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 االعداديالثالث



 
  -٢٠١٦ اإلعداديملخص لنحو الصف الثالث                                    

  التوكید نوعان لفظي ومعنوي        

  اوال التوكید اللفظي ھو تكرار اللفظ بعینة  كـــــــ حضر محمد محمد او بمرادفة  

  كــــــــ  حضر االسد اللیث  

  التقریر والتثبت خوفا من النسیان او عدم االصغاء / الغرض منھ  

  ثانیا التوكید المعنو ي

  ھو تابع یرفع ما یتوھمھ المخاطب وھو نوعان 

  

  ما یرفع توھم البعض وعدم الشمول                             ما یرفع توھم وجود مضاف 

  

  

  

  

  

  

  یشترط فیما سبق ان یشتمل علي ضمیر یطابق المؤكد  ***/ ملحوظة 

   أخواتھااحدي  أوتسبق بكل  أنبشرط  أخواتھااجمع واحدي یجوز لتوكید ب**

   أضیفا لضمیر فإذا أضیفا السم ظاھر یعربان  إذاكال وكلتا یعربان إعراب المثني **

  فاز كال الطالبین / فاز الطالبان كالھما بالعالمات المقدرة علي اإللف              

  العطف                                               

  بیان                                   نسق                               

  كان نكرة  إذاكان معرفھ ویخصھ  إذاعطف البیان ھو التابع الجامد یوضح متبوعة 

  یسقي من ماء صدید / اقسم با أبو حفص عمر                         

  الفرق بینھ وبین النعت إن النعت مشتق أو في قوة المشتق أما ھو جامد 

  التوضیح ان كان معرفة والتخصیص ان كان نكرة / ض منھ الغر

  عطف النسق ھو التابع المتوسط بینھ وبین متبوعة حرف من حروف العطف  

  معناه  المثال  الحرف 

  المصاحبة/ مطلق الجمع   زارني الیوم یوسف ومحمد  و

  الترتیب والتعقیب   دخل محمد فیوسف   ف

  الترتیب والتراخي   قابلت محمد م علي   ثم 

  أمحمد قابلت أم علیا؟    أم

  سواء احضر محمد أم علي 

  التعین 

  سبقت بسواء  إذاالتسویة 

   األشداءالجمیع حتي  تفوقت علي   حتي

   األطفالاحترم الجمیع حتي 

   األنبیاءمات الناس حتي 

  عطفت علي الجمیع حتي اللصوص 

  التدرج في القوة 

  التدرج في الضعف 

  التدرج في الشرف 

  التدرج في الدناءة

الضمیر + نفس وعین  
المناسب  ویؤكد یھما المفرد 

  حضر الوزیر نفسھ  –

والمثني والجمع ویأتیان من 
المثني والجمع علي وزن 

افعل مثل حضر الطالب 
 أنفسھم والطالبان أنفسھما 

حضر الطالبان كالھما  –كال وكلتا للمثني  -١
  والطالبتان كلتاھما

حضر الطالب كل وجمیع وعامھ للجمع بنوعیة  -٢
  كلھم والطالبات كلھن 

  لجمع المذكر   أجمعون/اجمع  -٣

  لجمع المؤنث  جمعاء/جمع  -٤



 
   أختھاتزوج فاطمة واو   أو 

  اشرب ماء او لبنا 

  لبثنا یوم او بعض یوم 

  ینبضالل م أولعلي ھد ي  إیاكماو  إنا

  التخییر إذا امتنع الجمع 

  اإلباحة إذا أمكن الجمع

الشك اذا كان المتكلم لیس 
  لدیة یقین 

  االبھام اذا كان المتكلم یعلم 

  االستدراك   ما حضر محمد لكن علي   لكن 

  االضراب   جاء محمد بل یوسف   بل 

  النفي   نجح المجتھد ال الكسول   ال

  تقترن بالواو  إال** تسبق بنفي او نھي  أن** مطوفیھا  إفرادیشترط في لكن  

   بإیجابتسبق  أن***  مطوفیھا إفرادیشترط في بل   

   بإیجابتسبق  أن***   مطوفیھا إفراد*** یشترط في ال 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   واسطةا لبدل ھو التابع المقصود بالحكم بال                                       

  اشتمال                 بعض من كل                               كل من كل           

  

  

  

  

   غلط                                                                                     

  

  

ویسمي مطابق وذلك اذا 
كان البدل ھو عین المبدل 
  منھ  حضر االستاذ خالد 

  علم + ال     

  معرف بال + اسم اشارة  

 علم + كنیة      

اذا كان البدل جزءا من المبدل 
  منھ  فرات الكتاب نصفة 

 البد ان یشتمل علي ضمیر 

لم یكن عین المبدل  إذا
منھ وال جزء منھ ولكن 

اشتمل علیة  أعجبني 
  الفتاة أخالقھا 

البد أن یشتمل علي 
 ضمیر 

 ذا كان البدل تصحیحا لخطأ ركبت سیارة قطار ا  ا

 ٠١٢٨٦٦٠١٨٦٥ / ٠١٠٦٥٣٤٧٤٩٦خالد العشري معلم أول لغة عربیة  / أ 



 
  أقسام الجمل                                                              

  فعلیة                                                                   اسمیة                           

  

  

  

  

  

  ھل محمد ناجح  –جملھ اسمیة = اسم + اسم + ھل  **

  ھل محمد نجح  فمحمد فاعل لفعل محذوف  –جملھ فعلیة = فعل + اسم + ھل **

  ھي ما كانت اسمیة خبرھا جملھ وجملة الخبر تسمي جملة صغري  ألكبريالجملة   *  

  یوسف نجح إخوة  فجملة یوسف كبري وجملة نجح صغري                        

    خبرا لمبدأ في صغري وان كان لھا خبر جملھ فتكون صغري وكبري  الجملةكانت  فإذا***  

  محمد لألخر جملة كبري ومن أبوة   فمن)  محمد أبوه غالمھ منطلق( باعتبارین مثل     

  كبري ألنھا مخبر عنھ بجملة وصغري ألنھا خبر لمحمد           

  الجمل بعد المعارف والنكرات                                                

  بعد المعرف بال الجنسیة   النكرة             بعد   بعد المعارف                                    

  

  

  

  

  

  

                

  جمل لھا محل من اإلعراب                                  

  

  

  

  

  

  

  جمل لیس لھا محل من اإلعراب                                

  

  

  

  

  

  

  

  یوسف مجتھد  –ما تبدأ باسم صریح  -١ 

وأن تصوموا  –ما تبدأ باسم مؤول  -٢
  خیرا لكم اي صیامكم 

لیت محمد  –تبدأ بحرف بعدة اسم  -٣
  مجتھدا

  نجح الطالب  –ما تبدأ بفعل صریح  -١

یا محمد اقبل فالمنادي  –ما تبدأ بفعل مقدر  -٢
  ل نصب علي المفعولیھفي مح

ھل نجحت في   –ما تبدأ بحرف بعده فعل  -٣
 عملك ؟ 

تعرب حال مثل اقبل 
 محمد یضحك 

تعرب نعتا مثل اقبل 
 رجل یضحك 

یجوز أن تكون حاال 
 –وان تكون نعتا 

 اقبل الرجل یضحك

  شكلھ جمیلالبیت   ------- جملة الخبر -١
  برئ إنيقال  ----- جملھ في محل مفعول  -٢
  وھو یضحكحضر الطال  ---- جملھ الحال  -٣
   جلس محمداجلس حیث  –مكان  أوالمضافة لظرف زمان  الجملة -٤
   ملھ لنفسھمن عمل خیرا فع-إذا  آوبالفاء  المقترنةجملة جواب الشرط  -٥
   حدیقتھ واسعةتا یامتلك ب --- جملھ النعت  -٦
   ویعاون أباهمحمد یذاكر  –جملة تابعة لجملھ لھا محل من اإلعراب  -٧

  الشمس مشرقة  ---- الجملة االبتدائیة  -٨
   أخاك أكرمحضر الذي  --- جملة الصلة  -٩

  مؤدب  –وقد ربیتھ  –ابني   --- االعتراضیة  الجملة -١٠
  وهللا الذاكرن الدرس  --- جملھ جواب القسم  -١١
   أكرمتكلو زرتني  ---  إذا أو بالفاءجملھ جواب الشرط ولم تقترن  -١٢
  ھل الدرس ذاكرتھ ؟  --- المفسرة لغیر ضمیر  الجملة -١٣
  وقرانھااشتریت الصحیفة  ---  اإلعرابجملھ تابعة لجملھ لیس لھا محل من  - ١٤

 / ٠١٠٦٥٣٤٧٤٩٦خالد العشري معلم أول لغة عربیة  / أ 
٠١٢٨٦٦٠١٨٦٥ 



 
 

 

 ٠١٢٨٦٦٠١٨٦٥ / ٠١٠٦٥٣٤٧٤٩٦خالد العشري معلم أول لغة عربیة  / أ 




