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الصرف و التحويل

تصريف 
الفعل الصحيح

دة
قاع

ال
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ِثَلةَ ُأاَلِحُظ  مأ َ :َيةَ ٱلّتالِ ٱْلأ -

َها ٱأَلْفعال  َهِذِه  وف  ر  و ح  َتْخل 
ة   روِف ٱأَلْصليَّ ، ةِ ٱْلِعلَّ ِمْن ح 

ْضِعيفِ َو َوٱْلَهْمَزةِ  ...ٱلتَّ

ِاْحَتَوْت َأَحدَ ٱأَلْفَعال  َهِذِه 
ة  َعَلى َهمْ  وِفَها اأَلْصليَّ ر  َزٍة ، ح 

لِ َسواء َكاَنْت ِفي  َأْو ٱأَلوَّ
خيرِ َأْو ِفي ٱْلَوَسِط  ...ٱأْلَ

ْفَعال  َهِذِه  ي َثانِ ٱأْلَ
َها ِم  وِفَها َوَثاِلث  ر  ْن ح 

...ِجْنٍس َواِحدٍ 

َرد  
َشد  
...َمر  

ىو  َسمَّ ت 
. َأْفَعاًلا َساِلَمةا 

ىَو  َسمَّ ت 
وَزةا  .َأْفَعاًلا َمْهم 

ىو  َسمَّ ت 
َفةا  َضعَّ .َأْفَعاًلا م 

َجَلَس 
َحَرَث 
...َرَسَم 

َأَخذَ 
َسَأَل 
...َقَرأَ 

َرُأ  - ِثَلةَ َأقأ مأ َ ِييراتَو ُأاَلِحظُ ٱلّتاِلَيةَ ٱْلأ غأ :ٱلت 
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ه
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الصرف و التحويل
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:المعتل تصريف 
ُل المثال واألجوف ِفعأ ُم َالأ َتل  ٱلأ عأ

...ِئَس يَ -َعدَ َو -ِثَق َو : مثال 

ُفهُ  َما َكاَن َحرأ
ُف عِ  ُل َحرأ ة  اَْلو  ل 

ُفُه  َما َكاَن َحرأ
ُف ِعل   اِني  َحرأ ة  الث 

...َت ابَ -َم انَ -َش اعَ : مثال 

ِمثَ  اُل َالأ

َالّناِقُص 

َرُأ  - ِثَلةَ َأقأ مأ َ ِييراتَو ُأاَلِحظُ ٱلّتاِلَيةَ ٱْلأ غأ :ٱلت 

د
ه
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الصرف و التحويل
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اذا صرف الفعل الناقص 
باأللف في الماضي مع 

ضمائر الرفع المتحركة، ردت 
.ألفه إلى أصلها

إذا صرف الفعل الناقص -
بالياء في الماضي مع ضمائر 
الرفع المتحركة، بقيت  ياؤه 

.على حالها

إذا صرف الفعل الناقص -
باأللف في الماضي مع واو 

الجماعة أو مع تاء التأنيث 
.الساكنة، حذفت ألفه

إذا صرف الفعل الناقص -
بالياء في الماضي مع واو 
الجماعة حذفت ياؤه، وإذا

صرف مع تاء التأنيث الساكنة
.بقيت ياؤه على حالها

إذا صرف الناقص باأللف أو -
الياء في المضارع واألمر مع 
ياء المخاطبة أو واو الجماعة، 

.حذف حرف علته

إذا صرف الفعل الناقص -
بالياء أو الواو مع نون 

النسوة أو ألف اإلثنين، بقي
.حرف علته علي حاله

دة
قاع

و ال
د 
ه
وا
ش
ال

تصريف
الفعل الناقص
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الصرف و التحويل
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اسما الفاعل 
المفعولو 

دة
قاع

ال

.الحديُث َمْسُموع / ُسِمَع الحديُث –
.الخبر منقول / ُنقَل الخبر –
.الغريق ُمنَقذ / ُأنِقَذ الغريق –

إذا تأملت الكلمات التي تحتها خط ، تجدها أسماء مشتقة ، وزنها على صيغة 
اسم المفعول :مفعول وتدل على الذي وقع عليه الفعل ، وتسمى

اسم الفاعل اسم مصوغ للداللة على الذي فعل الفعل أو قام به -
على صورة غير الثالثي ومن ، "فاعل"و هو من الثالثي على وزن 

.مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر 

اسم المفعول اسم مصوغ للداللة على الذي وقع عليه فعل الفاعل، 
صورة على الثالثيومن غير ، "مفعول"وهومن الثالثي على وزن 

.مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر 

ال
ه
وا
ش

د 

:تأمل الجمل اآلتية -
.الرجُل صادق  / صدَق الرجُل –
.الظالُم نادم  / نِدَم الظالُم –
.الطفُل ضارب  / عاقب الطفُل  زميلُه –

إذا تأملت الكلمات التي تحتها خط ، تجدها أسماء مشتقة ، وزنها على صيغة 
فاعل وتدل على الذي وقع منه الفعل ، أو قام به ، فصادق يدل على فاعل 

ومن أجل ذلك تسمى كل …الصدق ، ونادم يدل على فاعل الندم ، وهكذا 
.اسم الفاعل : كلمة من هذه الكلمات 

ويصاغ اسم ، يصاغ اسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم :  مالحظة
,المفعول من المبني للمجهول
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ُيصاغ للداللة على زمان وقوع الفعل، اسم الزمان-
.للداللة على مكان وقوع الفعلُيصاغواسم المكان

لَمْفَعل وَمْفع  : المجرد وزنانالثالثيالسمْي الزمان والمكان من 
وُيصاغ، ملَعب  -ب  يلع، مكَتب  -يكتب  : ؛ مثليَْفَعل  يصاغ من َمْفَعلفوزن 

.ملهى  -يلهو -لها : من الفعل الناقص؛ مثلاأيض

، س  مجل  -يجل س  : فِعل الصحيح اآلخر المكسور العين؛ مثلمن الويصاغ 
ع  -يَضع  -وضع :أو من الفعل المثال؛ نحو .َمْوض 

المجرد، على وزن اسم من غير الثالثيويصاغ اسما الزمان والمكان 
جتَمع  -يجتم ع  -اجتمع : المفعول؛ مثل ...م 

اسما الزمان
نوالمكا
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ى :  اسُم اآللة  اْلِفْعُل اسم مشتق للداللِة على اأَلداِة التي يؤدَّ
.و ينقسم إلى ُمشتق وجامد  . بواسطتها

، ِمْخَيط  : نحوِمْفَعل  ؛ : أوزان الُمشتق القياسية  هي- .ِمْبَرد 
؛ نحو ، ِمنشار  : ِمْفَعال  ؛ نحو.      ِمفتاح  ، ِمقلمة: ِمْفَعَلة  .ِمْكَنَسة 

...إبرة، سكين، فأس: ويأتي على أوزان كثيرة ال ضابط لها؛ نحو: الجاِمد-

الصرف و التحويل
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اسم اآللة-
:األمثلة 

.بالِمْثَقبِ ثقبت الخشب -1
.بالمنظارِ َنَظَر القائُد اأَلعداَء -2
.بالِمْطَحَنةِ َطَحْنُت الُبنَّ -3
اُس اأَلدواَر اْلُعليا -4 .بالمْصَعدِ يصعُد النَّ

إذا تأملت الكلمات الملونة تجد أنها قد صيغت لتدل على اآللة أو األداة التي 
" ثقب " اشتق من الفعل الثالثي المتعدي " فالمثقب" يؤدي بها الفعل، 

" صَعَد " اشتَق من الفعل الثالثي المتعدي " ليدل على آلة الثقب، والمصعد 
".اسم آلة"ولهذا سميت . ليدل على آلة الصعود،  وهكذا في بقية األسماء

:أمثلة إضافية 

أسماء آلة على -
وزن

أسماء آلة على -
وزن

أسماء آلة على -
وزن

دة
قاع

ال
ال

ه
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الصرف و التحويل
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:اسم التفضيل-

أطول  : طال -أغلى: غال -أْكَبر: كبر -أصغر  : صُغر -:     أالحظ األمثلة 
.أعلم : علم-أكرم : كرم-أشد : شد -أسوأ : ساء -

ن من أربعة أحرف  و نأتي ( َأْفَعل ) على وزن من الواضح أن اسم التفضيل اسم مكوَّ
.الثالثي الماضيبه من الفعل

،( ارتفع : ) مثل كيف نأتي باسم التفضيل من فعل زاد على ثالثة أحرف 
؟( زرق : ) أو فعل دل على لون مثل 

. البحر أشد زرقة-.          هذا الجبل  أكثر ارتفاعًا -
.محمد أكثر اجتهادًا من أحمد -

( .أعظم -أكثر  -أشـّد  : ) مثل  نأتي باسم تفضيل ُمَساِعد -1< --------
.بعد اسم التفضيل المساعد مباشرة ثم نأتي بالمصدر منصوبًا من الفعل  -2

، يدل [ُفْعَلى]ووزن مؤنثه [  َأْفَعل]اسم التفضيل هو  اسم مشتق وزنه -
.  على زيادة في صفة، اشترك فيها اثنان، وزاد أحدهما فيها على اآلخر

[.سعيد أطول من خالد: ]نحو

ر غي،القابل للتفاضل،يبنى اسم التفضيل من  الفعل الثالثي المعلوم-
إضافة إلى أنه تام التصرف غير ناقص التصرف أو ،الدال على لون او حلية

.ثم إنه مثبت غير منفي ،جامد

ُيصاغ اسم التفضيل من غير الثالثي بإتيان مصدر الفعل منصوبا بعد -
...رجةً فالن  أْعَظُم إنسانّيًة، وَأْكَثُر دح: أو نحوها، فيقال مثاًل [ أشدّ ]أو [ أكثر]

دة
قاع

ال
ال

ه
وا
ش

د 
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باً َسْبع،           أو : نحومفردًا،يكون العدد  سبَع عشرَة، : ، نحومركَّ
... مائة ، ألف: ، نحوالفاظ العقودأو من .       سبع وعشرين: ، نحومعطوفاً او 

يوافقان المعدود في كل حال، سواء كان ذلك في اإلفراد : الواحد واالثنان-
أو التركيب أو العطف، فيقال

.امرأة واحدة-.                         رجل واحد-
امرأتان اثنتان-.                       رجالن اثنان-
.إحدى عشرَة امرأة-.                  أحَد عشَر رجاًل -
.اثنتا عشرَة امرأة-.                    اثنا عشَر رجاًل -
.إحدى وعشرون امرأة-.           واحد وعشرون رجاًل -

تخالف المعدود في كل حال، سواء كان :األعداد من الثالثة إلى العشرة -
:ذلك في اإلفراد أو التركيب أو العطف، فيقال

سبع فتيات-سبعة رجال                      
سبَع عشرَة فتاة-سبعَة عشَر رجاًل              
تسع وتسعون فتاة-تسعة وتسعون رجاًل       

:99إلى11األعداد من -
أما  الجزء الثاني يطابق ،الجزء األول يخالف المعدود 

...خمس عشرة قصة-خمسَة عشَر كتابًا   : المعدود نحو 

عشرون طفال-: ال تتغير ، نحو...40، 20،30:ألفاظ العقود -
...عشرون طفلة -

الصرف و التحويل
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العدد و المعدود -

دة
قاع

و ال
د 
ه
وا
ش
ال

أربعة أقالم معي -:          ألمثلةا
هي المعدود( أقالم)هي العدد ـــ كلمة (أربعة)كلمة 

ثالثَة كتب  اشترْيُت -
.هي المعدود( كتب)هي العدد ــ كلمة ( ثالثة)كلمة 
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التراكيب
دة
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نصب المضارع الصحيح-
والجملة المؤولة

كي،اذن، لن ،أن : ينصب الفعل المضارع الصحيح بالحروف التالية -
و نسمي هذا المصدر . يمكن أن نعوض أن و المضارع بمصدر-

:بالمصدر المؤول 
. أن أدرسأريد <-----------الدراسةأريد -

. المؤولةبالجملة نسمي الجملة التي تحتوي مصدرا  مؤوال -
كي-أن: هي المضارع بمصدر النواصب التي تؤول مع الفعل -

تاَد واِلدي   - َرَب    ِاعأ ايَ َأنأ َيشأ تاَد واِلِدي    -.                  ٱلش  َب     ِاعأ . ايَ ٱلش  ُشرأ
َجاحِ ُأراِجُع ُدُروِسي   -.                               َكيأ َأنَجحَ ُأراِجُع ُدروسي   - .ِللن 

ِثَلةَ ُأالِحُظ - مأ َ : ٱلّتالَيةَ ٱْلأ
َهَم -1 ِتباه  َلنأ َتفأ ُصَد -3.                           ِبدوِن انأ جاحِ ِثماَر ِإَذنأ َتحأ . ٱلن 
تاَد واِلدي -2 َرَب ِاعأ ايَ َأنأ َيشأ . َكيأ َأنَجحَ ُأراِجُع ُدُروِسي -4؟             ٱلش 

ِثَلةِ ُنالِحُظ ِفي َهِذِه  مأ َ َعاَل َأن  ٱْلأ فأ َ ُمَضاِرَعةَ ٱْلأ اِلَيةَ ٱلأ ُصَد –تفهَم : )ٱلت  َجَح –َتحأ –َأنأ
َرَب  ُصوَبٌة ، ِبَسَبِب ُدخوِل ُحروِف ( َيشأ ها َمنأ بِ ُكل  صأ َها َوِهيَ ٱلن  َكيأ –ِإَذنأ –َلنأ –َأنأ :َعَليأ

ِلِهَما - َل َأنأ َو َكيأ َمَع ِفعأ َل َوُتَؤو  ِكُن أن ُتَحو  ُمَضاِرعِ ُيمأ ِمَثاِل َدر  َكَما ِفي ِبَمصأ ٱلأ :ٱلأ

د
ه
وا
ش
ال

www.tahmilsoft.com



التراكيب

جزم المضارع الصحيح  -
والجملة الشرطية

ا –َلمأ ) ـِ –َلم  ِل ِهَي َجواِزُم ( اَل –ل ِفعأ ُم ٱلأ ، ضاِرعِ ٱلأ
ِمهِ  اًل واِحدًا َفَقطأ َوَعالَمُة َجزأ ِزُم ِفعأ ِهَي وَتجأ

حُق آِخَر  ِل ُسكوٌن َيلأ ِفعأ .ٱلأ
جِ ) رَ –نأ َيحِ –زأ ُتنأ ِم –بأ َتشأ (لأ ُتهأ

ضًا َجواِزُم ( ِإنأ –َما –َمنأ ) ِل ِهَي َأيأ ِفعأ ٱلأ
ُمضاِرعِ  ِن ٱلأ َليأ ِزُم ِفعأ .، وَتجأ
عاُل  فأ َ وَلىَاْلأ ُ عاُل ِهَي ٱْلأ ِط َأفأ رأ .ٱلش 
عاُل  فأ َ اِنَيةُ َاْلأ طِهَي ٱلث  رأ .َجواُب الش 

ُل  ى ِفعأ ِط ُيَسم  رأ َلة َش ٱلش  ةَوَجواُبُه ُجمأ ِطي  .رأ

بِ ِإنأ   -5 َف رأ    َتصأ .رأ َتظأ
حَ َمنأ  -6 .دأ َيجِ ثأ   َيبأ
عَ ما   -7 َلهُ   ِم لأ َأفعَ لأ   َتفأ .ثأ

َجواُب 
ط رأ ٱلش 

ْمِثَلةَ ُأالِحُظ  : ٱلّتالَيةَ ٱأْلَ
جِ َلمأ -1 . واِجباِتَك زأ   ُتنأ
ُت نأ َيحِ َلّما-2 َحصادِ َوقأ . ٱلأ
رَ لِ -3 ُتقاِل َعصيَر بأ َتشأ .ٱلُبرأ
ِم ال -4 .واِجباِتَك لأ  ُتهأ

ُل  ِفعأ
ط رأ ٱلش 

:هي قسمانو المضارع إذا سبقه  أحد الجوازم ُيْجَزُم 
ا -الم األمر--ال-َلْم : قسم يجزم  فعال مضارعا واحدا- َلمَّ
ِإنْ -َما-َمْن : قسم يجزم فعلين مضارعين - دة

قاع
ال

د
ه
وا
ش
ال
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التراكيب
ب
العرا

ن ا
م
ج 
ماذ

ن

.َحْرف  َنْفٍي َوَجْزٍم : َلمأ 
.ْزٍم الّناِهَية  َحْرف  َنْهٍي وجَ : اَل 
ا .َحْرف  َنْفٍي َوَجْزٍم : َلم 
ْمِر َوِهَي َحْرف  جَ : لِـ  .ْزٍم ًَلم  اأْلَ

راُب َجواِزم ُمضاِرع  واِحد   ِإعأ
ِجزأ - ُمَتهاِونُ َلمأ ُينأ واجِ ٱلأ :َب ٱلأ

.َحْرف  َنْفٍي َوَجْزٍم : َلمأ 
ِجزأ  َضاِرع َمْجزوم ِبَلْم َوَعالَمة  : ُينأ ِفْعٌل م 

كون  َجْزِمِه  اِهر  ٱلسُّ .هِ َعَلى آِخرِ ٱلظَّ
ُمَتهاِونُ  فاِعل َمْرفوٌع وَعاَلَمة  َرْفِعِه : ٱلأ

ة   مَّ اِهَرة  َعلى آِخِرهِ ٱلضَّ .الظَّ
َواِجَب  اَلَمة  َمْفعوٌل ِبِه َمْنصوٌب وعَ : ٱلأ
اِهَرة  ٱْلَفْتَحة  َنْصِبِه  .آِخِرهِ َعَلىٱلظَّ

.َحْرف  َشْرٍط جاِزٍم : ِإنأ 

.ِاْسم  َشْرٍط َجاِزٍم : َما/َمنأ 

.َحْرف  َشْرٍط َجاِزٍم : ِإنأ 
ِرطأ  وَ : ُتفأ َضاِرع َمْجزوم َوه  ِفْعل  ِفْعٌل م 

كون  َشْرٍط َوَعالَمة  َجْزِمِه  اِهر  ٱلظَّ ٱلسُّ
ْستَ وٱْلفاِعل  َعَلى آِخِرِه،  ِتٌر َضميٌر م 

ه   (.َأْنَت )َتْقدير 
لِ  كأ َ ، ِفي : في اْلأ لِ ٱَحْرف  َجرٍّ كأ َ ِاْسٌم :ْلأ

ِه  اِهَرة  ٱلظَّ ٱْلَكْسَرة  َمْجروٌر وَعالَمة  َجرِّ
.َعلى آِخِرهِ 
َرضأ  وَ : َتمأ َضاِرع َمْجزوم َوه  َجواب  ِفْعٌل م 

كون  َشْرٍط َوَعالَمة  َجْزِمِه  اِهر  ٱلظَّ ٱلسُّ
ْستَ وٱْلفاِعل  َعَلى آِخِرِه،  ِتٌر َضميٌر م 

ه   (.َأْنَت )َتْقدير 

ِن  راُب َجواِزم ُمَضاِرَعيأ ِل َتمأ -ِإعأ كأ َ ِرطأ في اْلأ :َرضأ ِإنأ ُتفأ

ٌر َلَك َأنأ - َتِهَد َخيأ .َتجأ
َحْرف  َنْصٍب َوَمْصَدرٍ : َأنأ 

َتِهدَ  وٌب ِبَأنْ : َتجأ َضاِرع َمْنص   َوَعالَمة  ِفْعٌل م 
اِهَرة  َعَلى آِخِرهِ  اْلَفاِعل  و. َنْصِبه الَفْتَحة الظَّ

ه  َأْنَت  ْسَتِتٌر َتْقدير  .َضميٌر م 
ل  ِمْن  َؤوَّ يف( َأْن واْلِفْعل)والَمصَدر  الم 

ْبَتَدأَمَحلِّ  .َرْفٍع م 
رٌ  ة  َخَبٌر َمْرفوع وَعالَمة  َرفِعِه الضَّ : َخيأ مَّ

اِهَرة  َعلى آِخِرهِ  .الظَّ
تَّ : َلَك  ِصٌل الاّلم  َحْرف  َجّر، واْلكاف  َضميٌر م 

.َمْبني في َمَحلِّ َجرٍّ اِسٍم َمْجرور

رارَ َلنأ - .ُأراِفَق اَْلشأ
.الَحْرف  َنْصٍب َوَنْفٍي واْسِتْقب: َلنأ 

َق  وٌب ِبلَ : ُأرافأ َضاِرع َمْنص  ْن َوَعالَمة  ِفْعٌل م 
اِهَرة  َعَلى آِخِرهِ  واْلَفاِعل  . َنْصِبه الَفْتَحة الظَّ

ه  َأَنا ْسَتِتٌر َتْقدير  .َضميٌر م 

رارَ  َمْفعول ِبه َمْنصوب وعالَمة  : اَْلشأ
اِهَرة  َعلى آِخرِ  .هِ َنْصِبِه الَفْتَحة  الظَّ
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التراكيب
دة
قاع

ال

األفعال الخمسة-

:األفعال الخمسة هي  كل فعل مضارع اتصلت به-
.نَ وُتَساِفرُ : في المخاَطب. نَ وُيَساِفرُ : مثال في الغائب: ـ واو الجماعة 
ِن اُيَساِفرَ : في الغائب: ـ ألف االثنين

نِ اُتَساِفرَ : في  المخاَطب
.نَ يُتَساِفرِ : ـ ياء المخاطبة

:إعراب األفعال الخمسة
وِن  :ُتْرَفُع ِبُثُبوِت النُّ

ونَ َاْلُمْسِلُموَن يُ : المثال األول . َصلو
ونَ  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، ألنه من : ُيَصلو

.األفعال الخمسة
ُعوَن َاْلَجَماِهيرُ : المثال الثاني .َوْقَت اْلُمَباَراةِ ُيَشجِّ

ُعونَ  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه، ثبوت النون ألنه من : ُيَشجِّ
.األفعال الخمسة

وِن إذا جاءت قبلها :ُتْنَصُب ِبَحْذِف النُّ
…كي ـ-إذن –أن ـ لن : ـ أداة من أدوات النصب

ِعَباِن : ـ مثال َلْن َيْلَعَباَالالَّ
فعل مضارع منصوب، وعالمة نصبه حذف النون ألنه من : َيْلَعَبا

.األفعال الخمسة

:ُتْجَزُم األفعال الخمسة بحذف النون، إذا جاءت قبلها
…لم ـ ال  ـ الم األمر: أداة من أدوات الجزم

.َلْم َتْجَتِهِديَأْنِت : ـ مثال
ألنه منفعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه حذف النون : َتْجَتِهِدي

.األفعال الخمسة
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التراكيب
دة
قاع

ال

األسماء الخمسة-

.أب، أخ، حم، فم، وذو: األسماء الخمسة هي-
:مثل –بداًل من الضمة –ُترفع بالواو -

حفِ - .أبو عليٍّ صاحُب أشهر كشك  للكتِب والصو
.حمو هيفاَء وحماُتها متقاعدان -
.من األسناِن الصناعيِة فوَك يخلو -

.الطبيُب ذو االختصاص ُيجيُد  مهنتُه 
:مثل -وتنصُب باأللف بداًل من الفتحة 

.شاِوْر أباك في األمور المهمة -
.َلعلَّ أخاك َيْعَلُم األمَر -

:وُتجر األسماُء الخمسُة بالياء بداًل من الكسرة ، مثل 
.ِصْل أصدقاَء أبيَك -
.أرسلُت رسالًة الكترونيًة إلى أخيَك -
: غير ياء المتكلم،يشترط أال تضاف إلى ضمير -

(                                                 الياء هنا ياء المتكلم) جاء أبي 

إعراب المثنى-

متفقين فيالمثنى اسم يدل على اثنين 
.الحروف والحركات والمعنى 

:أمثلة على المثنى 
.الطالبان نجحا في المسابقة –
.أخذت من الالعبْيِن الكرة –
.يقرُأ الطالبان في الكتابْيِن –

يرفع المثنى باأللف نيابة عن الضمة ، وينصب ويجر بالياء نيابة عن 
.الفتحة والكسرة 

دة
قاع

ال
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التراكيب
دة
قاع

ال

جمع المذكر السالم-

واو و نون اثنين بزيادة جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من 
حالتي النصب والجر ، وسمي ونون في في آخره عند الرفع ، وياء 

.من التغيير عند جمعه مفرده سلم سالما ألن 
:أمثلة على جمع المذكر السالم

بقي كما هو ( المجتهد ) نالحظ أن مفرد الكلمة : فاز المجتهدون –
.ولم يطرأ عليه أي تغيير عندما أضفنا الواو والنون في الجمع 

.هّنأت المجتهدين –
.صّفقت على المجتهدين –
.يرفع جمع المذكر السالم بالواو  وينصب و يجر بالياء -

ه
وا
ش
ال

د

.الدجاجاُت باضِت –: :أقرأ  الجمل اآلتية-
.في المصحة الطبيباِت وجدت –
.األستاذاتِ سلمت  على –

(  الشجرات –البقرات –الدجاجات ) تأملت الكلمات التي تحتها خط إذا 
تجدها كلها قد ختمت بألف وتاء زائدتين على مفردها ، مع المحافظة 

دجاجات ، وهذا هو جمع المؤنث –على بنية المفرد سالمة ، كدجاجة 
.السالم 

دة 
قاع

ال

ألفجمع المؤنث السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة 
بالضمة ، وينصب ويجر ويرفع و تاء لمفرده الصحيح في آخره ، 

، وسمي سالما ( خاص بجماعة اإلناث ) طبعا بالكسرة ، وهو مؤنث 
.سلم من التغيير  عند جمعه ألن مفرده 

السالم اعراب جمع المؤنث 
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التراكيب

:جاء زيد  نفُسه –-
.فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره : جاء 
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : زيد 

توكيد معنوي مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، : نفسه 
.والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باإلضافة 

:واحدة  األمةُ األمُة –
.مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : األمة 
.توكيد لفظي مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : األمة 
.خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : واحدة 

د
ه
وا
ش
ال

التوكيد

.ترمي األزبالالال -1:  تأمل الجمل اآلتية-
.الغائبحضرحضر -

(المؤكد ) هناك تكرار اللفظ السابق ،الحظ الكلمات الملونة باألزرق 
.النظافة من اإليمان، النظافة من اإليمان-

.كُلهااحترقت الداُر -.                        نفَسهقابلت الوزيَر -2
.عيُنها جاءت هنُد - .   جميِعهافرغت من األعماِل -

( .  نفسه ، عينها ، كله ، جميعهم ) إذا تأملت الكلمات الملونة باألزرق 
...تجد كل واحدة منها أفادت االسم قبلها شيئا جديدا

دة 
قاع

ال

لفظي : وهو نوعان. التوكيد اسم يتبع المؤكد في إعرابه
ومعنوي؛

التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ؛ حرفا أو فعال
أو اسما أو جملة؛

جميع، عامة، نفس،: التوكيد المعنوي يكون بألفاظ مثل
عين، كل، كال، كلتا، وهي تتصل بضمير يعود على 

المؤكد وُيطابقه؛

ج اعرابية
ماذ

ن
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التراكيب
د
ه
وا
ش
ال

التمييز
:أتأمل الجمل اآلتية -
.عصيرا لترا شربت–.  كيلو غراما لحمااشترى عبد الله –
.ثالثون قاعة في المدرسة –.               هكتارا أرضا يمتلك جدي –

تكون قد ركبت جملة صحيحة تامة ، ‘ اشترى عبد الله كيلو غراما ‘ : إذا قلت 
! ولكن السامع أو القارئ بالرغم من ذلك لم يفهم ما تريده بالكيلو غرام 

…فهو ال يدري ألحما اشترى أم تمرا أم تفاحا

اسم غامض مبهم يصلح ألن يراد به كل األشياء ‘ الكيلو غرام ‘ وذلك ألن 
زال ذلك الغموض واإلبهام ، ‘ لحما ‘ ولكنك إذا قلت . المذكورة وغيرها 

وفهم السامع ُمراَدك تمام الفهم ، ألنك ميزت له الكيلوغرام ، وبينت له 
.المقصود منه 

تمييزا ، كما يسمى االسم المبهم ‘ لحما ‘ ولذلك يسمى لفظ 
...وقياسا على ذلك باقي األمثلة .مميزا ‘ كيلو غرام ‘ وهو 

دة 
قاع

ال

التمييز اسم نكرة يكون دائما منصوبا والهدف منه توضيح المقصود 
: من االسم الذي يسبقه وهو نوعان 

ْمِييُز اْلَمْلُفوظ-1 التَّ
ُح كلمة واحدة ُمْبَهَمًة قبله، و ينقسم إلى  : ُيَوضِّ

.اْشَتَرْيُت لترًا زيتاً : َتْمِييُز الَكْيِل -أ
.َشِرْبُت ِلْترًا َحِليباً : َتْمِييُز الَوْزِن -ب
ُح ِهْكَتارًا َقْمحاً : َتْمِييُز الِمَساَحِة -ج .َحَصَد الَفالَّ
.ِفي الَمْزَرَعِة ِعْشُروَن بقرة: َتْمِييُز الَعَدِد -د

ْمِييُز الَمْلُحوُظ  ُح الُغموَض في ُجملة َقبله، وهو يُ :التَّ ْفَهُم من ُيَوضِّ
.ثافةكالبيضاء اكثر المدن المغربية : ِسَياقها من غير أن ُيْذَكَر فيها، مثال
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َزةُ  َهمأ َالأ

ٌم  اِ  َرَأٌة  اِ –سأ ُرٌؤ  اُ –مأ َنةٌ اِ -مأ ... بأ

َزُة  َهمأ َزَة َق -أ -َالأ ى َهمأ ع  ُتَسم  طأ
َطُق  َتُب َو ُتنأ .َفِهَي ُتكأ

َزُة  َهمأ ل  َفِهيَ -ا -َالأ َزَة َوصأ ى َهمأ َتُب ُتَسم  ُتكأ
ِل  َطُق ِفي َأو  َكالِم َو ُتنأ َتُب َو ٱلأ َطُق و ُتكأ ...اَل ُتنأ

َرَم أَ  ...َلىإِ –ٌب أَ –َمَر أَ –ُأَشاِرُك ؟ َأ –كأ

ِل  َوصأ َزُة ٱلأ عِ َهمأ َقطأ َزُة ٱلأ َهمأ

د
ه
وا
ش
ال

دة 
قاع

ال

عالقطوالوصلهمزتا-

اإلمالء
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همزة ابن-

الفيقأبيه،واسمالولداسمبينتذكر(ولد)معناهاكلمةوهي:بن-1

سموااالسمبينتأتيالووسلم،عليهاللهصلىاللهعبدبنمحّمد:

...آمنةابنمحّمد:بلآمنة،بنمحّمد:يقالفالاألم،

...بنمعنىنفسلهاكلمةوهي:ابن-2

:وقعتإذا"ابن"ألفتحذف•

(الخطاببنعمر):متصلينعلميناسميبين(1•

.(عميبنيا):نداءبعد(2•

.؟هذاأبنك:استفهامبعد(3•

:"ابن"ألفوتثبت•

.؟أنتمنِابن):الكالمأولفيكانتإذا(1•

.(فاسابنأحمد):علمينبينوقعتإذا(2•

.(فاطمةابنمحمد):أمبعدهاماكانإذا(3•

اإلمالء
دة
قاع

ال
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علفالكلمةهذهسواءالكلمةآخرتلحقمدألفكلهي:اللينةاأللف•

(ا،ى)بالشكلينوتكتب،(إلى)حرفأو(رضا)اسمأو(يسعى)

:(ا)األلفعلىاللينةاأللفتكتبمتى•

دنا،رضا،عصامثلواوألفهأصلثالثيفعلأوثالثياسمأي•

لمثمثنىإلىتحويلهطريقعناالسمأصلعلىالتعرفونستطيع

االتيانأويدنودنامضارعإلىتحويلهطريقعنالفعل،عصوانعصا

...دنوايدنودنا،دعوةيدعودعامثلبمصدره

:(ى)اللينةاأللفتكتبمتى•

ياءألفهأصلثالثيفعلأوثالثياسمأي•

حثنبوال(ى)ألفهتكتبالثالثيفوقفعلأوالثالثيفوقاسمأي•

(مستشفى،ارتقى،استدعى،اهتدى)مثلاأللفأصلعنذلكفي

(ايطاليا،أوبرا،فرنسا)مثل(ا)عموماتكتباألعجميةاألسماء•

...كسرى،عيسى،موسىمثلاألسماءبعضماعدا

(إال،إما،ال،هيا،أيا،يا)مثل(ا)ألفهاتكتبالتيالحروف•

(حتى،على،إلى)مثل(ى)ألفهاتكتبالتيالحروف•

(ما،إذا،ذا،هذا،هنا،أنا)مثل(ا)ألفهاتكتبالتيالمبنيةاألسماء•

(لدى،متى)مثل(ى)ألفهاتكتبالتيالمبنيةاألسماء•
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:المتوسطةالهمزة•

لهاقبماكانومفتوحةكانتإذااأللفعلىالمتوسطةالهمزةتكتب•

َنْأي––َسَأَل :مثلمفتوحاقبلهاماوساكنةكانتأو,ساكناأومفتوحا

قبلهاماومضمومةكانتإذاالواوعلىالمتوسطةالهمزةتكتب•

اقبلهماوساكنةأومفتوحةكانتأو,ساكناأومفتوحاأومضموما

مؤنس–سؤال–ميؤوس–كؤوس–رؤوس:مثلمضموما

قبلهاماومكسورةكانتإذاالياءعلىالمتوسطةالهمزةتكتب•

أومضبعدمكسورةأوكسربعدساكنةأوكسربعدمفتوحةأومكسور

...َيِئن–ُسِئل–ِبْئر–ِفئة–لِئيم:مثلفتح

:المتطرفةالهمزة•

:قبلهاماكانإذاالسطرعلىالمتطرفةالهمزةتكتب

ِدْفء–بْطء:مثلصحيحاساكناحرفا-أ

هواء–شيء–ضْوء:مثل.ياءأوواواأوكانألفاساكناعلةحرفأو-ب

ء:مثلمضمومةمشددةواواأو-ج التبوو

مفتوحاقبلهاماكانإذااأللفعلىالمتطرفةالهمزةتكتب

مضموماقبلهاماكانإذاالواوعلىتكتبومَل –قرأ:مثل

مكسوراقبلهاماكانإذاالياءعلىوتكتب...تباطؤ–لؤلؤ:مثل

..شاطئ–هادئ:مثل
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