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  الفرع األدبيّ  – الفصل الدراسّي األول – النحو والصرف –ملّخص شامل 
 0796212140: جهاد أبو عجمّية األستاذ

 الوحدة األولى : كسر همزة إنّ 
 مثال: إّن الديَن حٌق.   : حرف توكيد ونصب/ اسمها منصوب وخبرها مرفوع.إّن، أنّ *   

 * تكسر همزة إّن وجوباً في ست حاالت :          
 : إّن الكالَم كالّدواِء؛ إْن أقللَت منه نفَع، وإْن أكثرَت منه َضّر. مثال                                 . إذا جاءْت في بدايِة الكالِم .1
، أماا (. ، مثل:. إذا جاءْت بعد حرف استفتاح  2  : أََل إّن الّسماَء َل ُتْمِطُر َذَهبًا وَل ِفّضة، فاعِقلوا واعملوا. مثال      ) أالا
 : قْل إّن رّبي يقذف بالحّق . مثال            .. إذا جاءْت في أّول  الجملة  المحكّية بالقول  3
 إّن المخّدرات آفٌة خطيرٌة. : واللِ  مثال                . إذا جاءْت في أّول جملة  جواب  القسم.4
 . سهًل  وجدته إنَّني إذ الّنحِو، علمَ  أحببتُ :  مثال    : ) إذ، حيث (.وف، مثلالّظر  بعض. إذا جاءْت بعدا 5
 َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذُبوَن " . : قال تعالى: مثال                    بالالم  المزحلقة . إنّ  . إذا اقترنا خبر  6

 

 الوحدة الثانية: أحوال الفاعل والمفعول به
 القرينة نوعان:  -1

 / علمة النصب الفتحةعلمة الّرفِع الّضّمةالساكنة/  التّأنيثِ  تاءِ :  ، وتشملالقرينة  اللفظّية   - أ
 زيداً قابل أحمُد مثال:   يحيى لبنى أكرمتْ  مثال:

  ) حسب المعنى (القرينة  المعنوّية   -ب        
 مثال: صقل مهارتي في الخّط معلمي.   .قرأ أخي روايتيمثال:              
  :يأتية يعـرب كما التامّ  باألفـعـالالضمير المّتصل  -2    

 .  : تعـرب فاعال ً ألف االثنين ، التاء المتحركة ، واو الجماعة، نون النسوة ، ياء المخاطبة  –    
 مثال : كـتبــُت الدرس :  ضمير مّتصل مبني في محل رفع فاعـل .      
 نا ، تعـرب فاعالً أو مفعـوالً به . -    
 .    اآلذاَن : ضمير مّتصل مبني في محل رفع فاعـل  ـنامثال : َســمعْ     
 مفعول به .نصب : ضمير مّتصل مبني في محل  محمدٌ  ـناَســمَعـمثال :     
 الكاف ، الهاء ، ياء المتكلم : تعـرب ) ضمير مّتصل مبني في محل نصب مفعـول به ( . –   
 مثال : ضربــك / ضربــه / ضربـها / ضربنـــي    

 

 :ثالث حاالت* الفاعل  يتقّدم  على المفعول  به وجوًبا  في 
 : هنأْت سلمى نهى. مثال                     بِس لعدِم وجوِد قرينٍة تمّيُز أحَدهما من اآلخِر. خشيُة اللَّ  -أ

 .عن صدفاتي سألوا الغّواَص : فهْل  مثال                           المفعول به اسم ظاهر.و   الفاعل ضمير مّتصل -ب
 : شكرُتك. مثال              .          المفعول به ضمير مّتصلو   الفاعل ضمير مّتصل -ج

 :حالتين* المفعول  به  يتقّدم  على الفاعل  وجوًبا في 
 استلَم الجائزَة مستحقُّها .مثال :                                اّتصل بالفاعلِ ضميٌر يعوُد على المفعوِل به. -أ

 : سيذكرني قومي . مثال            المفعوُل به ضمير مّتصل والفاعُل اسم ظاهر.                 -ب
 :لتينوالفاعل   وجوًبا في حا * المفعول   به يتقّدم  على الفعل  

يَّاَك َنْسَتِعيُن . مثال        إذا كان المفعوُل به ضميَر نصٍب منفصًل يدلُّ على  اَلختصاص.  -أ  : ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 
 وأسماء الّشرط ،وكم الخبرّية ،الّتي لها حّق الّصدارِة كأسماء اَلستفهامإذا كان المفعوُل به من األلفاِظ  -ب
 .: كم مشكلٍة حّل الّتطور الّتكنولوجيّ مثال                                          : َمن تقابْل فابتسْم في وجِهِه. مثال   
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 الوحدة الثالثة: اإلبدال
 :الكلمات التي يحدث فيها إبدال لها شرطان 

 ..... ، يفتعِ أن تكون على وزن افتعل ومثيلتها مثل افتعال، يفتعل، مفتعل، يفتعلون -1
 أن يبدأ المجرد الثلثي بـ ) و/ ز/ د/ ذ/ ص/ ض/ ط ( -2

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

    
  .ثّم أدغمت التّاءان /فأبدلت الواو تاء /فيها ) واًوا ( بدليل المجرد ) وقى ( اَلفتعالجاءت فاء  /أصلها اوتقى /وزنها افتعل: مثال : اتّــقى
  .أدغمت الّدال في الّدال/تاء داًَل الفأبدلت / فيها) داًَل ( بدليل المجّرد) دعا ( اَلفتعالجاءت فاء  /أصلها اْدَتعى /افتعل وزنها: مثال : اّدعى
 .أدغمت الّذال في الّدال / تاء داَلً ال) ذاًَل ( بدليل المجرد) ذكر( فأبدلت  اَلفتعالجاءت فاء / مذتكر أصلها /وزنها ُمفتِعـل: مثال : مّدكر

ع  .فأبدلت تاء مفتعل طاء /) ضاًدا ( بدليل المجرد ) ضجع ( اَلفتعالجاءت فاء / أصلها مضتجع /مفتعل وزنها: مثال : م ضطج 
 

 : التصغير الرابعةالوحدة 
 دالالت ) معاني ( التصغير: *
 كيَف تهجو           ُشَوْيعرُ مثال : تعلَّْم يا        . الّتحقير وتقليل الّشأن .1
 صيانتها.المرَفق مع الغّسالة قبل تركيِبها أو  الكتيِّبَ مثال : أقرُأ                 . تقليل الحجم .2
 .ُدَرْيهماتمثال : الّصدقُة نفُعها عظيٌم، ولو ب.                  . تقليل العدد3

 منازلنا . ْيقُفوَ مثال : حّلقت الطائرة               . تقريب المكان .4     
 المباراة بانتظام.     ُبَعْيدَ  مثال : غادر المتفرجون              . تقريب الّزمان .5     

 ق الل .، اتّ  ُبنيّ مثال : يا                     . الّتحبُّب.  6
 

 تصغير االسم الّثالثيّ 
غَّر على وزن ) ف عاْيل (.. 1  ّب: ُدَبْيبدُ  /قمر: ُقَمْير/ جبل: ُجَبْيل /سعد: ُسَعْيد  االسم الّثالثي المذكر ي صا
 شمس: ُشَميسة    /أذن: أذْينة /رْيسةس: فُ رَ فَ / نْيدةهُ : هند االسم الّثالثي المؤنث غير المختوم بتاء الّتأنيث تلحقه الّتاء عند الّتصغير. .2
 ناب : ُنَيْيب     /ويجَ تاج: تُ  عند الّتصغير. ) الواوي، اليائي(الّثالثي الذي ألفه ثانية ت رّد إلى أصلها. االسم 3
 دم: ُدَمّي                   / ابن : ُبَنيّ  /أخ: ُأَخيّ  إليه ثالّثه المحذوف عند الّتصغير. يردّ  ثنائيالاالسم . 4
         فتى: ُفَتيّ  /دلو: ُدَليّ  .ياء، وتدغم مع ياء الّتصغيرإلى االسم الّثالثي إذا انتهى ) بألف أو واو ( تقلب األلف والواو . 5
 َهدي: ُهَديّ / ظبي: ُظَبيّ  ى بياء تدغم ياؤه مع ياء الّتصغير.إذا انته االسم الّثالثي. 6
 بـ) ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تاء مربوطة أو ألف ونون ( إذ تصّغر الحروف  مختوم ثالثياسم  كل  . يصّغر تصغير االسم الثالثي7

 ، ثّم ترّد إليه الّزوائد .على ) ف عايل ( الّثالثة منه   
 سلمان: ُسَليمان  / زهرة: ُزَهْيرة/ سلمى: ُسَلْيَمى/ ُسَوْيداءسوداء:    

 .يجب ضبط الحروف الثلثة األولى في الكلمة المصّغرة ) ضمة ، فتحة ، ياء التصغير الساكنة ( :ةملحوظ    
 : يجب حفظ قاعدة التصغير ) من أجل سؤال عّلل (ةملحوظ    
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 تصغير االسم الّرباعي
 ُزخرف: ُزَخْيِرف    /أحمق: ُأَحْيِمق. الرباعّي على صيغة ) ف عاْيع ل (يصّغر االسم . 1
 آسن: أوْيسن    /خالد: خويلد . إذا كان الحرف الثاني من االسم الرباعي ألفًا فإّنه يقلب إلى واو.2
 عجوز: ُعجّيز   /غزال: ُغَزيِّل. مع ياء الّتصغير اندغميياء، و  ان إلىقلبفإنهما ي) ألف أو واو ( الرباعي االسم . إذا كان الحرف الثالث من 3
 ُرقَية: ُرقّية  /َجميل : ُجمّيل/ َكثير: ُكثَيِّر إذا كان الحرف الثّالث ياء فتدغم مع ياء الّتصغير. .4
 حروف األربعة األولى مختوم بـ ) ألف ممدودة  أو تاء مربوطة أو ألف ونون ( إذ تصّغر الرباعي اسم  كلّ  االسم الرباعيي صّغر تصغير  .5

 منه، ثم ت رّد الّزوائد إليه.    
 صولجان: ُصَوْيلجان   / قنطرة: ُقَنْيِطرة /خنفساء: ُخَنيِفساء    
 

 تصغير االسم الخماسيّ 
ْيل (. ألف، واو، ياءاالسم الخماسي الذي رابعه حرف علة )  .1       مسكين: ُمَسْيكين     ُمسيعيد/مسعود:  /مصباح: ُمَصيبيح ( يصغَّر على صيغة ) ف عاْيع 

             ناطور: ُنَويطير /ُحَوْيِسيب :حاسوب إذا كان ثانيه ألفًا تقلب واًوا. .2     
 ميراث: ُمَويريث /ميعاد: ُمويعيد /ميزان: ُمَوْيِزْين /ميقات: ُمَوْيِقيت إذا كان ثانيه ياء منقلبة عن واو تردُّ واًوا عند الّتصغير. .3     

 

 تصغير االسم المركب تركيًبا إضافيًّا
 وتطّبق عليه أحكام الّتصغير.وَل نحذف الجزء الثاني، يصّغر صدُره ) الجزء األول ( فقط القاعدة :   
 عماد الّدين: ُعَميِّد الّدين -           ج الّدينيْ وَ تاج الّدين: تُ  -           ُعَبْيد الل:  عبد الل -  

 تصغير الجمع
 ُيصّغر على لفظه ) نضيف ياء التصغير فقط (.: ِفعلة: صبية /أفعال: أطيار /أفعلة: أجنحة/ أوزان: أفُعل: أعُين 4وهو :  جمع القلة. 1
       أصحاب: ُأَصْيحاب/ أرغفة: ُأَرْيِغفة/ أنُهر: ُأَنْيِهر/ ِغلمة: ُغَلْيمة      
 : جمع الكثرة . 2  

 . " نضيف ون "نجمعه جْمع مذكر سالمًا  ثمّ  ،ثم نصّغر المفرد ،مذكرًا عاقًل :  نأتي بالمفردإذا كان  -أ
 شويعرون –ُشويعر  –مثال : شعراء ) مذكر عاقل (  شاعر       
 ." نضيف ات " نجمعه جْمع مؤنث سالماً  ثمّ  ،نصّغر المفرد ثمّ  ،عاقل : نأتي بالمفرد إذا كان مؤنثًا أو غير -ب
 ُجَبْيلت      –ُجبيل  –مثال : جبال ) غير عاقل ( :   جبل       
 فراتُسَويْ  –ُسويفرة  –) مؤنث ( :      سافرة  مثال : سوافر      

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

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

 : عظيُم القوِم محبوب . مثال  
 عظيُم : مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف / القوِم : مضاف إليه مجرور وعلمة جّره الكسرة . 
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 في الناص: * كيف نعرف المضاف والمضاف إليه
 اسم + ضمير مّتصل                      -3            اسم نكرة + اسم نكرة يقبل أل -2اسم نكرة + اسم معرفة                     -1

 مضاف   مضاف إليه                                            مضاف    مضاف إليه                         مضاف      مضاف إليه    
 قلمي                                                                  رّبة             بيتٍ                              أقوال        الوشاةِ     
 مسيرتنا                        كلمة            سوءٍ                             صاحب      الفندقِ     
  كلهما                        ديوان           شعرٍ                   أبو           خالٍد               

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

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

  .عند اإلضافة : مرسلو الناقةِ فتقول  . مرسلون:  المضافالمذكر الّسالم مثال حذف النون من جمع 
 

 صور المضاف إليه 
 ثالث صور:* للمضاف إليه         

                               سيؤوُب يوًما    مسافر  كلُّ  اسم ظاهر         مثال: مفرد. 1
      من أدباء األردّن. همامؤنس الّرزاز وهاشم غرايبة كل. مفرد ضمير             مثال: 2
 ظروف)حيث، إذ، إذا(.البعد : وتقع جملة. 3
            .هطل المطر  جئت إْذ : مثال           

َحى :مثال                                             ساجاىَواللَّْيِل ِإَذا  َوالضُّ
                              ياْجعال  ر ساالاتاه  اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث : مثال           

  

 األسماء والظروف التي تلزم اإلضافة ) يأتي بعدها مضاف إليه (:      
 . كال و كلتا1        

                             المثنى " الرفع باأللف ، والنصب والجّر بالياء " .إعراَب  تعرب وعندها:  ضميرتضاف إلى * 
 توكيد معنوي مرفوع وعلمة رفعه األلف ألّنه ملحق بالمثنى وهو مضاف. وارفتان .   كلتاهمامثال : الجنتان        

 (للتعّذر وعندها تعرب إعراب اَلسم المقصور) تقّدر عليهما الحركات:  اسم ظاهرتضاف إلى * 
 التعذر وهو مضاف .مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضّمة المقدرة على آخره منع من ظهورها . آتاْت أ ك لاهااالجنتين  كلتامثال :       
 قبل، بعد .2
 ظرف زمان أو مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.إعرابها الثابت: *  

 ظرف زمان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف .     المغيبِ  قبلَ وصلتك : مثال        
 المسجد      ظرف مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف . بعدَ : أسكُن  مثال    
 .الّضمّ قد ينقطع الّظرفان )بعد( و)قبل( عن اإلضافة وُيْبَنيان على  فائدة مهمة:*      

 : ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبني على الضّم في محل نصب . بعدُ : لم أسافر  مثال        
 : ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبني على الضّم في محل جّر . قبلُ : لل األمر من  مثال        

 أّي نوعان: .3
 .تكرْم يكرْمك أّي إنسانٍ ) أّي ( الشرطّية: مثال:     
 ؟المهذبُ  أيُّ الّرجالِ ) أّي ( االستفهامّية: مثال:        
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 معا  .4
 ظرف زمان أو مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.إعرابها الثابت: *
 العصفور: ظرف زمان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف. معَ الجمل وأستيقظ  معَ : أنام مثال    
 سور المدرسة : ظرف مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف . معَ : سرُت مثال    

 . حيث  5
 : ظرف مكان مبني على الضّم في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف .الثابت إعرابها -   

 ) العلماء: مبتدأ مرفوع/ جالسون: خبر مرفوع (. : أجلس حيُث العلماُء جالسون . مثال       
 أجلُس حيُث يجلُس العلماُء. ) يجلُس: فعل مضارع مرفوع/ العلماُء: فاعل مرفوع (. :مثال       

 . إذا6
 : ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف.   الثابت إعرابها -   

 : والنجم إذا هوى.مثال      
 . إذْ 7
 : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف .الثابت إعرابها -  
     : وصلت إذ النقاُش محتدٌم . مثال     
 تضاف) حيث، إذ، إذا ( إلى الجملة. :تذكير 

 وتضاف ) كل، كلتا، قبل، بعد، أّي، مع ( إلى المفرد      
 أحكام المضاف إلى ياء المتكّلم

 حاَلت: 4آخر المضاف في فتح الياء وتسكين  يجب *
 . المضاف اسم مقصور) آخره ألف (.      عصا: عصايَ 1 
 . المضاف اسم منقوص) آخره ياء (.       ليالي: لياليَّ 2 
 . المضاف مثنى.                          رجلن: رجليَ 3 
                                                            . المضاف جمع مذكر سالم.               منقذون: منقذيَّ 4 

               آخر المضاف: في غير الحاَلت األربعة السابقة.في الياء التسكين أو الفتح وكسر  يجوز* 
 إعجاب: إعجاِبْي أو إعجاِبَي                                            
                                  صديق: صديِقْي أو صديِقَي            

  

 نكسر آخر المضاف؛ لمناسبة ياء المتكلم.فائدة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحوظة:
 إذا انتهى االسم بـ ) ّي / اي ( 

 يجب فتح الياء.
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 الفصل الدراسّي الثاني  –والصرف نحو ال -ملّخص شامل
  0796212140: جهاد أبو عجمّية األستاذ 

 

 وأنواع األدوات معاني حروف الجرّ  -الوحدة األولى  
 

 مثال المعاني حرف الجرّ  رقم
 . ابتداء الغاية الّزمانّية1 م ن 1

 . ابتداء الغاية المكانّية2
 . التبعيض) بمعنى بعض(3
 . بيان الجنس4
 . السببّية5

 اطلِب العلم من المهد إلى اللَّحد.  -
 سبحان الذي أسرى بعبده ليًل من المسجد الحرام. -
 أبياًتا من القصيدة.حفظت سميرة  -
 تبّرعت سوسن بسوار من ذهب. -
 مات فلن من الجوع. -

 . انتهاء الغاية الّزمانّية1 إلى 2
 . انتهاء الغاية المكانّية2
 . التبيين3

لَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيلِ  -  َأِقِم الصَّ
 اعتاد جواٌد الّذهاب إلى المكتبة العاّمة أسبوعّيا. -
 قلبي. إلىالمشاركُة في الحفاِظ على البيئِة ِمن أحّب األعمال  -

 . الظرفّية الّزمانّية1 في 3
 . الظرفّية المكانّية الحقيقية2
 . الظرفّية المكانّية المجازية3
 . السببية4

 ممارسُة الّرياضة في الّصباح تبقيك نشيًطا طيلَة اليوم. -
 عاٍم.يقاُم معرٌض للكتاب في األردّنّ كل ّ  -
 أثار فوُز منتخبنا أللعاب القوى الفرحَة في قلوبنا. -
 دخلت امرأة النار في هّرة ربطتها. -

 . اَلستعلء الحقيقي1 على 4
 . اَلستعلء المجازي2
 . السببية3
 ( ، بالرغم من. المصاحبة) بمعنى مع4

 وقف هيثم على جبال عجلون متأمًِّل جمال الّطبيعة. -
 على راحتي.سأحمُل روحي  -
 سّخرها لكم لتكّبروا الل على ما هداكم.     -
 األردن بلد معطاء على قّلة موارده المادّية.   -

 . المجاوزة1 عن 5
 . البدلّية2

 المرُء الّذي يهتّم بصّحته يبتعد عن كّل ما يضّره كالّتدخين. -
 جازيتَني عن تمادي الوصِل هجَرانا      -

 . الملكية1 الالم 6
 اَلختصاص .2
 . السببية) بمعنى من أجل (3

 أتابُع موقًعا إلكترونّيًا لصديقي ينشر فيه نتاجه األدبّي. -
 الحدائق العاّمة في عمان لنا جميعًا فلنحافْظ عليها. -
 استثمرُت الوقت في العطلة الّصيفّية للتدّرب على الّسباحة. -

 . اإللصاق الحقيقي1 الباء 7
 . اإللصاق المجازي2
 . السببية3
 . اَلستعانة4

 أمسكت بيد صديقي شاكرًا تعاونه. -
 مررُت بمعرض الكتاب أثناء ذهابي للجامعة. -
 تحّسنت صّحة المريض بالّتزامه تعليمات الّطبيب. -
 تواصل نزار بالهاتِف مع أسرته. -

 

 أنواع ما
 

 أثُر استخدام الّتكنولوجيا في تطوير الّتعليم؟ مامثال:    ( يستفهم بها عن غير العاقل غالباً ما االستفهامّية )  -1
 مثال: ما تطمْح إليه تحقْقه بالجّد والمثابرة.  ( تحتوي الجملة على فعلين: فعل الشرط وجواب الشرطما الشرطية )  -2
 طُلب منها من أفكاٍر لتطوير المدينة. مامثال: ُتِعّد ُلَجْيُن  ( الذين، التي، تقع ما في وسط الكلم، وتكون بمعنى الذيما الموصولّية )  -3
 ا أعذَب كلمات الّشاعر إبراهيم طوقان!ممثال:   ) يأتي بعدها وزن أفعَل (ما التعجبية  -4
 ن سكَن الّدياراُحّبُ الّدياِر شغْفنَ قلبي      ولكْن حّب مَ ما مثال: و .  ما النافية -5
 .اأُلَمُم األخلُق ما َبِقَيتْ  مامثال: إنِّ  / كأّنما / ليتما / رّبما ( ) إّنما / أّنما / لعّلما / لكّنما. ما الكاّفة -6
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 أنواع ال
 مثال: َل تؤجْل عمل اليوِم إلى الغد.:  تجزم الفعل المضارع (و  نطلب اَلمتناع عن أمر معّين، )ال الناهية  -1

 * تؤّجل: فعل مضارع مجزوم وعلمة جزمه السكون.     
 مثال: َل أتسرَُّع في الحكم على الّرأي اآلخر قبل فهمه.  حذفها تصبح الجملة مثبتة () عند ال النافية  -2
 مثال: قال تعالى: ذلك الكتاب ال ريَب فيه.) يأتي بعدها اسم منصوب (   ال النافية للجنس  -3

 ) حفظ (.* ريَب: اسم َل النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب    
 مثال: اشتريُت من الّسوق قميًصا َل قميصين.  بين اسمين غالبًا () تقع َل حرف عطف  -4
 * قميصين: اسم معطوف منصوب وعلمة نصبه الياء.   

 أنواع مانْ 
 يّتِق الل يجعْل له مخرجا. َمنمثال:   ) تقع َمن في صدر الكلم، وتحتوي الجملة على فعل شرط وجواب شرط ( اسم شرط -1
 مؤّلف كتاب األغاني؟ َمنْ مثال:  َمن في صدر الكلم، ُيستفهم به عن العاقل () تقع اسم استفهام  -2
 تزّكى. َمنقد أفلح مثال:  ("  مكان "َمن"الذي"  يمكن وضع) اسم موصول  -3

 

 الوحدة الثانية: االستثناء
 :أدوات االستثناء 
 إَّل : حرف استثناء  -1
 غير، سوى : اسمان معربان -2
 أو حرف جرّ  عدا، خل، حاشا : فعل ماضٍ  -3
 ما عدا، ما خل : فعل ماٍض  -4
  :أركان) عناصر( االستثناء 

 المستثنى منه: يشمله الحكم -2الحكم : وهو الفعل أو ما شابهه       -1   
 المستثنى: َل يشمله الحكم -4أداة اَلستثناء                         -3   
 غّنى الجميُع في الحقل إَّل المتشائمَ مثال:    
 الحكم: الغناء / المستثنى منه: الجميع / أداة اَلستثناء: إَل / المستثنى: المتشائم   
  :أنواع االستثناء 
 إعراب المستثنى حكم المستثنى بعد إال مثال نوع االستثناء رقم
 تام مثبت)موجب( 1

 * الجملة مستوفية جميع األركان.
 * وغير مسبوقة بنفي

المتشائم: مستثنى منصوب وعلمة  واجب النصب المتشائمَ غّنى الجميُع في الحقل إَّل 
 نصبه الفتحة

 تام منفي 2
 * الجملة مستوفية جميع األركان. 

 * ومسبوقة بنفي

خلَص في مال َل يعجبني من الّناس أحٌد إَّل اإلنساَن 
 عمله )أو اإلنساُن المخلُص في عمله(.

 

يجوز النصب أو بدل من 
 المستثنى منه

مستثنى منصوب وعلمة اإلنساَن: 
 نصبه الفتحة

اإلنساُن: بدل مرفوع وعلمة رفعه 
 الضمة

 منقطع 3
 * المستثنى من غير جنس 

 المستثنى منه أْي ليس بعضًا منه  

 سجد الملئكة إَل إبليس
 ) إبليس ليس من جنس الملئكة (

إبليس: مستثنى منصوب وعلمة  واجب النصب
 نصبه الفتحة

 ناقص) م فّرغ( 4
 المستثنى منه محذوف *

 * والجملة مسبوقة بنفي

: فاعل مرفوع وعلمة رفعه الكسول حسب موقعه في الجملة ما شكا إَّل الكسولُ 
 الضمة.
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 في اَلستثناء الناقص) المفّرغ (: يمكن حذف النفي وأداة اَلستثناء وينتج جملة مفيدة. * ملحوظة:
 مثال: ما محمد إَل رسول.   مثال: ما وصل المسافرون إَل مسرورين.   

 

 )غير وسوى(:ـ أحكام المستثنى ب* 
 يعربان إعراب اَلسم الواقع بعد) إَّل ( أْي نعرب ) غير، سوى ( حسب نوع اَلستثناءغير، سوى:  -  

 دائمًا. (.مضاف إليهويعرب ما بعدهما )     
 االستثناء تام مثبت                                          غيَر زيدٍ .نجح الطلُب مثال:    
 غيَر: مستثنى منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف. -  
 زيدٍ : مضاف إليه مجرور وعلمة جّره الكسرة. -  
 منفيّ  تام  االستثناء أو غيُر زيدٍ .                            نجح الطلُب غيَر زيد ٍ  مامثال:   
 مستثنى منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.: غيرَ  - 
 : بدل مرفوع وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف.غيرُ  - 
 زيد: مضاف إليه مجرور وعلمة جّره الكسرة. - 

 االستثناء ناقص )مفّرغ(نجح غيُر زيد ٍ.                                                 مامثال:   
 وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف .مرفوع غيُر: فاعل  - 
 . وعلمة جّره الكسرة مضاف إليه مجرور زيد: - 
 

 أحكام المستثنى  بـ)خال وعدا وحاشا(:* 
 يجوز اعتبارها: إذا لم تسبق بـ)ما(عدا، خال، حاشا :  -1
 فعًل ماضيًا: ويعرب ما بعدها ) مفعول به منصوب (  -   
 : ويعرب ما بعدها ) اسم مجرور بحرف الجّر (أو حرف جرّ  -   

 أو حاشا المحتكِر(.   الّتّجار المستثمرين حاشا المحتكَر) أحترمُ : مثال      
 : مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة.المحتكرا  ،ضمير مستتر والفاعل : فعل ماٍض مبني على الفتح،حاشاحاشا المحتكَر:  -  
 حاشا المحتكِر: حاشا: حرف جّر، المحتكِر: اسم مجرور بحرف الجّر وعلمة جّره الكسرة. -  

 .مفعول به منصوب (ماضيين فقط، وَل يكونان حرف جّر، ويعرب ما بعدهما) يكونان فعلينما عدا، ما خال :  -2
 .ما عدا أمَّ قيسزرُت األماكَن األثريََّة في األردّن : مثال      
 : مفعول به منصوب وعلمة نصبه أمَّ ضمير مستتر،  والفاعل فعل ماٍض مبني على الفتح،: عدا: حرف مصدري، ماإعراب ثابت:       
 الفتحة الظاهرة.      
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 اإلعالل: الثالثةالوحدة 
 * اإلعالل نوعان:

 اإلعلل بالقلب: حرف العّلة موجود.     مثال قال -1  
 اإلعلل بالحذف: حرف العّلة محذوف.  مثال: ُقلْ  -2  

 حاالت) دروس( اإلعالل بالقلب
 مثال السبب ) حفظ ( الدرس 
 كان/ زان/ اغتدى/ اهتدى بفتحة. توسبقت كتحرّ ألّنها *  تقلب الواو والياء ألًفا 1
 األجوفوقعت عينًا في اسم الفاعل الثلثي ألّنها *  تقلب الواو والياء همزة   2

 بعد ألف زائدة تطّرفتألّنها * 
 بائع/ قائل -
 سماء/ غناء -

  الّزائد يقلب حرف المدّ  3
 ( في المفرد المؤنَّث همزةا / و/ ي  )

 سحائب/ خمائل/ ركائب  وقع بعد ألف صيغة منتهى الجموع* ألّنه 

 تطرَّفت الواو بعد كسرألّنها *  تقلب الواو ياء 4
 ساكنة بعد كسروقعت الواو ألّنها * 
 اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، وكانت أوَلهما ساكنة* 

 ي/ الّداعي/ الّساميي/ شقِ حظِ  -
 يراث/ ميزان/ ميقات/ إيضاحمِ  -
 سّيد/ هّين/ منسّي/ مقضيّ  -

 خطوات توضيح اإلعالل بالقلب:
 ...................( ، اإلسنادبدليل) المضارع، المصدر، المفرد، المجّرد ...................... أصل الكلمة 1
 .....................................................................................السبب  .................................. قلبنا 2
 . نوع اإلعلل: إعلل بالقلب.3
 
 
 

 
 

 

 ملحوظة: 
 أصلها سْيود/ هْيون/ مْيوت       ) ي + و ( ..............سّيد/ هّين/ مّيت  -
 أصلها منسْوي/ مقضْوي/ مرمْوي  ) و + ي ( ......منسّي/ مقضّي/ مرمّي  -
 

 ملحوظة: 
 .زائدةألنَّ الهمزة ، صحراء( شعراء ) َل إعلل في -
 . أصلّيةة ألنَّ الهمز ، ابتداء، امتلء( إنشاءَل إعلل في ) -
 ليست زائدة.   )مسائل( ألّن الهمزَة أصليٌَّة، وَل في )معايش( فالياءُ  َل إعلل في -
 .الياء فيهما أصلّية غير منقلبة عن واو ألنّ  (نِسَي، والعانيَل إعلل في ) -
 الياء أصلّية.)ِغْيبة( ألنَّ َل إعلل في  -
 .فقط اليائين بين متجانسين إدغام فيها حدث إّنما ءشي عن منقلبة غير الياء ألنّ ، لّين( طّيبَل إعلل في ) -
 

 سماء: مثال
 .(يسمو  ) المضارع بدليل (سماو  أصلها ) .1
 .تطرَّفت بعد ألف زائدةها ألنّ ؛ همزة. قلبنا الواو 2
 نوع اإلعلل: إعلل بالقلب.. 3
 

 خمائل :مثال
 أصلها ) خمايل ( بدليل المفرد المؤنث) خميلة (. .1
 .الجموعبعد ألف صيغة منتهى همزة؛ ألّنه وقع حرف المّد الزائد) الياء (  قلبنا. 2
 نوع اإلعلل: إعلل بالقلب.. 3
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 بالحذفحاالت) دروس( اإلعالل 
 مثال ) حفظ ( السبب نحذف الدرس 
 االسم المنقوص النكرة  1

 ) مثل قاضي، محامي(
 * ُنّون بالضّم  الياء

 * نّون بالكسر
 ماهٌر في لعب الكرة. ٍ رام: هذا مثال

حذفت الياء من آخر اَلسم المنقوص؛ ألّنه نكرة نّون / مضارع يرميالأصلها: رامٌي بدليل 
 إعلل بالحذف./ وعوِّض عن الياء المحذوفة بتنوين العوض/ بتنوين الضمّ 

  رام: رّب رميٍة من غير مثال
حذفت الياء من آخر اَلسم المنقوص؛ ألّنه نكرة نّون / مضارع يرميالأصلها: راميٍ بدليل 

 إعلل بالحذف./ وعوِّض عن الياء المحذوفة بتنوين العوض/ بتنوين الكسر
2 

 
 
 

 .لكّل خير الّداِعينَ كن من مثال:  جمعه جمع مذكر سالم الياء االسم المنقوص
حذفت الياء من آخر اَلسم المنقوص عند جمعه / الداعي بدليل المفرد الّداِعْيْينأصلها: 

 إعلل بالحذف./ وُكسر ما قبل الياءجمع مذكر سالمًا، 
بداع الّداُعونهم مثال:   .لكّل تجديد وا 

حذفت الياء من آخر اَلسم المنقوص عند جمعه / بدليل المفرد الداعي الّداِعْيْونأصلها: 
 الحذف.إعلل ب/ وُضّم ما قبل الواوجمع مذكر سالمًا، 

 االسم المقصور 3
 ( ، مصطفىأدنى مثل)

 

األلف 
 المقصورة

 .األدَنينَ تحلَّم على مثال:  جمعه جمع مذكر سالم
 حذفت األلف من آخر اَلسم المقصور عند جمعه / مفرد األدنىال بدليلاألدَنْايَن أصلها: 

 إعلل بالحذف.جمع مذكر سالمًا وفتح ما قبل الياء/ 
 الفعل األجوف 4

 صام، باع حرف عّلة ثانيه
 
 

منعًا َللتقاء عند تسكين آخره منعًا  وسطه
 الساكنين.

 نْ صُ مثال: 
حذف وسط الفعل األجوف عند تسكين آخره منعًا بدليل المضارع يصون/  ُصْونْ أصلها: 

 إعلل بالحذف.َللتقاء الساكنين/ 
 تِعْش مثال: 

حذف وسط الفعل األجوف عند تسكين آخره منعًا بدليل المضارع يعيش/  تِعْيْش أصلها: 
 إعلل بالحذف.َللتقاء الساكنين/ 

على الفعل المثال الواوي  5
 )َيْفِعـُل( وزن )َفَعـَل(

 مثل: وصل، وصف
 
 
 
 
 

 ) فعل مضارع ( يِجدْ : مثال عند بناء المضارع، األمر، المصدر  الواو
 يْفِعل(  َفَعلَ حذفت الواو من الفعل المثال الواوي)وزنه / َوَجدَ بدليل المجّرد  َيْوِجدأصلها: 

 إعلل بالحذف.عند أخذ المضارع منه/ 
 ) فعل أمر ( ِجدْ : مثال

 يْفِعل (  َفَعلَ حذفت الواو من الفعل المثال الواوي) وزنه / َوَجدَ بدليل المجّرد  اْوِجدْ أصلها: 
ألّن الحرف الساكن الذي جيئت للنطق به قد  الوصل همزة حذفت ثمّ عند أْخذ األمر منه، 

 إعلل بالحذف.ُحذف/ 
 ) مصدر ( ِجَدة: مثال

يْفِعل( عند  َفَعلَ حذفت الواو من الفعل المثال الواوي) وزنه / َوَجدَ َوْجد بدليل المجّرد أصلها: 
 إعلل بالحذف.أْخذ المصدر منه، وعّوضنا عنها بتاء في آخره/ 

 الفعل الّناقص 6
حرف علة:سعى، آخره 

 رضي
 
 
 
 
 

 حرف العلة 
 من آخره

 عند إسناده إلى واو الجماعة أو
 المخاطبة ياء  

 رُضوا: مثال
حذفت الياء من آخر الفعل الناقص عند إسناده إلى واو بدليل المجّرد رضَي/  رضيواأصلها: 

 إعلل بالحذف./ واوالُضّم ما قبل الجماعة، و 
 رَموا: مثال

حذفت األلف من آخر الفعل الناقص عند إسناده إلى واو رماوا بدليل المجّرد رمى/ أصلها: 
 إعلل بالحذف./ واوالما قبل  الجماعة، وُفتح

 تمِشينَ : مثال
حذفت الياء من آخر الفعل الناقص عند إسناده إلى تمشيين بدليل المضارع يمشي/ أصلها: 

 ف.إعلل بالحذالياء/ ما قبل  ياء المخاطبة، وكسر

 خطوات توضيح اإلعالل بالحذف:
 .....................( ، اإلسنادبدليل) المضارع، المصدر، المفرد، المجّرد ...................... أصل الكلمة 1
 .....................................................................................السبب  ................................. حذفنا. 2
 بالحذف.. نوع اإلعلل: إعلل 3
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 والمشتقات عمل المصدر الّصريحالوحدة الرابعة: 
 

 : ) ينصب مفعوًَل به(عمل المصدر الّصريح*   
 ألّن المصدر مضاف إلى فاعله بالمعنى. :) حفظ ( سبب العمل*   

 ألّمه دليل تقديره لها. تقديم زياٍد هدّيةً : مثال     
 وفي هذه الحالة تعرب كلمة )هدّية( ، )تقديم( جاء مضاًفا إلى كلمة )زياد( الّتي تعرب مضاًفا إليه وتعّد فاعًل في المعنى المصدر الصريح     
 وعلمة نصبه تنوين الفتح. مفعوًَل به منصوًبا للمصدر الّصريح     
ِق واإلبداِع.َمْنُح المعّلِم الّطالَب جائزًة  :مثال      يحّفزه على الّتفوُّ
 مفعولين هما: )الّطالب( و)جائزة(.   نصب المعنى )المعّلم( في )مْنُح( الُمضاَف إلى فاعله  الصريحالمصدَر     

 

 عمل المشتقات:
 .. الصفة المشبهة: ترفع فاعلً 1   
 .. اسم المفعول: يرفع نائب فاعل2   
 .ويرفع فاعًل وينصب مفعوًَل به إذا كان فعله متعدياً ،  يرفع فاعلً إذا كان فعله َلزماً  . اسم الفاعل:3   

 :شروط عمل المشتقات
 إذا كانت معّرفة بأل تعمل من غير شروط .. 1 

    .مجاز المشروعذ : المهندس المنفّ  مثال     
 نصبه الفتحة . مفعول به منصوب َلسم الفاعل وعلمة            

 ها . فهارسبة : تعجبني المكتبة المرتّ  مثال     
 نائب فاعل مرفوع َلسم المفعول وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف .           

     ه .  صوتن سَ : أحّب الخطيب الحَ  مثال     
 فاعل مرفوع للصفة المشبهة وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف .            

   

 : بشرطين مًعاإذا كانت مجردة من أل تعمل . 2
  .نةأن تكون منوّ  -أ   
  أن تعتمد على استفهام أو نداء أو نفي أو أن يكون إعرابها خبراً  أو صفةً  أو حاَلً . -ب   

 : أحاصٌد خالد الزرع ؟     مثال
 ن واعتمد على استفهام.ومنوّ مجرد من أل اسم الفاعل ) حاصد (         

 الخير يندم . : ما فاعلٌ  مثال
  ن واعتمد على نفي.ومنوّ مجرد من أل اسم الفاعل ) فاعٌل (        

 : رأيت رجلً جميلً مظهره. مثال
عرابها صفة.ومنوّ مجردة من أل الصفة المشبهة ) جميل (          نة وا 

 : دخل المجاهدون فلسطين مرفوعة هاماتهم. مثال
عرابه حالومنوّ  مجرد من ألاسم المفعول ) مرفوعة (          .ن وا 

 : الخطيب حسٌن صوُته.مثال
عرابهاومنوّ مجردة من أل  الصفة المشبهة) حسن (        خبر  نة وا 
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 تذكير

 ( اسم الفاعل1
  ( ـل  ( الحرف الثاني ألف، والحرف الثالث مكسوريصاغ من الفعـل الثالثي على وزن فاع 

 / صام: صائم / رّد: راّد / قضى: قاضٍ فهم: فاهم      
 : يصاغ من الفعـل غير الثالثي كما يأتي 

 يبدأ بميم مضمومة ونكسر ما قبل اآلخر أو نضع ياء .     
 ابتسم: ُمبتِسم / أفاد: مفيد     

 ( اسم المفعـول2
  ( ــفعـول  ( الحرف األول ميم مفتوحةيصاغ من الفعـل الثالثي على وزن ما

 سموع / فهم: مفهوم / دعا: مدعّو / رمى: مرمّي / باع: َمبيع / قال: َمقولسمع: م     
 : يصاغ من الفعـل غير الثالثي كما يأتي 

 يبدأ بميم مضمومة  ونفتح ما قـبل اآلخر أو نضع ألفًا .     
 اشترك: ُمـشتــَرك / أعان: ُمعان     

 ( الصفة المشبهة3
  بالفعل اتصافًا دائمًا أو غالبًا ، وهي تدّل على المزايا والطبائع أو العيوب واأللوان. وتصاغ في الغالب هي اسم مشتـق يدّل على من يّتصف

 من الفعل الثلثي اللزم الذي عـينه مكسورة أو مضـمومة.
 : تصاغ من الفعـل الثلثي على أوزان أشهرها 
 

 المثال الوزن الرقم
 / أحمق حمقاءأعـمش عمشاءأزرق زرقاء /  أفعـل الذي مؤنثه فعلء  .1
 عطشان عطشى / حيران َحيرى َفعلن الذي مؤنثه فَـعـلى  .2
 بطل / حدث / رغـد / حسن فَــَعــل  .3
 َجواد / رزان / جبان فَــَعـال  .4
 فرات / أجاج / زؤام / رحاب / شجاع فُــَعــال  .5
 َخْصم / سهل / صعـب / نذل / ضخم / فخم / شهم فـَـْعـل  .6
 جشع / شره / مرح / فرح / لبق / أِشر فَـِعـل  .7
 كريم / طويل / عـظيم / لئيم / وسيم / بخيل لـعـيَـ ف  .8
 طاهر، فاضل، نابه " بشرط أن يكون صفة دائمة"فاعل  .9

 ( المصدر الصريح4
  .) هو اسم يدّل على الحدث دون االقتران بزمان ، ويمكن أن نضع قبله ) قام بعملّية الـ 

 مثال: الشرب / النوم / المشي / السباحة / التمّني / التنظيم / المساعـدة / الزراعة / التنمية / اَلستعداد      
 وهناك مصادر صريحة تنصب مفعولين مثل: إعطاء، مْنح، اتخاذ، جْعل 

 به ثاٍن منصوب (.مثال: اّتخاذ الشباِب الحواَر أسلوًبا أمر مهم. ) الحوار: مفعول به أول منصوب، أسلوًبا: مفعول 
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 الوحدة الخامسة: النسب
  آخر اَلسم المعرب وكسر ما قبلهافي دة إلحاق ياء مشدّ  الّنسب:مفهوم. 
 اَلسم المنسوب واَلسم المنسوب إليه. للنسب طرفان : 

 المنسوب إليه           االسم المنسوب   
 عرب                  عرِبيّ     
 مسرح                 مسرِحيّ     

 مثال ) حفظ ( القاعدة الدرس الرقم
 ة: مِكّي   مكّ  -        جامعة: جامِعّي    - .تحذف تاؤه عند الّنسب ) ة / ــــــة (الّنسب إلى اَلسم المختوم بتاء الّتأنيث 1
 لبــِق: لبـَِقّي    -             مِلك: ملَـِكّي   - .نفتح العين عند النسب الّنسب إلى اَلسم الّثلثي المكسور العين 2
 .الهمزة الزائدة: تقلب واًوا * الّنسب إلى اَلسم الممدود 3

 .* الهمزة األصلّية: تبقى على حالها
 .تقلب واًوا أو تبقى على حالها* الهمزة المنقلبة: 

 خنساء: خنساوّي          -       صحراء: صحراِوّي  -
 إنشاء: إنشاِئّي    -          ابتداِئّي  ابتداء:  -
   يّ ّي، بناوِ بنائِ : بناء - صفاِوّي  ّي،صفاء: صفائِ  -

 * األلف الثّالثة: تقلب واوًا، ويفتح ما قبلها. المقصوراَلسم الّنسب إلى  4
 .واو بعد األلف : يجوز زيادةرابعة والحرف الثّاني ساكن* األلف 
 متحرك: تحذف األلف.رابعة والحرف الثّاني * األلف 

 * األلف خامسة فأكثر: تحذف األلف.

  ّي وِ عصا: عصَ  -               يّ ندى: َنَدوِ  -
 رْمثا: رمثاوّي   -             حيفاويّ : حْيفا -
 بَردى: بَردّي     -: َكَندّي               كَندا -
    موسيقا: موسيِقيّ  -: ُبخاِرّي            ُبخارى -

 قاضي: قاَضِوي    -        يّ الماَضوِ : يالماضِ  - .ويفتح ما قبلها تقلب الياء واواً  الّنسب إلى اَلسم المنقوص الّذي ياؤه رابعة 5

 * اَلسم المضّعف) فيه حرف مكّرر (: تحذف منه التاء فقط. وفُعيلة َفعيلة الّنسب إلى اَلسم الذي على وزن 6
 * اَلسم غير المضّعف) ليس فيه حرف مكّرر(: تحذف منه الياء 

 والتاء ويفتح الحرف الثاني.  

 ُهريرة: ُهَريرّي     -         قيقة: حقيقّي    حَ  -
 ُعبيدة: ُعَبِدّي   -َصحيفة: َصَحفّي           -
    جزيرة: جَزرّي                ُمزينة: ُمَزنيّ    

 يد: يَدِوّي     -أخ: أَخوّي                  - نرّد الحرف المحذوف واوًا ونفتح ما قبلها. الّثلثي المحذوف اللم الّنسب إلى اَلسم 7
 ابن: بَنوّي   -وّي                 ُلغة: ُلغَ  -

 اسم: سمِويّ  -سنة: سنوّي                      -

 ملحوظات مهمة:
 ووضع كسرة على الحرف الذي قبلها.. يجب وضع شّدة على ياء النسب، 1
 : خطأ        الصواب: عباِسيّ عباسيمثال: أبو تّمام شاعر    
 يأتي: اَلسم المنسوب. 2
 ّيةمؤنثًا: هاشمِ  -   مذكًرا : هاشِمّي         -   
 جمعًا: هاشمّيون، هاشِمّيات -           ّيانهاشمِ  مثنى: -   
 ، ولذا فإّن األسماء اآلتية ليست أسماء منسوبة:مشّددة وزائدة. الياء في آخر اَلسم المنسوب هي ياء 3
 حّي، نبّي، شقّي، سجّية، قضّية، هدّية ..... ليست أسماء منسوبة؛ ألّن الياء المشّددة ليست زائدة. -  
 سوبة؛ ألّن الياء ليست مشّددة.َقْوِمي، كتاِبي، قاِضي، محاِمي، َمعاِني..... ليست أسماء من -  
 . يجب حفظ قاعدة النسب حرفّيًا ) من أجل سؤال عّلل (.4

 مفاهيم: 
 سماء، صحراء .إنشاء، : هو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة مثل: االسم الممدود. 1
 مصطفى.حيفا، مثل: عصا، فتى،  ) ا / ى (: هو اسم معرب آخره ألف ثابتةاالسم المقصور. 2
 .قاِضيدة مكسور ما قبلها مثل: داِعـي، هو اسم معرب آخره ياء غير مشدّ  االسم المنقوص:. 3
 
 

 


