11-3
ــ

2-1
+

12-11
++

11 -13
ــ +

( +العدد يوافق المعدود)
ــ (العدد يخالف المعدود)

 )1تُعربُاألرقامُتبعُاُملوقعهاُيفُاجلملة.
 )2األعداد املركبة هي األعداد من ( )11-11عدا ( )11تبنى عىل فتح اجلزأين يف مجيع األحوال.
 )3العدد (ُ:)11جزؤهُاألولُيُعربُإعرابُاملثنىُتبعاُملوقعهُيفُاجلملةُ،وجزؤهُالثاينُ(ُأيُالعددُُ)11يبنىُعىلُ
ّ
والُحملُلهُمنُاإلعرابُ.
الفتحُ
 )4املعدودُبعدُ(ُ)99-11يعربُمتييزاُمنصوباُ.واملعدودُبعدُغريهاُمنُاألعدادُيعربُمضافاُإليهُجمروراُ.
 )5ألفاظ العقود ()12-12
 ملحقة بجمع املذكر الساملُ،فتعربُإعرابهُتبعُاُملوقعهاُيفُاجلملة؛ُرفعُاُبالواوُ،ونصبُاُوجرُاُبالياءُُ، األعداد الرتتيبية عىل وزن (فاعل) :تطابق املعدودُ،نحوُ:قرأتُالفصلُُالرابع عشُمنُالروايةُالتاسعة عشَُ. )6كلمة (بضع).
 حكمهاُمنُحيثُالتذكريُوالتأنيثُأوُاإلعرابُكأحكامُاألعدادُمنُ(ُ،)9-3نحو: شاهدتُبضعةُعرشُرجلُ.

 أقمتُيفُالقدسُبضعةُُأعوامُ.
 )7كلمة (النيف)

 الُتستعملُإالُبعد العقود وبعد املئة واأللفُ،نحو(ُ:أربعونُون ّيفُ،مئةُون ّيفُ،ألفُُون ّيف)ُأيُ:أكثرُمن. -تلزم ُحالة ُواحدة ُمن ُحيث ُالتذكري ُوالتأنيثُ ،نقولُ :جاء ُثلثون ُرجلُ ُون ّيفُ ،أنفقت ُعش

رينُ ُدينارُا ُون ّيفُاُ،

حفظتُُعرشينُقصيدةُون ّيفُا.
جمرورا باإلضافة.
 )8العدد بعد الكلمتني (عام ،سنة) يكون
ً
التعجب قسامن:
ُ

هللُدر)....
ُُ-1تعجب سامعي(ُ:اهللُاهللُ)ُ(ماُشاءُاهللُماُشاءُاهلل)ُ( ُّ
ُُ-2تعجب قياسُ،ولهُصيغتانُ،مهاُ:

أ( -ما أفعل)ُ،نحوُ:ماُأمجلُاالبتسامةُاملرسومةُعىلُحمياك!ُُُبِ ُُ-
ٍ
ُبقاضُيعدلُبنيُالناس!
(أفعل بـ)ُ،نحوُ:أعظِ ْم
ّ
بُتركيبُالتعجبُالقياسُ(ماُأفعلُ)!......عىلُالنحوُاآليت:
ُّ
 يُعرُ
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من الفعل الثالثي
وزن املصدر

فِعالة

فعالن

فعولة

فعل

فعول

ف ْعل

فعيل

فعال

مثال

صناعة
ُِ

جُريان

سُهولة

مرض

قُدوم

َشح
ْ

دُبيب

سعال

من الفعل غري الثالثي

ّ
إالُإذاُكانُالفعلُمعتلُالعنيُفإنُمصدرهُيأيتُعىلُوزنُ(إفالة)ُُ:مثالُأعادُُ....إعادةُ.
-1
إالُإذاُكانُالفعلُمهموزُأوُمعتلُاللمُ،فإنُاملصدرُيصاغُعىلُوزنُ( ِ
ّ
تفعلة)ُ،مثالُ:هدّ أُ،هتدئةُ/ر ّبىُ،تربية.
-1
 -3إالُإذاُكانُمعتلُالعنيُفإنهُمصدرهُيصاغُعىلُوزنُ(استفالة)ُ:استجابُ.....استجابة.

 اسمُنكرةُمنصوبُيزيلُاإلهبامُعنُماُقبلهُ(املم َّيز)ُ،وهوُنوعانُ: -1متييز الذات (املفرد)ُ:وهوُالذيُيزيلُالغموضُعنُلفظةُأوُكلمةُبعينهاُتسبقهُ،وتكونُهذهُاللفظةُ:
عدداُ،أوُمقداراُمنُكيلُووزنُومساحةُ،أوُشبهُمقدارُ،أوُفرعاُللتمييز.
 -2متييز اجلملة (النسبة) ُ:وهوُماُيزيلُالغموضُعنُعلقةُتربطُبنيُعنارصُاجلملةُ،يفُعلقة:
 املبتدأ باخلربُُ،نحو(ُ:أناُأكْثرُُ ِمنكُُماالُُوأعزُُنفرا)ُ
 أوُالفعل بالفاعلُ،نحوُ:ازدادُالطلبةُإقباالُعىلُتع ُّلمُاملهنُُ.
 أوُالفعل باملفعولُبهُ،نحوُ:و ّفيتُالعاملُأجورا.
 أوُيزيلُاإلهبامُعنُمجلةُالتعجبُومجلتيُاملدح والذمُ،نحوُ:

ُ
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ُ

تكتب األلف املقصورَ
قائمة عىل شكل ألف (ا)
يف حالتني

يفُآخرُاالسمُوالفعل ُالثلثينيُإذا كــا ــ

الفعلُ:رجاُ،دعاُ

منقلبة عن واوُ.

االسمُ:العُصُاُ،الع ِ
لُ،رضاُ

يفُآخرُاالس مُوالفع ل ُالزائ دُعىلُثلث ةُ الفعلُ:متياُ،استحياُ
أحرف ُإذا ســـبق ـ بيــا ُ.ويش ّذُعنُه ذهُ االسمُ:العلياُ،قضاياُ،هداياُ
الق اع دةُاالس مُ(متيى)ُمتييزاُل هُمنُالفعلُ
(متيا)ُ.

تكتب األلف املقصورَ

يفُآخرُاالس مُوالفع لُالثلثينيُإذا كـا ـ

الفعلُ:هدىُ،رمىُ،بنىُ،رثىُ

منقلبة عىل يا ُ.

االسمُ:فتىُ،هدىُ،قرىُ.

عىل صورَ (ى) يف حالتني يفُآخرُاالس مُوالفع لُالزائ دُعىلُثلث ةُ الفعلُ:اعتدىُ،انتمىُ،اصطفىُ
أحرفُإذا كا

غري مسبوقة بيا ُ.

االسمُ:مصطفىُ،منتدىُ،ملتقىُ

ُ

ُكيفُتعرفُأصلُاأللفُاملقصورةُيفُاالسمُوالفعلُالثلثيني؟
الفعل الثالثي

 املضارعُ،نحو(ُ:مشىُ:يميش)(ُ،دعاُ:يدعو).
 املصدرُ،نحوُ:هنىُ(هنيا)ُ،رمىُ(رميا)ُ،غزاُ(غزوا)ُ،سعىُ(سعيا)ُ.
ِ
ضاُ:رضوانُ
 بالرجوعُإىلُاملثنىُ،نحو(ُ:عصاُ:عصوان)(ُ،فتىُ:فتيان)(ُ،أذىُ،أُذُيان)ُِ (ُ،ر

االسم الثالثي

منُالرضوان)
/
ْ
ِ
شوة)ُ،رباُ(رُ ُْبوة).
راُ(ذروة)ُ،رشاُ(رُ ْ ُ
 بإرجاعُاجلمعُإىلُمفردهُ،نحوُ:قرىُ(قرية)ُ،ذُ
 بجمعُالكلمةُمجعُمؤنثُسامل اُ،نحوُ:هُدُىُ(هُدُيات)ُ،مُهاُ(مُهُوات)ُ،عُصُاُ(عُصُوات)ُ.

 ُيصاغُاملصدر امليميُمنُالفعلُالثلثيُعىلُوزنُ(مفعل أو ِمفعل)ُ،وقدُيزادُعىلُهذينُالوزننيُتاءُمربوطةُ،
ّ
رسةُ،منْفعة.
رسةُ،م ْكسُبُ،مُنُْفعةُ،مُ ّ
نحوُ:م ْطلبُ،م ْسعىُ،م ْأخذُ،م ّ
الثلثي(مستقبلُ،ملتقى).
منُالفعلُغريُالثلثيُعىلُوزنُاسمُاملفعولُمنُالفعلُغريُ
 يصاغُاملصدر امليميُّ
ّ
ُعنُغريهُمنُاملشتقاتُواملصادر أنّه يمكن استبداله بمصدر رصيح عىل خالف غريه.
ُّ
زُاملصدرُامليمي
 ماُيم ّيّ
ُ
ُ
ُ
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ُ

كم االستفهامية بعدهاُمفردُُ/منصوب عىل التمييز ُ،،،،،،مثالُ:كمُطالباُنجحُيفُاالختبار؟ُ
بعدهاُمفرد أو مجع/جمرور باإلضافة أو بحرف جرُ،مثالُ:كم طالبُنجحُيفُ

كم اخلربية

االختبارُ.
كم من طالبُنجحُيفُاالختبارُ.كم طالبُنجحواُيفُاالختبارُ.

االسم املنقوص
 اسمُمعربُينتهيُبياءُالزمةُ،مكسورُماُقبلهاُ،مثلُ(اهلاديُ،القايضُ،الداعي).يرفعُاالسمُاملنقوصُبالضمةُاملقدرةُ،وجيرُبالكرسةُاملقدرةُوينصبُبالفتحةُالظاهرة.
ّ
 حتذفُالياءُمنُاالسمُاملنقوصُيفُحالتني:مثلُ:جاءُقاضُ.
ٍُ
مرفوعاُ،
 إذاُكانُجمر ًدا من أل واإلضافة
ً
مررتُبقاضُ.
ٍُ
جمروراُ،مثلُ:
 إذاُكانُجمر ًدا من أل واإلضافة
ً

تثبت الياء
في غير
هاتين
الحالتين.

رتنيُعىلُالياءُ
باحلركتنيُاملقدُّ ْ ُِ
ْ ُِ
ويعوضُعنُالياءُاملحذوفةُبتنوين كسـُعىلُماُقبلُالياءُاملحذوفةُ،ويعربُاالس مُ
ّ
(الضمة)ُرفعُاُ،و(الكس رة)ُجرُا.
املحذوفةُ:
ّ
 تثبتُالياءُيفُحالةُالنصبُ،وتكونُعلمةُنصبهُالفتحةُالظاهرةُعىلُالياءُ.االسم املقصور
 اسمُمعربُينتهيُبألفُمقصورةُ،مثل(ُ:الدّ نيا)(ُ،الكربى)ُ،ويعربُباحلركات املقدرَُعىلُآخرهُ.االسم املمدود
 اس م ُمعرب ُينتهي ُبألف ُممدودة ُ(ألف زائدَ ومهزَ) س واءُ ُأكانت ُاهلمزةُأصليةُنحو(ُ:إنشاء)ُ،أوُمنقلبة عن واو أو يا ُ،نحو(ُ:رجاءُ/بناء)ُ،أوُزائدَُ،
نحو(ُ:نجلء)ُ.

ملحظةُ:كلمةُ(املا (ُ
ألنُ
ليستُاسامُممدودا؛ُ ُّ
األلفُقبلُآخرهُأصل ُّيةُ
وليستُزائدةُ.

 -يعربُاالسمُاملمدودُبحركاتُظاهرة.

عوضا عن الكــــسَ؛ أل ه يكون
 إذا كان االسـم املمدود كرَ غري مضاف واهلمزَ فيه زائدَ ،فإ ه جير بالفتحة ًممنوعا من الّصف ،حو :محرا  ،وعلام .
عندئذ
ً
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