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 إعداد: د.ألفت الجوجو            للصف التاسع للفصل الدراسي الثاني القواعد واإلمالءمراجعة للمادة 

:في المفرد وجمع التكسير عالمتو أصمية )مد(ظاىرة أو مقدرة الفتحةعالمة نصبو)-؟(من(، الفاعل)ماذا؟اسم منصوب يدل عمى من وقع عميو الفعل)المفعول بو:
()الفرعية الكسرةويجّر  ينصب:يرفع بالضمة و ث  ؤنم  -بالياءويجر  وينصب:يرفع بالواو ي ذكر و م-بالياءويجر  وينصبيرفع باأللف 1ي: مثنالفرعية ياء)-أصمية(

قد يكون -جر كسرة(-نصب فتحة-العالمات األصمية في مفرد وجمع تكسير:رفع ضمة-ويجر بالياء( وينصب باأللف:يرفع بالواو واي yاأللف:أسماء خمسة
 يأكرمتن وكاف الخطاب:أكرمت-ياء المتكمم-ىاء الغائب-)نييك:ناء الفاعمينضميرًا متصالً -1أو مبنيًا:-الدرس   :شرح المعمم  اسمًا معربًا ظاىراً المفعول بو:

ساعدني.)اسم  الذي أكرمت  -3. ىذااسم إشارة:أكرمت  -2ر متصل مبنّي عمى ___في محل نصب مفعول بو. ول بو:العمل( وياء المتكمم ضميفعل مع:فكأكرمت
 موصول مبني عمى السكون في محل نصب مفعول بو(.

 

 

 

 

 

 

 

 :ظننت  االمتحان  االمتحان  سيل  -

:أفيم ___     (                                                                                                             فيم الطالب  الد4=2+2سياًل.)  رس 

:أعممت  - .                                 .                                                                  ك  العمم  نوراً العمم  نور   )المعمم  من؟(الطالب  الدرس 

:                                                 أبوك ذو عمٍم:عممت  أباك ذا عممٍ -  اإليمان ىاٍد:رأيت  اإليمان  ىاديًا.-عممتكم متجذرين في األرض 

.  ى ب:من الرجحان:أمر جامد)افترض( ووىب منح.-                                                      أنتم متجّذرون في األرض 

ب -(الثاني والثالث .)المصدر المؤول من أن واسميا وخبرىا سد مسّد مفعولي أعممأنَّ الحقَّ واضح  أعممت ك   أفعال القموب رؤية قمبية عقمية تنص 
(مفعولين ، .( تنصب مفعواًل واحداً مسرعةً  رأيت  الطائرة  -وجدت  القمم  -ت  النقود  دَّ بمعنى أحصى: عدد  ، وبعضيا رؤية حسية)حسب  وع  )عممت:أدركت ووعيت 

 المعمم )مفعول بو مقّدم(.الدرس  : يشرح  يتقّدم المفعول بو عمى الفاعل إذا اقتضى المعنى ذلكقد  -وم سرعة: حال

تضممنًا معنمى حمرف (يدّل عمى زمان حدوث الفعل أو مكانو، م  عمى ___عمى  في محل نصب أو مبنيّ منصوب (ىو:اسم منصوب)معرب فيو)الظر فالمفعول -
 )مراجعة أنواع الظرف من الخريطة(.ال ينّون. المبنيّ الظرف -المنون ال يأتي بعده مضاف إليو)شتاًء(-الجر)في(، ونسأل لو)متى؟ أين؟(

ر بعد فعل من لفظو؛ لتأكيده المفعول المطمق: لبيان (، أو نعت أو مضاف إليو:قراءًة واضحًة وقراءة  المتفحص، أو لبيان نوعو))لحالو:قراءًة(مصدر منصوب ي ذك 
ت ي ن  و  واحدةً قراءًة  2-1 عدده)كم عدد المرات  د(.)مؤكد لمفعل ومبين لمنوع ومبين لمعد-)إصبعان لمفعل والمفعول المطمق(-(نسخ()ياء قراء 

 عصا سحرية أ ّ

ف-أفهم    عرَّ

-: ظن  (القلوب)الرجحان والشك
 .)ظن(ه ب  -م  ع  ز  -د  ع  -ال  خ  -ب  س  ح  

           

 

 ىأر -ألفى-وجد: (القلوب)اليقين

 حقيقة:م  تعل  -م  ل  ع                  

 

  )معادن(:أفعال التحويل والتصيير

ل  ح  ذ  خاتّ -عل  ج-صيَّر  -وَّ

—منح-أعطى-وهبالمنح: 
-سقى-سّمى-ألبس-كسا
 رزق.    -سأل

م   – منع  : المنع  ر       ح 

 

 األفعال المتعدية

تتعّدى لمفعولين 
أصلهما المبتدأ 

 والخبر

 

 

تتعّدى لمفعولين 
ليس أصلهما 
 المبتدأ والخبر

 

 

 تتعّدى لمفعولين 

بالهمزة 
 والتضعيف

 

 

تتعّدى لثالثة 
 مفاعيل

 

 

 خبر  وخبَّرأ  -ونبَّأ أ  نبأ

 ()أ ّ  حّدث -رى أ عمم  أ 
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+ 11-3)تمييمز قمراءات تمييمز مجرور(-قمراءاتٍ  ثمالث  ...( وما بعمد العمدد ممن الفعمل نفسمو)قرأت  3)عدده-1:النائب عن المفعول المطمق منصوب مثل المطمق-
(:نممأتي بمفعممول مطمممق مبممين لمنمموع )سمميرًا حسممنًا( ثممم المطمق تفضمميل أو حممذفاسممم )صممفتو:-2-وب(صمممن د:مفممر 99-11:مفرد مجرور()تمييممز رومميمما فوألم 111

 اسمم المصمدر -3 -(حسمناً  المبين لمنوع أو حذف المفعول المطمق -(والسير من الفعل نفسو السير  والسير مضاف إليو حسن  )سرت  أباسم تفضيلنستبدل النعت 
، وينموب قمد ي حمذ ف العاممل أو الفعمل-اسمتخرج خروجًا)اسمتخراجًا(األصممية  الحمروفاالشمتقا))في فمي  ممفعمول المطمق)اسمتخراجًا(ل )خروجًا(المشماركىو المصدر 

 )يأتي مصدرًا منصوبًا في أول الجممة بال فعل(.تحيًة طيّ بًة.-رجاءً -فخراً -عجباً -تعساً -سحقاً -ميالً -صبراً -جموساً -عفواً -)شكراً المفعول المطمق عنو

ر السببي-ألجمو)لوالمفعول  ف عمى المفعول ألجمو فإعراب ما بعده اسم -لبيان سبب وقوع الفعل،ومخالفًا لو في المفظ)لماذا؟((: مصدر منصوب ي ذك  إن ع ط 
(-معطوف :مضارع منصوب بالم التعميل-خوفًا(-أمالً -يجوز أن يتقّدم المفعول ألجمو عمى فعمو)رغبةً -)استعدادًا ل  :اسم مجرورل-ألحقق  -تحقيق 

 محترمة:حال(.-:مفعول بو(المعمم من تالميذه احتراماً  وجد-:ألجمولممعمم احتراماً أقف -كبيرًا.مفعول مطمق ماً احتراأحترم المعمم تحقيقًا:ألجمو)

(منصوب، يقع بعد واو بمعنى)مع(، تفيمد زيادة فضمة)فضمة )اسم ذات أو محسوس أو اسم معنى:مصدر(: ىو اسم صريح()و وبعده اسم منصوبمعوالمفعول -
:او -أمما العطمف فقبممو أو بعمده لمجممع والمشماركة وبعمدىا تمابع(،النيل  مشى محمد  و :)تسّمى واو المعيةلوقت نفسوفي ا أو المصاحبة المعية ال تنمو عمن خممق وتمأتي 
إذا اختمممف الصنف)إنسممان عمممى جممماد مسممتحيل أو مصدر:مشمميت   -1)يكممون مفعممواًل معممو:-وواو المعيممة مممن حممروف النصممب منصمموب بعممدىا فعممل مضممارعالمعية

+ غروب  و  البحر  و  ت  و -2الشمس  مر  و  أبماك  ضمير متصمل أو مسمتتر أمر:سمر  محممد  يكمون اسممًا معطوفمًا تابعمًا إن الصمنف نفسو:إنسمان عممى إنسان:سمار -(أبماك  وس 
، زحف  فنقول:ال يجوز أن يتقّدم المفعول معو عمى عاممو)فعمو(، وال عمى مصاحبو)االسم الذي يسبقو(-(محمود  و  ند، وال  والجبل  زحف  : ال يجوزو  الجند  والجبل  الج 

المفعممول -ألجممو يتقمدم ولمماذا؟-المفعمول المطممق يحمذف فعممو)الفعل غيمر موجمود(-بعمض المفعمول معمو وبممو(-ألجممو-المصمدر)مطمق-والجبمل  الجنمد  يجموز زحمف 
 معو)ال يتقدم نيائي ال فعمو وال عاممو(.

 إليو. ومضاف مضاف وربط بين اسمين، )بعده نكرة(أو تخصيصو ضميرًا متصاًل(-موصول-إشارة-عمماسم -)اليأتي المضاف إليو لتعريف المضاف-

كر وأسممممماء خمسممممة ذر)الكسممممرة أصمممممية:مفرد وجمممممع تكسممممير وجمممممع مؤنممممث سممممالم()الياء فرعيممممة:مثنى وجمممممع مممممحكممممم المضمممماف إليممممو الجممممر دائمممممًا، وعالمممممة الج-
المفممرد فممال يقبممل  وفي،معمممماك ومعممممو المغممة فممي المثنممى وجمممع المممذكر ل ضممافة ف نممون المضممافحممذ-تحممة(فبال رب ويجممصمم:ينصرفواي()الفتحممة)ممنوع مممن ال

:)اسممم -وىممو دائكمممًا نكممرة ي عممر ب المضمماف وفممق موقعممو فممي الجممممة-:معمم المغممةالمضمماف التنمموين مضممافان:معرف اسمممان والثمماني فيممو ضمممير متصممل: ربّ ممك ربّ ك 
إذا اّتصمل الضممير -(موصموالً  اً اسمم-اسمم إشمارة-متصمالً  اً يكون المضاف إليو اسمًا معربًا أو مبنيًا )ضممير -ضاف إليو(م مباإلضافة ال وكاف الخطاب:العمل اس

 ____مضاف)كتاب نكرة( ____)مضاف إليو ال(.-معمم ين:جمع مذكر-معمم ين مثنى-نييك(مضاف عميو)في محل جر باالسم فيو دائمًا 

؟+طنجرة  ما نوعك ضغطٍ +طنجرة  الضغط  : طنجرة  المضاف إليه-األشقر   ؟+شعر ىاما صفتك:نكرتان نعت كبيرة  اسمان+طنجرة  :نعت تابع الكبيرة  : الطنجرة  النعت
-غير-سوى -مع-أولو-ذوو-ذو-أي-معظم-بعض-جميع-كلّ -الظرف: كممات بعدىا مضاف إليو-ىذا والذي(ضمير متصل(+طنجرة  )و:عمم+طنجرتإيمان  
 ا.كمت-كال

يجمر االسمم -(2قسمم).واو القسم، تاء القسمم -:)من،إلى،عن،عمى،في،الكاف، الالم، الباء، ر بَّ ل اسم يسبق بأحد أحرف الجربحرف الجر: ىو كاالسم المجرور -
ممب ق  االسممم المبنممي بحممرف جممر، -فتحممة ممنمموع مممن الصممرف(-يمماء فرعيممة-المجرور)كسممرة أصمممية  فممي محممل جممر اسمممضممميرًا متصمماًل مبينممًا عمممى ___فنعربممو إذا س 

يممة مكانيممة أو في ظر فمم-الءعمممى اسممتع-عن:مجاوزة)ابتعممد عنممي(-إلى:انتيمماء غممايتين-مممن ابتممداء غممايتين زمانيممة ومكانيممة+لبيان النمموع:من حريممر-)العمممل(مجرور
او القسمم والتماء لمقسمم وبعمدىا وو -ربَّ لمقممة-الباء:استعانة بالقمم+سببية بحبي لوطني-الالم ل  لمسببية لمدراسة+لمتممك واالختصاص:ألمي-الكاف ك  تشبيو-زمانية

 لفظ الجاللة(.

مفتوحممة قبميمما واو -ء  ة ء  :حسممب حركتيمما وحركممة ممما قبميا)ألنيمما(ثم تحديممد الحركممة األقمموى وممما يناسممبيا مممن حرف)مفتوحممة قبميمما ألممف قممرااليمممزة المتوسطةاإلمممالء: 
من-مفتوحة قبميا ياء بطيئ ة ئم  -ء  ة ء  مممو   )كسرة ضمة قتحة سكون(.من السكون،والضمة تناسبيا الواو ساكنة،وقبميا مضموم،والضمة أقوى  :ألنياحسب األقوى م ؤ 
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أوالفتحمة تناسمبيا األلف:مبتم مفتموحقبميما -ل مؤوالضممة تناسمبيا الواو:لؤ  مضموم ما قبميا )ألن:حسب حركة ما قبميااليمزة المتطرفة والكسمرة تناسمبيا  ا مكسمورقبميم-د 
ئالياء:شا ءوالسكون يناسبو السطر:مم مد ساكنقبميا حرف  -ءف  والسكون يناسبو السطر:د صحيح ساكنقبميا حرف -ط  كممات ال يوضع ليا ألف في تنوين -ي 

ء ممئماً -جزءًا:ممما قبميمما حمرف ينفصممل عمما بعممدىا-الفتح)عصمًا ىممًدى ممجمًأ نممداًء مدرسمًة( ء مميئًا:مما قبميمما حممرف يتصمل بممما بعمدىا-مممل  ع )زمالؤ ىم:مبتممدأ مرفممو -ممممي 
 .1إّن زمالء ىم:اسم إّن منصوب مفتوحة قبميا ألف -بزمالئ يم:اسم مجرور حسب االقوى -حسب األقوى مضمومة قبميا ساكن

ت كت مب فمي بدايمة ت نط مق و فمي أول الكمممة : ىممزة القطمع)أ  إ  أ (-سمقط فمي درجو)واسمتخرج(ت، و )اسمتخرج(نطق فمي بدايمة الكالم)ا(ت  فمي أول الكمممةىمزة الوصل:تكتب 
طو(الكالم، و   .وس 

 

 

 

 

 

:جميمع الحمروف ىمزتيما قطمع مما إنّ -:من األسماء العشرة السماعية التي ىمزتيا وصمل2امرأة-:جميع األسماء ىمزتيا قطع ما عدا األسماء العشرة السماعيةأحمد
:أمر لفعل ثالثيا-زتيا وصلمكتاب:بدأت بال التعريف التي ىال-عدا ال التعريف ت ب  م :ماٍض لفعل رباعي-لفعل ثالثي أك ل:ماضٍ -ك  مر:نوعو)أمر(لفعل -أكر  انتص 

 أ ساعد :مضارع مبدوء بيمزة.-استخدام:مصدر لفعل سداسي-(5خماسي)

-الميم-إلو—هللا-اسحق-طو -لكنّ -لكن  -ئكلأو -ىكذا-ىؤالء-ىذين-ىذان-ىذه-ىذا-ذلك-1 :األلف-1):محذوفة من الكتابة تمفظ وال تكتبالتي  حروفال-
:)األلف:بعد واو الجماعة تسمى األلف مزيدة في الكتابة التي تكتب وال تمفظحروف ال- م:لّميل(.الال-3)-)هللا واحد(داود-طاوسالواو:-2بسم()-الرحمن
ٍرو أما -التو أ-لوو أ-لئكو الواو:أ()اً )األلف في تنوين الفتح:عمم(ايذىبو  لم-ايذىبو  لن-ااذىبو –ا)ذىبو الفارقة و ومررت  بعم  ر  ع م رو)في حالتي الرفع والجر،جاء ع م 

رًا؛تفريقًا بينيا وبين ع م ر الممنوعة من الصرفالواو:في النصب فت حذ ف   .(التي ال تنّون  صافحت  ع م 

والمضارع المنصوب واألمر ، لمجمع تأتي مع الفعل :واو الجماعة-يصفو(-يصحو-يدعو -)تعمووأصل في الكممة ال تحذفمع الفعل، :الواو األصمية-
واو عالمة رفع -زائدة)معممو المغة(و وجمع  االسم مععند حذف النون ل ضافة: :جمع المذكرعالمة رفع واو -)ذىبوا(زائدة وبعدىا ألف الفارقةوالمجزوم، و 

ن حذفت يتغير المعنى وتمالنون -)أبو أخو حمو ذو فو:مع اسم وزائدة(األسماء الخمسة التاء -نون زائدة تمفظ وال تكتب عمم   :التنوين-فظ وتكتب)نحن(:أصمية وا 
 .عمم و   وصل=ىاء وقف+ ىممممم   ىممممم  :الياء-وصل=مربوطة ليمة وقف+ت   ىممممم  :تاء المربوطة)المقبوضة(ال-توصل=مبسوطة سمع وقف+ت   ت   :)المفتوحة(المبسوطة

-وقتئمذٍ -قبمئمذٍ -سماعتئذٍ -حينئمذٍ -يومئمذٍ بعمد( وتصمبح: -وقمت-قبل-ساعة-حين-يوم)ممة)إٍذ( المنونة بالكسر في الرسم اإلمالئيكبعض الظروف المضافة بتتصل -
و ض؛ فيو عوض عن جممةيعتبر تنوين)إٍذ( تو متصمة(-بعدئٍذ(.)منونة بالكسر الرسمم اإلمالئمي،  فميغير المنونة عمن المضماف الساكنة تنفصل كممة)إذ ( -نوين ع 

ن كانت - منفصمة(-ىديتنا(.)ساكنة بعد إذ  مثل:)  بعد إذ ىديتنا:بعدما أو بعد إن.-بعدئٍذ:بعد ذلك-ساكنة تنفصلإن كانت منونة تتصل وبعدىا حذف، وا 

 

 

 

جميع األسماء همزتها 

قطع)أحمد والضمائر 

أنَت(ما عدا األسماء 

امرؤ  العشرة السماعية
امرأة، ابن ابنة، اسم 

ومثناىا، اثنان اثنتان، ايم  
 (.هللا  لفظ -اي م ن هللا-هللا

جميع الحروف -

همزتها 

قطع)إن(ما عدا)ال 

 التعريف:الكتاب(.

مبدوء  عمضار-

بهمزة)أنا(:أُساعدُ.

 (عقط ع)مضار

 

ي)غير ثأمر الثال

المهموز( 

ل)اْكتُْب صو

ماٍض -كتَب(

ومصدر الثالثي 

المهموز 

 قطع)أَكَل وأْكل(.

)ماٍض وأمر لصو ي سسداي سخما

ر  انتص  ومصدر(: -انتصار ر  انتص 
م  استخدام. م  استخد   استخد 

 )نزل الهمزة ثم نوعه وعدده(.

)ماٍض عي قطعربا

وأمر ومصدر(أتقََن 

 أتِقْن إتقان(.

 همزتا الوصل والقطع

 إضافة الظروف إلى إذٍ 

 بعد(-وقت-قبل-ساعة-حين-)يوم

 متصمة-منونة بالكسر-+إٍذ= يومئٍذ ظرف)يوم(

 

 

 بعد إذ  = ظرف)بعد(+إذ  

 منفصمة-ساكنة


