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 النحوية  القواعد جامع

 ( كتاب) النحو الواضح من

 االبتدائية والثانويةبمرحلتيه 

 رحمهما هللا -لمصطفى أمين وعلى الجارم

 إعداد: أحمد بن علوي الكاف

============= 

 مقدمة 

نا رسول هللا خير من تعلم مالم يعلم ، والصالة والسالم على سيد اإلنسانرب العالمين، علم  الحمد هلل

 .وأكرمبارك عليهم و به ومن تبعهم ، صل اللهموأصحا آلهوعلم، وعلى 

أن إن من نعم هللا العظيمة على اإلنسان نعمة الكالم والفصاحة والبيان، وإن مما يستقيم به اللسان 

كالم استقامت على صفحات التاريخ البشري قواعد الكالم العربي ، وإن أعظم قواعد د الكالمتستقيم قواع

 الذي أنزل به أعظم تبيان للناس وهدى للعالمين.

ظ على لغتهم جهد ندر أن تجد له المثيل في كل اللغات قديمها االعلماء المسلمون للحفوالجهد الذي بذله 

وحديثها، و لعل ما ساعدهم على هذا النجاح الباهر صدق نواياهم و قوة إخالصهم لحفظ القرآن الكريم 

 وحفظ هذا الدين، فكان لهم ما أرادوا وصلح لهم من األمر فوق ما قصدوا .

على النهج األول لهذه  األلسنةيد منظومة علوم اللغة العربية الذي قعد وقوم وأقام النحو س ويبقى علم

 اللغة .

لطالبه ومريديه كتاب  وتيسيرهوإن من الجهود العلمية الجليلة في العصر الحديث لتبسيط علم النحو 

رحمهما هللا  –الجارم النحو الواضح للمرحلتين االبتدائية والثانوية للعالمين الجليلين: مصطفى أمين وعلى 

، حيث إنهما انتهجا به وفيه طريقة العصر القائمة على التبسيط وتعدد وسائط التوصيل والبعد عن تعالى

 التعقيد النحوي متنا وأسلوبا.

، و لقد م 0991وقد وفقني هللا تعالى لدراسة هذا الكتاب وتدريسه على مدى سنوات طويلة بدأت عام 

 وأوصي -التقريب والتبسيط والتيسير في هذا الكتاب  أمثلة وشرحا وتدريبا ، وأوصيتأعجبني كثيرا قوة 

 طالبي بدراسته والتأسس وإعادة التأسس عليه. -دائما

 . لألبواب النحوية التي اختارها المصنفان القواعدخالصة و قد ظهر لي في الفترة األخيرة أن أقدم  
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من  –للدورات النحوية المبتدئة والمتقدمة  يخالل تقديم –ما وجدت  ولعل أكثر ما دفعني لهذا العمل

 مع وجود الخلط والغبش والتداخل. عند طلبة هذا العلم، غياب عنصر الحفظ والتحديد للقاعدة النحوية

وكررت في  طبقت وإذاوإذا فهمت طبقت،  فهمت، ودرستها حفظت القاعدةفإنك في الحقل النحوي إذا 

 ، وصرت قادرا على التوليد النحوي .تولدت لديك الملكة النحوية ألوان نحوية متنوعة

التأسس باعه، نتيجة ضعف  قصرفكم من مشمر في هذا البحر سقط شراعه وكم من طالب لهذا العلم 

 لمحطة االنطالق. االختياروسوء  وقلة الزاد وضعف الطلب،

 محطة انطالق عصرية نافعة وفعالة. –كما أوصي  –وهذا الكتاب

 اآلتي :أن أحقق  وقد هدفت من هذه الخالصة 

 والمتوسطين. المبتدئينوتسهيل حفظها على المبسطة ،لقواعد النحو  التأسيس مجموعةتحديد   -0

تكوين ملكة نحوية مرتكزة على التدرج المعرفي ، وصوال للمعرفة النحوية المتوسطة والمتقدمة  -2

 والمتخصصة. 

كتابة وقراءة  اللغويالتركيز على قواعد النحو الوظيفي وهو ما كان موظفا وال زما لنجاح التواصل  -3

 وتحدثا واستماعا.

 على هذه القواعد. متدرجة تشجيع المتخصصين لتقديم شروحات  -4

 أن يتقبل مني هذا العمل ، وأن ينفع به ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أسألوهللا 

 

 الكاف أحمد بن علوي

 م2102سبتمبر  -هـ 0431ذو الحجة  -سلطنة عمان   –صاللة 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 االبتدائية ةالمجلد األول: المرحل

 القواعد النحوية للمرحلة االبتدائية

 الجملة المفيدة: -0

 التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة، ويسمى أيضا كالما. -

 كلمتين، وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا.الجملة المفيدة قد تتركب من  -    

 أجزاء الجملة: -2

 الكلمة ثالثة أنواع: اْسٍم، وفعٍل، وحرٍف. -

 فاالسم: كل لفظ يسمى به إنسان، أو حيوان، أو نبات، أو جماد أو أي شيء آخر. -أ

 والفعل: كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. -ب

 هر معناه كامال إال مع غيره.والحرف: كل لفظ ال يظ -ج

 تقسيُم الفعِل باعتباِر َزَمنِِه: -3

 اْلفِْعُل اْلماضي هَُو كلُّ فْعٍل يُدلُّ على حصول عمل في الزمن الماضي. -

                                  الْفِعُل اْلُمضاِرُع هَو كلُّ فْعٍل يُدلُّ على حصول عمل في الزمن الحاضر أَو الُمْستَقبَِل َوال بد أن يكون  -

 َمْبُدوءاً بحرٍف مْن أَحرف الُمَضاَرعِة وهي اْلهمَزةُ والنُّوُن واْلياُء َوالتَّاُء.

 فِعُل األَْمر هَُو كلُّ فِعٍل يُطلَُب بِه ُحُصول َشيٍء في الزمن المستقبل. -

 الفاعل: -4

 الفعل.الفاعل: اسم مرفوع تقدمه فعل، ودل على الذي فعل  -

 المفعول به: -2

 المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. -

 اْلُمواَزنَةُ بين اْلفاِعِل واْلَمْفُعوِل بِه: -1

 أَنَّ كلَّ فاِعٍل وكلَّ َمْفُعوٍل بِه اْسٌم. -1

 أَنَّ اْلفاِعَل هَو الذي َصَدَر َعْنهُ اْلفِْعُل. -2

 وقع عليه الفعل.أَنَّ اْلمْفُعوَل بِه هَُو الَِّذي  -3

 أَنَّ اْلفَاِعَل آِخُرهُ مرفوع. -4

 أن المفعول به آِخُرهُ َمْنُصوٌب. -5

 المبتدأ والخبر: -7

 المبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة. -

 .الخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة -   
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 الجملة الفعلية: -8

 فعلية.كل جملة تتركب من فِْعٍل وفاعٍل وتسمى جملة  -  

 الجملة االسمية: -9

 كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى جملة اسمية. -

 نصُب الفعل المضارع: -01

 ينصب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواصب األربعة، وهي: أن، لن، إذن، كي. -

 جْزُم الفعِل المضارِع: -00

 لم، وال الناهية، وإْن. يجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جازم كالحروف اآلتية، وهي: -

لم، وال الناهية تجزمان فعالً مضارعاً واحدا، والحرف األول ينفي حصول الفعل في الماضي، والثاني  -

 ينهى عن عمل الفعل.

 إْن، تجزم فعلين، وتفيد أن حصول الفعل األول شرط في حصول الفعل الثاني. -

 رفع الفعل المضارِع: -02

 اْلُمَضارُع إذا لم تسبقه أداة من أدوات النصب أو الجزم.يُْرفَُع اْلفِْعُل  -

 كان وأخواتها: -03

 تدخل كان على المبتدأ والخبر، فترفع األول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. -

مثل كان فيما تقدم صار، وليس، وأصبح، وأمسى، وأضحى، وظل، وبات، وتسمى هذه األفعال أخوات  -

 كان.

من هذه األفعال مضارع وأمر يعمالن عمل الماضي إال "ليس" فال يأتي منها مضارع وال لكل فعل  -

 أمر.

 إن وأخواتها: -04

إن، وأن، وكأن، ولكن، وليت، ولعل تدخل على المبتدأ والخبر. فَتَنِصُب المبتدأَ ويَُسمَّى اسَمها، َوتَْرفَُع  -

 الَخبَر ويسمى خبرها.

 جر االسم: -02

 إذا سبقه حرف من حروف الجر اآلتية وهي: من، وإلى، وعن، وعلى، وفي، والباء، والالم.يجر االسم  -

 النعت: -01

 ، ويسمى االسم الموصوف منعوتا.لنعت لفظ يدل على صفة في اسم قبلها -

 النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره. -
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 المبني والمعرب: -07

على حال واحدة في جميع التراكيب ويسمى مبنيا، وما يتغير آخره الكلمات تنقسم قسمين: ما يثبت آخره  -

 ويسمى معربا.

 الحروف كلها مبنية، وكذلك جميع األفعال الماضية، وجميع أفعال األمر. -

 أنواع البناء: -08

األحوال التي تالزم أواخر الكلمات المبنية أربع، وهي السكون والفتح والضم والكسر وتسمى أنواع  -

 .البناء

الكلمات التي يالزم أواخرها السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر يقال إنها مبنية على السكون أو الفتح أو  -

 الضم أو الكسر.

 أنواع اإلعراب: -09

األحوال التي تعتري أواخر الكلمات المعربة أربع، وهي الرفع والنصب، والجر، والجزم، وتسمى أنواع  -

 اإلعراب.

األصلية أربع وهي الضمة، والفتحة، والكسرة والسكون، وينوب عنها عالمات أخرى  عالمات اإلعراب -

 تذكر في مواضعها.

 الرفع والنصب يشتركان في األسماء واألفعال، والجر يختص باألسماء، كما يختص الجزم باألفعال. -

 أَحوال بناِء الفعِل الماضي: -21

إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتََّصلَْت بِِه التاء الفعل اْلَماِضي يُْبنَى َعلَى الفتح إال  -

 المتحركة، أو نون النسوة، أو "نا" الدالة على الفاعل، فيبنى على السكون.

 أَحوال بناِء األَمر: -20

نون يبنى فعل األمر على السكون إذا كاَن صحيَح اآلِخِر ولم يَتَِّصْل بِِه شيء، وكذلك إذا اتصلت به  -

النسوة، ويبنى على اْلفَْتِح إَِذا اتصلت به نون التوكيد. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كاَن ُمْعتَلَّ اآلِخِر. ويبنى 

 على حذف النون إذا اتصلت به ألُِف اْثنَْيِن أْو واُو َجَماَعٍة أْو ياء مخاطبة.

 أَحواُل بناِء المضارِع: -22

إن اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على السكون إن اتصلت به نون يبنى الفعل المضارع على الفتح  -

 النسوة، ويعرب فيما عدا ذلك.

 اإلعراب المحلي: -23

، ويقال آخرهاإذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ال يتغير  -

 جملة.إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في ال
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 الفعُل المضارُع المعتل اآلخر وأحوال إعرابه: -24

الفعُل المضارُع المعتل اآلخر يرفع بضمة مقدرة على األلف والواو والياء، وينصب بفتحة مقدرة على  -

 األلف، وظاهرة على الواو والياء، ويجزم بحذف اآلِخر.

 االسُم المعتُل اآلخِر: -22

 المقصور وأَحوال إِعرابه: -أ

 اْلمْقُصوُر هَُو ُكلُّ اسم معرب آخره أَلٌِف الِزَمةٌ. -

 تُقَدَُّر َعلَى آِخِر اْلَمْقُصوِر َحَركات اإِلْعَراِب الثَّالُث. -

 المنقوص وأَحوال إِعرابه: -ب

 اْلَمْنقُوُص هَُو ُكلُّ اْسم ُمْعَرٍب آِخُرهُ ياٌء الزمة مكسور ما قَْبلَها. -

ةُ  - مَّ ، أَما النَّْصُب فَيَُكوُن بِفَْتَحٍة ظَاِهَرٍة َعلَى تُقَدَُّر الضَّ ْفع َواْلَجرِّ َوالَكْسَرةُ َعلَى آخر المنقُوِص في َحالتِي الرَّ

 اآلِخِر.

 نصُب المضارع بأَن المضمرة: -21

 بعد الم التَّْعلِيل: -أ

 ينصب الفعل المضارع بِأَْن ُمْضَمرةً َجَوازاً بعد الم التعليل. -

 الُجُحود:بعد الم  -ب

 ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد الم الجحود. -

 بعَد أَو: -ج

 ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد "أَْو" الَّتِي بمْعنَى إِلَى أَْو إاِلَّ. -

 بعَد حتى: -د

 .بعد حتىينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا  -

 بعد فاء السببية: -هـ

بَبِيَّة اْلَمْسبُوقَِة بنفيينصب المضارع بأن مضمرة  -  طَلٍَب. أو وجوبا بعد فَاِء السَّ

 بعد واو المعية: -و

 ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد َواِو اْلَمِعيَِّة اْلَمْسبُوقَِة بِنَْفي أَْو طَلٍَب. -

 جوازُم الفعِل المضارِع: -27

 األدوات التي تجزم فِْعالً واحداً: -أ

ا، َوالَُم األَْمِر، َواألََولى تُفِيُد النَّْفَي َكلَْم، َغْيَر أن النفي ِمَن األََدَواِت  - بها الَّتِي تَْجِزُم فِْعالً ُمَضاِرعاً َواِحداً، لَمَّ

 يستمر إلى زمن التَّكلُّم، والثَّانِيَةُ تْجَعُل الُمَضاِرَع ُمفِيداً لأِلَْمِر.
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َعْشَرةَ أداة، إن وإذ ما َوهُما َحْرفَاِن، َوَمْن َوَما َومْهَما َوَمتَى وأيان وأين : أْثنَتَا األدوات التي تجزم فِْعلَْين -ب

 َوأَنَّى َوَحْيثَُما َوَكْيفََما َوأَيُّ َوَجِميُعهَا أَْسَماٌء.

 األفعاُل الخمسةُ وإِعرابُها: -28

 أْو ياء مخاطبة.األفعال الخمسة هي كل مضارع اتصلت به ألُِف اْثنَْيِن أْو واُو َجَماَعٍة  -

 األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. -

 إعراب المثنى: -29

 يرفع المثنى باأللف، وينصب، ويجر بالياء. -

 إعراب جمع المذكر السالم:  -31

 جمع المذكر السالم يرفع بالواو، وينصب، ويجر بالياء. -

 إعراب جمع المؤنث السالم: -30 

 السالم يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة. جمع المؤنث -

 المضاف والمضاف إليه: -32

 المضاف اسم نسب إلى اسم بعده، فتعرف بسبب هذه النسبة أو تخصص. -

 المضاف يحذف تنوينه عند اإلضافة إذا كان منوناً قبلها. وتحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما. -

 المضاف، وهو مجرور.المضاف إليه اسم يأتي بعد  -

 األَسماُء الخمسةُ وإِْعرابُها: -33

 األسماء الخمسة هي: أب، وأخ، وحم، وفو، وذو. -

األسماء الخمسة ترفع بالواو، وتنصب باأللف، وتجر بالياء، ويشترط في إعرابها هذا اإلعراب أن تكون  -

 مضافة لغير ياء المتكلم.

 النكرة والمعرفة: -34

يٍن.النَِّكَرة  -  اْسٌم يدل على شيء َغْيِر ُمعَّ

 اْلَمْعِرفَةُ اْسٌم يَُدلُّ على شيء معين. -

 العلم: -32

 العلم اسم معرفة سمي به شخص أو مكان أو حيوان أو أي شيء آخر. -

 المعرف باأللف والالم -31

 إذا دخلت األلف والالم على اسم نكرة جعلته معرفة. -

 الضمير -37

 يدل على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب. الضمير اسم، معرفة -
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 الضمير المنفصل: -أ

 الضمير المنفصل ما يمكن النطق به وحده من غير أن يتصل بكلمة أخرى. -

 الضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع هي: -

 المخاطبَتَْيِن.أنا: للمتكلم. نحن: للمتكلمين. أنَت: للمخاطب. أنِت: للمخاطبة. أنتما: للمخاطبَْيِن أو 

 أنتم: للمخاطبِيَن. أنتن: للمخاطبات. هو: للغائب. هي: للغائبة. هما: للغائبَْيِن أو الغائبَتَْيِن. هم: للغائبِْيَن. 

 هن: للغائبات.

 الضمائر المنفصلة الخاصة بالنصب هي: -

 لمخاطبَْيِن أو المخاطبَتَْيِن.إياي: للمتكلم. إيانا: للمتكلمين. إياَك: للمخاطب. إياِك: للمخاطبة. إياكما: ل

إياكم: للمخاطبِْيَن. إياكن: للمخاطبات. إياه: للغائب. إياها: للغائبة. إياهما: للغائبَْيِن أو الغائبَتَْيِن. إياهم: 

 للغائبِْيَن.إياهن: للغائبات.

 الضمير المتصل: -ب

 الضمير المتصل هو الذي ال ينطق به وحده ويتصل دائما بكلمة أخرى. -

الضمائر المتصلة باألفعال وهي خاصة بالرفع هي: التاء وألف االثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء  -

 المخاطبة.

ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب إذا اتصلت باألفعال كانت في محل نصب وإذا اتصلت  -

 باألسماء أو حروف الجر كانت في محل جر.

 حل رفع، ومرة في محل نصب، ومرة في محل جر.الضمير "نا" يكون مرة في م -

ِميُر اْلُمْستَتُِر: -ج  الضَّ

ِميُر اْلُمْستَتُر هو ضمير اتصل بالفعل من غير أن يظهر في اللفظ. -  الضَّ

 الضمير المستتر في الفعل الماضي تقديره هو أو هي. -

 الضمير المستتر في المضارع يختلف تقديره باختالف حروف المضارعة. -

 الضمير المستتر في فعل األمر تقديره "أنت" دائما. -

 االسِم اْلَمْوُصوِل: -38

 االسم الموصول: اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة. -

 يجب أن تشتمل الصلة على ضمير يعود على الموصول يسمى عائدا. -

 األسماء الموصولة هي: -

المؤنثة. اللذان: للمثنى المذكر. اللتان: للمثنى المؤنث. الذين: لجماعة  الذي: للمفرد المذكر. التي: للمفردة

 الذكور. الالتي: لجماعة اإِلناث. َمْن: للعاقل مطلقا. ما: لغير العاقل ُمْطلَقاً.
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 اسم اإلشارة: -39

 أسماء اإلشارة: أسماء تدل على معين مشار إليه. -

 أسماء اإلشارة هي: -

للمفردة المؤنثة. ذان: للمثنى المذكر. تان: للمثنى المؤنث. أوالء: لجمع العقالء من  ذا: للمفرد المذكر. ذه:

 ذكور أو إناث.

اسم اإلشارة للمثنى المذكر أو المؤنث يعامل معاملة المثنى فيكون باأللف في حالة الرفع، وبالياء في  -

 حالتي النصب والجر.

 نائب الفاعل: -41

 محل الفاعل بعد حذفه.نائب الفاعل: اسم مرفوع حل  -

إِذا أُْسنَِد الفِعُل إلى نائب الفاعل وكان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، وإن كان مضارعا  -

 ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره، والفعل الذي يحدث فيه هذا التغيير يسمى مبنيا لِْلَمْجهُوِل.

 ؤنثا.إَِذا كاَن نائب الفاعل مؤنثا كان الفعل م -

 أَْفعاُل االْستِْمراِر النَّاِسَخةُ و"ما دام": -40

مثل "كان" في العمل ما زال، وما برح، وما انفك، وما فتئ، وما دام، فهي تدخل على المبتدأ والخبر  -

 فترفع األول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها.

اف اسمها بخبرها، و"ما دام" تدل على بيان ما زال، وما برح، وما انفك، وما فتئ، تفيد استمرار اتص -

 مدة ما قبلها.

 أن تسبق "دام" بما الدالة على الزمان. و يجب أن تسبق أفعال االستمرار بأداة نفي -

 المفُعول المطلِق: -42

المفعول المطلق: اسم منصوب موافق للفعل في لفظه، ويجيء بعد الفعل لتأكيده، أو لبيان نوِعِه، أَو  -

 َعَدِدِه.

 المفعول ألجله: -43

 المفعول ألجله: اسم منصوب يبين سبب الفعل وعلة حصوله. -

َماِن، وظَْرُف المكان: -44  ظَْرُف الزَّ

 ظرف الزمان: اسم منصوب يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. -

 ظرف المكان: اسم منصوب يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. -

 والَخبَُر، وتطابُقُهما:الُمْبتََدأُ  -42

 الخبر يطابق المبتدأ في اإلفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث. -

 إذا كان المبتدأ جمعا لغير عاقل يجوز اإلخبار عنه بالجمع وبالمفرد المؤنث. -
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 خبر المبتدأ حين يكون جملة، أو شبه جملة:

مفردا يكون جملة فعلية، أو جملة اسمية، أو شبه جملة: أي ظرفا أو جارا  المبتدأكما يكون خبر  -

 ومجرورا.

 يجب أن تشتمل جملة الخبر على ضمير يربطها بالمبتدأ. -

 َخبَُر النَّواِسِخ ِحيَن يكون جملة، أو شبه جملة:

وجملة اسمية، خبر كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها كما يكون كل منهما مفردا يكون جملة فعلية،  -

 وشبه جملة.

 المصدر المؤول من "أن والفعل": -41

 "أن" حرف مصدريٌّ يؤول هو والفعل الذي بعده بمصدر. -

ل من "أن" والفاعل فاعال، أو نائب فاعل، أو مبتدأ، أو خبرا، أو مفعوال به، أو  - قد يكون المصدر المؤوَّ

 مجرورا بحرف جر.

 باألفعال:ضمائر الرفع البارزة المتصلة  -47

ضمائر الرفع البارزة التي تتصل بالماضي هي: التاء، و"نا"، وألف االثنين، وواو الجماعة، ونون  -

 النسوة.

ضمائر الرفع البارزة التي تتصل بالمضارع واألمر هي: ياء المخاطبة، وألف االثنين، وواو الجماعة،  -

 ونون النسوة.

 أقسام اْلُمتعدِّي: -48

 الفعُل المتَعدِّي أَْربََعة أقسام:يَْنقَِسم  -

 ما يَْنِصُب مفعوالً به واحداً. -أ

، وَحِسَب، وَخاَل، وَزَعَم، َوَجَعَل، وَعدَّ، وَحَجا،  -ب ما يَْنِصُب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وهو ظَنَّ

ْجَحان، وَرأَى، وَعلَِم، َوَوجَ  َد، وأَْلفَى، وَدَرى، وتعلَّم، وتُفيد، اليَقِيَن، وهَْب، وجميُعها تُفيد الشَّكَّ َمَع َمْيٍل إلى الرُّ

 وَردَّ، وتََرَك، وتَِخَذ، واتََّخَذ، وَجَعل، وَوهََب، وهذه تُفيد تحويَل الشَّْيِء ِمْن حال إلى حال.

 وَكَسا. تدأ وخبرا وهو كثير ومنه أَْعطَى وَسأَلوما يَْنِصُب مفعولين ليس أصلهما مب -ج

 وحدََّث.أَ، ونَبَّأَ، وأخبَر، وَخبََّر وأَْعلَم، وأَْنبَ  ةَ مفاعيَل، وهو أََرىُب ثاَلثَ ما يَْنصِ  -د

 المستثنى: -49

 الُمْستَْثنُى بإاِلَّ: -أ

 يَُسمَّى االسُم الذي يَقَُع بعد إاِلَّ ُمْستَْثنَى، ويَُسمَّى االسم الذي يجيء قبلها َويَْشتَِمُل في المعنى َعلَى ما بَْعَدهَا -

 ُمْستَْثنَى ِمْنهُ.

 الُمْستَْثنَى بإاِل اْسٌم يُْذَكُر بَْعَدهَا ُمَخالفًا في الحكم لَِما قبلها. -
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 حكُم الُمْستَْثنُى بإاِلَّ:

 إذا كان المستثنى منه مذكورا وكان الكالُم ُمْثبَتاً َوَجَب نَْصُب المستثنى بإاِلَّ. -

ْنفِيّاً، جاز في المستثنى بإاِلَّ أن ينصب على االستِْثنَاء، وأن إذا كان المستثنى منه مذكورا وكان الكالُم مَ  -

 يَْتبََع المستثنى ِمْنهُ في إعرابه.

إذا كان المستثنى منه محذوفا، أُْعِرَب الُمْستَْثنَى َعلَى حسب ما يقتضيه َمْوِضُعه في التركيِب كما لو كانت  -

 إال غير موجودة.

 الُمْستَْثنُى بغيِر وِسَوى: -ب

يُْستْثنَى بَِغْير وِسوى فَيَُجرُّ االسُم الذي بَْعَدهما باإِلضافة، ويَْثبُُت لهما من أنواِع اإلعراب ما ثَبََت لالسِم  -

 الذي بعَد إال.

 الُمْستَْثنُى بَِخالَ َوَعَدا َوَحاَشا: -ج

، وَحاَشا فيُْنَصُب االسُم بعدها مفعوال به َعلَى أَنهيُْستَْثنَى بِخال وَعَدا  - ا أفعاٌل، أو يَُجرُّ َعلَى أَنَّها أحرُف جرٍّ

 فإِْن َسبَقَْت "ما" َخالَ أَْو َعَدا وجب النصب.

 الحال -21

الحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به حيَن وقوع الفعل، ويسمى كل من الفاعل أو المفعول  -

 به صاحب الحال.

 أَْنواُع الَحال:

 ْفَرداً، وُجْملةً اْسِميَّةً، وُجْملةً فِْعليَّةً، وظَْرفاً، وجاراً ومجروراً.تجيء الحاُل اْسماً مُ  -

ميُر  - ا الضَّ ا الَواُو فَقَْط، وإِمَّ إِذا وقََعِت الحاُل ُجْملةً فال بُدَّ لها ِمْن رابط يربطها بصاحب الحاِل، وهو إِمَّ

ا هما معا.  فَقَْط، وإِمَّ

 التمييز -20

 يُْذَكُر لِبَيَاِن الُمَراِد ِمْن اْسٍم سابٍق يَْصلُح ألَن تُراد بِِه أْشياٌء َكثيرةٌ.التَّْمييُز: اْسٌم  -

ُل ما يُْلفَظُ به في الجملِة كأَْسَماِء الوزن، والكيل، والمساحة، والَعَدِد. -  اْلُمَميُز قِْسماَن َمْلفُوظٌ وَمْلُحوظٌ، فاألَوَّ

 يْذكَر فيها.والثاني ما يُْفهَُم من الجملِة من غير أن 

 ُحْكُم تَْميِيِز الَوْزِن واْلَكْيِل واْلِمَساَحِة: -أ

 يَُجوُز في تَْميِيِز الوزن والكيل والمساحة أَْن يُنََصَب، وأَْن يَُجرَّ باإِلَضافِة أَْو بِِمْن. -

 ُحْكُم تَْميِيِز اْلَعَدِد: -ب

هُ َجْمعاً َمَع الثالثِة وا - لعَشَرِة وما بينهما، ونَْصبُهُ ُمْفرداً مع أحد عشر وتِْسَعٍة وتِْسعيَن تَْمييُز الَعَدد يَِجُب َجرُّ

هُ مفرداً مع المائِة واأللِف.  وما بينهما، وَجرُّ
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 ُحْكُم التَّْميِيِز إَِذا كان المميز ملحوظا: -ج

 يُْنَصُب التَّْميِيُز إَِذا كان المميز ملحوظا. -

 المنادى: -22

 "يا" أو إحدى أخواتها طلبا إلقبال مدلوله.المنادى: اسم يذكر بعد  -

ويُبنى على ما يُْرفَُع بِه إَِذا  اف، أو نكرة غير مقصودةيُنصب المنادى إذا كان ُمضافاً، أْو َشبيهاً بالمض -

 كان نكرة مقصودة، أو علما مفردا، والمراد بالمفرد هنا ما ليس ُمَضافاً َوالَ َشبِيهاً بالمضاف.

 الصرف:الممنوع من  -23

ْرِف: العلم اْلَمْمنُوع -أ  ِمَن الصَّ

 يمنع العلم من الّصْرِف أي التَّْنِوين، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة: -

 إذا كان مؤنثا. -أ

 إذا كان أَْعَجِميّاً. -ب

باً تَْرِكيباً َمْزِجيّاً. -ج  إَِذا كان ُمَركَّ

 إَِذا كان َمزيداً فيه أَلٌِف ونوٌن. -د

 على َوْزِن الْفعِل.إذا كان  -هـ

 إذا كان مذكرا ثاُلثيِّاً َمْضُموَم األوِل مفتوَح الثاني.-و 

ْرِف: -ب فَةُ اْلَمْمنُوعةُ ِمَن الصَّ  الصِّ

ْرِف وتَُجرُّ بالفَْتَحِة نيابة عن الكسرة: -  تمنع الصفة من الصَّ

 إذا كانت على وزن فعالن. -أ

 إذا كانت على وزن أفعل. -ب

 وَمْوحد إلى ُعَشار وَمْعَشر، وفي كلمِة "أَُخر".في أَُحاد  -ج

 الممنوع من الصرف لصيغِة ُمْنتََهى الجموِع أو ألف التأنيث: -ج

ْرِف ويَُجرُّ بالفتحِة نيابة عن الكسرة: -  يمنع االسم من الصَّ

 إذا كان على صيغة منتهى اْلُجُموعِ. -أ

 الممدوِدِة.إَِذا َكان مختوماً بأَلِف التأنيِث  -ب

 إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة. -ج

 :ةَجرُّ الممنوعِ ِمَن الصرف بالكسر -د

ْرِف بالكسرِة إَِذا كان مضافا أو به "أل". -  يَُجرُّ الَمْمنُوُع ِمَن الصَّ
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 النعت الحقيقي والسببي -24

، والسببي، ما دل على صفة النعت نوعان: حقيقي وسببي، فالحقيقي ما دل على صفة في نفس متبوعه -

 في اسم له ارتباط بالمتبوع.

 مطابقةُ النعِت للمنعوت: -أ

ه، وفي تَْعريفه وتَنِكيِره. -  النَّْعُت بِنَوَعْيِه يَْتبَُع منعوتَهُ في رفعه ونصبه وَجرِّ

َم في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي ت -  ذكيره وتأنيثه.النعُت اْلَحقِيقيُّ يَْتبَُع منعوتَه فوَق ما تَقَدَّ

بَبيُّ يكون ُمْفرداً ويُراَعى في تذكيره وتأَنيثِه ما بَْعَدهُ. -  النَّْعُت السَّ

 النعُت حيَن يكوُن جملة: -ب

 اْلُجَمُل بَْعَد النَِّكَراِت ِصفاٌت، وبَْعَد المعارف أحوال. -

 التوكيد -22

 السامع مما ليس مقصودا، وهو نوعان: معنوي ولفظي. التوكيد: تابع يذكر في الكالم لدفع ما قد يتوهمه -

التوكيد المعنوي يكون بألفاظ هي: النفس، والعين، وكل، وجميع، وكال، وكلتا؛ ويجب أن يتصل كل منها  -

 بضمير يطابق المؤكد.

 التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ اسما أو فعال، أو حرفا، أو جملة. -

 مستتر:توكيُد الضميُر المتصُل وال

ُد توكيدا لفظيا بضمائر الرفِع الُمْنفَِصلَِة. - مائُر المتَِّصلَةُ والُمْستَتَِرة تُؤكِّ  الضَّ

فع المتصلة والمستَتِرةُ بالنْفِس والعين إال بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة. -  ال تُؤكد ضمائُر الرَّ

 العطف -21

متبوعه أحد هذه الحروف وهي: الواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، وال، وبل، العطف: تابع يَتََوسَّطَ بَْينَه وبَين  -

 ولكن، وحتى.

 معاني حروِف العطف:

ُحروُف الَعْطِف تِْسَعةٌ، الواُو وهي لُِمْطلَِق الجمِع، والفاُء للترتيب َمَع التَّْعقِيِب، وثُمَّ للترتيب َمَع التراِخي،  -

 ْم لطلِب التَّعيين، وال للنَّفي، وبَل لإلْضَراِب، ولِكْن لالْستِْدَراِك، وحتَّى للَغايِة.وأَْو للشَّكِّ أَِو التَّْخيير، وأَ 

 وواُو المِعيَِّة:واُو العطِف 

َواُو العطِف تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في نسبة الحكم إِليهما، واالْسُم بَْعَدها يُكوُن تابعاً لما قبله في  -

 إعرابه.

المِعيَِّة ال تفيد اشتراك ما قبلها في الحكم بل تدلُّ َعلَى المصاَحبَِة، واالْسُم بعَدهَا يكون منصوبا دائما َواُو  -

 على أنه مفعول َمَعهُ.

 تَتََعيَُّن الواُو لِلمِعيَِّة إذا كان هناك مانٌِع من الَعْطِف. -
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 إال من متعدد.تَتََعيَُّن الواُو للَعْطِف بعَد ما الَ يَتأَتى ُوقُوُعهُ  -

 إَِذا َصحَّ العْطُف ولم يَِجْب جاَز أْن تكوَن الواُو للعْطِف وأْن تُكوَن للمعية. -

 البدل: -27

البدل: تابع ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته، وهو أنواع: بدل مطابق، وبدل بعض من كل،  -

 وبدل اشتمال.

 ما بضمير يعود على المبدل منه.يجب في بدل البعض، واالشتمال أن يتصل كل منه -

 أدواُت االستفهاِم والجواب: -28

 الهمزة وهل: -أ

يُْستَْفهَُم بِالهَْمَزِة، وهَْل عن َمْضُمون الجَملِة، ويُكون الجواُب بنََعْم، أَو َجْير، أو أََجْل، إن أريد اإلثبات.  -

 وبال إن أريد النَّْفُي.

 احٍد من شيئين أو أَْشيَاء، ويكوُن اْلَجَواُب ِحينئٍَذ بالتَّْعيين ال َغْيُر.يُْستَْفهَُم بالهمزِة أيضاً َعْن و -

 بقية أدوات االستفهام: -ب

 لاِلْستِْفهاِم أََدَواٌت أخَرى َغْيُر الهمَزِة، وهَْل. ومْن أَْشهَرهَا َما يأتي: -

 َمن: ويُْسأَُل بها عن الُعقاَلء.

 ما: ويُْسأَُل بها عن غير الُعقاَلء.

 َمتَى: ويُْسأَُل بها عن الزماِن.

 أَْيَن: ويُْسأَُل بها عن المكاِن.

 َكْيَف: ويُْسأَُل بها عن الحال.

 َكْم: ويُْسأَُل بها عن الَعَدِد.

َم. : ويُْسأَُل بها عن جميع ما تَقَدَّ  أيٌّ

بْ  - ع المذكورة هُنَا، كاَن الجواب بتعيين المسئول إَِذا كانَْت أداةُ االْستِْفهاِم فِي اْلُجْملَِة واِحَدةً ِمَن األَدواِت السَّ

 َعْنهُ.

 االستفهاُم والنفُي معاً:

 اْلُجَمْل االستِْفهَاِميَّةُ الَمْنفِيَّةُ هََي الُمَصدََّرةُ بأَداِة استفهاٍم َمتبُوعٍة بأَداِة النَّْفي ُمبَاَشَرةٌ. -

 "بَلى" في َحاِل اإِلثباِت، وبلفِظ "نََعْم" في َحاِل النفي.َجَواُب اْلُجَمِل االستفهامية المنفية يكون بلفَِظ  -

 

 نهاية املجلد األول 
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  القواعد النحوية للمرحلة الثانوية المرحلة الثانوية : المجلد الثاني

 توكيد الفعل: -0

 اْلَماِضي ال يَُؤكد بِنُون التَّوِكيِد. -

 لقسم، غْيَر َمْفُصوٍل ِمَن الالَّم، ُمْستَْقباَلً، ُمْثبَتاً.اْلُمَضاِرُع يَِجُب تَوِكيُدهُ إَِذا كان جوابا  -

 .َداِة طلباْلُمَضاِرُع يُجوُز تَْوِكيُدهُ إَذا كاَن َمْسبُوقاً بإِن الُمْدَغَمِة في َما، أْو بأَ  -

ً لِقََسم َولَمْ  - يستْوِف َشروط وُجوِب التَّْوِكيِد،  اْلُمَضاِرُع يَْمتَنُِع تَْوِكيُدهُ في َحالَتَيِن: األولى: إَِذا كاَن َجَوابا

 الثَّانِيَّة: إَِذا لَْم يُْسبَْق بَِما يَْجَعُل تَْوكيَدهُ جائزاً.

 فِْعُل األمر يجوز توكيده. -

 نِعم وبِئس: -2

، َويَِجُب في فَاِعِل ُكلٍّ منهَُما أَْن يَُكوَن ُمْقتَِرنً  - مِّ ا بأل، أو مضافا لِلُمْقتَِرن بِهَا، نِْعَم فِْعٌل لِْلَمدح، َوبِْئَس فِْعٌل للذَّ

 أَْو َضميراً ُمْستَتِراً ُوُجوباً ُمَميَّزا بِنَِكَرٍة، أَْو َكلِمة "َما".

َر اْلَمْخُصوُص َعِن الفِْعِل أُعرب َخبَراً لمبتدأ محذوف وجوبا، أَْو ُمْبتََدأً َخبُرهُ الُجْملَةُ قَْبلَهُ، َوإِ  - ا تقدَّم ذَ إَذا تَأَخَّ

 لَْيَس َغْيُر. أُعرب ُمْبتَدأَ الفعَل 

 فعال التعجب: -3

ِب صيغتاِن هُما: ما أَْفَعلَهُ وأَْفِعْل بِِه. -  للتََّعجُّ

ا، ُمْثبَتاً، َمْبنِيًّا لِْلَمْعلُوِم، ُمتَ  - فاً، لَْيَس يُْشتََرطُ في الفعل الذي يُتَعجب ِمْنهُ ُمباَشَرةً أَْن يَُكوَن ثاُلَثِيًّا، تاّمً َصرِّ

 اْلَوْصُف منه على أَْفَعل، قَاباِلً للتَّفَاُوِت.

، أَْو نَاقِصاً، أَْو كان اْلَوصُف منه على أفعل، توصلنا إلى التعجب منه بما أََشدَّ أو  - إَِذا كان الفعل غير ثاُلَثِيٍّ

الً.  أَْشِدْد ونحوهما، َوأَتَْينَا بَْعَد َذلَِك بَمْصَدِرِه صِريحاً أْو ُمَؤوِّ

ا إذا كا - ل إلى التعجب منه بما أشد أو أْشِدْد َونَْحِوِهما، َمْتلُّوً ن الفِْعُل َمْبنِيًّا لِْلَمْجهُوِل، أَْو َمْنفِيًّا، تُُوصِّ

الً.  بَِمْصَدِرِه ُمَؤوَّ

ُب ِمَن اْلفِْعِل الَجاِمِد ُمْطلَقًا، َوالَ من الفعل الذي الَ يَتَفَاَوُت َمْعنَاهُ  -  .1ال يُتََعجَّ

 الفاعل:نائب  -4

ياً ألْكثََر مْن َمْفُعوٍل، ثُمَّ بُني لِْلَمْجهُوِل نَاَب اْلَمْفُعوُل األول مناب الفاعل، َوبَقِي ما  - َعَداهُ إذا كان الفعل ُمتََعدِّ

 َمْنُصوباً.
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 المبتدأ والخبر -2

 المبتدأ إذا كان نكرة  - أ

أَْن يَُكوَن َمْعِرفَةً، َويَقَُع نَِكَرةً إَِذا َدلَّْت َعلَى ُعُموم؛ كما إَذا ُسبِقَْت بِنَْفي اْستِْفَهام، أو  المبتدأاألَْصُل في  -

 دلَّْت َعلى ُخُصوٍص؛ كما إَذا أُضيفت لِنَِكَرٍة أو ُوصفت، أَْو تقدمها َخبَُرها وُهَو ظَْرٌف، أو جار ومجرور.

 مواِضُع َحذِف المبتدأ وجوباً: -ب

 يَِجُب َحْذُف المبتدأ في أربعة مواضع: -

 إذا كاَن َخبَُرهُ َمْخُصوَص نِْعم َوبِْئَس. -أ

م. -ب  إذا كان خبره نَْعتاً َمْقطوعاً لِْلَمْدح أو الذم أو التََّرحُّ

 إذا كان َخبَُرهُ َمْصَدراً نَائباً َعْن فِْعلِِه. -ج

 إذا كان خبره ُمْشِعراً بِالْقَسِم. -د

 َحذِف الخبر وجوباً:مواِضُع  -ج

 يُْحَذُف اْلَخبَُر ُوُجوباً في أربعة مواضع: -

 إذا كان المبتدأ صريحا في القسم. -أ

، نَْحُو: مْوُجوٍد َوكائٍن. -ب  إذا كان الُمْبتََدأُ بَْعَد لَْوالَ، والَخبَُر َكوٌن عامٌّ

ا بَِواٍو لِلَعْطِف تَُدلُّ َعلى  -ج  اْلُمَصاَحبَِة.إذا كان الُمْبتََدأُ َمْتلُّوً

 إَِذا أَْغنَْت َعِن اْلَخبَِر حاٌل ال تصلح أن تَُكوَن َخبَراً. -د

ٍل.  َواْلُمْبتََدأُ مصدر مضاف إلى َمْعُمولِِه، أَِو اْسُم تفضيل مضاف إلى َمْصَدٍر َصِريٍح أَْو ُمَؤوَّ

 َعلَى اْلَخبَِر ُوُجوباً: المبتدأمواِضُع تَْقِديم  -د

 المبتدأ في أربعة مواضع:يجُب تقديُم  -

َداَرةُ، وهي: أْسماُء االْستِْفهَام، والشَّْرِط، وما التعجبية، وكم  -أ إذا كان المبتدأ من األلفاظ التي لَهَا الصَّ

 فاِء.اْلَخبَِريَّةُ، َوَضِميُر الشَّأِْن، َواْلُمْقتَِرُن بالَِم االْبتَداِء، َواْلَمْوُصوُل الَِّذي اْقتََرَن َخبَُرهُ بِالْ 

 إذا كان المبتدأ مْقُصوراً َعلَى اْلَخبَِر. -ب

 إذا كان َخبَُر اْلُمْبتََدأ ُجْملَةً فِْعلِيَّةً، فَاِعلُهَا َضِميٌر ُمْستَتٌِر يُعوُد َعلَى اْلُمْبتََدأ. -ج

ص.إَذا كان الُمْبتََدأُ َواْلَخبَُر َمْعِرفَتَْيِن، أَْو نَِكَرتَيِن ُمتََساِويَتَْيِن في ال -د  تََّخصُّ

 مواِضُع تَْقِديم اْلَخبَِر ُوُجوباً: -هـ

 يجُب تَْقِديُم اْلَخبَر َعلَى الُمْبتََدأ في أربعة مواضع: -
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َداَرةُ. -أ  إذا كان الخبر من األلفاظ التي لهَا الصَّ

 إذا كان المبتدأ مْقُصوراً َعلَى اْلَخبَِر. -ب

 ومجرورا، والمبتدأ نكرة غير ُمَخصَّصة.إذا كان اْلَخبَُر ظَْرفاً أَْو جارا  -ج

 إَذا َعاَد على بعض الخبر ضميٌر في اْلُمْبتََدأ. -د

 َسدُّ الفاعل أو نَائِبِه َمَسدَّ الخبر: -و

لى نفي أو يُْشتََرطُ في اْلُمْبتََدأ اْلُمْشتَقِّ الَِّذي يَْرفَُع فَاِعالً أو نائب فاعل يَُسدُّ َمَسدَّ اْلَخبَِر، أن يكون معتمدا ع -

 اْستِْفهَاٍم.

إَِذا كاَن الُمْشتَقُّ ُمْفَرداً َوتَالِيِه ُمْفَرداً، َجاَز أْن يكون المشتق مبتدأ وما بعده فاعال أو نائب فاعل سد مسد  -

راً.  الخبر، َوأْن يَكون الُمْشتَقُّ خبرا مقدما وتاليه ُمْبتََدأً ُمَؤخَّ

يِه ُمثنَّى أَْو َمْجُموعاً، َوَجَب أْن يكون المشتق مبتدأ وما بعده فاعال أو نائب إذا كاَن الُمْشتَقُّ ُمْفَرداً َوتَالِ  -

 فاعل سد مسد الخبر.

راً. -  إذا كان المشتق مثنى أو مجموعا َوتَالِيِه كذلَِك، َوَجَب أن يكون المشتق خبرا مقدما وتاليه ُمْبتََدأً ُمَؤخَّ

 ْيسَ إِْن َوَما واَل واَلَت الُمَشبَّهاُت بلَ  -1

تعمل إْن، َوَما، َوالَ، واَلَت النافيات عمل ليس؛ فترفع االسم وتنصب الخبر، ولكنها ال تعمل هذا العمل إال  -

 بشروط.

 فيُشترط في عمل إْن، وما أن يتقدم اسمهما على الخبر، وأال ينتقض نفيهما بإال. -أ

 نكرتين.ويشترط في عمل ال فوق الشرطين المتقدمين أن يكون معموالها  -ب

 ويشترط في عمل اَلَت أن يكون اسُمها َوَخبَُرها اسمي زمان، وأن يحذف أحدهما. -ج

 ِزياَدةُ البَاِء في خبر ليس وما -7

ائَِدِة، فيَُجر في اللَّْفِظ َويَْبقَى َمْنُصوباً في التَّْقِدير. -  يُجوُز أْن يَْقتَِرَن َخبَُر لَْيَس، َوَما باْلبَاِء الزَّ

ُروع:أفعال  -8  المقاربة والرجاء والشُّ

 من األفعال التي تَْعَمُل َعَمَل كاَن: -

 أَْفَعاُل اْلُمقَاَربَِة َوِهَي: كاَد، وَكَرَب، َوأَْوَشَك، َوتَُدلُّ على قرب وقوع اْلَخبَِر. -أ

جاِء وهِ  -ب  اْلَخبَِر.َق، َوتَُدلُّ َعلَى َرَجاِء َوقُوِع َي: َعَسى، َوَحَرى، واْخلَْولَ أَفعاُل الرَّ

، َوتَُدلُّ َعلَى  -ج ُروِع َوِهَي: َشَرَع، َوأَْنَشأَ، َوأََخَذ، وطَفَِق، َوَجَعَل، وَعلَِق، وقام، وأقبل، وهبَّ أْفَعاُل الشُّ

ُروِع واْلبَْدِء في اْلَخبَِر.  الشُّ
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ٌد ِمن أَْن َمَع كاَد َوَكَرب َوأَفعال يُشترط في هَِذِه األْفَعاِل أَْن يَُكوَن َخبَُرهَا ُجْملةً فعلية، فعلها مضارع ُمجَ  - رَّ

ُد  ُروِع، َمْقُروٌن بها مَع أْوَشك وعسى وحرى واخلولق، َوقَْد يَْقتَِرُن بها على قِلٍَّة في كاَد َوَكَرَب كما يَتََجرَّ الشُّ

 .على قِلٍَّة في أَْوَشَك َوَعَسى ِمنها

َف  -  ِمنها.ِمْثُل هَِذِه األْفَعاِل في َعملِها َما تََصرَّ

9- :  تخفيُف إِنَّ وأَنَّ وَكأَنَّ ولَِكنَّ

" فيُجوُز عند التَّْخفِيِف إِْعَمالُهَا َوإِْهمالُهَا، وإذا أُْهِملَْت َدَخلَ  - ا "إنَّ ؛ أَمَّ ، ولكنَّ ، وكأَنَّ ، وأَنَّ ْت الُم تُخفف إنَّ

 االبتداِء على اْلَخبَِر فَاِرقَةً بَْيَن اإلثباِت والنَّْفي.

ا  " فال تُْهَمالِن، َغْيَر أنَّ االسَم فيهما يكوُن َضميَر الشأن َمْحُذوفاً.وأمَّ ، وكأَنَّ  "أَنَّ

ا لكنَّ فَتُْهَمُل ُوُجوباً.  وأمَّ

 َكّف إنَّ وأَخواتها َعن العَمل: -01

" َوأََخَواتِها فَتُكفُّهَا عن الَعَمل، وتِزيل اْختَِصاَصها بِاأل - ْسَماِء، إالّ "لَْيَت" فيَُجوُز تَتَّصُل "َما" الزائدةُ "بإِنَّ

 إِْعَمالُها وإْلغاُؤها، وال يُزول اختصاُصها باألْسَماِء.

 "ال" النافية للجنس: -00

 تَْعَمُل "الَ" النَّافيةُ لِْلِجْنس َعَمَل إنَّ فَتَنِصُب المبتدأَ ويَُسمَّى اسَمها، َوتَْرفَُع الَخبَر َويَُسمَّى َخبََرها. -

 إَِذا كاَن ُمضافاً، أْو َشبيهاً بالمضاف، ويُبنى على ما ينصب به إذا كان مفردا. يُنصب اْسُمها -

، وأْن يكون اسُمها َوَخبَُرها نكرتين، وأالَّ يُفصل االسُم عنها  - يُشترط في َعَملِهَا أاَلَّ يَْدُخَل عليها جارٌّ

 شرطين اآلخرين بطل عملها ولزم تكرارها.بفاصل؛ فإِْن فُقد الشرط األول بَطََل عملُها، وإِْن فُقد شرط من ال

 ال ِسيََّما: -02

 يُْؤتَى بِتْركيب "ال سيَّما" لِتَْفضيِل ما بعدها على ما قبلها في الحكم. -

فُع واْلَجرُّ ليس غير، وإن كاَن نكرةً جاَز فيه أَْوُجهُ  - االسم الواقع بعد ال ِسيما إْن كاَن معرفةً جاز فيه الرَّ

 الثالثَةُ.اإِلْعَراِب 

 ما يَنُوُب َعِن الَمْصَدِر في باِب المفُعول المطلِق: -03

، َوبَْعٌض مَضافَتَْيِن إِلَْيِه، أَو َعَدِدِه، أَْو آلتِِه، وكلٌ يَنوُب َعِن المصدر مرادفه، وصفته، وَما يَُدلُّ على نوِعِه،  -

 ا َعلَى أَنَّهُ نائب عن المفعول اْلُمْطلَِق.واإلَشاَرةُ إِلَْيِه، وَضِميُرهُ، فَيُْنَصُب كلُّ واِحٍد ِمْنهَ 

 اإلضافة: -04

 اإلضافة الَمْعنَويَّةُ واللَّفِظيَّة -أ

 اإلَضافَةُ قِْسمان: َمْعنَويّةٌ َولَْفظيّةٌ. -
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ُمضافاً إلى فاإلَضافةُ اْلَمْعنَوية ما أَفاَدِت اْلُمَضاَف تَْعريفاً، أَْو تخصيصاً، َوال يُكوُن الُمضاف فيهَا َوْصفاً  -أ

 مْعُمولِِه.

واإلضافةُ اللَّْفظيةُ َما لَْم تُفد الُمَضاَف إالّ التَّخفِيَف بحذف تنوينه إن كاَن في األَْصِل ُمنَّوناً، أَْو َحْذِف  -ب

 نونه إن كان مثنى أو جمع ُمذكٍر َسالماً، َويَُضاُف فِيها الَوْصُف إلى َمْعُمولِِه.

ويَّة ُدخوُل أل على المضاف مْطلَقاً، َويَْمتَنُِع ذلك في اإلضافِة اللَّْفِظيَِّة أيضاً إالّ يْمتَنُِع في اإلضافة المْعنَ  -

 فيما يأتي:

 أَْن يَُكون اْلُمَضاُف ُمثنى، أو جمع مذكر َسالماً. -أ

 أَْن يَُكوَن المَضاُف إِلْيِه َمْقروناً بأْل، أْو مضافا لما فيه أْل. -ب

 ُمتََكلِِّم:اْلُمَضاُف إلى يَاِء الْ  -ب

إَِذا أُضيف االسم إلى يَاِء المتكلَّم ُكسر آِخُرهُ لُمناَسبَِة اليَاِء، َوَجاَز في اليَاء اإلسكاُن والفتُح، إاِلَّ إذا كاَن  -

 َمْقُصوراً، أو منقوصا، أو مثنى، أو جمع مذكر َسالماً فَيَِجُب تسكيُن آِخِر الُمَضاِف َوفَْتُح الياء.

 لَى الُجْملَِة ُوُجوباً َوَجَوازاً:ما يَُضاُف إِ  -ج

 َحْيُث، َوإِْذ، وإذا ظُروٌف َمْبنِيَّةٌ الَ تضاف إال إلى اْلُجَمل. -

ماِن اْلُمْبهَُم ما دلَّ على وْقٍت َغْيِر َمْحدوٍد ويَُضاف إلى اْلُجْملَِة، َواْلُمْفَرِد، فإذا أُضيف إِلى الُجْملَ  - ِة اْسُم الزَّ

 اؤهُ َعلَى الفْتِح.جاز إِْعَرابُهُ َوبنَ 

 المبني والمعرب من األفعاِل واألسماء -02

 الَمْبنِيُّ من األفعال - أ

 اْلَمْبنِيُّ ِمَن األَْفَعاِل هَُو اْلَماِضي، واألَْمُر، واْلُمَضارُع اْلُمتَِّصُل بنون التوكيد، أو نُوِن اإِلنَاِث. -

مِّ إذا اتََصَل بِواو اْلَجماعِة، وعلى اْلَماِضي يُبنى على السكون إَِذا اتََصَل بَِضميِر  - ٍك، وعلى الضَّ َرْفٍع ُمتََحرِّ

 اْلفْتِح فِيما َعَدا َذلَِك.

ُكوِن إَِذا كاَن صحيَح اآلِخِر ولم يَتَِّصْل بِِه َشْيٌء أو اتََّصلَْت بِِه نُوُن النِّْسَوِة، وعلى -  األَْمُر يُْبنَى على السُّ

وعلى ، وعلى حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل اآلخر نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، اْلفَْتِح إَِذا اتََّصلَْت به 

 .َحْذِف النُّوِن إذا اتصلت به ألُِف اْثنَْيِن أْو واُو َجَماَعٍة أْو ياُء ُمخاطَبَةٍ 

ُكوِن  - إَِذا اتََّصلَْت بِِه نُوُن اْلُمضارُع يُْبنَى على اْلفَْتحِ إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، وعلى السُّ

 النِّْسَوِة.

 المعرب من األفعال: -ب

 المعرب من األفعال هو المضارع الذي لَْم تَتَِّصْل بآِخِرِه نُون التْوِكيِد، أَْو نُوُن اإِلنَاِث. -
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ِة وتَنُوُب َعْنها النُّوُن في األفعال الخمسة،  - مَّ ويُنَصب باْلفَْتَحِة ويَنُوُب َعْنها يُرفَع اْلفِْعُل اْلُمَضارُع بِالضَّ

، َحْذُف النُّوِن في األفعال الخمسة، ويُجَزم بِالُسكوِن ويَنوُب َعْنها َحْذُف َحْرِف الِعلَِّة في األْفعاِل اْلُمْعتلَّة اآلِخرِ 

 وَحْذف النون في األفعال الخْمَسِة.

 اْلَمْبنِيُّ ِمَن األَْسَماِء: -ج

 ْبنِيَِّة ما يَأتي:ِمَن األَسَماء اْلمَ  -

مائُِر، وأَسَماُء اإلشارة، واألسماء الموصولة -أ ، وأسَماُء االْستِْفهام، وأَسماُء الشَّْرِط، وأَسماُء األْفعاِل، 1الضَّ

 وبَْعُض الظُّروِف، وهذه ُكلُّهَا تُبنى َعلَى ما ُسمعت َعلَْيِه.

 يُْبنَى َعلَى ما يرفع به. اْلُمناَدى إَذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة، وهُوَ  -ب

 اْسُم الَ النافية للجنس إذا لَْم يَُكْن ُمَضافاً َوالَ َشبِيهاً بِاْلُمَضاِف، ويُْبنَى على ما يُْنَصُب بِه. -ج

 ما ُركِّب ِمن االْعَداِد والظُُّروِف َواأْلْحَواِل، وهذِه يَطَِّرُد فيها البناء على فتح الُجْزأَْيِن. -د

.اْلُمْبهَ  -هـ مِّ  ماُت اْلمْقطُوَعةُ َعِن اإلضافَِة لَْفظاً، وِهَي تُْبنَى على الضَّ

ما ُختم بَوْيِه، وما جاَء على وزن فََعاِل َعلًَما ألُْنثَى، أو َسبًّا لَها، أو اسَم فِْعٍل، وهذه كلُّها يطرد فيها البناء  -و

 على الكسر.

 المعرب ِمَن األَْسَماِء: -د 

 ُمْعَربةٌ إالّ أْلفاظاً َمْحُصورةً تَقَدَّم ِذْكُر الَكثير منها في الباب الماضي. األْسماُء َجميُعها -

- .  أَْنَواُع إْعراب االْسِم ثاَلثةٌ: َرْفٌع، ونَْصٌب، وجرٌّ

ٍة، وتنُوَب َعْنها ألٌِف في المثنَّى وَواٌو في َجْمِع المذكر السالم  - األْصُل في َرْفِع االسم أن يكون بِضمَّ

 اء الَخْمَسِة.واألسم

األْصُل في نَْصِب االْسِم أْن يَُكوَن بِفْتَحٍة، وتنُوُب َعْنها ألٌِف في األسماِء اْلَخْمَسة، وياٌء في المثنى وجمع  -

الِِم. الِِم، وَكْسَرةٌ في جمع المؤنث السَّ  الُمَذكَِّر السَّ

في اْلُمثَنَّى وجمع المذكر السالم واألسماِء  األَْصُل في جرِّ االسم أن يكون بَِكْسَرٍة، وتنُوُب َعْنها يَاءٌ  -

ْرِف.  اْلَخْمَسِة، وفَْتَحةٌ في اْلَمْمنُوعِ من الصَّ

ْرِط بالفاء: -01  اقتِراُن َجواِب الشَّ

فِْعلُها إَذا لَْم يَْصلُح الَجواُب ألْن يَُكوَن شْرطاً وَجَب اْقتِرانُهُ بالفاء؛ وذلك بِأن كان جملة اسمية، أو فِْعليَّةً  -

يِن، أو َسْوف. ، أْو جاِمٌد، أْو َمْسبُوٌق بلَْن، أْو قَْد، أْو ما، أِو السِّ  طَلَبِيٌّ

 العطف على الشَّرِط والجواب بالواِو والفاء: -07

 إضمارَذا تاَل الشرطَ مضارٌع مقترٌن بِالواو أو الفَاء جاَز فيِه وْجهاِن: الَجْزُم َعلَى اْلَعْطِف، والنَّْصُب َعلَى إ -
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ْفُع َعلَى   ا إذا تاَلَ الجواَب مضارٌع مسبوٌق بإِْحَداهُما فيجوُز فيِه الَجْزُم والنَّْصُب لِما سبَق، والرَّ أْن، أمَّ

 االستئناِف.

 اجتِماُع الشَّْرِط والقََسم: -08

تَاُج إلى َخبٍر جاز أن يكون الَجواُب إَذا اْجتَمَع َشْرطٌ وقََسٌم فالَجواُب للسَّابق منهما، فإِْن تَقَدَّم َعْليهما ما يَحْ  -

 للّسابق أو الالَِّحق.

ْرِط أِو الجواب: -09  حذُف الشَّ

 يُجوُز أن يُحَذف فِْعُل الشَّْرِط بَْعَد إِِن الُمْدَغَمِة في ال النافية. -

 الشَّْرِط ماضياً.يَِجُب أن يُحَذف الَجواُب إَذا َسبَقَهُ أو اكتنفه ما يَُدلُّ عليه، وكاَن فِْعُل  -

 َجْزُم المَضاِرع في َجَواب الطلب: -21

 قَْد يُْجَزُم الُمَضاِرُع إَِذا وقََع َجواباً للطَّلب، وَجْزُمهُ ِحينَئٍِذ بَِشْرٍط َمْحذوٍف. -

ْنَواعِ الطَّلب وشْرطُ الجزم بعد النهي صحةُ اْلَمْعنَى بتْقِديِر ُدُخوِل إِْن قَْبَل ال، وَشْرطُهُ بَْعَد غير النهي من أَ 

ةُ اْلَمْعنَى بَِوْضِع إِْن وفِْعٍل مْفهُوٍم ِمَن السياق موضع ما يُفِيُد الطَّلَب.  ِصحَّ

 أدوات الشرط الجازمة َوإْعَرابُها: -20

 تُْعَرُب أََدَواُت الشَّْرِط كما يأتي:

انية أو المكانية لفعل الشرط إْن َدلَِّت األَداةُ على زمان أو مكاٍن كانْت في محل نصب على الظرفية الزم -

 إن كان تاما، ولخبره إن كان ناقصا.

 إن دلت األَداةُ َعلَى َحَدٍث كانْت َمْفُعوالً ُمْطلَقاً لفعل الشرط. -

ا، َوَخبَراً لفعل الشرط إن  - إن َدلَّْت َعلَى الَحاِل كانت في محل نَْصٍب َعلَى الَحاِل إن كان فعل الشَّْرِط تاّمً

 .كاَن ناقِصاً 

إْن َدلَّْت َعلَى َذاٍت كانت في محل رفع على أنها ُمْبتدأ إْن كاَن فِعُل الشَّْرِط الزماً، أو ناقصا، أو متعديا  -

ياً َواقِعاً َعلَى َمْعنَاهَا.  واقعا على أْجنَبِيٍّ مْنها، وفي محل نصب على أنها مفعول به إن كان فعل الشَّْرِط ُمتَعدِّ

ْرِط أ -22  الَّتي ال تْجزم:َدَواُت الشَّ

ا - ا، وُكلََّما، َوإَِذا، وأَمَّ  َجِميُعها أدواٌت تُفِيد الشرط وال تجزم. ،لَْو، َولْوالَ، ولَْوما، ولَمَّ

ا  لو تفيد امتناع اْلَجَواب الْمتِنَاِع الشَّْرط - ، َولَْوال َولَْوَما تُدالَّن على اْمتِنَاع الجواِب لُِوُجوِد الشَّْرِط، َولَمَّ

الماضي، وإَذا ظرف للزمان المستقبل وال يليها إال الفعل ظاهرا أو  ماِضي وال يَليهما إالَّ الفْعلُ َوُكلَّما ظَْرفان لِلْ 

ا تُفيُد التَّْفِصيَل وتَقُوُم َمقَاَم أداة الشرط وفعله َمعاً وتَْلَزُم الفاُء َجَوابها.  ُمقَدَّراً، وأَمَّ

 إعَماُل الَمْصَدر: -23

داً من أل واإلضافة. يَْعَملُ  -  اْلَمَصْدُر َعَمَل فعله سواء أكان ُمَحلَّى بأَل، أْم ُمضافاً، أْم ُمَجرَّ
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 يُشترط في َعَمِل المصدر أْن يَْصلَُح تقديره بأن والفعل أو ما والفعل، أو أن يكون نائبا عن فعله. -

 َعَمُل اْسِم الفاِعل: -24

ياً َرفََع اْلفاعَل ونََصَب اْلَمْفُعوَل فِْعلِِه، فإِ اِعِل َعَمَل يْعَمُل اسُم اْلفَ  - ْن كاَن الِزماً َرفََع اْلفاِعَل، وإْن كاَن ُمتَعدِّ

 بِه.

 ال يَْعَمُل اسُم اْلفاِعِل إالَّ في َحالَْين: -

 األولى: أْن يَكوَن ُمَحلَّى بِاأللِِف والالَِّم. -أ

 الْستْقباِل، ويْعتَِمد على نفي، أو استفهام، أو مبتدأ، أو َمْوصوٍف.الثَّانِيَةُ: أْن يَُدلَّ على الَحاِل أو ا -ب

 تَْعَمُل ِصيَُغ اْلُمبَالََغِة َعَمَل اسِم اْلفَاِعِل بُِشُروِطِه. -

 اِسُم المفعوِل وعمله: -22

 َع َعلْيِه الفِْعُل.اسُم اْلَمْفُعوِل اسم مصوغ من َمْصَدِر اْلفِْعِل اْلمْبنِيِّ للمْجهوِل للدَّاللَة على َما وق -

ُروِط التِي تقدمت في عمل اسِم اْلفاِعِل. -  يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول بالشُّ

 الصفة المشبهة باسم اْلفاِعل: -21

الصفة المشبهة باسم الفاعل: اسم مصوغ من مصدر الثالثي الاّلِزِم للدَّاللِة على َمْن قَام بِِه الفعل على  -

 الثُّبُوت.وجه 

فةُ الُمَشبَّهَة َعَمَل اسم الفاعل الُمتََعدِّي لَِواحٍد. -  تَْعَمُل الصِّ

 يَأتي معمول الصفة المشبهة على ثالث حاالت: -

 أن يكون َمْرفُوعاً على الفَاِعليَِّة. -أ

 ِكَرةً.أن يكون مْنُصوباً على ِشْبِه المفعولية إن كان معرفة، وعليه أو على التمييز إن كاَن ن -ب

 أْن يَُكوَن َمْجُروراً باإلضافة. -ج

 اسُم التَّْفضيل: -27

 تَْعريفُهُ وُشُروطُهُ  -أ

اْسُم التَّْفِضيِل: اسٌم َمُصوغ على وْزِن "أَْفَعل" للدَّاللِة على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على  -

 اآلخر فيها.

ا لَْم  - ُروطَ بِذْكِر َمْصَدِره َمْنُصوباً على التَّْمييِز بَْعَد أَشدَّ أْو شبههايُتوصل إلى التَّفضيِل ِممَّ  .2يَْستَْوِف الشُّ

 َحاالُت اْسم التَّْفضيل: -ب

 الْسِم التَّْفِضيل أْربَُع حاالت: -

ليه أن يكون مجردا من أل واإلضافة، وفي هذه الحال يجب إْفراُدهُ وتَْذكيُرهُ، واإلْتياُن بعده بالمفضل ع -أ

 َمجروراً بِِمْن.
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 أْن يَكوَن ُمَحلَّى بأَْل، وفي هذه الحال تجُب ُمطابقتُهُ لَِمْوُصوفِِه، وال يُؤتى بعده بالمفضل عليه. -ب

 أن يكون مضافا إلى نكرة، وفي هذه الحال يجب إفراده وتذكيره. -ج

 أْن يَكوَن مضافا إلى معرفة، وهُنا تجوُز فيِه المطابقة وعدمها. -د

 َمُل اْسِم التَّْفِضيل:عَ  -ج

ميَر اْلُمْستَتَِر، وال يَْرفَُع الظَّاِهَر قياساً إالَّ إذا َصحَّ أْن يَقََع في مْوِضِعِه فِعْ  - ٌل بَِمْعناه، يَْرفَُع اْسُم التَّْفضيل الضَّ

لى نفسه وهذا ُمطَِّرٌد في كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه، ويكون مرفوعه أجنبيا مفضال ع

 باعتبارين.

 ُشُروطُ الُمثَنَّى: -28

 يُْشتََرطُ فيما يُثَنَّى أن يَكون ُمْفرداً، ُمْعَرباً، َغْيَر ُمَركٍَّب، لَهُ ُمَماثٌِل في لَْفِظِه وَمْعناه. -

 مضافتين إلى الضِميِر.يُْلَحُق باْلُمثَنَّى في إعرابه َخْمَسةُ أْلفَاٍظ، وهي: اْثناِن، واثنتان، وثنتان، وكال وكلتا  -

 ُشُروطُ َجمع المذكِر السَّالِِم: -29

فَةُ. ويُْشتََرط في العلم أن يكون لمذكر عاقل، خاليا من التاء  - ال يُْجَمُع جمع المذكر السالم إالَّ اْلَعلَُم أو الصِّ

فة أن تكون لمذكر عاقل، خالية من التاء، ليست من باب أفعل فعالء وال من  ومن التَّركيب. ويُْشتََرط في الصِّ

 باب فَْعالن فَْعلَى وال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث.

يُلَحق بَجْمع المذكَّر السالم في إعرابه أْلفاظٌ، منها: أُولو، وِعْشُرون َوأَخَواتُها، وبَنُون، وأْهلُون،  -

 وأَرُضون، وِسنُون، وعالَُمون.

 َضَوابِطُ َجمع الُمَؤنَِّث السَّالِِم: -31

 يَطَّرد جمع المؤنث السالم في ثمانِيَِة َمواِضَع ِهَي: -

 أْعالَُم اإلناِث. -أ

 َما ُختم بِالتَّاء. -ب

 ما ُختم بِأَلِِف التَّأْنِيِث اْلَمْقُصورِة. -ج

 ما ُختم بِأَلِِف التَّأْنيِث اْلَمْمُدوَدِة. -د

 ُمَصغَّر َما الَ يعقُِل. -هـ

 و ِصفةُ ما ال يعقل.

 ُخَماِسيٍّ لَْم يُسمع لَهُ َجْمُع تَكسيٍر.كلُّ  -ز

 َما ُصدِّر بابٍن أْو ذي ِمْن أْسَماء ما الَ يَْعقُِل. -ح

 يُلحق بَِجْمِع المؤنث السالم في إْعَرابِه أُوالت، َوما سمي به كبركات وعرفات. -
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 أقسام المعارف: -30

يٍن. -  النَِّكَرة: اْسٌم يَُدلُّ على شيء غير ُمعَّ

 ْعِرفَةُ: اْسٌم يدل على شيء بَِعْينِه.اْلمَ  -

ِميُر، والَعلَُم، واْسُم اإِلشاَرِة، واالْسُم الَمْوُصوُل، واْلُمَحلَّى بِأَْل، واْلُمَضاُف إلى -  اْلَمَعاِرُف َسْبٌع وهي: الضَّ

ُف بِالنَِّداِء.  َمْعِرفٍَة، واْلَمْعرَّ

ميِر: -32  طائفةٌ ِمْن أحكاِم الضَّ

ِميُر ا -أ  ْلُمْستَتُِر:الضَّ

ِميُر اْلُمْستَتُر َجوازاً هَُو الَِّذي يَِصحُّ أن يحل محله االْسُم الظَّاِهُر، ويُلحظ في فِْعِل اْلَغائِِب واْلَغائِبَةِ  - ، الضَّ

 واْسِم اْلفِْعِل اْلماِضي، واسم اْلفاعل، واسم المفعول، والصفة اْلُمشبَّهَِة.

هَُو الَِّذي ال يصح أن يحل االسم الظاهر َمَحلّهُ، َويُْلَحظُ في أمِر اْلَواِحِد، الضميُر اْلُمْستَتُِر ُوُجوباً  -

 واْلُمَضاِرِع اْلَمْبُدوِء بتاِء خطَاِب اْلَواِحِد، أِو الهَْمَزِة، أو النُّوِن، وفي اسم فْعِل الُمَضاِرِع واألَْمِر، وأْفَعلَ 

ِب.التَّْفِضيل، وأفعاِل االْستِثناء، وأْفَعَل في ال  تََّعجُّ

ِميِر: -ب  نوُن اْلِوقَايَِة قَْبَل الضَّ

 إذا اتََّصَل فِْعٌل بِياء اْلُمتَكلِِّم َوَجَب أْن يَتََوسَّطَ بَْينَه وبَين اْلياء نوٌن تَسمَّى "نون الوقاية". -

 ِة.إذا اتََّصَل اْلَحْرفاِن: ِمْن وَعْن بياِء اْلُمتَكلِِّم َوَجَب تََوسُّطُ نوِن اْلِوقايَ  -

 إذا اتََّصلَْت لَُدْن أَْو إِنَّ أو إحدى أخواتها بِياِء اْلُمتَكلِِّم، َجاَز توسط نون الوقاية وهو كثير في ليت. -

 طائفةٌ ِمْن أحكاِم اْلَعلَِم: -33

باً تَْرِكيباً إضافيًّا، أْو َمْزِجيًّا، أْو إِسناِديًّا، أو َمختوم - ُل وَصْدُر يَُكوُن اْلعلَُم ُمْفَرداً، وُمَركَّ اً بِكلِمِة َوْيِه، واألوَّ

ابُِع يَْبقَى على صورتِه كما كاَن قَْبَل  ْرِف، والرَّ الثَّاني يُْعَرباِن على حسب العوامل، والثالُث يُمنُع مَن الصَّ

 العلَِميَِّة، والَخامُس يُْبنَى على اْلَكْسِر.

الً، ولقباً وهُ  - و ما أُشعر بمدح أو ذم، وُكْنيَةً وهَُو ما ُصدِّر بِأٍب أِو اْبٍن، يَكون الَعلَُم اْسماً وهَو ما ُوضع أوَّ

 ويَِجُب أْن يتأخر اللقب عن االسم.

 طائفةٌ ِمْن أحكاِم اإلَشاَرِة: -34

الُمَخاطَب فِي يُطابِق اسُم اإلشاَرِة الُمَشار إِلْيِه في تَْذِكيِرِه وتأنِيثِه، وإْفَراِدِه وتْثنِيتِِه وَجْمِعِه، وتُطابُِق اْلكاُف  -

 َجميِع ما ُذِكَر.

 طائفةٌ ِمْن أحكاِم االسِم اْلَمْوُصوِل: -32

، وتكوُن ُمضافَةً إلى َمْعِرفٍَة أْو َغْيَر ُمضافٍَة، وِهَي ُمَعَربةٌ إال إذا أُضيفت  - ِمَن األَْسَماِء اْلَمْوُصولَِة أَيٌّ

 وُحذف َصْدُر ِصلَتَها.
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 فعلية، أو اسميَّة، أْو ظَْرفاً، أو جارا ومجرورا.تُكوُن ِصلَةُ الَمْوصوِل جملة  -

، يَجوُز َحْذُف اْلعائِِد إَذا كاَن عاِملُهُ فِْعالً وهَُو في َمَحلِّ نَْصٍب، أو كاَن َمْجُروراً بِحْرٍف ُجرَّ بِِه اْلَمْوصولُ  -

 َصْدراً لِِصلَِة أّي.أو كاَن ُمضافاً إليه والمضاف اسم فاعل متعد للحال أْو االْستِْقبَاِل، أْو كاَن 

 المعرف باأللف والالم: -31

 المعرف باأللف والالم اسٌم َدَخلَْت َعْليِه "أْل" فَأَفاَدْتهُ التَّْعِريَف. -

ا الِزَمةٌ، كالدَّاِخلَِة َعلَى األْسماِء اْلمَ  - ولِة ْوصُ قَْد تَُزاُد أْل في بَْعض األْسماِء فاَلَ تُفيُد تَْعِريفاً، وِزيَاَدتُها إمَّ

ِل أْمِرها ُمْقترنَةً باأللِِف والالم، وإّما َغْيُر الِزَمٍة كالدَّاِخلَِة َعلَى األَعالَِم ا لمنقولة؛ واألْعالَِم اْلَمْوضوعِة من أوَّ

 للداللة على أن المعنى األصلي َمْلحوظ للُمتكلَِّم.

ُف بالنداء -37 ُف باإِلضافَِة َواْلُمَعرَّ  اْلُمَعرَّ

فُ  -  باإلضافِة اسٌم أُضيف إلى واحد من المعارف. اْلُمَعرَّ

 اْلُمَعرف بالنِّداِء ُمنَاًدى قُصد تعيينُهُ فاكتَسَب التَّْعريف بهذا اْلقَْصِد. -

ن: -38 ن َوَغيُر الُمنَوَّ  الُمنَوَّ

ِف، وما يَلَحقُهُ التَّْنِويُن مَن التَّْنويُن: نوٌن ساِكنةٌ تَْلَحُق آَخِر االسم، تُحذف َخطًّا َوتَْثبُت لْفظاً في َغْيِر اْلَوقْ  -

ن". ناً" وما ال يَْلَحقُهُ يَُسمَّى "غْيَر ُمنَوَّ  األَسماِء يَُسمَّى "ُمنَوَّ

ْرِف: -  يُْمنَُع العلُم من التنوين أو الصَّ

 إَذا دل على مؤنث أْو ُختم بالتَّاء، ويَجوُز َصْرفه إذا كان ثالثيا ساكن اْلَوَسِط. -أ

 ف ونون زائَِدتين.إذا ُختم بأل -ب

 إَذا جاء على وزن اْلفِْعل. -ج

 إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بكلمة "َوْيه". -د

 إَذا كاَن أْعَجِميّاً َغيَر ثاُلَثّي ساِكِن الَوَسِط. -هـ

 و إذا كان على وزن "فَُعل" َمْعدوالً بِه عْن وزن "فَاِعل".

فَة ِمن التَّْنِويِن: -  تُْمنَُع الصِّ

 إذا كانت على وزن "فَْعاَلن" الذي ال تلحق التاُء مؤنثَهُ. -أ

 إذا كانت على َوْزن "أَْفَعل" الِذي ال تلحق التاُء مؤنثَهُ. -ب

 إَِذا ِصيغت ِمَن الواِحِد إِلى اْلَعشَرِة على وْزِن "فَُعال وَمْفَعل" أْو كانَْت َكلَمة "أَُخر". -ج

 يُْمنع االسُم من التنوين: -

 إذا ُختم بألف التّأْنِيِث اْلَمْقُصوَرِة أَِو الْممُدوَدِة. -أ

 إذا كان على صيغة ُمْنتهى الُجُموعِ. -ب
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 المْمنُوُع ِمَن التَّْنِويِن يَُجرُّ بِاْلفَْتَحِة، إالّ إَذا كان مضافا أو ُمَحلَّى "بِأَْل" فَيَُجرُّ بالكسرة. -

 الَعَدُد: -39

 تَذِكيُرهُ وتأنيثُهُ: -0

 ْعداُد من ثاَلثة إلى تِْسَعة تكون على عكس اْلمْعُدود ُمْفَرَدةً، أَْو ُمَركَّبةً، أَْو معطوفاً َعلْيها.األ -

 اْلَعَدُد عْشَرة يكون على عكس المعدود إن كان مفردا، وعلى وفقه إن كان مركبا. -

 ْو َمْعطوفاً َعلْيهَما.العددان واحد واثنان يوافقان اْلمعُدوَد ُمْفَرَدْين، أَْو ُمركَّبَين، أَ  -

 مائَةٌ َوأْلٌف َوأَْلفَاظ اْلُعقُوِد تَْلَزُم ُصوَرةٌ واِحَدةً، سواٌء أكان اْلمْعدوُد ُمذكَّراً أْم ُمَؤنَّثاً. -

 تَعِريفُهُ: -2

باً أُْدِخلَْت على إَذا أُريد تَْعِريُف َعدد بِأْل، فَإِْن كاَن ُمَضافاً أُدخلت "أل" على المضاف إلْيِه، وإِْن كاَن ُمَركَّ  -

 َصْدِرِه، وإِْن كاَن معطوفا ومعطوفا عليه أُْدِخلَْت على الُجْزأَْين.

 حكم ما يُصاغ من العدد على َوْزِن فاِعٍل: -3

يُصاُغ اسُم على وزن "فاِعل" من األعداد المفردة، من اثنين إلى َعَشَرةَ؛ ليَِصف ما قبله ويدل على  -

 َذلَك مْن ُصدوِر األعداد المركبة، ومن األْعداِد اْلَمْعطُوِف علْيها، من واحد إلى تِْسعة. تْرتِيبِه، َويصاُغ ِمْثلُ 

 ِكناياته: -4

 َكْم وَكأَيِّن وَكَذا:

 يُْكنَى عِن اْلَعَدد بِأَْلفاظ ِهَي: -

 هُ يكوُن َمْجروراً.َكْم االْستِْفهاِميّةُ: وتمييُزها ُمْفَرٌد َمْنُصوٌب، إال إذا َدَخَل َعلْيها حرف جر فإِنّ  -أ

 َكم اْلَخبَِريَةُ: َوتََمييُزها َمْجُروٌر، ويَُكوُن ُمْفرداً وَجْمعاً، وتُفيُد التَّكثيَر. -ب

 بِِمْن، وتَُدلُّ على التكثِيِر. رمجروكأيِّن: وتمييزها مفرد  -ج

 التَّْقلِيِل على َحَسِب قَْصِد الُمتَكلِِّم.كَذا: وتَْمييُزها ُمْفَرٌد أْو َجْمٌع َمْنُصوٌب، وِهَي للتكثِيِر أو  -د

إَذا كانَْت َكْم االْستِْفهاميّةُ أو اْلَخبِريّةُ كناية عن ذات وجاَء بَْعدها فِْعٌل متعد لم يأخذ مفُعولَهُ كانَْت َمْفُعوالً  -

تََدأَ، وإِْن كانَْت كنايَة َعْن َزَمٍن أُعربت ظَْرفاً، بِه، وإْن تاَلهَا الزٌم ُمتََعدٍّ أَخَذ مفعولَهُ، أْو لَم يَلِها فِْعٌل، أُعربت ُمبْ 

 وإِْن كنَِي بها َعْن حدث أُعربت مفعوال ُمْطلَقاً.

 اإلغراُء والتحذيُر: -41

اإلُغَراُء َحثُّ اْلُمَخاطَِب َعلَى أَْمر َمْحُموٍد ليَْفَعلَهُ، واالسم في اإِلْغَراِء منصوب بفعل محذوف، ويَكوُن  -

راً، أْو مْعطوفاً َعلْيِه.َغيَر  ٍر، أْو ُمكرَّ  ُمَكرَّ

 التَّْحِذيُر تْنبيهُ اْلُمَخاطَِب على أمره مْكُروٍه ليَْجتنِبَهُ، واالْسُم في التَّْحِذيِر يُْنَصُب بِفْعٍل َمْحُذوٍف. -
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يَِجُب َحْذُف اْلفِْعِل في اإِلْغراء والتَّْحِذيِر إَِذا كان االسم مكررا أو معطوفا عليه، ويَجُب َحْذفُهُ فِي التَّْحذيِر  -

 أْيضاً إَِذا كان التَّْحِذيُر بإِيَّا، ويَُجوُز َحذفُهُ وِذكُرهُ في غير هذه اْلَمَواِضْع.

 االختَِصاُص: -40

ٌف بِأَْل أَْو باإلَضافَة، يُْذَكُر بَْعَد َضمير اْلُمتََكلِّم َغالِباً لِبَياِن اْلَمْنُصوُب َعلَى االخْ  - تَِصاص اْسٌم ظاِهٌر ُمَعرَّ

."  اْلَمْقُصوِد ِمْنهُ، وهَُو َمْنُصوٌب بِفِْعٍل محذوف وجوباً تقديره "أَُخصُّ

تَْيِن بِنَ  - ْعٍت مقرون بأل مرفوع َعلَى أَنَّهُ تَابٌع في اإِلْعَراِب للَْفِظ قَْد يَُكوُن االْختَِصاُص بِأَيّهَا أْو أيَّتُها َمْتلُوَّ

 "أَّي".

 االشتغال: -42

َر َعْنهُ َعاِمٌل ُمْشتَِغٌل َعْن نَْصبِِه بَِضِميِرِه، أَْو نَْصِب اْلُمتَِّصِل بََضِميِرهِ  االشتغال - َم اْسٌم َويَتَأَخَّ ، بحْيُث أَْن يَتَقَدَّ

َغ لَهُ لنَ   َصبَهُ، َويَُسمَّى هذا االسُم "َمْشُغوالً َعْنهُ".لَْو تَفَرَّ

 يَِجُب نَْصُب المْشُغوِل َعْنهُ بِفِْعٍل َمْحُذوٍف ُوُجوباً إِْن وقع بعد ما يختص بالدخول على األْفَعاِل. -

قَْبَل أداة ال يعمل ما بعدها فيما َويَِجب َرْفُعهُ إِْن َوقََع بَْعَد ما يختص بالدخول َعلَى األْسَماِء كإَِذا اْلفَُجائِيَِّة، أَْو 

 قَْبلَهَا.

 َويَُجوُز نَْصبُهُ َوَرْفُعهُ فِيما ِسَوى َذلَِك.

 النُّْدبَة: -43

ِع ِمْنهُ. وأْحكاُم الَمْنُدوِب كأْحكام الُمنَادى، فَهُو يُبنى عَ  - ِع َعلَْيِه أَِو اْلُمتََوجَّ ذا لَى ما يُرفع به إالنُّْدبَةُ نَِداُء اْلُمتَفَجَّ

 ُوُضوِح أَنَّها كان علما ُمْفَرداً، ويُنصب إَِذا كاَن ُمَضافاً، ولَهُ أََداتاِن هُما "َوا" و"يَا" َوال تُْستَْعَمُل الثَّانِيَةُ إاِلَّ ِعْندَ 

 للنُّْدبَِة.

 راً بِِصلَتِِه َخالِياً ِمْن أْل.اْلَمْنُدوُب يَِجُب أَْن يَُكوَن َعلَماً، أو مضافا إلى َمْعِرفٍَة، أو اْسماً َمْوُصوالً َمْشهُو -

لَى آِخِرِه أَلفاً، يُجوُز لَك في اْلَمْنُدوِب ثاَلَثَةُ أَْوُجٍه: أَْن تَُعاِملَهُ ُمعاَملة اْلُمنَاَدى َغْيَر اْلَمْنُدوِب، أَْو أَْن تَِزيَد عَ  -

 أَْو أَْن تَِزيَد بَْعَد هَِذِه األَلِِف هاء السكت عند الوقف.

 االْستَِغاثَة: -44

 االْستِغاثَةُ نداُء َمْن يُعين َعلَى َدْفع ِشدَّة، وأَداتُهَا "يا" ُدوَن بَقِيَِّة أَْحُرِف النَِّداء. -

 ويُجر اْلُمْستََغاُث بِِه باِلٍَم َمْفتُوَحٍة، إاِلَّ إَِذا كاَن َمْعطُوفاً َوهَُو َغْيُر َمْسبُوٍق بِيَا فَتُْكَسُر.

ُب ِمْنهُ كاْلُمْستََغاِث به في جميع أَْحَوالِِه.ويُجر اْلُمْستََغا  ُث ألَْجلِِه باِلٍَم َمْكُسوَرٍة أْو بِِمْن، َواْلُمتََعجَّ

 يَُجوُز في المستغاث به والمتعجب ِمْنهُ أن يَْبقَيَا على حالهما كما لو كانا مناديين، وأَْن يُْختَما بِأَلٍِف َزائَِدٍة. -
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 إِْعَراُب الُجَمل: -42

 الُجَمُل التي لها محل ِمَن اإِلْعَراب -0

 يكوُن لِْلُجْملَِة َمَحلٌّ من اإلعراب في َسْبَعِة َمَواضَع: -

 إَِذا كانَْت َخبَراً. -1

 إَِذا كانَْت َمْفُعوالً بِه. -2

 إًِذا كانَْت حاالً. -3

 إَِذا كانَْت ُمضافاً إِلْيها. -4

 بالفاء أو إَِذا.إَِذا كانَْت جوابا لشرط جازم، مقترنة  -5

 إَِذا كانَْت تابِعةً لُِمْفَرٍد. -6

 إَِذا كانَْت تابِعةً لُِجْملٍَة لها محل من اإِلْعراب. -7

 الجمل التي ال محل لها من اإِلْعَراب: -2

 الُجَمُل التي ال محل لها من اإلعراب َسبٌع، َوِهَي: -

ا قَْبلها.االْبتَِدائيَّةُ: َوِهَي التي في َصْدر الكالِم، أَ  -1  ْو في أَْثنائِه ُمْنقَِطَعةُ َعمَّ

 ِصلَةُ االْسِم اْلَمْوُصول. -2

َرةُ. -3  اْلُمفَسِّ

 االْعتَِراِضيَّةُ: َوِهَي اْلُمتََوسِّطَةُ بَْيَن أَْجَزاِء ُجْملَةُ، أو بين جملتين ُمْرتَبِطَتَْيِن. -4

 ُجْملَةُ َجَواِب اْلقََسِم. -5

 غير الجازم ُمْطلَقاً، أَْو َجَواِب الشَّْرِط اْلَجاِزم َوِهَي َغْيُر ُمْقتَِرنٍَة بِاْلفَاِء أَْو إَِذا. ُجْملَةُ َجَواِب الشرط -6

 التَّابَعةُ لجملة ال محل ِمَن اإِلْعَراب. -7

 انتهت الخالصة،،،
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 مجلد المرحلة االبتدائية قواعد محتوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الموضوع

 2 مقدمة

 4 الجملة المفيدة

 4 أجزاء الجملة

 4 تقسيُم الفعِل باعتباِر َزَمنِهِ 

 4 الفاعل

 4 المفعول به

 4 اْلُمواَزنَةُ بين اْلفاِعِل واْلَمْفُعوِل به

 4 المبتدأ والخبر

 2 الجملة الفعلية

 2 الجملة االسمية

 2 نصُب الفعل المضارع

 2 جْزُم الفعِل المضارعِ 

 2 رفع الفعل المضارعِ 

 2 وأخواتهاكان 

 2 إن وأخواتها

 2 جر االسم

 2 النعت

 1 المبني والمعرب

 1 أنواع البناء

 1 أنواع اإلعراب

 1 أَحوال بناِء الفعِل الماضي

 1 أَحوال بناِء األَمر

 1 أَحواُل بناِء المضارعِ 

 1 اإلعراب المحلي

 7 الفعل المضارع المعتل اآلخر

 7 االسُم المعتُل اآلخرِ 

 7 المقصور وأَحوال إِعرابه

 7 المنقوص وأَحوال إِعرابه

 7 نصب الفعل المضارع بأن المضمرة

 7 جوازم الفعل المضارع

 8 األفعاُل الخمسةُ وإِعرابُها 
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 مجلد المرحلة االبتدائيةقواعد محتوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 الصفحة الموضوع

 8 إعراب المثنى

 8 السالمإعراب جمع المذكر 

 8 إعراب جمع المؤنث السالم

 8 المضاف والمضاف إليه

 8 األَسماُء الخمسةُ وإِْعرابُها

 8 النكرة والمعرفة

 8 العلم

 8 المعرف باأللف والالم

 8 الضمير

 9 االسِم اْلَمْوُصولِ 

 01 اسم اإلشارة

 01 نائب الفاعل

 01 أَْفعاُل االْستِْمراِر النَّاِسَخةُ و"ما دام

 01 المفُعول المطلقِ 

 01 المفعول ألجله

َماِن، وظَْرُف المكان  01 ظَْرُف الزَّ

 01 الُمْبتََدأُ والَخبَُر، وتطابُقُهما

 00 خبر المبتدأ الجملة و شبه الجملة

 00 المصدر المؤول من "أن والفعل

 00 ضمائر الرفع البارزة المتصلة باألفعال

 00 أقسام اْلُمتعدِّي

 00  المستثنى

 02 الحال

 02 التمييز

 03 المنادى

 03 الممنوع من الصرف

 04 النعت الحقيقي والنعت السببي

 04 التوكيد

 04 العطف

 02 البدل

 02 أدواُت االستفهاِم والجواب
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 مجلد المرحلة الثانويةقواعد محتوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الموضوع

 01 توكيد الفعل

 01 نعم وبئس

 01 فعال التعجب

 01 نائب الفاعل

 07 المبتدأ والخبر

 08 إْن وما وال والت المشبهات بليس

 08 أفعال المقاربة والرجاء والشروع

 09 تخفيف إّن وأّن وكأّن ولكنّ 

 09 كف إّن وأخواتها عن العمل

 09 ال النافية للجنس

 09 ال سيما

 09 المفعول المطلقما ينوب عن المصدر في باب 

 09 اإلضافة 

 21 المبني والمعرب من األسماء واألفعال

 20 اقتران جواب الشرط بالفاء

 20 العطف على الشرط والجواب بالواو والفاء

 22 اجتماع الشرط والقسم

 22 حذف الشرط أو الجواب

 22 جزم المضارع في جواب الشرط

 22 أدوات الشرط الجازمة وإعرابها

 22 أدوات الشرط التي ال تجزم

 22 إعمال المصدر

 23 عمل اسم الفاعل

 23 اسم المفعول وعمله

 23 الصفة المشبهة

 23 اسم التفضيل

 24 شروط المثنى

 24 شروط جمع المذكر السالم

 24 ضوابط جمع المؤنث السالم

 22 أقسام المعارف

 22 طائفة من أحكام الضمير
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 مجلد المرحلة الثانويةقواعد محتوى 

 

 الصفحة الموضوع

 22 طائفة من أحكام العلم

 22 طائفة من احكام اسم اإلشارة

 22 طائفة من أحكام االسم الموصول

 21 المعرف باأللف والالم

 21 المعرف باإلضافة والمعرف بالنداء

 21 المنون وغير المنون

 27 العدد

 27 اإلغراء والتحذير

 28 االختصاص

 28 االشتغال

 28 الندبة

 28 االستغاثة

 29 إعراب الجمل

 31 الفهرس


