إعدإد إ ألس تاذة :فاطمة إلزهرإء.
إملس توى :إلرإبعة متوسط
ملخصات دروس إلقوإعد.
 -1إلعطف:
 تعرٌفه :هو تابع من ال ّتوابع ،والمقصود بال ّتابع هو االسم الّذي ٌتبع ما قبله فً:٭ اإلعراب :الرّ فع – ال ّنصب – الجرّ .
٭ ال ّتعرٌف وال ّتنكٌر.
٭ العدد :المفرد – المثنى – الجمع.
٭ ال ّنوع ( الجنس) - :المذ ّكر – المؤ ّنث.
 أنواعه :العطف نوعان هما:أ – عطف ال ّنسق:
● تعرٌفه :هو الّذي ٌفصل بٌنه وبٌن متبوعه حرف من حروف العطف وٌتبع العطف المعطوف علٌه فً اإلعراب.
● حروف العطف ومعانٌها  :حروف العطف فً اللّغة العربٌة تسعة وهً :الواو – الفاء – ث ّم – أو – أم – بل – لكن – ال
– ح ّتى  ،وك ّل حرف ٌفٌد معنى.
معناه
الحرف
الواو  -تفٌد الجمع واالشتراك بٌن المعطوف
والمعطوف علٌه فً الحكم.
الفاء  -تفٌد ال ّترتٌب وال ّتعقٌب.
 تفٌد ال ّترتٌب وال ّتراخً.ث ّم
ّ
 تفٌد التخٌٌر واإلباحة.أو

الحرف
أم
بل
لكن
ال
ح ّتى

معناه
 تفٌد ال ّتسوٌة بٌن شٌئٌن أو تحدٌد أحدهما. تفٌد اإلضراب. تفٌد االستدراك تفٌد ال ّنفً مع العطف. -تفٌد الغاٌة.

ب – عطف البٌان:
● تعرٌفه :هو تابع قرٌب للصّفة ،وهو اسم جامد ٌوضّح متبوعه إذا كان معرفة وٌخصّصه إذا كان نكرة ،وال ٌفصل بٌنهما
شًء ،وٌتبعه فً اإلعراب – العدد – ال ّنوع وال ّتعرٌف وال ّتنكٌر ،مثل:
 توضٌح المعرفة :قال هللا تعالى ":وإذا قال إبراهٌم ألبٌه أزر "..سورة األنعام اآلٌة .74كلمة أزر عطف بٌان لكلمة أبٌه الّتً جاءت معرفة باإلضافة ،وهنا العطف زاد االسم المعرّف توضٌحا.

 تخصٌص ال ّنكرة :قال هللا تعالى .... " :من ماء صدٌد" سورة إبراهٌم اآلٌة .16كلمة صدٌد عطف بٌان لكلمة ماء الّتً جاءت نكرة والعطف هنا خصّص نوع المعطوف عن مختلف أجناس الماء.

العطف
عطف ال ّنسق
ٌتبع منعوته فً
اإلعراب

دخل محمّد وعلًّ
معطوف
علٌه+حرف عطف
 +المعطوف

عطف البٌان
اللّقب بعد االسم  -االسم بعد الكنٌة  -ال ّتفسٌر بعد
المفسر....
ٌتبع منعوته فً :اإلعراب  -العدد  -ال ّنوع -
ال ّتعرٌف وال ّتنكٌر

ٌوضّح
المعرفة

ٌخصّص
ال ّنكرة

 -2إلبدل:
 تعرٌفه :هو تابع السم قبله فً اإلعراب ٌعمل على توضٌحه ٌسمّى المبدل منه ،والّذي ٌمكن حذفه وتعوٌضه بالبدل دونإخالل بالمعنى ،مثل - :نجح محمّد أخوك  - /نجح أخوك.
 أنواعه :البدل ثالثة أنواع هً:أ – بدل مطابق ( :بدل كل من كل ) وهو الّذي ٌتساوى فٌه البدل والمبدل منه فً المعنى ،مثل :مررّت بأخٌك زٌد.
غٌف نص َفه.
ب – بدل جزء من كل :وهو الّذي ٌكون فٌه البدل جزء من المبدل منه ،مثل :أكلت الرّ
َ
ج – بدل االشتمال :وهو الّذي ٌد ّل على صفة أو معنى فً المبدل منه ،مثل :نفعنً المعلّ ُم عل ُمه.

البدل

المطابق
رحم هللا اإلمام عبد
الحمٌد

جزء من كل
صمت ال ّ
هر نص َفه
ش َ

االشتمال
ُ
األستاذ
أعجبنً
شرحُه

 -3إلعدد وأأحاكمه:
العدد

نوعه

2-1
العدد
المفرد

10 -3

12 - 11
العدد
المر ّكب

أمثلة
حكمه
ّ
ّ
٭ االسم المفرد ٌد ّل على العدد بلفظه وٌعرب حسب ٭ على الطاولة كتاب :مبتدأ مؤخر.
٭ على ّ
الطاولة كتاب واحد :صفة مرفوعة
موقعه فً الجملة ،وإذا تبعه عدد ٌعرب صفة.
٭ على ّ
الطاولة كتابان :مبتدأ مؤخر
٭ ما قٌل عن المفرد ٌنطبق على المثنى.
ّ
ّ
مرفوع باأللف ألنه مثنى.
٭ العدد اثنان واثنتان ٌعامالن معاملة المثنى،
ّ
٭ على الطاولة كتابان اثنان :صفة
فٌرفعان باأللف وٌنصبان وٌجرّ ان بالٌاء
مرفوعة باأللف
٭ ٌخالف العدد المعدود فً ال ّتذكٌر وال ّتأنٌثّ ،
ُ
شرة تالمٌذ وع ْ
فٌذكر ٭ اصّطفّ فً القاعة ع َ
ش ُر
مع المؤ ّنث وٌؤ ّنث مع المذ ّكر ،وٌعرب على حسب تلمٌذات لنٌل الجوائز.
 عشرة :فاعل مرفوع وعالمة رفعهموقعه من الجملة.
الضّمة.
٭ ٌعرب المعدود مجرورا باإلضافة.
 تالمٌذ  /تلمٌذات :مضاف إلٌه مجرور.٭ تكون ال ّشٌن فً العدد عشرة مفتوحة إذا كان
 عشر :اسم معطوف مرفوعالمعدود مذ ّكرا ومساكنة إذا كان المعدود مؤ ّنثا
٭ فً القسم أحد عشر تلمٌذا وإحدى
٭ العدد المركب هو الّذي ٌتكوّ ن من عددٌن واحد
مفرد ( ّ )9 -1
والثانً عشر ال ٌفصل بٌنها شًء .عشرة تلمٌذة.
٭ حضر االجتماع اثنا عشر أستاذا واثنتا
٭ ٌطابق العددان  11و  12المعدود بجزئٌهما،
عشرة أستاذة.
فٌؤ ّنثان مع المؤ ّنث وٌذ ّكران مع المذ ّكر.
ّ
مؤخر مبنً على فتح
 أحد عشر :مبتدأ٭ ٌعامل الجزء األوّ ل فً  12معاملة المثنى فً
اإلعراب أمّا الجزء ّ
الثانً فٌعرب مبنٌا على الفتح .الجزئٌن فً مح ّل رفع.
 إحدى عشرة :اسم معطوف مبنً على٭ ٌعرب العدد  11مبنٌا على فتح الجزئٌن.
فتح الجزئٌن فً مح ّل رفع.
 اثنا عشر :اثنا :فاعل مرفوع وعالمةرفعه األلف أل ّنه مثنى /عشر :جزء من
العدد مبنً على الفتح.
 اثنتا عشرة :اثنتا :اسم معطوف مرفوعوعالمة رفعه األلف أل ّنه مث ّنى /عشرة:
جزء من العدد مبنً على الفتح.
 تلمٌذا /تلمٌذة /أستاذا /أستاذة :تمٌٌزمنصوب.

19 - 13

90.. 20

99 - 21

٭ ٌذ ّكر الجزء األوّ ل من العدد مع المعدود المؤ ّنث ٭ زار الحدٌقة ثالثة عشر زائرا.
وٌؤ ّنث مع المذ ّكر ،أمّا الجزء ّ
٭ كافأ األستاذ خمسة عشر تلمٌذا.
الثانً فٌطابق
٭ عثر الباحث على أربع عشرة تحفة.
المعدود فً ال ّتذكٌر والتأنٌث.
 ثالثة عشر :فاعل مؤخر مبنً على فتح٭ تعرب األعداد المر ّكبة )19 – 13( – 11
مبنٌّة على فتح الجزئٌن فً مح ّل ( رفع – نصب – الجزئٌن فً مح ّل رفع.
 خمسة عشر :مفعول به مبنً على فتحجرّ ) حسب موقعها من الجملة.
٭ ٌكون المعدود فً األعداد المر ّكبة مفردا منصوبا الجزئٌن فً مح ّل نصب.
 أربع عشرة :اسم مجرور مبنً على فتحوٌعرب تمٌٌزا.
الجزئٌن فً مح ّل جرّ .
زائرا /تلمٌذا /تحفة :تمٌٌز منصوب.
٭ العقود ثمانٌة وهً  – 50 – 40 – 30 – 20 :٭ نجح خمسون تلمٌذا.
٭ ق ّدم المدٌر جوائز لخمسٌن فائزا.
.90 – 80 – 70 – 60
٭ تأتً دائما على صورة واحدة سواء كان المعدود  -خمسون :فاعل مرفوع وعالمة رفع
الواو أل ّنه ملحق بالجمع المذ ّكر السّالم.
مذ ّكرا أو مؤ ّنثا.
العقود ٭ تعرب العقود ملحقة بالجمع المذ ّكر السّالم فترفع  -خمسٌن :اسم مجرور بالالم وعالمة جرّ ه
الٌاء أل ّنه ملحق بالجمع المذ ّكر السّالم.
بالواو وتنصب وتجرّ بالٌاء
٭ ٌكون المعدود فً العقود مفردا منصوبا وٌعرب  -تلمٌذا  /فائزا :تمٌٌز منصوب.
تمٌٌزا.
٭ ٌتكوّ ن العدد المعطوف من عدد مفرد وعدد من ٭ نجح ثالثة وأربعون تلمٌذا.
٭ ق ّدم المدٌر تهانٌه لخمس وثالثٌن تلمٌذة
العقود ٌفصل بٌنهما واو العطف.
ّ
٭ ٌأتً الجزء األوّ ل من المعطوف كالمفرد فٌؤنث ٭ أملك خمسة وعشرٌن كتابا.
 ثالثة :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمةمع المعدود المذ ّكر وٌذ ّكر مع المؤ ّنث أما الجزء
ّ
 الواو :حرف عطف....الثانً فٌأتً على صورة واحدة دائما .
٭ ٌعرب الجزء األوّ ل حسب موقعه من الجملة ،أ ّم  -أربعون :اسم معطوف مرفوع وعالمة
ّ
رفعه الواو أل ّنه ملحق بالجمع المذ ّكر
الثانً فهو اسم معطوف ٌعرب ملحقا بالجمع
العدد
ّ
السّالم.
المعطوف المذكر السّالم.
 خمس :اسم مجرور بالالم وعالمة جرّ ه٭ ٌأتً المعدود مفردا منصوبا وٌعرب تمٌٌزا.
الكسرة...
 ثالثٌن :اسم معطوف مجرور وعالمةجرّ ه الٌاء....
 خمسة :مفعول به منصوب ... عشرٌن :اسم معطوف منصوب وعالمةنصبه الٌاء ....
 -تلمٌذا  /تلمٌذة /كتابا :تمٌٌز منصوب.

العدد وأحواله
العدد المفرد
10 - 3
 ٌؤ ّنث مع المذ ّكروٌذ ّكر مع
المؤ ّنث.
 ٌعرب حسبموقعه من الجملة.
 المعدود مضافإلٌه.

العدد المر ّكب
19 - 11

ٌ 12 - 11 -طابقانالمعدود تذكٌرا وتأنٌثا.
 اثنا تعرب إعرابالمثنى حسب موقعها من
الجملة وعشرة جزء من
العدد.
  19 - 13الجزء األوّ لٌخالف المعدود ّ
والثانً
ٌطابقه تذكٌرا وتأنٌثا.
  19 - 13 - 11تعربمبنٌة على فتح الجزئٌن.
 المعدود ٌكون مفردامنصوبا وٌعرب تمٌٌز.

العقود
90 .. 20

العدد
المعطوف

 تأتً على صورة واحدةمع المعدود المذ ّكر والمؤ ّنث.
 تعرب ملحقة بالجمعالمذ ّكر السّالم فترفع بالواو
وتنصب وتجرّ بالٌاء.
 معدودها مفرد منصوبٌعرب تمٌٌزا.

 الجزء األوّ ل منه ٌعاملمعاملة المفرد كتابة
وإعرابا.
 الجزء ّالثانً منه من
العقود فٌعامل معاملتها فً
الكتابة واإلعراب.
 ٌعرب الجزء ّالثانً اسما
معطوفا دائما.
 المعدود مفرد منصوبٌعرب تمٌٌزا.

 -4الاس تثناء:
 تعرٌفه :هو اسم ٌذكر بعد أداة االستثناء لٌد ّل على أنّ ما بعدها مخالف فً الحكم لما قبلها ،أو هو إخراج االسم الواقع بعداألداة من حكم ما قبلها نفٌا أو إثباتا.
مثل - :عاد المسافرون إالّ أباك  ( -نفٌا).
 ما عاد المسافرون إالّ أباك – ( إثباتا). أركانه :ثالثة و هً:أ – المستثنى منهٌ :أتً قبل االداة.
ب – أداة االستثناء.:
ج – المستثنىٌ :قع بعد األداة.
 -أنواعه ( :وحكم إعرابه) االستثناء ثالثة أنواع هً:

أ – االستثناء بـ :إالّ :فٌه ثالث حاالت هً إذا كان :
 -1الكالم تام مثبت تعرب إالّ أداة استثناء وما بعدها مستثنى منصوب ،مثل :أجاب ّ
الطالب عن األسئلة إالّ سؤاال.
 – 2الكالم تام منفً إالّ أداة استثناء وما بعدها مستثنى منصوب أو بدل ،مثل :ال ٌعلم الغٌب أحد إالّ هللا.
 – 3كالم ناقص منفً إالّ أداة حصر وما بعها ٌعرب حسب موقعه فً الجملة ،مثل :ما ٌنفع المرء إالّ عمله .
ب – الستثناء بـ غٌر  -سوى :فٌه ثالث حاالت هً إذا كان:
 -1الكالم تاما تعرب غٌر وسوى مستثنى منصوب وما بعدها مضاف إلٌه ،مثل :نجح ّ
الطالب غٌر (سوى) واحد.
 – 2الكالم تام منفً غٌر وسوى مستثنى منصوب أو بدل وما بعدها مضاف إلٌه ،مثل :لم ٌصعب علًّ شعر للمتنبًّ
غٌر ( سوى ) قصٌدة.
 – 3كالم ناقص منفً غٌر وسوى تعربان حسب موقعهما فً الجملة وما بعدها مضاف إلٌه ،مثل :لم ٌسافر غٌر
(سوى) خالد .
ج – االستثناء بـ عدا – خال  -حاشا :وفٌها حاالتان هما:
 -1إذا كان المستثنى بعد :خال – عدا – حاشا – منصوبا ٌعرب مفعوال به وتعرب هً أفعاال ماضٌة جامدة ،مثل:
 جاء ّالطالب خال سعٌدًا.
 – 2إذا كان المستثنى بعد :خال – عدا – حاشا – مجرورا ٌعرب اسما مجرورا لفظا منصوب محال على أ ّنه
بالزائد ،مثل - :جاء ّ
مستثنى وتعرب هً حروف جرّ شبٌهة ّ
الطالب خال سعٌد.
 مالحظات:٭ إذا سبقت  :خال – عدا  -حاشا بما المصدرٌّة ٌجب أن تستعمل أفعاال.
٭ عندما تكون  :عدا – خال – حاشا أفعاال ٌكون فاعلها دائما ضمٌرا مستترا تقدٌره  " :هو".

االستثناء
بـ :إال
 الكالم تام مثبت :إالّ أداةاستثناء وما بعدها مستثنى
منصوب.
 الكالم تام منفً :إالّ أداةاستثناء وما بعدها مستثنى أو
بدل منصوب.
 الكالم ناقص منفً :إالّ اداةحصر وما بعدها حسب
موقعه فً الجملة.

بـ :غٌر
وسوى

بـ :خال  -عدا -
حاشا

 الكالم تام ومثبت :تعرباالداة مستثنى منصوب وما
بعدها مضاف إلٌه.
الكالم تام منفً :تعرباألداة مستثنى أو بدل
منصوب وما بعدها مضاف
إلٌه.
 الكالم ناقص منفً :تعرباألداة حسب موقعها فً
الجملة وما بعدها مضاف
إلٌه

 إذا كان المستثنىمنصوبا ٌعرب مفعوال
به وتعرب األداة فعل
ماض جامد.
 إذا كان المستثنىمجرورا ٌعرب اسما
مجرورا وتعرب األداة
حرف جرّ شبٌه
ّ
بالزائد

 -5إلتميزي:
 تعرٌفه :هو اسم نكرة منصوب ٌذكر إلزالة االبهام والغموض عمّا قبله  ،مثل - :اشترٌت لترا حلٌبا . أنواعه :ال ّتمٌٌز نوعان هما:أ – تمٌٌزملفوظ ( :تمٌٌز ّ
الذات ) وهو الّذي ٌوضّح وٌفسّر كلمة قبله ،وٌستعمل فً تفسٌر المقادٌر وأشباهها ( الكٌل –
المساحة – الوزن – القٌاس )....وكذلك تمٌٌز العدد ،مثل:
 باع الفالح قنطارا قمحا. فصّل الخٌّاط مترٌن حرٌرا. طالع ّالطالب خمسة عشر كتابا.
ب – تمٌٌزملحوظ ( :تمٌٌز ال ّنسبة ) وهو الّذي ٌزٌل الغموض واإلبهام عن جملة قبله ،مثل:
 فجّ ر هللا األرض عٌونا. -أنا أكثر منك ماال.

ال ّتمٌٌز

الملفوظ
تمٌٌز ّ
الذات

الملفوظ
تمٌٌز ال ّنسبة

ٌفسّر كلمة قبله:
الكٌل المٌزان
المساحة  ....العدد

ٌفسّر جملة قبله

 -6إملمنوع من إلّصف:
 تعرٌفه :هو االسم الّذي ال ٌلحقه ال ّتنوٌن وٌجرّ بالفتحة نٌابة عن الكسرة ،مثل - :أوحى هللا إلى إبراهٌ َم. -أنواعه :الممنوع من الصّرف نوعان هما:

الصرف لعلّة واحدةٌ :منع االسم من الصّف إذا كان:
أ – الممنوع من ّ
  -1المختوم بألف ال ّتأنٌث الممدودة ،مثل :صحراء – شعراء – ضوضاء  -سمراء....  – 2المختوم بألف ال ّتأنٌث المقصورة ،مثل :سلوى – حلوى – بشرى – كسرى....  – 3صٌغة منتهى الجموع وهً :أفاعل – أفاعٌل – مفاعٌل – فواعل – فعالٌل  ،مثل - :أصابع  -أبارٌق –مصابٌح – قوافل  -عصافٌر .
الصرف لعلّتٌن :وهو قسمان هما:
ب – الممنوع من ّ
٭ اسم العلم :إضافة إلى واحدة من العلل اآلتٌة:
  – 1مؤ ّنث تأنٌث لفظً أو محلًّ ،مثل :حمزة – معاوٌة – عنترة – خدٌجة  -فاطمة – سعاد زٌنب ....  – 2اسما أعجمٌا زائد عن الثالثة أحرف ،مثل :إبراهٌم – ٌوسف – ٌعقوب ....  – 3االسم المركب تركٌبا مزجٌا ،مثل :حضر موت – نٌوٌورك – بور سعٌد – عٌن صالح.....  – 4المختوم بألف ونون زائدتان ،مثل :عثمان – سلٌمان – عدنان – رمضان ....  – 5على وزن الفعل ،مثلٌ :زٌد – أحمد ...  – 6على وزن فُ َعل ،مثل :عمر – زحل....٭ الصّفة :إضافة إلى واحدة من العلل اآلتٌة:
  – 1على وزن فعالن الّذي مؤ ّنثه فعلى ،مثل :عطشان – عطشى- /غضبان – غضبى ...  – 2على وزن أفعل الّذي مؤ ّنثه فعالء ،مثل :أعرج – عرجاء - /أصفر – صفراء  - /أحمق – حمقاء....  – 3على وزن فُعال أو مفعل فً األعداد من  1إلى  ،10مثل :مثنى – ثالث – رباع... – 4 -على وزن فُعل  ،مثل :أُخر.

الممنوع من
الصّرف
لعلّة
 المختوم بألفالتأنٌث الممدودة.
 المختوم بألفالتأنٌث المقصورة.
 صٌغة منتهىالجموع.

لعلّتٌن
 اسم علم :+ المؤ ّنث حقٌقً أو محلًّ. األعجمًّ الزائد عن ثالثة. المر ّكب تركٌبا مزجٌّا. المختوم بألف ونون زائدتان على وزن الفعل. -على وزن فُعل.

 الصّفة :+ على وزن فعالن مؤ ّنثهفعلى.
 على وزن أفعل مؤ ّنثهفعالء.
 على وزن فُعال  -مفعلفً العدد 10- 1
 -على وزن فُعل.

 -7إلتوكيد:
 تعرٌفه :هو تابع من ال ّتوابعٌ ،ذكر لتأكٌد ما قبله وإزالة ال ّشك والوهم عنه . أنواعه :ال ّتوكٌد نوعان هما:أ – توكٌد لفظً :وٌكون بتكرار اللّفظ نفسه مرّ تٌن ،سواء كان اللّفظ ،اسما أو حرفا أو فعال أو جملة.
 ٌعرب اللّفظ األوّ ل حسب موقعه فً الجملةّ ،والثانً توكٌدا لفظٌا ٌتبع مؤ ّكده فً اإلعراب.
 ٌجوز تكرار اللّفظ بمرادفه ،مثل :جاء أتى أخوك.ب – توكٌد معنويٌ :كون بألفاظ معٌّنة هً :نفس – عٌن – كال – كلتا – كل ّ  -جمٌع – عامة – كافة.
 ٌتبع التوكٌد المؤ ّكد فً اإلعراب.الطالب نفسه  - /رأٌت ّ
 ٌضاف إلٌه ضمٌر ٌطابق المؤ ّكد ،مثل :رأٌت ّالطالب جمٌعهم.

ال ّتوكٌد

اللّفظً

المعنوي

تكرار اللّفظ نفسه
أو مرادفه.

استعمال لفظ مثل:
نفس عٌن...

