التَّهديدي  

فإذا فصلى  يفصلي بينىها كبُتى امًسها فاصله، أٍف ال -
فيها غوؿه كال ىيٍم عنها  ال) :بينهيما فاصله أيعللىت ككررت

 .(يينزفوف

فإذا اقًتنىٍت بو بطلى  ،تقًتفى حبرًؼ جرٍّ  أف ال -
 .جٍئتي بال موعدو :عمليها،مثاؿه 

 ،إذا جاء بعدىىا فعله ماضو كجبى تكراريىا لتفيدى النفيى  -
تفيدي  أما إذا أ تكرٍَّر فإ ا أفلمى، كال صلمى ادلهملي  ال:مثاؿه 
 .ال أفلمى ادلسيءي :  مثاؿه :الدعاءى 

 ال:أك نصبيو، أك بناؤه غلوزي رفعي االسًم بعدى ال ادلكٌررًة، -
َـّ يل كال ، ال أ  كالفيها لغوه  ال) نسبى اليـو كال خٌلةن، أبي

 .(تأثيم
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 أسهوةُر انزّقوكَمِة 
تيؤكَّدي ااملي لًتسيًخ مضموً ا يف ذىًن الٌسامًع لدفًع 

 . الٌشكّْ 
 :امّ داُت اللملِب ااالميبِ 

ًة ااملًة دامكىيى الـه مفتوحةه تأيت يف ب: اُم ااب دااِ - 1
:  ميسوف بنت حبدؿقوًؿ ؾ االمسٌيًة لتوكيد مضمو ا،

أحبُّ إيلَّ من قصرو منيًف     لىبيته زبفتي األركاحي فيو 
 إٌف العلمى مفيده : إنّ - 2
 علمت أفَّ العلمى مفيده :  نّ - 3
. كاهلًل إفَّ العلمى مفيده : القسُس اللّاهرُ - 4

 :ام داُت اللملِب اللعليبِ 
تفعلىنَّ السوءى  ال: ن ُن الّ   يدِ  -1
: السِ قالقسُس اللّاهُر والالُم ال اقعُب  ن   اِب ال -2

 . سهلٌن الٌصعبتكاهلل ألس
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إذا اٌتصل باٌلالـ يك ُن اللعُع الملارُع وا َج الّ   يِد 
ادلثاًؿ ؾ كيدؿُّ على ادلستقبًل،،كسبت بالقسم ككاف مثبتان 

 .فإذا نقصى أحدي الٌشركًط الٌسابقًة امتنعى توكيديهي .السَّاًبتً 
، ً ويك ُن  ائَ  الّ   يد لتدرس  :مثاؿه   إذا دؿَّ على طلبو

.  جبدٍّ أك لتدرسىنَّ جبدٍّ 
. ألستسهلىنَّ الصَّعبى : القسُس المقّدرُ  -3
 :،كقوًؿ الزركٌلي قبلى الفعًل ادلاضي:قد -4

    كلقد شهٍدتي  وعىها كثَّابةن 
لوكافى ييدفىعي بالصُّدكًر حديدي 

- أما آف للعرب أٍف يتحدُّكا:أال أمىا، :حر ا الّ ئبيه -5
 .يناديٍت الرٌفاؽي أال لقاءه 

كأٌما اليتيمى ) كىيى حرؼي شرطو كتفصيلو كتوكيدو  : ّاا -6
 .(فال تقهىرٍ 

ما إٍف أعطٍيتي  :ْن بعَد الّئلنِ إ :األحرُر الّ ائدة -7
 الفقَتى صدقةن إال سرٌان 

. (كدلٌا أٍف جاءى البشَتي ألقاه على كجًو أبيوً  ): ْن،بعد لّما
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. إذا ما زٍرتىٍت أكرٍمتيكى : بعد إذا،اا
اًر من  ما : بعَد الّئلِن  و هع ااال لهااّيبِ ،ِانْ  يف الدَّ
 .ناداىيمي ااالَّدي ىٍل ًمن شافعو  أحدو،

 كما أليمشى اهللي بأحكًم احلاكمُتى؟، ): بعَد نلنٍ ،البااُ 
باهلل  ككفى ) اعِع  لىَف و  ن ر ( ربُّكى بحالٌـو للعبيدً 

 .(شهيدان بىيٍت كبىينكم 
 

 انمّقررُر 
أسلوبه يف الكالـً يتكوفي من أداًة شرطو ك لًة فعًل 
 ،الٌشرط ك لًة ااواب، كربقُّت الفعًل شرطه لتحٌقًت ااواب

 . إٍف تدرٍس تنجمٍ :مثاؿه 
 أو ادُر انمّقررِة انلبويخُر :  دواته

 :هن األدواُت الّ ن تل ُم  علين الارعين بعدها،وهن
: ،كقوؿ الرصايفحرفا شرطو : إذاا_  إن 

  إف كافى للجهًل يف أحوالًنا علله 
 لعلمي كالطّْبّْ يشفي تلكمي الًعلالفا
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 .إذما تقرٍأ ًمن كتبو ذبٍد فائدةن  
 .مىن غلتهٍد ينجمٍ : تدؿُّ على العاقلً : َانْ 
تفعٍل ًمن خَتو تلت  ما:تداٌلف على غَت العاقلً : اهما-اا 
 .فعل من خَت فلن تعدـى جزاءهتمهما .جزاءه

يٌاف نؤمٍنك تأمٍن أ.مىت تسافٍر ذبٍد خَتان :للزماف:يّان –ا ى 
 .غَتنا

 أيٌنما تكونيوا يدرٍككيم :)للمكاف: حيثما-  نى– ّين 
 .حيثما نزٍلتى نٍلتى األمافى .أىٌن تسافٍر ذبٍد صاحبان  .(ادلوتي 

 .كيفما تعامل الٌناسى يعامليوؾ:للحاؿً :  يلما
 إىل ما بعدىا، كداللتيها حبسًب ما ةن تكوفي مضاؼ:  يّ 

دالٌةه على   يفعٍل خَتان ينٍل خَتان، و إنسانأمُّ  :أيضيفىت إليو
. دالٌةه على غًَت العاقلً   تقرٍأ ذبٍد فيو فائدةن،  ابأمَّ  .العاقل
 .دالٌةه على ادلكافً   تسافٍر ذبٍد راحةن،اكانأمَّ 

 . هَن اعرببٌ  ( يّ )  الماُا الّشرِر تك ُن ابئّيًب دائماً عدا
 

 أو ادُر انمّقررِة إلَرِة انلبويخِة 
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حرُر : ل : أحرؼي شرطو غَتي جازمةو :  ّاا-ل ا- ل 
 .لو زٍرتىٍت أكرمتيك :كابيو ماضيافػفعليو كج :اا ئاٍع اا ئاع

لوال  : يليًو مبتدأه خربيهي زلذكؼه  ً حرُر اا ئاٍع ل   د :ل ا
حرؼي : ّاا .مبتدأه خربيهي زلذكؼه  :ادلطري  .ادلطري ليبمشى الزرعي 

 كيقًتفي  رطو كتفصيلو كتوكيدو،ػػش
ا بالفاًء الرَّابطةً   .(كأمَّا اليتيمى فال تقهرٍ ) :جوأّي

كقوًؿ  ،ظرؼه دلا يستقبلي من الٌزمًن يليو  لةه فعليةه : إذا
: الٌشاعرً 

    إذا رأٍيتى نيوبى الٌليًي بارزةن 
 فال تحٌننَّ بأٌف الٌلييى يبتسمي   

كقوًؿ أيب  ،ظرؼه دبعٌت حُتى فعليوي كجوابيوي ماضيافً : لّما
: العالًء ادلعرمّْ 

 جرٍيتي معى الٌزماًف كما أرادا  ين ميرادمػكدلٌا أٍف ذبٌهمى 
 ،ظرؼه يدؿُّ على الٌتكراًر، يليو الفعلي ادلاضي دائمان :  ّلما

: كقوًؿ عمًر بًن أيب ربيعةى 
 كٌلما قٍلتي مىت ميعادينا
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 بعدى غدٍ  :ضحكىٍت ىندي كقالتٍ  
غلوزي حذؼي  لًة الشرًط بعدى إٍف ادلتبوعة - 1: االحلات

 .تكٌلٍم خبَتو كإالٌ فاسكتٍ  :بال النَّافيةً 
 غلبي حذؼي ااواًب إذا كافى فعلي الٌشرًط ماضيان - 2

ـى على األداًة ما يدؿُّ على ااوابً  غلودي ادلوسمي  :مثاؿه  ، كتقٌد
 .إٍف ميًطرىٍت األرضي يف آذارى 

إٍف : كشرطه فااوابي للٌسابًت منهما إذا اجتمع قسمه - 3
 .زٍرتىٍت كاهلًل أكرٍمكى 

 ماضيان  فعالن إذا جاءى فعلي الٌشرًط اااـز أك جوابيوي - 4
 .يكوفي يف زللّْ جزـو 

 

ٌِة  ًهخِة  واة انمّقررِة ثبنفبء    وة اقزرا

 :إذا كانىٍت  لةي ااوابً 
: كقوؿ الٌرصايف: ن  ملًب االميب- 1

  إٍف كافى للجهًل يف أحوالًنا علله 
 تلكيمي الًعلال  العلُس  الّطجٍّ يشلن    
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 : علها: ملًب  عليبً - 2
إٍف .  ادرسْ إذا أرٍدتى الٌنجاحى  :كاألمًر كالٌنهيً : طلبنٌّ - ا

 . دركسىكى  ال تهمعْ أرٍدتى الٌتفوؽى 
.  ادلرءي ىو ئعسَ مىٍن ػلسٍن إىل الٌناس :  اادٌ - ب
 من  ً الأْلُ كس  مافإٍف تولَّيتيم ) اسب ٌق بما الئا يب-ج
 (أجرو 
 ( لن ُيكلُرووكما يىفعلوا من خَتو ) :اسب ٌق بلن- د
 ( أخه لو من قبلي  ى  قد الرقإف يسرٍؽ ):اسب ٌق بقد- ػق
  س ئلحإٍف تدرٍس : اسب ٌق بالّسين- ك
  س َر تئلحإٍف تدرٍس : اسب ٌق بس رَ - ز
 الٌناسى  كأنّما  حياكمىٍن أحيىاىا ):اسب ٌق بكأنّما- ح
 ( يعان 
  أملىكى  ربما نْل َ إف كاصٍلتى عملىكى :اسب ٌق بربما- ط
  إنإٍف صحبت الناس  : ملٌب شرطيَّعٌب  ديدةٌ -3

 . صيحبتىكى  حسْئَ  ُصلب َفُهس  حسُئ ا
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 :إعراُب  الماِا الّشررِ 
 مبتدأه إذا جاءى فعلي الٌشرط الزمان أك:اهما- ان-  اا

 : متعٌديان استوىف مفعولىوي 
أك  .ما ربصٍلو يف الٌصغًر ينفٍعكى يف الكرب. مىٍن جدَّ كجدى  

ما ربصٍل يف الصّْغىر ينفٍعكى  :مفعوالن بو إذا أ يستوًؼ مفعولىوي 
 .يف الكربً 
مىت تسافٍر ذبٍد  :يف زللّْ نصبو ظرؼي زمافو :إيّان- ا ى

. صاحبان يؤنسكى 
أٍينى  :يف زللّْ نصبو ظرؼي مكافو  :حيثما-  ّنى– ّين 

. ذبلمٍش ذبٍد راحةن لكى 
: كقوًؿ بشارةى اخلورم ،يف زللّْ نصبو حاؿه : يلما

  انشريكا اذلوؿى كصىبُّوا نارىكيمٍ 
انا جبيفما شئتهٍم فلن تلقىٍوا ؾ

تصلمي لكلّْ احلاالًت الٌسابقًة حبسب االسًم اٌلذم :  يّ 
 مبتدأه مرفوعه   و غلدُّ يف دركسو ينجٍم،طالجأمُّ  :تيضاؼي إليو

 .مفعوؿه بو مقدـه منصوبه  و تقرٍأ ذبٍد فائدةن فيو،   ابأمَّ . 
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 ااسزف بوُر 

- ااذا- اا- ائلا– ان – هع -الهم ة :  دواته
.  يّ -  س-  يف-  نى-  ّين–إيّان - ا ى

 : أدواخ االسرفهاويعاني
 .تأيت لطلًب الٌتصوًر كالٌتصديت: الهم ةُ 
 تكوفي لطلًب الٌتصور إذا جاءى بعدىىا أـ العاطفةي، -
 أأمحدي يف الداًر أـ خالده؟:مثاؿ

كغلوز حذؼي علزة االستفهاـً إذا كافى يف الكالـً ما يدؿُّ 
: ،كقوًؿ شفيت جربمعليها

  حلمه على جنباًت الشَّاـً أـ عيدي؟
    ال اذلمُّ ىمّّ كال التَّسهيدي تسهيدي 

كغلابي عن سؤاذًلا بتحديًد ادلستفهًم . أحلمه  :كالٌتقديري 
 .عنوي 

  إذا أ يأًت بعدىىا أـؽً كتكوفي لطلًب الٌتصدم -

 :،كقوًؿ خليل مطراف العاطفةي 

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 169 

 موالمى يعجبي كيفى ٍأ تتقنَّعي؟ 
 قالىٍت لوي أتعجَّبان كسؤاال؟                                                                                                             

. لنفيوبنعم إذا أردتى إثبات ذلك،كبال :كغلابي عنها
ٌ  ن فيجابي بنعم لتص ديًت ػأٌما إذا كافى الكالـ منفيان ن

أليمشى اهللي بأحكًم  ) :إلثباًت الكالـً  (بلى)النَّفًي كب
 .بلى:ااوابي (احلاكمُتى؟
ابي عنها بنعم أك ال، تأيت لطلًب الٌتصديت،:هع كال  كغلي

؟  :تأيت بعدىىا أـ  ىل من شافعو
مىٍنذا ) مىن فتمى عٌكا؟ :لالستفهاـً عن العاقلً  :ائلا َاْن،

 (اٌلذم يٍقًرضي اهللى قرضان حسنان؟
ـً :اا،ااذا  ما ااودي؟  ماذا بعدي؟ :عن غًَت العاقلً  لالستفها
كمىت نقيمي  :لالستفهاـً عن الٌزمافً :ان يّ ا ى، 
؟  (يٌافى يوـي القيامًة؟أيسأؿي )العرسى

أٍين الطٌريتي إىل فؤاًدؾى : لالستفهاـً عن ادلكافً  : ّين،  نَّعى
؟  (أىنَّ لًك ىذا؟ ) أيُّها ادلنفيُّ

: ، كقوًؿ الزركًلي لالستفهاـً عن احلاؿً : يف
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 بردل يغيضي كقاسيوفي ؽليدي اهللي للًحٍدثاًف كيفى تكيدي؟
؟: لالستفهاـً عن العددً : س  كم طالبان يف الصَّفّْ
تصلمي لكلًّْ  ادلعاين الٌسابقة حبسًب االسًم ادلضافًة : يّ 
    : كقوًؿ توفيت زيٌادإليوً 

أمَّ  (للعاقل)  أكرثٍتكيم يا ترل نصفى القناًؿ؟ مٍّ أمُّ 
  (لغَت العاقل )  و قرٍأتى   اب

 : أدواخ االسرفهاوإعزاب
 .زللَّ لوي من اإلعرابً  حرؼي استفهاـو ال: الهم ة، هع

 :تُعرُب  ن العٍّ :  يّ -  س- ااذا- اا- ائلا –َاْن 
  .ما ااودي  :رفعو خربه إذا جاءى بعدىىا اسمه معرفةه  -

نصبو خربه إذا جاءى بعدىىا فعله ناقصه حباجةو إىل  -
؟ :خربو  ماذا كافى الدرسي

مىٍن سامعه كالمي؟أك  :رفعو مبتدأه إذا جاءى بعدىىا نكرةه  -
أك فعله متعدٍّ  مىن عادى من السَّفًر؟ :إذا جاءى بعدىىا فعله الزـه 

ٍـّ أكرثػىٍتكيم يا ترل نصفى القناًؿ؟  :استوىف مفعولىوي   أمُّ أ
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نصبو مفعوؿه بو إذا جاءى بعدىىا فعله متعدٍّ أ يستوًؼ  -
؟:مفعولىوي   ماذا قرٍأتى

عمَّ ):إذا جاءى قبلها حرؼي جرٌ : جرٍّ حبرًؼ ااٌر  -
 .(يتساءلوف؟

ظرؼي زمافو أك مكافو :- كم كأمُّ إذا جاءى بعدعلا -
كم : تكوناف يف زللّْ نصبو على الحٌرفيًة الٌزمانيًة أك ادلكانيةً 

 أٌم مكافو تقصد؟- ساعةن انتحرت؟ 

مصدره من جنمًش الفعًل مذكوران أك مقدران تكوناف  - 
كم دكرةن دٍرتى حوؿى الباحًة؟ أك :يف زللّْ نصًب مفعوؿو مطلتو 

 كم دٍرتى حوؿى الباحًة؟ أمَّ قتاؿو قاتلى أبطالينا؟
 كمىت نقيمي  :يف زللّْ نصًب ظرًؼ زماف: يّان - ا ى
؟  (افى يوـي القيامًة؟أمٌ يسأؿي  ) العرسى

كقوًؿ أيب يف زلل نصًب ظرؼ مكاف،:  نىَّع –   ّين 
: ريشة

 تالمٍسها ذيناَبى عقرًب   أ أينى يف القدًس ضلوعه غضَّةه 
ل لًك ىذا؟)  (أٌفٌ  ى
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كيفى : يف زللّْ رفع خرب مقٌدـ إذا جاءى بعدىا مبتدأ: يف
؟ كيفى :أك نصًب خربو إذا جاءى ى بعدىىا فعله ناقصه  احلاؿي

كافى اليوـي؟ 
كيف زلل نصًب حاؿ إذا جاءى بعدىىا فعله تاـ ككافى 

ـي عن ىيئًة الفاعلً  : ، كقوؿ الزركٌلياالستفها
ياًر كما ذلا   زحفىٍت تذكد عن الدّْ

  فعجٍبتي كيفى تذكدي؟من قوَّةو 
-  ّّ كيف زللّْ نصبو مفعوؿه مطلته إذا جاءى بعدىىا فعله تا

ـي عن ىيئًة الفعلً  : ، كقوؿ الزركليكاالستفها
  يف تكيد؟اهللي للًحٍدثاًف ؾ

    بردل يغيضي كقاسيوفي ؽليدي 
زبربي عن الكثرًة،كإعرأّا كإعراًب كم  : س الخبريب
كقوًؿ علي  ،رلركران باإلضافةً : كيكوفي سبييزيىا إٌما االستفهاميًة،

: اااـر
    كٍم شاردو يف مصرى يا كثرىهي 

   من عدًد يعجزي عن حصرًًه 
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كقد ػلذؼي إذا  كم ًمن كتابو قرأت،: أك رلركران دبن 
: ،كقوًؿ عمرى أيب ريشةكافى يف الكالـً ما يدؿُّ عليو

ككبىٍت أسيافينا يف مىلعًب     كٍم نبىٍت أسيافػينىا يف ملعبو 
 . أٌما سبييزي كم االستفهاميًة فيكوفي منصوبان دائمان 

 
  ر ر انلرّق 

: تيقسمي إىل ثالثًة أقساـو 
 حزوف جزّ أصهيح -1

 –ان - إلى: كىيى  كتيعٌلتي دبا قبلها، ال ؽلكني حذفها،
 -ال- حاشا- عدا- دال-ح ى-  ن- عن- على
 .تاا القسس- واو القسس- الكار الالم- الباا-  ائل

تيعٌلتي ىذه احلركؼي دبا قبلىها إلسباـً  : ً تعليُق حروِر اللرّ 
وه  :مثاؿه  ،باللععِ إٌما : كيكوفي الٌتعليتي  ادلعٌت، ما اٌلذم خٌبٍأسبي

 .جارّّ كرلركره متعٌلقاًف بالفعًل خٌبأسبوه :لغدو؟، لغدو 
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ـى الفعًل يف عمًلًو، كادلشتٌقاًت  كيكوفي الٌتعليتي دبا يقوـي مقا
: كادلصادرً 
حذاًر من الٌتهاكًف، من  :مثاؿه  ،باالِس اللععِ  :فتعٌلتي 

. الٌتهاكًف جارّّ كرلركره متعٌلقاًف باسًم الفعًل حذار
على األذل جارّّ  صربان على األذل،:مثاؿه  ،بالمصدرِ أك 

. كرلركره متعٌلقاًف بادلصدًر صربان 
، من  يا: ،مثاؿه بالمش ّقاتِ  أك  كػلهم نصبيوا مناران من دـو

. دـو جار كرلركر متعٌلقاف بادلشتٌت مناران 
 رأٍيتي آٌّدين فرحُتى بالٌنجاح،:،مثاؿه باللال أك 

. جارّّ كرلركره متعٌلقاًف باحلاًؿ فرحُتى  :بالٌنجاحً  
شاىٍدتي فاٌلحان  :مثاؿه  إذا كانىت مشتٌقةن، ،بالّصلب أك 

يف احلقًل جارّّ كرلركره متعٌلقاًف بالٌصفًة  عامالن يف احلقًل،
. عامالن 

الطٌالبي رلدّّ يف  :مثاؿه  إذا كاف مشتٌقان، ، ً بالخبر أك 
 .يف دركسًو جارّّ كرلركره متعٌلقاًف باخلرًب رلدٌ  دركسًو،
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ه إالٌ إذا كافى متعٌلقان - بخبٍر ال يعٌلتي ااارُّ كآّركري دبا بعدى
كقوًؿ   فيجوزي أٍف ييقدَّري تقدًني اخلرًب أك تأخَتىه،اللورٍ 
: الٌرصايف

    إف كافى للجهًل يف أحوالًنا علله 
 فالعلمي كالطّْبّْ يشفي تلكمي الًعلال 

أك  جارّّ كرلركره متعٌلقاًف باخلرًب ااذكًؼ،: يف أحوالًنا
ألنٌو  ،واالمهاٌ  عئداا يك ُن اللارُّي والملروُر واقعاً بيَن إن

ـى خربي إٌف على امًسها، إفَّ يف ذلكى ) :مثاؿه  ال غلوزي أٍف يتقٌد
يف ذلكى متعٌلقاًف خبرًب إٌف ادلؤخًَّر  ،(لعربةن ألكيل األبصارً 

. ااذكؼً 
حزوف جزّ سائدج -2

كىيى تفيدي  كال تيعلَّتي دبا قبلىها، حركؼه ؽلكني حذفيها،ىي  
ما الٌنافيًة أك ال   بعدى ىل االستفهاميًة أكِان: مثلي  الٌتوكيدي،
: ،كقوًؿ خليل مطرافالٌناىيةً 

  شافعو انناداىيمي ااالَّدي ىٍل 
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 فقػاؿى كٌل ال ال ىرى ػلبزرجم
  :كيف قوًؿ الشَّاعًر الزركٌلي 

ياًر كما ذلا   زحفىٍت تذكدي عن الدّْ
 فعجٍبتي كيف تذكدي  قٌوةو ان    

 . شيءو قد يفيديؾانِتملىٌن   ال:أك 
 بأحكسِ أليمشى اهللي  ) اٌليت تيزادي يف خرًب ليمش،:والباا
. ( للعبيدً بلالّمٍ كما ربُّكى  )كما العاملة عملها، .(احلاكمُتى؟

)  غًة ادلبالغةً ػاعل صيػكؼ.  ( نصَتان بااِ ككفىى ) كيف فاعًل كفى،
  .( غدا للعرًب رابطةن بلبعٍ  أىٍكرـًٍ :) (أىٍفًعٍل بػً 

 حزوف جزّ شثيهح تانشائدج-3
 .أ تلٍدهي أمُّك ربَّ أخو لك: ُربَّع 

ذؼي ربَّ كتبقى الواك دليالن عليها، كتيسٌمى كاك  كقد ربي
: ،كقوًؿ امرئ القيمشربٌ 

     كموًج البحًر أرخىى سدكلىوي وليعٍ 
عليَّ بأنواًع اذلموـً ليبتلي 
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 ىو اسمه رلركر لفحان،:- إعراُب ااالِس ال اقِع بعدها
هي فعله الزـه أك متعدٍّ  ه  اب د مرفوعه على أنٌو  إذا جاءى بعدى
: كقوًؿ كصفي القرنفلي ،استوىف مفعولىو

 راًد يرتدُّ عاصفان جبَّاراػػػ إذا تكتَّلى يف األؼضعفٍ ريبَّ 
مرفوعه زلالِّ  اسمه رلركره لفحان بالكسرًة الحٌاىرًة، :ضعفو 

. على أنَّوي مبتدأه 
ه فعله الع ٌل به كيعربي يف زللّْ نصًب و   إذا جاءى بعدى

  :كقوًؿ الفرزدؽ  متعدٍّ أ يستوًؼ مفعولىو
  كأطلمشى عسَّاؿو كما كافى صاحبان 
 دعىٍوتي بنارم موىنان فأتىاين  

اسمه رلركره لفحان برٌب ااذكفًة كعالمةي جرٌه الفتحةي  :أطلمشى 
منصوبه على أنَّوي  بدالن من الكسرًة ألنٌو شلنوعه من الٌتنويًن،

. مفعوؿه بو للفعًل دعٍوتي 
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 أ رر انع ف

- ا- م-  و- ثس- اللاا- ال او: حرر العطف
 ح ى- بع- لكن

: كقوًؿ شوقي ،بُت ادلتعاطفُت تفيدي ادلشاركةى : ال او
 ضرَّ لو جعليوا العالقةى يف غدو   ما

   بُتى الشُّعوًب مودَّةن كإخاءى 
 ،كتدؿُّ على الًٌتتيًب كالٌتعقيبً  تفيدي ادلشاركةى بينهما،:اللاا

: كقوًؿ الزركلي
َـّ احلضارًة فارسبىتٍ   خدعيوًؾ يا أ
 ذبٍت عليًك فيالته كجنودي     

قرٍأتي الكتابى  ٌ  :تفيدي الًٌتتيبى مع الًٌتاخي يف الزمنً  :ثسَّع 
 القٌصةى 
: كقوًؿ أمحد شوقي ،تفيدي التَّمليَت:  و

  خييػٍّْرتى فاخًٍتتى ادلبيتى على الطَّول
 راءى ػاىان أٍك تلمَّ ثى ػػأ تًت ج 
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 ،ادلعادلةي، كتفيدي اشًتاؾى ما قبلها كما بعدىا يف احلكمً :  م
: كقوًؿ شفيت جربم

 حلمه على جنباًت الشَّاـً أـ عيدي؟
  ال اذلمُّ ىمّّ كال التَّسهيدي تسهيدي 

 ال الزَّجٌر يدفعيها كال التَّهديدي  :تفيدي النَّفيى :ا
أ غلٍب أمحدي عن السُّؤاًؿ لكن  :تيفيدي االستدراؾ :لكن
 .خالده 
 ما بدأ خالده الكالـى بل إبراىيمي :تيفيدي اإلضرابى  :بع

 كيكوفي معطوفيها جزءان من ادلعطوؼً  يةى،اتيفيدي الغ:حّ ى
 جزءه فالرٌأسي  ،يأكلي الثٌعلبي الٌدجاجةى حىٌت رأسهىا : عليو

. من الٌدجاجةً  
إذا عطٍفنا على ضمًَت رفعو كجبى توكيديهي بضمًَت رفعو - 

كال يشًتطي ذلكى يف  منفصلو أك الفصلي بينىوي كبُتى ادلعطوًؼ،
 .ضمًَت الٌنصًب ادلٌتصلً 

 

و  انًزٍم  انًلرّق
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كمزيده  ىوى ما خال من حركًؼ الزٌيادًة، :رلٌرده  الفعلي نوعاًف،
. ىو ما اشتملى على حرؼو أك أكثرى من حركًؼ الزٌيادةً  ك:

ىوى ما كانت  :الّرٌد ثالثنٌّ  :نوعافً  :اللعُع الملّردُ - 1
، . مسع- كتب: مثلي  حركفيو األصليَّةي ثالثةى حركؼو

، :الّرٌد رباعنٌّ   ىو ما كانىت حركفيو األصليَّةي أربعةى حركؼو
. دحرج- زلزؿ: مثلي 

ىوى ما زيدى على  ا يٌد ثالثنٌّ، :نوعافً  :اللعُع الم يدُ - 2
، مثلي  تكرَّـى، أك  :أك اثنُت، مثلي  أكرـى،:أصًلو الٌثالثيّْ حبرؼو

. استعمر: مثلي  ثالثةو،
،كى ق :ا يٌد رباعنٌّ   :مثلي   ما زيدى على أصًلو الرُّباعيّْ حبرؼو

،  .متزلزؿ :مثلي  أك حبرفًُت، تزلزؿى
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ر ٌ  انًَزاٌ انمّق
ىو ميزافه توزفي بو الكلماتي دلعرفًة حركًفها ادلزيدًة 

. كدلعرفًة تصاريًفها كاألصليًَّة،
 :أوزاُن الثاّلثّيِّ - 1

حيي  ،(فػىعىلى )ميزافي الٌثالثيّْ آٌّرد:الّثالثنُّي الملّردُ - ا
 يقابلي احلرؼي األٌكؿي من الكلمًة باحلرًؼ األٌكًؿ منى ادليزاًف،

 ، ألنٌو يقابلي الفاءى من ادليزاًف،(فاءى الفعلً  ) كيسٌمى
كيقابلي احلرؼى الثٌاين من  فالكاؼي ىي فاءي الفعًل، (كىتىبى )مثل

الكلمًة مع احلرًؼ الثٌاين من ادليزاًف كيسٌمى عُتى الفعًل ألنٌو 
كيقابلي احلرؼي  فالٌتاءي ىي عُتي الفعًل، يقابلي العُتى يف ادليزاًف،

الثٌاليي من الكلمًة احلرؼى الثٌاليى من ادليزاًف كيسٌمى الـى 
. فالباءي ىيى الـي الفعلً  الفعًل ألنٌوي يقابلي اٌلالـى يف ادليزاًف،

عندى كجوًد حركؼو زائدةو يف الكلمًة تيزادي احلركًؼ نفسيها - 
، :مثاؿه  يف ادليزاًف يف ادلكاًف ادلقابًل ذلا، ا  استكتبى كز ي

 .اٍستػىٍفعىلى 
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َععَ : مثلي :الٌثالثيُّ ادلزيدي حبرؼو - :الّثالثنُّي الم يدُ - ب  َ  َفْ
. شارىؾى :  اَععَ - كىرَّـى :  َفعَّععَ - أىٍكرىـى :

: تَفَلعَّععَ - اًنٍػتىصىرى : ِا َفْ َفَععَ :  الٌثالثيُّ ادلزيدي حبرفُت، مثلي -
ـى  . تىشىارىؾى : تَفَلاَععَ - اًنٍػفىتىمى : ِانَفَلَععَ - تػىقىدَّ
،مثلي - - ًاٍستػىٍعمىر: ِااْل َفْلَععَ : الٌثالثي ادلزيد بثالثًة حركؼو

َعْ َععَ  َععَّع - ًاٍستػىنػٍوىؽى :ِا َفْ . ًامٍحىرَّ : ِا َفْ
ميزافي الرٌباعي :الّرباعنُّي الملّردُ - ا: وزاُن الّرباعنٍّ - 2
: مثلي .، حيي تيزادي الـه على آخًر ميزاًف الٌثالثيّْ (فػىٍعلىل ) آٌّردً 
. زىٍلزىؿى - دىٍحرىجى 
: الرٌباعيُّ ادلزيدي حبرؼو مثلي -1 :الّرباعنُّي الم يدُ - ب
: اًفػٍعىلىلَّ :  الرٌباعيُّ ادلزيدي حبرفًُت، مثلي ي -2.تىدىٍحرىجى :تػىفىٍعلىلى 
. ًاٍحرىصٍلىمى : افػٍعىنػٍلىلى  -ًاٍطمىأىفَّ 
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 انًعب ى
ادلعجمي يف الٌلغًة ىي كتبه ربتوم على ألفاًظ الٌلغًة العربيًة 

مرتبةن ليسهل الرجوعي إليها، حيي تثبتي أصوذلا الٌثالثيةي، 
. كمصادرىا، كمضارعها، كتصاريفي الكٌلمة

 :َوعب انًعب ى

 :يعب ى رأ مُر ثأ اامِة انكهًبدِة - 1

حييي  ىذا النَّوعي يأخذي يف ترتيبًو لأللفاًظ بأكائًل أصوذًلا،
حيي  تقسمي ىًذًه ادلعاجمي إىل أبوابو بعدًد حركًؼ اذلجاًء،

، كأكَّؿي ىذًه األبوابي ىو بابي  أيفردى لكٌل حرؼو منها بابه
حييي ترتَّبي الكلماتي ذاًت  اذلمزة، كآخرىا بابي الواًك كالياًء،

كيراعى يف الًٌتتيًب  األصوًؿ الٌثالثٌيًة   الرٌباعٌيًة ادلبدكءةي ّٔمزة،
صلديىا يف باًب  (كتب) فكلمةي . تسلسلي حرًفها الثٌاين فالثٌاليً 

 :الكاًؼ مع مراعاًة حرًؼ الٌتاًء فالباًء، من ىذًه ادلعاجمً 
ينجدي يف الٌلغة - سلتار الٌصحاح للرٌازم- الٌصحاح للجواىرم

ادل
 - لفؤاد أفراـ البستاين

. الوسيط ّٓمًع الٌلغًة العربيًة يف القاىرةً 
 :يعب ٌى رأ مُر ثأ ا رِة انكهًبدِة - 2
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حيي  ىذا الٌنوعي يأخذي يف ترتيبًو لأللفاًظ بأكاخًر أصوذلا،
مع  تقسمي ىذه ادلعاجمي إىل أبوابو حبسًب حركًؼ اذلجاًء،

كتقسمي األبوابي إىل فصوؿو  مراعاًةً  آخًر حرؼو يف الكلمًة،
صلديىا  (كتب) فكلمةي  ييراعى فيها احلرؼي األٌكؿ من الكلمًة،

من . يف باًب الباًء فصًل الكاًؼ مع مراعاًة احلرًؼ الثٌاين الٌتاء
تاج العىركس - ًلسافي العرًب البن منحور ادلصرم: ىذه ادلعاجم

يحيط للفىٍَتكزأبادم- للزُّبىيدم
. ادل

طريقة استخراج كلمة مه 

إذا كانًت الكلمةي خاليةن من الزيادًة يتم  :المعجم
استملراجها من ادلعجًم بنفمًش الطٌريقًة اٌليت اتٌبعناىا يف األمثلًة 

اٌليت أكردناىا يف الفقرتًُت السابقتًُت،أٌما إذا كانًت الكلمةي 
مزيدةن فإننا صلٌردىا من الزٌيادًة بردّْىا إىل ادلاضي آٌّرد، ٌ رٌد 

 كأصليها قد يكوفي كاكان أك ياءن، األلًف إىل أصلها إٍف كجدٍت،
أك بتثنيًة  كييعرؼي أصل األلًف برٌد الفعًل ادلاضي إىل مضارًعو،

الكلمًة إذا كانت امسان، أك جبمعها،  َّ يفكُّ تضعيفي احلرًؼ 
، -استفادى : مثاؿه  ادلضٌعًف إٍف كاف يف الكلمًة حرؼه مضٌعفه
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نرٌد األلفى إىل  ، (فاد )صلٌرد ىذا الفعلى من الزٌيادًة فيصبمي 
صلديه يف معجمو  فاألصلي ياءه ألفَّ مضارعىوي يفيدي، ،(فيد) أصلها

أٌما يف  يأخذي باألكائًل يف باًب الفاًء مع مراعاًة الياًء فالٌداًؿ،
. معجمو يأخذي باألكاخًر فإنٌنا صلدهي يف باًب الٌداًؿ فصًل الفاءً 

 
 ان ًزح ااثزمااَخ

، كىيى نوعاًف، ىيى علزةه تردي يف أٌكًؿ الكلمًة،  علزةي كصلو
. كعلزةي قطعو 

 :هم ُة ال صعِ - 1
ال تحهري يف  ىيى علزةه يتوٌصل ّٔا إىل النُّطًت بالٌساكًن،

، الكتابًة، أٌما  لكٌنها تحهري يف الٌلفًظ إذا كقعىٍت يف أٌكًؿ الكالـً
كتوجدي يف   .إذا سيبقىٍت بكالـو آخرى فال تحهري يف الٌلفظً 

-اثناف- اٍبنم- ابنة- ابن: عدٍد اَن األالماِا هن- ا
. اسم- كاًنٍ - كاؽٍلن- امرأة- امرؤ- اثنتاف
. امسع- اكتب: مثلي  يف أمًر الٌثالثيّْ،-ب
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استمىعى، كأمريه  :مثلي  يف ماضي اخلماسي،- ج
. استماع: كمصدريه مثل استمٍع،:مثل
: استعجىلى،كأمريه مثل :مثلي  يف ماضي الٌسداسي،- د

. استعجاؿ: كمصدريه مثل- استعًجلٍ 
. الكتاب: مثلي  يف اؿ الٌتعريف،- ىػ 
  :هم ة القطع- 2

علزةه تحهري يف الٌلفًظ كالكتابًة سواءن جاءىٍت يف أٌكًؿ الكالـً 
: كتوجدي يف أك يف درىجًو،

ىو كٌل اسمو غَت األمساًء اٌليت ذكرىت يف  :االسًم ادلفردً -ا
. أـ- إبراىيم: مثلي  علزًة الوصًل،

- أمر: مثلي  يف ماضي الٌثالثيّْ ادلبدكًء ّٔمزةو أصليةو،- ب
. أخذ
،- ج  كأمره، أرجىعى، :مثل يف ماضي الرٌباعيّْ
إرجاع  :مثلي  كمصدره، أىرجٍع،: مثلي 

 

 ان ًزح انًزوسّق خ
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كتكتبي دبقارنًة حركًتها معى  ىيى علزةه تردي يف كسًط الكلمًة،
 ٌ تكتبي فوؽى حرًؼ عٌلةو يناسبي  حركًة احلرًؼ اٌلذم قبلها،

علمان أٌف أقول احلركاًت من األعلى إىل األدىن  احلركةى األقول،
. الكسرةي يليها الٌضٌمةي فالفتحةي فالٌسكوفي  :ىيى 

إذا كانت أقول احلركتُت ىيى الكسرة تكتبي اذلمزةي  -1
. فئة- عائد: مثلي  على نربةو،

تكتبي اذلمزةي  إذا كانت أقول احلركتُت ىيى الٌضٌمة، -2
 .مىؤيكنة-  ميٍؤمن :مثلي  على كاكو،

 إذا كانت أقول احلركتًُت ىيى الفتحة تكتبي  -3

،  .مىٍأمت-يٍنأىل: مثلي   اذلمزةي على ألفو

ىيى احلاالتي اٌليت  :اللااُت الّشاذُة للهم ِة الم  اّلطبِ 
. ال زبضعي اذلمزةي ادلتوٌسطةي يف كتابًتها للقاعدًة الٌسابقةً 

إذا جاءت اذلمزةي ادلتوٌسطةي مفتوحةن بعد ألفو ساكنةو -1
. قراءىة- عباءىة: تكتبي على الٌسطًر،مثل

إذا جاءىت اذلمزةي ادلتوٌسطةي مفتوحةن بعدى كاكو ساكنةو -2
 .مسٍوءىؿ- مركءىة: تيكتبي على الٌسطًر، مثلي 
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إذا جاءىًت اذلمزةي ادلتوٌسطةي مفتوحةن بعدى ياءو ساكنةو -3
 .يٍيئىمش- ىٍيئىة: مثلي  تيكتبي على نربةو،

إذا جاءىًت اذلمزةي ادلتوٌسطةي مضمومةن بعدى ياءو ساكنةو -4
 . مٍيئيوس: تيكتبي على نربةو، مثلي 

 
 ان ًزح انًز رّق خ

ىيى علزةه تأيت يف آخًر الكلمًة،كتيكتبي حبسًب حركًة 
. احلرًؼ اٌلذم قبلىها

 إذا كافى ما قبلىها مكسوران تيكتبي على ياءو غَتً -1
. شاًطئ:مثلي  منقوطةو،

: مثلي  إذا كافى ما قبلىها مضمومان تيكتبي على كاكو،- 2
 .تباطيؤ

3 -، : مثلي  إذا كافى ما قبلىها مفتوحان تيكتبي على ألفو
 .قرىأ

 :مثلي  إذا كافى ما قبلىها ساكنان تيكتبي على الٌسطًر،- 4
 .بناء
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  أٌما إذا جاءىت ىذًه اذلمزةي منٌونةن بتنويًن الفتًم فإٌ ا 
 :تيكتبي على الٌنحًو الٌتايل

إذا سيبقىت بألًف مدٍّ تيكتبي على السَّطًر كييرسمي -1
. بناءن :الٌتنوين فوؽى اذلمزًة، مثل

إذا سيبقىت حبرؼو من حركًؼ الفصًل ييرسمي الٌتنويني -2
 .جزءان :مثلي  كتيكتبي اذلمزةي على الٌسطًر، على ألفو بعد اذلمزة،

 إذا سيبقىت حبرؼو من حركًؼ الوصًل يرسمي -3
 كيوصلي احلرؼي اٌلذم الٌتنويني على ألفو بعدى اذلمزًة،

 .عبئان : مثلي  كتكتبي اذلمزةي على نربةو،  قبل اذلمزًة باأللًف،

 

 

 

خ  األنف انّقهَُّق
 ىيى ألفه غَت مهموزةو تردي يف كسًط الكلمًة أك يف آخرىا،

: كتيكتبي على الٌنحًو الٌتايل.كال غلوزي االبتداءي ّٔا

http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/
http://www.eschoolsy.com/


                                                                      عبد اللطيف السعيد-قىاعدُ انّهغحِ انعزتيَّح ِادلثسَّطح   www.eschoolsy.com يدرسح سىريا اإلنكرتونيح

 190 

: مثلي  إذا جاءىٍت يف كسًط الكلمًة تيرسمي ألفان شلدكدةن، -1
. جاد- باع

إذا جاءىٍت يف آخًر الكلمًة تيرسمي ألفان شلدكدةن إذا كافى  -2
 .جفا- عصا: مثلي  يف األفعاًؿ كاألمساًء الٌثالثيًة، أصليها كاكان،

كتيرسمي ألفان شلدكدة إذا جاءىٍت يف آخًر األمساًء - 
. سوريٌا- فرنسا: مثلي  األعجميًة،

تيرسمي ألفان مقصورةن يف آخًر الكلمًة إذا كافى أصليها - 3
. رحى- فىت: مثلي  ياءن يف األفعاًؿ كاألمساًء الٌثالثيًة،

كتيرسمي مقصورةن يف األمساًء فوًؽ الثُّالثٌيًة إذا أ تيسبت - 
كيف األفعاًؿ فوًؽ الٌثالثيًة إذا أ  كربل،- مستشفى: بياءو،مثلي 

أٌما إذا سبقت األلفي الٌلينةي .أفضى- أعطى:مثلي  تيسبت بياءو،
. استحيا- دنيا- ػليا: الٌسابقة بياءو رمسٍت ألفان شلدكدة، مثلي 

فعالن ريمسٍت ألفوي شلدكدةن،أٌما إذا  (ػليا)إذا كافى : مالححةه 
ككذلكى  كاف امسان رمسٍت ألفوي مقصورةن لتمييزًه عن الفعًل،

. احلاؿي دلا شأّىوي من األمساءً 
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 هًزح اثٍ  اثُخ
ذؼي ألفها أك تثبتي كتابتيها . ىيى علزةي كصلو ربي

إذا كقعىٍت بُتى امسًُت علمًُت -:ُتللر هم ُتها- 1
عمري  :مثاؿه  ثانيهما أبه لألٌكًؿ ككانىت نعتان لالسًمً  األٌكًؿ،

. بني اخلطٌاًب أعدؿي اخللفاءً 
، :إذا كقعىٍت بعدى الٌنداءً -  . يا بنةى العربً  يا بنى الكراـً
-، أبني أمحد أنت؟ : مثلي  إذا كقعىٍت بعدى استفهاـو
إذا كقعىٍت بُتى امسًُت علمًُت ثانيهيما :-تثبُ  هم ُتها- 2

 أمحدي ابني سعيد،: مثاؿه  أبه لألٌكًؿ ككانىت خربان لالسًم األٌكًؿ،
 إذا كافى غرضيكى اإلخباري عن نسبً 

. أمحدى 
. إذا كقعىٍت يف أٌكًؿ السَّطرً -
قرٍأتي كتابى ابًن  :مثاؿه  إذا أ تقٍع بُتى امسًُت علمًُت،-
. بٌطوطةى 

 

  مر األنف
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ذؼي األلفي كتابةن يف بعًض ادلواضًع، : منها ربي
ذؼي ألفي ابن كابنة إذا كقعىٍت بُتى امسًُت علمًُت -1 ربي

انتصرى  :مثاؿه  ثانيهيما أبه لألٌكًؿ ككانىت صفةه للعلًم األٌكًؿ،
. خالدي بني الوليًد يف الَتموؾً 

2-،  :مثاؿه  ربذؼي األلفي من اؿ إذا سيبقىت حبرًؼ جرٍّ
 .(هلًل األمري ًمٍن قبلي كًمن بعدي )

ذؼ ألفي ما االستفهاميًة إذا سيبقىٍت حبرًؼ جرٍّ -3 ربي
 .(عمَّ يتساءلوفى؟) :مثلي  سبييزان ذلا عن ما ادلوصولية،

ذؼي ألفي ىاء الٌتنبيًو من-4  ىؤالء، يف ىأنذا، (ىا) ربي
 .ذلك أكلئك،

ذؼي ألػفي الرَّمحن يف صفًة اهلًل تعػاىل،-5 بسػًم : مثلي  ربي
.  (احلمدي هلًل ربّْ العادلُتى الرَّمحًن الرَّحيمً ) اهلًل الرَّمحًن الرَّحيمً 

 

 وٍبوح األنف
: منها تيزاد األلفي كتابةن يف بعًض ادلواضًع،
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ألفي الٌتفريًت بعدى كاًك ااماعًة يف األفعاًؿ لتمييزًىا عن -1
. (مسعوا- ذىبوا) :مثلي  الواًك األصلٌيًة يف األفعاًؿ،

اٌليت كانىت تيزادي يف الكتابًة قبلى  ،(مائة )ألفي كلمةً -2
كما زالت تيستعملي يف  تنقيًط احلركًؼ لبياًف ادلقصوًد منها،

كما تيستعمل  مائةي لَتةو سوريٌةو، :مثاؿه  أيٌامنا يف األكراًؽ الٌنقديًة،
 .(كلبثوا يف كهًفًهٍم ثال ىً ائىًة سنةو ) :مثاؿه  يف الٌرسًم القرآين،

تيزاد يف آخًر البيًت الٌشعرمّْ إلشباًع  :ألفي اإلطالؽً -3
 .كإطالًؽ الٌصوتً  احلركًة،

ماال :األلفي ادلزيدةي لرسًم تنويًن الفتًم فوقىها،مثاؿه -4
 

 وٍبوح انوا 
: تيزادي الواكي رمسان يف ادلواضًع الٌتاليةً 

عندما ال يكوفي  لتمييزًه عن عيمىر، (عىٍمرك) يف اسمً  -1
 :مثاؿه  فإذا نػيوّْف حيذفىٍت ألفَّ عيمىرى شلنوعه من الٌتنويًن، منٌونان،

، كاستمرَّ عىٍمره يف حيكمها بعدى  فتمى عىٍمرك بني العاًص مصرى
. ذلكى 
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 .أكلئك- أكلو :يف بعًض الكلماًت مثلي  -2
 انزّقبء انًرثورخ  انزّقبء انًجسورخ

 كتيلفظي  ىيى تاءه ترسمي يف آخًر االسًم، :الّ اُا المرب طبُ 
 كىي شجرة،- ركضة:  ىاءن عندى الوقوًؼ عليها، مثلي 

: توجدي يف عددو من  ادلواضًع منها
كتيقلبي  يف آخًر األمساًء ادلملتومًة بتاءو زائدةو للٌتأنيًي، -1

- شاعرة:مثلي  تاءن مبسوطةن عندى  ًعها  عى مؤٌنيو سادلان،
. فاطمة
 يف آخًر  ًع الٌتكسًَت إذا أ يكن مفرديهي منتهيان بتاءو  -2

 .سيعاة- قيضاة:  مبسوطةو،مثاؿه 

كال تيلفظي  ىيى تاءه ترسمي يف آخًر االسًم،:الّ اُا المبس طبُ 
: مثلي  ىاءن عندى الوقوًؼ عليها بل تبقى على حاذًلا،

: كتيوجدي يف عددو من ادلواضًع منها بيت،- الطَّالبات
- مسعىتٍ : مثلي  يف آخًر األفعاًؿ سواءن كانىت للٌتأنيًي،-1

. كتٍبتي - مسٍعتي  :مثلي ، أككانىٍت تاءى الفاعًل ادلتحرٌكةً  جلسىٍت،
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- بٍيت :مثلي  يف آخًر االسًم الٌثالثيّْ ساكًن الوسًط،-2
 .زٍيت

- زينبات :مثلي  يف آخًر  ًع ادلؤٌنًي الٌساًأ،-3
 .انتصارات

يف آخًر  ًع الٌتكسًَت لألمساًء ادلنتهيًة بتاءو -4
 .أصوات- صوت:مبسوطةو،مثلي 

: مثلي  إذا كانىٍت من احلركًؼ األصليًَّة يف الكلمًة،-5
 .نبات

. الت- ليت :يف بعًض احلركًؼ مثلي -6
 

أهى أو اد انُّق و 
ان ًزح 

. اسمي فعلي أمرو دبعٌت استجبٍ : اين
مفعوؿه فيو ظرؼي زمافو مبٍت على الفتًم يف زلًل :اانَ 

. نصبو على الحٌرفيًة الٌزمانية
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مفعوؿه فيو ظرؼي زمافو دبعٌت قريبان منصوبه كعالمةي : نلاً 
. منصوبةه  أكحاؿه دبعٌت مستأنفان، نصبًو الفتحةي الحٌاىرةي،

. اسم فعلو مضارعو دبعٌت أتوٌجعي مبٍته على الكسرً : و
ظرؼي زمافو للمستقبًل منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي : بداً 
. الحٌاىرة

مصدره كىو مفعوؿه مطلته منصوبه على :إ ماعاً 
حكموا :أ عوا إ اعان،أك ىو حاؿه منصوبه على تقدير:تقدير

. بو رلمعُت
. حرؼي جوابو ال زللَّ لو من اإلعرابً :  عْ 
. توكيده منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي الحٌاىرة: ميعاً 
،ذاؾ:إذ:إذ ذاا إذ ذاؾى :مبتدأه خربيه زلذكؼه تقديره:ظرؼه

،أك حاصل،أك خربه دلبتدأو زلذكؼه تقديرهي إذ األمري :ذاؾ:كذلكى
. ذاؾ

. حرؼي شرطو جاـز:إذاا
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،كالٌتقديري : صالً  ،أك ىو (يف كقتو منى األكقاتً  )ظرؼي زمافو
. حاؿه منصوبةه 

. اسمي فعلو مضارعو دبعٌت أتضجرٌ : رٍّ 
. أداة استفتاحو كتنبيوو،أك للٌتحضيضً : ا

مبٌٍت على الٌضمّْ بأداةو زلذكفةو،عٌوضى عنها ائادى :اللَّعُهسَّع 
. دبيمو مشٌددةو مفتوحةو 

. اسمي فعًل أمرو دبعٌت خٍذ،أك ابتعد:إليب
،أك زائدة:َ م . حرؼي عطفو
ـى أداًة الٌشرًط  : ّاا حرؼي شرطو كتفصيلو كتوكيدو،تقوـي مقا

. كفعًل الٌشرًط، غلب اقًتافي جوأّا بالفاءً 
 من إفَّ ، تتأٌلفي حرؼي تفصيلو كزبيَتو بعد كاًك العطفً :إّاا

 الزٌائدًة،كال يشًتطي ذلا ا، ـكالٌشرطيًة ااازمًة لفعلًُت مضارعُتً 
. جواب

.  مبٌٍت على الكسرً ظرؼ زماف: اسِ 
. مصدرية أك مفٌسرة أك زائدة أك سلٌففة من إفٌ : ن
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 حللتى أىالن ، تقديرهي مفعوؿه بو لفعلو زلذكؼو : هالً والهالً 
. كنزلتى سهالن 

يكوف مضافان إليو رلركران بالفتحًة ألنٌو اسمه ال ينصرؼي : ّول
،أك ىو ظرؼه :للوصفيًة ككزف أفعل مثاؿ ـى أٌكًؿ ى لقيتو عا

على أيٌنا تعدك :مقطوعه عن اإلضافًة مبٌٍت على الٌضمّْ، مثاؿ
،أٌكؿ أممشو إذا كاف صفةن ال ينصرؼي أٌما إذا أ يكن  ادلنٌية أٌكؿي

. صفة فإنو ينصرؼ
. اسمي فعلو مضارعو دبعٌت أتوٌجع: ّواو

،كقد تقعي (رلتمعُت )حاؿه منصوبةه،كالٌتقديري : ّيدي البأ
. خربان 

مفعوؿه مطلته حذؼى عامليو كجوبان مساعان،أك حاؿه : ّيلاً 
. حذؼى عاملها كصاحبها

،معناهي ؽلُتي اهلًل قسمي،أصلو : ّيس اا اسمه موضوعه لقسمو
. أؽٌلن، ع ؽلُت

. اسمي فعًل أمرو دبعٌت استمرَّ أك أسرعى :إيهِ 
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت اسكت:إيهاً 
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انجبء 

. توكيد:الباءي زائدةه،أ عهم:بأ معهس
لفظه مرٌكبه مبٌٍت على فتًم اازأٌين يف زلًل :بادي بدا
 .نصًب حاؿ
. مفعوؿه بو،أك نائبي مفعوؿو مطلت:بمالاً 
،أك اسمه دبعٌت حسب،أك اسمي فعلو :بلع حرؼي جوابو

. مضارعو دبعٌت يكفي
. اسمه منصوبه على ادلصدريٌة:البّ ب
. اسمي فعلو مضارعو دبعٌت أستحسن: ببٍ 
. اسمي فعًل أمًر دبعٌت اكتف: بسّْ 
. اسم فعل ماض دبعٌت أبطأ:بطآن
. اسمه منصوبه على الحٌرفيًة :بعداً 

. (كالٌتقدير أبعد بعدان  )مفعوؿه مطلته لفعلو زلذكؼو :بعداً له
ظرؼه مقطوعه عن اإلضافًة مبٌٍت على الٌضمّْ يف زلًل :بعدُ 
. نصب 

. نائبي مفعوؿو فيو،أك نائبي مفعوؿو مطلت:بعع
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. مصدر نكرة منصوب على احلاؿً :بص بً 
اسمي فعًل أمرو دبعٌت دع،أك مصدره منصوبه على :بَفْلهَ 

أك اسم دبعٌت كيفى إذا حاءى بعدىا اسمه  ادلفعوليًة ادلطلقًة،
. مرفوع

. مصدره منصوبه بالفتحًة الحٌاىرة:بهراً 
مالزـه  اسمه منصوبه على االستثناًء ادلنقطًع دبعٌت غَت،:بَفْيدَ 

. للضافًة إىل أٌف كصلتها
حاؿه منصوبه كعالمةي نصبها الفتحة،كىي دبعٌت :بيَن بين

. كسطان 
انزّقبء 

،أك مصدر:تارةً  . ظرؼه منصوبه
ألزموي اهللي :مفعوؿه مطلته لفعلو زلذكؼو كجوبان،دبعٌت: تّباً 

. خسرانان كىالكان 
. حاؿه منصوبةه بالفتحًة الحٌاىرًة،أصلها كترل:ت رى
زلذكؼو تقديره:تعساً  . ألزمو اهلل اذلالؾ:نائبي مفعوؿو مطلت و

انلَى 
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،أك حاؿه دبعٌت جاٌدين: ّداً  . صفةه دلصدرو زلذكؼو
،أك اسمه دبعٌت عحيم،أك اسمه دبعٌت : لع حرؼي جوابو

. يسَتي أك ىٌُت،أك اسمه دبعٌت أجل
توكيد  : معاا
توكيد : ميع
. حرؼي جوابو ال زلٌل لو من اإلعرابً : ير
مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبًو : هاراً -  هرةً 

. الفتحةي الحٌاىرة
سبييزه منصوبه كعالمةي نصبًو  (ال نألوا جهدان ) ن  هدا

. الفتحةي الحٌاىرة
. حلاؿ امصدره يف موضعً :  هَدا
 .مفعوؿه مطلته أك سبييزه منصوبه بالفتحًة الحٌاىرةً :  ازاً 

ان بء 

اسمه دبعٌت براءة،مفعوؿه مطلته لفعلو زلذكؼو :حاشى
. منصوبو كعالمةي نصبًو الفتحةي ادلقٌدرة

. حرؼي جرٍّ شبيوو بالزٌائًد،أك فعله ماضو جامده :حاشا
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. اسمي فعًل أمًر دبعٌت احذر مبٍته على الكسرً :حلارِ 
. فعله ماضو ناقصه من أفعاًؿ الٌرجاءً :حرى
 مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي :حّقاً 
.  الحٌاىرة

مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي :حمداً 
. الحٌاىرة

. مفعوؿه مطلته منصوب:حئانْيب
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت أقبٍل مبٍت على الفتًم الحٌاىر: حنَّع 

. تركيبه مزجيه مبٌٍت على فتًم اازأٌين:حيق بيق
انلبء 

،أك حاؿه منصوبةه بالفتحًة : داّصبً  مفعوؿه مطلته منصوبه
. الحٌاىرة
كاالسمي  حرؼه جرٍّ شبيوه بالزائًد،أك فعله ماضو جامده،:دال

بعدىا مفعوؿه بو  
مفعوؿه مطلته منصوبه بالفتحًة الحٌاىرًة،أك حاؿه :دال اً 

. منصوبةه بالفتحة
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. مصدره كقعى موقعى ادلفعوًؿ بو الثٌاين :دبَط عش ااَ 
 

ال  ال  انمّق انمّق

. ظرؼي زمافو منصوبه بالفتحًة الحٌاىرة:دائماً 
أٌم مداكلةو بعد مداكلةو،مصدره غَتي متصرؼو يالزـي : دكاليك

. الٌنصبى على ادلفعوليًة ادلطلقة
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت خذ مبٍته على الفتم: دونب
اسمه دبعٌت صاحب،أك توكيده لالسًم، أك نائبه عن :ذات

  .ظرًؼ الٌزماًف،أك اسمه موصوؿ
اء  انزٍٍ  انرّق

 دبعٌت أمهل،أك صفةه،أك حاؿه [اسمي فعًل أمرو :رويدَ 
. منصوبةه،أك مفعوؿه مطلته منصوب

. ظرؼي زماف :رييَ 
انسّقٍَ 

مفعوؿه مطلته لفعلو زلذكؼو منصوبو كعالمةي :البلانَ 
. نصبًو الفتحةي الحٌاىرة
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. اسمي فعلو ماضو دبعٌت أسرع مبٍته على الفتم:الرعانَ 
. حاؿه منصوبةه بالفتحًة الحٌاىرة:الّراً 
مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي :المعاً 
. الحٌاىرة

مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةه نصبًو الياء ألنو :العديب
. مثٌت،كالكاؼ ضمَته متصله مضاؼ إليو

. مفعوؿه مطلته منصوب:القياً 
كٌل منهما مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي :المعاً وطاعبً 

. نصًبو الفتحةي الحٌاىرة
صفةه إذا أ يأت بعدىا علزة،كإالٌ فهي خربه :ال ااً 

ـه،كادلبتدأي ادلصدري بعد اذلمزة . مقٌد
اسمه دبعٌت مثل،االسمي بعدىا إٌما رلركره على اإلضافًة :النَّع 

،أك منصوبه على أنٌو  كما زائدةه،أك مرفوع خرب دلضمرو زلذكؼو
 .سبييز

انمّقٍَ 

. اسمي فعلو ماضو دبعٌت افًتؽ:شّ انَ 
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لفظه مرٌكبه مبٍتّّ على فتًم اازأٌين يف زلًل :شلَر الرَ 
. نصًب حاؿ
مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي :شكراً 
. الحٌاىرة

بو  انمّق

مفعوؿه مطلته لفعلو زلذكؼو منصوبه كعالمةي نصبًو :صبراً 
. الفتحةي الحٌاىرة

نائبي مفعوؿو مطلتو منصوب كعالمةي نصبًو الفتحةي :صدقاً 
. الحٌاىرة

مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي :صراحبً 
. الحٌاىرة
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت اسكت:صه

بو  انفّق

. اسمه منصوبه على الحٌرفيًة الٌزمانية:ضل ةً 
. اسمه منصوبه على الحٌرفيًة الٌزمانية:ضلىً 

ان ّقبء 
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. حاؿه مؤٌكلةه منصوبةه،أٌم جاىدان :طاق ه
.  حاؿه منصوبةه كعالمةي نصبها الفتحةي الحٌاىرة:طّراً 

.  اسمه منصوبه على الحٌرفيةً :َط الَ 
. مصدراًف يف موضًع احلاًؿ منصوبافً :ط عاً و رهاً 

انعٍَ 

مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبًو الفتحةي :علباً 
. الحٌاىرة
جرٍّ شبيوو بالزٌائًد إذا أ يسبت دبا ادلصدرية،:عدا  حرؼ ي

أك  كاالسمي بعدىا رلركره لفحان منصوبه زلالِّ على االستثناًء،
فعله جامده إذا سبتى دبا ادلصدريًة،كاالسمي بعدىا مفعوؿه بو 

. منصوبه 
،من زائدة،قائل:ع َّع ان قائع . حاؿ أك سبييز:عٌز فعله ماضو

: حالتافاسمه دبعٌت فوؽ يستعملي رلركران دبن،لو :ععُ 
أك يكوفي معربان فهو اسمه  مبٍته على الٌضمّْ يف زلٌل جٌر دبن،

. رلركر
. مصدره منصوبه يف موضًع احلاؿً :عالنيبً 
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. سمي فعًل أمرو دبعٌت الـزا: عليب
مصدره يستعملي يف معٌت القسًم منصوبه بفعلو :عمرا اا

. مقٌدر
. اسمه الستغراًؽ الٌزمنً :ع ض
. حاؿه منصوبةه كعالمةي نصبها الفتحةي الحٌاىرة:عياناً 

انغٍَ 

. اسم منصوب على نزع اخلافض:غالباً 
. ظرؼ زماف منصوب كعالمة نصبو الفتحة الحٌاىرة:غداةَ 

انفبء 

حاؿه منصوبةه كعالمةي نصبها الفتحةي ادلقٌدرةي على : رادى
. األلًف للٌتعٌذر
،: لالً  أك حاؿه منصوبةه كعالمةي  مفعوؿه مطلته منصوبه

. الحٌاىرةي  نصبها الفتحةي 
. اسمي فعلو مضارعو دبعٌت يكفي:الفاء تزيينية،قط: قط

انمبر 

. حاؿه منصوبةه كعالمةي نصبها الفتحةي الحٌاىرة:قاطببً 
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. ظرؼه دلا مضى من الزمنً :قطُّي 
نائبي مفعوؿو مطلتو منصوبه كعالمةي نصبًو :القهقرى

. الفتحةي ادلقٌدرةي على األلًف للٌتعٌذرً 
انكبر 

مبتدأه إذا كاف الفعلي بعدىا الزمان،أك متعٌديان استوىف : أّين
مفعولو،أك مفعوؿه بو إذا كاف الفعلي بعدىا متعٌديانأ يستوًؼ 
مفعولو،أك مفعوؿه منطلته إذا دٌؿ على عدًد مراًت حدكًث 

. الفعًل بعدىا
.  حاؿه منصوبةه كعالمةي نصبها الفتحةي الحٌاىرة: اّ بً 
  بالفتحةةه صفةه نائبةي مفعوؿو مطلتو منصوب : ثيراً 
.  الحٌاىرة
 حبسًب موقعها يف  ي اسمه يدؿُّ على رلهوؿو تعرب: لا
،  )أك اسمي كنايٌة عن عدد مبٍت على الٌسكوف يف زللٌ  الكالـً

أك الكاؼي  كاالسم بعدىا سبييز، ،(حسب موقعو يف الكالـ
اسمي إشارةو جارّّ كرلركره متعٌلقاف دبحذكًؼ  :كذا حرؼي تشبيو،
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،أك مفعوؿ مطلت، أك الكاؼي اسمه مبٍتّّ على الفتًم يف  حاؿو
. زللّْ نصًب حاؿ أك مفعوؿه مطلته 

إذا أيضيفتا إىل االسًم الٌصريًم تيعرباف إعرابى : ال و ل ا
االسًم ادلقصوًر،كإذا أيضيفتا إىل الٌضمًَت تيعرباف إعرابى االسًم 

. ادلثٌٌت 
تيعربي حبسًب موقعها يف ااملة،فهي مبتدأه إذا جاءى : س

بعدىا اسمه أك فعله الزـه أك فعله متعدٍّ استوىف مفعولو،أك 
أك  مفعوؿه بو إذا جاءى بعدىا فعله متعدٍّ أ يستوًؼ مفعولىو،

، أك خربه إذا جاء بعدىا  مفعوؿه مطلته إذا جاء بعدىا مصدره
. مبتدأه أك فعله ناقصه ػلتاج إىل خربو 

 جارّّ كرلركره متعٌلقاف دبحذكًؼ نائًب مفعوؿو : ما
.  مطلتو 

. حاؿه منصوبةه بالفتحًة الحٌاىرةً : هالً 
نصًب حاؿو :اسمي استفهاـو مبٍتّّ على الفتًم يف زللّْ : يفَ 

،أك خربه  إذا جاءى بعده فعله متعدٍّ استوىف مفعولىو،أك فعله الـز
إذا جاء بعده مبتدأه ػلتاجي إىل اخلرًب،أك إذا جاءى بعده فعله 
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ناقصه ػلتاجي إىل اخلرًب،أك مفعوؿه مطلته إذا أتى بعده ما 
يستغٌت عنو،أك مفعوؿه بو ثافو إٍف جاء بعده فعله متعدٍّ ػلتاجي 

. إىل مفعولُت،أك اسمي شرطو غَتي جازـو 
اسمي شرطو جازـه مبٍتّّ على الٌسكوًف يف زللٍّ نصبو : يلما

حاؿه إذا جاءى بعده فعله متعدٍّ استوىف مفعولو أك فعله الزـه،أك 
. خربه إذا جاءى بعده فعله ناقصه ػلتاجي إىل خربو 

،نائبي مفعوؿو مطلتو : ّرتين . مصدره
 انالّقوُر 

مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبو الياءي ألنٌو :لبيبَ 
. مثٌٌت،كالكاؼي مضاؼه إليو

. ظرؼه للٌزماف أك ادلكاًف حبسب داللًة ااملة:لدنْ 
. ظرؼه للٌزماف أك ادلكاف:لديّ 
. ظرفيةه زمانيةه أك مكانيةه،أك اسمي فعًل أمرو :لديب
مبتدأه خربيه زلذكؼه تقديريه : الالـ لالبتداء،عمري :لعمري

. قسمي
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أك حرؼ نفيو .اٌلالـي كاقعةه يف جواًب الٌشرًط،ما نافيةه :لّما
،أك اسمي شرطو غًَت جازـو منصوبه على الحٌرفيًة   كقلبو

كجزـو
. الٌزمانيةً 
.   أداةي شرطو غًَت جازمةو أك للٌتحضيض:ل ا

اسم ليت،كاخلربي زلذكؼه كجوبان تقديره :شعرم:لي  شعري
. حاصله 

ظرؼه مرٌكبه مبٍتّّ على فتًم اازأٌين يف زللّْ :ليَع نهارَ 
. نصبو ظرؼي زمافو 

انًَىُر  انُّقوٌ 

. ظرؼي زمافو أك حرؼي جرٍّ ٌ :ال
نائبي مفعوؿو مطلتو منصوبه كعالمةي نصبو الفتحةي :اراراً 
. الحٌاىرةي 

 مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبو الفتحةي :ارحباً 
. الحٌاىرةي 
 نائبي مفعوؿو مطلتو منصوبه كعالمةي نصبو الفتحةي :اّرةً 
. الحٌاىرةي 
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. ظرؼي زمافو أك مكافو :اعَ 
. حاؿه منصوبةه أك ظرؼه متعٌلته باخلرب:اعاً 
 مفعوؿه مطلته منصوبه كعالمةي نصبو الفتحةي :اعاذَ 
. الحٌاىرةي 

. اسمي فعًل أمرو دبعٌت اثبت:اكانبَ 
. مبتدأه،أك مفعوؿه بو: ائلا
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت اكففٍ : اه

. حاؿه منصوبةه : ناهيب
 

 ان بءُر 

. اسمي فعلو أمرو دبعٌت خذٍ :ها
اسمي فعًل أمرو دبعٌت خٍذ،كالواكي فاعله،كادليم :هاؤمُ 
. للجماعةً 
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت أعطً :هاتِ 
.  اسمي فعًل أمرو دبعٌت خذٍ :هاا
. فعله جامده ينصبي مفعولُت أصلهيما مبتدأه كخربه :هجْ 
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. فعله ماضو ناقصه من أفعاًؿ الٌشركعً :هجَّع 
. حرؼي ربضيضو :هالّ 

،جرٌان :هلّس  ّراً  حاؿه أك مفعوؿه :اسمي فعًل أمرو دبعٌت تعاؿى
. مطلته 
أمساءي إشارةو مبنٌيةه على الٌسكوًف يف :هئالب- هئاا- هئا

. زللّْ ى نصبو مفعوؿه بو،كاٌلالـي للبعدً 
. حرؼه لنداًء البعيدً :هّيا 

. اسمي فعًل أمرو دبعٌت أسرعٍ :هّيا
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت أسرعٍ :َهْي 

. اسمي فعلو ماضو دبعٌت بعيد:هيهاتَ 
انوا  

. حرؼي نداءو للندبًة،أك اسمي فعلو مضارعو دبعٌت أتعٌجبي :وا
. اسمي فعلو مضارعو دبعٌت أتوٌجعي :واهاً 

. حاؿه منصوبةه بفتحةو مقٌدرةو على ما قبًل الياءً :وحدي
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت تأٌخرٍ  :ورااا
. اسمي فعلو مضارعو دبعٌت أعجبي :ويْ 
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 . بالٌنصًب مفعوؿه مطلته ويحَ بالرٌفع،مبتدأه،: ويحٌ 
 .مفعوؿه مطلته : النصًب بً  ويعَ بالرٌفًع مبتدأه،:َوْيعٌ 
. اسمي فعًل أمرو دبعٌت أغرً :َوْيه

انَبء 

. اسمه مرٌكبه يف زللّْ نصبو حاؿه :يداً بيدٍ 
. الحٌاىرةي  الفتحةي بمفعوؿه مطلته منصوبه :يقيئاً 
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