
استراتیجیات حدیثة في تدریس القواعد



علم نفسك النحو بطریقة العوامید 

سعید حسن



ھذا الكتاب یھدف إلى تذلیل صعوبات النحو عن 
طریق وضع نظام صارم لترتیب الجملة من خالل 

تحدد الموقع اإلعرابي عوامیدوضع الكلمات في 
.للكلمة أو الجملة أو الضمیر



الفلكوعلموالفیزیاءالریاضیاتفيكبیراإسھاماقدمموسوعيعالمالھیثمابن
عامةبصفةوالعلومالبصريواإلدراكالعلمیةوالفسلفةالعیونوطبوالھندسة

المؤلفاتمنالعدیدولھالعلمي،المنھجیستخدموھوأجراھاالتيبتجاربھ
.الحدیثالعلمأكدھاالتيالعلمیةوالمكتشفات

نظریاتعلىمعتمداالوقتذلكفيالسائدةالمفاھیمبعضالھیثمابنصحح
منیأتيالضوءأنحقیقةالھیثمابنفأثبتوإقلیدس،وبطلیموسأرسطو
حمنأولوھوالكامیرا،اختراعمبادئینسبوإلیھالعین،إلىاألجسام العینشرَّ
النفسیةالعواملدرسمنأولوھوأعضائھا،وظائفووضحكامال،تشریحا

انعكاسحولالرابعةالدرجةمنمعادلة"المناظر"كتابھفيأوردكمالإلبصار،
"الھیثمابنمسألة"باسمتعرفزالتماالكرویةالمرایاعلالضوء



مَ موسوعيٌّ عالمٌ الھیثمِ ابنُ  الفلكِ وعلمِ والفیزیاءِ الریاضیاتِ فيكبیًراإسھاًماقدَّ
عامةٍ بصفةٍ والعلومِ البصريِّ واإلدراكِ العلمیةِ والفسلفةِ العیونِ وطبِّ والھندسةِ 

،المنھجَ یستخدمُ وھوأجراھاالتيبتجاربِھِ  المؤلفاتِ منالعدیدُ ولھالعلميَّ
.الحدیثُ العلمُ أكدھاالتيالعلمیةِ والمكتشفاتِ 

نظریاتِ علىمعتمًداالوقتِ ذلكفيالسائدةِ المفاھیمِ بعضَ الھیثمِ ابنُ صحح
منیأتيالضوءَ أنَّ حقیقةَ الھیثمِ ابنُ فأثبتوإقلیدس،وبطلیموسأرسطو
حَ منأولُ وھوالكامیرا،اختراعِ مبادئُ ُینسبُ وإلیھالعیِن،إلىاألجسامِ  العینَ شرَّ
النفسیةَ العواملَ درسَ منأولُ وھوأعضائِھا،وظائفَ ووضحَ كامال،تشریًحا

انعكاسِ حولَ الرابعةِ الدرجةِ منمعادلةً "المناظر"كتابِھِ فيأوردَ كمالإلبصاِر،
"الھیثمابنمسألة"باسمِ تعرفُ زالتماالكرویةِ المرایاعلالضوءِ 



الجملة الفعلیة
دائمامنصوب 3مرفوع دائما12

:المفعوالت الخمسة)أفاعل مرفوع أو فعل
المفعول بھ)1
المفعول المطلق ونائبھ) 2
المفعول ألجلھ) 3
المفعول معھ) 4
)الظرف(فیھالمفعول) 5
الحال) ب
التمییز) ج
المستثنى) د

نائب فاعل 
مرفوع



الجملة االسمیة

خبر مرفوعمبتدأ مرفوع

خبر إن مرفوعمنصوبإن واسمھا

خبر كان منصوباسم كان مرفوعكان



قواعد الجملة الفعلیة



منصوب4منصوب3مرفوع12

فاعلفعل

الطالبُ رجع



منصوب4منصوب3مرفوع12

مفعول مطلقفاعلفعل

رجوعاالطالبُ رجع



منصوب4منصوب3مرفوع12

حالفاعلفعل

مسروراالطالبُ رجع



منصوب4منصوب3مرفوع12

ظرففاعلفعل

لیالالطالبُ رجع



منصوب4منصوب3مرفوع12

ألجلهمفعولفاعلفعل

خوفاالطالبُ رجع



منصوب4منصوب3مرفوع12

تمییزفاعلفعل

سروراالطالبُ ازداد



منصوب4منصوب3مرفوع12

مستثنىفاعلفعل

طالباإالالطالبُ رجع



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

الكتابَ الطالبُ أخذ



منصوب4منصوب3مرفوع12

به ثانمفعولبه أولمفعولفاعلفعل

الكتابَ صدیَقهالطالبُ أعطي



منصوب4منصوب3مرفوع12

نائب فاعلفعل

الكتابُ ُأخذ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

الكتابَ الطالبُ أخذ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

الكتابَ أخذ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

الكتابَ 

ُأِخذ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

الكتابَ 

ُأِخذ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلنائبفعل

الكتابُ ُأِخذ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

العاملینالمدیرُ كافأ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

العاملینكافأ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

العاملین

ُكوفئ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولفاعلفعل

نیالعامل

ُكوفئ



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولنائب فاعلفعل

نوالعاملُكوفئ



منصوب4منصوب3مرفوع12

فاعلفعل

عالوتینالعاملینالمدیرُ َمنح



منصوب4منصوب3مرفوع12

به ثانمفعولبه أولمفعولفاعلفعل

عالوتینالعاملینَمنح



منصوب4منصوب3مرفوع12

به ثانمفعولبه أولمفعولفاعلفعل

عالوتینالعاملین

ُمِنح



منصوب4منصوب3مرفوع12

به ثانمفعولبه أولمفعولفاعلفعل

نیعالوتنیالعامل

ُمنح



منصوب4منصوب3مرفوع12

بهمفعولنائب فاعلفعل

نیعالوتنوالعاملُمنح



ھــ ـ ھا ــ ك ــ ني ــ نا ( إذا وجدت فعال ومعھ 
ألنھا ) 3(فھذه الضمائر تكون في رقم) المفعولین

مفعول بھ 



: الحظ

واوا الجماعة   / نا الفاعلین / تاء الفاعل + (فعل 
)   نون النسوة/ یاء المخاطبة/ ألف االثنین /

ماء ماء



: الحظ
12
واوا الجماعة   / نا الفاعلین / تاء الفاعل + (فعل 

)   نون النسوة/ یاء المخاطبة/ ألف االثنین /

ماء ماء



ماء ماء 12
الفاعلالفعل
تذاكر
ناذاكر
واذاكر
نذاكر
اذاكر
يذاكر



: الحظ

)    نا المفعولین/ یاء المتكلم/ ك / ھا / ھـ + (فعل 

ماء ماء



: الحظ
13
)    نا المفعولین/ یاء المتكلم/ ك / ھا / ھـ + (فعل 

زار           ھا
زار           ك
زار          ني
زار          نا



ماء ماء
123

مفعولفاعلفعل
ـھوأكرم
ـھماوأكرم
ـھموأكرم
ـھنَّ وأكرم
ـھاوأكرم
ـكَ وأكرم
ـكِ وأكرم
ـكماوأكرم
ـكموأكرم
ـكنَّ وأكرم
نيوأكرم
ناوأكرم



تدریب على الجملة الفعلیة
خدعوھا

زرانا عمي
اكتشف المھندس اكتشافا عظیما العام الماضي

أحب قراءة كتب التاریخ حبا شدیدا رغبة في معرفة 
األحداث



قواعد الجملة االسمیة



منصوب3مرفوع12

متعاونونالمصریون



العمود األول ال یقبل شبھ الجملة أبدا؛ لذا بدأت الجملة االسمیھ 
:مثال) 2(بشبھ جملة فمكانھ رقم

1



العمود األول ال یقبل شبھ الجملة أبدا؛ لذا بدأت الجملة االسمیھ 
:مثال) 2(بشبھ جملة فمكانھ رقم

1
في البیت  ماء



العمود األول ال یقبل شبھ الجملة أبدا؛ لذا بدأت الجملة االسمیھ 
:مثال) 2(بشبھ جملة فمكانھ رقم

21
في البیت  ماءٌ 



)  1(إن وأخواتھا تدخل على العمود
ما فیھفتنصب



منصوب3مرفوع12

متعاونونالمصریون



منصوب3مرفوع12

متعاونونالمصریون

إن



منصوب3مرفوع12

متعاونوننوالمصری

نیإن المصری



منصوب3مرفوع12

متعاونوننوالمصری

متعاونوننیإن المصری



: الحظ
1

اسم+ شبھ جملة + ان 
إن   في البیت     ماء ماء



: الحظ
21

اسم+ شبھ جملة + ان 
إن   في البیت     ماء ماء



: الحظ
21

اسم+ شبھ جملة + ان 
إن    في البیت     ماءً 

إن   في البیت     ماء ماء



كان وأخواتھا تسكن العمود 
األول وتحرك ما بعدھا



منصوب3مرفوع12

متعاونونالمصریون



منصوب3مرفوع12

متعاونونالمصریون

كان



منصوب3مرفوع12

متعاونونالمصریون

كان



منصوب3مرفوع12

متعاونونالمصریون

المصریونكان



منصوب3مرفوع12

نومتعاونالمصریون

نیمتعاونالمصریونكان



:الحظ
إذا بدأت الجملة بكان وأخواتھا ثم شبھ جملة  فالعمود 

الثاني ال یقبل شبھ الجملة ، واجعل شبھ الجملة في 
)3(العمود 



: الحظ
1

اسم+ شبھ جملة + كان 
إن   في البیت     ماء ماء



: الحظ
1

اسم+ شبھ جملة + كان 
إن   في البیت     ماء ماء



: الحظ
13

اسم+ شبھ جملة + كان 
إن   في البیت     ماء ماء



: الحظ
132

اسم+ شبھ جملة + كان 
إن   في البیت     ماء ماء



: الحظ
132

اسم+ شبھ جملة + كان 
كان      في البیت   ماءٌ 

إن   في البیت     ماء ماء



النعت ( ال تفصل بین المتبوع والتابع 
:  مثال) والعطف والتوكید والبدل



)مرفوع( 12

ھذا الرجلُ الكریُم وابُنھ كالھماجاء

توكیدمعطوفنعتبدلفاعل

كالھماوابُنھالكریمُ الرجلُ ھذاجاء



ال تفصل بین المضاف والمضاف إلیھ 



12

المدرسةِ مدیرُ جاء

علمٍ رجلُ المدرسةِ مدیرُ 



الجملة الفعلیة
دائمامنصوب 3مرفوع دائما12

:المفعوالت الخمسة)أفاعل مرفوع أو فعل

المفعول بھ)1

المفعول المطلق ونائبھ) 2

المفعول ألجلھ) 3

المفعول معھ) 4

)الظرف(فیھالمفعول) 5

الحال) ب

التمییز) ج

المستثنى) د

نائب فاعل مرفوع

الجملة االسمیة
الخبر المرفوعالمبتدأ المرفوع

خبر إن المرفوعالمنصوبإن واسمھا
خبر كان المنصوباسم كان المرفوعكان

واسمھا،                                                                   ال تضع شبھ الجملة في العمود األول،      ال تفصل بین إن: مالحظات
والمتبوع، وال تفصل بین المضاف والمضاف إلیھ،                                    إذا بدأت الجملة بكان ال تضع شبھ الجملة في العمود الثاني، ال تفصل بین التابع

4أو 3توضع في العمود رقم ) ھـ ھا ـ ك ، نا ـ ني( في العمود الثاني ،      الضمائر) ن ت نا  ا و ي( الضمائر



َم إسھاما كبیرا في الریاضیاِت والفیزیاِء وعلِم الفلِك  ابُن الھیثِم عالٌم موسوعيٌّ قدَّ
والھندسِة وطبِّ العیوِن والفسلفِة العلمیِة واإلدراِك البصريِّ والعلوِم بصفٍة عامٍة 

، ولھ العدیُد من المؤلفاِت  بتجاربِِھ التي أجراھا وھو یستخدُم المنھَج العلميَّ
.والمكتشفاِت العلمیِة التي أكدھا العلُم الحدیثُ 

صحح ابُن الھیثِم بعَض المفاھیِم السائدِة في ذلك الوقِت معتمًدا على نظریاِت 
أرسطو وبطلیموس وإقلیدس، فأثبت ابُن الھیثِم حقیقَة أنَّ الضوَء یأتي من 

َح العیَن  األجساِم إلى العیِن، وإلیھ ُینسُب مبادُئ اختراِع الكامیرا، وھو أولُ من شرَّ
تشریًحا كامال، ووضَح وظائَف أعضائِھا، وھو أولُ من درَس العواملَ النفسیَة 

معادلًة من الدرجِة الرابعِة حولَ انعكاِس " المناظر" لإلبصاِر، كما أورَد في كتابِھِ 
"مسألة ابن الھیثم" الضوِء عل المرایا الكرویِة ما زالت تعرُف باسمِ 



الجملة الفعلیة
دائمامنصوب 3مرفوع دائما12

:المفعوالت الخمسة)أفاعل مرفوع أو فعل

المفعول بھ)1

المفعول المطلق ونائبھ) 2

المفعول ألجلھ) 3

المفعول معھ) 4

)الظرف(فیھالمفعول) 5

الحال) ب

التمییز) ج

المستثنى) د

نائب فاعل مرفوع

َم إسھاما  ابُن الھیثِم عالٌم موسوعيٌّ قدَّ
كبیرا في الریاضیاِت والفیزیاِء وعلِم 

الفلِك والھندسِة وطبِّ العیوِن 
والفسلفِة العلمیِة واإلدراِك البصريِّ 
والعلوِم بصفٍة عامٍة بتجاربِِھ التي 

 ، أجراھا وھو یستخدُم المنھَج العلميَّ
ولھ العدیُد من المؤلفاِت والمكتشفاِت 

.العلمیِة التي أكدھا العلُم الحدیثُ 

الجملة االسمیة
الخبر المرفوعالمبتدأ المرفوع

خبر إن المرفوعالمنصوبإن واسمھا
خبر كان المنصوباسم كان المرفوعكان

واسمھا،     ال تضع شبھ الجملة في العمود األول، ال تفصل بین إن: مالحظات
إذا بدأت الجملة بكان ال تضع شبھ الجملة في العمود الثاني،                      

والمتبوع، وال تفصل بین المضاف والمضاف إلیھ،          ال تفصل بین التابع
في العمود الثاني ،                              ) ن ت نا  ا و ي( الضمائر
4أو 3توضع في العمود رقم ) ھـ ھا ـ ك ، نا ـ ني( الضمائر



الجملة الفعلیة
دائمامنصوب 3مرفوع دائما12

:المفعوالت الخمسة)أفاعل مرفوع أو فعل

المفعول بھ)1

المفعول المطلق ونائبھ) 2

المفعول ألجلھ) 3

المفعول معھ) 4

)الظرف(فیھالمفعول) 5

الحال) ب

التمییز) ج

المستثنى) د

نائب فاعل مرفوع

صحح ابُن الھیثِم بعَض المفاھیِم السائدِة في 
ذلك الوقِت معتمًدا على نظریاِت أرسطو 
وبطلیموس وإقلیدس، فأثبت ابُن الھیثِم 
حقیقَة أنَّ الضوَء یأتي من األجساِم إلى 

العیِن، وإلیھ ُینسُب مبادُئ اختراِع الكامیرا، 
َح العیَن تشریًحا كامال،  وھو أولُ من شرَّ
ووضَح وظائَف أعضائِھا، وھو أولُ من 

درَس العواملَ النفسیَة لإلبصاِر، كما أورَد 
معادلًة من الدرجِة " المناظر" في كتابِھِ 

الرابعِة حولَ انعكاِس الضوِء عل المرایا 
مسألة ابن " الكرویِة ما زالت تعرُف باسمِ 

"الھیثم

الجملة االسمیة
الخبر المرفوعالمبتدأ المرفوع

خبر إن المرفوعالمنصوبإن واسمھا
خبر كان المنصوباسم كان المرفوعكان

واسمھا،     ال تضع شبھ الجملة في العمود األول، ال تفصل بین إن: مالحظات
إذا بدأت الجملة بكان ال تضع شبھ الجملة في العمود الثاني،                      

والمتبوع، وال تفصل بین المضاف والمضاف إلیھ،          ال تفصل بین التابع
في العمود الثاني ،                              ) ن ت نا  ا و ي( الضمائر
4أو 3توضع في العمود رقم ) ھـ ھا ـ ك ، نا ـ ني( الضمائر



شكرا جزیال














