
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بحث في قواعد اللغة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ة منيرغب  اللغة موجز مبّسط في  يبكتالمتمثل في قد أقدمت على هذا العمل 

 وضعتفقد   تهميسدّ حاج و ، لتقديم االفادة لتالميذ المرحلة االبتدائية و االعدادية 

 بأمثلة مناسبة معتمداً في كّل ذلك مرفقةالقاعدة بصياغة مبّسطة تخدم الغرض،

 على مراجع الّلغة الرئيسة. إّنني وأنا أسعى إلى الحرص على الوصول إلى الغاية

 ، أو يلحظفيه خطأ ما المبتغاة من هذا العمل فإّنني آمل أن يعذرني كّل من يجد 

 الحرص على تجنب ذلك، كلّ   ن حرصتتقصيراً في بعض جوانبه، فإني وإ

 لنسأله كّل ذلك هلل تعالى وحده، وإّننا حدوداً، والكمال في إال أن لكّل عمل 

 هذه األمة الّتي اختارهاسبحانه وتعالى أن يمدّنا بالعون لخدمة لغة القرآن، لغة 

 وقد سّميت  بـ :  أمة اقرأ بين األمم جميعاً. من  لرسالته

 

 

 أقسام الكالم

 سم الكالُم إلى اسٍم وفعٍل وحرف.يُق

رم  ــــاالس  الّشجرة، وهو أنواعٌ:-: هَو ما دلَّ على معنًى أو شيٍء،مثل:التّطوُّ

 فاطمةُ. –اسُم إنساٍن: أحمدُ   -1

 حصاٌن. -اسُم حيواٍن: غزالٌ   -2

 قمٌح. -اسُم نباٍت: شجرةٌ   -3

 طاولةٌ. -اسُم جماٍد: جدارٌ   -4

 الجدارُ  -خول) ال(عليه:جدارٌ يقبل د   - ا   :  سماته

 يقبل دخول أداة الّنداء عليه:يا أحمدُ!   - ب

 هَو ما دلَّ على حدٍث أو عمٍل مرتبطاً بالّزمن.  :  ل  ـــالفع

 مثل: )حضَر( وإن كاَن الحدُث حاضراً كانَ  فإن كاَن الحدُث ماضياً كاَن الفعُل ماضياً،

 ُل على طلِب حدوِث العمِل كاَن الفعلُ الفعُل مضارعاً، مثل:)يحضُر( وإن دلَّ الفع

 فعَل أمٍر،مثُل:)احضْر(

 إلى. -هو ما استعمَل للّربِط بيَن األسماِء واألفعاِل أو بيَن أجزاِء الجملِة، مثُل: من : الحرف  

 

 األسماء

 الجامد والمشتق  * 

 (.باب) هو االسُم الّذي ال يُؤخذُ من غيِره،مثل  :الجامد    -

 ( من الّطلوعِ.َمْطَلعاالسُم اّلذي يُؤخذُ من غيره، مثُل ) :هو والمشتق     -

 نوعان:االسم  الجامد ُُ 

،مثل: شمسٌ  - ا  نحلةٌ  -اسُم ذاٍت: هو االسُم الّذي يُدرُك بالحواّسِ

ى المصدر، - ب  اسُم معنًى: هو االسُم الّذي يُدرُك بالعقِل ويسمَّ

 صدٌق. -مثُل: احترامٌ 

 

 

 

 

 

 



 المصدر  

 معنًى وهو االسُم الّذي تصدُر عنهُ األفعاُل والمشتقّاُت، وأنواُعهُ:المصدُر اسُم 

 المصدر الث الثي

 ،ِكتَابة   -هو مصدٌر سماعيٌّ يُعرُف بالّرجوعِ إلى المعاجِم، مثُل: َكتَبَ 

وعا   -َرَجَع  ج   .َجْمعا   -، َجَمعَ ر 

 بعض  ضوابِط المصادِر الث الثيِة:* 

ود-(،  مثال:َجَحدَ ف ع ول(،أو ما دلَّ على عمٍل فمصدُره )فَعَلَ ه)ما كاَن فعلُهُ الزماً وزنُ  - 01 ح   .ج 

 .َطيَران-( مثاٌل: َطارَ فَعَالنما دلَّ منها على حركٍة أو اضطراٍب جاَء مصدُره على وزن ) - 02

 .ص داع(،مثاٌل: ف عَالما دلَّ منها على مرٍض جاَء مصدُره على وزن) - 03

ْرقَة(، مثاٌل: ف ْعلَةجاَء مصدُره على وزن  ) ما دلَّ منها على لونٍ  - 04  .ز 

 .ِحداَدة( ، مثاٌل:فِعَاَلةما دلَّ منها على حرفٍة جاَء مصدُره على وزِن ) - 05

 أو على وزنِ  ن باَح:(، مثالٌ ف عَالما دلَّ منها على صوٍت جاَء مصدُره على وزن ) - 06

 .َصِهيلمثال: ( فَِعيل )

 .نِفَار( مثاٌل:ِفعَالتناعٍ جاَء مصدُره على)ما دلَّ منها على ام - 07

 بََطر(، مثاٌل:فَعَلما دلَّ منها على عيٍب جاَء مصدُره على وزن ) - 08

ي يأتي مصدُره على وزن ) - 09  .فَتْح:(، مثالفَْعلالفعُل المتعدِّ

 .قِيَاممثل: ()فِعَال، أو على وزِن قَْول  ( مثُل: فَْعلالفعُل األجوُف يأتي مصدُره على وزن) - 10

 

 

باعي  المصدر الر 

،له عدةُ أوزاٍن:  هو مصدٌر قياسيٌّ

 .إِْرَهاق( ، مثاٌل: أَْرَهَق _ إِْفعَال( جاَء مصدُرهُ على وزِن )أَْفعَلَ إذا كاَن الفعُل على وزِن)   - 1

 إذا كاَن الفعُل منتهياً بألٍف قُلَبت همزةً في المصدِر، مثاٌل: أعطى: إعطاًء.  -

ُِ إذا كا  -  ن الفعُل معتلَّ العيِن ُحذفت عينُهُ في المصدِر وُعّوَضت بتاٍء مربوطٍة في المصدِر

 مثاٌل: أفادَ: إفادةً.

 .تَْصعيد -( ، مثاٌل: َصعَّدَ تَْفعيل( جاَء مصدُره على وزن)فَعَّلَ إذا كاَن الفعُل على وزِن)  - 2

 على وزِن تفِعلَة، مثاٌل: جّزأَ: تجزئَةً،إذا كاَن الفعُل مهموزاً أو منتهياً بألف جاَء مصدُرهُ   -

 ونّمى: تنميةً.

فاَعَلة( جاَء مصدُره على وزن)فَاَعلَ إذا كاَن الفعُل على وزِن)  - 3  -(، مثاٌل: جاَهدَ م 

جاهَدة  ، وهو وزنٌ ِجهادا   -( مثاٌل: َجاهدِفعاال  ،وهو وزن قياسي، وقد يأتي على وزن)م 

.  سماعيٌّ

 ،َزْلَزلَة  -(، مثال: َزْلَزَل فَْعلََلة(جاَء مصدُره على وزِن) فَْعللَ لى وزن)إذا كاَن الفعُل ع  - 4

،وقد يأتي على وزِن) (،مثال:َزلزلَ فِْعالالوهو وزٌن قياسيٌّ .ِزْلزاال-ًُ ، وهو وزٌن سماعيٌّ ًُ 

 

 المصدر الخماسي  والس داسي  

 ظاِت اآلتيِة:هما مصدراِن قياسياِن، لهما أوزاٌن متعددةٌ،يمكُن اختصارها بالمالح

 -إذا كاَن الفعُل مبدوءاً بتاٍء جاَء مصدُره على وزِن فعِله مع ضّمِ ما قبِل آخِره،مثال:تجْمَهرَ    -1

 ،إالّ إذا كاَن مختوماً بألٍف مقصورةٍ فتُقلُب في المصدِر ياًء ويُكسر ما قبلها،تَجْمه را  

يا -تبدَّى: مثال  .تبد ِ

 مزةٍ جاَء مصدُره على وزِن فعِله مَع إضافِة ألٍف قبَل آخِره،إذا كاَن الفعُل مبدوءاً به    -2

 ، إالّ إذا كاَن آخُره منتهياً بألٍف مقصورةٍ فتُقلُب همزةً، مثال:اطمئنانا   -مثال:اطمأنَّ 

 .انتهاء   -انتهى

 إذا كاَن الفعُل معتلَّ العيِن، حذفت عينُهُ في المصدِر وُعّوضت بتاٍء مربوطٍة في آخِرِه.   - 3

 مثاٌل: استفادَ: استفادةً.



 . الواجَب: مفعوٌل بهالواجبَ يعجبُني أداُؤَك يعمل  المصدر  عمَل فعِله فيرفع  فاعال ،مثال:  -

 للمصدِر أداُؤك منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ .

   المصدر الص ناعي 

 دّدةٍ مفتوحٍة وتاٍء مربوطةٍ هو مصدٌر يُصاُغ من األسماِء الجامدةِ أو المشتقِّة بزيادةِ ياٍء مش

 .جداري ة   -،جدارٌ إنساني ة   -على آخِر هذِه األسماِء، مثال:إنسانٌ 

 

ات  ّ  المشتق 

 اسم الفاعل*  

 الّذي يدلُّ على َمْن يقوُم بالكتابِة. ككاتباسٌم مشتقٌّ يدلُّ على َمن قاَم بالفعِل،

 ،كاتِب -(، مثاٌل:كتَبَ فاِعللى وزِن )يُصاغُ من الفعِل الثاّلثّيِ المبنّيِ للمعلوِم ع : صوغ ه

ًُ  ومن فوِق الثُّالثّيِ على وزِن مضارِعِه بإبداِل حرِف المضارعِة   ميماً مضمومةً

جتِمع -آخِره،مثاٌل: اجتمعَ  وكسِر ما قبلِ   .م 

 مِ ، أبوهُ: فاعٌل السأبوه  يعمُل اسُم الفاعِل عمَل فعِله الّالزِم فيرفُع فاعالً،مثاٌل: جاَء المسافُر 

 مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الواو ألنَّهُ من األسماِء الخمسِة، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على الفاعلِ 

 الّضّمِ في محّلِ جّرٍ باإلضافِة،ويعمُل عمَل فعِله المتعدّي فينصُب مفعوالً ِبه، مثاٌل: أنَت الّسامعُ 

 نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ على آخِره. مفعوٌل بِه السِم الفاعِل منصوٌب وعالمةُ  أبيك، قوَل: قولَ 

 

 

 

 :مبالغة  اسِم الفاعل*  

 هي اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على المبالغِة في القياِم بالفعِل.

 :تُصاغُ من الفعِل الثُّالثّيِ على أوزاٍن منها:صوغ ها

 : َوثَّاب.فَعَّال   -

 : َعالََّمة.فَعَّالَة   -

 : أَُكول.فَع ول   -

 : َكريم.فَعيل   -

 : ِمْبَطان.ِمْفعَال   -

 

 اسم المفعول*  

 الّذي يدلُّ على َمْن وقعَْت عليه الكتابةُ. كمكتوب هو اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على َمْن وقَع عليِه الفعُل،

 ( مثاٌل:َمْفع ول: يُصاُغ اسُم المفعوِل من الفعِل الثُّالثّيِ المبنّيِ للمجهوِل على وزِن )صوغ ه  

 فوِق الثُّالثّيِ على وزِن ُمضارِعِه بإبداِل حرِف المضارعِة ميماً ، ومن َمْعل وم  علَم:

جتََمعمضمومةً وفتِح ما قبِل اآلخِر، مثاٌل:اجتُِمع:  .م 

 :فعلُه:فعل هيعمُل اسُم المفعوِل عمَل فعِله المبنّيِ للمجهوِل فيرفُع نائَب فاعٍل، مثاٌل:أخي محمودٌ 

 ّمةُ الّظاهرةُ على آخِرِه.نائُب فاعٍل مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضّ 

 

 اسم  اآللةِ 

 الّذي يُساعدُنا على الحراثِة. كالمحراثِ اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على اآللِة الّتي يُستعاُن بها للقياِم بالفعِل، 

ي على أوزاٍن غيِر قياسيٍَّة، أشهُرَها:صوغ ه    : يُصاُغ اسُم اآللِة من الفعُل الثاّلثّيِ المتعدِّ

 : َغسَّالة.ف عَّالَة   -    ار.  : جرّ فَعَّال   -

 : ِمْعَول.ِمْفعَل   -  : ِمْحراث.ِمْفعَال   -

 :َساُطور.فَاع ول   -   : ِمْرَوحة.ِمْفعََلة   -

 

 



مان والمكان*    اسما الز 

 ، مكاِنِه،  ويُحدَّدُ نوعُ االسِم من داللِة الكالمِ  هما اسماِن يدالِّن على زماِن وقوعِ الفعِل أو

 الّطالِّب إلى صفوفِِهم في الثَّامنةِ  مدَخل  :المدخِل هنا اسُم مكاٍن، المدَخلِ  :سْرُت فيمثالٌ 

 صباحاً.مدخُل هنا اسُم زماٍن.

 صوغ ه ما:

 ( إذا كاَن الفعُل:َمْفَعليُصاغُ اسما الّزماِن والمكاِن مَن الفعِل الثُّالثّيِ على وزِن)  -

 .َمْمشى  - مشى  : معتلَّ اآلخرِ  -1

 َمْرقَد  - يرقُدَ  - َرقد : ضموَم اآلخِر في المضارعِ م -2

 .َمْلعَب -يلعَبُ  -:لعبَ  مفتوَح العيِن في المضارعِ  -3

 ( إذا كاَن الفعُل:َمْفِعلويُصاُغ على وزِن)   -

 .َموِعد -معتلَّ األّوِل:وعدَ  -1

 .َمْعِرض -يعِرضُ  -عرضَ  : مكسوَر العيِن في المضارعِ  -2

نَحَدر -اسِم المفعوِل: انحدرَ  الثّيِ على وزِن ويُصاغُ من فوِق الثُّ   .م 

 هناك أسماء  مكاٍن س مَعْت عِن العرِب على وزِن:

 ِرق،ـــع، َمشـــن، َمطلِ ـــد، َمسكِ ــَمْفعَل، مثل: َمْسجِ  بدالً من: َمْفِعل

 َمغِرب، َمنِبت، َمسِقط، َمنِسك، َمفِرق.

 

 

 

 

فة  المشب هة  باسِم الفاعلِ   ّ  الص 

 فةٌ ثابتةٌ في األشياِء غيُر زائلٍة.هي ص

 تُصاغُ من الفعِل الثاّلثّيِ للداّللِة على َمْن قاَم به الفعُل على وجِه الثّباِت. : صوغ ها

 ولها عددٌ من األوزاِن أشهُرها:

 : نبيل.فَعيل        : ُشَجاع.ف عَال      :َجَبان.فَعَال

 : َشْهم.ْعلفَ          : َمِرح.فَِعل       : َبَطل.فَعَل

 : َظْمآن، مؤّنثه فَْعلى: َظْمأى.فَْعالن     . :أبيض،مؤّنثه:فَْعالء: بيضاءأْفعَل     :ُصْلب.ف ْعل

 

 اسم  التَّفضيلِ 

 ( للداّللِة على أنَّ شيئيِن اشترَكا في صفٍة واحدةٍ،أَْفعَلاسٌم يُصاغُ من الفعِل الثاّلثّيِ على وزِن)

 ُُ أنفعفي أحدِهما عن اآلخِر. ويُعرُب بحسِب موقِعه في الكالِم: الِعلُم  وأنَّ هذِه الّصفةَ قد زادَتْ 

 من الماِل،فالعلُم والماُل اشتركا في صفِة الّنفعٍ، وقد زادَْت هذِه الّصفةُ في الِعلِم عن الماِل،

يادةِ.  وقد دّل اسُم التّفضيِل )أنفُع( على هذِه الّزِ

 (، أَْنفَُع، وأَْحَسُن،أَْفعَلَ  الثاّلثّيِ على وزِن)يُصاغُ اسُم التّفضيِل من الفعلِ  : صوغ ه

ًّ للمعلوِم،  وذلك بشروٍط هي:أن يكوَن الفعُل ثالثياً، تاّماً، مثبتاً، متصّرفاً، مبنيا

 ليَس الوصُف منه على وزِن أفعَل،قابالً للتّفاوِت.

 ضيِل منه، يُؤتى بمصدِرهفإذا نقَص شرٌط من الّشروِط الّسابقِة في فعٍل يُرادُ صياغةُ اسِم التّف

ِل مسبوقاً باسٍم يساعدُ على إنشاِء التّفضيِل مثُل: أشدُّ، أعظُم، أكثُر...الخ.  الّصريحِ أو المؤوَّ

 مثال: الفعل تقدَّم، فوق ثالثّيٍ، نقوُل في صياغِة اسِم التّفضيِل منهُ: وطنُنا أكثُر تقدُّماً من غيِره.

 

 

 

 

 



 

مانِ   ظرف  الز 

ًّ، ويُستفهُم عنه بمتى.اسٌم يدلُّ عل  ى زماِن وقوعِ الفعِل، ويكوُن بعُضه ُمْعرباً واآلخُر مبنيا

1- : ْعَرب  في شعباَن، يوماً:مفعوٌل فيه ظرُف زماٍن يوما  يكوُن منصوباً على الّظرفيِة الّزمانيِة، مثال: ُصْمُت الظ رف  الم 

 منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ.

ً  -سنةَ  -شهرَ  -يومَ ماِن المعربة:أشهر  ظروِف الز   ً  -ساعةً  -عاما ًُ  -ثانيةً  -عصراً  -ظهراً  -مساءً  -صباحا ًُ  -دقيقةً

 ً ًُ  -ليلةَ  -ليالً  -نهاراً  -أمداً  -زمانَ  -حينَ  -أبداً  -وقتَ  -أسبوعا  موهناً. -هنيهةَ  -لحظةَ  -غداةَ  -سحراً

هناً  ُْ  مثال:ألمَّ خياٌل من أميمةَ مَو

  تغورُ وقد جعلَْت أُولى النُّجومِ 

 موهناً: مفعوٌل فيه ظرُف زماٍن منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ على آخِرِه.

:  لم أِسْئ إلى : مثال الّزمانيِة. يكوُن مبنّياً على ما ينتهي به آخُرهُ في محّلِ نصٍب على الّظرفيةِ الظ رف  المبني 

  على الّضّمِ في محّلِ نصٍب .أصحابي قطُّ، قطُّ: ظرٌف الستغراِق الّزمِن الماضي مبنيٌّ 

ماِن المبنية:  كلّما. -ريثما -ريثَ  -لدنْ  -لّما -قطُّ  -اآلنَ –أّيان  -أمِس  -مذْ  -منذُ  -إذْ  -إذا أشهر  ظروِف الز 

:  مالحظات 

: إذا كاَن مجّرداً من ال فهو اسُم معرفٍة يدلُّ على اليوِم الّسابِق ليوِمنا، ويكوُن مبنّياً على الكسِر أمس  فيُِ

: أمِس: ظرٌف مبنيٌّ على الكسِر في محّلِ نصبٍ أمسمثاٌل:سافْرُت  محّلِ نصٍب على الّظرفيِة الّزمانيِة.  ُِ 

ا إذا كاَن ُمقترناً بال فهو اسُم نكرةٍ يدلُّ على أّيِ يوٍم سابٍق ليوِمنا، ويُعربُ  الّزمانيِة. على الّظرفيِة   أمَّ

ِه الكسرةُ الّظاهرةُ باألمسسافْرُت  عندئٍذ بحسِب موقِعِه في الكالِم، مثاٌل: ،األمِس: اسٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ ُِ 

 على آخِرِه.

 اسٌم مبنيٌّ على فتحِ الجزأْيِن في محّلِ نصٍب على الّظرفيِة الّزمانيةِ صباَح مساَء: 

ماِل لواءَ           كقوِل أحمد شوقي:  نصبُوا رفاتََك في الّرِ

 مساءَ  صباحَ يستنهُض الوادي                                                                      

 صباَح مساَء: اسٌم مبنيٌّ على فتحِ الجزأْيِن في محّلِ نصٍب على الظَّرفيِة الّزمانيِة.

 

 ظرف  المكانِ 

 اسٌم يدلُّ على مكاِن وقوعِ الفعِل، ويُستفهُم عنه بأْين. وتكوُن بعُض ظروِف المكاِن ُمعَربةً 

 األخرى مبنّيةً.و 

ْعَرب    -1  يكوُن منصوباً على الظَّرفيِة المكانيِة، وأشهُر ظروِف المكاِن الُمعَربِة::  الظ رف  الم 

 -تجاهَ  -خاللَ  -وسطَ  -ناحيةَ  -مكانَ  -بينَ  -جانبَ  -خلفَ  -أمامَ  -يسارَ  -يمينَ  -تحتَ  -فوقَ 

 شماَل. -جنوبَ  -غربَ  -شرقَ  -حولَ  -قربَ  -حذاءَ  -إزاءَ 

 النَّهِر: جانَب: مفعوٌل فيه ظرُف مكاٍن منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ  جانبَ سْرُت ل : مثا

 الّظاهرةُ على آخِره.

َُ نصٍب على الّظرفيِة المكانّيِة، : الظ رف  المبني    -2  يكوُن مبنّياً على ما ينتهي به آخُرهُ في محّلِ

 هناك. -هنا -حيثُ -ثَمَّ  -أنى -وأشهُر الّظروِف المبنّيِة: أينَ 

 تمرُّ سيارةُ المدرسِة: حيُث: مفعوٌل فيه ظرُف مكاٍن مبنيٌّ على الّضمِّ  حيث  وقْفُت  : مثال  

 في محّلِ نصٍب على الّظرفيِة المكانّيِة.

ماِن والمكانِ   : ظروف  مشتركة  بيَن الز 

 -عندَ  -كذاهي ظروٌف تشترُك بيَن الّزماِن والمكاِن بحسِب االسِم الّذي تُضاُف إليه، وهَي:

 مَع. -أّولَ  -بعدَ  -قبلَ  -بينَ  -ذاتَ -لدنْ  -لدى

 َُ الّظهِر، بعدَ:ظرُف زماٍن منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الّظاهرةُ.بعدسافْرُت  : مثال  

 زميلي، بعدَ: ظرُف مكاٍن منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ  بعدَ جلْسُت 

 

 

 



 

 االسم  المقصور  

 عصا. -لٍف مفتوٌح ما قبلَها، سواء كاَنْت األلُف مقصورةً أو ممدودةً: فتىً هَو اسٌم ينتهي بأ

 إذا كاَن االسُم ثالثياً تَُردُّ األلُف إلى أصِلها -1تثنيت ه:

 عَصوان أو عصَوْين. -فتَيان أو فتيْين، عصا -وتضاُف عالمةُ التّثنيةُ: فتى

 مستشفيين.–مستشفيان  -سلَمَيْين، مستشفى -سلمَيان -ندَ التّثنيِة: سلمىإذا كاَن االسُم فوَق ثالثّيٍ: تُقلُب ألفُه ياًء ع-2

ً جمع ه: –تُحذُف ألُف االسِم المقصوِر ويُفتُح ما قبلَها، وتُضاُف عالمةُ الجمعِ:مصطفى  عندَ جمِعِه جمَع مذّكٍر سالما

 مصطَفين . -مصطَفون

جاَء عذِّر، سواء كاَن مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، مثال: تُقدَُّر الحركاُت على آخِر االسِم المقصوِر للتّ إعراب ه:

 ، الفتى: فاعٌل مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الّضّمةُ المقدّرةُ على األلِف للتّعذِّر.الفتى

 ، الفتى:مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ المقدّرةُ على األلِف للتّعذِّر.رأي ت  الفتى

ِه الكسرةُ المقدّرةُ على األلِف للتّعذِّر.الفتى:اس مرْرت  بالفتى،  ٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ

 

 االسم  المنقوص  

 معتدي. -هو اسٌم ينتهي بياٍء زائدةٍ مكسوٌر ما قبلها: قاضي

 -يُثّنى االسُم المنقوُص بزيادةِ ألٍف ونوٍن أو ياٍء ونوٍن إلى آخِر االسِم الُمفرِد دوَن تغييٍر يطرأُ عليه،قاضيتثنيت ه: 

 قاضَيين. -قاضيان

ُِ ُويضمُّ ما قبَل الواِو:ُمعتديجمع ه:  ُِ  -عندَ جمِع االسِم المنقوِص جمَع مذّكٍر سالماً تُحذُف ياُؤهُ وتُضاُف عالمةُ الجمِع

 ُمعتدُون، ويُكسُر ما قبَل الياِء:ُمعتِدين.

فعِ:  القاضي:  القاضي،ه ظاهرةً أو محذوفةً للتّنوين:جاَء تُقدَُّر الّضّمةُ على آخِرِه سواء كاَنْت ياؤُ إعراب ه: في حالِة الرَّ

 فاعٌل مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الّضّمةُ المقدّرةُ على الياِء للثّقِل.

 عادٌل، قاٍض: خبٌر مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الّضّمةُ المقدّرةُ على الياِء للثّقِل،وُحذفَت الياُء للتّنويِن.قاٍض هذا 

يحكُم بيَن الّناِس، القاضَي: مفعوٌل ِبِه منصوٌب وعالمةُ  القاضيَ فتحةُ على آخِرِه:رأّيُت تظهُر الفي حالِة الن صِب: 

 نصِبِه الفتحةُ الّظاهرةُ على آخِرِه.

 قاضياً: مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الّظاهرةُ على آخِرهِ قاضيا ، رأْيُت 

 

 االسم  الممدود  

 بناٌء. -ألِف مدٍّ زائدة: صحراءٌ هو اسٌم ينتهي بهمزةٍ مسبوقٍة ب 

 رفّاَءْين. -رفّاءان -إذا كاَنْت ألفُهُ أصليةً:تُضاُف عالمةُ التّثنيِة دوَن تغييٍر، مثاٌل:رفّاءٌ  -1تثنيت ه:

 صحراوين. -صحراوان -إذا كاَنْت همزتُهُ زائدةٍ للتّأنيِث: تُقلُب واواً عندَ التّثنيِة، مثال:صحراءٌ -2

رداءين، أو تُقلب  -رداءان -هُ منقلبةً عن واٍو أو ياٍء،َيصحُّ أْن ُتضاَف عالمةُ التّثنيِة دوَن تغييٍر:رداءإذا كاَنْت همزتُ  -3

 رداوين. -رداوان -واواً عندَ التّثنيِة:رداء

 رفّاِئين. -رفّاُؤون  -إذا كاَنْت الهمزةُ أصليةً تُضاُف عالمةُ الجمِع دوَن تغييٍر، مثاٌل: رفّاء -1جمع ه:

 صحراوات. -ذا كاَنْت همزتُهُ زائدةً للتّأنيِث تُقلُب واواً وتُضاُف عالمةُ الجمِع، مثاٌل: صحراءإ-2

قلُب  بنائين، أو –بناؤون  -إذا كاَنْت همزتُهُ منقلبةً عن واٍو أو ياٍء، يجوُز إضافةُ عالمِة الجمعِ دوَن تغييٍر،مثاٌل: بنَّاء -3

 بّناوين. –بّناوون  -ءالهمزةِ واواً عندَ الجمعِ،مثاٌل: بّنا

يُعرُب االسُم المنقوُص بحسِب موقِعِه في الكالِم، مثاٌل:هذان بنَّاءاِن مجدّاِن،بّناءان:خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه إعراب ه : 

ِه الياُء ألّنهُ جمُع مذّكٍر سالمٍ   .األلُف ألّنهُ مثّنى .مرْرُت ببّنائين مجدّين، بنائين: اسٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ

 

 

 

 

 

 



 

 االسم  الص حيح  

 أحمدُ. -جدارٌ  -هو االسُم الّذي تكوُن جميُع حروفِِه األصليِة صحيحةً، مثاٌل: قلمٌ 

ةِ تظهُر الحركاُت األصليةُ على آخِر االسِم الصحيحِ إعراب ه: م  جميٌل، قلٌم: خبٌر مرفوعٌ  قلم  ، مثاٌل: هذا في رفع  بالض 

 وعالمةُ رفِعِه الّضّمةُ الّظاهرةُ.

 قلماً: مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الّظاهرةُ على آخِره. ،جديداً  قلما  مثاٌل: اشترْيُت وي نصب  بالفتحِة، 

،مثاٌل: أحسْنُت إلى وي جر  بالكسرة ِه الكسرةُ الّظاهرةُ على آخِرِه.الفقيرِ ُِ  ، الفقيِر: اسٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ

 

 االسم  المثن ى

على اثنيِن أو اثنتيِن, ويتمُّ بإضافِة ألٍف ونوٍن إلى آخِر االسِم الُمفرِد في حالِة الّرفعِ، أو ياٍء ونوٍن في حالتْي  هو اسٌم يدلُّ 

 رجلَين. -رجالن -الّنصِب والجّرِ دوَن أْن يلحقَه أيُّ تغييٍر, مثال: رجلٌ 

رجلين, أو على غيِر عاقٍل من حيواٍن، مثال: -نرجال -يُثنّى كلُّ اسٍم مفرٍد سواًء كاَن داالًّ على عاقٍل، مثال: رجلٌ 

 جدارين. -جداران-شجرتين، أو جماٍد، مثال: جدار -شجرتان–غزالين، أو نباٍت مثال:شجرةٌ -غزاالن -غزالٌ 

اَن االسُم تُضاُف عالمةُ التّثنيِة إلى االسِم المفرِد دوَن تغييٍر في حروِفِه، كاألمثلِة الّسابقِة، أّما إذا كطريقة  الت ثنيِة:

 شجرتين.-شجرتان  -مختوماً بتاٍء مربوطٍة فتقلُب إلى تاٍء مبسوطٍة عندَ التّثنيِة: شجرة

 

.إعرابه: ُُ ِه الياُء  عالمةُ رفعِ االسِم المثّنى األلُف وعالمةُ نصِبه وجّرِ

:  ّ  ، صديقان:خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه األلفُ صديقان مخلصانهذان  أمثلة 

 صاِن: صفةٌ مرفوعةٌ وعالمةُ رفِعها األلُف ألنّها مثّنى.ألنَّهُ مثّنى، مخل

 مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الياُء ألنَّهُ مثّنى. :غزالين غزالين، اصطْدتُ 

ه مثنّى. بعاملينمرْرُت  ُُ ِه الياُء ألنَّ  نشيطين، عاملين:الباء حرُف جّرٍ عاملين: اسٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ

  عندَ اإلضافِة،مثال:زرْعتُ تُحذُف نوُن التّثنيةِ  -

 زيتوٍن، شجرتْي: مفعوٌل به منصـوٌب وعالمةُ  شجرتيْ 

 نصِبِه الياُء ألنَّهُ مثّنى وُحِذفَت الّنوُن لإلضافِة.

 

 ال ملَحق  بالمثن ى

 مفردَ لها، لذلك تُعتبُر هناَك أسماٌء تُعامُل ُمعاملةَ المثّنى فتُعرُب إعراَبه،حيُث تُرفُع باأللِف وتُنصُب وتُجرُّ بالياِء،لكْن ال

، اثنان: اثنانالمضافتان إلى الّضمير،مثال:جاَء طالبان كال وكلتا  -اثنتان -اثنانهذه األسماُء ملحقةً بالمثّنى، وهي:

 ، اثنتين:صفةٌ منصوبةٌ وعالمةُ اثنتينصفةٌ مرفوعةٌ وعالمةُ رفِعها األلُف ألنَّها ملحقةٌ بالمثّنى.مثاٌل آخُر:قرأُْت قّصتين 

 نصبِها الياُء ألنَّها ملحقةٌ بالمثّنى.

،كالهما: توكيدٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه األلُف ألنَّهُ ملحٌق بالمثّنى وهو مضاٌف،والهاُء ضميٌر في كالهمانجَح الطالبان 

 محّلِ جّرٍ باإلضافِة.

لحٌق بالمثّنى،والهاُء ضميٌر في محّلِ جّرٍ ،كلتيهما: توكيدٌ منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الياُء ألنَّهُ مكلتيهماقرأُْت القّصتين 

 باإلضافِة.

ا إذا أُضيفَتَا إلى االسِم الظَّاهِر مالحظة : إذا أُضيفَْت ِكال وِكلتا إلى الّضميِر أُعرَبْت إعراَب المثنَّى،كاألمثلِة الّسابقِة، أمَّ

الجنَّتيِن آتَْت أُُكلَها(، كلتا:مبتدأٌ  ِكلتاِهما،مثاٌل: )فإنّهما تُعربان إعراَب االسِم المقصوِر، حيُث تقدَُّر الحركاُت على آخرِ 

ةُ المقدَّرةُ على األلِف للتّعذُِّر. رأّيُت  الّطالبين، كال: مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبِه  كالمرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الّضمَّ

 الفتحةُ المقدَّرةُ على األلِف للتَّعذُِّر.

 

 

 

 

 

 



ِر الس الم    ّ  جمع  المذك 

هو جمٌع يدلُّ على أكثِر من اثنين من الذُّكوِر العُقالِء أو صفاِتهم، ويتمُّ بزيادةِ واٍو ونوٍن على االسِم الُمفرِد في حالِة 

فعِ، وياٍء ونوٍن في حالتْي الّنصِب والجّرِ دوَن أْن يلحَق االسَم الُمفردَ أيَّ تغييٍر،مثاٌل:أحمد أحمدين،مسلٌم –أحمدون  -الرَّ

 مسلمين. -مسلمون –

 األسماء  ال تي ت جمع  جمَع مذك ٍر سالما :

 محّمدين. -محّمدون–:محّمدٌ أسماء  الذ كوِر الع قالءِ -1

 مصلحين. -مصلحون-:مصلحصفات  الذ كوِر الع قالءِ -2

فاعٌل مرفوعٌ وعالمةُ  إلى مّكةَ المكّرمِة، المسلمون: المسلمونعالمةُ رفعِ جمعِ المذكَِّر الّسالِم الواُو،مثاٌل:يحجُّ إعراب ه:

سافرينرفِعِه الواُو ألنَّهُ جمُع مذكٍَّر سالٌم. وعالمةُ نصِبِه الياُء،مثاٌل:ودّْعُت  ، الُمسافرين:مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ الم 

ِه الياُء،مثاٌل: مرْرُت  ،  يعملون، بفالّحين:الباء بفال حيننصِبِه الياُء ألنَّهُ جمُع مذّكٍر سالٌم. وعالمةُ جّرِ حرُف جّرٍ

ِه الياُء ألنَّهُ جمُع مذكٍَّر سالٌم.  فالّحين: اسٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ

سوتُحذُف نوُن الجمعِ عندَ اإلضافِة: حضَر - ُِ العربيِة، مدّرسو: فاعٌل مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الواُو ألنَّهُ جمُع  مدر  الّلغِة

 مذّكٍر سالٌم، وُحِذفَت الّنوُن لإلضافِة.

 

 جمِع المذك ِر الس اِلمالملحق  ب

ُِ وتُنصُب وتُجرُّ بالياِء، لكنَّها  ليَسْت من هناك أسماٌء تُعامُل ُمعاملةَ جمعِ المذكَِّر السَّالِم فتُعرُب إعراَبهُ، أّي تُرفُع بالواِو

ُِ السَّالِم، وهَي:   -سنون -بنون -ضونأر -أهلونأسماِء الذُّكوِر العُقالِء وال من صفاِتهم، لذلك تُلحُق بجمعِ المذكَِّر

 أربعون....تسعون(.-ثالثون -ألفاظ العقود،) عشرون -أولو -ذوو -مئون

ُِ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الواُو ألنَّهُ ُملحٌق والبنونمثاٌل: )الماُل  َُ زينةُ الحياةِ الدُّنيا(، البنون:اسٌم معطوٌف على الماِل
 بجمعِ المذكَِّر السَّالِم. 

 

 جمع  المؤن ِث السَّالم  

 -هو جمٌع يدلُّ على أكثِر من اثنتين، ويتمُّ بزيادةِ ألٍف وتاٍء على آخِر االسِم الُمفرِد دوَن أن يلحقَهُ أيُّ تغييٍر، مثال:فاطمةُ 

 فاطمات.

 األسماء  ال تي ت جمع  جمَع مؤنٍَّث سالما :

 فاطمات. -فاطمةُ اسم  العلِم المؤنَِّث: -1

، تُحذُف عندَ الجمعِ:شاعرةٌ دٍة للت أنيثاالسم  المختوم  بتاٍء مربوطٍة زائ-2  طلحات. -شاعرات، طلحة -ُِ

 شاهقات. -: شاهقٌ صفة  المذكَِّر غيِر العاقلِ -3

4- ِ  انتصارات. -:انتصارٌ المصدر  فوَق الث الثي 

 ُكتِيّبات. -:ُكتّيِبتصغير  المذكَِّر غيِر العاقلِ -5

:االسم  األعجمي  أو الخماسي  الَّذي ال ي عرف  -6 اد -تلفازله جمع  آخر  ادات. -تلفازات،برَّ  برَّ

 مستشفيات. -: مستشفى االسم  المختوِم بألٍف مقصورٍة للتأنيثِ -7

 ذوات الِقعدة. -بنات آوى،ذو الِقعدة-:ابن آوىاالسم  المبدوء  بابن أو ذو،أو ذي،إذا كان اسما  لغير العاقل-8

ُِ جمعِ المؤنَِّث السَّالمِ إعراب ه:  الّضّمة، مثل: عالمةُ رفعِ

ه الكسرةُ:رأّيُت الفاطمات  جاَءت  ، الفاطماُت: فاعٌل مرفوٌع وعالمةُ رفِعه الّضّمةُ الّظاهرةُ. وعالمةُ نصِبه وجّرِ

. المحسناِت: مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبه الكسرةُ بدالً من الفتحِة ألنَّهُ جمُع مؤنٍَّث بالعامالتِ ،مرْرُت الم حسناتِ 

 سالٌم. 

ه الكسرةُ الظَّاهرة على آخِره.العام  الِت:اسٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ

 

 ِّ المَّ الس   ِّ ثَّ المؤن   ِّ بجمع ّ  لحقّ  الم

ه في َُ معاملت ُُ عاملُُ ( بمعنى صاحبات، فتُِ )أوالتُُ كلمة ُِ المَُ السّ  ُِ ثَُ المؤنّ  ُِ بجمع ُُ لحقُُ ي

ُِ المعل ُُ حترمأ: ُِ اإلعراب  وعالمةُ نصِبها ٌُ وبةمنص ٌُ نا، أوالِت:صفةُِ أجيال ُِ في تربية ُِ الفضل أوالتِ ماِت ُّ

 .ُِ المَُ السّ  ُِ المؤّنث ُِ بجمع ٌُ لحقةُُ ها مَُ ألنّ  ُِ من الفتحة ًُ بدال ُُ الكسرة

 



 

 ّ  الخمسة ّ  األسماء

 ) بمعنى صاحب(.ذو   -فو -ّ  حم -ّ  أخ -ّ  أب ،وهي:ُِ ها في اإلعرابُِ عن غير ُُ تنفرد ٌُ ماءـهي أس

 ُِ عدا ياء ُِ مائرَُ و إلى الضّ أ ٍُ ظاهر ٍُ إلى اسم ًُ مضافة ًُ مفردة ُُ األسماء ُِ هذه ُْ تَُ إذا جاء -1ها:ّ  إعراب

 ُُ الواو  ُِ هُِ رفع ُُ وعالمة ٌُ مرفوع ٌُ ، أخو: فاعلٍُ خالد أخو َُ :حضرٌُ ، مثالالواوُ  رفِعهافإنَّ عالمةَ  ُِ مُِ المتكلّ 

 .ُِ الخمسة ُِ من األسماء ُُ هَُ ألنّ 

 ُُ ، والكافُِ الخمسة ُِ من األسماء ُُ هَُ ألنّ  ُُ الواو  ُِ هُِ رفع ُُ وعالمة ٌُ مرفوع ٌُ ، أبوك:فاعلأبوك َُ حضر

ٌُ مبني ٌُ صلَُ متّ  ٌُ ضمير ُِ في محل ُِ على الفتح ُّ  .ُِ باإلضافة ٍُ جرّ  ُّ

 ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة ٌُ به منصوب ٌُ ، أخاك: مفعولأخاك ُُ : رأّيتٌُ ، مثالُُ األلف وعالمة  نصِب هذِه األسماءِ 

ُِ في محل ٌُ صلَُ متّ  ٌُ ضمير ُُ والكاف ُِ الخمسة ُِ من األسماء ُُ هَُ ألنّ  ُُ األلف  .ُِ باإلضافة ٍُ جرّ  ُّ

ها   ٌُ ، أبي:اسمَُ أحمدبأبي  ُُ تُْ :مررٌُ مثال، ّ  الياءوعالمة  جر ِ

 .ُِ الخمسة ُِ من األسماء ُُ هُّ ألنّ  ُُ الياء ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة ٌُ مجرور

َُ فإن ُِ من اإلضافة ًُ دةَُ مجرّ  ًُ مفردة ُُ األسماء ُِ هذه ُْ تَُ إذا جاء -2 ، ُِ ةَُ بالّضمّ  ُُ رفعُُ ها تُّ

 ،ُِ بالكسرة ُُ جرّ ُُ ، وتُِ بالفتحة ُُ بَُ نصُُ وت

 أخا   ُُ رأْيت ه.ُِ على آخر ُُ الّظاهرة ُُ ةَُ مّ َُ الضّ  ُِ هُِ رفع ُُ وعالمة ٌُ مرفوع ٌُ رحيٌم، أٌب:خبر أب  : هذا ٌُ مثال

 ٍّ بأب ُُ تُْ مرر ه.ُِ على آخر ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحة ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة ٌُ به منصوب ٌُ ودوداً، أخاً: مفعول

 ٌُ مجرور ٌُ : اسمٍُ ، أبُُ هَُ أوالد ُُ ينصح

 ه.ُِ على آخر ُُ الّظاهرة ُُ الكسرة ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة

 .ًُ أّيضا ُِ بالحركات ُُ تجرّ ُُ و  ُُ نصبُُ وت ُُ رفعُُ جمعاً:ت ُْ تَُ إذا كان -3

 ه.ُِ على آخر ُُ الّظاهرة ُُ ةَُ الّضمّ  ُِ هُِ رفع ُُ وعالمة ٌُ مرفوع ٌُ نشيطون، اآلباُء: بدل اآلباء   ُِ :هؤالءٌُ أمثلة

َُ إن ُُ هم، اآلباَء: اسمُِ يعطفون على أبنائ اآلباءَ إّن  على  ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحة ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة ٌُ منصوب ُّ

 ه.ُِ آخر

على  ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الكسرة ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة ٌُ مجرور ٌُ ِء: اسمآلبالم، ُِ هُِ كبيراً على أبنائ ًُ فضال لآلباءِ إّن 

 ه.ُِ آخر

َُ مقد ٍُ بحركات ُُ تجرّ ُُ و  ُُ نصبُُ وت ُُ رفعُُ ت ُِ مُِ المتكلّ  ُِ إلى ياء ُْ تَُ ضيفُُ إذا أ -4  ُِ على ما قبل ٍُ رةُّ

 ُُ رةَُ المقدّ  ُُ ةَُ الّضمّ  ُِ هُِ رفع ُُ وعالمة ٌُ مرفوع ٌُ ، أبي: فاعلُِ الكبير ُِ باحترام أبي: أوصاني ٌُ ، مثالُِ الياء

ُِ المحل ُُ ها اشتغالُِ من ظهور َُ منع ُِ مُِ المتكلّ  ُِ ياء ُِ لعلى ما قب  ُُ ، والياءُِ للياء ُِ المناسبة ُِ بالحركة ُّ

ٌُ مبني ٌُ صلَُ متّ  ٌُ ضمير ُِ في محل ُِ كونُُ على السّ  ُّ به  ٌُ ، أبي:مفعولأبي ُُ طيعُُ أ .ُِ باإلضافة ٍُ جرّ  ُّ

 ٌُ صلَُ متّ  ٌُ ضمير ُُ ، والياءُِ مُِ المتكلّ  ُِ ياء ُِ على ما قبل ُُ رةَُ المقدّ  ُُ الفتحة ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة ٌُ منصوب

ُِ في محل  .ُِ باإلضافة ٍُ جرّ  ُّ

 ُِ ياء ُِ على ما قبل ُُ رةَُ المقدّ  ُُ الكسرة ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة ٌُ مجرور ٌُ ، أخي:اسمأخيإلى  ُُ تُْ أحسن

ُِ في محل ٌُ صلَُ متّ  ٌُ ضمير ُُ ، والياءُِ مُِ المتكلّ   .ُِ باإلضافة ٍُ جرّ  ُّ

 ُُ بصن ُُ وت ُِ باأللف ُُ رفعُُ ، أّي تًُ اةُّ مثن ُْ تَُ ى إذا جاءَُ ثنّ ُُ الم َُ إعراب ُُ األسماء ُِ هذه ُُ عربُُ ت -5

وا: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألّنه مثّنى، َُ ،أبَُ أحمد واَّ أب َُ :جاءٌُ .مثالُِ بالياء ُُ جرّ ُُ وت

 ُُ الياء ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة ٌُ مجرور ٌُ أحمد، أبوي:اسم ّْ بأبوي ُُ تُْ . مررُِ لإلضافة ُُ ونُُ ت النّ ُّ فُِ ذُُ وح

 .ُِ لإلضافة  ُُ ونُُ ت النّ َُ ذفُُ ى وحَُ ه مثنّ َُ ألنّ 

 

َّ من الت ّ  لممنوعا  ِّ نوينّ 

 .ُُ هُُ تنوين ُُ ال يجوز ٌُ هو اسم

 :ُِ اليةُّ الت ُِ في الحاالت ُِ نوينُّ من الت ُُ العلم ُُ يمتنع:ِّ العلم ّ  اسم -:اّ  هّ  أنواع

ّ  األعجمي ّ  االسم-1  .ُُ :إبراهيمّ 

َّ المرك-2  حضرموت. -ُّ :بعلبكّ  أو معنويا ّ  مزجيا ّ  تركيبا ّ  بّ 

 .ُُ عدنان -ُُ : سليمانزائدتين ٍّ ونون ٍّ بألف ّ  المختوم-3

 ر.ُعمَ  إذا جاَء على وزِن ف عَل:-4



،لفظيا ّ  تأنيثا ّ  المؤن ث-5  .ُُ زينب -ُُ :طلحةّ  أو معنوياّ 

 .ُُ أحمد -ُُ :يزيدِّ الفعل ِّ على وزن َّ إذا جاء-6

 على: َُ إذا جاء:ِّ العلم ّ  غير ّ  االسم -ب

 

 

 

 

 

 

ها ُُ وسط ٌُ حرفان أو ثالثة ُِ هُِ ألف َُ بعد ُُ الّذي يكون ُِ كسيرُّ الت ُُ جمع يَ ، هِّ منتهى الجموع ّ  صيغ -1

 .ٌُ كثيرة ٌُ ان،ولها أوزُُ مفاتيح –ُُ :مساجدٌُ ساكن

 َفْعالء(:صحراء. ُِ ) على وزنّ  ها همزةَّ بعد ٍّ ممدودة ٍّ بألف ّ  المختوم -2

 : ُْ تَُ إذا جاء:ّ  الص فة -ج

 شان.ُْ طَُ :عفَْعالن ِّ على وزن -1

 مر.ُْ حَُ :أأَْفعَل ِّ على وزن-2

 )مثّنى(،أو فُعَال، مثل: أَُحاد.:،مثلَمْفعَل ِّ مصوغا  على وزن ّ  عددا -3

 لفظة أ َخر. -4

 ٌُ مرفوع ٌُ ، أحمدُ:فاعلأحمد  نويِن بالّضّمِة،مثاٌل: جاَء ُّ الممنوعُ من التيُرفُع  إعرابه:

 .هِ على آخرِ  ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ ةَُ الّضمّ  ُِ هُِ رفع ُُ وعالمة

َّ بعلبك ُُ تُْ ، مثال: زرُِ بالفتحة ُُ نصبُُ وي َُ ، بعلبكّ   ٌُ :مفعولُّ

 .ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحةوعالمةُ نصِبِه  ٌُ به منصوب

َُ : سلٌُ ، مثالُِ من الكسرة ًُ بدال ُِ بالفتحة ُُ جرّ ُُ وي  ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة ٌُ مجرور ٌُ ، يزيدَ:اسميزيدَ على  ُُ تُْ مُّ

 .ُِ نوينُّ من الت ٌُ ممنوع ُُ هَُ ألنّ  ُِ من الكسرة ًُ بدال ُُ الفتحة

َُ من الت ُُ الممنوع ُُ االسم ُُ جرّ ُُ ي  :َُ إذا جاء ُِ بالكسرة ُِ نوينُّ

َّ الصفي  ُُ تُْ : سرٌُ مقترناً بال،مثال-1 َُ ، الصحراءِ ّ   ُُ الكسرة ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة ٌُ مجرور ٌُ حراِء: اسمُّ

 .ُِ هُِ على آخر ُُ اهرةَُ لظّ ا

 ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الكسرة ُِ هُِ جرّ  ُُ وعالمة ٌُ مجرور ٌُ العرِب، صحراِء:اسم صحراءِ في  ُُ تُْ : سرٌُ مضافاً، مثال-2

 .ُِ هُِ على آخر

 

 

 الن كرة  والمعرفة  

 االسم  المعرفة  

 العرب. -تونس  اسٌم يدلُّ على شيٍء معيٍَّن:

ُف بال -االسُم الموصولُ  -شارةِ اسُم اإل -اسُم العلمِ  -الضَّميرُ أنواع  المعرفِة: ُف باإلضافةِ -المعرَّ ُف بالّنِداِء. -المعرَّ  المعرَّ

 الضَّمير  -1

ٍف بذاِتِه.  اسٌم معرفةٌ يدلُّ على شيٍء ُمعرَّ

 الضَّميُر المستِتُر. -الضَّميُر المتَّصلُ  -: الضَّميُر الُمنفصلُ أنواع ه  

 

 الضَّمير  المنفصل  

 فُِّظ ِبِه، وال يتَّصُل بما قبلَه، ويصحُّ االبتداُء به، وهو نوعان: ضميُر رفعٍ، وضميُر نصٍب.هو ضميٌر ينفردُ في التَّل

فعِ المنفصلة : -ا ، مثاٌل: أنا نحن   -أناتكوُن مبنيَّةً على ما ينتهي به آخُرها في محّلِ رفعٍ، وتدلُّ على المتكلِّم: ضمائر  الرَّ

مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ رفع مبتدأ، نحُن:ضميٌر منفصٌل مبنيٌّ على الّضّمِ  نحُن ُمجدُّون، أنا:ضميٌر منفصلٌ  -مجدٌّ 

 في محّلِ رفعٍ مبتدأ.



 -أنتم مجدّون -أنتما مجدَّان أو مجدَّتان-أنِت ُمجدَّةٌ  -، أمثلةٌ:أنَت ُمجدٌّ انتن -انتم -أنتما -أنتِ  -أنتَ أو تدلُّ على المخاطِب:

 نفصٌل مبنيٌّ على الفتحِ في محّل رفع مبتدأ، وهو إعراُب بقيَِّة الّضمائِر الواردةِ في األمثلِة.أنتنَّ مجدّاٌت. أنَت: ضميٌر م

، إي انا -إي اي  ينتهي به آخُرها في محّلِ نصٍب، وتدلُّ على المتكلِِّم: تكوُن مبنيَّةٌ على ماضمائر  الن صِب المنفصلة :  -ب

سُ إي اي  مثال:  َ  إي انا -َُ كافأَ المدّرِ  كافأ

ُس.  المدّرِ

:ضميٌر منفصٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ نصب مفعول به مقدّم، والياُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الفتِح في محّلِ  إّيايَّ

السُّكوِن في محّلِ نصٍب  جّرٍ باإلضافِة، كافأَ: فعٌل ماض ٍمبنيٌّ على الفتحِ الظَّاهِر. إّيانا: ضميٌر منفصٌل مبنيٌّ على

مفعول به مقدَّم، ونا ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ جٍرّ باإلضافِة. كافأَ: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِ 

 الظَّاهِر.

سةُ  كافأَتِ  إي اكِ  -أخاطبُ  إي اكَ ،أمثلةٌ:إي اك نَّ  -إي اك مْ  -إي اك ما -إي اكِ -إي اكَ أو تدلُّ على المخاطِب:   إي اك مْ  -طلْبتُ  إي اك ما -المدّرِ

سونَ  ساُت.  إي اك نَّ  -كافأَ المدّرِ  كافأَِت المدّرِ

إّياَك:ضميٌر منفصٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ نصب مفعول به مقدَّم، والكاُف للخطاِب، أخاطُب:فعٌل مضارعٌ 

ةُ الظَّاهرةُ. مَّ  مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

 

 

 

 

 لمت صل  الضَّمير  ا

هو ضميٌر ال يأتي في أّوِل الكالِم، وال يصحُّ التَّلفُّظُّ بِه منفرداً، ويتَّصُل بآخِر األسماِء أو األفعاِل، أو الحروِف، وهو 

.  يقُع في محّلِ رفعٍ أو نصٍب أو جّرٍ

فع -أ  ضمائر  الرَّ

 فاعل. متَّصل  مبنيٌّ على الس كوِن في محل ِ رفععلى الفتحِ واأللف  ضمير  .كتَب:فعٌل ماٍض مبنيٌّ كتَباألُف االثنيِن: -1

، والواُو ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ علىكتب واواُو الجماعِة: -2  .كتبُوا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الّضّمِ

 السُّكوِن في محّلِ رفع فاعل.

 هُ من األفعال، تكتبين: فعٌل مضارعٌ مرفوعٌ بثبوِت النُّوِن ألنَّ تكتبينياُء المؤّنثِة المخاطبِة:  -3

 ُِ الخمسِة،والياُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ رفع فاعل.

كةُ: -4 : فعل  ماٍض مبنيٌّ على الس كوِن،والت اء  ضمير  متَّصل  مبنيٌّ على. كتبت  التّاُء المتحّرِ م ِ في محل ِ  كتْبت   رفع فاعل. الضَّ

 الس كوِن، والن ون  ضمير  متَّصل  مبنيٌّ على الفتحِ في محل ِ رفع فاعل.  ماٍض مبنيٌّ علىَن: فعل  تالن ِسوِة:كتْبَن.كتبْ نوُن  -5

 

 ضمائر  النَّصِب والجر ِ  -ب

 تكوُن هذه الضَّمائُر في محّلِ نصٍب إذا اتَّصلَْت باألفعاِل، وفي محّلِ جّرٍ إذا اتَّصلَْت باألسماِء،

 وهَي:

ةُ الظَّاهرةُ، والنُّونُ ،يسمعُ يسمع نيياُء المتكلِِّم: -1 مَّ  :فعٌل مضارعٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

 للوقايِة،والياُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ نصٍب مفعوٌل به.

رتَّبة   ةُ المقدَّرةُ على ما قبِل ياِء المتكلِِّم منَع منكت بي م  مَّ  :كتُبي:مبتدأٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

 وِرها اشتغاُل المحّلِ بالحركِة المناسبِة للياِء، والياُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السُّكوِن فيظه

ةُ الظَّاهرةُ. مَّ  محّلِ جّرٍ باإلضافِة، مرتبةٌ: خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

ةُ الظَّ أسمع كَ كاُف الخطاِب: -2 مَّ اهرةُ، والكاُف ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ ،أسمُع: فعٌل مضارعٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

 على السُّكوِن في محّلِ نصٍب مفعوٌل ِبِه.

ةُ الظَّاهرةُ، والكاُف ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الفتحِ في محّلِ  كتب ك -3 مَّ مرتبةٌ،كتبَُك: مبتدأٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

ةُ الظَّاهرةُ.جّرٍ باإلضافِة، مرتَّبةٌ:خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه ال مَّ  ضَّ

، أعطيتُهُ:فعٌل ماٍض مبنيٌّ على السُّكوِن التِّصاِلِه بالتَّاِء، والتَّاُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على كتابَه أعطْيت ه  هاُء الغائِب: -4

ّمِ في محّلِ نصٍب مفعوٌل ِبِه.كتاَب  ّمِ في محّلِ رفعٍ فاعٌل، والهاُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الضَّ هُ: مفعوٌل ِبِه منصوٌب الضَّ

ّمِ في محّلِ جّرٍ باإلضافِة.  وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ، والهاُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الضَّ



فعِ والنَّصِب والجر ِ  -ج  ضمائر  الرَّ

نيٌّ على السُّكوِن في محّلِ رفعٍ .كتْبنا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على السُّكوِن، ونا ضميٌر متَّصٌل مبكتْبنانا الدّالةُ على الفاعليَن:-

 فاعٌل.

، أعطانا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح المقدَِّر على األلِف للتَّعذُِّر، ونا ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في كتَبنا أعطانا

ٌل، كتَبنا:مفعوٌل به ثاٍن منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهر ةُ على آخِرِه، ونا ضميٌر متَّصٌل محّلِ نصٍب مفعوٌل به أوَّ

 مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ جّرٍ باإلضافِة.

 الضَّمير  المستتر  

هِن.  هو ضميٌر ال يظهُر في اللَّفِظ بْل يُقدَُّر في الذِّ

 المتكلِِّم: ويكوُن الضَّميُر مستتراً -1وهَو يدلُّ على:

ةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والفاعُل ضميٌر مستتٌر ، أحفُظ: فعٌل مضارٌع مرفوعٌأحفظ  القصيدةَ وجوباً:  مَّ  وعالمةُ رفِعِه الضَّ

، نحفُظ:فعٌل مضارٌع نحفظ  القصيدةَ  وجوباً تقديُرهُ أنا، القصيدةَ:مفعوٌل ِبِه منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ.

ةُ الظَّاهرةُ، والفاعُل ضميٌر مستترٌ  ّمِ  وجوباً تقديُرهُ نحُن، القصيدةَ: مفعوٌل ِبِه منصوٌب مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

 وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ.

2- ً ةُ : تحفظ  القصيدةَ المخاطِب:ويكوُن الضَّميُر مستتراً وجوباً أّيضا مَّ ، تحفُظ: فعٌل مضارعٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

اً تقديُرهُ أنت، القصيدةَ: مفعوٌل ِبِه منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والفاعُل ضميٌر مستتٌر وجوب

َك بالكسِر لمنعِ التقاِء السَّاكنْين، والفاعُل احفِظ القصيدةَ الظَّاهرةُ.  ، احفظ: فعُل أمٍر مبنيٌّ على السُّكوِن الظَّاهِر وُحّرِ

 وٌب بالفتحِة الظَّاهرةِ على آخِرِه.ضميٌر مستتٌر وجوباً تقديُرهُ أنت، القصيدةَ: مفعوٌل ِبِه منص

،قرأَ:فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الظَّاهِر، والفاعُل ضميٌر مستتٌر قرأَ الدرسَ الغائِب:ويكوُن الضَّميُر مستتراً جوازاً:  -3

قرأَِت:فعٌل ماٍض مبنيٌّ ، قرأَِت الدرسَ جوازاً تقديُرهُ هو، الدَّرَس: مفعوٌل ِبِه منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ.

على الفتحِ والتَّاُء للتَّأنيِث، والفاعُل ضميٌر مستتٌر جوازاً تقديُرهُ هي، الدرَس: مفعوٌل بِهِ منصوٌب وعالمةُ نِصِبه الفتحةُ 

 الظَّاهرةُ.

 

 اسم  العلمِ  -2

ى محدٍَّد بذاِتِه، قد يكوُن عاقالً:أحمدُ،أو بلداً:  دمشُق، أوجبالً: أُُحد، أو نهراً: بردى، أوحيواناً: اسٌم معرفةٌ يدلُّ على ُمسمَّ

ة(، أو عيَن ماٍء: بدٌر، أو سيفاً: ذو الفقاِر، وهكذا...  ميسوُن) اسم هرَّ

 دمشُق. -فاطمةُ  -أحمدُ المفرد : -1أنواع ه :

2- :  قد يكوُن مركَّباً تركيباً إضافياً: عبدُ هللِا، أو معنوياً:حضَر موت،أوالمركَّب 

 أبَّط شّراً.إسنادياً:ت 

ه:  مناُل. -عمرُ االسم : -1أقسام 

: أبو الّطّيبِ الكنية : -2  ابُن خلدون. -أمُّ خالدٍ  -هو االسُم المسبوُق بلفظِة أٍب أو ابٍن أو أّمٍ

3- : شيِد،أو ذّمٍ مثُل:الجاحِظ.ال لقب   هو ما دلَّ على مدحٍ، مثُل:الرَّ

ا أْن تُقدَّمَ إذا اجتمَع االسُم واللَّقُب والكنيةُ وجَب تقد - ا الكنيةُ فإمَّ  يُم االسِم وتأخيُر اللَّقِب، أمَّ

يِن. ٍد زيُن الدِّ  عليه أو تُؤّخَر عنهُ:أبو محمَّ

 

 اسم  اإلشارةِ  -3

 هو اسٌم معرفةٌ يدلُّ على معيٍَّن باإلشارةِ، وذلَك بأْن يُشاَر إليه وهَو حاضٌر: هذا عبدُ هللٍا،

 اسُم اإلشارةِ عادةً بهاِء التَّنبيِه. وإالّ فاإلشارةُ معنويةٌ، ويُسبقُ 

 أسماء  اإلشارِة هَي:

ِر: هذا: َُ ُّ  ، هذا: اسمُ هذا أحمد  للدَّاللِة على الُمفرِد الُمذّك

 إشارةٍ مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ رفعٍ مبتدأٌ، أحمدُ: خبرٌ 

ةُ الظَّاهرةُ. مَّ  مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

،هذِه: اسُم إشارةٍ مبنيٌّ على الكسِر في محّلِ رفعٍ مبتدأٌ، هذِه هند  اللِة على المفردةِ المؤنَّثِة:للدَّ هاتي: -هذي -هاتِهِ  -هذهِ 

ةُ الظَّاهرةُ. مَّ  هندُ: خبٌر مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضَّ

ِر:هذاِن أو هذيِن:  وا في رب ِِهم( .للدَّاللِة على مثنَّى المذّكِ  الكتابيِن.قرأُْت هذيِن  )هذاِن خصماِن اْختَصم 



جدَّتاِن. قرأْت  هاتيِن القصَّتين للدَّاللِة على ُمثنَّى المؤنَِّث:هاتاِن أو هاتيِن:  .هاتاِن طالبتاِن م  ُِ 

نا اتَّخذ وا من دوِن هللِا آلهة  للدَّاللِة على جماعِة الذُّكوِر أو اإلناِث: )هؤالِء:   (.هـؤالِء قوم 

 القاسم:يُشاُر بها إلى المكاِن، كقوِل سميح هنا:

 هنا على صدوِرُكْم باقوَن كالجداِر.

هناَك،كما تلحقُهُ الُم البُعِد إذا كاَن الُمشاُر إليه بعيداً،أو للدَّاللِة  -أولئكَ  -قد تلحُق كاُف الخطاِب اسَم اإلشارةِ،مثاٌل:ذاكَ  -

 ذلَك الكتاب  ال ريَب فيِه(.): على تفخيِمِه أو تعظيـِمِه، مثالٌ 

 يجوزُ  -هاتانِ –الُمثّناةُ مثُل:هذاِن  أسماُء اإلشارةِ  -

قانِ إعرابها إعراَب الُمثنَّى، أو تُبنى على ما ينتهي به آخُرها. مثاٌل:  ِ تفو  :هذاِن:اسُم إشارةٍ مبنيٌّ على هذاِن الط الباِن م 

ى. الطالباِن:بدٌل مرفوعٌ وعالمةُ الكسِر في محّلِ رفعٍ مبتدأٌ، أو:اسُم إشارةٍ مبتدأٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه األلُف ألنَّهُ ُمثنَّ 

 رفِعِه األلُف ألنَّهُ ُمثنَّى. ُمتفوقاَن: خبٌر مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه األلُف ألنَّهُ ُمثنَّى.

 

 االسم  الموصول   -4

،ويكوُن هَو اسٌم معرفةٌ يدلُّ على معيٍن بجملٍة تُذَكُر بعدَه تُسمَّى صلةُ الموصوِل تشتمُل على عائٍد على االسِم الموصولِ 

 العائدُ ضميراً،كقوِل الفرزدِق:

 ( السَّماَء بنى لناسمكَ إنَّ الّذي)

 بيتـاً دعائُمهُ أعزُّ وأطولُ 

وتذكُر جملةُ صلِة الموصوِل بعدَ االسِم الموصوِل مباشرةً، وتُكمُل معنى الجملِة، وهَي من الجمِل الَّتي ال محلَّ لها من 

 اإلعراِب.

:حرٌف ُمشبَّهٌ بالفعِل، الّذي:اسٌم موصوٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ نصٍب اسُمها، سمَك: فعٌل ففي المثاِل السَّابِق، إنَّ 

ماٍض مبنيٌّ على الفتحِ الظَّاهِر، والفاعُل ضميٌر مستتٌر جوازاً تقديُرهُ هو،وجملةُ سمَك صلةُ الموصوِل ال محلَّ لها من 

مةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ, بنى: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِ الُمقدَِّر، اإلعراِب، السماَء: مفعوٌل ِبه منصوٌب وعال

، لنا: الّالم حرُف جّرٍ ونا ضميٌر متَّصٌل  والفاعُل ضميٌر مستتٌر جوازاً تقديُرهُ هو، وجملةُ بنى في محّلِ رفعٍ خبٌر إنَّ

ُِ الفتحةُ مبنيٌّ على السُّكوِن في محّلِ جّرٍ بحرِف الجّرِ متعلّقاِن بالف عِل بنى،بيتاً:مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبِه

ّمِ ف ةُ الظَّاهرةُ،والهاُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الضَّ مَّ ي الظَّاهرةُ على آخِره، دعائُمهُ:مبتدأٌ مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضَّ

ةُ الّظاهرةُ  مَّ : خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ  ،محّلِ جّرٍ باإلضافِة،أعزُّ

( في محّلِ نصٍب صفةٌ، وأطوُل: الواُو حرُف عطٍف، أطوُل: اسٌم معطوٌف على أعزّ   والجملةُ ) دعائُمه أعزُّ

ُِ الّضّمة الّظاَهرةُ.  مرفوعٌ مثلُه وعالمةُ رفعِه

نيللدَّاللِة على الُمفرِد المذكَّرِ األسماء  الموصولة  هي: ال ذي:  ٌل مضارعٌ ، أحترُم: فع: أحترم  المعلَم ال ذي يعلم 

ّمةُ الّظاهرةُ والنُّوُن للوقايِة والفاعُل ضميٌر مستتٌر وجوباً تقديُره أنا،والياُء ضميرٌ   مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

 به.المعلَم: مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الظَّاهرةُ. متَّصٌل مبنيٌّ على الّسكوِن في محّلِ نصٍب مفعوٌل 

ةُ  مبنيٌّ على الّذي:اسٌم موصولٌ  مَّ ني:فعٌل مضارعٌ مرفوعٌ وعالمةُ رفِعه الضَّ  السُّكوِن في محّلِ نصٍب صفةٌ، يعلّمُّ

اهرةُ، ُُ  السُّكوِن في والفاعُل ضميٌر مستتٌر جوازاً تقديُره هو، والنُّوُن للوقايِة،والياُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على  الظَّ

 محّلِ نصٍب مفعوٌل به.

ي من أجِل أوالِدهاى الُمفردِة المؤنَّثِة:للدَّاللِة علال تي:  .أحب  األمَّ ال تي تضح 

 للدَّاللِة على مثنَّى المذكَِّر،أثنْيُت على اللّذْين تفّوقا.الل ذان:

 للداّللِة على ُمثنَّى المؤّنِث،كّرَمِت المدرسةُ الطالبتين اللَّتين تفوقتا.الل تان أو الل تين: 

 ِة الذُّكوِر،ذهَب الّذين أحبُّهم.للدَّاللِة على جماعال ذين:

.ِّ للداّللِة على جماعِة اإلناثالل واتي أو ال الئي:  ، أحترُم اللّواتي يضحيَن لتربيِة أبناِئهنَّ

 للدَّاللِة على العاقِل،) َمْن ذا الّذي يُقِرُض هللاَ قرضاً حسناً(.َمْن:

 للدَّاللِة على غيِر العاقِل،أحبُّ ما تنصُحني به.ما:

:  ) ثم لننزَعنَّ من كّل شيعٍة أيُّهم أشدُّ  للداّللِة على كّلِ المعاني السَّابقة بحسِب ما تضاُف إليهِ أي 

حمَن ِعتيَّا  ( تدلُّ على العاقِل. على الرَّ

ف  بال-5  المعرَّ

فهُ،كتابٌ   الكتاُب. -اسٌم يتمُّ تعريفُهُ بإلحاِق ال به، حيُث تدخُل على االسِم النّكرةِ فتعّرِ



ُف بال بحسِب موقِعِه في الكالِم: قرأُْت ه:إعراب    ، الكتاَب: مفعوٌل بهالكتابَ يُعرُب الُمعرَّ

 منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ.

ف  باإلضافةِ -6  المعرَّ

ُف االسُم النَّكرةُ بإضافِتِه إلى واحٍد من أسماِء المعرفِة السَّابقِة.  يعرَّ

ٍف بال:طالب  -1  العلِم ال يرتوي. المضاف  إلى معرَّ

 ُُ أحمدَ.قلمهذا المضاف  إلى اسِم علٍم:-2

 الّذي حضَر. كتابِ قرأُْت في المضاف  إلى اسٍم موصوٍل:-3

 .قلميهذا المضاف  إلى ضميٍر:-4

 ذلك الطالِب. قلم  هذا المضاف  إلى اسِم إشارٍة:-5

،قلمُ هذا قلم  ذلك الطالبيُعرُب بحسِب موقِعِه في الكالِم،إعراب ه :  :خبٌر مرفوعٌ وعالمةُ رفِعهِ ُِ

ةُ الظَّاهرةُ ذلك:اسُم إشارةٍ مبنيٌّ على الفتِح في محّلِ جّرٍ باإلضافِة، والّالُم للبعِد،والكافُ  مَّ  للخطاِب. الضَّ

 

ف  بالن داءِ -7  المعرَّ

ُف بنداِئه لتخصيِصه، مثال:  درْس.ليا طالب  ا هو اسٌم يُعرَّ

ّم في محّلِ نصٍب على الّنِداِء.طالُب: منادى نكرةٌ مقصودةٌ إعراب ه:   مبنيٌّ على الضَّ

 

 الت مييز  

 ،عسال  هو اسٌم نكرةٌ منصوٌب يزيُل الغموَض عن كلمٍة أو جملٍة قبلَهُ، مثاٌل: اشترْيُت أوقيةً 

 ( بيَّنت المقصودَ بأوقّيٍة.والتَّمييُز نوعاِن: عسالً  فكلمةُ)

فرِد: -1  فردةً ملفوظةً قبلَه، ويأتي بعدَ:ويكوُن مميَُّزهُ كلمةً متمييز  الم 

 طالباً. عشروننجَح عدٍد:-1

 عسالً. أوقية  اشترْيُت وزٍن: -2

 حليباً. لترا  شرْبُت كيٍل:-3

 أرضاً.  هكتارا  زرْعُت مساحٍة: -4

 قماشاً. ذراعا  اشترْيُت قياٍس:-5

الً ويكوُن مميَُّزهُ ملحوظاً من الجملِة الّتي قبِلهُ دوِن ذكتمييز  الجملِة: -ب  ِرِه، ويكوُن إّما ُمحوَّ

 ،أّي:حُسَن خلُق أحمدَ.خلقا  حُسَن أحمدُ  فاعٍل: -عن:

 ،أّي:زرْعُت وردَ الحديقِة.وردا  زرْعُت الحديقةَ أو مفعوٍل بِه:  -

:) أنا أكثُر منَك ماالً وأعزُّ أو مبتدأ  -  (، أّي:مالي أكثُر من ماِلَك، ونفري أعزُّ من نفِرك.نفرا  ٍُ

:يكون  ال   -  اشترْيُت أوقيةً عسالً.منصوبا : -تَّمييز 

 :اشترْيُت أوقيةً من عسٍل.مجرورا  بِمن  -

 اشترْيُت أوقيةَ عسٍل.أو مجرورا  باإلضافِة:  -

 يكثر  التَّمييز  بعَد:

 كلمِة كذا:رأْيُت كذا مدينةً.  -1

يادةِ: امتألَت الغرفةُ قمحاً، ازدا  -2  دَ الطُّالُّب علماً.فعٍل يدلُّ على االمتالِء أو الّزِ

:نِعَم أحمدُ طالباً، أو:بئَس خلقاً الكذُب.  -3  أسلوِب المدحِ أو الذّّمِ

ِب:ما أجمَل األرَض منظراً.   -4  التّعجُّ

 الفعِل) سما(:سما أحمدُ خلقاً.   -5

 اسِم التّفضيِل:)أنا أكثُر منَك ماالً(.   -6

 ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــالح

ى صاحَب الحاِل، ويُستفهُم عنهُ بكيَف.اسٌم ف  ضلةٌ، نكرةٌ، منصوٌب، يبّيُِن هيئةَ اسِم معرفٍة قبلَهُ يسمَّ

 ،ماشياً: حاٌل منصوبةٌ وعالمةُ نصبِها الفتحةُ الظَّاهرةُ، وهَي تبّيُِن هيئةَ ماشيا  مثاٌل:حضْرُت 

 الفاعِل،وهَو الضَّميُر التَّاُء في حضْرُت.

 أيُّ يُمكُن االستغناُء عنهُ في الجملِة دوَن أْن يتغيََّر معناها، ففي الجملةِ :الحال  اسـم  فضلة   -1



 السَّابقِة يُمكُن االكتفاُء بقوِلنا:حضْرُت إلى المدرسِة.

َر عن الحاِل، مثاٌل: قول الّرصافّي: صاحب  الحاِل اسم  معرفة : -2  ويصحُّ أْن يأتَي نكـرةً إذا تأخَّ

 عُرَب قاطبةً حتّى إذا ما انتدْبنا ال

 رجالً  واحـداً كنَّا كأنَّا انتدْبنـا 

فكلمةُ)واحـداً( حاٌل، وصاحُب الحاِل)رجالً( جاَء نكرةً، وكاَن في األصِل القوُل: رجالً واحداً، فيكوُن)واحداً( عندئٍذ 

فةَ إذا تقدََّمت على الموصوِف أُعرَبْت حاالً.  صفةً، غيَر أنَّ الّصِ

شتقَّة  -3  حضْرُت ماشياً، ماشياً: حاٌل جاَءْت مشتقّاً )اسَم فاعٍل( وهَي نكرةٌ.:الحال  نكرة  م 

 وتأتي الحال  جامدة :

شتقٍَّة  -1  إذا دلَّْت على:إذا صحَّ تأويل ها بنكرٍة م 

 :كقوِل سليماِن العيسىتشبيٍه: -ا

 أنا في هدرةِ الحناجّر أنسابُ 

 ِمْلَء الدُّجى ودويَّا هتافا  

 أْي هاتفاً.

 ،أّي مقايضةً.يدا  بيدٍ سلَّمتَُك الكتاَب كٍة:م شارأو -ب

جاُل أوالت رتيِب:-ج  أْي مرتبيَن.رجال  رجال ، دخَل الّرِ

 .أوقية  اشترْيُت العسَل أوالس عِر:-د

 

2- ،ٍ لٍة بمشتق   إذا كاَنْت:أْن تكوَن غيَر مؤوَّ

 ،خاتماً: حاٌل منصوبةٌ.خاتما  هذا ذهبَُك فرعا  من صاحبِها: -ا

ليلةً(، أربعيَن:حاٌل منصوبةٌ، وعالمةُ نصبِها الياُء ألنَّها ملحقةٌ بجمعِ  أربعينَ :)فتمَّ ميقاُت رّبِِه لى العددِ دالَّة  ع -ب

 المذكَِّر السَّالِم. 

لة  على بعِضها: -ج  ، زبيباً ودبساً: حاٌل منصوبةٌ.دبسا  أطيُب منه  زبيبا  العنُب أْن تكوَن مفضَّ

 موُج قدراً كبيراً، قدراً:ارتفَع الأْن تكوَن موصوفة : -د

 حاٌل منصوبةٌ.

لَت بنكرةٍ مشتقٍة،مثاٌل: ذهْبُت وتأتي الحال  اسم  معرفٍة:  ،أّي منفرداً.وحديإذا أُّوِ

لَ ادخلوا   فاألّوَل،أّي مرتبين. األو 

 يأتي صاحُب الحاِل:صاحب  الحاِل:

 مسرعاً. الط الب  جاء َفاعال :

 .غزيراً  المطرَ أنزَل هللاُ مفعوال  به:

 ناضجةً. الفاكهة  تُؤكُل نائَب فاعل:

 مجدّاً.الط الب  هذا خبرا :

 مجتهداً خيٌر منه كسوالً. مبتدأ :أحمد  

ا  ومجرورا :  مسروراً.بأحمَد  مرْرتُ جار 

 أنواع  الحاِل:

 ، مسرعاً:حاٌل مفردةٌ.مسرعا  جاَء الّطالُب مفردة :-1

 تحتوي على رابٍط يربُطها بصاحِب الحاِل،جملة :-2

 قد يكوُن الّرابُط الواَو أو الّضميَر أو كليهما معاً،و 

 سواًء كاَنت الجملةُ اسميةً أو فعليةً، كقوِل خليِل مطران:

 ولقد ذكْرتُِك و) النَّهاُر مودّعٌ(.

 والقلُب بيَن مهابٍة ورجـاءِ 

 الّرابُط هنا الواُو .

 عادَ أحمدُ)يركُض(، الّرابُط هنا الّضميُر المستتُر.

 على الشَّجرِة.شاهْدُت العصفوَر لٍة:شبه  جم-3

ً كلمات  ال ت عرب  إال  حاال : ً -قاطبةً  -معا ً  -سّراً  -فُرادى عيانا  .كهالً  -تترى -خالفا



 ّ  طلقّ  الم ّ  المفعول

ُِ هُِ عدد ُِ بيان ُْ أو  ُِ هُِ لتوكيد ُِ هُِ فعل َُ بعد ُُ ذكرُُ ي ٌُ منصوب ٌُ مصدر  .ُِ هُِ نوع ُْ أو  ُِ

َُ الط َُ :نجحُِ الفعل ُُ توكيد-1:ّ  هّ  أنواع  ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة ٌُ منصوب ٌُ مطلق ٌُ ،نجاحاً: مفعولنجاحا   ُُ البُّ

 .ُِ هُِ على آخر ُُ اهرةَُ الظّ ُُ الفتحة

 ٌُ طلقُُ م ٌُ الغزال، وثبةَ:مفعول وثبةَ  ُُ تُْ :وثبُِ هُِ نوع ُُ بيان-2

 .ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحةوعالمةُ نصِبِه  ٌُ منصوب

 ُُ الفتحةِه وعالمةُ نصِب  ٌُ منصوب ٌُ مطلق ٌُ مفعول :، دورتيندورتين ُِ الحديقة َُ حول ُُ تُْ :درهِ عددِ  ُُ بيان-3

 .ُُ اهرةَُ الظّ 

، إحساناً: إحسانا   ُِ إلى الفقراء ٌُ محسن َُ :أنتُِ هُِ من جنس ٍُ فاعل ُِ اسم َُ بعد ُُ المطلق ُُ قد يأتي المفعول

 .ُِ هُِ على آخر ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحةوعالمةُ نصِبِه  ٌُ منصوب ٌُ مطلق ٌُ مفعول

َُ :الطُِ المفعول ُِ اسم َُ أو بعد  ٌُ منصوب ٌُ طلقُُ م ٌُ لاً: مفعو ُّ كثيراً، حب حب ا   ٌُ محبوب ُُ دّ ُِ مجُُ ال ُُ البُّ

 .ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحةوعالمةُ نصِبِه 

 ٌُ منصوب ٌُ مطلق ٌُ كثيراً، إحساناً: مفعول إحسانا   ُِ إلى الفقراء َُ كُِ بإحسان ُُ تُْ عجبُُ : أُِ المصدر َُ أو بعد

 .ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحة ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة

 

 ِّ المطلق ِّ المفعول ّ  نائب

 :ُِ طلقُُ الم ُِ عن المفعول ُُ ينوب

 ُُ تُْ :ركضُُ على معناه َُ دلّ  أو مافي المعنى،  هُ رادفُ ُُ م-1

 ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة ٌُ طلق منصوبُُ م ٍُ مفعول ُُ ، هرولةً:نائبهرولة  

 .ُِ هُِ على آخر ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحة

ٌُ مبني ٍُ إشارة ُُ : اسمَُ ،تلكَُ الكتابة َّ تلك ُُ تُْ إليه:كتب ُُ اإلشارة-2 ُِ في محل ُِ على الفتح ُّ  ُِ نائب ُِ نصب ُّ

 مطلق. ٍُ مفعول

َّ مر ُِ لحديقةا َُ حول ُُ تُْ : درُِ هُِ على عدد َُ دلّ  ما-3 َُ ، مرتينّ   ٌُ طلق منصوبُُ م ٍُ مفعول ُُ تين:نائبُّ

 .ُِ هُِ على آخر ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحةوعالمةُ نصِبِه 

َُ :صفُُ هُُ صفت-4  ُِ هُِ نصب ُُ وعالمة ٌُ طلق منصوبُُ م ٍُ مفعول ُُ ،كثيراً: نائبكثيرا   ُُ الّبُُ الطّ  َُ قُّ

 .ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ الفتحة

َُ رال َُ كلّ  ُُ تُْ : ركضُِ ضيفتا إلى المصدرُُ لفظتا كّل وبعض إذا أ-5 طلق ُُ م ٍُ مفعول ُُ : نائبَُ ، كلّ ُِ كضُّ

 .ُُ اهرةَُ الظّ  ُُ لفتحةوعالمةُ نصِبِه ا ٌُ منصوب

َُ تمه َُ الت بعضَ  ُُ تُْ لُّ ، مطلق منصوب ٍُ مفعول ُُ عَض: نائبب ، ُِ لُُ مهّ ُّ  ُُ الفتحة ُِ هُِ نصب ُُ وعالمةٌُ

 .ُُ اهرةَُ الظّ 

 

 :طلقا  ّ  م ّ  مفعوال ّ  إال ّ  تكون ال ّ  كلمات

ً ُِ ق-براً َُ ها:صُُ بعض ُِ هُِ طلقاً وهذُُ م ًُ مفعوال ُّ إال ُُ عربُُ ال ت ٌُ كلمات َُ هناك ً ُُ س-قعوداً -ياما -كوتا

ً ُُ ج ُُ تعج -رحمةً -اجتهاداً -لوسا ُّ ً ً  -سمعاً وطاعةً  -إهماالً  -با -(ُِ بحاَن هللا ُُ ) س.بحانَ ُُ س -كراً ُُ حمداً وش-عجبا

َُ لب -حاشى )حاشى هلل(–عاذَ) معاذَ هللا( َُ م  َك.ُْ دوالي -كَ ُْ حناني -كَ ُْ عديَُ يَك وسُّ

 

 المفعول ألجله

للمعلِّم، احتراماً: مفعوٌل ألجِلِه منصوٌب وعالمةُ  احتراما   لبياِن سبِب وقوعِ الفعِل، مثاٌل: وقْفُت هو مصدٌر قلبيٌّ يذكرُ 

 وقد بيََّنت كلمةُ)احتراماً( سبب الوقوف.    نصِبِه الفتحةُ ال ّظاهرةُ على آخِرِه.

 اٌل: جْئُت إلى المدرسةِ إذا جاَء المفعوُل ألجِلِه مجّرداً من ال ومن اإلضافِة، فينصُب غالباً، مث  -

 طلباً للعلِم.

 أّما إذا جاَء معّرفاً بال فيكوُن مجروراً بمن،مثاٌل: وقْفُت لالحتراِم. -

هُ بمن، مثاٌل:سافْرُت ابتغاَء العلِم، أو:سافْرُت البتغاِء العلِم.  -  أّما إذا جاَء مضافاً فيجوُز نصبُهُ أو جرُّ

 



 اسم الهيئة

 المتأدّبين. ِجلسةَ فعِل ونوِعه، مثاٌل:جلَس اسٌم يدلُّ على هيئِة ال

 ، ومن فوِق الثاّلثّيِ يُؤتىِوثَْبة -(، مثاٌل:َوثَبَ فِْعلَة:يُصاغُ من الفعِل الثاّلثّيِ على وزِن)صوغ ه

 احتراما  كثيرا .بمصدِره موصوفاً، مثاٌل: احترمتُهُ 

ة  اسم المر 

ةً واحدةً، مث   .َدْعوة   -،أو دعاَوثَْبة-اٌل: َوثَبَ هو مصدٌر يدلُّ على وقوعِ الفعِل مرَّ

ُِ على وزِن )صوغ ه :  ا إذا كاَن المصدُر على وزِن)َفْعلَة( يُؤتى به َوثْبَة   -(، مثاٌل: وثبَ فَْعلَةيُصاغُ من الفعِل الثاّلثّيِ ،أمَّ

 مربوطٍة على آخِره، مثاٌل:، ويُصاغ من فوِق الثاّلثّيِ على وزِن مصدِره بزيادةِ تاٍء واحدة َدْعوة  موصوفاً، مثاٌل: دعا 

ا إذا كاَن المصدُر منتهياً بتاٍء مربوطٍة يُؤتى بِه موصوفاً، مثاٌل: أفادَ إرجاعة -أرجعَ  ، أمَّ  .واحدة   إفادة  ًُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 البدل

ى الُمبدُل منهُ، وي دُ لهُ باسٍم آخَر قبلَه يُسمَّ تبعُهُ بحركِة تابٌع يكوُن هو المقصودُ بالحكِم أّي بمضموِن الجملِة، يُمهَّ

ّمةُ الّظاهرةُ، وهو  اإلعراِب.مثاٌل: انتصَر القائدُ خالدٌ بُن الوليِد في اليرموِك، خالدُ: بدٌل مرفوعٌ وعالمةُ رفِعِه الضَّ

دَ لخالٍد، وهو الُمبدُل منه، وليَس هو المقصودُ بالحكِم لذلَك يمكُن حذفُهُ  دوَن المقصودُ باالنتصاِر، أّما القائدُ فهو اسٌم مهَّ

 أْن يتغّيَر المعنى.

 البــدل  المطابق  ) بدل  كل ٍ من -1أنواع  البدِل:

:)  فيه يُطابُق البدُل المبدَل منه في المعنى، فخالدٌ في المثاِل السَّابِق يُطابُق )القائدَ( في المعنى.كل ٍ

2- : دُ إلى المبدِل منه ويطابقُه، مثاٌل: يكوُن البدُل جزءاً من المبدِل منه، ويحتوي على ضميٍر يعو بدل  بعٍض من كل ٍ

، نصفَها: بدٌل منصوٌب بالفتحِة الّظاهرةِ، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على الفتحِ في محّلِ جّرٍ نصفَهاحفْظُت القصيدةَ 

ه الكسرةُ الّظاهرةُ، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ   على الفتحِ باإلضافِة، مثاٌل آخَر: مرْرُت بالمدرسِة مجرور وعالمة جّرِ

 في محّلِ جّرٍ باإلضافِة.

، خلقُه: خلق هيكوُن المبدُل منهُ مشتمالً على البدِل دوَن أْن يكوَن البدُل جزءاً منه،مثاٌل: أعجَبني أحمدُ بدل  اشتماٍل:  -3

ِة الظَّاهرةِ، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على الّضّمِ في محّلِ جرٍّ  مَّ  باإلضافِة.فأحمدُ يشـتمُل بدُل اشتماٍل مرفوعٌ بالضَّ

 فيه(. قتالٍ على البدِل خلقُـه، دوَن أن يكـوَن هذا جزءاً من أحمدَ.مثاٌل آخُر: ) يسألُوَنَك عن الشَّهِر الحراِم 

 

 الت وكيد  

ى ذلك باالسِم المؤّكِد،و  هِن ولتأكيِد حكِمه وترسيخِ مضموِنه، ويُسمَّ يكوُن االسُم المؤّكدُ تابٌع يُذكُر بعدَ اسٍم لتقويِته في الذِّ

 معرفةً دائماً.

:  -1نوعا الت وكيِد: ً يتمُّ بإعادةِ اللّفِظ المراِد توكيدُه،سواًء كاَن الت وكيد  اللَّفظي  ،ال: توكيدٌ  ال، مثُل:ال حرفا أبوُح بالسّرِ

ً لفظيٌّ ال محلَّ له من اإلعراِب. أو كاَن  ُر الّطالَب اسما الّطالَب:توكيدٌ لفظيٌّ منصوٌب وعالمةُ المجدَّ،  الط البَ ،مثُل: أقدِّ

ُر: توكيدٌ لفظيٌّ ال محلَّ له من اإلعراِب. أو كاَن  أقد ر  ،مثُل: أقدُّر فعالً نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ.أو كاَن  الّطالَب المجدَّ، أقدِّ

 : توكيدٌ لفظيٌّ ال محلَّ له من اإلعراِب.ي كافأ  المجد  ، مثُل:يُكافأُ المجدُّ، جملةً 

ميُر الياُء كتابيالّتي اتّصَل بها الضَّميُر، مثُل:هذا كتابي  بتكراِر الكلمةِ :يتمُّ توكيدُها وكيد  الضَّمائِر المت صلةِ ت ،اتّصَل الضَّ

َر االسُم لتوكيِد الّضميِر، أو يتّم توكيِدها بضميِر رفعٍ منفصٍل سواًء كاَن الّضميُر المتّصُل المؤكَّدُ  باالسِم،كتابي فُكرَّ

، أنا: أنا، نحن توكيدٌ للّضميِر نا في سْرنا وهو ضميُر رفعٍ، كافأْتَني نحنفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، أمثلةٌ: سْرنا مر

،وكلٌّ أناتوكيدٌ للضميِر الياِء في كافأْتَني، وهو ضميُر نصٍب،كتابي  ، أنا توكيدٌ للضميِر الياِء في كتابي وهو ضميُر جّرٍ

  بضميِر رفعٍ.من هذه الّضمائِر أُّكدَ 



2- : كال وكلتا  -عامة -كلّ -جميع-ذات -عين -يتمُّ بذكِر ألفاٍظ معّينٍة بعدَ االسِم لتوكيِده، وهَي: نفس الت وكيد  المعنوي 

المضافتان إلى الّضميِر، على أن تحتوَي هذِه األسماُء على ضمائَر تعودُ على االسِم المؤّكِد وتطابقُه في التذكيِر أو 

 ، واإلفراِد أو التّثنيِة أو الجمِع.التّأنيثِ 

 الّذي كْنُت أقرُؤهُ، نفُسـه: توكيدٌ مرفوعٌ وعالمةُ  نفس ههذا الكتاُب -أمثلةٌ:

 رفِعِه الّضّمةُ الّظاهرةُ على آخِرِه، والهاُء ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الّضّمِ في محّلِ جّرِ باإلضافِة.

نصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الّظاهرةُ، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على الفتِح في ، عينَها:توكيدٌ معينَهاقرأُْت القّصةَ -

 محّلِ جّرٍ باإلضافِة.

 

ِه الكسرةُ الّظاهرةُ، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على كل ِهمسلَّْمُت على الحاضرين - ، كلِّهم: توكيدٌ مجروٌر وعالمةُ جّرِ

 الميُم للجمعِ الكسِر في محّلِ جّرٍ باإلضافِة،و 

، كلتيهما، وعلى الّطالبتين كليهماكال وكلتا تُستعمالن للتّوكيِد إذا أُضيفَتا إلى الّضمير مثاٌل: أثنْيُت على الّطالبين  -

ِه الياُء ألّنه ملحٌق بالمثنَّى، والهاُء ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على الكسِر في محّلِ  كليهما وكلتيهما:توكيدٌ مجروٌر وعالمةُ جّرِ

 جّرٍ باإلضافِة.

 

 

 

 

 الن عت  

رُ  ى ذلك االسُم المنعوُت، أو الموصوُف، مثاٌل: أقدِّ  أو الّصفةُ، تابٌع يُذكُر بعدَ اسٍم لبياِن صفِته أو تمييِزه عن غيِره، ويُسمَّ

 ،المجدَّ:نعٌت منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحةُ الّظاهرةُ.المجدَّ الّطالَب 

 حاالِت الت اليِة:ويطابق  الن عت  المنعوَت في ال

 حيُث يكوُن مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً بحسِب موضعِ المنعوِت من اإلعراِب.في حركِة اإلعراِب:-1

 فإذا جاَء المنعوُت نكرةً كاَن النّعُت نكـرةً، مثاٌل: في الت عريِف أو التنكيِر:-2

أحّب إلى هللا من المسلِم  القوي  ةً، مثاٌل: )المسلُم من مشرك( وإذا جاَء معرفةً كاَن النّعُت معرف خير  ) لعبدٌ مؤمٌن 

 (.الضَّعيفِ 

 فإذا جاَء المنعوتُ في اإلفراِد أو الت ثنيِة أو الجمِع:-3

(، وإذا جاَء المنعوُت مثنَّى جاَء النّعُت مثنَّى، مثاٌل: )للّنسِر عيناِن موضونةٍ مفرداً جاَء الّنعُت مثلَه، مثاٌل: )على ُسُرٍر 

 (.الباسقات  وإذا جـاَء المنعوُت جمعاً جاَء النّعُت جمعاً، مثاٌل: ) تحيُط بمنزِلنا األشجاُر ( حاد تان

( وإذا جاَء  األبي  فإذا جاَء المنعوُت مذّكراً جاَء النّعُت مذّكراً، مثاٌل: ) العربيُّ في التذكيِر أو الت أنيِث:-4 يرفُض الذّلَّ

 (.العاليةتناُل من األشجاِر  القوي ة  مثاٌل: ) الريُح  المنعوُت مؤّنثاً جاَء الّنعُت مؤّنثاً،

قد يأتي النّعُت جملةً اسميةً أو فعليةً، عندئٍذ يجُب أْن تحتوَي على ضميٍر متّصٍل أو منفصٍل يعودُ على المنعوِت، على -

ها وارفة ( أْن يكوَن المنعوُت نكرةً، مثاٌل: هِذه حديقةٌ ) ْت على الّضميِر فجملةُ أشجاُرها وارفةٌ ن أشجار  َُ عٌت اشتمَل

 المتّصِل الهاِء العائِد على االسِم النّكرةِ )حديقةٌ(.

:شاهْدت  فال حا )يعمل  في الحقِل(،  فجملةُ  مثال  آخر 

 يعمُل في الحقِل نعٌت اشتملَْت على الّضميِر المستتِر)هو( العائِد إلى االسِم النّكرةِ)فالحاً(.

 يقوم  بواجباتِه(.) نشيطا  ُمفرداً أو جملةً فعليةً أو اسميةً، مثاٌل:كافأُت طالباً قد يتعدّدُ النّعُت سواًء كاَن  -

أو:هذه جدراٌن  عاليات  إذا كاَن المنعوُت جمعاً لغيِر العاقِل جاَز أْن يُعامَل ُمعاملةَ المفردةِ المؤّنثِة، مثاٌل: هذِه جدراٌن 

 عالية  

 

ستثنى بإال    الم 

  للداّللِة على أّنه يخالُف ما قبلَها في الحكِم.اسٌم منصوٌب يُذكُر بعدَ إالّ 

 الُمستثنى منه. -المستثنى -أداةُ االستثناءِ أركان ه:

 مثاٌل:حضَر الّطالُّب إالّ خالداً، إال:أداةُ االستثناِء، الّطالُّب، المستثنى منه، خالداً: المستثنى.



ا: استثناء  مت صل : جنِس المستثنى منه، مثاٌل: حضَر الّطالُّب إالّ خالداً، فخالدٌ من حيُث يكوُن المستثنى من االستثناء  إم 

 جنِس الّطالِّب.

: حيُث يكوُن المستثنى من غيِر جنِس المستثنى منه، مثاٌل: وصَل المسافرون إالّ أمتعتَهم، فاألمتعةُ أو استثناء  منقطع 

 ليَسْت من جنِس المسافرين.

:االستثناء  الت ام  -1أنواع  االستثناِء: هو الّذي ذُِكَرْت أركانُه كلُّها، والكالُم فيه مثبٌت غيُر منفّيٍ،يُعرُب االسُم بعدَ  المثبت 

 إالّ منصوباً على االستثناِء، مثاٌل: نجَح الّطالُّب إالّ طالباً، طالباً:مستثنى بإالّ منصوٌب وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ.

2- : ، ويُعرُب االسُم بعدَ إالّ إّما منصوباً على هو الّذاالستثناء  الت ام  المنفي  ي ذُِكَرْت أركانُه كلُّها، والكالُم فيه منفيٌّ

، طالباً: مستثنى بإالّ منصوٌب وعالمةُ نصِبه طالبا  االستثناِء، أو بدالً من المستثنى منه، مثاٌل:لم يرسب الّطالُّب إال 

ِه الّضّمةُ الّظاهرةُ.طالب  الفتحةُ الّظاهرةُ، أو:لم يرسـب الّطالُّب إالّ  ُِ  ، طالٌب: بدٌل مرفوٌع وعالمةُ رفعِ

3-: هو الّذي يكوُن المستثنى منه محذوفاً،والكالُم منفّياً، فيُعرُب االسُم بعدَ إالّ بحسِب موقِعه االستثناء  الن اقص  المنفي 

 ّمةُ الّظاهرةُ.في الكالِم، مثاٌل:ما نجَح إال خالدٌ، خالدٌ: فاعٌل مرفوعٌ وعالمةُ رفِعه الضّ 

 

 

 

 

 

 

 

 المستثنى بغيِر وسوى

 يُستثنى بغيِر وسوى فتُعربان إعراَب االسِم الواقعِ بعدَ إالّ.

إذا كاَن االستثناُء تاّماً مثبتاً تعربان اسمين منصوبين على االستثناِء، مثاٌل: حضَر الّطالُّب غيَر طالٍب،غيَر: اسٌم -1

 الفتحةُ الّظاهرةُ. منصوٌب على االستثناِء وعالمةُ نصِبه

إذا كاَن االستثناُء تاّماً منفياً تُعربان إّما اسمين منصوبين على االستثناِء أو بدلين من الُمستثنى منه، مثاٌل:لم يحضر -2

 غير  طالٍب،غيَر: اسٌم منصوٌب على االستثناِء وعالمةُ نصِبه الفتحةُ الّظاهرةُ.أو:لم يحضر الّطالُّب  غيرَ الّطالُّب 

 ، غيُر: بدٌل مرفوٌع وعالمةُ رفِعه الّضّمةُ الّظاهرةُ.طالبٍ 

طالٍب،غيُر:فاعٌل مرفوعٌ  غير  إذا كاَن االستثناُء ناقصاً منفّياً تُعربان بحسِب موقِعِهما في الكالِم،مثاٌل:لم يحضر -3

 وعالمةُ رفِعه الّضّمةُ الّظاهرةُ.

 عدا وخال وحاشا ـالمستثنى ب

 حالتان: يُستثنى بهذه األدواِت،ولها

 فتعربان أفعاالً ماضيةً، مثاٌل:أال كلُّ شيٍء ما خالأْن ت سبَق بما المصدري ة:-1

هللاَ باطُل، ما:مصدرّيةٌ،خال: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِ الُمقدِّر، هللاَ:لفُظ الجاللِة مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبه 

 الفتحةُ الّظاهرةُ.

يجوُز أْن تكوَن أفعاالً ماضيةً وما بعدَها مفعوٌل به، مثاٌل:نجَح الّطالُّب عدا فغير  مسبوقٍة بما المصدري ة:-2

،عدا:فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الّظاهِر، المهملين: مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبه الياُء ألّنه جمُع مذّكٍر المهملين

،مثاٌل: نجَح الّطالُّب عدا  ه سالٌم، ويجوُز أْن تكوَن حروَف جّرٍ ، طالٍب: اسٌم مجروٌر وعالمةُ جّرِ طالٍب، عدا:حرُف جّرٍ

 الكسرةُ الّظاهرةُ على آخِره.
 تم بحمد هللا    

 

ني  أعزائي :     تسعدني مالحظاتكم  ردكم ويسر 


