ملخص قواعد الفصل الثاني

اللغة العربية المشتركة

إعداد  :رامي أبوناب 0789440127-

ملخص لقواعد اللغة العربية المشتركة للصف األول ثانوي

ا
أوًل

 :ظرفا الزمان والمكان

العصر  ( ،إنَّ مع العسر
 -1الظرف المعرب  :ويكون إعرابه ظرف مكان أو مكان منصوب بالفتحة  .مثال  :الموعد بعدَ
ِ
يسرا)
أمس ُّ ،
ُ
قط ،اآلنَ ،
 -2الظرف المبني  :ويكون إعرابه ظرف مكان أو زمان مبني في محل نصب  .مثل  :إذ  ،إذا ،
حيث ِ
المطر .ما كبتُ ُّ
قط.
مثل :خرجتُ إذ بدأ
ُ

ُ
مزدهر.
حيث العمران
سافر
ُ

أمس
حضر األمير ِ

 .إذا جاء الضيف أخبرني.

ثانياا  :جمع التكسير
-1

جمع القلة  :ويكون في مجموع جملة ( أرغفة األفران كأذرع الصبية)

أفعلة  ،أفعال  ،أفعل  ،فعلة .

ألسنة  ،أسئلة  ،أعمال  ،أحمال  ،أشهر  ،أسهم  ،فتية  ،صبية
-2

 :وله أوزان كثيرة ويستدل به  :جميع الجموع باستثناء جمع القلة وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم.

جمع الكثرة
سل  ،كرام  ،بحور.
مثل :سهام  ،صنّاع  ،عيون  ،جهلة  ،مرضى  ،قلوب ُ ،ر ُ

ثالثاا  :الممنوع من الصرف:
-1

مثل:
ب-

األسماء  :أ -صيغة منتهى الجموع :

ويتم معرفته بوجود ألف ثالثة أو رابعة من آخر الكلمة

مدارس  ،مناديل  ،مصابيح  ،مجاهيل  ،أسارى  .مرافق .
اًلسم الممدود المختوم بهمزة زائدة  ،مثل :

.

شعراء ،أدباء ،علماء ،صحراء ،حمراء

 -2األعالم  :أ -العلم األعجمي الذي يزيد عن ثالثة أحرف ،مثل إسماعيل  ،يعقوب  ،إبراهيم  ،يوسف.

ع َمر ُ ،ز َحل .
ب -العلم على وزن فُ َعل  ،مثل ُ :
ج -العلم المنتهي بألف ونون زائدتين ،مثل  :عمران  ،سلمان  ،لقمان
د -العلم الذي على وزن الفعل ،مثل  :يزيد  ،أكرم  ،أحمد  ،تغلب
ه -العلم المركب تركيبًا مزجيًا  ،مثل :حضرموت  ،بعلبك  ،بورسعيد
و -العلم المؤنث تأنيثًا معنويًا  ،مثل  ،مريم  ،سعاد  .وتأنيثًا لفظيًا  ،مثال  :حمزة ،أسامة.
وتأنيثأ لفظيًا ومعنويًا  :فاطمة  ،سناء
-3

الصفات  :أ -الصفة على وزن أفعل مؤنثه فعالء  :مثل  :أحمر حمراء  ،أصفر صفراء ،
أعرج عرجاء
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ب -الصفة التي على وزن فعالن مؤنثه فعلى  ،مثل  :عطشان عطشى  ،غضبان غضبى.
عليا.
ج -الصفة التي على وزن أفعل مؤنثه فُعلى  ،مثل  :أصغر صغرى  ،أعلى ُ
د -صفة العدد على وزن َم ْف َعل وفُعال  ،مثل  :مثنى  ،ثُالث ُ ،رباع ُ ،خماس.
ه -الصفة على وزن فُعَل  ،مثل أ ُ َخر،

•

الممنوع من الصرف يجر بالفتحة اإًل إذا جاء معرفاا أو مضافاا.

•

مثل  :صليتُ في المساج ِد  ،صليتُ في مساج ِد المدينة  ،يصوم المسلمون في رمضانَ.

رابعاا :اًلسم المنسوب والمصدر الصناعي
•

المصدر الصناعي :

هو اسم ينتهي بزيادة بياء مشددة وتاء مربوطة في آخر االسم للداللة على معنى المصدر وال يكون صفة

لموصوف .مثل  :التقدمية عنوان الحضارة  .النوعية جيدة  .إنسانية الموظف دفعته أن يكون وفيًّا.

•

اًلسم المنسوب :

هو اسم ينتهي يياء مشددة في آخره وهو صفة لما قبله  ،مثل  :المنتوجات الوطنية أفضل من المستوردة .

خامساا :الجملة اًلسمية (المبتدأ والخبر)
•

أنواع الخبر

•

 -1الخبر المفرد :

•

 -2الخبر جملة فعلية :

•

 -3الخبر الجملة اًلسمية

•

 -4الخبر شبه جملة جار ومجرور وشبه جملة ظرفية

في الصف طالب ،

مثل  :الشمس ساطعة  ،السماء صافيةٌ  ،الشاعران مبدعان

،

ٌ
مغلق .
باب الصف

مثل  :الطائر يبني ع َّ
شه  ،المعلم يشرح الدرس  ،الطالب يقرأ القصيدة .
جاف  ،الشمس ضوؤها ساطع.
ٌ
:مثل  :الجامعة أبوابها مفتوحةٌ  ،القلم حبرهُ
.مثل :العصفور في القفص  ،الكتاب فوق الطاولة

عند الحديقة ورودٌ  ،فوق الشجرة عصفورٌ .

سادساا :اسم المفعول
وإسم المفعول  :إسم مشتق يدل على الحدث الواقع عليه،
ويضاغ من الفعل الثالثي على وزن مفعول  ،نحو شد  :مشدود  ،دعا  :مدعو  ،رمي:
مرمي  ،باع  :مبيع ،
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ومن غير الثالثي بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة  ،وفتح ما قبل اآلخر  ،نحو :
إستخدم ُ :مستخدم.
وإذا كان الفعل الزماً لحقت با سم المفعول شبة جملة  ،نحو  :شك  :مشكوك فيه  ،ورغب
 :مرغوب فيه .

تدريب
الكلمة

اسم المفعول

التقى
قال
انصرف
عد
الم
روى

سابعاا :المفعول ألجله

:هو مصدر منصوب يبين سبب وقوع الحدث ويُسأل عنه ب (لماذا).

مثل :أصوم رمضان إيمانٌا واحتسابا  .غلفتُ الكتب خشيةَ تمزيقها  .أذاكر دروسي رغبةً في النجاح.

ثامناا :المصدر المؤول
ومن صوره  -1أن والفعل المضارع ويعرب حسب موقعه من الجملة  ،مثل  :أحبُّ أن يقرأ الطالب القصيدة
.
يعرب المصدر المؤول (أن يقرأ) في محل نصب مفعول به
ا
مفعوًل به مثل :وددتُ لو تدرس بجد
-2لو والفعل المضارع ويعرب غالباا

.

-3كي والفعل  :وتعرب حسب موقعها اجتهد لكي تنجح .المصدر المؤول ( كي تنجح) في محل جر بحرف الجر الالم
-4أن واسمها وخبرها  :يعجبني أنك متفوق  .المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل.
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تاسعاا :مواقع الجمل من اإلعراب:
•

جملة الخبر ( :خبر المبتدأ  ،خبر كان وأخواتها  ،خبر ا
إن وأخواتها) مثل  :الطالب يجتهد في دراسته .

•

ا
إن الشمس تغيب ،تغيب جملة فعلية في محل رفع خبر إ ان ،كان القمر نوره ساطع في محل نصب خبر كان

•

جملة الحال ( يكون صاحبها معرفة) مثل  :جاء الطالب وهو مبتسم  .الجملة اًلسمية في محل نصب حال.

•

ُ
:مررت برج ٍل وهو مبتسم .الجملة اًلسمية في محل جر نعت .
جملة النعت(يكون الموصوف نكرة) مثل

•

جملة المضاف إليه ( وتأتي بعد الظروف) مثل :رأيتك حين سار القطار .الجملة الفعلية في محل جر
مضاف إليه.

•

جملة المفعول به (مقولة القول) بعد القول وأشباهه .مثل :قال الفقير للمحسن :أنك كريم  .الجملة في محل
نصب مفعول به

عاشرا  :الفعل الصحيح والفعل المعتل
ً
 -1الفعل الصحيح  :تخلو أصوله من أحرف العلة وهو ثالثة أنواع :
أ-

صحيح مهموز :أحد أصوله همزة مثل :أكل  ،قرأ  ،سئم .

ب -صحيح مضعف  :أحد أصوله مضعف  ،مثل :شدَّ  ،عدّ  ،استعدُّوا .
ت -صحيح سالم :لعب  ،يعمل  ،أخرج  ،يدرسون .
 -2الفعل المعتل  :أحد أصوله حرف علة أو أكثر.
أ-

معتل مثال  :ويكون حرف العلة في أول الكلمة .مثل :وصل  ،وصف  ،يبس  ،قف.

ب -معتل أجوف  :ويكون الحرف الثاني علة  .مثل :قال  ،استجار  ،استرح  ،يعود .
ت-

معتل ناقص  :وتكون نهايته حرف علة .مثل  :مشى  ،يدعو ،

استرضى  ،يهتدي.

ث -معتل لفيف مقرون  :ويكون حرفا العلة متتاليين  .مثل  :لوى  ،انكوى  ،ارت ِو  ،يأوون.
ج -معتل لفيف مفروق  :يفرق بين حرفي العلة حرف صحيح.مثل  :وقى  ،توارى  ،أوصى.
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