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 الباب ا.ول

ا)ملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 

إدارة التعليم بمنطقة عسير 
متوسطة مدينة سلطان بأبها 

لُغــــــــــــتي الخالدة 

القواعد اللغوية 

)نهج الصف ا+ول متوسط

إعـــــــــــــــداد 
أثيـــر دبـــسان عبدالرحمن العامر / أ

إبتــسام القــــــــــــــــــــــحطاني / أ

قائدة ا)درسة
جواهـــــــــــر عفتان



مقدمة 
الحمد¥ رب العا*+ والص3ة والس3م على

صلى ا¥ عليه وسلما*علم ا.ول محمد

وبعد 

تم في هذا البحث جمع القواعد اللغوية )نهج الصف ا+ول متوسط في مادة لغتي الخالدة 

 والذي يحوي على تحليل ا)كون اللغوي من حيث تحديد ا+هداف ا*ساسية وتحليلها  بنماذج من ا+مثلة والتعريفات :

وا.ستخدامات 

 وتدعيمها بنماذج من ا-عراب شاملة جميع ا+حوال والد.ئل  

 ونسأل ا� أن ينفع به وصلى ا� وسلم على نبينا محمد

①

:أهداء إلى
معلم( ومعلمات وط/ب وطالبات الصف ا+ول متوسط



 مقــررالفصل الدراسي ا+ول
 

الصنف اللغوي-١ } الفصل ا+ول  }

ا-سلوب اللغوي- }٢ { الفصل الثاني 

 الفصل الثالث الوظيفة النحوية- { }٣

②



الفصل +ول 
 الصنف اللغوي املذكر واملؤنث

ا.هداف اللغوية للمذكر وا*ؤنث 
 تعريف ا*ذكر و ا*ؤنث-١
 أنواع ا*ذكر و ا*ؤنث- ٢
 الفرق ب+ ا*جازي والحقيقي بأنواعه-  ٣
 ضرب أمثلة- ٤

 هو مادل ذكر وصح ا0شارة إليه بهذا : تعريف ا)ذكر
 هو مادل على اسم مذكرا0نسان أو حيوان :الحقـــــــــــــــــيقي- ١ :أنواع ا*ذكر

                         ↵ معنوي ↵لفظي                 
  تحليل    

]}ة ، اء ، ى   [ أي لحقته ع3مةالتأنيث  في أخره  { لفظي:مذكر إنسان أو حيوان +  مذكر حقيقي لفظي =  

يُسمى مذكر حقيقي لفظي ←    حمزة ، موسى لحقته ع3مة من ع3مات التأنيث/   +  مثال   
  

 مذكر حقيقي معنوي مذكر إنسان أو حيوان فقط خالي من ع3مات  التأنيث = : { }
               مثال أسد ،أرنب  ،أحمد،  خالد...... إلخ / 

 مادل على جماد :ا*جـــــــــــــــــــــــــــــازي- ٢               
معنوي                  تحليل   ↵  لفظي  ↵

 لحقته ع3مة من ع3مات التأنيث + مذكر جماد =مذكر مجازي لفظي 
             

مذكر مجازي  مذكر جماد فقط أي لم تلحقه ع3مة التأنيث = 
/ مثال جبل ، باب ، جهاز …..إلخ 

*****************************************************************  
 وصح ا0شارة إليها بهذه  هو مادل على أنثىتعريف ا)ؤنث :

      مؤنث حـقــــــــــــــــــــــــــــــــــيقي-١۱أنواعه : 

معنوي                         ↵  لفظي  ↵

]}ة ، اء ، ى   [ أي لحقته ع3مةالتأنيث  في أخره  { لفظي: حقيقي لفظي  مؤنث إنسان أو حيوان = +مؤنث   

 فاطمة ، نج3ء ، سلوى ، قطة  أي لحقته ع3مات التأنيث                           =   ( 
 مؤنث حقيقي معنوي مؤنث إنسان أو حيوان خالي من ع3مات التأنيث = +   

 ريم ، فجر....... إلخ                           = 
  مؤ نث مــــــــــــــــــــــــــــــــــجازي-٢۲           

معنوي                      ↵  لفظي  ↵

 مجازي لفظي مؤنث  جماد لحقته ع3مة من ع3مات التأنيث = + مؤنث     
 سيارة، طائرة، مسطرة       = مثال                  

   مؤنث مجازي معنوي مؤنث  جماد لم تلحقه ع3مة من ع3مات التأنيث  = +
 نار، دار …...إلخ   =  مثال                   

                                                             ③



الصنف اللغوي   النكرة والعرفة
 ا+هداف اللغوية للنكرة وا)عرفة

 تعريف النكرة وا*عرفة- ١
 ضرب أمثلة للنكرة وا*عرفة- ٢

 أنواع النكرات وا*عارف- ٣
 التحويل من نكرة إلى معرفة والعكس- ٤

 هو مادل على شيء مع+ :ا*عرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارف  أنواع ا*
ا2سماء ا*وصولة       أسماء ا2شارة     ا2ستفهام ا2ع3م  ا*عرف با0ضافة الضمائر ↵ ا*عرف بآل ↵ ↵ ↵ ↵ ↵ ↵

                                                                                       ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

  اللذي،اللتي،ال3تي الذينهذا ،هذه هؤ2ء     من؟    أسامة        أنت     طالب العلم   ا*درسة          
    

                                         
هو هي هم هما إياك إيانا إياي إياكم إياكن ( / / / / )م/حظة / الضمائر  نحن أنا / / // / / :

       
/ ا2ستفهام  ما أين متى كم *اذا              ( / / ….)  / :

  ا.ع3م مادل على شيء معلوم سوى إنسان أو حيوان أو مكان …...إلخ      ( : )

  هي مالم يدل على شيء مع+النكرة : 

رات                                                                  أنواع النـــــــــــــــــــكِ
 ↵ا*جرد من آل و ا*جرد من ا0ضافة                        

                                          ⇓                  
                            شارع  ، باب ، فصل ،  منزل 

  :  حويل  الت

يتم بطريقت+  بتعريفه بآل أوإضافتها إلى مافيه آل  =  تحويل من نكرة إلى معرفة 

             طالب ا*درسة-٢ الطالب-   ١مثال طالب : =         

④



الصنف اللغوي املفرد واملثنى  
 ا+هداف اللغوية للمفرد وا)ثنى

 تعريف ا*فرد وا*ثنى-١
 أقسام ا*فرد حسب أخره- ٢
 أقسام ا*ثنى- ٣
 ملحقات ا*ثنى-٤
 أمثلة- ٥

 ا)فرد
 هو مادل على واحد أو واحدة مذكر أو مؤنث :تعريف ا)فرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرد حســـــــــــب آخره  أنــــــــــــــــواع ا)
 ⤹⤵
 درس ، أحمد ، سارة ، مسطرة=                   مفرد صحيح ا-خر                         

 ريما  ، هدى، موسى ،بشرى ، يارا    = (ماكان أخره ألف مقصــورة ى ،ا )  مفرد مقصور          
  علي ، قاضي ، جوري               = ) ماكان أخره ياء  ي(  مفرد منقوص           
 نج3ء  ، أسماء  ، القضاء         = ) ماكان أخره ألف ممدودة اء( مفرد ممدود            

 ا*ثنى
 هو مادل اثنان أو اثنتان: تعريف ا)ثنى       

 أقــــــسام ا)ثنى              
                     ⤹ ⤵

 مثنى          ملحق با*ثنى          
             ⤹

،  مسلم+ِ : =     أمثله  مسلم مسلمانِ
              مسلمة مسلمتانِ ، مسلمت+ِ = 

 أمثله ا)لحق با)ثنى 
⤹

 كال = كالهما ، كلتاهما ( بشرط أن تكون مضافه إلى ضمير )   

          اثنانِ + اثنتاِن، اثنني ِ ، اثنتنيِ
     مالحظة : الفرق بني نون جمع املذكر    واملثـــــــــــــنى   

                                                    ➘ ➘

                     نون اجلمع مفتوحه نَ                 نون املثنى مكسور نِ

       

 

⑤



 الصنف اللغوي الجـــــــــــــمع
ا.هداف اللغوية للجمع 

 تعريف الجمع بأنواعه- ٢۲
 أنواع الجمع- ٣۳
 اسباب تسميتها- ٤
 ملحقات الجمع- ٥
 أمثلة على الجمع- ٦

 جمع ا)ذكر السالم   

 َهو مادل على أكثر من اثن+ بزيادة ونَ أوياءونون تعريف الجمع ا*ذكر السالم :
 أمــــــــــــــثله 

محمد محمدون َ  مخلص مخلصونَ  ،   أو  محمدينَ ،  محمدون َ = =  
أسباب تسميته سالم 2نه سلم من الحذف والتغيير 

ملحقات جمع ا*ذكر السالم 

ا*ون م3حظة أن يكون حرف الع+ مفتوح ألفاظ العقود ( )   أجمعون ، أهلون ، سنون ،  العَ
إلخ عشرون ، ث3ثون …..   

 جمع ا)ؤنث السالم 

في أخره :تعريف جمع ا)ؤنث السالم ات   ) هو مادل على أكثر من اثنت+ بزيادة  ) 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــله  أـم

             مَعلمة معلمات  ، طاقة طاقات = =                    
                  أسباب تسميته سالم 2نه سلم من الحذف والتغيير

 ملحــــــــــــقات جمــــع ا)ؤنث السالم 
⇓
 أو2ت

 جــــــــــــــــمع التكسير

تعريف جمع التكسير هو مادل على أكثر من اثن+ أو اثنت+ مع تغير في بُنية الكلمة من حذف وتغير : 

     أمـــــــــــــــــــــثلة
⇓

      جهاز أجهزة   ، كتاب كُتب  ،   مسجد مساجد ، مَدرسة مدارس = = = = 

 م3حظة
أسباب تسميه بجمع التكسير 2نه حدث تكسر في الكلمة من حذف وتعديل 

⑥



 الـفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الثاني

أسلوب ا+مـــــــــــــر
     ا+هداف اللغويه -سلوب ا+مر

 تعريف ا0سلوب بشكل عام- ٢۲
 تعريف أسلوب ا.مر-٣۳
 صيغ أسلوب ا.مر-٤

  ضرب أمثله-٥

 هو الطريقة ا*تبعه في الحديث  عند مخاطبة  ا-خرين : ا2سلوب اللغوي 

  هو طلب الفعل من الكبير إلى الصغيرتعريف اسلوب ا+مر :
صيغ أسلوب ا+مر 

. اكتبا ، اكتبوا ، اكتبي: = . / / الصيغة ا.ولى   الفعل ا.مر مثال اكتبْ ارسمْ ارفع ْ

+ الفعل ا*ضارع مبدؤ بـ ت 2م ا.مر مثال لتكتبْ .لَترسمْ: = .الصيغة الثانية 

 

 ا.ستفهام
 ا+هداف اللغويه ل/ستفهام

 تعريف ا2ستفهام- ٢۲
 أقسام أدوات ا2ستفهام- ٣۳
 أنواع كل قسم- ٤
 ضرب أمثله- ٥

 هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل لدى السائل : تعريف ا.ستفهام 

أقسام ا.ستفهام 
↩                                     حروف  أسماء       ↪

من  ،ما،  أين  ،متى،   كم ،*اذا، كيف .   ↶                                هل الهمزة    ↷
  ↘ :                                 أمـــــــــــــــثله

 هل حضرت اليوم ؟ نعم ا2جابة با2قرار في حالة ا2ثبات بنعم         = ٢۲س

 أحضرت أمس النادي؟ 2 ا0جابة با0قرار في حالة النفي ب3        = ٣۳س
 ألم تصلي اليوم الفجر ؟ بلى ا2جابة با0قرارإذا كانت الجملة منفيه ببلى في حالة ا2ثبات          = ٤س
 أما رسمت اللوحة؟ نعم ا0جابة با2قرار إذا كانت الجملة منفية بنعم في حالة النفي                  = ٥س
+  عمر ؟ ا0جابة بالتع = أمأبو بكرصلى ا¥ عليه وسلم  هل تولى الخ3فة بعد الرسول ٦س

 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثله :
من كتب اللوحة ؟ كتب اللوحة محمد   من يسأل بها عن العاقل                        =  / ٢۲س
 ماالكتاب اللذى نزل على الرسول ؟ القرآن ما يسأل بها عن غير العاقل               = // ٣۳س
أين تقع مكة ا*كرمة ؟ تقع غرب ا*ملكة أين يُسأل بها عن ا*كان                    = / / ٤س
 متى تغرب الشمس ؟ عند الساعة السادسة مساءً متى يُسأل بها عن الزمن     = //٥س
كم يُسأل بها عن العدد ٤١۱ كم أيام الشهر ؟ /٦س = يوما                               
/ كيف كان الجو اليوم ؟ كان معتد2ً كيف يُسأل بها عن الحال                          =  /٧۷س
مي عمر بالفاروق ؟ .نه فرق ب+ الحق والباطل *اذا يسأل بها عن التعليل أ و السبب   = / ٨۸س  *اذا سُ

⑦



     ا-سلوب اللغوي النداء
ا+هداف اللغوية للنداء

 تعريف النداء- ٢۲
 أنواع أدوات النداء وخصائص كل نوع- ٣۳
 أمثلة على ذلك- ٤
. نداء مافيه آل- .٥

 هو أسلوب طلب واستدعاء الغير ل1قبال: تعريف النداء

                     

أنواع أدوات النداء
البعيد البعيد والقريبللقريب 

هيـــــا ،    أيـــــــــــــــا يـــــــــــا أ،الهمزة أي / 
أمثله أمثله أمثله 

 مسلم اعبدا¥ هياحجاج بيت ا¥ ياسارة أ
 جوري حافظي علىيا سارة أي

الص3ة 
 مسلم اعبدا¥ أيا

 عند نداء الكلمة ا*عرفه بآل 2يمكن نداءها ا0 بواسطة  أيها وأيتها        

 يا أيها الرجل     ، ياأيتها ا*رأة ⇐  مثال             
   

       عند نداء لفظ الج3ل  تحذف أداة النداء  وتبدل ميم مشددة 

يا¥ تحول اللهمْ⇐ مثال                

⑧



 الـفصـــــــــــــــــــــــل الثالث
الوظيفة النحوية ا)بتدأوالخبر 

   ألهداف اللغوية  ا

- تعريف اجلملة األسمية ١۱

- أقسام اجلملة األسمية ٢۲

- أنواع  املبتدأ واخلبر٣۳

- أمـــــــــــــــــــــــــــــــثله ٤

- إعراب املبتدأ واخلبر ٥

- عالمات اإلعراب األصلية والفرعية ٦

 
 هي تركيب نحوي يتكون من ركن+ ا*بتدأ والخبر: تعريف الجملة ا+سمية

                                                   
 تنقسم(   

الخبر ↶ا*بتدأ      ↷
أمثلةعلى أنواع ا)بتدأ والخبر إعرابهما + 

املفرد 
السماءُ صافيةُ 

 // مبتدأمرفوع وعالمة رفعةالسماء 

الضمة النه مفرد
 // خبرمرفوع صافية

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ألنه مفرد
عالمة رفع أصلية 

  // مبتدأ مرفوع وعالمة رفعهالطالبانالطالبان مجدان املثنى

األلف ألنه مثنى
 // خبر مرفوع وعالمة رفعهمجدان

األلف ألنه مثنى
عالمة رفع فرعية 

 // مبتدأمرفوع وعالمة رفعهاملسلمون املسلمون مجدون جمع املذكر السالم 

الواو ألنه جمع مذكر سالم 
  //خبر مرفوع وعالمة رفعهمجدون

الواو ألنه جمع مذكر سالم 
عالمة رفع فرعية

  //  مبتدأمرفوع وعالمة رفعةالطالباتالطالباتُ مجداتُ  جمع املؤنث السالم

الضمة النه جمع مؤنث سالم 
 // خبرمرفوع وعالمة رفعةمجدات 

الضمة النه جمع مؤنث سالم  
عالمة رفع أصلية 

 //  مبتدأمرفوع وعالمة رفعةاملصابيح املصابيح مُضأةجمع التكسير 

الضمة النه جمع تكسير 
  // خبر  مرفوع وعالمة رفعةمُضأة

الضمة النه جمع تكسير 
عالمة رفع أصلية

 //  مبتدأمرفوع وعالمة رفعهأبوك أبوك رجل ٌ عظيم  األسماء اخلمسة 

الواوألنه من األسماء اخلمسة 
 // خبر مرفوع وعالمة رفعهرجلٌ

الضمة ألنه مفرد 
 الواو عالمة رفع

فرعية 
 ع/مات الرفع ا+صلية وهي الحركات ( )

الضمة ا*فرد جمع ا*ؤنث السالم جمع التكسير = + + 
بالحروف )  (ع/مات الرفع الفرعية 

     ا.لف ا*ثنى =
أبو ،حمو ،فو ،ذو ،أخو بشرط أن تكون مضافه = + ) (       الواو جمع ا*ذكر السالم ا.سماء الخمسة 

                 لكاف الخطاب أو هاء الغيبة أو اسما ظاهر أبوك ،أبوها أبوخالد ( ) 
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 كان وأخواتها ا+فعال الناسخة ( ) 
 ا+هداف اللغوية

 تعريف كان وأخواتها وبيان أنواعها- ٢۲
 أسباب تسميتها بالناسخة- ٣۳
 تأثيرها على الجملة- ٤
 نماذج من ا.مثله با0عراب- ٥

فيسمى تعريف ا+فعال الناسخة : في حالته ا0عرابية  )هي أفعال تدخل على الجملة ا.سمية فتنسخ ا*بتدأ  ) 
أسمها وتنصب الخبر فيسمى خبره

 نسخ مبتدأويسمى أسمها  مرفوع والخبر يسمى خبرهامنصوب + =عمل ا2فعال الناسخة

 ا+فعال الناسخة                                                             
 

         

 نماذج أمثله با0عراب

  // فعل ماض ناسخ مبنى علىكانكان الرسول ُ قائداً املفرد

الفتح 
 // اسم كان مرفوع وعالمةالرسول 

رفعة الضمةألنه مفرد
 // خبركان منصوبقائداً

وعالمة نصبه الفتحة النه مفرد 

  // فعل ماض ناسخ مبنى علىصارصار الطالبان مجتهدين املثنى

الفتح 
 // اسم صار مرفوع وعالمةالطالبان 

رفعة األلف ألنه مثنى
 // خبرصار منصوبمجتهدين

وعالمة نصبه الياء النه مثنى

 أصبح املسلمونجمع املذكرالسالم

منتصرين
  / فعل ماض ناسخ مبنى علىأصبح

الفتح 
  / اسم أصبح مرفوع وعالمةاملسلمون

رفعة الواوألنه جمع مذكر سالم
 / خبرأصبح  منصوبمنتصرين

 وعالمة نصبه الياء النه جمع

مذكر سالم 

 أمست األمهاتجمع املؤنث السالم

	مخلصاتِِ
  / فعل ماض ناسخ مبنى علىأمستْ

الفتح 
 // اسم أمست مرفوعاالمهات

 وعالمة رفعة الضمةألنه جمع مؤنث

سالم 

 // خبرأمستمخلصات

 منصوب وعالمة نصبه الكسرة

النه جمع مؤنث سالم 

 // اسم ظل مرفوع وعالمة رفعةاألباء / فعل ماض ناسخ مبنى على الفتح ظلظل األباء ُ مكافحني جمع التكسير

الضمةألنهجمع تكسير 
 / خبرظل منصوبمكافحني 

 وعالمة نصبهالياء النه جمع

مذكر سالم 

  // فعل ماض ناسخ مبنى علىأصبحأصبح أبوك صائما األسماء اخلمسة

الفتح 
  // اسم أصبح مرفوع وعالمةأبوك

رفعة الواوألنه من األسماءاخلمسة
 / خبرأصبح منصوبصاذماً

وعالمة نصبه الفتحة النه مفرد

جمع التكسير )الضمة = الع3مات ا.صلية في حالة الرفع جمع ا*ؤنث السالم  ا*فرد   + + )
+ ا*فرد جمع التكسير ( )الفتحة = الع3مات ا.صلية في حالة النصب
ا.سماءالخمسة ( ) الواو =الع3مات الفرعية في حالة الرفع ا*ثنىا.لف+ جمع ا*ذكر السالم   ( )=

)ا*ثنى جمع ا*ذكرالسالم + الياء = الع3مات الفرعية في حالة النصب في جمع ا*ؤنث السالم )الكسرة(  )=
في ا.سماء الخمسة ) ا.لف                                                   )=
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الحروف الناسخة إن وأخواتها 
 

     ا+هداف اللغوية للحروف الناسخة
 تعريف الحروف الناسخة- ٢۲
 أسباب تسميتها بالحروف الناسخة ووجه التشابه بينها وب+ ا.فعال الناسخة- ٣۳
  نماذج من ا.مثله وإعرابها- ٤

 هي حروف ناسخة تدخل على اجلملة األسمية فتنصب املبتدأ ويُسمى أسمها  :تعريف الحروف الناسخة
وتنسخ اخلبر(املرفوع ) ويُسمى خبرها 

: لدخولها على اجلملة األسمية ونسخ اخلبر أسباب تسميتها 
  الحروف الناسخة

نماذج من ا.مثله بإعرابها 
 / حرف ناسخ مبنى علىإن إن السماءَ صافيةُاملفرد

السكون المحل له من اإلعراب 
 / اسم إن منصوبالسماء

وعالمة نصبه الفتحة ألنه مفرد
 / خبر إن مرفوع وعالمة رفعهصافية

الضمة ألنه مفرد 

 / حرف ناسخ مبنى علىكأنكأن الطالبني  أسدان املثنى 

الفتح المحل له من اإلعراب 
 / اسم كأن  منصوبالطالبني  

وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى
  خبركأن  مرفوع وعالمة رفعهأسدان/

 ااأللف ألنه مثنى

 جمع املذكر

السالم 
 /حرف ناسخ مبنى علىليت ليت املسلمني متقدمون 

السكون المحل له من اإلعراب 
 /  اسم ليت منصوبملسلمنيا

 وعالمة نصبه الياء ألنه جمع

مذكر سالم 

 خبر ليت مرفوع وعالمة رفعهمتقدمون/

الواوألنه  جمع مذكر سالم 

 جمع املؤنث

السالم 
 /حرف ناسخ مبنى علىلعللعل اآلمهات مخلصات 

الفتح المحل له من اإلعراب 
  / اسم لعل منصوبألمهاتا

 وعالمة نصبه االكسرة  ألنه

جمع مؤنث سالم

 /خبر لعل مرفوع وعالمة رفعهمخلصات 

الضمة ألنه جمع مؤنث سالم 

 /حرف ناسخ مبنى علىإن إن الطالب مبدعون جمع التكسير 

السكون المحل له من اإلعراب 
 / اسم إن منصوبالطالب 

 وعالمة نصبه الفتحة ألنه جمع

تكسير 

 / خبر إن مرفوع وعالمة رفعهمبدعون 

الواوأنه جمع مذكر سالم 

األسماء
اخلمسة 

  /حرف ناسخ مبنى علىلكنلكن أباك محق 

 الفتح المحل له من اإلعراب

 حرف ناسخ مبنى على السكون

المحل له من اإلعراب 

 / اسم لكن منصوبأباك 

 باإللف ألنه من االسماء

اخلمسة 

  / خبر لكن مرفوع وعالمة رفعهمحق

الضمة ألنه مفرد 

⑪
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الباب الثاني
 

 مقرر الفصل الدراسي الثاني

ا-سلوب اللغوي- }١ { الفصل ا+ول 

الصنف اللغوي-٢ } الفصل الثاني  }

 الفصل الثالث الوظيفة النحوية- { }٣

⑫



     الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل األول

     اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب النهي 

األهداف اللغوية إلسلوب النهي 
- تعريف أسلوب النهي ١۱
- صيغ أسلوب النهي ٢۲

- مناذج من االمثلة ٣۳

: هو أسلوب طلب الكف عن الفعل أواالمتناع عنه  تعريف أسلوب النهي
صيغ أسلوب النهي

 ⤵
ال+ فعل مضارع مبدؤ بـتاء 

 :  التكتب ْ ، الترسمي ،  التفعلوا  ، التهمال  مثال    

     أسلوب الجملة ا+سمية ا)ثبتة
 ا.هداف اللغوية للجملة ا.سمية ا*ثبتة

 تعريف الجملة ا.سمية ا*ثبتة- ٢۲
من مثبتة ومثبتة مؤكدة-٣۳ ) مميزات الجملة ا.سمية  )
 نماذج من ا.مثلة- ٤

:هي الجملة ا*كونه من ركن+ أساس+ ا*بتدأوالخبر وتخلو من أدوات النفي  تعريف الجملة ا+سمية ا)ثبتة

 السماء صافية جملة أسمية مثبتة   ، إن السماء صافية جملة أسمية مثبتة مؤكدة بإنّ : = =أمثلة
         الجو جميل            إن الجو جميل    =   //            //    =    //             //            //

اسلوب الجملة الفعلية ا)ثبتة 

 ا+هداف اللغوية للجملة ا+سمية ا)ثبتة
 تعريف الجملة الفعلية  ا*ثبتة- ٢۲
من مثبتة ومثبتة مؤكدة-٣۳ ) مميزات الجملةالفعلية   )
 نماذج من ا.مثلة- ٤

 هى الجملة الفعلية ا*كونة من فعل وفاعل لم تسبق بأي أداة من أدوات النفي { :تعريف الجملة الفعلية ا)ثبتة 
}2، لن، لم، ما

، قد ذهب الرجل إلى ا*سجد جملة فعلية مثبتة مؤكدة: = أمثلة جملة فعلية مثبتة  // ذهب الرجل إلى ا*سجد  =

        يغفر ا¥ الذنوب جملة فعلية مثبتة إن يغفر ا¥ الذنوب جملة فعلية مؤكدة بـ إن =           // = 
        سيغفر ا¥ الذنوب جملة فعلية مؤكدة بـالس+ سوف يغفر ا¥ الذنوب جملة فعلية مؤكدة بسوف = // = 

          قد يغفرا¥ الذنوب جملة فعلية مؤكدة بقد = 
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 الـفصـــــــــــــــــــــــل الثاني

 ا)عرب وا)بني من ا+سماء والضمائر

 ا+هداف اللغوية للمعرب وا)بني

 تعريف ا*عرب وا*بني- ٢۲
 أمثلة توضح الفرق ب+ ا*عرب وا*بني- ٣۳

ر شكل أخره حسب موقعه في الجملة  يتغي هو اللذي: تعريف ا)عرب
  شكل أخره حسب موقعه في الجملة 2 يتغيرهو الذي :تعريف ا)بني 

 أمثلة على أنواع ا)بني

 

:الضمائر تنقسم إلى قسم+

 ياه،إياها،إياهما،إياهم ، إياهن،إ//   هو ،هي ،هما، هم ، هن  منفصل ضمائر غائب مثال = :

،أنتِ ، أنتما ،أنتم ، أن,=ضمائر ا*خاطب   إياكَ ، إياكِ ، إياكما ، إياكن ،إياكم // أنتَ

 أنا ، أنا ، نحن إياي ، إيانا //=ضمائر متكلم 

 نا   كتبك كتبه  كتبــضمائر متصله =

أمثلة على ا)عرب من ا+سماء 
                                            

ا*عرب من ا.سماء ا*وصولة  اللذان،، اللتان : 
                                                  ا*عرب من أسماء ا0شارة هذان ،، هاتان :

⑭

أسماء ا2ستفهام ا.سماء ا*وصولةأسماء ا2ـشارة الضمائر 

ا*بني من ا.سماء

الظروف 

أنتما نحن أنت

هو أتن

هم 

أنتم

هي 

هما 

أنا 

هن

هذا

هذه

هؤ2ء

اللذي 

اللتي 

الذين ال3تي

من  
ما 

كم   
كيف  

متى 
أين  

أمس
اليوم  

قبل  
ا-ن 



 أسماء ا-شارة

 ا+هداف اللغوية -سماء ا-شارة

 تعريف أسماء ا0شارة- ٢۲
 د2ئل أسماء ا0شارة- ٣۳
  أمثلة على أسماء ا0شارة بأنواعها-٤

 اسم  يدل على مشار إليه مع+ :تعريف أسماء ا-شارة 

]ا*فرد هذا ا*فردة هذه مبنية      …   ….[ د.ئل أسماء ا-شارة :☜ ☜
] ا*ثنى هذان ا*ثنى مؤنث  هاتان معربة                             : ….  [ ☚ ☚

مبني                             :  ]  [ الجمع هــــــــــــــــؤ2ء  ☜
 استخدامات أسماء ا-شارة

 تي ☜ذا ...☜  =للقريب   
 ذاك ☜ =*توسط البعد                

تلك ☜  ذلك ☜ = لشديد البعد                             
 هنا ☜ = للمكان                                                  

             أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلة

لوحة جميلة      هذه   ☚ ماء نقي  هذا- ٢۲      
 سفينتان كبيرتان هاتان   ☚   جب3ن شامخان هذان- ٣۳                 

 أمهات مخلصات هؤ2ء    ☚  أباءمخلصون        هؤ2ء  -٤                             
 حفرة عميقة  تي☚   قلم جميل   ذا-٥                                               

ا*اء عذب   ذاك-٦                                                            
 ا.مة ا0س3مية  تلك ☚ هو الكتاب ا*ب+   ذلك-٧۷                                                                 

    يُسمى ا2سم الواقع بعد اسم ا0شارة مشار إليه
  تحليل نموذج

ا*شار إلية  ماء☚ اسم إشارة مبني         هذا  ☚

⑮



 ا+سماء ا)وصولة

 ا+هداف اللغوية ل,سماء ا)وصولة

 تعريف ا.سماء ا*وصولة- ٢۲
 أقسام ا.سماء ا*وصولة- ٣۳
 أنواع ا.سماء ا*وصولة- ٤
  د2ئل ا.سماء ا*وصولة مع ضرب أمثلة- ٥

 هي ا.سماء اللتي 2 يتم معنى الجملة بعدها ا0ّ بها ..  :تعريف ا+سماء ا)وصولة

ميت موصولة .نها تربط ب+ جملت+ ليتم ا*عنى وتُسمى الجملة اللتى بعد ا2سم ا*وصول صلة ا*وصول  وسُ
  

   أقسام ا+سماء ا)وصول                                                
مبني    ⇓                                 معرب                       ⇓

                                   

 أنواع ا+سماء ا)وصولة                                                  د.ئل ا+سماء ا)وصولة       

⇓ مفرد مثنى  جمع خاص  مشترك                                                                              ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

 نماذج من ا+مثلة بالتحليل

ً  }                           اّلذي محمد- ٢۲    حضر مبكرا حصلت على ا*ركز ا.ول- }٣۳{  {  سارة اللتي 

انتصروا-  }                              ٤ قدمنا الخير ل/بناء٥{  ا*سلمون اللذينَ  ا.مهات ال3تي   { } -

حفظتا القرآن-٧۷ هذان الطالبان اللذان شاركا في ا*سابقة-            ٦ } فاطمة وسمية اللتان  }

حضر مبكر-                                   ٨۸  } محمد من  حصلت على الجائزة  - }٩۹{ { سارة من 

{ ما يقدمه ا*وطن يعود بالخير على الوطن  - }�                      

**************************************************************************

 اسم موصول مفرد مذكر خاص با*فرد ا*ذكر مبني .نه دل على مفرد= + + +  اللذي- ٢۲
 اسم موصول مفرد مؤنث خاص با*فردة ا*ؤنثة  مبني .نه دل على مفرد = + + + اللتى-٣۳
 اسم موصول جمع خاص بالجمع ا*ذكر  مبني .نه دل على جمع= +          + + اللذينَ- ٤
 اسم موصول جمع خاص بالجمع ا*ذكر  مبني .نه دل على جمع = +        + + ال3تي- ٥
 اسم موصول مثنى خاص با*ثنى ا*ذكر  معرب  .نه دل على مثنى= +  +  +   اللذان اللذيِنَ / -٦
 اسم موصول مثنى خاص با*ثنى ا*ؤنث  معرب  .نه دل على مثنى = +  +  +اللتان اللت+ /- ٧۷

 اسم موصول مشترك ا*فرد وا*ثنى والجمع للعاقل مبني = + ( ) + من- ٩۹٠۰٨۸
 اسم موصول مشترك ا*فرد وا*ثنى والجمع لغير العاقل مبني = + ( ) + ما- �

     الجمل الواقعة ب( قوس( تُسمى صلة ا)وصول

م3حظة عند كتابة اللذين للجمع  2بد من فتح النون     وعند كتابة اللذيِنِ للمثنى تكسر النون : 
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 الـفصـــــــــــــــــــــــل الثالث

 الجر بحرف الجر 
 ا+هداف اللغوية للحروف الجر وا.سم ا)جرور

 تعريف ا2سم ا*جرور وبيان حروف الجر- ٢۲
 د2ئل ا2سم ا*جرور- ٣۳
 نماذج من ا.مثلة با0عراب- ٤

هو ا2سم اللذي يقع بعد حرف الجر ويكون مجرور دائما: تعريف ا2سم ا*جرور
من ،عن إلى .على ، الباء ، التاء ، الكاف ،ال3م ،في } حروف الجر  }

      نموذج أمثلة  با-عراب

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب أمثلة   ا2

  : حرف جر مبني على السكونإلى إلى املسجدذهب خالد 

المحل له من اإلعراب
 : اسم مجروربإلى وعالمة جره الكسرةالظاهرة حتتاملسجد

أخرهُ ألنه مفرد وصحيح االخر  

 :حرف جر مبني على السكونعلىعلى هُدى سلمتُ  

المحل له من اإلعراب
 :اسم مجروربإلى وعالمة جره الكسرةاملقدرة  ألنه مفردهدى

ومعتل األخر 

 املنقوص

 واملقصور

حركة مقدرة 

 :حرف جر مبني على الكسرالباءبالكاتبتني مررت 

المحل له من اإلعراب
ِ :اسم مجروربالباء وعالمة جره الياء ألنه مثنى الكاتبتني

 :حرف جر مبني على الكسرالباء يلعبون باألطفالمررت 

المحل له من اإلعراب
 : اسم مجروربالباء وعالمة جره الكسرة ألنه جمعاألطفال 

تكسير  

 حرف جر مبني على السكونعن:املؤمنني عن أمهات سألت 

المحل له من اإلعراب
 :اسم مجروربعن  وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتتأمهات 

أخرهُ ألنه جمع مؤنث سالم  

 :حرف جر مبني على الكسرالمال  للمعلمنيقدم املدير اجلوائز

المحل له من اإلعراب
 : اسم مجروربالالم وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكرلمعلمني ل

سالم 

 :حرف جر مبني على السكونلىإ رسالة إلى أبيككتبت 

المحل له من اإلعراب
  : اسم مجروربإلى وعالمة جره الياء ألنه من األسماءأبيك

اخلمسة  

 حرف جر مبني على الكسرالباء: بهذا مررت

المحل له من اإلعراب
 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرفهذا 

الباء }اجلر }

 م/حظة جميع ا+سماء ا)بنية عندما تسبق بحرف جر تعرب في محل جر

جمع ا*ؤنث السالم =  جمع التكسير ا*فرد +ع3مات ا0عراب ا.صلية الكسرة في  + =

ع3مات فرعية الياءفي ا*ثنى جمع ا*ذكر السالم ا.سماء الخمسة = = + + 

⑰



 الجر با-ضافة 

ا+هداف اللغوية ل/سم ا)جرور با-ضافة
 تعرف ا*ضاف إليه  وبيان أنواعه- ٢۲
 تحديد أركان ا0ضافة وتمييز ك3 منها- ٣۳
 ضرب أمثلة للمضاف إليه-٤

  إعراب ا*ضاف إليه بكافة أحواله-٥

 هو اسم يأتي بعد اسم نكرة قبله ليوضحه ويبينه : تعريف ا*ضاف إليه

  ا*توسط    يأتي اسم ظاهر طالب = : أنواع ا*ضاف إليه

تاب                          : = ها يأتي ضمير متصل  كِ
   ا)توسط  مدرسةا*ضاف دائما نكرة إما ا*ضاف إليه فقد يأتي معرفة مثال = 

     متوسط     معلم                                         وقد يأتي نكرة مثال = 

     نماذج من ا+مثله تب( أركان ا.ضافه وإعراب ا)ضاف إليه

ا*ضاف إليه نوعها*ضاف أمثلة 
: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ألنه مفردالفصل نكرةباب  باب الفصلهذا 

: مضاف إليه مجرور وعالمة جرهالياء ألنه مثنىاملدرستنينكرةطالبا طالبا املدرستنيرأيتُ 

: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ألنه مفرداجلامعة نكرةمعلموا  معلموا اجلامعةهؤالء

: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة الهاءنكرةُكتبكُتبهاأخذت هند 

م3حظة ا*ضاف قد تحذف منه النون إذا كان مثنى إو جمع مذكر سالم عند ا0ضافة والتنوين إذا كان مفرد : 
أوجمع تكسير أو جمع مؤنث سالم 

⑱



     رفع ونصب وجزم الفعل ا)ضارع صحيح ا+خر

ا.هداف اللغوية للفعل ا*ضارع صحيح ا-خر
 تعريف الفعل ا*ضارع صحيح ا-خر- ٢۲
 ع3مة رفع الفعل ا*ضارع صحيح ا.خر- ٣۳
 أدوات جزم الفعل ا*ضارع وع3مة إعرابه- ٤
-أدوات نصب الفعل ا*ضارع وع3مة إعرابه ٥
 ضرب أمثله وتحليلها- ٦

**************************************************************************

  هو مادل على حدث مستمر مرتبط با*ستقبل وخ3 أخره من حروف:تعريف الفعل ا)ضارع صحيح ا*خر 

الواو ، ا.لف ، الياء }العلة وهى }

ع3مات رفع الفعل ا*ضارع 
ا0عراب الفعل أمثله 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمةالظاهرة على أخره  ألنه صحيح األخر يكتبيكتبُ خالد الدرس يكتب

:  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة ثبوت النون  ألنه صحيح واألنه من األفعال اخلمسة يكتبون يكتبون  الدرس يكتبون الطالب 

ع3مات نصب الفعل ا*ضارع 
تفيد النفي لن(تفيد التو كيد ) أنْ :ينصب الفعل ا*ضارع إذا سبق بإ حدى أدوات النصب التالية   ( )

+ التعليل تفيد التعليل وهي عبارة عن لِ فعل مضارع مبدؤ بياء ( ) 2م تفيد التعليل ( )    كي   

ا0عراب الفعلأمثله 
 حرف توكيد ونصب مبني على السكون المحل له من اإلعراب ن :إأن يكتب خالد الدرس أن يكتب 

: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحةالظاهرة على أخره  ألنه صحيح اآلخر يكتب 

 : حرف نفي ونصب مبني على السكون المحل له من اإلعراب لنلن يكتباالدرس لن يكتبا  

 : فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة يكتبا

ع3مات جزم الفعل ا*ضارع 
بق بإحدى أدوات الجزم التالية : تفيد النفي )  لميجزم الفعل ا*ضارع إذا سُ  الناهية تفيد النهي عبارة عن       (2( 

) ا.مر يفيد الطلب عبارة عن لِ فعل مضارع مبدؤ بتاء2م2 فعل مضارع مبدؤ بتاء + )   + )

ا0عراب الفعل  أمثله

 : حرف جزم مبني على السكون المحل له من اإلعراب لملم يكتب خالد الدرس  لم يكتب

:  فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون األنه صحيح األخر يكتب

:  حرف جزم ونهي مبني على السكون المحل له من اإلعرابالالتكتبيالدرس ال تكتبي 

: فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه  حذف النون ألنه من األفعال اخلمسةتكتبي 

⑲



 الخـــــــــــــــــــاتمة

تم بحمد ا¥ وتوفيقه جمع القواعد ا-ساسية
 

للغتي الخالدة 

 ا*راجع وا*صادر 

 أوضح ا*سالك- ٢۲ 
 الشامل- ٣۳      

 قطر الندى- ٤         
 النحو التطبيقي- ٥            

⑳



فهرس محتويات البحث 
الصفحة العنوان م
٢۲ا*قـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -٢۲

٣۳مقرر الفصل الدراسي ا.ول -٣۳

النكرة وا*عرفة )-٤ ٤(الصنف اللغوي 

٥(الصنف اللغوي ا*ذكر وا*ؤنث )-٥

ا*فرد وا*ثنى-٦ )الصنف اللغوي )٦

٧۷الصنف اللغوي الجمع ( )-٧۷

٨۸ا0سلوب اللغوي ا.مر ( )-٨۸

٨۸ا0سلوب اللغوي ا.ستفهام ( )-٩۹

٩۹)ا0سلوب اللغوي النداء (-�

�)الوظيفة النحوية ا*بتدأوالخبر (-٢۲١۱

ا.فعال الناسخة كان وأخواتها-٢۲٢۲ )الوظيفة النحوية  )٢۲١۱

الحروف الناسخة إن وأخواتها-٢۲٣۳ )الوظيفة النحوية  )٢۲٢۲

٢۲٣۳مقرر الفصل الدراسي الثاني -٢۲٤

٢۲٤(ا0سلوب اللغوي إسلوب النهي )-٢۲٥

)ا0سلوب اللغوي إسلوب الجملة ا.سمية ا*ثبتة-٢۲٦ )٢۲٤

٢۲٤(ا0سلوب اللغوي إسلوب الجملة الفعلية ا*ثبتة )-٢۲٧۷

)الصنف اللغوي ا*عرب وا*بني من ا.سماء والضمائر-٢۲٨۸ )٢۲٥

٢۲٦الصنف اللغوي ا.سماء ا0شارة ( )-٢۲٩۹

٢۲٧۷(الصنف اللغوي ا.سماء ا*وصولة )-�٢۲

٢۲٨۸الوظيفة النحوية الجر بحرف الجر ( )-٣۳١۱

٢۲٩۹الوظيفة النحوية الجر با0ضافة ( )-٣۳٢۲

�٢۲الوظيفة النحوية  الفعل ا*ضارع صحيح ا-خر رفعه ونصبه وجزمه ( )-٣۳٣۳

٣۳١۱الخاتمة وا*صادر وا*راجع -٣۳٤

٣۳٢۲الفهرسة -٣۳٥

㉑




