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عزيزي الطالب:
هـــذه القواعـــد المشـــروحة هـــي قواعد أساســـّية لَك ، يجـــب أن تكون عىل معرفـــٍة تاّمة بها 

قبـــل البدء بمـــادة اللغة العربّيـــة لمرحلة الثانوّيـــة العامة .
هـــي قواعـــد بســـيطة ولكّنهـــا أساســـّية لتتمّكـــن مـــن البـــدء بالمـــادة بكّل ســـهولة وُيســـر 
ولتحّقـــق العالمـــة الكاملـــة يف مـــادة اللغـــة العربّيـــة ، وال تحتـــاج ألساســـيات غريها يف ) 

التوجيهـــي ( .

وقـــد تـــّم شـــرح هـــذه األساســـّيات عىل موقع وتـــد التعليمـــي وهـــي متوفرٌة عـــىل الموقع ، 
يمكنـــك الدخـــول للموقـــع للحصول عـــىل الفيديو الخاص، أو ُقم بإرســـال رســـالة عن طريق 

الواتـــس أب  0777525139 للحصـــول عىل رابـــط الفيديو .

العربّيـــة  اللغـــة  مـــادة  شـــرح  تـــّم  كمـــا 
)مشـــرك وتخصـــص( عـــىل موقـــع وتـــد 
عـــىل  الحصـــول  يمكنـــك   ، التعليمـــي 
خـــالل  مـــن  المـــادة  فيديوهـــات  بعـــض 
إرســـال رســـالة عـــن طريـــق الواتـــس أب 
0777525139 للحصـــول عـــىل رابـــط 

. الفيديـــو 

كامـــل  واســـتعراض  المـــادة  شـــرح  تـــّم 
للمادة بأســـلوب مبّســـط وعـــرض جميع 
وأمثلـــة  المدرســـي  الكتـــاب  أمثلـــة 
الـــوزارة  أســـئلة  واســـتعراض   ، خارجيـــة 
للمـــادة وامتحانـــات شـــاملة وإلكرتونية 

. للمـــادة 

المـــادة  شـــرح  أثنـــاء  الطالـــب  عزيـــزي 
المالحظـــات  إعطـــاء  تـــّم  المطلوبـــة 
الهامة عىل طريقة اإلجابة النموذجية 
يف امتحـــان شـــهادة الدراســـة الثانويـــة 
الخـــرة  خـــالل  مـــن  وذلـــك  العامـــة 
التصحيـــح  قاعـــات  مـــن  المكتســـبة 

. العامـــة  الثانويـــة  المتحـــان 
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أقسام الكالم:

حرففعلاسم

- اسم : عالمته أن يقبل دخول ) أل التعريف ، والتنوين ، والجر ، وحرف النداء ( 
- فعل : حدث مقرتن بزمن معّين  ، وينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام ) فعل ماٍض ، ومضارع وأمر ( 

- حـــرف : أداة تســـتخدم للربـــط بيـــن الجمـــل منهـــا ما يختص باألســـماء ومنها مـــا يختص باألفعال وقســـم 
يدخل عـــىل األســـماء واألفعال .

) حروف الجر ، إّن وأخواتها ، حروف العطف واالستفهام وحروف النصب والجزم .... ( .

قرأ الطالب الدرس يف الحصة 

الطالب : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
الدرس : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

الحصة : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.

وصل المعلمان: 
المعلمان: فاعل مرفوع وعالمة رفع األلف ألنه مثىن.

قرأُت الدرسين:
الدرسين: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن .

سافرُت إىل المدينتين:
المدينتين: اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثىن .

            المفرد : ما دّل عىل واحد أو واحدة ) كتاب ، طالب ، قّصة ، شجرة ..... ( 

            المثىن:  ما دّل عىل اثنين أو اثنتين بزيادة ) ألف ونون أو ياء ونون ( طالبان، طالبين، طالبتان، طالبتين .

مالحظة: جمع التكسري ُيعامل معاملة المفرد من حيث اإلعراب ... ) الشرح موجود من خالل فيديو التأسيس ( 

ُيرفع بالضمة

يرفع باأللف

ُينصب بالفتحة

ُينصب وُيجر بالياء

ُيجر بالكسرة

عالمات إعراب اإلسم 

إعرابه

إعرابه
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وصل الالعبون.
الالعبون: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ؛ ألنه جمع مذكر سالم.

قابلت المهندسين:
المهندسين: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ؛ ألنه جمع مذكر سالم.

ذهبُت إىل المرشدين:
المرشدين: اسم مجرور وعالمة جره الياء ؛ ألنه جمع مذكر سالم.

وصلت الطالباُت:
الطالبات: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

قرأُت المجالِت:
المجالت: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم .

أعجبُت بالزهرات:
الزهرات: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة . 

وصل أبوك من السفر .
أبو : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ؛ ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف .

رأيت أباك .
أبا : مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ؛ ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف .

مررت بأبيك :
أيب : اسم مجرور وعالمة جره الياء  ؛ ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف .

           جمع المذكر السالم:   ما دّل عىل ثالثة فأكرث بزيادة )واو ونون أو ياء ونون( معلم - معلمون - معلمين 

           جمع المؤنث السالم:   ما دّل عىل ثالثة فأكرث بزيادة ) ات ( معلم - معلمات.

           األسماء الخمسة:   ) أب ، أٌخ ، حمو ، فو ، ذو ( 

رفعا بالواو

رفعا بالضمة

رفعا بالواو

نصًبا وجّرا بالياء

نصًبا وجّرا بالكسرة

ا بالياءنصًبا باأللف  جّرً

إعرابه

إعرابه

إعرابه

مالحظة هاامة جداا: جمع المؤنث السالم ال تظهر عليه الفتحة  

مالحظة هامة: االسم الواقع بعد األسماء الخمسة ُيعرب ) مضاف إليه مجرور ( 
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وصلت الصغرى :
الصغرى : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة للتعذر .

رأيُت الصغرى :
الصغرى : مفعول به وعالمة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر .

مررت بالصغرى :
الصغرى : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة للتعذر .

           الحركات اإلعرابية المقدرة:   االسم المقصور : هو االسم المختوم بــ ) ا ، ى ( 

ينقسم إىل ثالثة أقسام من حيث الزمن

عالمته أّنه يقبل دخول ) التاء ( عىل آخره.
مثال: كتب ) كتبــــ  ْت ، ُت ، ِت ، َت (

عالمته أّنه يقبل دخول ياء المخاطبة عىل آخره.
مثال: ادرس : ) ادرسي (

عالمته أّنه يقبل دخول ) س ، سوف ( عىل أوله.
مثال: درس ) س / سوف يدرس (

رفعا بالضمة المقدرة 
للتعذر

نصًبا بالفتحة المقدرة 
للتعذر  

ا بالكسرة  المقدرة  جّرً
للتعذر   إعرابه

الفعل

فعل أْمرفعل مضارعفعل ماٍض

            الفعل الماضي :  دّل عـــىل حــــدٍث فـــــي الزمن الماضـــــي، وهـــــو فعـــــل مبيّن، وُيبنــــى عــــىل الفـــــــــتح

                                             إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به نون النسوة .

            فعـــــــل األمــــــــــــــــــــــر  :   طلب الفعل عىل وجه التكليف واإللزام بيشء لم يكن حاصاًل ، وفعل األمر 

ا، عىل السكون إذا لم يّتصل به شيء، وكان صحيح اآلخر.                                              يكون مبنّيً

            الفعل المضارع :  الفعـــــل الــــــذي يدل عىل حــــــدٍث وقـــــــع فـــــي زمن يقبــــل الحــــال أو االستقبـــــــــــــال،

                                             وهو فعل معرب ،) مرفوع ، منصوب ، ومجزوم ( .
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مالحظة هاامة جداا:
جمع المؤنث السالم ال تظهر عليه الفتحة  يجب االنتباه والتميزي بين ما ُيسمى بـ ) المصدر الصريح ( والفعل.

مثال : 
عّلَم : فعل ماٍض دّل عىل حدٍث مقرتن بزمن معّين .

تعليم : مصدر صريح ) اسم دّل عىل حدٍث غري مقرتن بزمن معّين (.
** أيًضا ُيمكن التميزي بين المصدر والفعل بعالمات االسم والفعل.

أنواع الجمل:

الجملة 
االسمّية

الجملة 
الفعلية

- الجملة االسمّية: تبدأ باسم أو ضمري وتحتوي عىل مبتدأ وخر مرفوعين 
     مثال :    - الشجرة مثمرٌة .        - السماء صافية .

- الجملة الفعلية: تبدأ بفعل سواء كان الفعل ) ماضًيا أو مضارًعا أو فعل أمٍر ( 
وتتكون الجملة الفعلية من :

- الفعل : وهو الحدث المقرتن بزمن معّين ) ماٍض ، مضارع ، أمر ( .
- الفاعل : وهو َمن قام بالفعل ) الحدث ( ويكون ) مرفوًعا ( .

- المفعول به : وهو َمن وقع عليه فعل الفاعل ويكون منصوًبا )وهو ركٌن غري أساسي يف الجملة الفعلية(.
     مثال :    - ساعد المعّلم الطالب  .

     - ساعد: فعل ماٍض مبين عىل الفتح .
     - المعلم: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ) وهو َمن قام بالفعل ( .

     - الطالب:  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ) َمن وقع عليه فعل الفاعل ( .

- الفعل الالزم: هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل إلتمام معىن الجملة  ، وال يحتاج إىل مفعول به 
     مثال :     فرح ، طرب ، حزن ، وقف ، جلس  .

- الفعـــل المتعـــّدي: هـــو الفعـــل الـــذي ال يكتفـــي بالفاعل وإّنما يحتـــاج إىل مفعول بـــه أو أكرث  من أجل 

إتمام معـــىن الجملة 
     مثال

- جلس الطالب عىل الكرسي.     - سافرُت إىل العراق.     - حفَظ الطالُب الدرَس.    - أرشدُتَك إىل الخري.

مالحظة هامة: يف امتحان الوزارة إذا كتب الطالب ) م . به ( بداًل من )مفعول به( فإّنه يخسر )نصف العالمة(  

           الفعل الالزم والفعل المتعّدي .
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كيف نمّي بين الفعل الالزم والفعل المتعّدي 

أ. أي فعل يتصل بضمري من ضمائر النصب يكون فعاًل متعدًيا .
مثال: - سامحك المعّلم .    - يعجبين المبدعون .

ب. ماذا + الفعل + المفعول به.
مثال: - يكتب الطالب المالحظاِت .

ج. ليس شرًطا أّن كل اسٍم منصوب يأيت بعد الفعل ُيعرب مفعوال به ..
مثال: - انتشَر الخُر سريًعا .     - سافر محمد صباًحا .     - يدرس الطالب طلًبا للنجاح .

            ضمائر الرفع المنفصلة:  أنا ، نحن ، أنَت ، أنِت ، أنتما ، أنتم ، أنتّن ، هو ، هي ، هما ، هم ، هّن 

وتعرب ضمائر الرفع المنفصلة غالبا ) ضمري منفصل مبين يف محل رفع مبتدأ (

            ضمائر الرفع المتصلة:

َت المخاطب ، ِت المخاطبة ، ُت المتكّلم ، واو الجماعة  ، نون النسوة ، ياء المخاطبة ، نا الفاعل 

مجموعات يف كلمة ) توانينا ( .

فعل + توانينا :  ) توانينا ( : ضمري متصل مبين يف محل رفع فاعل  

مثال: - شكرُت اهلل :   ُت :  ضمري متصل مبين يف محل رفع فاعل  .

            ضمائر النصب المتصلة :  ) هـ  ، ياء المتكّلم ، ك ، نا ( 

مجموعات يف كلمة ) ناهيك ( .

فعل + توانينا :  ) ناهيك ( : ضمري متصل مبين يف محل نصب مفعول به  

مثال: - يعجبين أسلوُب المعّلم
   يعجب : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره ، ن : نون الوقاية .

   ي : ضمري مّتصل مبين يف محل نصب مفعول به مقّدم .
   أسلوب : فاعل مؤّخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف .

   المعلم : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة .

الضمائر  يف اللغة العربّية

مالحظة هاامة جداا: الضمري ) نا ، ي ( .  المالحظة ستجدها يف فيديو التأسيس  

ضمائر الرفع 
المنفصلة

ضمائر الرفع 
المتصلة

ضمائر النصب 
المتصلة
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- جار ومجرور : حرف جر + اسم مجرور. 
     مثال :     دخلُت إىل المزنِل .

- ظرفّية : ظرف + مضاف إليه 
     مثال :     يقُف الطالُب أمام العَلِم 

           شبه الجملة  .

هي الجملة اليت تبدأ باسم مرفوع وتتكون من : المبتدأ والخرب .
     مثال :     األزهار متفتحة

     األزهار: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره .
     متفتحة: خر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

     مثال :     يف التكرار فائدة
     يف : حرف جر ، التكرار : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة 

     وشبه الجملة من الجار والمجرور يف محل رفع خر مقّدم .
     فائدة : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

     مثال :     أمام المدرسة احتفاٌل
     أمام : ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، وهو ُمضاف .

     المدرسة : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة .
     وشبه الجملة الظرفّية يف محل رفع خر مقّدم .

     احتفاٌل : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

           الجملة االسمّية

مالحظة هامة:
شبه جملة + اسم نكرة :

شبه الجملة تكون يف محل رفع خر مقّدم .
االسم : مبتدأ مؤخر مرفوع .
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كان وأخواتها

إّن وأخواتها

)  كان  ، أصبح ، أمىس ، ظل ، أضحى ، بات ، صار ، ليس ، مازال ، ما برح ، ما انفك ، ما فتئ ، ما دام (
تدخل كان وأخواتها عىل المبتدأ والخر: 
- فتبقي المبتدأ مرفوًعا ويسمى اسمها

- وتنصب الخرب ويسمى خربها .
) اسم كان وأخواتها مرفوع ، خرب كان وأخواتها منصوب (.

) إّن و أّن ، كأن ، لكن ، لعل ، ليت ( 
تعمل األحرف الناسخة عملها حيث تدخل عىل الجملة االسمية

فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها     |     وُتبقي الخرب مرفوًعا ويسمى خربها
) اسم إّن منصوب ، وخر إّن مرفوع (.

اسمها منصوب

اسمها مرفوع

خربها مرفوع

خربها منصوب

     مثال :     كان المطر غزيرا .
     كان : فعل ماٍض ناقص مبين عىل الفتح .

     المطر : اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
     غزيًرا : خر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

     مثال :     ليس للخائِن ضمرٌي .
     ليس : فعل ماٍض ناقص مبين عىل الفتح .

     للخائن : جار ومجرور يف محل نصب خر ليس مقّدم .

     ضمري : اسم ليس مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

     مثال :     ظل الحارس يف المدرسة.
     ظل : فعل ماض ناقص مبين عىل الفتح .

     الحارس : اسم ظل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  عىل آخره .
     يف : حرف جر .

     المدرسة : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة عىل آخره
     وشبه الجملة من الجار والمجرور يف محل نصب خر ظّل .
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المضاف والمضاف إليه

اسم نكرة  + اسم معرفة : 

االسم النكرة ُيعرب حسب موقعه يف الجملة وهو مضاف .
واالسم المعرفة ُيعرب عىل أّنه مضاف إليه مجرور .

     مثال :     قرأُت كتاب الّنحِو .

اسم نكرة ) غري منّون ( + اسم نكرة ) منّون ( 

االسم النكرة غري المنّون ُيعرب حسب موقعه يف الجملة وهو مضاف .
واالسم النكرة المنّون ُيعرب عىل أّنه مضاف إليه مجرور .

     مثال :     درهُم وقايٍة خرٌي من قنطاِر عالٍج .

اسم + ضمري مّتصل ) ناهيك ( .

االسم  ُيعرب حسب موقعه يف الجملة وهو مضاف .
الضمري مّتصل يعرب عىل أّنه ضمري مّتصل مبين يف محل جر مضاف إليه .

     مثال :     - قرأُت كتاَبَك .     - أرشَدَك معّلُمَك .

     مثال :     لعل النصر قريب.
     لعل : حرف نصب .

     النصر : اسم لعّل منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
     قريب : خر لعّل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ..

     مثال :     إّن العلم يف الصدور.
     إّن : حرف توكيد ونصب .

     العلم : اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
     يف : حرف جر .

     الصدور : اسم مجرور وعالمة جّره الكسرة 
     شبه الجملة من الجار والمجرور يف محل رفع خر إّن.

االسم
االســـــم المفــــــــــــــــــــرد
المــــــثـــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــى
جمع المذكر السالم
جمع المؤنث السالم
األسمـــــــــــاء الخمسة

الرفع
الضّمة
األلف
الواو

الضمة
الواو

النصب
الفتحة

الياء
الياء

الكسرة
األلف

الحــــــــــــــالـــــــــــــــــة اإلعــــــــــــرابــــــــــــّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الجر

الكسرة
الياء
الياء

الكسرة
الياء

مالحظات هامة:
- المضـــاف ال يكـــون منّوًنـــا 

وال معّرًفـــا.
- ُتحـــذف نـــون المثىن ونون 
جمـــع المذكـــر الســـالم عنـــد 

اإلضافة.

           جدول العالمات اإلعرابّية لألسماء 
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العروض

القاعدة يف الكتابة العروضية : ما ينطق يكتب وما ال ُينطق ال ُيكتب .
فالكتابـــة العروضيـــة مختلفة تماًما عـــن الكتابة اإلمالئية المعتمدة ، فـــرى يف الكتابة العروضية أحرف 

ُتضـــاف وأخرى ُتحذف .

مالحظة هامة عند التقطيع:
يف التقطيع العروضي هناك حروف ُتحذف وحروف ُتضاف وحركات ُتشبع:

مالحظة هامة:
ال يجوز إشباع أي حرف متحرك أثناء البيت غري ما ُذِكر 

            الحروف اليت ُتضاف:

1. الحرف المضعف : ُيصبح حرفين األول ساكن والثاين متحرك.

     مثل: شدَّ  شْد َد  ، قّطْع  قْط ِطْع .

2. نون التنوين يف األسماء :

     مثل: سْهٌل  سه ُلن   ، مكتبٌة  مك ت ب ُتن .

3. األلف اليت ننطقها وال نكتبها :

     مثل: لكن  ال كن ، هذا  ها ذا  ، طه  طا ها .

4. حركة اإلشباع :

     مثل:  وهــــــي إشبـــــــــاع حركـــــــة بعــــــــض الحـــــــروف بحيــــــث ُتلفــــــــــــــــظ الحـــــــــــركـــــــــــــــة حـــــــــرًفــــــــا مــــــــــــن أجل 

الشعريــــــــــــــــــــــة  الموسيقــــــــى 

            من الحركات اليت تشبع:

1. حركة الحرف األخري يف صدر البيت وعجزه ) المتحرك (:

     مثل: َوالناُس َيجَمُعُهم َشمٌل َوَبيَنُهُم          يف الَعقِل َفرٌق َويف اآلداِب َوالَحَسِب

                         ) َو يب َن هـ مو (                                              ) ول ح س يب (

2. حركة الضمري المّتصل ) هاء الغائب ( إذا جاء قبله متحرًكا

     مثل : رسوله : ر سو ل هو 
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            الحروف اليت تحذف:

1. ألف همزة الوصل أينما ُوجدت:

     مثل: من الكتاب =< ِم نل ك تا ب    ، هل ارتحل القوم =< هـ ِلر ت ح لل قو م .

2. األلف بعد واو الجماعة:

     مثل: دخلوا =< َد خ لو ، عادوا =< عا دو.

3. الياء واأللف والـــــــواو ) ســـاكنة ( ، من الكلمــــــــــــات التــــــــي تنتهي بهـــــــــــذه الحـــــــــــروف ، إذا جاء بعدها 

اســـم معـــرف بأل :

     مثل: يبين العامل =< يب ِنل عا م ل  ، يدعو المسلم =< يد ُعل مس ل م ، إىل الخري =< إ  لل خي ر.

            المصطلحات العروضية :

1. الَعروض:  هي التفعيلة األخرية يف صدر البيت ) الشطر األول (. .

2. الضرب: التفعيلة األخرية يف عجز البيت ) الشطر الثاين ( .

3. الحشو: جميع تفعيالت البيت ما عدا تفعيليت العروض والضرب .

. o _ فاعالن _ ں   _ 4. التذييل : هو زيادة حرف ساكن عىل السبب الخفيف مثل : فاعلن _ ں
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