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الرحيم الرحمن الله بسم
في عتِضُو الّتي الكتب هي ٌكثيرة

ذينّلل أو المبتدئيند للنّاشئة النّحو
النّحو مراجع صعوبة من يشكون

واضعي من ٌكّل المعروفة،ويحاول
خدمة وضعه ما طّيبس أن الكتب هذه
كانت هنا ومن ولبنائها، ادّالض للغة
هذه من المزيد وضع في عوبةّالص

أقدمت وقد ،تلك إلى تضاف الكتب
من غمّالر على العمل هذا على

بما فيه، تقصيري صعوبته،ومعرفة
من الطّلّب لبنائي توفيره في رغبت
والملءا النّحو في طّمبس موجز كتاب
الّلغة لقواعد ًشامل يكون أن على

حاجة ّيسد العربي، والملءا العربية
هذا بجوانب الحاطة إلى النّاشئة

ط،ّومبس موجز شامل بأسلوب العلم
بصياغة القاعدة وضعت فقد هنا ومن
هاإيّا ًالغرض،متبعا تخدما طةّمبس

هذه تكون أن ًمراعيا مناسبة بأمثلة
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اليومية الحياة مفرداتد من المثلة
إلى ذلك يّيؤد أن دون للنّاشئة،

على حرصت بل القاعدة اجتزاءا
ً استطعت، ما ةّموليّالش في معتمدا
الرئيسة.  الّلغة مراجع على ذلك كّل
على الحرص إلى أسعى وأنا نيّنإ

هذا من المبتغاة ةايالغ إلى الوصول
من كّل يعذرني أن آمل نيّفإن العمل

يلحظ أو الهنات، بعض فيه يجد
وإن فإني جوانبه، بعض في ًتقصيرا
تجنب على كلّه الحرص حرصت
والكمال ،ًحدودا عمل لكّل أن ذلك،إل

ناّوإن وحده، تعالى لله ذلك كّل في
ناّيمد أن وتعالى سبحانه لنسأله
هذه لغة القرآن، لغة لخدمة بالعون

بين من لرسالته اختارها الّتي المة
وراءا من     والله         ً.جميعا المم

 القصد.
عبد اللطيفف عبد      

السعيد الرحمن
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الكلم أقسام
ٍوفعل ٍاسم إلى ُالكلما قسمُي

.وحرف
أو ًمعنى على َدّل ما َ: هوُالسام

وهو جرة،ّر-الشُّطوّ،مثل:التٍشيءا
:ٌأنواع
ُ.فاطمة – ُ: أحمدٍإنسان ُاسم-1
ٌ.- حصانٌ: غزالٍحيوان ُاسم-2
ٌ.- قمحٌ: شجرةٍنبات ُاسم-3
ٌ.- طاولةٌ: جدارٍجماد ُاسم-4

: ا- يقبلساماته
ُ- الجدارٌدخول( ال)عليه:جدار

النّداءا أداة دخول ب- يقبل       
!ُأحمد عليه:يا

أو ٍحدث على َدّل ما َ:هوُالفعل
ًمرتبط ٍعمل من.ّبالز ا

ً ُالحدث َكان فإن ُالفعل َكان ماضيا
ً ُالحدث َكان وإن )،مثل: (حضَرماضيا
ً مثل: ً،مضارعا ُالفعل َكان حاضرا
ِطلب على ُالفعل َدّل وإن ُ)(يحضر
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أمر َفعل الفعُل َكان ِالعمل ِحدوث
.ْ)(احضر:ٍُ،مثل

ِبطّللر َاستعمل ما :هوُالحرف
ِأجزاءا َبين أو ِوالفعال ِالسماءا َبين

 من- إلى.ُ: مثل ِ،الجملة

لساماءا
والمشتّق الجامد

من ُؤخذُي ل الّذي ُالسم :هوُالجامد
).باب،مثل(ِهغير
من ُؤخذُي الّذي ُالسم :هوُوالمشتقّ 

.الطّلوِع ) منَمطْلَع( ُمثل ،غيره
نوعان: ُالجامد ُالسام
ُدركُي الّذي ُالسم هو :ٍذات ُا- اسم
ٌ- نحلةٌ،مثل: شمسِبالحواّس

الّذي ُالسم هو :ًمعنى ُب- اسم
:ُالمصدر،مثل ىَويسّم ِبالعقل ُدركُي

ٌ.- صدقٌاحتراماد
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ُالمصدر
ُالسم وهو ًمعنى ُاسم ُالمصدر

،ُوالمشتّقات ُالفعال ُعنه ُتصدر الّذي
:ُهُوأنواع

الثّلثاي المصدر
ِجوعّبالر ُعرفُي ّسماعي ٌمصدر هو 
َرَجعَ ،ًكِتَابة: كَتََب- ُمثل ،ِالمعاجم إلى

ً.َجْمعاَجَمعَ-  ،ًُرُجوعا- 
ِالمصادر ِضوابط ُبعض
:ِالثّلثاية

ً ُهُفعل َكان ما-1 لزما
ٍعمل على َدّل ما )،أوَفَعَله(ُوزن

مثال:َجَحدَ-  )،ُفُعول( ُهفمصدر
.ُجُحود

أو ٍحركة على منها َدّل ما-2
وزن على ُهمصدر َجاءا ٍاضطراب

.طَيَرانا-طَاَر :ٌمثال )َفَعلنا(
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َجاءا ٍمرض على منها َدّل ما-3
:ٌ)،مثالُفَعالوزن( على ُهمصدر
.ُصداع

ُهمصدر َجاءا ٍونل على منها َدّل ما-4
 وزن على

.ُزْرَقة :ٌمثال )،ُفْعلَة( 
َجاءا ٍحرفة على منها َدّل ام-5

، )ِفَعالَة( ِوزن على ُهمصدر
.ِحدادَة:ٌمثال
َجاءا ٍصوت على منها َدّل ما-6

)،ُفَعال( وزن على ُهمصدر
على أو نُباَح:ٌمثال
.َصِهيل)مثال:َفِعيلِ(وزن
َجاءا ٍامتناع على منها َدّل ما-7

.نَِفار:ٌ) مثالِفَعالعلى( ُهمصدر
َجاءا ٍعيب على منها َدّل ما-8

بَطَر:ٌمثال ،)َفَعل( وزن على ُهمصدر
ُهمصدر ييأت يِالمتعدّ ُالفعل-9
.َفتْح:مثال )،َفْعل( وزن على
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ُهمصدر يأتي ُالجوف ُالفعل-10
على أو ،ٌَقْول: ُ) مثلَفْعلوزن( على
.ِقيَام) مثل:ِفَعال( ِوزن

10



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

الّرباعي المصدر
:ٍأوزان ُعدةد ،لهّقياسي ٌمصدر هو
ِ(وزن على ُالفعل َكان إذا-1

ِزنو على ُُهمصدر َ) جاءاأَْفَعَل
.إِْرَهاق_  أَْرهَقَ :ٌمثال ، )إِْفَعال(

قُلبَت بألٍف منتهياًد الفعُل كاَن -إذا
مثاٌل: أعطى: المصدرِ، في همزةً

إعطاءاً.
ُحذفت العيِن معتّل الفعُل كان -إذا

بتاءاٍ وعُوَّضت المصدرِ في عينُُه
المصدرِِ.مثاٌل: أفادَ: في مربوطةٍ

إفادةً.
)َفّعَلِ(وزن على ُالفعل َكان إذا-2
، )تَْفعيلوزن( على ُهمصدر َجاءا

.تَْصعيد-  َصعّدَ :ٌمثال
ً الفعُل كاَن -إذا ً أو مهموزا منتهيا
تفعِلَة، وزِن على مصدُرهُد جاءاَ بألف

ونّمى: تنميًة. مثاٌل: جّزأَ: تجزئًَة،
)َفاَعَلِ(وزن على ُالفعل َكان إذا-3
)،ُمفاَعلَةوزن( على ُهمصدر َجاءا
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وزن ،وهوُمجاهدَة-  جاهَدَ :ٌمثال
ً)ِفعالوزن( على يأتي وقد قياسي،

ٌوزن وهو ،ًِجهاداَجاهد-  :ٌمثال
. ّسماعي

على ُالفعل َكان إذا-4
ِ(وزن ىلع ُهمصدر َاءاج)َللْعَفوزن(

وهو ،ًَزلَْزلَة- ََزلَْزل مثال: )،َفْعلَلَة
على يأتي ،وقدّقياسي ٌوزن
،ًِزلْزال-َ)،مثال:َزلزلًِفْعللِ(وزن
ّ.سماعي ٌوزن وهو

ّخماسايال المصدر
ّوالّسداساي

ٌأوزان لهما ،ِقياسيان ِمصدران هما
ِبالملحظات اختصارها ُ،يمكنٌمتعددةد

:ِالتية
َجاءا ٍبتاءا ًمبدوءاا ُالفعل َكان -إذا1

ما ّضم مع هِفعل ِوزن على ُهمصدر
ّ،إلًُهراْمَتج- ََرهْه،مثال:تجمِآخر ِقبل
ً َكان إذا ُقلبُفت ٍمقصورة ٍبألف مختوما
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قبلها،مثال ما كسرُوي ًياءا ِالمصدر في
.ياّتبدى- ّتبد:

َجاءا ٍبهمزة ًمبدوءاا ُالفعل َكان - إذا2
ِإضافة َمع هِفعل ِوزن على ُهمصدر

-ّمثال:اطمأن ه،ِآخر َقبل ٍألف
ً ُهآخر َكان إذا ّإل ،ًاطمئنانا منتهيا

مثال: ،ًهمزة ُقلبُفت ٍمقصورة ٍبألف
ً.انتهاءانتهى- 
حذفت العيِن، معتّل الفعُل كاَن -إذا
بتاءاٍ وعُوّضت المصدرِ في عينُُه

آخرِهِ. مثاٌل: استفادَ: في مربوطةٍ
استفادةً.
ِهفعل َعمل ُالمصدر ُيعمل
َُكأداؤ نيُيعجبفاعلً،مثال: ُفيرفع

به ٌمفعول الواجَب: .الواجَب
هِنصب ُوعلمة ٌمنصوب ُكأداؤ ِللمصدر
.  ُالظّاهرة ُالفتحة

ّالّصناعي المصدر
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ِالسماءا من ُصاغُي ٌمصدر هو
ٍياءا ِبزيادة ِالمشتّقة أو ِالجامدة
على ٍمربوطة ٍوتاءا ٍمفتوحة ٍمشدّدة

-ٌمثال:إنسان ،ِالسماءا ِهذه ِآخر
ٌ.ّةجداري- ٌ،جدارٌّةإنساني
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اتّالمشتّق
الفاعل اسام

َقاما نَم على ُيدّل مشتقّ ٌاسم
ْنَم على ُيدّل الّذي ككاتب،ِبالفعل

ِ.بالكتابة ُيقوما
ّالثّلثاي ِالفعل من ُصاغُيه:ُصوغ
على ِللمعلوما ّالمبني

،كاتِب- َبَ:كتٌمثال )،فاِعل( ِوزن 
ّ ِفوق ومن ِهِمضارع ِوزن على ّلثايُالث

ً ِالمضارعة ِحرف ِبإبدال ميما
:ٌ،مثالآخرِه ِقبل ما ِوكسر ًًمضمومة

. ُمجتِمع- َاجتمع
هِفعل َعمل ِالفاعل ُاسم ُيعمل

َ: جاءاٌفاعلً،مثال ُفيرفع ِالّلزما
ِلسم ٌفاعل :ُأبوه ،ُأبوه المسافُر

ّ الواو ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوع ِالفاعل ُهَلن
ٌضمير ُوالهاءا ،ِالخمسة ِالسماءا من

ٍجّر ّمحل في ِالّضّم على ّمبني ٌمتّصل
المتعدّي هِفعل َعمل ُ،ويعملِبالضافة
امعُّالس َأنت :ٌمثال ه،ِب ًمفعول ُفينصب
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ِلسم ِبه ٌمفعول قوَل: أبيك، قوَل
ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ٌمنصوب ِالفاعل

ه.ِآخر على ُالظّاهرة
:الفاعل ِاسم ُمبالغة

ِالمبالغة على ُيدّل مشتقّ ٌاسم هي
ِ.بالفعل ِالقياما في

ّ ِالفعل من ُصاغُ:تهاُصوغ ّلثايُالث
منها: ٍأوزان على
: وثَاّاب.َفّعال-
: عَلَّمة.َفّعالَة- 
: أَكُول.َفُعول-
: كَريم.َفعيل-
: ِمبْطَان.ِمْفَعال-

المفعول ساما
َوقع ْنَم على ُيدّل مشتقّ ٌاسم هو
على ُيدّل الّذي كمكتوب ،ُالفعل ِعليه

ُ.الكتابة عليه ْتَوقع ْنَم
من المفعوِل اسُم يُصاغُ :صوُغُه

على للمجهوِل المبنّي الثّلثاّي الفعِل
،َمْعلُوٌمعلَم: مثاٌل: )َمْفُعول( وزِن
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ُمضارِعهِ وزِن على الثّلثاّي فوِق ومن
ً المضارعةِ حرِف بإبداِل ميما

مثال الخرِ، قبِل ما وفتِح مضمومًة
.ُمجتََمعٌ:اجتُِمع:
فعلِه عمَل المفعوِل اسُم يعمُل
فاعٍل، نائَب فيرفعُ للمجهوِل المبنّي

نائُب :فعلُه:فعلُه محمودٌ مثاٌل:أخي
الّضّمُة رفعِهِ وعلمُة مرفوعٌ فاعٍل

آخرِهِ. على الظّاهرةُ

اللِة اساُم
الّتي اللةِ على يدّل مشتقّ اسٌم
ِ بها يُستعاُن بالفعِل، للقياما

على يُساعدُنا الّذي كالمحراِث
الحراثاةِ.

الفعُل من اللةِ اسُم : يُصاغُصوُغُه
غيرِ أوزاٍن على المتعدّي الثّلثاّي

أشهُرهَا: قياسيّةٍ،
: غَّسالة.ّفّعالَة-   : جّرار.َفّعال-

: ِمْحراث.ِمْفَعال
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: ِمعْوَل.ِمْفَعل
: ِمْروَحة.ِمْفَعلَة
:َساطُور.َفاُعول

والمكانا الّزمانا اساما
وقوِع زماِن على ِنّيدل اسماِن هما
ِ نوعُ دُّويُحد  ومكانِهِ،أ الفعِل من السم

في مثاٌل:سْرُت الكلماِ، الةِلد
مكاٍن، اسُم هنا :المدخِلِلَالمدخ 

في صفوفِهِم إلى الطّلِّب ُلَمدخ
زماٍن. اسُم هنا .مدخُلًصباحا امنةِّالث

الّزماِن اسما يُصاغُصوُغُهما:
على الثّلثاّي الفعِل َمن والمكاِن

  الفعُل: كاَن ) إذاَمْفَعلوزِن(
.َمْمشىالخرِ:مشى- معتّل-1
المضارع في الخرِ  مضمومَا-2

َمْرَقدِ:رقدَ- يرقُدَ- 
المضارِع:لعَب- في العيِن مفتوَح-3

.َملَْعبيلعَُب- 
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كاَن ) إذاَمْفِعلوزِن(  على ويُصاغُ
الفعُل:

.َموِعدالوِّل:وعدَ-  معتّل-1
المضارع في العيِن مكسوَر-2

من ويُصاغُ .َمْعِرضِ:عرَض- يعرُِض- 
ِ وزِن على الثّلثاّي فوِق المفعوِل: اسم

.ُمنَحدَرانحدَر- 
عِن سُامَعْت مكانٍا أساماءُ هناك
 وزنِا: على العرِب

مثل: من:َمْفعَل، ًبدل َمْفِعل
َمطلِع، َمسكِن، َمْسِجد،

َمسِقط، َمنبِت، َمغرِب، َمشرِق، 
َمفرِق. َمنِسك،

باسامِ المشبّهُة ّفُةّالص
الفاعِل

غيُر الشياءاِ في ثاابتٌة صفٌة هي
زائلةٍ.

الثّلثاّي الفعِل من :تُصاغُصوُغها
على الفعُل به قامَا َمْن على للةِّللد
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وزاِنأال من عددٌ باِت.ولهاّالث وجهِ
أشهُرها:
:ُفَعال .:َجبَانَفَعال

.ُشَجاع
:َفَعل .: نبيلَفعيل 

.بَطَل
:َفْعل.: َمرِحَفِعل 

.َشهْم
.:ُصلْبُفْعل 

.:أبيض،مؤنّثه:فَعْلءا: بيضاءاأْفَعل
فَعْلى: مؤنّثه : ظَْمآن،َفْعلنا

.ظَْمأى
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فضيِلّالت اساُم
على ّالثّلثاي ِالفعل من ُصاغُي ٌاسم

ِشيئين ّأن على ِللةّ) للدأَْفَعلِ(وزن
ِهذه ّوأن ،ٍواحدة ٍصفة في اَاشترك
عن ماِأحده في َْتزاد قد َالّصفة
في هِموقع ِبحسب ُعربُ. ويِالخر

ُ،فالعلمِالمال من ُأنفع ُلمِ: العِالكلما
وقد ،ٍفعّالن ِصفة في اشتركا ُوالمال

عن ِلمِالع في ُالّصفة ِهذه َْتزاد
ُ)أنفع( ِفضيلّالت ُاسم دّل وقد ،ِالمال
ِ.يادةّالز ِهذه على

من ِفضيلّالت ُاسم ُصاغُ:يُهصوغ
)،َأَْفَعلِ(وزن على ّالثّلثاي ِلالفع
أنهي: ٍبشروط وذلك ،ُوأَْحَسن ،ُأَنَْفع

مثبتاً،د تاّماً، ثالثاياً، ُالفعل َيكون
ُالوصف َليس ،ِللمعلوما ًّمبنياد متصّرفاً،

ِ.فاوتّللت ً،قابلَأفعل ِوزن على منه
ِروطّالش من ٌشرط َنقص فإذا

ِاسم ُصياغة ُرادُي ٍفعل في ِابقةّالس
ِالّصريح ِهبمصدر ؤتىُي منه، ِفضيلّالت
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على ُيساعد ٍباسم ًمسبوقا ِلّالمؤو أو
،ُأعظم ،ّ: أشدُمثل ِفضيلّالت ِإنشاءا
فوق ،َتقدمّا الفعل مثال: ...الخ.ُأكثر

ِ ِصياغة في ُنقول ،ّثالثاي ِفضيلّالت اسم
ه.ِغير من ًتقدّما ُأكثر ناُوطن :ُمنه

ِالّزمانا ُظرف
،ِالفعل ِوقوع ِزمان على ُيدّل ٌاسم
ًْعُم هُبعض ُويكون ً،ّمبنيا ُوالخر ربا

بمتى. عنه ُستفهمُوي
ُيكون: ُبَرْعُالم ُالظّرف-1

ً مثال: ،ِالّزمانية ِالظّرفية على منصوبا
ً ُتُْمص ٌيوماً:مفعول ،َشعبان في يوما

ُوعلمة ٌمنصوب ٍزمان ُظرف فيه
. ُالظّاهرة ُالفتحة هِنصب

ِالّزمانا ِظروف ُأشهر
-ً- عاماَ- سنةَ- شهرَيوماالمعربة:

-ً- عصراً- ظهراً- مساءاً- صباحاًساعة
-ً- أبداَ- وقتً- أسبوعاًًً- دقيقةًثاانية
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-َ- ليلةً- ليلً- نهاراً- أمداَ- زمانَحين
ً.- موهناَ- هنيهةَ- لحظةَ- غداةًًسحرا

ًَْمو َأميمة من ٌخيال ّمثال:ألم هنا
ُتغور ِجوماّالن ولىُأ ْتَجعل وقد     

ٍزمان ُظرف فيه ٌموهناً: مفعول
ُالظّاهرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ٌمنصوبد

ِ.ِهآخر على
ًّمبنيد ُيكون:ّالمبني ُالظّرف على ا

على ٍنصب ّمحل في ُُهآخر به ينتهي ما
إلى ْئِأس مل.مثال:ِالّزمانية ِالظّرفية
ِلستغراق ٌظرف :ّقط قّط، أصحابي

في ِالّضّم على ّمبني الماضي ِمنّالز
. ٍنصب ّمحل

ِالّزمانا ِظروف ُأشهر
-ِ- أمسْ- مذُ- منذدْ إذا- إذالمبنية:

-َ- ريثْا- لدنّ- لمّ- قطَ–الن يّانأ
ريثما- كلّما.

ًمجّردا َكان : إذاِأمس :ٌملحظات
على ُيدّل ٍمعرفة ُاسم فهو ال من

ًّمبنيد ُويكون ،ناِليوم ِابقّالس ِاليوما ا
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على ٍنصب ّمحل في ِالكسر على
 ِ.الّزمانية ِالظّرفية
:ِ: أمسِأمس ُْت:سافرٌمثال
ّمحل في ِالكسر على ّمبني ٌظرف
ِ.الّزمانية ِالظّرفية على ٍنصب

ُاسم فهو بال ًقترناُم َكان إذا اّأم
نا،ِليوم ٍسابق ٍيوما ِأيّ على ُيدّل ٍنكرة

في ِهِموقع ِبحسب ٍعندئذد ُعربُوي
بالمس ُْتسافر :ٌمثال ،ِالكلما

ِِهجّر ُوعلمة ٌمجرور ٌاسم ِ،المِس:
ِ.ِهآخر على ُالظّاهرة ُالكسرة
ِفتح على ّمبني ٌاسممساءَ:  صباَح

ِالظّرفية على ٍنصب ّمحل في ِنْالجزأي
شوقي: أحمد كقوِل،ِالّزمانية

َلواءا ِمالّالر في َكَرفات واُنصب
مساءَ صباَح الوادي ُيستنهض 

ِفتح على ّمبني ٌمساءاَ: اسم صباَح
على ٍنصب ّمحل في ِنْالجزأي

ِ.الّزمانية ِرفيةَالظّ
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ِالمكانا ُظرف
،ِالفعل ِوقوع ِمكان على ُيدّل ٌاسم

ُبعض تكوُنو ن.ْبأي عنه ُستفهمُوي
.ًةّمبني والخرى ًبةَعرُم ِالمكان ِظروف

ُيكون: ُبَرْعُالم ُالظّرف-1
ً ،ِالمكانية ِرفيةَالظّ على منصوبا
-َ: فوقِبةَعرُالم ِالمكان ِظروف ُوأشهر

-َ- خلفَ- أماماَ- يسارَ- يمينَتحت
-َ- وسطَ- ناحيةَ- مكانَ- بينَجانب

-َ- حولَ- قربَ- حذاءاَ- إزاءاَ- تجاهَللخ
َ.- شمالَ- جنوبَربغ- َشرق

: جانَب:ِهرّالن جانَب ُْتسر: ٌمثال
ٌمنصوبد ٍمكان ُظرف فيه ٌمفعول
على ُالظّاهرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة

ه.ِآخر
ًّمبني ُيكون:ّالمبني ُالظّرف-2    ا

ٍنصب ِّمحل في ُُهآخر به ينتهي ما على
ُوأشهر ،ِةّالمكاني ِالظّرفية على
-ُ-حيثَ- أنى- ثاَّمَ: أينِةّالمبني ِروفّالظ

هنا- هناك.
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ُسيارة ّتمر حيُث ُتْوقف:ٌمثال
ُظرف فيه ٌمفعول حيُث: :ِالمدرسة

ّمحل في ِالّضّم على ّمبني ٍمكان
ِ.ةّالمكاني ِالظّرفية على ٍنصب

ِالّزمانا َبين ٌمشتركة ٌظروف
َبين ُتشترك ٌظروف هي :ِوالمكانا

الّذي ِالسم ِبحسب ِوالمكان ِالّزمان
- لدى-َ:كذا- عندَوهي إليه، ُضافُت

َ.- معَلّ- أوَ- بعدَ- قبلَ- بينَ-ذاتْلدن
بعد ،ِهرّالظ َبعد ُْتسافر:ٌمثال
نصبِهِ وعلمُة ٌمنصوب ٍزمان َُ:ظرف
ُ.الظّاهرة ُالفتحة

ُظرف بعدَ: ،زميلي بعدَ ُتْلسج
ُالفتحة نصبِه وعلمُة ٌمنصوبد ٍمكان

 ُالظّاهرة

ُالمقصور ُالسام
ما ٌمفتوح ٍبألف ينتهي ٌاسم َهو  
أو ًمقصورة ُاللف ْتَكان سواءا ها،َقبل

- عصا.ًفتى :ًممدودةد
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ً ُالسم َكان - إذا1ه:ُتثنيتف َّدُرت ثالثايا
هاِأصل إلى ُاللف

أو فتيَان فتى- :ُالتّثنية ُعلمة ُوتضاف 
ن.َْيعصو أو وانَعصا- عص فتييْن،

ُقلبُ: تّثالثاي َفوق ُالسم َكان -إذا2
سلمى- سلميَان- :ِالتّثنية َعند ًياءا هُألف

– مستشفى- مستشفيان يَيْن،َسلم
مستشفيين.

ٍمذكّر َجمع ِهِجمع َعنده:ُجمع
ِالمقصور ِالسم ُألف ُحذفُت ًسالما

ُعلمة ُضافُوت ها،َقبل ما ُفتحُوي
–مصطَفون- :مصطفىِالجمع

. مصطَفين
ِآخر على ُالحركات ُرّقدُته:ُإعراب

َكان سواءا ،ِللتّعذّر ِالمقصور ِالسم
ً ً أو مرفوعا مثال: مجروراً، أو منصوبا

ٌمرفوع ٌفاعل الفتى: ،الفتى َجاء
على ُالمقدّرة ُالّضّمة ِهِرفع ُوعلمة
. ِللتّعذّر ِاللف
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به ٌالفتى:مفعول ،الفتى ُرأيّت
ُالمقدّرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ٌمنصوب

ِ.للتّعذّر ِاللف على
ٌالفتى:اسم ،بالفتى ُتْمرر
ُالمقدّرة ُالكسرة ِِهجّر ُوعلمة ٌمجرور

ِ.للتّعذّر ِاللف على

ُالمنقوص ُالسام
ٌمكسور زائدةٍ ٍبياءا ينتهي ٌاسم هو

قاضي- معتدي. قبلها: ما
ُالمنقوص ُالسم ىّثنُي ه:ُتثنيت
ِآخر إلى ٍونون ٍياءا أو ٍونون ٍألف ِبزيادة
ُيطرأ ٍتغيير َدون ِفردُالم ِالسم

عليه،قاضي- قاضيان- قاضيَين.
ِالمنقوص ِالسم ِجمع َعندد ه:ُجمع

ُضافُوت ُُهياؤ ُحذفُت ًسالما ٍمذكّر َجمع
َقبل ما ّيضمُو ِِِالجمع ُعلمة
ما ُكسرُوي عتدُون،ُعتدي- مُ:مِالواو
عتدِين.ُ:مِالياءا َقبل
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ُرّقدُت :ِفعَالّر ِحالة في ه:ُإعراب
ُهياؤ ْتَكان سواءا ِِهآخر على ُالّضّمة
َنوين:جاءاّللت ًمحذوفة أو ًظاهرة

ٌمرفوعد ٌفاعل القاضي: ،القاضي
على ُالمقدّرة ُالّضّمة ِهِرفع ُوعلمة

ِ.قلّللث ِالياءا
ٌخبر :ٍقاض ،ٌعادل قاٍض هذا

ُالمقدّرة ُالّضّمة ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوع
ُالياءا تَذفُ،وحِقلّللث ِالياءا على

ِ.نوينّللت
ُالفتحة ُتظهر :ِالنّصب ِحالة في

َبين ُيحكم القاضَي ُ:رأيّتِِهآخر على
ٌمنصوب ِهِب ٌمفعول القاضَي: ،ِاسّالن

على ُالظّاهرة ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة
ِ.ِهآخر

به ٌمفعول :ًقاضيا قاضياً، ُتْرأي
ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصوب
ِ.ِهآخر على ُالظّاهرة
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ُالممدود ُالسام
ٍمسبوقة ٍبهمزة ينتهي ٌاسم هو
ٌ.- بناءاٌزائدة: صحراءا ّمد ِبألف

ُهُألف ْتَكان - إذا1ه:ُتثنيت
،ٍتغيير َدون ِالتّثنية ُعلمة ُضافُ:تًأصلية
فّاءاان- رفّاءاَيْن.ر- ٌ:رفّاءاٌمثال
:ِأنيثّللت ٍزائدة ُهُهمزت ْتَكان -إذا2

-ٌمثال:صحراءا ،ِالتّثنية َعندد ًواوا ُقلبُت
صحراوان- صحراوين.

ٍواو عن ًمنقلبة ُهُهمزت ْتَكان - إذا3
ِالتّثنية ُعلمة َضافُت ْأن ّصحَ،يٍياءا أو

أو :رداءا- رداءاان- رداءاين،ٍتغيير َدون
:رداءا- رداوان-ِالتّثنية َعندد ًواوا قلبُت

رداوين.
ًأصلية ُالهمزة ْتَكان - إذا1ه:ُجمع

:ٌمثال ،ٍتغيير َدون ِالجمع ُعلمة ُضافُت
 رفّاؤُون- رفّائِين. رفّاءا-
ِأنيثّللت ًزائدة ُهُهمزت ْتَكان -إذا2

،ِالجمع ُعلمة ُضافُوت ًواوا ُقلبُت
صحراءا- صحراوات. :ٌمثال

30



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

ٍواو عن ًمنقلبة ُهُهمزت ْتَكان - إذا3
َدون ِالجمع ِعلمة ُإضافة ُيجوز ،ٍياءا أو

ّ :ٌ،مثالٍتغيير –بنائين، اءا- بناؤونَبن
:ٌ،مثالِالجمع َعند ًواوا ِالهمزة ُأوقلب

اوين.ّبن – اوونّاءا- بنّبن
ُالمنقوص ُالسم ُعربُي :ُُهإعراب
:هذانٌمثال ،ِالكلما في ِهِموقع ِبحسب

ٌمرفوع ٌاءاان:خبرّ،بنِنمجدّا ّاءااِنبن
ُْت.مرر مثنّى ُلنّه ُاللف ِهِرفع ُوعلمة

ٌمجرور ٌاسم بنائين: ،ينّمجد ائينّببن
ٍمذكّر ُجمع ُلنّه ُالياءا ِِهجّر ُوعلمة
ٍ.سالم

ُحيحّالص ُالسام
ِهِحروف جميعُ ُتكون الّذي ُالسم هو

-ٌ- جدارٌقلم :ٌمثال ،ًصحيحة ِالصلية
ُ.أحمد

ُالصلية ُالحركات ُتظهره:ُإعراب
ُرفعُفي ِالصحيح ِالسم ِآخر على

جميٌل، قلٌم : هذاٌمثال ،ِبالّضّمة
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ُالّضّمة ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ٌقلٌم: خبر
. ُالظّاهرة

ُتْاشتري :ٌمثال ِ،بالفتحة ُنصبُوي
ً ً ،جديداًد قلما به ٌ مفعول:قلما

ُالظّاهرة ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصوبد
ه. ِآخر على
ُتْأحسن :ٌ،مثالِبالكسرة ُجّرُوي
ٌمجرور ٌاسم الفقيرِ: ،الفقيِر إلى

على ُالظّاهرة ُالكسرة ِِهجّر ُوعلمة
ِ.ِهآخر

المثنّى ُالسام
ِ,اثانتين أو ِاثانين على ُيدّل ٌاسم هو
ِآخر إلى ٍونون ٍألف ِبإضافة ّويتم

ٍياءا أو ،ِالّرفع ِحالة في ِفردُالم ِالسم
َدون ِوالجّر ِالنّصب ْحالتي في ٍونون

-ٌ, مثال: رجلٍتغيير ُأيّ هَيلحق ْأن
رجلن- رجلَين.

ّ َكان ًسواءا ٍمفرد ٍاسم ُكّل ّثنىُي دال
رجلن- -ٌرجل مثال: ،ٍعاقل على
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،ٍحيوان من ٍعاقل ِغير على أو رجلين,
ٍنبات أو - غزالن-غزالين،ٌمثال: غزال
أو –شجرتان- شجرتين، ٌمثال:شجرة

جدار-جداران- جدارين. مثال: ،ٍجماد
ُعلمة ُتُضاف:ِالتّثنيةف ُطريقة

ٍتغيير َدون ِالمفرد ِالسم إلى ِالتّثنية
إذا اّأم ،ِابقةّالس ِكالمثلة ،ِهِحروف في
ً ُالسم َكان ٍمربوطة ٍبتاءا مختوما

:ِالتّثنية َعند ٍمبسوطة ٍتاءا إلى ُفتقلب
-شجرتين.  شجرة- شجرتان

المثنّى ِالسم رفِع علمُةإعرابه:
ُ.ُالياءا وجّرهِ نصبِه وعلمُة ُاللف

،مخلصانا صديقانا هذان :ٌٌأمثلةف
ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ٌصديقان:خبر

ُاللف
 ّ مرفوعٌة صفٌة مخلصاِن: ،ىّمثن ُهَلن

مثنّى. لنّها اللُف رفعِها وعلمُة
ٌمفعول :غزالين غزالين، ُْتاصطد

ّ ُالياءا ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصوب به ُهَلن
مثنّى.د
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نشيطين، بعاملين ُْتمرر
ٌاسم عاملين: ٍجّر ُحرف عاملين:الباءا

مثنّى. هَُّلن ُالياءا ِِهجّر ُوعلمة ٌمجرور
َعند ِالتّثنية ُنون ُحذفُت-

 ُتْ،مثال:زرعِالضافة
به ٌمفعول :ْجرتيش ،ٍزيتون ْتيرشج 

ُوعلمة ٌوبدمنص
ّ ُالياءا ِهِنصب  ُالنّون تَِفُذوح مثنّى ُهَلن

ِ.للضافة

  بالمثنّى َُقملحُال
المثنّى َعاملةُم ُعاملُت ٌأسماءا َهناك

ِباللف ُرفعُت ُه،حيثَإعراب ُعربُفت
لها، َمفرد ل ْ،لكنِبالياءا ُوتُجّر ُنصبُوت

ًملحقة ُالسماءا هذه تُعتبُر لذلك
اثانانا- اثانتانا- كلوهي: بالمثنّى،

إلى المضافتان وكلتا
،اثانانا طالبان َالّضمير،مثال:جاءا

رفعِها وعلمُة ٌمرفوعة ٌاثانان: صفة
ّ ُاللف ٌبالمثنّى.مثال ٌملحقة هاَلن
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،اثانتينف تينّقص ُْت:قرأُآخر
نصبِها وعلمُة ٌمنصوبة ٌاثانتين:صفة

ّ ُالياءا بالمثنّى. ٌملحقة هاَلن
،كلهما:كلهما الطالبان َنجح
ّ ُاللف رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوع ٌتوكيد ُهَلن
ُ،والهاءاٌمضاف وهو بالمثنّى ٌملحق
ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل في ٌضمير
لتيهما:ك،تيهماكل تينّالقص ُْتقرأ
ّ ُالياءا ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصوب ٌتوكيد ُهَلن
ّمحل في ٌضمير ُبالمثنّى،والهاءا ٌملحق

ِ.بالضافة ٍجّر
إلى لتاِوك لِك ْتَضيفُأ إذا:ٌملحظة

َإعراب ْتَعربُأ ِالّضمير
ّ إذا اّأم ،ِابقةّالس ِى،كالمثلةَالمثن

فإنّهما ِاهرَالظّ ِالسم إلى َاَتضيفُأ
ُحيث ،ِالمقصور ِالسم َإعراب تُعربان

:ٌا،مثالِمهِآخر على ُالحركات ُرّتقد
ٌتا:مبتدألك ها)،َلُكُأ ْتَآت ِتينّالجن لتاِك(

ُرةَالمقدّ ُةَالّضّم ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد
كل ُرأيّت ِ.رُللتّعذّ ِاللف على
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ٌمنصوبد به ٌمفعول كل: البين،ّالط
على ُرةَالمقدّ ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة
ّ ِاللف ِ.رُعذَّللت

ُالّسالم ِّرالمذكّ ُجمع
اثانين من ِأكثر على ُيدّل ٌجمع هو

ّويتم هم،ِصفات أو ِقلءاُالع ِكورُالذّ من
ِفردُالم ِالسم على ٍونون ٍواو ِبزيادة

ْحالتي في ٍونون ٍوياءا ،ِفعَالّر ِحالة في
َالسم َيلحق ْأن َدون ِوالجّر ِالنّصب

:أحمد- أحمدونٌ،مثالٍتغيير َأيّ َفردُالم
مسلمون- – ٌ–أحمدين،مسلم

مسلمين.

ٍمذكّر َجمع ُجمعُت الّتي ُالساماء
ساالماً: 

ٌّد:محمِقلءُالع ِالذّكور ُأساماء-1
دين.ّدون- محمّ–محم
ِالذّكور ُصفات-2
:مصلح-مصلحون- مصلحين.ِقلءُالع
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ّ ِجمع ِرفع ُعلمةه:ُإعراب َِرالمذك
المسلمونا ّ:يحجٌ،مثالُالواو ِالّسالم

ٌفاعل المسلمون: ،ِمةّالمكر َةّمك إلى
ّ ُالواو ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ُجمع ُهَلن

ّ ِهِنصب ُوعلمة ٌ.سالم ٍَرمذك
،سافرينُالم ُتّْع:ودٌ،مثالُالياءا
ٌمنصوبد به ٌسافرين:مفعولُالم

ّ ُالياءا ِهِنصب ُوعلمة ٍمذكّر ُجمع ُهَلن
ُْتمرر :ٌ،مثالُالياءا ِِهجّر ُوعلمة ٌ.سالم
حين:الباءاّبفل يعملون، حينّبفل

ٌمجرور ٌاسم حين:ّفل ،ٍجّر ُحرف
ّ ُالياءا ِِهجّر ُوعلمة ّ ُجمع ُهَلن ٍَرمذك
ٌ.سالم
:ِالضافة َعند ِالجمع ُنون ُحذفُ-ت
سو:ّمدر ،ِالعربية ِِالّلغة ساوّمدر َحضر
ّ ُالواو ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوع ٌفاعل ُهَلن
ُالنّون تَِفُذوح ،ٌسالم ٍمذكّر ُجمع

ِ.للضافة
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ِالمذكّر ِبجمع ُالملحق
مِالّسال

ِجمع َعاملةُم ُعاملُت ٌأسماءا هناك
ّ أيّ ،ُهَإعراب ُعربُفت ِالمَالّس َِرالمذك

هاّلكن ،ِبالياءا ُجّرُوت ُنصبُوت ِِبالواو ُرفعُت
ول ِقلءاُالع ِكورُالذّ ِأسماءا من ْتَليس
ِبجمع ُلحقُت لذلك هم،ِصفات من

ّ أهلونا-: َوهي ،ِالمَالّس َِِرالمذك
أرضونا- بنونا- سانونا- مئونا-

العقود، ذوو- أولو- ألفاظ
( عشرونا- ثالثاونا-

أربعونا....تسعونا).
ِالحياة ُزينة َوالبنونا ُ(المال :ٌمثال

على ٌمعطوف ٌالبنون:اسم نيا)،ّالد
َُّهلن ُالواو ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ِِالمال

ّ ِبجمع ٌلحقُم ِ.المَالّس َِرالمذك

ُالمَالّس ِالمؤنّث ُجمع
اثانتين، من ِأكثر على ُيدّل ٌجمع هو
ِالسم ِآخر على ٍوتاءا ٍألف ِبزيادة ّويتم
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،ٍتغيير ُأيّ ُهَيلحق أن َدون ِفردُالم
- فاطمات.ُمثال:فاطمة
َجمع ُجمعُت الّتي ُالساماء

ساالماً: ٍثَمؤنّ
-ُفاطمة: ِثَالمؤنّ ِالعلم ُاسام-1

فاطمات.
ٍبتاء ُالمختوم ُالسام-2

ُحذفُت ،ِأنيثّللت ٍزائدة ٍمربوطة
طلحة- - شاعرات،ٌ:شاعرةِالجمع َعندد

طلحات.
:ِالعاقل ِغير ِرَالمذكّ ُصفة-3

- شاهقات.ٌشاهق
-ٌ:انتصارّّلثايُالث َفوق ُالمصدر-4

انتصارات.
ِغير ِرَالمذكّ ُتصغير-5

ُّت:كِالعاقل ّبات.ِتيُب- كي
أو ّالعجمي ُالسام-6

ٌجمع له ُعرفُي ل ذيَالّ ّالخماساي
ادات.ّاد- برّتلفاز- تلفازات،بر:ُآخر
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ٍبألف ِالمختوم ُالسام-7
- ىف: مستشِللتأنيث ٍمقصورة

مستشفيات.
أو بابن ُالمبدوء ُالسام-8

لغير ًاساما كانا ذي،إذا ذو،أو
آوى،ذو آوى-بنات :ابنالعاقل

عدة.ِالق عدة- ذواتِالق
ّالمؤ ِجمع رفِعِ علمُةه:ُإعراب ِثن

:مثل ،الّضّمة ِالمَالّس
الفاطماُت: ،الفاطماُت َتجاءا

ُالّضّمة رفعِه وعلمُة ٌمرفوع ٌفاعل
وجّره نصبِه علمُة وُ.الظّاهرة

ُْت،مررحسناِتُالم ُ:رأيّتُلكسرةا
به ٌمفعول المحسناِت: .بالعاملِت

ًالبد ُالكسرة نصبِه وعلمُة ٌمنصوبد
ّ ِالفتحة من ّ ُجمع ُهَلن ٌ.سالم ٍثَمؤن

ِهجّر ُوعلمة ٌمجرور ٌالعاملِت:اسم
ه.ِآخر على اهرةَالظّ ُالكسرة
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ِثَالمؤنّ ِبجمع ُلحقُالم
ِالمَالّس

ّ ِبجمع ُلحقُي المَالّس ِثَالمدددددددددددؤن
صدددددداحبات، ) بمعددددددنىِ(أولتُكلمة

حددترماأ :ِالعرابد في هَمعاملت ُعاملُفت
تربية في ِالفضل أولِت مددددداِتّالمعل
وعلمددُة ٌمنصددوبة ٌأولِت:صددفة نا،ِأجيال

ّ ِالفتحة من ًبدددل ُالكسددرة نصددبِها هاَلن
ِ.المَالّس ِالمؤنّث ِبجمع ٌلحقةُم

ُالخمسة ُالساماء
في هاِغير عن ُتنفدددرد ٌماءاددددأس هي

- فففو-ٌ- حمٌ- أخٌ أب،وهي:ِالعددراب
صاحب). ( بمعنى  ذو

هددددذه َْتجدددداءا - إذا1هففففا:ُإعراب
ٍاسم إلى ًمضدددافة ًمفدددردة ُالسدددماءا

ّ ِياءا عدا ِمائرَالّض إلى أو ٍظاهر ِمِالمتكل
:حضرٌمثددال ،الددواوُ رفِعها علمَة فإّن
ُوعلمة ٌمرفوع ٌفاعل أخو: ،ٍخالد أخو
ّ ُالواو ِهِرفع ِ.الخمسة ِالسماءا من ُهَلن
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ٌمرفددوعد ٌأبددوك:فاعل ،أبففوك َحضر
ّ ُالددواو ِهِرفع ُوعلمة ِالسددماءا من ُهَددلن

ّ ٌضمير ُوالكاف ،ِالخمسة مبددني ٌصلَمت
ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل في ِالفتح على

الساففماِء هففذِه نصففِب وعلمففُة
أخددداك: ،أخففاك ُرأيّت :ٌمثدددال ،ُاللف

هِنصب ُوعلمة ٌمنصددددوبد به ٌمفعددددول
ّ ُاللف الخمسة ِالسدددددماءا من ُهَدددددلن

ّ ٌضددمير ُوالكدداف ٍجددّر ّمحل في ٌصلَمت
ِ.بالضافة

ُْت:مررٌمثال ُ،الياء جّرها وعلمُة
ٌأبي:اسم ،َأحمد بأبي

ّ ُاليدداءا ِِهجددّر ُوعلمة ٌمجددرور  من ُهّددلن
ِ.الخمسة ِالسماءا

مفددردة ُالسددماءا ِهددذه َْتجاءا - إذا2
رفعُت هاّفإن ِالضددددددافة من ًدةَمجددددددّر
ّم ُجددددّرُوت ،ِبالفتحة ُبَنصددددُوت ،ِةَبالضددددّ

أب رحيٌم، أٌب : هددذاٌمثددال ،ِبالكسددرة
ُةَّمَالّض ِهِدددرفع ُوعلمة ٌمرفدددوعد ٌٌ:خدددبر

ً ُتْرأي ه.ِآخر على ُالظّددددداهرة أخففففا
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منصددددوب به ٌمفعددددول أخدددداً: ودوداً،
على ُاهرةَدددددالظّ ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة

:ٍأب ،َُهأولد ُينصح ٍبففأب ُْتمرر ه.ِآخر
ٌمجرور ٌاسم

على ُالظّدداهرة ُالكسددرة ِِهجّر ُوعلمة 
ه.ِآخر
ُنصبُوت ُرفعُجمعددداً:ت ْتَكدددان - إذا3

ً.أيّضا ِبالحركات ُتجّرُو
الباءاُ: نشيطون، الباءُ ِ:هؤلءاٌأمثلة

ّم ِهِددرفع ُوعلمة ٌمرفددوعد ٌبدددل ةَالضددّ
ه.ِآخر على ُالظّاهرة

هم،ِأبنددائ على يعطفددون البففاءَ ّإن
هِنصب ُوعلمة ٌمنصددوبد ّإن ُاسم الباءاَ:

ه.ِآخر على ُاهرةَالظّ ُالفتحة
ً ًفضل للباِء ّإن م،ِهِأبنددائ على كبيرا

ِِهجدددّر ُوعلمة ٌمجدددرور ٌاسم لبددداءاِ:ل
ه.ِآخر على ُاهرةَالظّ ُالكسرة

ّ ِيدددداءا إلى ْتَضدددديفُأ - إذا4 مِالمتكل
ٍرةّمقد ٍبحركدددات ُتجدددّرُو ُنصبُوت ُرفعُت

أبي أوصاني :ٌمثال ،ِالياءا ِقبل ما على
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ٌمرفددوع ٌفاعل أبي: ،ِالكبدديرد ِبدداحتراما
ما على ُرةَالمقدّ ُةَالّضّم ِهِرفع ُوعلمة

ّ ِيددددددداءا ِقبل هاِظهور من َمنع ِمِالمتكل
المناسددددبة ِبالحركة ّالمحل ُاشددددتغال

ّ ٌضددمير ُوالياءا ،ِللياءا على ّمبددني ٌصلَمت
ُطيعُأ ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل في ِكونُالّس
وعلمة ٌمنصددوبد به ٌأبي:مفعول ،أبي
ِياءا ِقبل ما على ُرةَالمقدّ ُالفتحة ِهِنصب

ّ ّ ٌضددددمير ُواليدددداءا ،ِمِالمتكل في ٌصلَمت
ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل

أخي:اسم ،أخي إلى ُتْأحسن
ُرةَالمقدّ ُالكسرة ِِهجّر ُوعلمة ٌمجرور

ّ ِياءا ِقبل ما على ضمير ُوالياءا ،ِمِالمتكل
ّ ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل في ٌصلَمت

إعددراب ُالسددماءا ِهددذه ُعددربُ- ت5
ُّالم رفعُت أيّ ،ًاةّددددمثن َْتجدددداءا إذا ىَثن

:جدداءاٌ.مثددالِبالياءا ُجّرُوت ُبصُنوت ِباللف
وعلمة مرفددوعد فاعل وا:َ،أبَأحمد واَأب

ّ تِّفُذوح مثنّى، لنّه اللف رفعه ُونُالن
أحمدددد، ْبفففأبوي ُْتمدددرر ِ.للضدددافة
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ُاليدداءا ِِهجددّر ُوعلمة ٌمجددرور ٌأبوي:اسم
ّ ّ هَلن ّ تَذفُوح ىَمثن ِ.للضافة ُونُالن

ِنوينّالت من ُلممنوعا
.ُهُتنوين ُيجوز ل ٌاسم هو

يمتنع:ِالعلم ُ:ا- اسامُهُفففففففأنواع
:ِاليةّالت ِالحالت في ِنوينّالت من ُالعلم
ُ.:إبراهيمّالعجمي ُالسام-1
أو ًمزجيا ًتركيبا ُبّالمففففففرك-2

- حضرموت.دّ:بعلبكًمعنويا
ٍونففففونا ٍبففففألف ُالمختففففوم-3

ُ.- عدنانُ: سليمانزائدتين
 عَُمر.ُفَعل: ِوزنا على َجاء إذا-4

أوً،لفظيا ًتأنيثا ُالمففففففففؤنّث-5
ُ.- زينبُ:طلحةًمعنويا

وزنا على َجففففففففففففففففاء إذا-6
ُ.- أحمدُ:يزيدِالفعل

جددداءا إذا:ِالعلم ُغفففير ُب- السام
على:
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َيه ،ِالجمففوع منتهىف ُصففيغ- 1
ِهِددألف َبعد ُيكددون الّددذي ِكسدديرّالت ُجمع

هاُوسط ٌثالثاة أو حرفدددددددددددددددددددددان
أوزان ،ولهاُمفدداتيح –ُ:مسدداجدٌسدداكن

ٌ.كثيرة
ٍممففدودة ٍبففألف ُالمختففوم- 2
وزن ( علىٌهمفففففففففففففففزة هاَبعد

فَعْلءا):صحراءا.
: َْتجاءا إذا:ُج- الّصفة

شان.ْطَ:عَفْعلنا ِوزنا على- 1
مر.َْح:أأَْفَعل ِوزنا على-2
ً ًعفففددا- 3 وزنا على مصفففوغا

مثدددل: فُعَدددال، (مثنّى)،أود:،مثلَمْفَعل
أَُحاد. 

أَُخر. - لفظة4
نددوينّالت من ُالممنوع ُرفعُي إعرابه:

أحمدُ:فاعل ،أحمدُ َجاءا :ٌ،مثالِبالّضّمة
ٌمرفوعد
ّم ِهِددرفع ُوعلمة على ُاهرةَددالظّ ُةَالضددّ

.ِهِآخر
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ْتزر مثددددددددددال: ،ِبالفتحة ُنصبُوي
 ٌ:مفعولّبعلبك ،ّبعلبك

ُالفتحة نصدددبِهِ وعلمدددُة ٌمنصدددوب به 
ُ.اهرةَالظّ
،ِالكسدددرة من ًبددددل ِبالفتحة ُجدددّرُوي

يزيدددَ:اسم ،يزيدَ على ُتّْمسل :ٌمثددال
من ًبدددل ُالفتحة ِِهجددّر ُوعلمة ٌمجددرور
ّ ِالكسرة ِ.نوينّالت من ٌممنوع ُهَلن

ِندددوينّالت من ُالممندددوع ُالسم ُجدددّرُي
:َجاءا إذا ِبالكسرة

1-ً في ُْتسر :ٌبدددال،مثدددال مقترندددا
مجددرور ٌاسم حراءاِ:ّالصدد ،حراِءّالصفف

على ُاهرةَددالظّ ُالكسددرة ِِهجددّر ُوعلمة
ِ.ِهآخر
في ُْتسر :ٌمثددددددال مضددددددافاً،-2

مجددرور ٌصحراءاِ:اسم العرِب، صحراِء
على ُاهرةَددالظّ ُالكسددرة ِِهجددّر ُوعلمة

ِ.ِهآخر

ُوالمعرفة ُكرةّالن
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ُالمعرفة ُالسام
:حمص-ٍنّمعي ٍشيءا على ُيدّل ٌاسم
العرب.

ُ- اسمُميرَالّض:ِالمعرفة ُأنواع
- ِالشارة ُ- اسمِالعلم

بال- ُفّ- المعرُالموصول ُالسم  
-ِبالضافة ُفّالمعر

ّ ُفّالمعر  ِ.داءاِبالن

ُميرَ-الّض1
ٍفّعرُم ٍشيءا على ُيدّل ٌمعرفة ٌاسم

ِ.هِبذات
-ُنفصلُالم ُميرَالّض :ُُهأنواع

ّ ُميرَالّض ُ.ِرالمستت ُميرلّض- اُصلَالمت

ُالمنفصل ُميرَالّض
ول ،ِهِب ِظّلفّالت في ُينفرد ٌضمير هو

وهو به، ُالبتداءا ّويصح ه،َقبل بما ُصلّيت
ٍ.نصب ُوضمير ،ٍرفع ُضمير نوعان:
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ِفعَالّر ُا- ضمائر
ينتهي ما على ًةّمبني ُتكون:ُالمنفصلة

على ُوتدّل ،ٍرفع ّمحل في هاُخرآ به
مجدّ- : أناٌمثال ،ُنحن- أنام: ِالمتكلّ

ّمبني ٌمنفصل ٌأنا:ضمير ون،ُجدُّم ُنحن
مبتدأ،د رفع ّمحل في ِكونُالّس على
ِالّضّم على ّمبني ٌمنفصلد ٌ:ضميرُنحن
مبتدأ. ٍرفع ّمحل في

أنَت- أنِت-:ِالمخاطب على ُتدّل أو
جدّ-ُم َ:أنتٌأمثلة ،أنتما- انتم- انتن

تان-ّمجد أو انّمجد -أنتماٌَةجدُّم ِأنت
:َأنت ٌ.اتّمجد ّون- أنتنّمجد أنتم

في فتِحال على ّمبني ٌمنفصل ٌضمير
ِةّبقي ُإعراب وهو مبتدأ،د رفع ّمحل

ِ.المثلة في ِالواردة ِالّضمائر
:ُالمنفصلة ِالنّصب ُب- ضمائر

ما على ٌةّمبني ُتكون
ّمحل في هاُآخر به ينتهي 
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ّ على ُوتدّل ،ٍنصب  -إيّاّي:ِمِالمتكل
-ُسّالمدر َكافأ َإيّاّي مثال: ،إيّانا
َكافأ إيّانا

ُ.سّالمدر
على ّمبني ٌمنفصل ٌ:ضميرَإيّايّ

به مفعول نصب ّمحل في الّسكوِن
على مبنّي متّصٌل ضميٌر والياءاُ ما،ّمقد

:َكافأ بالضافةِ، جّر محّل في الفتِح
ِ.اهرَالظّ ِالفتح على ّمبنيٍ ماض ٌفعل
على ّمبني ٌمنفصل ٌضمير :إيّانا
به مفعول ٍنصب ّمحل في ِكونُالّس
على مبنّي متّصٌل ضميٌر ونا ما،ّمقد

:َكافأ بالضافةِ. جّر محّل في الّسكوِن
ِ.اهرَالظّ ِالفتح على ّمبني ٍماض ٌفعل
-َإيّاك: ِالمخاطب على ُتدّل أو
-ُْمما- إيّاكُ- إيّاكِإيّاك
ِإيّاكأخاطُب-  َإيّاك:ٌ،أمثلةّنُإيّاك
-ُتْطلب ماُإيّاك- ُسةّالمدر َِتكافأ
َِتكافأ ّنُإيّاك- َسونّالمدر َكافأ ُْمإيّاك

ُ.ساتّالمدر
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على ّمبني ٌمنفصلد ٌ:ضميرَإيّاك
به مفعول نصب ّمحل في ِكونُالّس
أخاطب ،للخطاِب والكاُف ما،ّمقد

ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوع ٌمضارع ٌُ:فعل
ُ.اهرةَالظّ ُةَّمَالّض

ُالمتّصل ُميرَالّض
،ِالكلما ِلّأو في يأتي ل ٌضمير هو

ُصلّويت ،ًمنفرداد ِبه ُّظّلفّالت ّيصح ول
،ِالحروف أو ِ،الفعال أو ِالسماءا ِبآخر
ٍ.جّر أو ٍنصب أو ٍرفع ّمحل في ُيقع وهو

ِفعَالّر ُضمائرأ- 
ٌ.كتَب:فعلباَكت:ِالثانين ُألف-1
ٌضمير ُواللف ِالفتح على ّمبني ٍماض

ّ ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني ٌصلَمت
فاعل. رفع
ٌفعل .كتبُوا:كتبُوا:ِالجماعة ُ واو-2
ٌضمير ُوالواو ،ِالّضّم على ّمبني ٍماض
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ّ ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني ٌصلَمت
فاعل. رفع
،تكتبينف :ِالمخاطبة ِالمؤنّثة ُياءا-3

ِبثبوت ٌمرفوع ٌمضارع ٌفعل تكتبين:
ّ ّ ِونُالن ُ،والياءاِالخمسة ِالفعال من ُهَلن

ّ ٌضمير في ِكونُالّس على ّمبني ٌصلَمت
فاعل. رفع ّمحل
كتبُْت: .كتبُت:ُكةّالمتحر ُاءاّ الت-4
ُاءاّ،والتِكونُالّس على ّمبني ٍماض ٌفعل

ّ ٌضمير في ِّمَالّض على ّمبني ٌصلَمت
فاعل. رفع ّمحل
ّ ُنون-5 ٌفعل .كتبَْن:َنْكتب:ِسوةِالن
على ّمبني ٍماض

ّ ،ِكونُالّس  ّ ٌضمير ُونُوالن ّمبني ٌصلَمت
رفع ّمحل في ِالفتح على

فاعل. 

ِوالجّر ِصبَالنّ ُب- ضمائر
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ٍنصب ّمحل في ُمائرَالّض هذه ُتكون
ّ إذا إذا ٍجّر ّمحل وفي ،ِبالفعال ْتَصلَات
ّ :َوهي ،ِبالسماءا ْتَصلَات

ُ- ياءا1
ّ ٌ:فعلُ،يسمعنيُيسمع:ِمِالمتكل

ُةَّمَالّض رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوع ٌمضارع
ّ ،ُاهرةَالظّ ٌضمير ُ،والياءاِةايللوق ُونُوالن
ّ ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني ٌصلَمت

به. ٌمفعول ٍنصب
ٌمرفوعد ٌبي:مبتدأُ:كتبٌةّرتُم بيُكت 

ما على ُرةَالمقدّ ُةَّمَالّض رفعِهِ وعلمُة
ّ ِياءا ِقبل هاِظهور من َمنع ِمِالمتكل

ِالمناسبة ِبالحركة ّالمحل ُاشتغال
ّ ٌضمير ُوالياءا ،ِللياءا على ّمبني ٌصلَمت
،ِبالضافة ٍجّر ّمحل في ِكونُالّس

رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوعد ٌخبر مرتبٌة:
ُ.اهرةَالظّ ُةَّمَالّض
:ُ،أسمعَكُأسامع :ِالخطاب ُ-كاف2
رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوعد ٌمضارع ٌفعل
ٌضمير ُوالكاف ،ُاهرةَالظّ ُةَّمالّض
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ّ ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني ٌصلَمت
.ِهِب ٌمفعول ٍصبن

ٌمبتدأد :َكُتبكمرتبٌة، كُكتب- 3
،ُاهرةَالظّ ُةَّمَالّض رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوعد
ّ ٌضمير ُوالكاف على ّمبني ٌصلَمت

بةّمرت ،ِبالضافة ٍجّر ّمحل في ِالفتح
ُةَّّمَالض رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوع ٌٌ:خبر
ُ.اهرةَالظّ
،كتابَه أعطيْتُُه:ِالغائب ُ- هاءا4

على ّمبني ٍماض ٌ:فعلُهُأعطيت
ٌضمير ُاءاّوالت ،ِاءاّبالت ِهِصالّلت ِكونُالّس
ّ ٍرفع ّمحل في ِّمَالّض على ّمبني ٌصلَمت

ّ ٌضمير ُوالهاءا ،ٌفاعل على ّمبني ٌصلَمت
ٌمفعول ٍنصب ّمحل في ِّمَالّض

وعلمُة ٌمنصوبد ِهِب ٌمفعول .كتابَُه:ِهِب
ٌضمير ُوالهاءا ،ُاهرةَالظّ ُالفتحة نصبِهِ

ّ ٍجّر ّمحل في ِّمَالّض على ّمبني ٌصلَمت
ِ.بالضافة
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ِصبَوالنّ ِفعَالّر ُج- ضمائر
ِوالجّر

على ُالةّالد -نا
ٍماض ٌفعل .كتبْنا:ناْكتب:َالفاعلين

ّ ٌضمير ونا ،ِكونُالّس على ّمبني ٌصلَمت
ٍرفع ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني
ٌ.فاعل

ٍماض ٌفعل أعطانا: ،كتبَنا أعطانا
ِاللف على ِرّالمقد ِالفتح على ّمبني

ّ ّ ٌضمير ونا ،ِرُعذَّللت على ّمبني ٌصلَمت
به ٌمفعول ٍنصب ّمحل في ِكونُالّس
ٌمنصوب ثااٍن به ٌكتبَنا:مفعول ،أوٌّل

على ُاهرةَالظّ ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة
ّ ٌضمير ونا ،ِِهآخر على ّمبني ٌصلَمت
ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل في ِكونُالّس

ُالمستتر ُميرَالّض
ْبل ِفظّالل في ُيظهر ل ٌضمير هو

ِ.هنّالذ في ُرّقدُي
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ُويكون :ِمِ-المتكل1ّعلى: ُيدّل َوهو
 ًمستترا ُميرَالّض

أحفُظ: ،القصيدةَ أحفُظ وجوباً:
ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ٌمضارع ٌفعل
ُوالفاعل ،ِِهآخر على ُاهرةَالظّ ُةَّمَالّض

ً ٌمستتر ٌضمير أنا، ُُهتقدير وجوبا
ُوعلمة ٌمنصوب ِهِب ٌالقصيدةَ:مفعول

نحفُظ ُ.اهرةَالظّ ُالفتحة ِهِنصب
ٌمضارع ٌنحفُظ:فعل ،القصيدةَ

،ُاهرةَالظّ ُةِّمَالّض ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد
ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ُُهتقدير وجوبا

ٌمنصوب ِهِب ٌمفعول القصيدةَ: ،ُنحن
ُ.اهرةَالظّ ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة

ُميرَالّض ُ:ويكونِ-المخاطب2
ً ًمستترا تحفُظ :ًأيّضا وجوبا

ٌمضارع ٌفعل تحفُظ: ،القصيدةَ
ُاهرةَالظّ ُةَّمَالّض ِهِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد

ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ،ِِهآخر على
ً ٌمفعول القصيدةَ: ،أنت ُُهتقدير وجوبا

ُالفتحة ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصوب ِهِب
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احفظ: ،القصيدةَ ِاحفظ ُ.اهرةَالظّ
ِاهرَالظّ ِكونُالّس على ّمبني ٍأمر ُفعل
ن،ْاكنيَالّس ِالتقاءا ِلمنع ِبالكسر َّكُروح

ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ُُهتقدير وجوبا
ٌنصوبم ِهِب ٌالقصيدةَ:مفعول أنت،

ِ.ِهآخر على ِاهرةَالظّ ِبالفتحة
ًمستترا ُميرَالّض ُ:ويكونِ- الغائب3

َجوازاً:  ٍماض ٌ،قرأَ:فعلالدرَس قرأ
ُوالفاعل ،ِاهرَالظّ ِالفتح على ّمبني
ً ٌمستتر ٌضمير هو، ُُهتقدير جوازا

وعلمُة ٌمنصوبد ِهِب ٌمفعول َس:ّرالد
ِتَقرأُ.اهرةَالظّ ُالفتحة نصبِهِ

على ّمبني ٍماض ٌ:فعلَِتقرأ ،الدرَس
ضميٌر والفاعُل ،ِأنيثّللت ُاءاّوالت ِالفتح

ً مستتٌر الدرَس: هي، تقديُرهُد جوازا
نِصبِه وعلمُة ٌمنصوبِ ِبه ٌمفعول
ُ.اهرةَالظّ ُالفتحة

ِالعلم ُ- اسام2
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ىّسمُم على ُيدّل ٌمعرفة ٌاسم
،أوُ:أحمدًعاقل ُيكون قد ،ِهِبذات ٍّددحم

:ًنهرا أو د،ُُحأ :ًأوجبل ،ُدمشق :ًبلدا
ة)،ّهر ( اسمُميسون :ًأوحيوانا بردى،

،ِالفقار ذو :ًسيفا أو ،ٌ: بدرٍماءا َعين أو
وهكذا...د
-ُأحمد:ُ- المفرد1:ُُهأنواع
ُ.- دمشقُفاطمة
ًباّمرك ُيكون قد:ُبّ- المرك2       
أو ،ِالله ُعبد :ًإضافيا ًتركيبا
َطّ:تأبًإسناديا موت،أو َ:حضرًمعنويا

ً.اّشر
ُ.- منالُعمر:ُ- السام1ه:ُأقسام

ُالسم هو:ُ- الكنية2        
أبو :ّأما أو ٍابن أو ٍأب ِبلفظة ُالمسبوق

خلدون. ُ- ابنٍخالد ّ- أماِبّّيالط
على َدّل ما هو:ُلقبّال -3       

ّذما ،أوِشيدّالرمثُل: ،ٍمدح
ِ.:الجاحظمثُل
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ُوالكنية ُقبّوالل ُالسم َاجتمع - إذا
اّأم ،ِقبّالل ُوتأخير ِالسم ُتقديم َوجب
َّرؤخُت أو عليه َمّاقدُت ْأن اّفإم ُالكنية

ِ.ينّالد ُزين ٍّدمحم :أبوُعنه

ِالشارة ُ-اسام3
ٍنّمعي على ُيدّل ٌمعرفة ٌاسم هو

َوهو إليه َشارُي ْبأن َوذلك ،ِبالشارة
ُفالشارة ّوإل ،ٍالله ُعبدد هذا :ٌحاضر

ًعادة ِالشارة ُاسم ُسبقُوي ،ٌمعنوية
. ِنبيهّالت ِبهاءا

:َهي ِالشارة ُأساماء
ِفردُالم على ِللةّللد هذا:

ُّالم  ُاسم هذا: ،أحمدُ هذا:ِّرذك
ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني ٍإشارة

 ٌخبر أحمدُ: ،ٌمبتدأد ٍرفع
ُ.اهرةَالظّ ُةَّمَالّض رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوعد 
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-ي- هذِِه- هاتِهذه
ِالمفردة على ِللةَللدّهاتي:

ّ ٍإشارة ُاسم ،هذهِ:هندُ هذِه:ِثةَالمؤن
ٍرفع ّمحل في ِالكسر على ّمبني
رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوع ٌخبر هندُ: ،ٌمبتدأد
ُ.اهرةَالظّ ُةَّمَالّض

على ِللةَللدّ :ِهذين أو ِهذانا
ّ ّ ىَمثن ِخصمانا ِ(هذانا:ِِرالمذك
ِهذين ُْتقرأ . م)ِهّرب في واُصمَْتاخ

ِ.الكتابين
على ِللةَللدّ :ِهاتين أو ِهاتانا 

ُّم ِاناتطالب ِهاتانا :ِثّالمؤن ىَثن
ِ.تينّالقص ِهاتين ُتْقرأ ِ.تاناّجدُم

ِكورُالذّ ِجماعة على ِللةَللدّ :ِهؤلء
واُخذّات ناُقوم ِؤلءفه( :ِالناث أو

.ً)آلهة ِالله ِدونا من
كقوِل ِ،المكان إلى بها ُشارُيهنا:
القاسم: سميح
ِ.كالجدار َباقون ْمُكِصدور على هنا
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َاسم ِالخطاب ُكاف ُتلحق - قد
،كماَ- هناكَ- أولئكَ:ذاكٌ،مثالِالشارة

إليه ُشارُالم َكان إذا ِعدُالب ُلما ُهُتلحق
أو ِهِتفخيم على ِالةَلللدّ بعيداً،أو

ل ُالكتاب َذلك(: ٌمثال ،ِهِمدتعظي
).ِفيه َريب

ِ:هذانُمثل ُاةّثنُالم ِالشارة ُ- أسماءا
 ُ- يجوزِ–هاتان
ُّالم َإعراب إعرابها ما على بنىُت أو ى،َثن
ِهذانا :ٌمثال ها.ُآخر به ينتهي
ُ:اسمِ:هذانِقاناّتفوُم ِالباناّالط

ّمحل في ِالكسر على ّمبني ٍإشارة
ٌمبتدأد ٍإشارة ُأو:اسم ،ٌمبتدأد ٍرفع

ّ ُاللف رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوعد ُّم ُهَلن ى.َثن
رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوع ٌ:بدلِالطالبان

ّ ُاللف ُّم ُهَلن ٌخبر :َتفوقانُم ى.َثن
ّ ُاللف رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوعد ُّم ُهَلن ى.َثن

ُالموصول ُ- السام4
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ٍمعين على ُيدّل ٌمعرفة ٌاسم َهو
ُصلة ىّسمُت َهبعد َُرذكُت ٍبجملة

على ٍعائد على ُتشتمل ِالموصول
ُالعائد ُ،ويكونِالموصول ِالسم
الفرزدِق: كقوِل،ًضميرا
 لنا بنى َماءاّ) السَسامكالّذي( ّإن

          ً وأطول ُأعّز ُهُدعائم بيتدا
َبعد ِالموصول ِصلة ُجملة ُوتذكر

ُكملُوت ،ًمباشرة ِالموصول ِالسم
ّ ِالجمل من َوهي ،ِالجملة معنى ل تيَال
ِ.العراب من لها ّمحل

ٌ:حرفَإّن ،ِابقّالس ِالمثال ففي
ٌموصول ٌالّذي:اسم ،ِبالفعل ٌهّشبُم

ٍنصب ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني
على ّمبني ٍماض ٌفعل سمَك: ها،ُاسم

ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ،ِاهرَالظّ ِالفتح
ً ُصلة َسمك ُهو،وجملة ُُهتقدير جوازا

،ِالعراب من لها ّمحل ل ِالموصول
وعلمُة ٌمنصوب هِب ٌمفعول السماءاَ:

ٌفعل بنى: ُ,اهرةَالظّ ُالفتحة نصبِهِ
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،ِرّقدُالم ِالفتح على ّمبني ٍماض
ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ُُهتقدير جوازا

،ّإن ٌخبر ٍرفع ّمحل في بنى ُوجملة هو،
ّ ٌضمير ونا ٍجّر ُحرف لماّال لنا: ٌصلَمت

ٍجّر ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني
ِبالفعل ِمتعلّقان ِالجّر ِبحرف

ُوعلمة ٌمنصوب به ٌبنى،بيتاً:مفعول
ه،ِآخر على ُاهرةَالظّ ُالفتحة ِِهِنصب

رفعِهِ وعلمُة ٌمرفوع ٌدعائُمُه:مبتدأد
ّ ٌضمير ُ،والهاءاُاهرةَالظّ ُةَّمَالّض ٌصلَمت

ٍجّر ّمحل في ِّمَالّض على ّمبني
وعلمُة ٌمرفوعد ٌخبر ،أعّز:ِبالضافة

ُوالجملة ،ُالظّاهرة ُةَّمَالّض رفعِهِ
،ٌصفة ٍنصب ّمحل ) فيّأعز هُ( دعائم
:ُأطول ،ٍعطف ُحرف ُالواو وأطوُل:

هُمثل ٌمرفوعد ّأعز على ٌمعطوف ٌاسم
ُ.هرةَالظّا ّةمالّض رفعهِِ وعلمُة

هي: ُالموصولة ُالساماء
ّ ِمفردُال على ِللةّللدالّذي: :َِرالمذك
،نيّيعلم الّذي المعلَم أحترُم
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وعلمُة ٌمرفوع ٌمضارع ٌفعل أحترمُا:
للوقايةِ والنّوُن ُالظّاهرة ُّمةَالّض رفعِهِ

ً مستتٌر ضميٌر والفاعُل تقديُرهد وجوبا
على مبنّي متّصٌل ضميٌر أنا،والياءاُ
مفعوٌل نصٍب محّل في الّسكوِن

ُوعلمة ٌمنصوب به ٌمفعول .المعلَم:به
ٌالّذي:اسم ُ.اهرةَالظّ ُالفتحة هِنصب

ِّمحل في ِكونُالّس على ّمبني ٌموصول
ٌمضارع ٌني:فعلّّميعل ،ٌصفة ٍنصب

،ُاهرةَُالظّ ُةَّمَالّض رفعِه وعلمُة ٌمرفوعد
ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ُهتقدير جوازا

ّ هو، ٌضمير ُ،والياءاِللوقاية ُونُوالن
ّمحل في ِكونُالّس على ّمبني ٌمتّصل
به. ٌمفعول ٍنصب

ِفردةُالم على ِللةَللدّالّتي:
ّ يّتضح الّتي ّالم ّأحب:ِثةَالمؤن
.هاِأولد ِأجل من

ّ على ِللةَللدّذانا:ّالل ىَمثن
ّ قا.ّتفو نْذيّالل على ُتْ،أثانيَِرالمذك
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على ِللدّللةتين: ّالل أو تاناّالل
ّ ُالمدرسة ِتَّم،كرِالمؤنّث ىَُمثن

تفوقتا. تينّالل الطالبتين
ِجماعة على ِللةَللدّالّذين:

هم.ّأحب الّذين َ،ذهبِالذّكور
على للدّللةِلئي:ّال أو واتيّالل

يضحيَن واتيّالل أحترماُد ،ِالناث جماعةِ
ّ.هنِأبنائ ِلتربية

ذا ْنَ،( مِالعاقل على ِللةَللدّ:ْنَم
ً َالله ُضِقرُي الّذي حسناً). قرضا

ما ّ،أحبِالعاقل ِغير على ِللةَللدّما:
به. نيُتنصح
المعاني ِكّل على ِللدّللة:ُأّي

( ثامِإليه ُتضاف ما ِبحسب ابقةّالس
على ّأشد مُأيّه شيعةٍ كّل من لننزعَّن

ِ.العاقل على ُا) تدّلّتيِع َحمنّالر

بال ُّف-المعر5
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ُحيث به، ال ِبإلحاق ُهُتعريف ّيتم ٌسما
ِكرةّالن ِالسم على ُتدخل
ُ.- الكتابٌ،كتابُفهّفتعر

ِبحسب بال ُفّعرُالم ُعربُيه:ُإعراب
،الكتاَب ُْت: قرأِاماكلال في ِهِموقع

وعلمُة ٌمنصوب به ٌمفعول الكتاَب:
ُ.اهرةَالظّ ُالفتحة نصبِهِ

ِبالضافة ُّف-المعر6
إلى ِهِبإضافت ُكرةّالن ُالسم ُفّيعر
ِ.ابقةّالس ِالمعرفة ِأسماءا من ٍواحد
ٍفّمعر إلى ُالمضاف-1

يرتوي. ل ِالعلم ُبال:طالب
هذا:ٍعلم ِاسام إلى ُالمضاف-2
َ.حمدأ ُقلم
ٍاسام إلى ُالمضاف-3

الّذي ِكتاب في ُْتقرأ:ٍموصول
َ.حضر
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هذا:ٍضمير إلى ُالمضاف-4
.قلمي

ِاسام إلى ُالمضاف-5
ِ.الطالب ذلك ُقلم هذا:ٍإشارة

في ِهِموقع ِبحسب ُعربُي:ُُهإعراب
ذلك ُقلم هذا،ِالكلما

وعلمُة ٌمرفوع ٌ:خبرُ،قلمِالطالب
ُذلك:اسم ُاهرةَالظّ ُةَّمَالّض رفعِهِ

ٍجّر ّمحل في ِالفتح على ّمبني ٍإشارة
ُ،والكافِللبعد ُلماّوال ،ِبالضافة
ِ.للخطاب

ِبالنّداء ُّف-المعر7
ُ ٌاسم هو ه،ِلتخصيص هِبندائ ُفّعري
ْ..ادرس طالُب يامثال:

ٌنكرة منادى طالُب:ه:ُإعراب
ّمحل في ّمَالّض على ّمبني ٌمقصودة

ّ على ٍنصب ِ.داءاِالن
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ُمييزّلتا
ُيزيل ٌمنصوب ٌنكرة ٌاسم هو

،ُهَقبل ٍجملة أو ٍكلمة عن َالغموض
ً أوقيًة ُتْاشتري :ٌمثال ،عسل

َالمقصود نتّ) بيً(عسلُفكلمة
:ِنوعان ُمييزّ.والتٍةّبأوقي
ُُهّزممي ُويكون:ِفردُالم ُ- تمييز1
:َبعد ويأتي ه،َقبل ًملفوظة ًمفردةد ًكلمة
طالباً. عشرونا َنجح:ٍعدد-1
عسلً. ًأوقية ُتْاشتري:ٍوزنا- 2
ً ُتْشرب:ٍكيل-3 حليباً. لترا
ً ُتْزرع:ٍمساحة- 4 أرضاً. هكتارا
ً ُتْاشتري:ٍقياس-5 قماشاً. ذراعا

ُُهّزممي ُويكون:ِالجملة ُب- تمييز
ِدون ُهِقبل الّتي ِالجملة من ًملحوظا

:ٍ- فاعلعن: ًلّحوُم اّإم ُويكون ،ِِهذكر
ُخلق َنُ،أيّ:حسًخلقا ُأحمد َنُحس

َ.أحمد
َالحديقة ُتْزرعه:ِب ٍمفعول أو- 

ً .ِالحديقة وردَ ُتْ،أيّ:زرعوردا
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ً َمنك ُأكثر :( أناٍمبتدأ أو-  ُوأعّز مال

ونفري ،َِكمال من ُأكثر أيّ:مالي )،راًفن
.نفرِك من ُأعّز

:-ُمييزّالت ُ- يكونا
عسلً. أوقيًة ُتْاشتريمنصوباً:
           ً ُتْ:اشتريدنِبم -مجرورا

.ٍعسل من ًأوقية
ً أو-           مجرورا

.ٍعسل َأوقية ُتْاشتري:ِبالضافة
:َبعد ُمييزّالت ُيكثر

مدينًة. كذا ُتْكذا:رأيد ِكلمة-1
ِ:يادةّالز أو ِالمتلءا على ُيدّل ٍفعل-2

ُلّبُالطّ َازداد قمحاً، الغرفُة تَامتل
أو ِالمدح ِأسلوب-3     علماً.

ً َأو:بئس طالباً، ُأحمد َعمِ:نمّّاالذ خلقا
الكذُب.

منظراً. الرَض َأجمل :ماِبُالتّعّج-4
خلقاً. ُأحمد ( سما):سماِالفعل-5
مالً). َمنك ُأكثر :(أناِفضيلّالت ِاسم-6
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ُحالال
ُنّيبي ،ٌمنصوبد ٌ،نكرة ،ٌفضلة ٌاسم

َصاحب ىَيسّم ُهَقبل ٍمعرفة ِاسم َهيئة
َ.بكيف ُعنه ُستفهمُوي ،ِالحال

ً ُْت:حضرٌمثال  ٌحال ،ماشياً:ماشيا
ُالفتحة نصبِها وعلمُة ٌمنصوبة

َ،وهوِالفاعل َهيئة ُنّتبي َوهي ،ُاهرةَالظّ
ُ.ْتحضر في ُاءاّالت ُميرَالّض

ُمكنُي ُأيّ:ٌفضلة ٌمفاسا ُالحال-1
 في ُعنه ُالستغناءا

ففي معناها، َّريتغي ْأن َدون ِالجملة
ُالكتفاءا ُمكنُي ِابقةّالس ِالجملة

ِ.المدرسة إلى ُْتنا:حضرِبقول
ٌاسام ِالحال ُصاحب-2

َّرتأخ إذا ًنكدرة َيأتي ْأن ّويصح:ٌمعرفة
الّرصافّي: قول: ٌمثال ،ِالحال عن
 قاطبًة العُرَب انتدبْنا ما إذا حتّى

رجل   ً  واحددا ادْنانتدب اّكأن اّكن    
ُوصاحب ،ٌحال ً)(واحددافكلمُة

في َوكان ،ًنكرة َجاءا ً)(رجلِالحال
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ً،واحدا ًرجل :ُالقول ِالصل
ًواحدُ(فيكون ّأن َغير ،ًصفة ٍ) عندئذدا

ِالموصوف على تَّمتقد إذا َفةِالّص
ً أُعربَْت .حال

ُْتحضر:ٌّةشتقُم ٌنكرة ُالحال-3
ً ،ًماشيا ً َْتجاءا ٌ حال:ماشيا مشتّقا

ٌ.نكرة ٍ) وهَيلعفا َاسم(
:ًجامدة ُالحال وتأتي

ٍبنكرة هاُتأويل ّصح - إذا1
ّ إذا ٍّةشتقُم على: ْتَدل

:العيسى سليماِن كقوِل:ٍتشبيها- 
   ُنسابأ الحناجّر ِهدرة في أنا

 ً اّودوي جىّالد َءاِْلم هتافا
هاتفاً. ْأي 

ً َالكتاب َكُمتّسل:ٍشاركةُمأوب- يدا
ً.يضةامق ،أيٍّبيد

ًرجل ُجالّالر َدخل:ِرتيبّالتأوج-
َ.مرتبين ْأي ً،رجل
َالعسل ُتْاشتري:ِعرّالسأود-

.أوقيًة
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ٍلةّمؤو َغير َتكونا ْ- أنا2
:ْتَكان إذاّ،بمشتق

ذهبَُك هذاصاحبِها: من ًا- فرعا
ً منصوبٌة. حاٌل :ً،خاتماخاتما
ُميقات ّ:(فتمالعدِد على ٌةّدال ب-

:حاٌلَأربعين )،ًليلة َأربعين ِهّرب
لنّها الياءاُ نصبِها وعلمُة منصوبٌة،

الّسالمِ. المذكّرِ بجمِع ملحقٌة
على َلٌةّمفض تكونَا ج- أنْا
ً العنُببعِضها: منه أطيُب زبيبا

ً منصوبٌة.  حاٌل:ًودبسا ًزبيبا ،دبسا
ارتفعَموصوفٌة: تكونَا د- أنْا

ً الموُج  :ًقدرا كبيراً، قدرا
منصوبٌة. حاٌل

إذامعرفٍة: اساُم الحاُل وتأتي
: ذهبُْتٌمشتقةٍ،مثال بنكرةٍ لَتّأُو

منفرداً. ،أيّوحدي
مرتبين.د فالوَّل،أيّ الّوَل ادخلوا

صاحُب يأتيالحاِل: صاحُب
:الحاِل
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مسرعاً. الُبّالطَ جاءافاعلً:
المطَر اللُه أنزَلبه: ًمفعول

غزيراً.
الفاكهُة تُؤكُلفاعل: َنائب
ناضجًة.

اً.ّمجد الُبّالط هذاخبراً:
منه ٌخير ًمجتهداد :أحمدًُمبتدأ

ً.كسول
ًّجار بأحمدَ مرْرُتومجروراً: ا

مسروراً.
الحاِل: أنواُع

ً الُبّالط جاءاَمفردةٌ:-1 ،مسرعا
مفردةٌ. :حاٌلًمسرعا

يربطُها رابٍط على تحتويجملٌة:-2
الحاِل، بصاحِب

أو الّضميَر أو الواوَ ابُطّالر يكوُن وقد 
 معاً، كليهما

،فعليًة أو اسميًة الجملُة كانَت سواءاً 
مطران: خليِل كقوِل

 .ٌ)مودّع ُهارّو( الن ِكُْتذكر ولقد
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ورجداءا ٍمهابة َبين ُوالقلب
. الواوُ هنا ابُطّالر

هنا ابُطّالر أحمدُ(يركُض)، عادَ
المستتُر. الّضميُر

شاهدُْتجملٍة: شبُه-3    
الّشجرِة. على العصفوَر

ّإل تُعرُب ل كلماٌت
عياناً- ادى-فُرمعاً- قاطبًةحالً:

ً .سّراً- خلفاً- تترى- كهل

ُطلقُالم ُالمفعول
ِهِدددفعل َبعد ُذكرُدددي ٌمنصدددوبد ٌمصددددر

ِ.هِنوع ْأو ِِِهعدد ِبيان ْأو ِِهلتوكيد
:نجحِالفعل ُ-توكيد1:ُهُفففففففففأنواع

ً ُالبّالط ٌمطلق ٌ،نجاحاً: مفعولنجاحا
الفتحة ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصدددددددددددددوبد

ِ.ِهآخر على ُاهرةَالظّ
الغددزال، وثابَة ُتْ:وثابِهِددنوع ُ-بيددان2

 ٌطلقُم ٌوثابَة:مفعول
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ُالفتحة نصدددددبِهِ وعلمدددددُة ٌمنصدددددوب
ُ.اهرةَالظّ
ِالحديقة َحددول ُْت:درِهِعدددد ُ-بيان3 

مطلق ٌ مفعدددددددول:دورتين ،دورتين
الفتحة نصدددددبِهِ وعلمدددددُة ٌمنصدددددوبد

ُ.اهرةَالظّ
اسم َبعد ُالمطلق ُالمفعددول يأتي قد
إلى ٌمحسن َ:أنتِهِجنسددددددد من ٍفاعل

ً ِالفقددراءا ٌمفعددول إحسدداناً: ،إحسففانا
الفتحة نصددبِهِ وعلمددُة ٌمنصوبد ٌمطلق

ِ.ِهآخر على ُاهرةَالظّ
البّ:الطِالمفعدددددددددول ِاسم َبعد أو

ً ٌمحبوبد ُدِّمجُال ٌمفعول اً:ّحب كثيراً، حبّا
الفتحة نصددبِهِ وعلمددُة ٌمنصوبد ٌطلقُم

ُ.اهرةَالظّ
كِبإحسددان ُتْعجبُأ :ِالمصدددر َبعد أو
ً ِالفقراءا إلى إحسدداناً: كثدديراً، إحسانا

هِنصب ُوعلمة ٌمنصددوبد ٌمطلق ٌمفعددول
ُ.اهرةَالظّ ُالفتحة
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ِالمطلق ِالمفعول ُنائب
:ِطلقُالم ِالمفعول عن ُينوب

َدّل ما أو المعدددنى، في ُدددُهرادفُم-1
ُتْ:ركضُمعناه على

طلقُم ٍمفعددول ُهرولًة:نددائب ،هرولًة 
ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصوبد

ِ.ِهآخر على ُاهرةَالظّ ُالفتحة 
تلك ُتْإليددددددده:كتب ُالشدددددددارة-2

على ّمبددني ٍإشددارة ُاسم :َ،تلكَالكتابة
ٍمفعدددول ِندددائب ِنصب ّمحل في ِالفتح

مطلق.
َحدددول ُْتدر :ِِهعددددد على َدّل ما-3

مفعددول ُتين:نائبّمر ،تينّمر ِالحديقة
الفتحة نصددبِهِ وعلمددُة ٌمنصوبد طلقُم

. ِِهآخر على ُاهرةَالظّ
لّبُالطّ َقّ:صفُهُصدددددددددددددددددفت-4

ً طلقُم ٍمفعددول ُنددائب ،كثدديراً:كثففيرا
الفتحة ِهِنصب ُوعلمة ٌمنصدددددددددددددوبد

ُ.اهرةَالظّ

76



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

إلى ضدديفتاُأ إذا وبعض كّل لفظتا-5
:َكددّل ،ِكضّالر َكددّل ُتْركضدد :ِالمصدددر

وعلمددُة ٌمنصددوب طلقُم ٍمفعول ُنائب
ُ.اهرةَالظّ ُلفتحةا نصبِهِ

نددائب عَض:ب ،ُِلمهّّالت بعَض ُتْلّتمه
هِنصب ُوعلمة ٌ،منصددوبد مطلق ٍمفعول
ُ.اهرةَالظّ ُالفتحة

ًمفعول ّإل ُتكونا ل ٌكلمات
ًُم :طلقا

ًمفعددول ّإل ُعددربُت ل ٌكلمددات َهندداك
ًُم يامدداً-ِبراً-قَها:صددُبعضدد ِِهوهذ طلقددا

لوساً-اجتهدداداً-رحمددًة-ُكوتاً-جُقعوداً-س
ًّتعج وطاعددًة- عجبدداً- باً- إهمالً- سددمعا

ً بحاَنُ( سددد.بحاَنُكراً- سدددُوشددد حمددددا
اللدددده) –حاشى عدددداذَ( معدددداذََ)-مِالله

َك-َْك- حنانيْعديَوس يَكّلله)- لب (حاشى
َك.ْدوالي

77



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

لجله المفعول
سددبِب لبيدداِن يددذكُر قلبّي مصدٌر هو
ً وقْفُت مثدداٌل: الفعِل، وقوِع احترامففا

ِل لجلِددددهِ مفعددددوٌل احترامدددداً: ،لمعلّم
ال الفتحددُة نصدددبِهِ وعلمدددُة منصدددوٌب

آخرِهِ. على ظّاهرةُ
كلمدددُة(احترامددداً) سدددبب بيّنَت وقد

الوقوف.  
ً لجلِهِ المفعوُل جاءاَ -إذا من مجددّردا

مثاٌل: غالباً، فينصُب الضافةِ، ومن ال
ً المدرسةِ إلى جئُْت للعلمِ. طلبا

ً جدداءاَ إذا -أّما فيكددوُن بددال معّرفددا
ً للحتراماِ.د وقْفُت بمن،مثاٌل: مجرورا
ً جاءاَ إذا -أّما أو نصددبُُه فيجوُز مضافا

العلمِ، ابتغدداءاَ مثاٌل:سافْرُت بمن، جّرهُ
العلمِ. لبتغاءاِ أو:سافْرُت

الهيئة ساما
ه،ِونوع ِالفعل ِهيئة على ُيدّل ٌاسم

ين.ّالمتأدب لسَةِج َ:جلسٌمثال
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ّالثّلثاي ِالفعل من ُصاغُ:يُهصوغ
،ِوثاْبَة:وثَاََب- ٌمثال )،ِفْعلَةِ(وزن على
ِهبمصدر ؤتىُي ّالثّلثاي ِفوق ومن

ًاحتراما ُهُاحترمت :ٌمثال ،ًموصوفا
ً.كثيرا

المّرة اسام
ِالفعل ِوقوع على ُيدّل ٌمصدر هو

دعا- ،أوَوثاْبَة: وثَاََب-ٌمثال ،ًواحدة ًّةمر
ً.دَْعوة

ِّالثّلثاي ِالفعل من ُصاغُي :ُُهصوغ 
-َ وثاب:ٌمثال )،َفْعلَة( ِوزن على
على ُالمصدر َكان إذا اّ،أمًَوثاْبَة
:ٌمثال ،ًموصوفا به ؤتىُي (فَعْلَة)ِوزن
ِفوق من صاغُوي ،واحدة دَْعوةً دعا

ٍتاءا ِبزيادة ِهمصدر ِوزن على ّالثّلثاي
:ٌمثال ه،ِآخر على ٍمربوطة
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َكان إذا اّأم ،ًإرجاعة أرجعَ-
ً ُالمصدر ِبه ؤتىُي ٍمربوطة ٍبتاءا منتهيا
ً.واحدة ًإفادة َأفاد :ٌمثال ،ًموصوفا

البدل
ِ المقصودُ هو يكوُن تابعٌ أيّ بالحكم

ُ الجملةِ، بمضموِن ٍ لُه يُمهّد آخَر باسم
ُهُويتبع ،ُمنه الُمبدُل يُسّمى قبلَه

القائدُ انتصَر العراِب.مثاٌل: بحركةِ
خالدُ: اليرموِك، في الوليدِ بُن خالدٌ
الّضّمُة رفعِهِ وعلمُة مرفوعٌ بدٌل

أّما بالنتصارِ، المقصودُ وهو الظّاهرةُ،
َ اسٌم فهو القائدُ وهو لخالدٍ، مهّد

المقصودُ هو َوليس منه، الُمبدُل

ِ أْن دوَن حذفُُه يمكُن َلذلك بالحكم
المعنى. يتغيَّر

دُلفف- الب1البدِل: أنواُع
من كّل ( بدُل المطابُق
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منه المبدَل البدُل يُطابقُ فيهكّل): 
المثاِل في فخالدٌ المعنى، في

المعنى. (القائدَ) في يُطابقُ الّسابِق
يكوُنكّل: من بعٍض - بدُل2

ً البدُل ويحتوي منه، المبدِل من جزءاا
منه المبدِل إلى يعودُ ضميرٍ على

القصيدةَ مثاٌل: حفظُْت ويطابُقه،
منصوبٌد بدٌل نصَفها: ،نصَفها
متّصٌل ضميٌر والهاءاُ الظّاهرةِ، بالفتحةِ

جّر محّل في الفتِح على مبنّي
آخَر: مرْرُت مثاٌل بالضافةِ،
جّره وعلمة مجرور بالمدرسةِ

ضميٌر والهاءاُ الظّاهرةُ، الكسرةُ
جّر محّل في الفتِح على مبنّي متّصٌل

بالضافةِ.
المبدُل يكوُن اشتماٍل: - بدُل3
ً منُه يكوَن أْن دوَن البدِل على مشتمل

ً البدُل أحمدُ أعجبَني منه،مثاٌل: جزءاا
مرفوعٌد اشتماٍل بدُل خلُقه: ،خلُقه

متّصٌل ضميٌر والهاءاُ الظّاهرةِ، بالّضّمةِ
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جّر محّل في الّضّم على مبنّي
البدِل على يشدتمُل بالضافةِ.فأحمدُ

ً هذا يكدوَن أن دوَن خلُقده، من جزءاا
عن ( يسألُونََك آخُر: أحمدَ.مثاٌل

ِ الّشهرِ فيه). قتاٍل الحراما

التّوكيدُ
ٍ بعدَ يُذكُر تابعٌ في لتقويتِه اسم
وترسيِخ حكِمه ولتأكيدِ الذّهِن

ِ ذلك ويُسّمى مضمونِه، بالسم
ُ السُم المؤكّدِ،ويكوُن معرفًة المؤكّد

دائماً.
- التّوكيد1ُالتّوكيِد: نوعا

المرادِ اللّفِظ بإعادةِ يتّم اللّفظّي:
ً كاَن توكيدُه،سواءاً ل مثُل:ل ،حرفا

محّل ل لفظّي توكيدٌ بالسّر،ل: أبوُح
ً كاَن أو العراِب. من له ،مثُل:اسما

المجدّ، الطّالَب الطّالَب أقدُّر
وعلمُة منصوٌب لفظّي الطّالَب:توكيدٌ

كاَن الظّاهرةُ.أو الفتحُة نصبِه
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ً المجدّ، الطّالَب أقدُّر ،مثُل: أقدُّرفعل

من له محّل ل لفظّي توكيدٌ أقدُّر:
ُ ،جملًة كاَن العراِب. أو مثُل:يُكافأ

ُ المجدّ، ل لفظّي توكيدٌ :المجدّ يُكافأ
العراِب. من له محّل

:يتّمالمتّصلةِف الّضمائِر توكيدُ
اتّصَل الّتي الكلمِة بتكراِر توكيدُها

كتابي مثُل:هذا الّضميُر، بها
بالسم الياءاُ الّضميُر ،اتّصَلكتابي
أو الّضميرِ، لتوكيدِ السُم فكُّرَر ِ،كتابي

سواءاً منفصلٍد رفٍع بضميرِ توكيدِها يتّم
ُ المتّصُل الّضميُر كاَن ً المؤكّد مرفوعا

ً أو سْرنا أمثلٌة: مجروراً، أو منصوبا
سْرنا في نا للّضميرِ توكيدٌ نحن ،نحن
أنا: ،أنا كافأْتَني رفٍع، ضميُر وهو

وهو كافأْتَني، في الياءاِ للضميرِ توكيدٌ
توكيدٌ أنا ،أنا نصٍب،كتابي ضميُر

ضميُر وهو كتابي في الياءاِ للضميرِ
َ الّضمائرِ هذه من جّر،وكّل بضميرِ أُكّد

رفٍع.
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بذكرِ يتّم المعنوّي: - التّوكيد2ُ
ِ بعدَ معيّنةٍ ألفاٍظ لتوكيدِه، السم

وهَي: نفس- عين- ذات-جميع-كّل-
إلى المضافتان وكلتا عامة- كل
السماءاُ هذهِ تحتويَ أن على الّضميرِ،

ِ على تعودُ ضمائَر على المؤكّدِ السم
التّأنيِث، أو التذكيرِ في وتطابُقه
الجمِع. أو التّثنيةِ أو والفرادِ

الّذي نفُسه الكتاُب أمثلٌة:-هذا
مرفوعٌد وكيدٌ ته:دنفُس أقرؤُهُ، كنُْت

وعلمُة
آخرِهِ، على الظّاهرةُ الّضّمُة رفعِهِ  

الّضّم على مبنّي متّصٌل ضميٌر والهاءاُ
بالضافةِ. جّر محّل في

عينَها:توكيدٌ ،عينَها القّصَة -قرأُْت
الفتحُة نصبِهِ وعلمُة منصوبٌد

مبنّي متّصٌل ضميٌر والهاءاُ الظّاهرةُ،
بالضافةِ. جّر محّل في الفتِح على

،كلِّهم الحاضرين على -سلّْمُت
جّرهِ وعلمُة مجروٌر كلّهِم: توكيدٌ
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ضميٌر والهاءاُ الظّاهرةُ، الكسرةُ
محّل في الكسرِ على مبنّي متّصٌل

 للجمِع بالضافةِ،والميُم جّر
إذا للتّوكيدِ تُستعملن وكلتا - كل
على أثانيُْت مثاٌل: الّضمير إلى أُضيَفتا

الطّالبتين وعلى ،كليهما الطّالبين
وكلتيهما:توكيدٌ كليهما ،كلتيهما

ملحقٌ لنّه الياءاُ جّرهِ وعلمُة مجروٌر
مبنّي متّصٌل ضميٌر والهاءاُ بالمثنّى،

بالضافةِ. جّر محّل في الكسرِ على

النّعُت
ٍ بعدَ يُذكُر تابعٌ الّصفُة، أو لبياِن اسم

ويُسّمى غيرِه، عن تمييزِه أو صفتِه
الموصوُف، أو المنعوُت، السُم ذلك

،المجدّالمجدّ الطّالَب مثاٌل: أقدُّر
الفتحُة نصبِهِ وعلمُة منصوبٌد َ:نعٌت

الظّاهرةُ.
في المنعوَت النّعُت ويطابُق

التّاليِة: الحالِت
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حيُثالعراِب: حركِة -في1
ً يكوُن ً أو مرفوعا ً أو منصوبا مجرورا

العراِب. من المنعوِت موضِع بحسِب
التنكيِر: أو التّعريِف -في2
النّعُت كاَن نكرةً المنعوُت جاءاَ فإذا

مثاٌل:  نكدرةً،
مشرك) من خيٌر مؤمٌن ( لعبدٌ

معرفًة، النّعُت كاَن معرفًة جاءاَ وإذا
إلى أحّب القوّي (المسلُم مثاٌل:

ِ من الله ).الّضعيِف المسلم
أو التّثنيِة أو الفراِد -في3

المنعوُت جاءاَ فإذاالجمِع:
 ً (على مثاٌل: مثلَه، النّعُت جاءاَ مفردا

المنعوُت جاءاَ وإذا )،موضونٍة ُسُررٍ
(للنّسرِ مثاٌل: مثنّى، النّعُت جاءاَ مثنّى
المنعوُت جداءاَ وإذا )حادّتانا عيناِن
ً ( تحيُط مثاٌل: جمعاً، النّعُت جاءاَ جمعا

).الباساقاُت الشجاُر بمنزلِنا
فإذاالتّأنيِث: أو التذكيِر -في4
ً المنعوُت جاءاَ النّعُت جاءاَ مذكّرا
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يرفُض البّي ( العربّي مثاٌل: مذكّراً،
ً المنعوُت جاءاَ وإذا الذّّل) جاءاَ مؤنّثا
القويُّة ( الريُح مثاٌل: مؤنّثاً، النّعُت

.)العالية الشجارِ من تناُل
أو اسميًة جملًة النّعُت يأتي قد-

على تحتويَ أْن يجُب عندئذٍ فعليًة،
على يعودُ منفصلٍد أو متّصٍل ضميرٍ

المنعوُت يكوَن أْن على المنعوِت،
أشجاُرها( حديقٌة هذِه مثاٌل: نكرةً،

نعٌت وارفٌة أشجاُرها فجملُة وارفٌة)
الهاءاِ المتّصِل الّضميرِ على اشتملََْت

ِ على العائدِ (حديقٌة). النّكرةِ السم
آخُر:شاهدُْت مثاٌل

فجملُة الحقِل)، في فلّحاً(يعمُل
على اشتملَْت نعٌت الحقِل في يعمُل 

إلى المستترِ(هو)د العائدِ الّضميرِ

ِ النّكرةِ(فلحاً).د السم
ُ قد- كاَن سواءاً النّعُت يتعدّد

ً اسميًة، أو فعليًة جملًة أو ُمفردا
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ً مثاٌل:كافأُت ً طالبا يقوُم( نشيطا
بواجباتِه).

ً المنعوُت كاَن إذا العاقِل لغيرِ جمعا
المفردةِ ُمعاملَة يُعامَل أْن جاَز

عالياٌت جدراٌن هذهِ مثاٌل: المؤنّثةِ،
.عاليٌة جدراٌن أو:هذه

لّإب الُمستثنى
ّ بعدَ يُذكُر منصوبٌد اسٌم للدّللةِ إل

الحكمِ. في قبلَها ما يخالُف أنّه على
الستثناءاِ- المستثنى- أداةُأركانُه:
منه. الُمستثنى

ّ الطّلُّب مثاٌل:حضَر خالداً، إل
المستثنى الطّلُّب، الستثناءاِ، إل:أداةُ

المستثنى.د خالداً: منه،
اساتثناءٌف إّما: الساتثناءُف

من المستثنى يكوُن حيُثمتّصٌل:
حضَر مثاٌل: منه، المستثنى جنِس

ّ الطّلُّب جنِس من فخالدٌ خالداً، إل
الطّلِّب.
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يكوُن حيُثمنقطٌع: اساتثناءٌ أو
المستثنى جنِس غيرِ من المستثنى

ّ المسافرون وصَل مثاٌل: منه، إل
جنِس من ليَسْت فالمتعُة أمتعتَهم،

المسافرين.
-الساتثناء1ُالساتثناِء:ف أنواُع

ذُكَِرْت الّذي هوالمثبُت: التّاُم
غيُر مثبٌت فيه والكلمُا كلّها، أركانُه

ّ بعدَ السُم منفّي،يُعرُب ً إل منصوبا
ّ الطّلُّب نجَح مثاٌل: الستثناءاِ، على إل

ّ طالباً:مستثنى طالباً، منصوبٌد بإل
الظّاهرةُ. الفتحُة نصبِه وعلمُة

هوالمنفّي: التّاُم - الساتثناء2ُ
فيه والكلمُا كلّها، أركانُه ذُكَِرْت الّذي

ّ بعدَ السُم ويُعرُب منفّي، إّما إل
ً ً أو الستثناءاِ، على منصوبا من بدل

يرسب مثاٌل:لم منه، المستثنى
ً إل الطّلُّب مستثنى طالباً: ،طالبا

ّ الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوبٌد بإل
ّ الطّلُّب يرسدب أو:لم الظّاهرةُ، إل
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وعلمُة مرفوعٌ بدٌل طالٌب: ،طالٌب
الظّاهرةُ. الّضّمُة رفعِِهِ
النّاقُص -الساتثناء3ُ

المستثنى يكوُن الّذي هوالمنفّي:
فيُعرُب منفيّاً، محذوفاً،والكلمُا منه

ّ بعدَ السُم في موقعِه بحسِب إل
خالدٌ: خالدٌ، إل نجَح مثاٌل:ما الكلماِ،
الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌد فاعٌل

الظّاهرةُ.

وساوى بغيِر المستثنى
فتُعربان وسوى بغيرِ يُستثنى

ِ إعراَب إلّ. بعدَ الواقِع السم
ً الستثناءاُ كاَن -إذا1 ً تاّما مثبتا

على منصوبين اسمين تعربان
غيَر الطّلُّب َحضر مثاٌل: الستثناءاِ،

على منصوبٌد اسٌم طالٍب،غيَر:
الفتحُة نصبِه وعلمُة الستثناءاِ
الظّاهرةُ.
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ً الستثناءاُ كاَن -إذا2 ً تاّما منفيا
على منصوبيند اسمين إّما تُعربان

منه، الُمستثنى من بدلين أو الستثناءاِ
طالب غيَر الطّلُّب يحضر مثاٌل:لم

الستثناءاِ على منصوبٌد ٍ،غيَر: اسٌم
الظّاهرةُ.أو:لم الفتحُة نصبِه وعلمُة
بدٌل غيُر: طالٍب، غيُر الطّلُّب يحضر

الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌ
الظّاهرةُ.

ً الستثناءاُ كاَن -إذا3 ً ناقصا منفيّا
الكلما في موقعِهِما بحسِب تُعربان

طالٍب،غير غيُر يحضر ِ،مثاٌل:لم
الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌد ُ:فاعٌل

الظّاهرةُ.

وخل عدا ب المستثنى
وحاشا

حالتان: الدواِت،ولها بهذه يُستثنى
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بما تُسبَق -أنْا1
ً فتعربانالمصدريّة: ماضيًة، أفعال

خل ما شيءاٍ كّل مثاٌل:أل
ما:مصدريٌّة،خل: فعٌل باطُل، اللَه

الله الُمقدّرِ، الفتِح على مبنّي ماٍض
منصوٌب به مفعوٌل الجللةِ َ:لفُظ

الظّاهرةُ. الفتحُة نصبِه وعلمُة
بما مسبوقٍة -غيُر2

ً تكوَن أْن فيجوُزالمصدريّة: أفعال
مثال به، مفعوٌل بعدَها وما ماضيًة
عدا الطّلُّب ٌ:نجَح

مبنّي ماٍض ،عدا:فعٌلالمهملين
المهملين: ،الظّاهرِ الفتِح على

الياءاُ نصبِه وعلمُة منصوبٌد به مفعوٌل
أْن ويجوُز سالٌم، مذكّرٍ جمعُ لنّه

الطّلُّب جّر،مثاٌل: نجَح حروَف تكوَن
طالٍب: جّر، عدا:حرُف طالٍب، عدا

الكسرةُ جّره وعلمُة مجروٌر اسٌم
آخرِه. على الظّاهرةُ
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الُمنادى
ِ طلِب على يدّل اسٌم من المتكلّم

بواسطةِ عليه، القباَل المخاطِب
النّداءاِ. حروِف من حرٍف

النّداءُ،هي:الهمزةُ حروُف
للبعيدِ- وهيا إيّاالقريِب-  لنداءاِ وأّي
يُقدُّر ول يا، النّداءاِ حرِف حذُف ويكثُر

اغفْر مثاٌل: رّب غيُرها، الحذِف عندَ
لي اغفْر رّب أيّ:يا ولوالديّ، لي

ولوالديّ.
- الُمنادى1الُمنادى: أنواُع

ً يكوُنالمضاُف: ٍ إلى مضافا اسم
مثاٌل: يا دائماً، منصوٌب وهوَ بعدَه،

بجدّ،طالَب: اعمْل العلمِ، طالَب
نصبِه وعلمُة منصوبٌد مضاٌف منادى
الظّاهرةُ. الفتحُة

شبيٌه - الُمنادى2
حيُث من كالمضاِف هوبالمضاِف:

ً ويكوُن بعدَه، بما علقتُه منصوبا
ً مثاٌل:يا دائماً، علماً.اعمْل طالبا

93



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

بالمضاِف شبيٌه منادى بجدّ.طالباً:
الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوٌب

 الظّاهرةُ.
القرويّ: الّشاعُر قاَل آخُر، مثاٌل
ً يا العرِب شباَب يا وأنتُم     ساندا

َسنَدا غيرِكُم في ترى ل لّمةٍ 
بالمضاِف شبيٌه ُمنادى سنداً:
الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوٌب

الظّاهرةُ.
ً آخُر:يا مثاٌل جزاَك فعلُُه، محمودا

شبيٌه ُمنادى خيراً. محموداً: اللُه
نصبِه وعلمُة منصوبٌد بالمضاِف

الظّاهرةُ. الفتحُة
ً آخُر:يا مثاٌل خلُقه.حفظََك كريما

بالمضاِف شبيٌه كريماً:ُمنادى اللُه،
الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوٌب

الظّاهرةُ.
غيُر النّكرةُ - الُمنادى3

وغيُر محدّدٍ غيُر ُمنادىالمقصودِة:
ً يكوُن بالنّداءاِ، مقصودٍ دائما منصوبا

94



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

ِ عبدُ الّشاعُر ً،مثاٌل:قاَل الّرحيم
الحصني:

ً يا ً الّلواءاَ رفعَ موطنا   مرفرفا
ُمَمّجدا وتبدادلوه أبناؤُهُ  

مقصودةٍ غيُر نكرةٌ ُمنادى موطناً:
الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوٌب
آخرِه. على الظّاهرةُ

النّكرةُ - الُمنادى4
لكنّه ُمحدّدٍ غيُر ُمنادىالمقصودةُ:

على مبنيّاًد ويكوُن بالنّداءاِ، مقصودٌ
النّداءاِ، على نصٍب محّل في الّضّم
الخوري: بشارةُ الّشاعُر قال مثاٌل،

  الّذي العهدِ على أخُت يا نحُن
كلنا المهدِ من رضعْناهُ قد

مبنّي مقصودةٌ نكرةٌ منادى أخُت:
على نصٍب محّل في الّضّم على

النّداءاِ.
:هوالمفردُ العلُم -الُمنادى5
ويكوُن العلمِ، اسُم نداءاُ
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على نصٍب محّل في الّضّم على مبنيّاًد 
بشارةُ الّشاعرِ قوُل مثالُه النّداءاِ،

الخوري:
لمدا كدْنا الّتي فلسطيُن يا

أَسانا ننسى أسًى من   كابدَتُْه
ٍ مفردُ ُمنادى فلسطيُن: مبنّي علم

على نصٍب محّل في الّضّم على
النّداءاِ.
نداءاُ يجوُز ل بال: المعّرِف نداءُ

ِ وإنّما مباشرةً بال المعّرِف السم
(أيّها) للمذكّرِ، الُمنادى السُم يسبقُ

أيّ، من كّل وتكوُن و(أيّتها) للمؤنِّث،
مبنّي مقصودةٌ نكرةٌ منادى وأيُّة،
على نصٍب محّل في الّضّم على

بعدهما الواقعُ السُم أّما النّداءاِ،
فيُعرُب:

1-ً ً كاَن إذا بدل مثاٌل:يا ،جامدا
نكرةٌ أيّها: منادى ،الّرجُل أيّها

محّل في الّضّم على مبنّي مقصودةٌ
بدٌل الّرجُل: النّداءاِ، على نصٍب
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الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌ
الظّاهرةُ.

ً كاَن إذا صفًة-2 يا مثاٌل: ،ُمشتّقا
صفٌة الطالبُة: ،الطالبُة أيّتُها

الّضّمُة رفعِها وعلمُة مرفوعٌة
على الظّاهرةُ

آخرِها. 
ردُدمف منادى الجللةِ لفُظ :الّلهّم-

ٍ نصٍب محّل في الّضّم على مبنّي علم
على

ً المشدّدةُ والميُم النّداءاِ،  عن عوضا
المحذوِف. النّداءاِ حرِف

منصوٌب مضاٌف منادىرّب: يا-
ما على المقدّرةُ الفتحُة نصبِه وعلمُة

ِ ياءاِ قبِل للتخفيِف، المحذوفةِ المتكلّم
المحّل اشتغاُل الفتحَة ظهوَر من منعَ

والياءاُ للياءاِ، المناسبةِ بالحركةِ
على مبنّي متّصٌل ضميٌر المحذوفُة
بالضافةِ. جّر محّل في الّسكوِن
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أّماه- يا أبتاه- يا ربّاه- يا - يا
منصوٌب مضاٌف ُمنادى تُعرُبأختاه:
وياءاُ الظّاهرةُ، الفتحُة نصبِه وعلمُة

ِ ً المنقلبُة المتكلّم متّصٌل ضميٌر ألفا
جّر محّل في الّسكوِن على مبنّي

للّسكِت. والهاءاُ بالضافةِ،
مضاٌف ُمنادى أبِت:أبِت: - يا

الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوٌب
ً والتّاءاُ الظّاهرةُ، الياءاِ عن عوضا

ضميٌر المحذوفُة والياءاُ المحذوفةِ،
محّل في الّسكوِن على مبنّي متّصٌل

بالضافةِ. جّر
الّصوِت ترقيقُ التّرخيُم التّرخيُم:

أو حرٍف حذُف النّداءاِ وفي وتنغيُمُه،
ِ من أكثَر كاَن سواءاً الُمنادى، السم
ً السُم هذا مقصودةً، نكرةً أو علما

.جعُف يا ،أفاطُم مثاٌل:
كانَا - إذا1التّرخيمِ: طريقُة

 بتاٍء وماًففمخت الساُم
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التّاءاُ تُحذُفللتّأنيِث: مربوطٍة
مثاٌل: حالِه، على قبلَها ما ويبقى

مرّخٌم علم مفرد منادى :فاطَمأ
آخرِه على الظّاهرِ الّضّم على مبنّي

ِ المحذوِف نصٍب محّل في للتّرخيم
حركُة تُنقدُل أو النّداءاِ. على

:فاطُم َفنقوُل:أ آخرِه( الّضّمُة) إليه،
ٍ مفردُ منادى الّضّم على مبنّي علم

وُحذفَْت النّداءاِ، على نصٍب محّل في
للترخيمِ.د تاؤُه
المختومِة غيُر الساماءُ - أّما2
أْن فيجُب للتّأنيِث: مربوطٍة بتاٍء

ِ أسماءاِ من تكوَن فما الّرباعيةِ العلم
إْن الخيُر الحرُف يحذُف حيُث فوق
ترخيُم ،جعُف مثاٌل: يا رباعيداً، كاَن

فما الخيُر الحرُف يُحذُف أو جعفُر، يا
ً وكاَن رباعّي، فوقَ كاَن إْن فوق زائدا
عدُن يا مثاٌل: اللّينةِ، الحروِف من

عدناُن. يا ترخيُم
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وتوّجٍع، تفّجٍع نداءاُ هوالنّدبُة:
يا- النّداءا حرفا للنّداءاِ معه يُستعمُل

وحالتُه النّداءاِ إعراَب وا،ويُعرُب
به، الّسكِت هاءاُ تُلحقُ وقد كحالتِه،

نداءاٍ وا:حرُف :واقدسااهُ مثاٌل:
ٍ مفردُ منادى للنّدبةِ،قدساهُ: علم

من منعَ المقدّرِ الّضّم على مبنّي
بالحركةِ المحّل اشتغاُل ظهورِه

للطلق واللُف لللِف، المناسبةِ
للّسكِت. ِ،والهاءاُ

المستغيِث هونداءاُالساتغاثاُة:
معه يستعمُل المساعدةِ، لطلِب
ثاّم مفتوحٌة لمٌا (يا) تليها للنّداءا

تُطلُب الّذي وهو به، المستغاُث
وهو المستغيُث، ثاّم منه، المساعدةُ

ٍ ويُسبقُ المساعدةِ، طالُب بلما
يا مثاٌل: ُيحذُف، وقد مكسورةٍ،

للنّداءاِ، يا: ،لِفلسطينف لَلعرِب
العرِب: جّر، حرُف لَلعرِب:اللمُّا

الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوبٌد منادى
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ظهورِها من منعَ آخرِه على المقدّرةُ
متعلّقان والمجروُر والجاّر الكسرةُ،

ومجروٌر جاّر لِفلسطيَن: النّداءاِ. بأداةِ
ً الفتحُة جّرهِ وعلمُة الكسرةِ من بدل

التّنويِن. من ممنوعٌد لنّه

النّسبُة
إليه أُضيَفْت اسٌم المنسوُب السُم

قبَل ما أيّ آخُره، وكُسَر مشدّدةٌ، ياءاٌ
حمَص. إلى نسبًة الياءاِ،مثُل:حمِصّي،د

آخُر يُكسُر ِ:النّسب طريقُة
إلى مشدّدةٌ تاءاٌ وتُضاُف السُم،
آخرِه.

زائدةٍ بتاءاٍ المختومُا - السُم1
النّسِب عندَد تاؤُه تُحذُف للتّأنيِث:

(فاطمُة- فاطِمّي).
إذا والمنقوُص: المقصوُر - السُم2

ً قُلِبَْت ثاالثًة ألُفُه كانَْت واوا
عمي-عمويّ) مثُل( فتًى- فتوِيّ،
ألُفُه كانَْت إذا أما و( عصا- عصوِيّ).
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النّسبةِ، عندَ ُتحذُف ثاالثةٍ فوقَ
الّرامي- مثُل(بُخارى- بُخارِيّ،

الراِمّي).
ألُفُه كانَْت الممدودُ:إذا - السُم4

ً تُقلُب للتّأنيِث واوا
إذا أّما مثُل(د صحراءا- صحراويّ) 

على بقيَْت التّأنيِث لغيرِ كانَْت
حالِها،مثُل:(قّراءا- قُّرائّي).

كانَْت مشدّدةٍ:-إذا بياءاٍ - المختومُا5
تُردّ واحدِ حرٍف بعدَ المشدّدةُ الياءاُ

(حّي- حيويّ، مثُل أصلِها إلى اللُف
الياءاُ كانَْت إذا أّما طّي- طوويّ).

الولى تُحذُف حرفين بعدَ المشدّدةُ
واواً، الثّانيُة وتُقلُب قبلَها ما ويُفتُح

. قُصّي- قُصوِيّ) - علوِيّ، مثُل(علّي
أحرٍف ثالثاةِ فوقَ كانَْت إذا أّما

ِ لفُظ ويكوُن ُحذفَْت، المنسوِب السم
ِ كلفِظ مثُل إليهِ المنسوِب السم

شافعّي- شافعِّي).  (كرِسّي- كرِسّي،
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ياءاٌ يتوّسطُُه الّذي - السُم6
الثّانيُة الياءاُ تُحذُف مكسورةٌ مشدّدةٌ

( غَُزيّل- غَُزيْلِّي). مثُل النّسِب عندَ
تُفتِح العيِن المكسوُر - الثّلثاّي7
الثّلثاّي أّما (ملِك- ملَكِّي). مثُل عينُه

عندَ لُمه فتُردّ اللمُّا المحذوُف
مثُل(د أب- أبوِيّ). النّسِب

أو المثنّى إلى النّسِب - عندَد8
: مثُل المفردِ، إلى يردّان الجمِع

أخلق- خلُِقّي). (يدان- يدوِيّ،
إلى يُنسُب المركُّب - السُم9

ِ – القيِس مثُل(د امرؤُ منه الوِّل السم
ً كاَن إذا أّما امرئّي) أمّا أو بابٍن مبدوءاا

ِ إلى فيُنسُب أٍب أو منه، الثّاني السم
بكرٍ- بكرِيّ). مثُل:(أبو
أسماءاِِ في تكوُنالنّسِب: شواذّ
ً العلماِد وهذِهِ استعمالِها لكثرةِ غالبا
بعُضها:

البادية-بدوِيّ، بحرين- بحرانّي،
الّشاما- تهامة- تهاماٍ، اليمن- يمانّي،
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الّسهل-ُسهلِّي، دهٌر- دُهرِيّ، شآماِ،
قريش- قُرِشّي، الّروح- روحاني،

هذيل- مرو- مروزيّ، الّريّ- رازي،
عظيُم الوحدةُ- وحدانّي، هُذلِّي،

اللّحيةِ- لُحيانّي. 
ِ عمَل المنسوُب السُم -يعمُل اسم
مثال فاعٍل، نائَب فيرفعُ المفعوِل

صنعتُه.  يمانّي سيٌف ٌ:هذا

العددُ
وتأنيثُه العدِد تذكيُر

في معدودَه العددُ يوافُق-1
العددُ كاَن إذا والتّأنيِث: التّذكيِر

ّ مثاٌل:جاءاَ ،اثانين أو واحٍد على دال
ورجلن واحدةٌ، وطالبٌة واحدٌ طالٌب
ّ كاَن إذا أو اثانتان. وامرأتان اثانان دال
مثاٌل: قرأُْت ،مركّبٍة عشرٍة على
ً عشَر أحدَ قّصًة. عشرةَ واثانتْي كتابا
إذا معدودَه: العددُ يخالُف-2
ّ كاَن إلى ثالثاةٍ بين العدادِد على دال
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وتسعُ طلٍب ثالثاُة نجَح مثاٌل: تسعةٍ،
ً كاَن إذا أو طالباٍت، العشرةِ على دال
كتٍب عشرةَ اشتريُْت مثاٌل: المفردةِ،

قصٍص. وعشَر
مَع العدِد لفُظ يتغيُّر ل-3

ّ كاَن إذا معدوِده: ألفاِظ على دال
مثاٌل:في ،واللِف والمئةِ العقودِ
ً ثالثاوَن الثّانويّ الوِّل الّصّف طالبا

ألُف مدرستِنا في طالبًة، وعشرون
مدّرٍس. ومئُة طالٍب

وزنِا على العدِد صوُغ
فاعٍل

فاعٍل وزِن على العددُ يُصاغُ
المعدودِ. ترتيِب على للدّللةِ

المفردةِ العدادِد من - يُصاغ1ُ
الوزِن تسعةٍ) على إلى من(واحدٍ
الّصّف في مثاٌل:وقْفُت الّسابِق،
.الثّالِث
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المركّبةِ العدادِد من - يُصاغ2ُ
عشَر) من تسعَة إلى عشَر من( أحدَ

 جزئِها
الكتاَب مثاٌل:قرأُْت فقط، الوِّل
عشَر. الثّاني

المعطوفةِ العدادِد من - يُصاغ3ُ
وعشرين واحدٍ ِعليها(من والمعطوف

الوِّل جزئِها وتسعين) من تسعةٍ إلى
الثّالثَة القّصَة قرأُْت مثاٌل: فقط،

والعشرين.
ل واللِف والمئةِ العقودِ - ألفاُظ4

تبقى وإنّما فاعٍل، وزِن على تُصاغُ
 على
على تدّل أْن يُرادُ عندما حالِها

الثّلثاين يومَا مثاٌل:صْمُت المعدودِ،
رمضاَن. من

بال العدِد تعريُف
هنا العددُ المفردةُ: - العداد1ُ 

لذلك عليه، ال دخوُل يجوُز ل مضاٌف
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إليه، مضاٌف لنّه المعدودِ على تدخُل
وتسعَة ،الكتِب ثالثاَة مثُل: قرأُْت
مئُة مدرستِنا في .القصِص
ِ.الطّالب وألُف ،المدّرس

ال تدخُل المركّبُة: - العداد2ُ
من الوِّل الجزءاِ على

لنُّه المعدودِ على تدخُل ول العددِ، 
 وُزدديج ل تمييٌز

الثانتي زرعُْت مثاٌل: تعريُفه، 
شجّرةً. عشرةَ

المعطوفُة -العداد3ُ
على ال تدخُل عليها: والمعطوُف

عليه، والمعطوُف المعطوُف العددين
والعشرين الربعَة حفظُْت مثاٌل:
ً القواعدِ. كتاِب في درسا
عليها ال تدخُلالعقوِد: -ألفاُظ4

لنّه المعدودِ على تدخُل مباشرةً،ول
ً الثّلثاين مثاٌل:صْمُت تمييٌز، من يوما

رمضاَن.
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العدِد إعراُب
تُعرُبالمفردةُ: - العداد1ُ

أمثلٌة: الكلماِ، في موقعِها بحسِب
صديقي تغيَّب

ِ في  السبوِع، من ِالثّالث اليوما
جّرها وعلمُة مجرورةٌ الثّالِث:صفٌة

آخرِها. على الظّاهرةُ الكسرةُ
صّفنا. من طلٍب سابعُة  نجَح-

رفعِه وعلمُة مرفوعٌ فاعٌل سبعُة:
الظّاهرةُ. الّضّمُة

متأخرين.د ركاٍب أربعُة كاَن-
كاَن ُمدداس أربعُة:

الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌد
الظّاهرةُ.

العدادُد هذه المركّبُة: -العداد2ُ
تكوُن لذلك الفتِح على البناءاَ تلزمُا
رفٍع محّل في الجزأيّن فتِح على مبنيًّة

في موقعِها بحسِب جّر أو نصٍب أو
مثاٌل: الكلماِ،

108



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

ً عشَر ثالثاَة انسحَب- قبَل متسابقا
مبنّي عشَر:عددٌ ثالثاَة الّسباِق، نهايةِ
رفٍع محّل في الجزأيِّن فتِح على

ً عشَر تسعَة فاعٌل.- كافأُْت طالبا
عشَر: عددٌ تسعَة المتفوّقين، من

محّل في الجزأيّن فتِح على مبنّي
في -اشتركُْت به. مفعوٌل نصٍب

لوحًة، عشرةَ بخمَس المعرِض
فتِح على مبنّي عشرةَ:عددٌ خمَس

الجّر. بحرِف جّر محّل في الجزأيّن
عشَر، اثانا - العددان1ملحظاٌت:

الوُّل الجزءاُ يُعرُب عشرةَ، واثانتا
ملحقان لنّهما المثنّى إعراَب منهما

ً فيكوُن الثّاني الجزءاُ أّما بالمثنّى، مبنيّا
العراِب،د من له محّل ل الفتِح على

ً عشَر اثانا للمتحاِن مثاٌل:تقدمَّا طالبا
فاعٌل اثانا: ساعًة، عشرةَ اثانتي منذُ

ملحقٌ لنّه اللُف رفعِه وعلمُة مرفوعٌ
الفتِح على مبنّي عشَر:جزءاٌ بالمثنّى،

اسٌم اثانتي: العراِب، من له محّل ل
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ملحقٌ لنّه الياءاُ جّرهِ وعلمُة مجروٌر
الفتِح على مبنّي عشرةَ:جزءاٌ بالمثنّى،

العراِب.  من له محّل ل
والثّاني عشَر، الحادي - العددان2

ً منهما الوُّل الجزءاُ عشَر:يكوُن مبنيّا
أو نصٍب أو رفٍع محّل في الّسكوِن على
أّما الكلماِ، في موقعِهما بحسِب جّر

ل الفتِح على مبنّي فهو الثّاني الجزءاُ
في جلْسُت مثاٌل: العراِب، من له محّل

مبنّي الثّاني:عددٌ ،عشَر الثّاني المقعدِ
صفٌة،عشَر: جّر محّل في الّسكوِن على
من له محّل ل الفتِح على مبنّي جزءاٌ

العراِب.
المعطوفُة - العداد3ُ

بحسِب تُعرُب عليها: والمعطوُف
انقضى مثاٌل: الكلماِ، في موقعِها
ً وعشرونا خمسٌة الشهرِ، من يوما
رفعِه وعلمُة مرفوعٌ فاعٌل خمسٌة:
عطٍف، حرُف الواوُ الظّاهرةُ، الّضّمُة

خمسةٍ على معطوٌف اسٌم عشرون:
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ملحقٌ لنّه الواوُ رفعِه وعلمُة مرفوعٌ
الّسالمِ. المذكّرِ بجمِع
بحسِب تُعرُبالعقوِد: ألفاُظ -4

ِ في موقعِها مثاٌل:زرعْنا اً،ددأيّض الكلما
به ثالثاين:مفعوٌل شجّرةً، ثالثاين

ملحقٌ لنّه الياءاُ نصبِهد وعلمُة منصوٌب
الّسالمِ. المذكّرِ بجمِع

والجملُة الكبرى الجملُة
غرىّالص

من ُفّتتأل جملٌةالكبرى: الجملُة
ِ اقِصّالن الفعِل من أو والخبرِ المبتدأ
هِّالمشب الحرِف من أو ،وخبُره واسُمه
بالفعِل

الخبُر يكوَن أْن على وخبرِه، واسِمه 
جملًة. النواِع هذه في

،ًهتافا ُأنساب الحناجّر ِهدرة في أنا
.حصانان يجّرها ْتَراح ِقلّللن ٍومركبة

إلى المتعدّي الفعِل من تتألُّف كما
المفعوُل يكوَن أْن على مفعولين
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مسدّ الجملُة تسدّ أْن أو جملًة، الثّاني
في الناَس مثاٌل:علّْمتُم المفعولين.

كبرى، جملٌة الجودُ)، (ما الثّوراِت
نصٍب محّل في الجودُ: ما وجملُة
(أّن علْمُت آخُر: مثاٌل ثااٍن، به مفعوٌل

أّن كبرى،وجملُة جملٌة مفيدٌ)د العلَم
علَم. مفعولي مسدّ مفيدٌ:سدّْت العلَم

الجملُة تكوُن غرى:ّالص الجملُة
أو لمبتدأٍ، ًخبرا وقعَْت إذا ُصغرى
بالفعِل، هٍّمشب لحرٍف أو ناقٍص، لفعٍل

ً به ًمفعول أو إلى ّمتعد لفعٍل ثاانيا
مفعولين:

ٍومركبة ،ًأنا(أنساُب) هتافا
رأيُّت للنقِل(راَحْت) يجّرها،
العلَم( ينفعُ) صاحبَه.

الجمِل إعراُب
الّذي اُمّالت الكلُم هي الجملُة

فعليٌةقسمان: ،وهيمعنًى له
(غلَت وفاعٍل: فعٍل من تتألُف
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( فاعٍل ونائِب فعٍل  من:أو المراجُل)
النّاقِص الفعِل  من:الحكيُم)أو ِلُتق

ُالحسناءا كانَت ( ما وخبُره ُمهدواس
من تتألُّفواساميٌة:  ها)،َستر ُترفع
ٍ :أو ُ)شديد ّنُهُ(صراع وخبرٍ: مبتدأ

واسُمه بالفعِل مشبّهٍ حرٍف من
الّرصافّي: معروٍف كقوِل وخبُره

 اَهِنهضت ِددعه في ٍةّأم لمن اّإن
لَوُد َْتأنشأ ًقبل ِيفّوالس ِبالعلم 

من ٌّمحل للجملِة يكونُا
بمفرٍد، تأويلُها َّصح إذا العراِب

الكلمِة إعراِب  نفُس هو هاّومحل
محل ْتّحل الّتي المفردِة

.  َهاّْْ

مَن محّل لها الّتي لجمُلا
العراِب

العراِب من محّل لها الّتي الجمُل
سبعٌ،هي: 

ِ ًخبرا تكوُن-الخبريُة:1 أو للمبتدأ
هاّبالفعِل،ومحل بّهِددالمش للحرِف
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للفعِل ًخبرا أو ( يغيُض)، بردى الّرفعُ:
َكان لو النّصُب: هاّومحل اقِصّالن
).ُحديدد ِدورّبالص ُدفعُ(ي

الّرفعُ إّما محلّها يكوُن-الّصفُة:2
الموصوِف، بحسِب الجّر أو النّصُب أو

ٍ بعدَ تأتي وهَي وتحتوي نكرةٍ اسم
كقولكرةِ،ّالن على يعودُ ضميرٍ على

الشاعر:
العمل). (ينتُج ًعلما ََالنشءا واّّمعل 

وفيها النّصُب، هاّمحل-الحاليُة:3
على يعودُ ضميٌر

الحاِل صاحُب ويكوُن الحاِل، صاحِب
 وقد معرفةٍ، اسُم
عجال. ون)النّداءاَّفيه( يلب أتَوا

الحاِل جملةِ بيَن الواوُ تربُط وقد
وصاحبِها:

و(أنا الفقراءاِ إلى مثاٌل: أُحسُن
مسروٌر).
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جازمٍ لشرٍط ًجوابا -الواقعُة4
كقوِلالجزمُا، محلّها بالفاِء: مقترنٍا

 الّزركلّي:
له فما الحياةَ عرَف إْن والّشعُب

محيدد ِالحياة ِأسباب ِدرك عن  
تأتيإليه: ًمضافا الواقعُة-5
الجّر: ومحلّها المضاِف الظّرِف بعدَ

أو:إذا (سافْرَت) يومَا حضْرُت
(درْسَت) نجْحَت.

بعدَ تأتي به: ًمفعول -الواقعُة6
أو به مفعوٍل إلى يحتاُج متعدّ فعٍل
أو ،ِ)الله ُعبد يّ إن (قاَل: قوٍل: بعدَ

ّمتعد فعٍل بعدَ مفعولين مسدّ تسدّ
.ٌ)صادق أنّك (أظّن مفعولين إلى

لها جملٍة على المعطوفُة-7
بحسِب حلّهامالعراِب: من محّل
(رحَم عليها: المعطوفةِ الجملةِ محّل
ً اللُه ً قاَل امرأ (فغنم). خيرا

على معطوفٌة جملة(غنم)
نصٍب. محّل جملةِ(قال) في
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لها محّل ل الّتي الجمُل
العراِب من

من لها َّمحل ل الّتي الجمُل
يصّح ل الّتي الجمُل هيالعراِب:

وهي: بمفردٍ، تأويلُها
الّتي هيالبتدائيُة: الجملُة-1
عروَس (يا الكلماِ: أوِّل في تأتي

ٍ انتهاءاِ بعدَ تأتي المجدِ) أو كلما
الحقّ) وتُسّمى يموُت سابٍق( ل

استئنافيٌة.
يهالعتراضيُّة: الجملُة-2
شيئين بين تعترُض الّتي

جبري: شفيِق ،كقوِلمتلزميند
ٌ) ناظرةِينّالد َ( صلحَالعيون ليَت
البيدُ به ترمي الّذي العدوّ إلى   

بين معترضًة النّداءاِ جملُة جاءاَْت 

ِ وخبرِها. ليَت اسم
الموصوِل: صلِة جملُة-3
ِ بعدَ تأتي  الموصوِل السم

الّرصافي: كقوِل
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بما( دّرْت عليها جودُوا
مكاسبُكُم) 

( بخل)ْنَم كّل ٍباحتقار واُوقابل    
 هيفسيريُة:ّالت الجملُة-4
الّذي الكلمَا تفّسُر الّتي

الفرزدق: ،كقولسبَقها
 تخونني) ( لواثاْقتَني فإن ّتعش

 ذئُب يا َمن مثَل نكْن   
يصطحباِن

الشابّي: كقوِلأو
 َ) الحياةَ(أرادًيوما ُعبّالش إذا

القدر َيستجيب أن ّبد فل   
حرفي بأحدِ مسبوقًة تكوُن قد 

مثاٌل:أشْرُت أَْن، و ،ْأي التفسيرِ،
أن إليه كتبُْت أو: (اذهْب)، أيْ إليه،

(احضْر).د 
تأتيالقسمِ: جواِب جملُة-5
القسمِ: بعدَ

العهدِ) على واللهِ( لحافظَّن
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غيِر رِطّالش جواِب جملُة-6

 رِطفّالش أو الجازمِ
،بالفاِء المقترنِا غيِر الجازمِ 

الّرصافي: كقوِل
َ) الرضّ( ردِللحرث َقاما إن
 ًعةِممر

 الّسهَل دّك للحرِب قامَا أو  
والجبل

ًةدقاطب َربُالع اـْنانتدب ما إذا ىّحت
رجل ًواحدا اَْنانتدب اّا) كأنّ( كن

على المعطوفُة الجملُة-7
من لها ّمحل ل جملٍة

الّرصافّي: العراِب:كقوِل
به تعملون فيما الّرأيَ أجمعُواف

 ينكُر ( اعملوا) بنشاٍطّثام     
المللَ.

على معطوفٌة) (اعملوا جملُة
من لها محّل ل جملةِ(أجمعُوا)

العراِب.
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والخبُر ُالمبتدأ
ُ ُ الّذي السُم هو المبتدأ به نبدأ

بالخبرِ، عنه َونخبُر السمية الجملَة
المبتدأِ، عن به نخبُر الّذي هو والخبُر

ِ من وكّل مرفوعان: والخبرِ المبتدأ
ٌ العلُم: ،ٌمفيد العلُم مرفوعٌد مبتدأ

مفيدٌ: الظّاهرةُ، الّضّمُة رفعِه وعلمُة
الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌ خبٌر

الظّاهرةُ.
ً-اساما1المبتدأُ: :يأتيأحوالُه

مفيدٌ. العلُم مرفوعاً: ًمفردا
نزار كقوِلمؤولً:  مصدراً-2

قباني:
ٌومحال  ًطفل ُستنجب ٍليمونة كّل

ُيمونّالل ينتهي َْنأ
والفعِل أْن من المؤوُّل المصدُر

ٌ ينتهي انتهاءاُ. والتقديُر مرفوعٌ،د مبتدأ
ِ في الصُل - نكرةً:3 أْن المبتدأ

الخبُر يكوَن وأْن معرفةٍ اسَم يكوَن
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عددٍ في بنكرةٍ البتداءاُ ويجوُز نكرةً،
منها: الحواِل من
أل( أل الستفتاِح أداةِ بعدَ-

؟)لقاءٌ
ما إلى كرةُّالن ضيَفْت أ إذا-

ً.طفل ُستنجب ٍليمونة ُكّل بعدها:
مؤمٌن لعبدٌ موصوفًة: كانَْت إذا-
ٍ.مشرك من ٌخير
ُ كاَن إذا- شبَه والخبُر نكرةً المبتدأ

في جملةٍ( ولي
.ٌ)قديم ًهوى ِكْغوطتي 

ما ،مثاٌل:نفٍي بعدَ وقعَْت إذا-
ٌإلهمثاٌل: أ ،اساتفهامٍ  عندنا،أو ٌأحد
اصطباٌر مثاٌل: لول لول أو اللهِ؟ معَ

خرْجُت :الفجائية إذا أو لهلكُْت،
.رابٌض ٌأساد فإذا

:بعدَها فيما عاملًة كانَْت إذا-
ًقرشا ٌإعطاء- ٌصدقة ٍبمعروف ٌأمر
ِ ِسبيل في بالمة. ُينهض العلم
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كأسماءاِ مبهمًة: كانَْت إذا-
الخبريةِ: التّعّجبيةِ- وكم وما الّشرِط،

-َبيعّالر َأجمل ماينجْح-  يجتهدْ َمْن
ْتَضفن ٍميسلون من ْكم
ٌعلى سالمالدّعاءاَ:  أفادَْت إذا-

ِثاائر ٍحاقد
الخبُر: يأتي قدالخبِر: أنواُع

العلُم: ،نافٌع العلُم -مفرداً:1
ٌ الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌد مبتدأ

وعلمُة مرفوعٌد نافعٌ:خبٌر الظّاهرةُ،
.الّضّمُة رفعِه
المدرسُةاساميًة: جملًة-2

المدرسُة: ،واساعٌة هاُسااحت
ٌ الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌ مبتدأ

ٌ ساحتُها: الظّاهرةُ، مرفوعٌ ثااٍن مبتدأ
والهاءاُ الظّاهرةُ الّضّمُة رفعِه وعلمُة
في فتِحال على مبنّي متّصٌل ضميٌر
واسعٌة: خبٌر بالضافةِ، جّر محّل

الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌ
الظّاهرةُ.
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فعليًّة: -جملًة3
ٌ الطّالُب: يدرُس)،الطّالُب( مبتدأ

الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌ
مرفوعٌ مضارعٌ يدرُس:فعٌل الظّاهرةُ،

ضميٌر والفاعُل الّضّمُة، رفعِه وعلمُة
ً مستتٌر وجملُة ،هو تقديُره جوازا
خبٌر. رفٍع محّل في يدرُس

جاراً:جملٍة -شبَه4
ِ.جرةّالش على ُ:العصفورومجروراً

ٌ ُ:العصفور رفعِه وعلمُة مرفوعٌد مبتدأ
ومجروٌر جاّر الشجّرةِ: على الّضّمُة،
الظّاهرةُ الكسرةُ جّره وعلمُة

نابا وقد المحذوِف بالخبرِ متعلّقان
َفوق ُالكتاب ظرفاً: أو عنه.
ٌ الكتاُب:  :ِاولةّالط مرفوعٌ مبتدأ

فوقَ: مفعوٌل الّضّمُة، رفعِه وعلمُة
وعلمٌة منصوٌب مكاٍن ظرُف فيه

محذوٍف بخبرٍ متعلّقٌ الفتحُة، نصبِه
إليه الطّاولةِ: مضاٌف عنه. ناَب
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الكسرةُ جّره وعلمُة مجروٌر
الظّاهرةُ.

 الخبِر: تعدّدُ
ِ يأتي قد من أكثُر الواحدِ للمبتدأ
ُ خبرٍ، ًمفردا كاَن ًسواءا الخبُر ويتعدّد

الُبّمثاٌل: الط جملةٍ، شبَه أو جملًة أو
الُب:ّالط ،َالخير ّيحب ٌمجدّ نشيٌط

ٌ الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌ مبتدأ
وعلمُة مرفوعٌ نشيٌط:خبٌر الظّاهرةُ،

ثااٍن خبٌر مجدّ: الظّاهرةُ، الّضّمُة رفعِه
يحّب: الّضّمُة، رفعِه وعلمُة مرفوعٌد

رفعِه وعلمُة مرفوعٌ مضارعٌ فعٌل
ً مستتٌر ضميٌر والفاعُل الّضّمُة جوازا
الفعِل من والجملُة هو، تقديُرهد

خبٌر، رفٍع محّل في والفاعِل
وعلمُة منصوبٌد به :مفعوٌلَالخير
الظّاهرةُ. الفتحُة نصبِه

على الخبِر تقديمِ وجوُب
المبتدأِ:
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ِ على الخبرِ تقديُم يجُب في المبتدأ
اليةِ: ّالت الحواِل

ُ كاَن -إذا1 والخبُر نكرةً المبتدأ
ًّجار كاَن سواءاً جملةٍ، شبَه ً ا ومجرورا

ٌبّطل المدرسةِ في مثاٌل: ظرفاً: أو
عصفوٌر. ِالشجرة َفوق كثيرون،

ِ في كاَن -إذا2 يعودُ ضميٌر المبتدأ
.هاُثامن ِللحريّة الخبرِ: إلى

أسماءاِ من الخبُر كاَن -إذا3
ما الستفهاماِ: دارةِ،كأسماءاِّالص

 اسُمك؟
:الخبِر حذُف وجوُب

ً الخبُر يحذُف  الحالِت في وجوبا
التّاليةِ:

ُ جاءَ إذا-1 أداِة بعدَ المبتدأ
لهاجني الحياءُ لول لول: رِطّالش

ٌ الحياءُ: ُ،استعبار مرفوعٌ مبتدأ
وخبُره ،الظّاهرةُ الّضّمُة رفعِه وعلمُة

ً محذوٌف أو موجودٌ تقديُره وجوبا
كائٌن.
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ُ جاءَ إذا-2 لوما: بعدَ المبتدأ
المطُر: رعُ،ّالز ليبَس المطُر لوما

ٌ الّضّمُة رفعِه وعلمُة مرفوعٌد مبتدأ
ً محذوٌف وخبُره الظّاهرةُ وجوبا

كائٌن. تقديُره
ُ كانَا إذا القسمِ بعدَ-3 المبتدأ

أو لعمُرك سماءاٌ صريحاً: اساماً
رابطٌة اللمّا لعمُرك: ماءاِ،ّكالس

ٌ عمُر: للقسمِ، وعلمُة مرفوعٌد مبتدأ
ضميٌر والكاُف الظّاهرةُ، الّضّمُة رفعِه

جّر محّل في الفتِح على مبنّي متّصٌل
ً محذوٌف والخبُر بالضافةِ. وجوبا

قسمي.   تقديُره

بالفعِل المشبّهُة الحرُف
على بالدخوِل ُّتختص أحرٌف هي
ِ من المؤلفةِ السميةِ الجمِل المبتدأ
َ فتنصُب والخبرِ ويسّمى المبتدأ
ً الخبُر ويبقى اسُمها، ويسّمى مرفوعا
إنّا-أنّا- كأنّا-لكّن-وهي: خبُرها،
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،نافٌع العلَم إنّامثال:  ليت- لعّل،
العلَم:اسُم بالفعِل، مشبٌّه إّن:حرٌف

الفتحُة نصبِه وعلمُة منصوٌب إّن
وعلمُة مرفوعٌ خبٌر نافعٌ: الظّاهرةُ،

الظّاهرةُ. الّضّمُة رفعِه
،التّوكيدَ تفيدانمعانيها:إنّا،أنّا:

الّصدقَ ّأنا علْمُت مفيدٌ،د العلَم ّإنا
صاحبَه. ينجي

الزهاَر ََكأنّاالتّشبيَه، تفيدُكأنّا: 
نجومٌا

الّشباَب ليت التّمني، :تفيدُ ليت
يوماً. يعود

أحمدُ الستدراَك، تفيدُ :لكّن
دراستَُه لكّن يٌطددنش

متوسطٌة.
التّرّجي(المَر تفيدُ :لعّل

قريٌب. الفرَج لعّل المستحسَن)،
العلَم مفردةً:إّن إّما أخباُرها وتأتي

العلَم فعليًة: لعّل جملًة أو ،نافٌع
الغرفَة إّن اسميًة: أو صاحبَه، ُينفع
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إّن جملةٍ: شبَه أو ،جميٌل منظُرها
الشجّرِة. على العصفوَر
فإنّها إنّا على ما دخلَْت - إذا
( إنّما مثاٌل: العمِل، عن تكّفها

مذكٌّر)  أنَت
أنَت:ضميٌر ومكفوفٌة، إنّما:كافٌّة

محّل في الفتِح على مبنّي منفصٌل
وعلمُة مرفوعٌد خبٌر مذكٌّر: مبتدأٌ، رفٍع

آخرِه. على الظّاهرةُ الّضّمُة رفعِه
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وكسُرها إنّا همزِة فتُح
مع تأويلُها صّح إذا إّن همزةُ تُفتُح
علْمُت مثاٌل: بمصدرٍ، وخبرِها اسِمها

نفع علمت والتّقدير: نافعٌ، العلم أّن
العلم.

تأويلُها يصّح لم إذا همزتُها وتُكسُر
في وذلك بمصدرٍ، وخبرِها اسِمها مع

التّاليةِ: المواضِع
الكلماِ، أوِّل في وقعٍْت - إذا1

ماضي: أبي إيّليا كقوِل
   كنوزِهَدا كّل حبَتَْك الحياةَ إّن

ببعِض الحياةِ على تبخلَّن ل 
مدا

القوِل: جملةِ صدرِ في وقعَْت -إذا2
اللهِ). عبدُ ( إنّي قاَل:
جملةِ صدرِ في وقعَْت - إذا3

واحدةٌ.د أّمٌة العرَب إّن واللهِ القسمِ:
في المزحلقُة اللمُّا وقعَْت - إذا4

لنافعٌ. العلَم إّن علْمُت خبرِها:
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صلةِ جملةِ أوِّل في وقعَْت - إذا5
إنّي الّذي على أثانيُْت الموصوِل:

أحترُمه.

العلُل
ُ تغيدديٌر هو العلّددةِ، حددرِف على يطددرأ

بالقلِب. أو بالحذِف أو بالتّسكيِن إّما
تسددكُّن بالتّسففكيِن: -العلُل1
ضّم بعدَ المتطّرفُة الواوُ

بعددددَ المتطّرفدددُة (يددددعُو)واليددداءاُ
بالحركةِ. النطِق كسرٍ(يعطِي)لثقِل

ا-يُحدددذُفبالحفففذِف: -العلُل2
إذا الجددوِف الفعددِل في العلّددةِ حددرُف
التقددداءاِ لمندددِع رفدددٍع بضدددميرِ اتّصدددَل

( قْمت- يعدْن). الّساكنين
الخددُر المعتددّل الفعددُل جُددزمَا ب-إذا

يعط).  العلّةِ(لم حرُف منه يُحذُف
في واوُه تُحددذُف الددواويُ ج-المثدداُل

(وفى- يفي- ِف). والمرِ المضارِع
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اللُف ا- تُردّبالقلِب: العلُل- 3
 في أصلِها إلى

بضددمائرِ اتّصدددالِها عندَ الثّلثايةِ الفعاِل
المتحّركدددددددددددددددةِ الّرفدددددددددددددددِع

) وكددذلك التّثنيددةِ عندددَد (دعددوُْت-رميُتْ
- عََصوان). (فَتَيَان

فددوقَ كددانَْت إذا يدداءاً اللددُف - تُقلُب
( استدعى- استدعيت).د ثالثايةٍ

إذا ًياءا ُاللف ُقلبُالتّصغير:- ت - في
ْددددل-ِالتّصددددغير ِيدددداءا َبعد تَوقع ( غُزي

حدددددددددرف َبعد تَوقع  إذا:أو غزيّل)،
- مفاتِيح).دٌ(مفتاح ،ٍمكسور

ت ً ُاللف ُقلبُ-  َبعد تَوقع إذا واوا
(بايّع- بُويِع) ٍمضموما ٍحرف

تَبقُسدد :- إذاًيدداءا ُالددواو ُقلبُب- ت
ها( ناِجو).ُ(ناِجي) أصلٍبكسرة
ُمثل (ِمْفعَددددددددال)ِصدددددددديغة - في

ِموْزان). ( ِميزان،أصلها
:ُمثل ،ٍكسر َبعد تَتطدددددددددّرف - إذا

يسترِضو). أصلها ( يسترِضي،
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في ٍوألف ٍكسدددددرة َبين تَوقع - إذا
ياماُمثل ِالعين ِالمعتددّل ِالجددوف (الصددّ

).ُالّصواما هاُأصل
ً ُالياءا ُقلبُج-ت ِالفاعل ِاسم في واوا

(مُددوقنُمثل ،ٍضددّم َبعد ُالياءا تَّنُكس إذا
ُميقن).د بدّل

ً ُواليدددداءا ُالددددواو ُقلبُد- ت إذا ألفددددا
،ٍفتح َبعد ٍأصدددددددددددلية ٍبحركة تَكّتحر
رَمَي- غَزوَ). ( َرَمى- غَزا،الصلُمثل

ُالبدال
َآخر ُووضع ٍحدددددددرف ُحدددددددذف هو
ه:ِحالت ُه،وأشهرَمكان
إذا ًهمددزة ِاليدداءا أو ِالددواو ُ-إبدددال1

ٍ( سددماءاُمثل ،ٍسدداكنة ٍألف َبعد تاَتطّرف
قضاي). بدل ٍو( قضاءا )،ٍسماو بدل
تَتطددّرف إذا ًمددزةه ِاللف ُ-إبددددال2
( صحراءا).ٌمثال ،ٍألف َبعد
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( فاعِددل) همددزةِصيغة ِألف ُ-إبدال3
بددددل (قائلُمثل ،ِالجدددوف ِالفعل في

بايع). بدل بائع قاوِل،
ً( افْتَعَددَل) تدداءاِصدديغة ِفدداءا ُ-إبدددال4
بدددل َواتّسر ،َاِوْتَصل بدددل َ( اتّصلُمثل

).َايّتسر
ًَ( افتعلِتدداءا ُ-إبدال5 تَوقع إذا ) دال
ٍذال أو ٍدال َبعد

اذتكر،ازدهر بدل ( اذدكرُمثل ،ٍزاي أو 
ازتهر). بدل
تَوقع إذا ً) طاءاَ( افتعلِتاءا ُ-إبدال6
ُ(مثل ،ٍظداءا أو ٍطاءا أو ٍضاد أو ٍصاد َبعد

بدددل َ،اضددطربَاصددتبر بدددل َاصددطبر
).َاطترد بدل َاطّرد ،َاضترب

ُالتّصغير
:ِالتّالية ِالوزان ِبأحد ُالسم ُصغّرُي

ِوفتح هِلّأو ّبضم ُّرصغُ:يّ-الثّلثاي1
( فهد-ُمثل ه،َبعد ٍياءا ِوزيادة ثاانيه

فُهَيْد)،فوزنه(فُعَيْل).د
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ّالثّلثاي ُفوق ُصغّرُ:يّالثّلثاي َ-فوق2
ِوزن على إّما

وزن على أو م)،ه( دَُريُ(فُعَيعِل)مثل 
:(فُعَيعيل)مثل

(عَُصيفير).د
ّالثّلثاي ِآخر في ٌتاءا ُزادُ-ت3

( دعد- دُعَيدة).دُمثل ،ِالمؤنّث
،ُالمحذوف ُالحرف ُردُّ-ي4
ُ.الياءا ّتُدر ُحيث ( ابن- بُنَي)،ُمثل
:ُمثل ه،ِأصل إلى ِالعلّة ُحرف ُردُّ-ي5

(دينار- دُنَينير).د

ُالفعلية ُالجملة
ُوتتألّف ،ٍبفعل ُتبدأ الّتي ُالجملة َهي

( سمعُْتِوالفاعل ِالفعل من إّما
ِونائب ِالفعل من أو النصيحَة)،

من النصيحُة)أو (ُسِمعتِالفاعل
ه( كانِوخبر هِواسدم ِالنّاقص ِالفعل
معتدلً).  الجوّ
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ُالفاعل
َقاما من على ُيدّل ٌاسم :ُالفاعل

َناما :ٌمثال مرفوعاً، ُويكون ،ِبالفعل
على ّمبني ٍماض ٌفعل نامَا: الولدُ،
ٌمرفوع ٌفاعل الولدُ: ،ِالظّاهر ِالفتح

ُ.الظّاهرة ُالّضّمة هِرفع ُوعلمة
دائماً، ِالفعل َبعد ُالفاعل ويأتي 
ناْقل فلو عليه، َيتقدمّاد ْأن ُيجوز ول

ُوجملة ٌمبتدأد هنا َالولد فإّن ،َناما الولدُ
ه.ُخبر َناما

:ِالفاعل ِاسم َبعد ُالفاعل يأتي وقد
ٌفاعل أخوه: ،أخوه سافُرُالم َحضر

من لنّه ُالواو هِرفع ُوعلمة ٌمرفوع
ٌضمير ُوالهاءا ،ِالخمسة ِالسماءا
ٍجّر ّمحل في ِالّضّم على ّمبني ٌمتّصل

ِ.بالضافة
ِاسم ِمبالغة َبعد يأتي أو

صوتُه: ،صوتُه هدّاٌر :أحمدُِالفاعل
،ُالّضّمة هِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ٌفاعل
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ِالّضّم على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالهاءا
ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل في

:خالدٌِالمفعول ِاسم َبعد يأتي أو
ٍفاعل ُنائب سيرتُه: ،سايرتُه محمودةٌ
ُوالهاءا ُ،الّضّمة هِرفع ُوعلمة ٌمرفوع

ِ.بالضافة ٍجّر ّمحل في
ِباسم ِالمشبّهة ِالّصفة َبعد يأتي أو

خلُقه: ،خلُقه حسٌن سعيدٌ :ِالفاعل
ٍجّر ّمحل في ُوالهاءا ٌمرفوعد ٌفاعل

ِ.بالضافة
َ,: هيهاتِالفعل ِاسم َبعد يأتي أو

به، ومن العقيُق َهيهات
هِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ٌ:فاعلُالعقيق
ُ.الّضّمة

ً ُالفاعل يأتي قد-1:ُهأحوال اسما
. الولدُ َناما ظاهراً:

ٌ.ظاهر ٌاسم الولدُ 
ً يأتي -أو2 حفظنّا متّصلً: ضميرا

ّمحل في ٌمتّصل ٌضمير نا القصيدةَ،
 ٌ.فاعل ٍرفع
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ً يأتي - أو3 َتقدمّا مستتراً: ضميرا
عن َوأجاب ِللمتحان ُالبّالط

ٌمستتر ٌضمير َأجاب ُفاعل ،ِالسئلة
ً هو.  ُهتقدير جوازا

نيّمؤوّلً:سر ًمصدرا يأتي - أو4
من ُالمؤوّل ُفالمصدر ،َتْنجح كّأن
وخبرها( سّرني واسمها ّأن

ٌ.فاعل أنه على ٌنجاُحك)مرفوع

ِالفاعل ُنائب
ِالفاعل َمحّل ُيحّل ٌمرفوعد ٌاسم هو
عن ُوينوب ،ِللمجهول ِالفعل ِبناءا َعند

:ِالفاعل
كافأُْت :ُمثل ،به ُ-المفعول1

الُمجدّ المجدّ- كوفَِئ
َ:ناماُمثل ُ،والمجرور ُ-الجاّر2
ِ.الّسرير في _ نِيمِالّسرير في الولدُ
شهَر ُتددصْم :ُمثل ُ،-الظّرف3

رمضاَن- ِصيَم
رمضاُن. 
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ً :سْرُتُمثل ُ،-المصدر4 سيرا
سريعُ. سيٌر سريعاً- ِسير

:ِالفاعل ُنائب ويأتي
يُكَرمُا ل :ُمثل صريحاً، -اساما1ً

ه.ِبيت في المرءُ
ً - ضميرا2ً مستتراً، أو متّصل
ُنائب اجتهادي، على كوفئُْت:ُمثل

في ُالتّاءا هو ٌمتّصل ٌضمير ِالفاعل
ُ.تْكوفئ

ُبيته- نائب في يُكَرُم ل المرءاُ
ٌمستتر ٌضمير يُكَرما ِللفعل ِالفاعل
هو. ُهتقدير

إلى المتعدّي ِالفعل في :ٌملحظة
عن ُالوّل ُالمفعول ُينوب اثانين

سهلً- المتحاَن المقّصُر َظّن :ِالفاعل
سهلً. المتحانُا ظُّن

أو ِالفاعل مع ِالفعل ُتأنيث
ِهنائب
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ِالتأنيث َواجبا-  :ُالفعل ُيكون
:ِالفاعل َمع
ً ُالفاعل َكان إذا-1 حقيقياً، مؤنّثا
سعادُ. نجَحْت :ُمثل
ً ُالفاعل َكان إذا-2 ً ضميرا مستترا
ُساعاد :ُمثل ،ّحقيقي ٍمؤنّث إلى ُيعود

:ُمثل ،ّمجازي ٍمؤنّث إلى .أونجَحْت
ٍكّل في ُفالفاعل ،تَانكسر ُالكأس

ُيعود هي، ُهتقدير ٌمستتر ٌضمير منهما
َوهي ،ِالوّل ِالمثال في ،َسعاد إلى

في ِالكأس إلى أو ،ّالحقيقي ُالمؤنّث
ُالمؤنّث َوهي الثّاني، ِالمثال

ما هو ّالحقيقي ُ.فالمؤنّثّالمجازي
في ِالمذكّر من ِالمؤنّث ُتمييز يمكن
مال فهو ّالمجازي ُالمؤنّث أّما ه،ِجنس

في ِالمؤنّث من ِالمذكّر ُتمييز ُيمكن
ه.ِجنس

:ِالتأنيث ُب- جائز
ً ًمؤنّثا ُالفاعل َكان - إذا1 حقيقيا

ً ِالفعل عن مفصول
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ِالمتحان في تَنجح :ُمثل ،ٍبفاصل 
في نجَح أو: سعادُ،

سعادُ. ِالمتحان 
ً ُالفاعل َكان - إذا2 مجازياً، مؤنّثا
َانكسر أو الكأُس، َتانكسر :ُمثل

الكأُس.
ٍمؤنّث َجمع ُالفاعل َكان -إذا3

أو الطالباُت، تَنجح مثل: سالماً،
الطالباُت. نجَح
،ٍتكسير َجمع ُالفاعل َكان - إذا4
َتحضر أو الرجاُل، حضَر :ُمثل

الّرجاُل.
أو ِالفاعل َمع ِالفعل ُإفراد

ُالفعل يبقى الظّاهرين: ِهنائب
ً هُنائب أو ُالفاعل َجاءا ًسواءا مفردا
الطّالُب-كوفِئ : نجَحُمثل مفرداً،
الطالبان- نجَح :ُمثل مثنّى، أو الُمجدّ،
: نجَحُمثل جمعاً، أو المجدّان، كوفِئ

المجدّون. َكوفِئ أو  ُالطّلّب
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ّفإن ه،ُنائب أو ُالفاعل َتقدمّا إذا أّما
لّن ،ِالّرفع ِبضمائر ُصلّيت َالفعل

الطالُب :ٌمثال ،ًمبتدأ ُيصبح َالفاعل
نجحا، كوفِئ- الطالبان الُمجدّ ،َنجح

وا،ُنجح ُكوفِئا- الطّلّب الُمجدّان
كوفِئوا. الُمجدّون

به ُالمفعول
َوقع نَم على ُيدّل ٌمنصوبد ٌاسم

الولدُ َسمع :ٌمثال ،ُالفعل عليه
به ٌمفعول أبيه.نصيحَة: نصيحَة
يأتي وقد ،ِالظّاهرة ِبالفتحة ٌمنصوب
به: ُالمفعول

1-ً َسمع مثل: ظاهراً، اساما
به ُفالمفعول أبيه، نصيحَة الولدُ

ٌ.ظاهر ٌاسم َنصيحة
2-ً مثل: إيّاك منفصلً، ضميرا
على ّمبني ٌمنفصل ٌ: ضميركإيّا ،ُنعبد

به ٌمفعول ٍنصبّ محل في ِالّسكون
ِ.للخطاب ُوالكاف ،ٌمّاقدُم
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3-ً نيَسمع :ُمثلمتّصلً، ضميرا
ٌفي(سمعني) ضمير فالياءا أحمدُ،
ّمحل في ِالّسكون على ّمبني ٌمتّصل
به. ٌمفعول ٍنصب
4-ً ْأن ُ:أودُّ،مثلمؤّول مصدرا
،ٌمؤوّل ٌمصدر هَأكافئ ْأن ه،َأكافئ

ُفالمصدر ته،َكافأُم ّأود ُالتّقدير
به. ٌمفعول هّأن على ٌمنصوب مكافأته

َبعد ٌ،فعلية أو ٌاسامية ٌجملة-5
:ُمثل مفعولين، إلى ِالمتعدّية ِالفعال

( ما ِالثّورات في َالنّاس مُْتعلّم
ّمحل في ؟ُالجود ما ُفجملة ؟)،ُالجود
به. ٌمفعول ٍنصب

َمّايتقد ْأن ُ- يجوز:ٌملحظات
َ: سمعُمثل ،ِالفاعل على به ُالمفعول
أحمدُ. النّصيحَة
ه،َقبل ِالفعل ُحذف ُ-يجوز

ًُمثل به ٌأهلً: مفعول وسهلً، :أهل
ُهتقدير ٍمحذوف ٍلفعل  ٌمنصوب
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ٌمنصوبد به ٌسهلً: مفعول ،َتْحلل
ت.ْنزل ُهقديرت ٍمحذوف ٍلفعل

َهمع ُالمفعول
،َمع بمعنى ٍبواو ُسبقُي ٌفضلة ٌاسم

ُالفعل ّتم ما على َليدّل ٍجملة َبعد
فإذا ،ِالمشاركة َدون هِبمصاحبت

َكان ُالّشروط ِهذه فيه َتتوافر
ُفالّسير والنّهَر، ُْتسر :ُمثل منصوباً،

َشاركُي ْأن َدون ِالنّهر ِبمصاحبة َحصل
ٌ.والنّهَر: مفعولِالّسير ِفعل في ُالنّهر
ِ.الظّاهرة ِبالفتحة ٌمنصوب معه

على معه ِالمفعول ُتقدمّا ُيجوز - ل
ٍ.جائز ُغير َْتسر والنّهَر ناُفقول ،ِالفعل
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ِالنّاقصة ُالفعال
ِالجملة على ُتدخل ٌأفعال هي
،ِوالخبر ِالمبتدأ من ِالمؤلّفة ِةّالسمي
ً ُالمبتدأ فيبقى سّمىُوي مرفوعا

ها،ُخبر سّمىُوي َالخبر ُوتنصب ها،ُاسم
تكتفي ل لنّها ًناقصة يتُّموس

ُتحتاج وإنّما المعنى، ِلتماما هاِبمرفوع
–صار-أصبح- كانا: َ،وهيِالخبر إلى

أضحى-أمسى- بات- ظل-
ليس- مازال- مادام- مابرح-

الطالُب َ:كانٌمثالماانفّك- مافتئ،
ّمبني ٌناقص ٍماض ٌغائباً.كاَن: فعل

َكان ُاسم الطالُب: ،ِالفتح على
ُالّضّمة هِرفع ُوعلمة ٌمرفوع

ٌمنصوبد هاُ.غائباً: خبرُالظّاهرة
ُ.الظّاهرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة

ِحدوث على ُتدّل :َكانا معانيها:
َكان :ٌمثال الماضي، في ِالفعل

غائباً. الطالُب
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:ٌمثال ،ِالتّحوّل على ُتدّل: َصار
معتدلً. الجوّ َصار

أصبح- أضحى-أمسى-
الجوَُ أصبَح :ٌ،أمثلةَصار بمعنىبات،

واحدةً- أّمًة العرُب حاّراً-أضحى
الممتحُن َمنهزماً- بات العدوّ أمسى
قلقاً.

:ٌمثال ،ِالنّفي على ُتدّل :َليس
صعباً. المتحاُن َليس

ظّل :ٌمثال ،َبقي : بمعنىَظّل
يهطُل. المطُر

–مابرح- مازال- مادام
ِدواما على ُتدّل ماانفّك- مافتئ:

ٌجمل ِالفعال هذه ُوأخبار ،ِالحدوث
المطُر مازاَل :ٌأمثلة غالباً. ٌفعلية

الوقُت ماداما يهطُل- سأشرُح
عن ُيجيب الطالُب َمناسباً- مابرح

إلى يذهبون ُالطّلّب َ- مافتئِالسئلة
في يعملون ُالعّمال -ماانفّكِالمدرسة

ِ.الحقل

145



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

ُالصحيح ُالفعل
ِهحروف ُجميع ُتكون الّذي ُالفعل هو

ِحروف من ًخالية ًصحيحة ِةّالصلي
َ.- كتبَ: سمعٌمثال ،ِالعلّة

َكان ما هو :ُ- المهموز1ه:ُأنواع
:ٌمثال ،ًهمزة ِةّالصلي هِحروف ُأحد
َ.- بدأَ- سألضأمر
ُأحد َكان ما هو :ُ-المضّعف2

)،ًمضعّفاً(مكررا ِةّالصلي هِحروف
َ.- قلقَ-زللَردّ :ٌمثال
هُحروف تَخل ما هو:ُ-الّسالم3

:ٌمثال ،ِوالتّضعيف ِالهمز من ُةّالصلي
َ.- لعبَربح

ُالمعتّل ُالفعل
هِحروف ُأحد ُيكون الّذي ُالفعل هو

أو ٌواو أو ٌ( ألفٍعلّة َحرف ِةّالصلي
).ٌياءا
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َكان ما َهو :ُ- المثال1ه: ُأنواع
َ.ينع – َورد :ٌمثال ،ٍعلّة َحرف هُلّأو

هُوسط َكان ما َهو :ُالجوف -2
َ.- غيدَ- حولَجاد :ٌمثال ،ٍعلّة َحرف
ُهآخر َكان ما هو: ُ- النّاقص3

: غزا- رضي.ٌمثال ،ٍعلّة َحرف
ْحرفي على تحتوي ٌأفعال هناك-
: وشى- عوى.ٌمثال ،ٍعلّة
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الماضي ُالفعل
ِزمن َقبل َوقع ٍحدث على ُيدّل ٌفعل
دائماً. ّمبني وهو ،ِالتكلّم
الماضي: ِالفعل ُبناء

ا-إذا :ِالفتح على بنىُ-ي1
:ٌمثال ،ِالثانين ُألف به اتّصلت

ٍماض ٌفعل نجَحا: ،نجَحا الطالبان
ِبألف هِصالّلت ِالفتح على ّمبني

ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُواللف ،ِالثانين
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون على
ِأنيثّالت ُتاءا به تَاتّصل  إذا-ب

،نجَحْت الطّالبُة :ٌمثال ،ُالّساكنة
ِالفتح على ٌمبني ٍماض ٌفعل نجَحْت:
ِ.للتأنيث ُاءاّوالت ،ِالظّاهر

:ٌمثال ،ٌشيءا به ْيتصل لم ج- إذا
ٌمبنّي ٍماض ٌفعل نجَح: ،نجَح الطّالُب

ِ.الظّاهر ِالفتح على
ا- إذا :ِالّسكونا على بنىُ-ي2
،ُالمتحركة ِالفاعل ُتاءا به تَاتّصل
سمعُْت: أبي، كلمَا سامْعُت :ٌمثال
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ِالّسكون على ّمبني ٍماض ٌفعل
ٌضمير ُوالتّاءا ،ِالفاعل ِبتاءا هِلتّصال
ّمحل في ِالّضّم على ّمبني ٌمتّصل

ٌ.فاعل ٍرفع
،ِالنّسوة ُنون به تَاتّصل ب- إذا

ِ بناءا في أساهْمَن الفتياُت :ٌمثال
ّمبني ٍماض ٌفعل أسهْمَن: الوطِن،

ِ،النّسوة ِبنون هِلتّصال ِالّسكون على
ِالفتح على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالنّون

ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في
على ُالدّالة نا به تَاتّصل ج- إذا

ِحرب في انتصْرنا :ٌمثال الفاعلين،
ّمبني ٍماض ٌفعل انتصْرنا: ،َتشرين

ٌضمير ونا بنا، هِصالّلت ِالّسكون على
ّمحل في ِالّسكون على ّمبني ٌمتّصل

ٌ.فاعل ٍرفع
تَاتّصل إذا:ِالّضّم على بنىُ- ي3

: المسلمونٌمثال ،ِالجماعة ُواو به
،َحطّين في همِأعدائ على انتصُروا
ِالّضّم على ّمبني ٍماض ٌفعل انتصُروا:
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ٌضمير ُوالواو ،ِالجماعة ِبواو هِلتصال
ّمحل في ِالّسكون على ّمبني ٌمتّصل

ٌ.فاعل ٍرفع

ُالمضارع ُالفعل
ِوقت في ّيتم ٍَثحد على ُيدّل ٌفعل
النّحو، كتاَب ُأقرأ: ٌمثال ،ِالتكلّم

ُوعلمة ٌمرفوع ٌمضارع ٌأقرأُ: فعل
ُ.الظّاهرة ُالّضّمة هِرفع

دائماً: ٌمعرب ُالمضارع ُالفعل
ُالفعل ُيكون :ِالمضارع ُرفع

ً ُالمضارع ْسبقُي لم إذا مرفوعا
ْ(وإذ :ٌ،مثالٍجازما أو ٍناصب ٍبحرف
البيِت من القواعدَ إبراهيُم يرفُع

ٌمضارع ٌفعل يرفعُ:, وإسماعيُل..)
ُالّضّمة هِرفع ُوعلمة ٌمرفوع

ُ.الظّاهرة

ِالمضارع ُنصب
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إذاُ المضارع ُالفعل ُنصبُي
:َوهي ،ِالناصبة ِالحروف ِبأحد َبقُس

َأكافئ أن أحّب :ٌمثال أنْا،- 1
ٌمنصوب ٌمضارع ٌفعل :أكافَئ ،المجدّ

ُ.الظّاهرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ْبأن
في أتهاونَا مثال: لن ،ْ-لن2

ٌمضارع ٌفعل أتهاوَن: ،واجباتي
ُالفتحة هِنصب ُوعلمة بلن ٌمنصوب
ُ.الظّاهرة

أنجَح، كي أدرُس :ٌمثال- كي،3
بكي ٌمنصوب ٌمضارع ٌأنجَح: فعل

ُ.الظّاهرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة
:ُالبّالط َ: قالٌمثال ،- إذنْا4

 َفأجاب ،ُسأدرس
ٌتنجَح: فعل ،تنجَح إذْن :ُالمدّرس
بإذن ٌمنصوبد ٌمضارع

ُ.الظّاهرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة 
بأن ُالمضارع ُالفعلُ نصبُوي

:َبعد ِالمضمرة
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إلى ُتْ: ذهبٌمثال ِ،عليلّالت ِلم-1
ٌأتعلَّم: فعل ،لتعلَّم ِالمدرسة

ِلما بعد مضمرة ْبأن ٌمنصوبد ٌمضارع
ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ،ِعليلّالت

ُ.الظّاهرة
ًمسبوقة ُتكون ِ،الجحود ِلم-2

: ٌمثال منها، ّيشتق وما ِالمنفية َبكان
ديِن في أخاهُ ليأخذَ يوسُف كاَن (ما

،( ٌمنصوبد ٌمضارع ٌفعل يأخذَ: الملِِكِ
ُوعلمة ِالجحود ِلما بعد مضمرة ْبأن
ُ.الظّاهرة ُالفتحة هِنصب
،ٌوجّر ٍغاية ُحرف هي ى:ّحت-3

مضمرة، ْبأن هاَبعد ُالمضارع ُينصب
حتى ِالمدرسة إلى ُتْ: جئٌمثال

ٌمنصوب ٌمضارع ٌفعل أتعلَّم: ،أتعلَّم
نصبه ُوعلمة حتى، بعد مضمرة ْبأن

ُ.الظّاهرة ُالفتحة
:ٌمثال ،ْأن إلى  بمعنى:ْأو-4

ٌمضارع ٌأنجَح: فعل ،أنجَح أو ُسأدرس
ُوعلمة أو، َبعد مضمرةد ْبأن ٌمنصوب
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أو ُتكون وقد ُ.الظّاهرة ُالفتحة نصبه
أو الجاني ُسأعاقب :ٌمثال إلّ، بمعنى

ٌمضارع ٌفعل يقلعَ: ذنبه، عن قلَعُي
ُوعلمة أو بعد مضمرةد ْبأن ٌمنصوب

ُ.الظّاهرة ُالفتحة هِنصب
الّتي ُالفاءا هي :ِّةببيفّالس ِفاء-5

ً قبلها ما يكون ما ِحصول في سببا
ّإن أيّ ،فتنجَح اجتهدْ :ٌمثال بعدها،

،ِالنّجاح ِحصول في ٌسبب َالجتهاد
ْبأن ٌمنصوبد ٌمضارع ٌوتنجَح: فعل

ُوعلمة ،ِالّسببية ِفاءا بعد مضمرة
آخره. على ُالظّاهرة ُالفتحة هِنصب

ًمسبوقة ِّسببيةلا ُفاءا ُتكون   
ُ (لٌ:الثم ،ٍبنفي عليهِم ضىقي

ُفاءا ُالفاءا فيموتوا: )،فيموتُوا
ٌمضارع ٌفعل يموتوا: ،ِالّسببية
ِفاءا َبعد مضمرةد ْبأن ٌمنصوب
ِالنّون ُحذف هِنصب ُوعلمة ،ِالّسببية

،ِالخمسة ِالفعال من لنّه آخره من
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على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالواو
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون

،ِكالمر،ٍبطلب ًمسبوقة أو   
 ،فتنجَح اجتهدْ :ٌمثال

ْبأن ٌمنصوب ٌمضارع ٌتنجَح: فعل 
،ِالّسببية ِفاءا َبعد مضمرة

ُ.الظّاهرة ُالفتحة هِنصب ُوعلمة 
ً تفعْل ل مثال: ،ِالنّهي أو شّرا

ٌمضارع ٌتعاقَب: فعل ،فتعاقَب
ِالّسببية ِفاءا بعد مضمرةد ْبأن ٌمنصوب
أو ُ.الظّاهرة ُالفتحة نصبه ُوعلمة

تزورني : هلٌمثال ،ِالساتفهام
ٌمضارع ٌفعل أكرَمَك: ؟فأكرَمك
ِالّسببية ِفاءا بعد مضمرةد ْبأن ٌمنصوب
،ُالظّاهرة ُالفتحة نصبه ُوعلمة

ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ُهتقدير وجوبا
على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالكاف أنا،

أو به. ٌمفعول ٍنصب ّمحل في ِالفتح
ٌّمثال ،ِالحّض ،فتنجَح تدرس : هل

ْبأن ٌمنصوبد ٌمضارع ٌتنجَح: فعل
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،منيّالت أو ِ.الّسببية ِفاءا َبعد مضمرة
تتقَن: ك،َعمل فتتقَن تتأنى ليتك :ٌمثال
مضمرةد ْبأن ٌمنصوب ٌمضارع ٌفعل
ٌضمير ُوالفاعل ،ِالّسببية ِفاءا بعد

ً ٌمستتر أنت. ُهتقدير وجوبا

ِالمضارع ِالفعل ُجزم
َبقُس إذا ُالمضارع ُالفعل ُجزمُي

:َ،وهيِالجازمة ِالحروف ِبأحد
،ٍوقلب ٍونفي ٍجزما ُحرف - لم:1

في حدوثاه وينفي َالمضارع ُيجزما
شوقي: ِكقول الماضي،
على المبيَت فاختْرتَد ُخيّْرَت

 الطّوى
ً تبِن لم تلدّم أو جداها

ثاراءاَ
ٌمضارع ٌتبِن: فعل جازما. لم: حرف

بلم، مجزوما
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من ِالعلّة ُحرف ُحذف هِجزم ُوعلمة 
ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ه،ِآخر وجوبا

أنت. ُهتقدير
ُيجزما ٌجازما ٌحرف - لّما:2

الماضي، في هَحدوثا وينفي َالمضارع
،ِالتكلّم ِزمن إلى ِفيّالن ِوامتداد

،ِالمستقبل في ِالفعل ِحدوث ِعّوتوق
ٌلّما: حرف ،ُالغائب ِيحضر لّما :ٌمثال
ٌمجزوماد ٌمضارع ٌفعل يحضر: ،ٌجازما
الّسكون هِجزم ُوعلمة بلّما،

ِالتقاءا ِلمنع ِبالكسر َوحّرك ،ُالظّاهرةُ
الّساكنين.

ُيدّل ٌجازما ٌحرف ِ،المر ُ- لم3
ُوتقلب ،ِالفعل ِحدوث ِطلب على

ِالطّلب معنى إلى ِالمضارع معنى
،ِالخير إلى لتسَع :ٌمثال ،ِالمر ِكفعل
ٌتسعَ: فعل ،ِالمر ُلما ُ: الّلماَلتسع

ُوعلمة ،ِالمر بلما ٌمجزوماد ٌمضارع
ه،ِآخر من ِالعلّة ِحرف ُحذف هِجزم
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ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل ُهتقدير وجوبا
أنت.
ُيجزما ٌجازما ٌحرف ُ،النّاهية - ل4

عن ّالكف ِطلب على ُويدّل َالمضارع
:ِاعرّالش ِكقول ،ِالعمل

مثلَُه وتأتي خلٍق عن َتنه ل
فعلَْت إذا عليَك عاٌر    

عظيُم
ٌمضارع ٌتنَه: فعل جازمة، ناهية ل:

ُحذف جزمه ُوعلمة بل، ٌمجزوما
ٌضمير ُوالفاعل آخره، من ِالعلّة ِحرف

ً ٌمستتر أنت. ُهتقدير وجوبا

ِجواب في ُالمضارع ُجزم
ِالطّلب

َوقع إذا ُالمضارع ُالفعل ُيجزما
ً َدّل ما هو ُوالطّلب ،ِللطّلب جوابا
ّالكف أو ِالفعل ِحدوث ِطلب على
:ُويشمل عنه،
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ِحدوث ِطلب على ُيدّل :َ- المر1
:ٌمثال ،ِالستعلءا ِوجه على ِالفعل

أساتجْب ادعُوني ربّكُم ( وقاَل 
ٌمجزوما ٌمضارع ٌفعل أستجْب: لكُم)،

هِجزم ُوعلمة ،ِالطّلب ُجواب لنّه
ه،ِآخر على ُالظّاهرة ُالّسكون
ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل تقديره وجوبا

أنا.
ِبلم َالمقترنا َ- المضارع2

ً لتفعْل :ٌمثال ِ،المر  خيرا
ٌمضارع ٌتنْل: فعل جزاءاَه، تنْل 

ُوعلمة ،ِالطّلب ُجواب لنّه ٌمجزوما
ُوالفاعل ،ُالظّاهرة ُالّسكون هِجزم

ً ٌمستتر ٌضمير أنت. ُهتقدير وجوبا
عن ّالكف ُطلب هو :َ- النّهي3

ل :ٌمثال ،ِالستعلءا ِوجه على ِالفعل
ً ِتؤذ :َتحظ الّضمير، براحةِ تحَظ أحدا

ُجواب لنّه ٌمجزوما ٌمضارع ٌفعل
ِحرف ُحذف هِجزم ُوعلمة ،ِالطّلب
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ٌضمير ُوالفاعل ه،ِآخر من ِالعلّة
ً ٌمستتر أنت. ُهتقدير وجوبا

ِالمضارع ُبناء
ً ٌعربُم ُالمضارع ُالفعل أنّه إل دائما

موضعين: في مبنيّاًد يأتي
ْتَاتّصل إذا:ِالفتح على بنىُ- ي1

أو ُالثّقيلة ِالتّوكيد نوني إحدى به
َعمل تؤخَرنّا ل :ٌمثال ،ُالخفيفة

ٌمضارع ٌفعل تؤخَرّن: ،ِالغد إلى ِاليوما
ِالتّوكيد ِبنون لتصاله ِالفتح على ّمبني

بل، ٍجزما ّمحل في وهو ،ِالثقيلة
ُوالفاعل

ً ٌمستتر ٌضمير  أنت. ُهتقدير وجوبا
ٌتهملَْن: فعل :واجباتك لتهملَْن

ِبنون هِلتصال ِالفتح على ّمبني ٌمضارع
ٍجزما ّمحل في وهو ،ِالخفيفة ِالتّوكيد

ً ٌمستتر ٌضمير ُوالفاعل بل. وجوبا
أنت.  ُهتقدير
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إذا :ِالّسكونا على بنىُ-ي2
:ٌمثال ،ُالنّسوة ُنون به ْتَاتّصل

الوطِن، بناِء في يسهْمَن الفتياُت
على ّمبني ٌمضارعٌ يسهْمَن: فعل

ُوالنّون ِالنّسوة ِبنون هِلتصال ِالّسكون
في ِالفتح على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل

ِِالمضارع ِالفعل ُتوكيد
ِبالنّونا

ِالثّقيلة ِبالنّون ُالمضارع ُالفعل ُّديؤك
أو ِالحال زمني في ِالخفيفة أو

ِالمر ِفعل ُتوكيد ُويجوز ،ِالستقبال
ِالمضارع ِالفعل ِتوكيد َوعند بهما،

ّ ُيصبح ِبالنّون ِ.الستقبال على دال
ِالمضارع ِالفعل ِتوكيد ُوجوب

َواجب ُالمضارع ُيكون :ِبالنّونا
َغير ثبتاًُم َكان إذا ِبالنّون ِالتّوكيد
ِ،الساتقبال على ،دالّّمنفي

ً ِ،مّبالل مقترناً مسبوقا
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إلى لساعيَّن والله :ٌمثال ،ِبالقسم
الخيرِ، إلى لساعيَْن والله أو: الخيرِ.

مضارعان وأسعَيَْن أسعيَّن، فالفعلن
على مبنياند ِبالنّون ِالتّوكيد واجبا
ِ.الفتح

ِالّسابقة ِالّشروط ُأحد َنقص فإذا
َلسوف ِ: واللهٌمثال ه،ُتوكيد َامتنع

ِالفعل ُتوكيد َامتنع :ِالخير إلى أسعى
ِالّلما َبين ٍفاصل ِلوجود ِبالنّون

إلى لسعى ِأو: والله (سوف)،ِوالفعل
ِبالنّون ِالفعل ُتوكيد َامتنع ،ِاليوما ِالخير

ّ ِوالله أو: ،ِالستقبال على ُدّلي ل هَلن
ِالفعل ُتوكيد َامتنع واجباتي، ُأهمل ل

. ٌمنفّي لنّه ِبالنّون
المضارع ِالفعل ُتوكيد ُجواز

ِبالنّوناِ
ِالمضارع ِالفعل ُتوكيد ُيجوز-1

ً َكان إذا ِبالنّون -ٌ( أمرٍبطلب مسبوقا
ي...)،ّي- تمنّ- ترجٌ- استفهاماٌنهي

تهمْل أول واجباتك، تهملَّن ل :ٌأمثلة
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َبقُس لنّه ِالتّوكيد ُجائز واجباتك،
َلتسع أو ،ِالخير إلى لتسعيَّن ٍ.بنهي
َبقُس لنّه ِالتّوكيد ُجائز ،ِالخير إلى
ِ.المر ِبلما
َكان إذا ِبالنّون ُهتوكيد ُويجوز-2

ً  بإّما مسبوقا
َالخير تفعلَّن إّما :ٌمثال (إن+ما)،

َالخير تفعْل إّما أو ،ِالناس َمحبّة تنْل
ِ.الناس َمحبّة تنْل

ِبالنّونا ِالمضارع ِتوكيد ُطريقة
إلى ُسندُالم ُ- المضارع1

ِالتّوكيد ُنون هُتلحق :ِالمذكّر ِالمفرد
ِ: لتوكيدٌمثال فيه، ٍتغيير َدون

لتكتبَّن: ُ)نقولُ( تكتبِالفعل
ك.ِواجبات

ُقلبُت ِباللف ِالخر َمعتّل كان - إذا
ُ( يسعى) معتّلُالفعل ،ِالتّوكيد َعندد ًياءا

:ُنقول ِهتوكيد َعندد ِباللف ِالخر
. ِالخير إلى لتسعيَّن
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:ِالنّسوة ِنونا إلى ُ- المسند2
ٍألف ِإضافة مع ِالتّوكيد ُنون هُتلحق

:ٌمثال ،ِالنّسوة ِنون َوبين بينها هاَقبل
ه:ِتوكيد في ُنقول تدرْسن، ُالفعل

على ّمبني ٌفعل وهو ،لتدرسْانانا
في ِالنّسوة ِبنون هِلتصال ِالّسكون

ٌضمير ُوالنّون ،ِالمر بلما ٍجزما ّمحل
ٍرفع ّمحل في ِالفتح على ّمبني ٌمتّصل

النّونين. بين ِللفصل ُواللف ،ٌفاعل 
ِالخمسةِ الفعال ُتوكيد

:ِالثانين ِألف إلى ُسندُ- الم1
َعند ِالّرفع ُنون ُتحذف ،يكتبانا: ٌمثال

ُنون ُّكوتحر ،ِالمثال لتوالي ِالتّوكيد
ً ُالفعل ُويكون ،ِبالكسر ِالتّوكيد معربا

ِالتّوكيد ِبنون هِاتصال ِلعدما ّمبني َغير
:ُنقول بينهما، ٍفاصل ِلوجود ًمباشرة
ُوعلمة ٌمرفوع ٌمضارع ٌ: فعليكتبانِا

لتوالي ِالمحذوفة ِالنّون ُثابوت هِرفع
ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُواللف ،ِالمثال
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،ٌفاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون على
ه( يكتبانِن).دُأصل
:ِالجماعة ِواو إلى ُ- المسند2

،ِالمثال لتوالي ِالّرفع ُنون ُحذفُت
ِللتقاءا ِالجماعة ُواو ُوتحذف

ِالتّوكيد ِنون قبل ما ُويضّم الّساكنين،
،ِالمحذوفة ِالجماعة ِواو على ِللدّللة
ًُم ُالفعل ُويكون في ُنقول ،ًأيّضا عربا
): وهوتكتبُّن(  تكتبون،د ِالفعل ِتوكيد
ِالنّون ِبثبوت ٌمرفوع ٌمضارع ٌفعل

ُوالواو ،ِالمثال لتوالي ِالمحذوفة
ٌضمير الّساكنين ِللتقاءا ُالمحذوفة

ّمحل في ِالّسكون على ّمبني ٌمتّصل
. ٌفاعل ٍرفع

َمعتّل ُالمضارع ُالفعل كان -إذا
ِالجماعة ُواو تبقى ِباللف ِالخر

ِلتوكيد ،ُاللف ُحذفُ،وتِبالّضّم ُوتحرك
).تسعُونّا( :ُنقول تسعَوْن، ِالفعل
ِالمؤنّثة ِياء إلى ُ- المسند3

ِالّرفع ُنون ُحذفُت :ِالمخاطبة
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ِالمؤنّثة ُياءا ُوتحذف ،ِالمثال لتوالي
ُكسرُوي الّساكنين، ِللتقاءا ِالمخاطبة

ِياءا على ِللدّللة ِالتّوكيد ِنون قبل ما
ًُم ُالفعل ُويكون ،ِالمؤنّثة ،ًأيّضا عربا

( تكتبين،د ِالفعل ِتوكيد في ُنقول
ٌمرفوع ٌمضارع ٌفعل وهو ):تكتبِّن
لتوالي ِالمحذوفة ِالنّون ِبثبوت

ِللتقاءا ُالمحذوفة ُوالياءا ،ِالمثال
على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير الّساكنين
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون

،ِباللف ِالخر َمعتّل ُالفعل َكان -إذا
ِالمؤنّثة ُياءا وتبقى ،ِالفعل ُألف ُحذفُت

ِالفعل ِلتوكيد ،ًمكسورة ِالمخاطبة
).تسعيِّن( ُنقول تسعين

ِالمر ُفعل
ِطلب على ُيدّل الّذي ُالفعل هو

على ِالمستقبل في ِالعمل ِحدوث
دائماً: ٌمبنّي وهو ،ِالستعلءا ِوجه

:ِالمر ِفعل ُبناء
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لم ا-إذا:ِالّسكونا على بنىُ- ي1
)اسامْع(  :ُمثل ،ٌشيءا به ْيتصل

ِالّسكون على ّمبني ٍأمر ُفعل اسمعْ:
ه.ِآخر على ِالظّاهرة
ِ(النّسوة ُنون به ْتَاتّصل إذا ب-أو

ّمبني ٍأمر ُفعل اسمعَْن: ).اسامْعن
ِبنون هِلتصال ِالظّاهرة ِالّسكون على

ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالنّون ،ِالنّسوة
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالفتح على
تَاتّصل إذا:ِالفتح على بنىُ-ي2

أو ُالخفيفة ِالتّوكيد نوني إحدى به
.اسامَعّن-  اسامَعْن :ٌمثال ،ُالثقيلة

ِالفتح على ّمبني ٍأمر ُفعل اسمعَْن:
 ِالتّوكيد ِبنون لتصاله

له ّمحل ل ٌحرف ُوالنّون ِ.الخفيفة
ّمبني ٍأمر ُفعل اسمعَّن: ِ.العراب من

ِالتّوكيد ِبنون لتصاله ِالفتح على
من له ّمحل ل ٌحرف ُوالنّون ،ِالثقيلة

ِ.العرابد
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ِحرف ِحذف على بنىُ-ي3
:ٌمثال ،ِالخر َمعتّل َكان إذا : ِالعلّة

اساَع- ادنُا- امِض.
ٍأمر ُفعل منها ٌاسعَ-ادُن- امِض:كّل

من ِالعلّة ِحرف ِحذف على ّمبني
آخره. 

إذا :ِالنّونا ِحذف على بنىُي 4
،ِالخمسة ِالفعال من هُمضارع َكان
ُواو أو الثانين ُألف به ْتَاتّصل إذا أي

ِ.المخاطبة ِالمؤنّثة ُياءا أو ِالجماعة
 اكتبي- اكتبا-اكتبوا :ٌمثال

ِحذف على ّمبني ٍأمدر ُفعل اكتبا:
ُواللف الثانين ِبألف لتصاله ِالنّون
في ِالّسكون على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير
ٍأمر ُفعل اكتبوا: ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل
ِبواو لتصاله ِالنّون ِحذف على ّمبني

ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالواو ،ِالجماعة
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون على

ِحذف على ّمبني ٍأمر ُاكتبي: فعل
،ِالمخاطبة المؤنثةِ ِبياءا لتصاله ِالنّون
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على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالياءا
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون

ُالخمسة ُالفعال
به تَاتّصل ٍمضارع ٍفعل ُكّل هي

ُياءا أو ِالجماعة ُواو أو الثانين ُألف
ِبالفعال ميتُوس ،ِالمخاطبة ِالمؤنّثة

َعند َالمضارع َالفعل لّن ِالخمسة
ُيكون ِالمذكورة ِبالّضمائر اتصاله

:ُيسمع ٌمثال ،ٍصور ِخمس على
يسمعان- تسمعان- يسمعون-

تسمعون- تسمعين.
ِالفعال ِرفع ُعلمة إعرابها:

في ِالنّونا ُثابوت ِالخمسة
يسمعانا : الطّالبانٌها.مثالِآخر

ٌيسمعان: فعل ،ِسّالمدر َصوت
ُثابوت هِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ٌمضارع

ِالفعال من لنّه ِهآخر في ِالنّون
ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُواللف ،ِالخمسة

ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون على
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ِالخمسة ِالفعال ِنصب ُعلمة
من ِالنّونا ُحذف

عن واُيكّف لن ُالولد :ٌمثال ها،ِآخر 
ٌمنصوبد ٌمضارع ٌيكّفوا: فعل ،ِاللّعب

ِهأخر من ِالنّون ُحذف هِنصب ُوعلمة
ُ،والواوِالخمسة ِالفعال من لنّه

في ِالّسكون على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير
ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل

ِالخمسة ِالفعال ِجزم ُعلمة
أنت :ٌمثال آخرها، من ِالنّونا ُحذف

ٌتحضري: فعل ،ِأمس تحضري لم
ُحذف هِجزم ُوعلمة ٌمجزوماد ٌمضارع

ِالفعال من لنّه ِهآخر من ِالنّون
ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُ،والياءاِالخمسة

ٌ.فاعل ٍرفع ّمحل في ِالّسكون على
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والمتعدّي ُالّلزم
يكتفي الّذي ُالفعل هو :ُالّلزما

اهّيتعدد ول المعنى، ِلتماما هِبفداعل
تَوجاء(  :ٌمثال به، ِالمفعدول إلى

ُالفعل )،ٍاستحياءا على تمشي إحداهُّن
(إحداهّن) هِبفاعل اكتفى لنّه ٌلزما َجاءا

المعنى. ِلتماما
يكتفي ل الّذي الفعل المتعدّي: هو

لتماما بفاعله
ِالمفعول إلى اهّيتعد وإنما المعنى، 

والدي، نصيحَة سمعُْت مثال: به،
ِلعدما متعدّ فعل سمعُْت: ُفالفعل
وإنما المعنى، ِلتماما ِبفاعله ِاكتفائه
نصيحَة. به: ِالمفعول إلى تعدّاه

إلى المتعدّي ُالفعل-1
يكتفي الّذي هو :ٍواحد ٍمفعول
المعنى، ِلتماما ٍواحد ٍبمفعول

قرأُْت:فعل الكتاَب، قرأُْت:ٌمثال
لتصاله ِالّسكون على ّمبني ٍماض
على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير ُوالتّاءا ِبالتّاءا
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.الكتاَب:ٌفاعل ٍرفع ّمحل في ِالّضّم
هِنصب ُوعلمة ٌ،منصوبد به ٌمفعول
ُ.الظّاهرة ُالفتحة

إلى المتعدّي ُالفعل-2
يكتفي ل الّذي ُالفعل هومفعولين:

وإنما المعنى ِلتماما ٍواحد ٍبمفعول
نوعان: وهو اثانين، إلى يتعدّى

مفعولين إلى ا- المتعدّي
ُأفعال :وهيٌوخبر ٌمبتدأ أصلهما

ِ.والتحويل ِواليقين ِالظّن
د خال د ظّن:ِالظّن ُ- أفعال1
 حجا-جعل-عدّ-هْب د حسب د زعم

َالنّجاح الكسوُل َظّن: ٌمثال
به ٌ:مفعولَالنّجاحساهلً،

ٍثاان به ٌمفعول سهلً: ،ٌمنصوب ولأ 
. ٌمنصوب

د رأى د علم:ِاليقين ُأفعالد 2
درى-تعلّم. د وجد د ألفى
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العلَم الطالُب رأى مثال:
،ٌمنصوبد ٌأول به ٌالعلَم:مفعولنافعاً،

ِ.بالفتحة ٌمنصوب ٍثاان به ٌنافعاً:مفعول
د رد د جعل:ِالتحويل ُأفعالد3

اتخذ-ترك- ( صيّر) بمعنى وهب صيّرد
تخذ.

الطّيَن الَمثّاُل صيّر:ٌمثال
ٌأول به ٌالطّيَن:مفعولتمثالً،
ٍثاان به ٌ،تمثالً:مفعولٌمنصوب
ٌ.منصوب

مفعولين إلى ب- المتعدّي
هيوخبراً، ًمبتدأ هماُأصل ليس
َسأل، أعطى،كَسا، وهَب، :منح،ُأفعال

ألبس-علّم- فهّم-منع.
النسانَا اللُه وهَبمثال:
على ّمبني ٍماض ٌفعل وهَب:عقلً،
ِالجللة ُلفظ اللُه: ِ.الظّاهر ِالفتح
ُالّضّمة هِرفع ُوعلمة ٌمرفوعد ٌفاعل

ٌأوّل به ٌالنساَن:مفعول ُ.الظّاهرة
ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ٌمنصوب
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ٍثاان به ٌمفعول عقلً: ُ.الظّاهرة
ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ٌمنصوب
ُ.الظّاهرة

ِثالثاة إلى  المتعدّيج-
أرى- أخبر- :ُأفعال هي ٍ،مفعولت

أنبأ- أعلم-نبّأ- حدّث- خبّر.
ٌنافعاً،أريْتُُه: فعل العلَم :أريْتُُهٌمثال

ُوالتاءا ،ِالّسكون على ّمبني ٍماض
في ِالّضّم على ّمبني ٌمتّصل ٌضمير
ٌمتّصل ٌضمير ُوالهاءا ،ٌفاعل ٍرفع ّمحل
ٍنصب ّمحل في ِالّضّم على ّمبني

ٍثاان به ٌمفعول العلَم: أوّل، به ٌمفعول
ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة ٌمنصوب
ٌثاالث به ٌمفعول نافعاً: ،ُالظّاهرة
ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة ٌمنصوب
. ُالظّاهرة

ِالفعال ُأساماء
ِالفعل معنى على ُتدّل ٌأسماءا هي

ُوتعمل ،ِبالّزمن اُاقترانه ُحيث من
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(كالتصال ه،ِعلمات ُتقبل ول ه،َعمل
وغيرها) التأنيث تاءا أو الرفع بضمائر
وهي: ،ِكالسماءا ًمبنيّة ُوتكون

على ُيدّل :ٍماض ٍفعل ُ-اسام1
بمعنى هيهات: ُمثل الماضي، معنى
َسارعانا،َافترق بمعنى َشتّانابعُدَ،

بمعنى َبطآنا،َأسرع بمعنى
َ.سرعان بمعنى ََوشكانابطُؤ.
على ُ يدّل:ٍمضارع ٍفعل ُ-اسام2

بمعنى :ٍآه: ُمثل ،ِالمضارع معنى
،ُأستحسن بمعنى :بٍخ ،ُأتألم أو ُعّأتوج
: بمعنىأوه ،ُّرأتضج : بمعنىأّف
ً ،ُعّأتوج :َوْي ،ُبّأتعج بمعنى :واها

يكفي. : بمعنىبَجل ،ُأتعّجب بمعنى
على ُيدّل:ٍأمر ِفعل ُ-اسام3

:دونك :ُمثل ،ِالعمل ِحدوث ِطلب
،ْتمهّل بمعنى :َرويدك ،ْخذ بمعنى
،ْأقبل : بمعنىَهلّم ،ْخذ : بمعنىإليك
: بمعنىَصْه ،ْأقبل بمعنى :حّي

:ِإيه ،ْاكفف بمعنى :َمْه ،ْاسكت
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بمعنى :آمين استمّر، بمعنى
:َإليك ،ْالتزما : بمعنىَعليك ،ْاستجب
،ْتقدما بمعنى :َأمامك ،ْابتعد بمعنى
: بمعنىبَداِر ،ْاحذر بمعنى َحذاِر

ْ.بادر
: هيُ- الّسماعيّة1  ها:  ُ  أنواع

:ُمثل ،ِالعرب عن معتُس الّتي
-َ- آمين- شتّانٍ-أّف- آهَهيهات

َ.سرعان
إما َتقلُن الّتي هي:ُ-المنقولة2
أو ،َ: إليكُمثل ،ِوالمجرور ِالجاّر عن
عن أو ،َ: دونكُمثل ،ِالظّرف عن

َ.:رويدكُمثل ،ِالمصدر
ُصاغُت الّتي هي:ُ- القياساية3
ّالثّلثاي من ٍقياسية ٍأوزان على

:(فَعَاِل)،مثل:ِوزن على ِالمتصّرف
نَزاِل- بَدارِ- َحذارِ.

على مبنيًّة الفعاِل أسماءاُ تكوُن-
قاعدةٌ لها وليَس آخُرها، بهِ ينتهي ما

لبنائِها.
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المفردِ لخطاِب لفظُها يكوُن-
الّضمائر إضافةِ دوَن والجمِع، والمثنّى

منها اتّصَل ما باستثناءاِ عليها، الدّالةِ
لفُظ فيراعى الخطاِب، بكاِف

مثاٌل: رويدَك-رويدكما- المخاطِب،
رويدكُم.
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ُالتّعّجب
ه-ََلعْفَأ ماقياسيتان:  ِصيغتان له

هِب ْلِعْفَأ
(َجُمل) فيِالفعل من ِبّعجّللت
َ امنقول: ،الربيع َجُمل :ِجملة َلَْمجأ
َ الربيعَ  ِ.بالربيع ْجِمْلَأو: أ

ُالفعل َيكون ْأنه:ِصياغت ُشروط
ً ،ليسللمعلوما ًامبنيد مثبتاً، تاّماً، ،ثالثايا

ًقابل ،َأفعل ِوزن على ُمنه ُالّصفة
ِ.فاوتّللت

لم الّتي ِالفعال من ُهصياغت
:َابقةّالس َروطّالش ِتستوف

ّ،ثالثاي َفوق ُالفعل َكانا - إذا1
ُمنه ُالّصفة كانت أو ً،ناقصا أو

ِِهبمصدر ؤتىُي :َأفعل ِوزنا على
ٍبفعل ًمسبوقا ِلّالمؤو أو ِالّصريح
ما :ُمثل ِالتّعّجب ِصياغة على ُيساعد

أروع...الخ ما ،َظمَْعأ ما ،َّدأش
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أو:ما ،ِالوطن َمّاتقد َظمَْعأ -ما
فوق ( تقدمّا ُندالوط َمّايتقد ْأن َأعظم
.ثالثاي)
ّأشد ما أو ،ِمسّالش َمرةُح َّدأش -ما

ُرحم من ُ(الّصفة ُمسّالش َرُتحم أن
.َ)أفعل ِوزن على أحمر
ما أو: ،ًواحدة ًةّأم ناَكون ََعوْرَأ -ما

ٌفعل َ(كان ًواحدة ًةّأم َنكون أن َوعْأر
.ّ)تاما ُغير ٌناقص
أو ًاّمنفي ُالفعل َكانا - إذا2
نأتي ناّفإن ِللمجهول ًّامبنيف

َدونا ُمنه ِّلالمؤو ِبالمصدر
ِبالفعل ًمسبوقا ِالّصريح

ِ.المساعد
َالفقير َنحرما ل ْأن َأجمل ما:-ٌأمثلة

أن َأحسن ما- .منفي) ه(نحرماّحق
مبني صانُ(ي ِالفقير ُّحق صانُي

للمجهول)
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،أوًجامدا ُالفعل َكانا - إذا3
ُبّنتعج ل ِفاوتّللت ٍقابل َغير
ً.إطلقا منه

صيغتا تَجاء - إذا1:ٌملحظات
ِالعين ِمعتّل ٍفعل من ِالتّعّجب
ِباللف

ما ها:ِأصل إلى ِاللف ّرد َوجب 
ُأصل َ(جادَحاتم َأجود

ِربوع في َالعيش َأطيب ما ٌ)واو ألفها 
ُأصل َ(طاب ِالوطن

 .ٌ)ياءا هاِألف
ًلّمؤو ُالمصدر كانا - إذا2

من ِائدةّالز ِالباء ُحذف ُيجوز
أن ،مثال:أعظْمبف ْأفعل ِصيغة
الوطن. يتقدمّاد
ما بين َكانا ُزادُت - قد3

ِكقول ،ِالتّعّجب ِوفعل ِالتّعّجبيةف
:ِاعرّالش

ِغير من ًطفلة َ- أملحَما- كان
ُتخجل ٍشيءا
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ٌساماعية ٌصيغ ِبّعجّ- للت4
: للهُمثل ِالكلم ِبقرينة ُعرفُت

الله- أنت- سابحانا دره- لله
النّداء- الساتفهام.

ِالتّعّجب صيغتي ُ- إعراب5
بيَعّالر َأجمل القياسايتين:ما

ِالّسكون على ٌةّمبنيد ٌتامة ٌنكرةما: 
ٌفعلأجمَل: ،ٌمبتدأ ٍرفع ّمحل في

ُوالفاعل ،ِالتّعّجب لنشاءا ٌجامد ٍماض
ً ٌمستتر ٌضمير هو، تقديرهد وجوبا

ِّمحل في ِوالفاعل الفعل من ُوالجملة
به ٌمفعولبيَع:ّالر ،ٌمّامقد ٌخبر ٍرفع

ُوعلمة ٌمنصوب
. ُالظّاهرة ُالفتحة هِنصب 

ٌفعل: ْ: أجملِبيعّبالر ْأجمل
ِالمر ِصيغة على َجاءا ٌجامد ٍماض

،ٌزائد ٍجّر ُحرف :ُوالباء ،ِبّعجّللت
ٌمرفوعد ًلفظا ٌمجرور ٌاسمبيِع:ّالر

ْ.أجمل ُفاعل أنه على ًمحل
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مّوالذ المدح
أو ٍأمر ِلستحسان ُستعملُي ٌأسلوب

َ:نعمالفعلن ِللمدح ُستعملُه. ويِّذم
.ذاّحب ول :بئسّللذم,وذاّوحب

:ُنقول ،ِالّصدق َمدح أردنا : إذاٌمثال
. ُالّصدق الخلقُ َنعم

ِلنشاءا ٌجامد ٌ:فعلَه:نعمُأجزاؤ
ٌ.الخلقُ:فاعل ،ِالمدح

ِ.بالمدح ُ: المخصوصُالّصدق
ٌفعل :ّحب :ُالّصدق أو:حبّذا

ُ: المخصوصُالّصدق .فاعل ذا:.للمدح
.بالمدح
الخلقُ َ:بئسُنقول ِالكذب ّذما وفي
الكذُب حبّذا أو:ل،الكذُب

ِلنشاءا ٍماض ٌ:فعلَنعمإعرابه: 
ٌفاعل الخلقُ: الفتح، على ّمبني المدح

،ُالظّاهرة ُالّضّمة رفعه ُوعلمة ٌمرفوع
ٌ.مقدما ٌخبر ٍرفع ّمحل في ُوالجملة
ُوعلمة ٌمرفوعد ٌّرمؤخ ٌمبتدأ :ُالّصدق

ُ.الظّاهرة ُالّضّمة رفعه
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ذا:اسم ِ،للمدح ماض ٌحّب: فعل
ّمحل في ِالّسكون على ّمبني ٍإشارة

،ٌمقدما ٌخبر ُ.والجملةٌفاعل ٍرفع
. ٌمؤخر ٌ:مبتدأُوالّصدق

ّالذما أو ِالمدح ِأسلوب في ُّيصح-
جملته َنبدأ ْأن َبئس أو بنعم ِالمبدوءا
:ِّالذما أو ِبالمدح ِمخصوصال ِبالسم

ُيجوز الخلقُ،ول َنعم ُالّصدق :ٌمثال
ذا.ّحب ل أو ذاّبحب ِالمبدوءا في ذلك

ُفاعل يأتي: َوبئس َنعم ُفاعل
: وبئس نعم
بال:نعم ىّمحل ًظاهرا ًاسما-1

المجدّ الطالُب
َبال:نعم محلى إلى ًمضافا-2

المجدّ ِالمدرسة طالُب
:ٍبنكرة ًزاّممي ًتترادمس ًضميرا-3

ً بئس الكذُب(خلقاً: تمييزد خلقا
.منصوب)

ما َعمنبما: ًزاّممي ًمستترا ًضميرا-4
ُ.الّصدق به ُصفّتت
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ِأنيثّالت ُتاءا تلحق :-قدٌملحظات
كان إذا َوبئس َنعم ِالجامدان ِالفعلن
 .هندٌ) الصديقُة (نعمت ًمؤنّثا ُالفاعل

ًنكرة ِبالمدح ُالمخصوص يأتي قد-
،ًمخصوصة ًنكرة تكون ْأن على

ًصفة بعدها الّتي ُالجملة ُوتكون
إذا يحفظك صديٌق الصديقُ لها(نعم

ّمحل في يحفظك ُجملة عنه) تْغب
صديقُ الّصديقُ  أو: نعَمٌ.صفة ٍرفع

العمرِ.
ِبالمدح ِالمخصوص ُحذف ُيجوز-
ُيدّل ما ِالكلما في كان إذا ِّالذما أو

).ُالوكيل َونعم الله ناُ(حسب عليه:

ٌُِالختصاص
ٍمحدددذوف ٍبفعل ٌمنصدددوب ٌاسم هو
ّ ِضمير َبعد يأتي )،ّ( أخصُُهتقدير ٍمُتكل

هددذا ىَويسددّم مندده، َالمقصددود َنّبييددل
أو ،ّختصُالم ِبالسم ُالمنصددوب ُالسم
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كقددوِل ،ِالختصدداص على ِالمنصددوب
البُحتريّ:

دّالند ُيعرٍب- أعرب أبناءَ– ُنحن
ً داس وداُع سِاّالن ُوأنضر لسانا

على ٌمنصددددددددوبد ٌأبندددددددداءاَ:اسم
منصددوب به ٌمفعددول وأ ،ِالختصدداص

نّبي وقد ،ّأخص ُُهتقدير ٍمحذوف ٍلفعل
).ُ(نحنِبالّضمير َالمقصود
السم َيدددددددأتي ْ- أن1:ُهُففففففأنواع
الطّلّب – ُ:نحن بددال ىّمحل ّالمختص

 َ.ونّمجد –
ًمضاف-2 ّ إلىا -ُبال:نحن ىَمحل

ّ معشَر . َونّ- مجددَِبالطّل
ًمضاف-3 - أبناءاَُ:نحنٍعلم ِاسم إلى ا

لساناً.  ِالنّاس يعرٍب- أعرُب

ِحذيرَوالتّ ِالغراء
رادُددي ِالكلما في ٌأسلوب :ُالغراء 
ٍمحمددود ٍبددأمر ِالمخدداطب ُتددرغيب منه

 به ِللقياما
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ُتنبيه منه ُرادُددي ٌأسددلوب :ُالتّحففذير
 0 بهّلتجن ٍمكروهد ٍأمر إلى ِالمخاطب
ًمفددردا ُالسم َيددأتي ْ- أن1:ُُهصففور

ً أو ْحذرا ُُهتقدير ٍمحذوف ٍبفعل منصوبا
  ْ.الزما أو ْاجتنب

طريق ُهّفإن الجتهففففادَ:ُالغدددددراءا
ّ ِ.جاحَالن
ُطريق ُهّفإن الكسفففَل:ُالتّحددددذيرد 

 ِ.الفشل
ًّمكر ُالسم َيدددأتي ْ - أن2 ،مثدددالرا

.الوطن َبناءاأ يا العلَم العلَمإغراءا:ال
ّ َالففذّّل َالففذّّلحددذير:ّتال ُالعددرب هاُأي
 ِكُْمصفات من َليس ُهّفإن

رَالمحددذّ أو به غددرىُالم َيددأتي ْ- أن3
ً منه : عليه معطوفا

ّ والجتهففففادَ ّالجدالغدددددراءا: هاُأي
ُ.الطّلّب

أيّها هففاونَاّوالت الكسففَلالتّحددذير:
ُّالطّ ُ.َبل
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ٍبصددورة ِالتّحددذير ُأسلوب ُ- ينفرد4 
ِبضددمير ُهَددجملت َتبدددأ ْبددأن خددرى،وذلكُأ

ّدددا) مع ِالنّصب بَالمخددداط ِضدددمير َ( إي
:ٌّةعد ٌصور ُوله ،ِالمناسب

ً منه ُرَالمحددذّ َيددأتي ْا- أن معطوفددا
.والحسدَ إيّا:إيّاك ِالّضمير على

ّددددا:ضددددمير على ّمبددددني ٌمنفصل ٌإي
به مفعدددددول ٍنصب ّمحل في ِكونُالّس

هُددوفاعل ،ُرّحذُأ ُُهتقدددير ٍمحددذوف ٍلفعل
ً ٌمسددتتر ٌضددمير أنددا، ُُهتقدددير وجوبددا

ُحدددرف ُوالدددواو ،ِللخطددداب ُوالكددداف
لفعل به ٌمفعددددول والحسدددددَ: ،ٍعطف

ٌضمير ُهُوفاعل ،ْاجتنب ُُهتقدير ٍمحذوف
ً ٌمسدددتتر ُوجملة أنت ُُهتقددددير وجوبدددا

قبلها ما على ٌمعطوفة َالحسد اجتنب
ِ.العرابد من لها ّمحل ل

ًّمكر ُميردددددَالّض َيدددأتي ْب- أن ّمُثا را
ّ ِرَالمحذّ ِبالسم عليه ُعطفُي اكَددمنه:إي

إيّاَك
َ.والكسل 
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ً منه ُرَالمحددذّ َيددأتي ْج- أن مجددرورا
ّ ِميرَالّض َبعد بمن َّإي ِ.اليأس من مُاكَا: إي

جدداءاَ إذا من حذُف يجوُزملحظٌة:-
ً منه المحددذُّر مثدداٌل: مددؤوّلً، مصدددرا

تَظلُموا. أْن إيّاكُم

هيّوالن المر 
ِالفعل ِحدوث ُطلب هو: ُالمر

:ٍصيغ ُأربع وله ،ِالستعلءا وجه على
تلُق وقد ْانظر: ِالمر ُفعل-1

.الحكيم
بلما ُالمقترن ُالمضارع-2
 .للمتحان ّلتستعد:ِالمر
ّنقد بنا اّهي: ِالمر ِفعل ُاسم-3

.السارا
عن ُالنائب ُالمنصوب ُالمصدر-4
ً:(ِالمر ِفعل ّفإن ٍياسر َآل صبرا

.   ة)ّالجن مُكَموعد
ِالفعل عن ِّالكف ُطلب هو:ُهيّالن
ٌواحدة ٌصيغة وله ،ِالستعلءا ِوجه على

187



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

،ِاهيةّالن بل ِالمسبوق ِالمضارع ُصيغة
،ِالمخاطب ِفعل على اُدخوله ُويكثر
                  :ِالخنساءا ِكقول

تبكيان ألداُجمَت ول وداُج أعينّي
النّدى؟ لصخرِ

فيّالن
لما- لن- ليس- – أدواته: لم

ما- إنا- ل-لت
ُوتفيد ،َالمضارع ُتجزماعملها: لم:

أحمد ِكقول ،الماضي في هِوقوع َنفي
شوقي:

ً ِالوقائع ىَرح منه ِتبق ْلم  أعظما
دِماءاَ الّرماُح تُبِق ولم تَبلى    

َنفي ُوتفيد ،َالمضارع تجزماا:ّلم
ِفيّالن ِوامتدادد الماضي، في هِوقوع

في ِهِحدوثا ِعّوتوق ،ِالحاضر إلى
ُ.المطر يهطل اّ:لمِالمستقبل
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وتنفي ،َالمضارع ُتنصبلن: 
عبدد ِكقول ،ِالمستقبل في حدوثاه
الكرمي: الكريم

واناِدبس      تزدهي لن ناُتربت ِهذه
ِنجب ٍماةُح من

ِالسمية ِالجملة على تدخلليس:
شوقي: أحمد ِكقول ،مضمونها فتنفي
 الظّما من تموَت أن البطولَة إّن

الماءا ّتعب أن البطولُة ليس     
ِالفعلية ِالجملة على ُوتدخل
َنفي ُفتفيد ٍبمضارع ِالمبدوءاة

ليس :ٌمثال لها. َعمل ول ها،ِمضمون
ُ.الندما ُينفع

ِالفعلية ِالجملة على ُتدخلما: 
بعدها:ما الّذي ِالفعل َحدوث فتنفي
أحداً. رأيّت

ِالسمية ِالجملة على ُوتدخل 
 بشرطين: َليس َعمل ُفتعمل
 اسمها على هاُخبر َيتقدما ل ْ- أن
. بإل هاُنفي ينتقض ل ْ- أن
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ُتعمل فل رطينّالش ُأحد َنقص1فإذ
عمٌل إل ُالنّجاح ما :ٌ،مثالليس َعمل
شاقٌ.

رفعه ُوعلمة ٌمرفوع ٌمبتدأد :ُالنّجاح
ٌمرفوعد ٌ:خبر عمٌلُ.الظّاهرة ُالّضّمة

ُ.الظّاهرة ُالّضّمة رفعه ُعلمةو
على ُوتدخل ما، بمعنى تأتي:ْإنا

والسمية: ِالفعلية الجملتين
سنى)ُالح ّإل ناْأرد ْنإ َّنُ( وليحلف

ّإ ٍةّأم من ْ( وإن ).ٌنذير فيها خل ل
ْبشرطي ليس َعمل ُ تعمللت:

َساعة ولت ُالبغاة ندما:ٌمثال ،ما
هاُاسم َيكون ْأن ًأيّضا ُشترطُوي ،ٍٍمندما
ْوأن ،ِالّزمان ِأسماءا من هاُوخبر

ُيكون ما ُوأكثر أحدهما َيحذف
ِالمثال ففي ُ.السم ُالمحذوف

ولت ُوالتقدير ُالسم َحذف ِالّسابق
مندماٍ. َساعة ُالّساعة

،ما بشرطي ليس َعمل ُتعملل:
باقيا ِالرض على شيءاٌ فل  تعّزمثال:
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ٍ،بشروط ّإنا عمل ل ُوتعمل
 ِ:للجنس النافية ل وتسمى

نكرتين، وخبرها اسمها يكون ْأن-
،هاُتكرار َوجب ًمعرفة هاُاسم َجاءا فإذا

الّزركلي: كقول
ِ على الخطوُب تفدُ مغيرةً الّشآما

هديدُّالت ول يدفعها جّرّالز ل
هاِاسم َوبين هاَبين ُيفصل ل ْأن-

ٌفاصل ماُبينه َفصل فإذا ،ٌفاصل
ْمُه ول غوٌل فيها (ل وكررت: تَهملُأ

نزفون).دُي عنها
فإذا ،ٍجّر ِبحرف َتقترن ل أن-

بل ُتْ:جئٌها،مثالُعمل َبطل به ْتَاقترن
موعدٍ.

َوجب ٍماض ٌفعل هاَبعد جاءا إذا-
َنجح  ل:ٌمثال ،َالنفي َلتفيد هاُتكرار

فإنها ْرَّتكر لم إذا أما ،َأفلح ول ُالمهمل
المسيءاُ. َأفلح ل مثاٌل: :َالدعاءا ُتفيد

،ِرةّالمكر ل َبعد ِالسم ُرفع ُيجوز-
ل أُب، ول لي ّأما بناؤه:ل أو ه،ُنصب أو
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ول فيها لغوٌ (ل ًة،ّخل ول اليوما نسَب
.)تأثايم
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ِالتّوكيد ُأسالوب
في هاِمضمون ِلترسيخ ُالجمل ُّدؤكُت

. ِّكّالش ِلدفع ِامعّالس ِذهن
  :  ِ  السامية     ِ  الجملة     ُ  مؤكّدات

ٌمفتوحة ٌلما َوهي: ِالبتداء ُ- لم1
لتوكيد ِةّالسمي ِالجملة ِةدايب في تأتي

بحدل:  بنت ميسون ِقولك مضمونها،
أحّب     فيه ُالرواح ُتخفق لَبيٌت

ِمنيفد قصرٍ من ّإلي
مفيدٌد العلَم إّن: ّ- إنا2
ٌمفيدد َالعلم ّأن علمت: ّ- أنا3
ّإن ِوالله: ُالظّاهر ُ- القسم4

ٌ.مفيد َالعلم
  :  ِ  الفعلية     ِ  الجملة     ُ  مؤكدات

َالسوءا ّنَتفعل ل: ِالتّوكيد ُنونا-1
ُواللم ُالظّاهر ُالقسم-2

والله: ِسمقال ِجواب في ُالواقعة
. عبّالص ّسهلنتلس

َواجب ُالمضارع ُالفعل ُيكونا
وسبق لماّبال اتّصل إذا ِالتّوكيد
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ً وكان بالقسم على ُويدّل،مثبتا
.فإذاِقِابّالس ِالمثالك ،ِالمستقبل

َامتنع ِابقةّالس ِروطّالش ُأحد َنقص
ُ.ُهتوكيد

على َدّل إذا ِالتّوكيد َجائز ُويكونا
َّنَلتدرس أو ٍّبجد لتدرس :ٌمثال ،ٍطلب

. ٍّبجد
َّنَلستسهل: ُرّالمقد ُالقسم-3
َ.عبّالص
ِ،كقولالماضي ِالفعل َ قبلقد:-4

الزركلّي:
   ًابةّوثا هاَجموع ُْتشهد ولقد

حديدُد بالّصدورِ يُدفَعُ لوكاَن
آن أل:أما ا،َأم نبيه:فّالت حرفا-5

أل ُفاقّالر وا- ينادينيّيتحد ْأن للعرب
ٌ.لقاءا
ٍوتفصيل ٍشرط ُحرف َوهي أّما:-6

.ْ)َرتقه فل َاليتيم اّ(وأم ٍوتوكيد
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َبعد ْناإ ائدة:ّالز ُالحرف-7
ًصدقة َالفقير ُتْأعطي ْإن ما :ِفيّالن
ًاّسر إل

ُالبشير َجاءا ْأن اّ( ولما:ّلم ،بعدْأنا
.ِ)أبيه ِوجه على ألقاه
َ.كُْتأكرم نيَْتزر ما إذاإذا: بعد ،ما
هل أو ِفيّالن َبعد ْ،نِم

من ِارّالد في ما :ِّةالساتفهامي
ٍ.شافع نِم ْهل َُدّالجل ُمُناداه ،ٍأحد

ُالله َ( أليس:ٍنفي َبعد ُ،الباء
وما ؟،َالحاكمين ِبأحكم

ِاعلفف في أو) ِللعبيد ٍمّابظل َكّرب 
بالله  وكفى( كفى

ينكم).دَوب ينيَب ًشهيدا 

ُرطّالش
ِأداة من ُيتكون ِالكلما في ٌأسلوب

ِوجملة رطّالش ِفعل ِوجملة ٍشرط
ِقّلتحق ٌشرط ِالفعل قُّوتحق الجواب،
ْ.تنجح ْتدرس ْ إن:ٌمثال ،الجواب
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ِرطّالش ُ: أدواتأدواته
ُالجازمة

ُتجزم الّتي ُالدوات هي
بعدها،وهي: مضارعين فعلين

،كقولٍشرط حرفا_ إذما:  إنا 
الرصافي:

ٌعلل ناِأحوال في ِللجهل َكان إن
للِالع ُتلكم يشفي ّبّكالط ُلعلمفا

ً.فائدة ْتجد ٍكتب نِم ْتقرأ إذما 
ْيجتهد نَ: مِالعاقل على ُتدّل: ْنَم
ْ.ينجح
غير على ّنتدل-مهما:  ما

تلق ٍخير نِم ْتفعل :ماِالعاقل
َتعدما فلن خير من فعلت جزاءاه.مهما

جزاءاه.
ْتسافر للزمان:متىيّانا:أ– متى

غيرنا. ْتأمن كْنؤمن يّانأً.خيرا ْتجد
:للمكان–أنى- حيثما:  أيّن

ىّ) .أنُالموت مُْكيدرك واُتكون  أيّنما(
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َتْنل َتْنزل .حيثماًصاحبا ْتجد ْتسافر
َ.المان

َاسّالن تعامل كيفما:ِللحالكيفما: 
وك.ُيعامل

بعدها، ما إلى ًةمضاف ُتكونأّي: 
ُأيّ إليه: تَضيفُأ ما ِبحسب هاُودللت

ٌةّدال ،ًخيرا ْينل ًخيرا ْيفعل ٍإنسانا
فيه ْتجد ْتقرأ كتاب َأيّ العاقل. على

َ. أيِّالعاقل ِغير على ٌةّدال ،ًفائدة
على ٌةّدال ،ًراحة ْتجد ْتسافر مكانا

ِ.المكان
ًّةمبني ُتكونا ِرطّالش ُأساماء

ٌ.معربة َ(أّي) فهي عدا ًدائما

ِالجازمة ِغير ِرطّالش ُأدوات
ُغير ٍشرط ُأحرفلو- لول-أّما: 

:لمتناع ٍامتناع ُلو: حرف: ٍجازمة
نيَْتزر لو ماضيان: هُوابدوج هُفعل

ٍامتناع ُحرف لول: ك.ُأكرمتد
لول :ٌمحذوف ُُهخبر ٌمبتدأ ِيليه ِلوجود
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ٌمبتدأد المطُر: ُ.الزرع َليبس المطُر
ٍرطددش ُحرفأّما: ٌ.محذوف ُُهخبر

 ُويقترن ،ٍوتوكيد ٍوتفصيل
َاليتيم اّ(وأم :ِابطةّالر ِبالفاءا هاُجواب

.ْ)تقهر فل
ِمنّالز من ُيستقبل لما ٌظرفإذا: 

:ِالّشاعر ِكقول ،ٌفعلية ٌجملة يليه
   ًبارزة ِيثّالل َنيوب َتْرأي إذا

يبتسم َيثّالل ّبأن ّتظنّن فل  
ُهُفعل َحين بمعنى ٌظرفا: ّلم
ِالعلءا أبي ِكقول ،ِماضيان ُهُوجواب

:ّالمعري
َمع ُتْجري  راديُم نيَدّمتجه ْأن اّولم

أرادا كما ِالّزمان
،ِكرارّالت على ُيدّل ٌظرفكلّما: 

ِعمر ِكقول ً،دائما الماضي ُالفعل يليه
:َربيعة أبي ِبن

ناُميعاد متى ُتْقل كلّما
غد َبعد :ْوقالت ُهند ْتَضحك 
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ِجملة ُحذف ُ- يجوز1ملحظات: 
:ِافيةّالن بل المتبوعة ْإن َبعد ِالشرط

ْ.فاسكت ّوإل ٍبخير ْتكلّم
َكان إذا ِالجواب ُحذف ُ- يجب2
ً ِرطّالش ُفعل ماضيا

على ُيدّل ما ِالداة على َمّاوتقد 
ْإن ُالموسم ُيجود :ٌمثال ،ِالجواب

َ.آذار في ُالرض َْترِطُم
ٌوشرط ٌقسم اجتمع - إذا3

نيَْتزر ْمنهما: إن ِابقّللس ُفالجواب
.َكْأكرم ِوالله
أو الجازما ِرطّالش ُفعل َجاءا - إذا4
ً ُهُجواب ً فعل ّمحل في ُيكون ماضيا
ٍ.جزما

جواب ِجملة ِاقترانا وجوب
بالفاء ِرطّالش
:ِالجواب ُجملة ْتَكان إذا
كقول:ًاسامية ًجملة- 1

الّرصافي:
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 ٌعلل ناِأحوال في ِللجهل َكان ْإن
 ُمُتلك يشفي ّبّكالط ُفالعلم    

للِالع
:فعلها:ًفعلية ًجملة- 2

إذا :ِهيّوالن ِكالمر: ّا- طلبي
َْتأرد ْإن. ْفادرس َالنّجاح َْتأرد
َ.كَدروس ْتهمل فل َفوقّالت

اسّالن إلى ْيحسن ْنَم: ٌجامدب- 
.هو ُالمرءا َفنعم
ْفإن( النافية بما ٌمسبوقج-

ٍ)أجر من ِكمُْتساأل فما مُيتّتول
من فعلواَي وما( بلن: ٌمسبوقد- 
)وهُكفرُي فلن ٍخير
ْيسرق إنبقد:( ٌمسبوق- ده

ُ)قبل من له ٌأخ َسارق فقد
ْتدرس ْإنين: ّبالس ٌمسبوقو- 

فستنجح
ْتدرس ْ: إنَبسوف ٌمسبوقز- 

تنجح َفسوف
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اهاَأحي ْنَ:(ومماّبكأن ٌمسبوقح- 
ً)جميعا َاسّالن أحيا ماّفكأن

َتْواصل إنبربما: ٌمسبوقط- 
َكَأمل َتْنل فربما َكَعمل
ْإن :ٌجديدة ٌّةشرطي ٌجملة-3

َتْأحسن فإنا الناس صحبت
.َكَحبتُص واُأحسن ُمهَحبتُص

:ِرطّالش ِأساماء ُإعراب
َجاءا إذا ٌ:مبتدأدما- من- مهما 

أو ًلزما رطّالش ُفعل
:ُهَمفعول استوفى ًياّمتعد 

ِغرّالص في هْتحصل . ماَوجد َّجد ْنَم 
لم إذا به ًمفعول أو الكبر. في َكْينفع

في ْتحصل ما :ُهَمفعول ِيستوف
ِ.الكبر في َكْينفع َرغّالص

ُظرف ٍنصب ّمحل فيمتى- إيّانا:
ًصاحبا ْتجد ْتسافر متى :ٍزمان

َ.يؤنسك
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ّمحل في ى- حيثما:ّ–أن أيّن
ْتجد ْتجلس َنْأي :ٍمكان ُظرف ٍنصب
َ.لك ًراحة

،ٌحال ٍنصب ّمحل فيكيفما:
الخوري: َبشارة ِكقول

 ْمُكَنار واَّبوص َالهول واُانشر
اناجب اْوَتلق فلن ْمٌشئت يفماك

ِابقةّالس ِالحالت ِلكّل ُتصلحأّي: 
ُأيّ إليه: ُضافُت الّذي ِالسم بحسب
ٌمبتدأ ،ْينجح دروسه في ُّيجد ٍطالب
ًفائدة ْتجد ْتقرأ ٍكتاب َ. أيّ ٌمرفوع

ٌ.منصوب ٌمقدماد به ٌمفعول فيه،

ُالساتفهام
– من – -هل أدواته: الهمزة

–أيّن- منذا- ما- ماذا- متى- إيّانا
.أنى- كيف- كم- أّي

:الستفهاما أدوات معاني
ِصورّالت ِلطلب تأتي: ُالهمزة

صديق.ّوالت
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َجاءا إذا صورّالت ِلطلب ُتكون-
في ُمثال:أأحمد ،ُالعاطفة أما هاَبعد

؟ٌخالد أما ِالدار
إذا ِالستفهاما همزة ُحذف ويجوز

ِ،كقولعليها ُيدّل ما ِالكلما في َكان
جبري: شفيق
 ؟ُعيد أما ِاماّالش ِجنبات على حلٌم

تسهيدُ التّسهيدُ ول هّم الهّم ل    
هاِسؤال عن ُأحلٌم. ويجاب :ُقديرّوالت
ُ.عنه ِالمستفهم ِبتحديدد

لم إذا ِقصديّالت ِلطلب ُوتكون-
أما هاَبعد ِيأت

مطران: خليل ِ،كقولُالعاطفة 
 تتقنّعي؟ لْم كيَف يعجُب َمولي

ً لُه قالَْت                  وسؤال؟ أتعّجبا
 إثابات َأردت إذا عنها:بنعم ُويجاب

لنفيه. ذلك،وبل
منفيا الكلما َكان إذا اّأم

ُفيجاب ًًّ
ِوب(بلى) لثابات ِفيّالن ِديقدلتص بنعم
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ِبأحكم ُالله َ( أليس :ِالكلما
:بلى.ُ؟)الجوابَالحاكمين

ُجابُوي صديق،ّالت ِلطلب تأتيهل:
هل أما: هاَبعد تأتي ول ل، أو بنعم عنها
 ؟ٍشافع من
:ِالعاقل عن ِللستفهاما منذا: ْ،نَم

َهالل ُضِْريق الّذي ذاَْن(م ا؟ّعك َفتح نَم
؟)ًحسنا ًقرضا

ِغير عن ِللستفهاماما،ماذا:
؟ُبعد ماذا ؟ثامُالجود ما :ِالعاقل

عن ِللستفهاماّانا:أي متى،
ُ؟(يسألَالعرس ُنقيم ومتى :ِالّزمان

؟)ِالقيامة ُيوما َيّانأ
:ِالمكان عن ِللستفهاما ى:ّأن أيّن،

ّ َِكفؤاد إلى ُريقّالط نْأي ؟ّالمنفي هاُأي
هذا؟) ِلك ىّ( أن

،ِالحال عن ِ للستفهاماكيف:
ي:ِالزركل ِكقول
بردى؟ُتكيدد َكيف ِثاانِْدللح ُالله
يميدُ وقاسيوُن يغيُض
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:كمِالعدد عن ِ للستفهاماكم:
ً ؟َّفّالص في طالبا

ابقةّالس المعاني ِِلكّل ُتصلحأّي:
ِكقول ِإليه ِالمضافة ِالسم ِبحسب
   زيّاد: توفيق
َنصف ترى يا مُْكأورثات أّم ُأيّ

َْتقرأ ٍكتاب َ(للعاقل) أيّ ؟ِالقنال
العاقل)  ( لغير

:الساتفهام أدوات إعراب
ل ٍاستفهاما ُحرفهل:  الهمزة،

ِ.العرابد من ُله َّمحل
منذا- ما- ماذا- كم- أّي: – ْنَم

: ّمحل في ُعربُت
ٌاسم هاَبعد َجاءا إذا ٌخبر ٍرفع-

 .الجودُ ما :ٌمعرفة
ٌفعل هاَبعد َجاءا إذا ٌخبر ٍنصب-

َكان :ماذاٍخبر إلى ٍبحاجة ٌناقص
الدرُس؟

:ٌنكرة هاَبعد َجاءا إذا ٌمبتدأد ٍرفع-
هاَبعد َجاءا إذا كلمي؟أو سامعٌ ْنَم
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أو ؟ِفرّالس من َعاد نَم :ٌلزما ٌفعل
ّأما ُأيّ :ُهَمفعول استوفى ّمتعد ٌفعل
 ؟ِالقنال َنصف ترى يا مُْكَتأورثا

هاَبعد َجاءا إذا به ٌمفعول ٍنصب-
:ماذاُهَمفعول ِيستوف لم ّمتعد ٌفعل
؟َْتقرأ
قبلها َجاءا : إذا الجّر ِبحرف ٍجّر-

يتساءالون؟). عّمجّر:( ُحرف
ُبعدهما:- ظرف َجاءا إذا ُوأيّ كم-

ٍنصب ّمحل في تكونان ٍمكان أو ٍزمان
:ِالمكانية أو ِالّزمانية ِالظّرفية على
مكاٍن - أيّ انتظرت؟ ساعًة كم

تقصد؟
ًمذكورا ِالفعل ِجنس من ٌ- مصدر

ِنصب ّمحل في تكونان ًمقدرا أو
َحول َْتدر دورةً :كمٍمطلق ٍمفعول
َأيّ ؟ِالباحة َحول َْتدر كم أو ؟ِالباحة
نا؟ُأبطال َقاتل قتاٍل

ِنصب ّمحل فييّانا: أمتى- 
ُنقيم ومتى زمان: ِظرف
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؟)ِالقيامة ُيوما َّانأي ُ؟( يسألَالعرس 
ِنصب محل في: ّأنى – أيّن 

ريشة: أبي ِكقولمكان، ظرف
م  لٌةّغض ٌضلوع ِالقدس في َأين

عقربِد ذُنابَى تلمْسها
هذا؟) ِلك ىّّ(أن

إذا مّامقد خبر رفع ّمحل  فيكيف:
ِنصب أو ؟ُالحال َمبتدأ:كيف بعدها َجاءا
َ:كيفٌناقص ٌفعل هاَبعد ََجاءا إذا ٍخبر
؟ُاليوما َكان

هاَبعد َجاءا إذا حال ِنصب محل وفي
ِهيئة عن ُالستفهاما َوكان تاما ٌفعل

الزركلّي: كقول ،ِالفاعل
لها وما الدّيارِ عن تذود زحَفْت

؟ُتذود َكيف ُتْفعجب قوّةٍ من
ٌمطلق ٌمفعول ٍنصب ّمحل وفي-
عن ُوالستفهاما ٌّتاما ٌفعل هاَبعد َجاءا إذا

الزركلي: كقول ،ِالفعل ِهيئة
تكيد؟ يفك للِحدثْااِن اللُه

يميدُ وقاسيوُن يغيُض بردى    
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عن ُتخبر الخبرية: كم
كم ِكإعراب ،وإعرابهاِالكثرة

ا:ّإم هاُتمييز ُويكون ،ِالستفهامية
ً علي ِكقول ،ِبالضافة مجرورا
الجارما:

  َُهكثر يا َمصر في شاردٍ ْكم
حصرِهِ عن يعجُز عددِ من   

ً  أو كتاٍب نِم بمن:كم مجرورا
ِالكلما في َكان إذا ُيحذف وقد قرأت،

ريشة: أبي َعمر ِ،كقولعليه ُيدّل ما
وكبَْت    ٍملعب في اَُنأسياف ْتَنب ْكم

َملعِب في أسيافُنا
ُفيكون ِالستفهامية كم ُتمييز اّأم 

ً ً.دائما منصوبا

الجّر حروفف
:ٍأقساما ِثالثاة إلى ُقسمُت

أصلية جّر حروف-1
قبلها، بما ُعلّقُوت حذفها، ُيمكن ل

– إلى- من: َوهي
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على- عن- في- حتى-خل- عدا-
حاشا- مذ-

اللم- واو منذ- الباء- الكاف 
القسم. القسم- تاء

هذه ُعلّقُت :ِالجّر ِحروف ُتعليق
المعنى، ِلتماما هاَقبل بما ُالحروف

:ٌمثال ،ِبالفعل : إّماُالتّعليق ُويكون
ٌجاّر لغدٍ: لغدٍ؟، موهُْتخبّأ الّذي ما

خبّأتموه. ِبالفعل ِمتعلّقان ٌومجرور
مقامَا يقومُا بما التّعليقُ ويكوُن

كالمشتّقاِت عملِهِ، في الفعِل
والمصادرِ:
:ٌمثال ،ِالفعل ِباسام فتعلّقُ:

ّجار ِالتّهاون من ،ِالتّهاون من حذارِ
حذار. ِالفعل ِباسم ِمتعلّقان ٌومجرور

ًٌمثال ،ِبالمصدر أو على :صبرا
ٌومجرور ٌجاّر الذى على الذى،

صبراً. ِبالمصدر ِمتعلّقان
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ويحهم : ياٌ،مثالِبالمشتّقات أو 
ً واُنصب ٍ من دماٍ، من منارا جار دما

مناراً. بالمشتقّ متعلّقان ومجرور
المجدّين ُتْ:رأيٌ،مثالبالحال أو 

بالنّجاح، َفرحين
ِمتعلّقان ٌومجرور ٌجاّر :ِبالنّجاح 

َ.فرحين ِبالحال
مشتّقًة، كانَت إذا ،بالّصفة أو 

ً ُْتشاهد :ٌمثال ً فلّحا في عامل
ٌومجرور ٌجاّر ِالحقل في ،ِالحقل

ً.عامل ِبالّصفة ِمتعلّقان
:ٌمثال مشتّقاً، كان إذا ،ِبالخبر أو 

ِدروسه في ،ِدروسه في مجدّ ُالطّالب
مجدّ.د ِبالخبر ِمتعلّقان ٌومجرور ّجار

َهبعد بما ُوالمجرور ُالجاّر ُيعلّق -ل
ّ ً َكان إذا إل ٍمحذوف ٍبخبر متعلّقا

أو ِالخبر ُتقديم ُرَقدُّي ْأن ُفيجوز
الّرصافي: ِكقول ه،َتأخير
   علٌل أحوالِنا في للجهِل كاَن إن
العِلل تلكُم يشفي كالطّّب فالعلُم 
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ِمتعلّقان ٌومجرور ٌأحوالِنا:جاّر في 
ُيكونا عندما أو ،ِالمحذوف ِبالخبر
ً ُوالمجرور ُالجاّر ّإنا َبين واقعا

ُخبر َيتقدمّاد ْأن ُيجوز ل لنّه ،واسامها
ذلَك في (إّن :ٌمثال ها،ِاسم على إّن

َذلك في البصارِ)، لولي لعبرةً
ِ.المحذوف ِّرالمؤخ إّن ِبخبر ِمتعلّقان

زائدة جّر -حروف2
ُّت ول ها،ُحذف ُيمكن ٌحروف هي  ُقَعل

:ُمثل ،ُالتّوكيد ُتفيد َوهي ها،َقبل بما
ِافيةّالن ما أو ِالستفهامية هل َبعد نِم
مطران: خليل ِ،كقولِاهيةّالن ل أو

 ٍشافع من ْهل ُّدالجل ُمُناداه
ل ل كّل فقداَل َهردلبزرجم

 الزركلّي: ِاعرّالش ِقول وفي 
 لها وما ِيارّالد عن ُتذود ْتَزحف

تذودُ كيف فعجبُْت ٍّةقو من    
ك.ُيفيد قد ٍشيءا من ّنَتهمل  لأو: 

ليس، ِخبر في ُزادُت الّتيوالباء:
وما ؟).َالحاكمين ِبأحكم ُالله َ( أليس
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ٍمّبظل َكّرب عملها،( وما العاملة
ىَ(وكف كفى، ِفاعل ). وفيِللعبيد
ِغةدصي اعلد).  وفًنصيرا ِبالله

غدا ٍبحبل ْمِاْركَبـ):( أ ِْلعَْف( أ ِالمبالغة
) .ًرابطة ِللعرب
بالزائدة شبيهة جّر -حروف3

ك.ّأم ُْهتلد لم لك ٍأخ ّرب:ّبُر 
ًدليل الواو وتبقى ّرب ُحذفُت وقد
امرئ ِّ،كقولرب واو ىّسمُوت عليها،

القيس:
    ُهَسدول ىَأرخ ِالبحر ِكموج ٍوليل

ِ بأنواِع علّي ليبتلي الهموما
:-بعدها ِالواقع ِالسام ُإعراب

على ٌمرفوع ،ًلفظا مجرور ٌاسم هو
أو ٌلزما ٌفعل َُهبعد َجاءا إذا ٌمبتدأ هّأن

وصفي ِكقول ،هَمفعول استوفى ّمتعد
القرنفلي:

ّيرتد ِراددددالف في َّلتكت إذا ٍضعف ُّبر
اراّجب ًعاصفا
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ً ٌمجرور ٌاسم ضعٍف: ِبالكسرة لفظا
ّ على ّمحل ٌمرفوع ،ِالظّاهرة ٌ.مبتدأ ُهَأن

ٌمفعول ٍِنصب ّمحل في ُويعرب 
ِيستوف لم ّمتعد ٌفعل َهبعد َجاءا إذا به

 الفرزدق: ِكقول  هَمفعول
 ًصاحبا َكان وما ٍالّعس َوأطلس

انيَفأت ًموهنا بناري ُْتوَدع  
ً ٌمجرور ٌاسم أطلَس: برّب لفظا
ً ُالفتحة جّره ُوعلمة ِالمحذوفة بدل

،ِنوينّالت من ٌممنوعد لنّه ِالكسرة من
ِللفعل به ٌمفعول ُهّأن على ٌمنصوب

ُ.ْتدعو
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العطف أحرف
العطف:الواو- الفاء- أحرف

ثام- أو- أم-ل- لكن- بل- حتى
بين َالمشاركة ُتفيدالواو: 

شوقي: ِكقول ،المتعاطفين
  ٍغد في َالعلقة واُجعل لو ّضر ما

وإخاءا ًّةمود ِعوبّالش َبين  
ُوتدّل بينهما، َالمشاركة ُتفيدالفاء:

ِكقول ،ِعقيبّوالت ِرتيبّالت على
الزركلي:

ْتَفارتم ِالحضارة ّأما يا ِوكُخدع
وجنود ٌفيالق ِعليك تجني    

في راخيّالت مع َرتيبّالت ُتفيد :ّثام
َةّالقص ّثام َالكتاب ُْتقرأ :ِالزمن
أحمد ِكقول ،خييرّالت ُتفيدأو: 

شوقي:
على َالمبيت َْتفاختر َْتّرُيخ
 وىّالط

راءاَدثا ّتلم ْأو ًاهاددج ِتبن لم 
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ما َاشتراك ُوتفيد ،ُالمعادلةأم: 
ِكقول ،ِالحكم في بعدها وما قبلها

جبري: شفيق
؟ُعيد أما ِاماّالش ِجنبات على ٌحلم

تسهيدُ التّسهيدُ ول هّم الهّم  ل
ول هاُيدفع جّرّالز ل :َفيَّالن ُتفيدل:

هديدَُّالت
ْيجب لم الستدراك: ُفيدُت لكن:

ٌ.خالد لكن ِؤالّالس عن أحمدُ
خالدٌ بدأ :ماَالضراب ُفيدُت بل:
إبراهيُم بل َالكلما
هاُمعطوف ُويكون ،َيةاالغ ُفيدُتى:ّحت
ِالمعطوف من ًجزءاا

ىّحت جاجَةّالد ُعلبّالث ُيأكل عليه: 
جزءاٌ ُفالّرأس ،رأسهَا

ِ.الدّجاجة من 
َوجب ٍرفع ِضمير على ناْعطف - إذا
ُالفصل أو ٍمنفصل ٍرفع ِبضمير ُُهتوكيد

َذلك ُيشترط ول ،ِالمعطوف َوبين ُهَبين
ِ.المتّصل ِالنّصب ِضمير في
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والمزيد المجّرد
من خل ما َهو :ٌمجّرد ،ِنوعان ُالفعل
ما هو و: ٌومزيدد ،ِالّزيادة ِحروف
ِحروف من َأكثر أو ٍحرف على َاشتمل
ِ.الّزيادة

:ِنوعان :ُالمجّرد ُ- الفعل1
هُحروف كانت ما َهو :ّثالثاي ٌمجّرد
: كتب-ُمثل ،ٍحروف َثالثاة ُةّالصلي
سمع.

تَكان ما هو :ّرباعي ٌمجّرد
:ُمثل ،ٍحروف َأربعة ُةّالصلي هُحروف

زلزل- دحرج.
ٌمزيد :ِنوعان :ُالمزيد ُ- الفعل2

ّالثّلثاي هِأصل على َزيد ما َهو ّ،ثالثاي
:ُمثل اثانين، أو ،َ:أكرما ُمثل ،ٍبحرف

: استعمر.ُمثل ،ٍثالثاة أو ،َمَاتكّر
على َزيد ما وَه :ّرباعي ٌمزيد

،َتزلزل :ُمثل ،ٍبحرف ّباعيُالّر هِأصل
متزلزل. :ُمثل ،ِبحرفين أو
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الّصرفي الميزانا
ُالكلمات به ُتوزن ٌميزان هو

،ِةّوالصلي ِالمزيدة هاِحروف ِلمعرفة
ها.ِتصاريف ِولمعرفة

: ّالثّلثاي ُ- أوزانا1
ِّالثّلثاي ُميزان:ُالمجّرد ّا- الثّلثاي
ُالحرف ُيقابل حيث المجّرد(فَعََل)،

َمن ِالوّل ِبالحرف ِالكلمة من ُالوّل
لنّه )،ِالفعل َ( فاءا ويسّمى ،ِالميزان

مثل(كَتََب)د ،ِالميزان من َالفاءا ُيقابل
ُويقابل ،ِالفعل ُفاءا هي ُفالكاف
ِالحرف مع ِالكلمة من الثّاني َالحرف
َعين ويسّمى ِالميزان من الثّاني
،ِالميزان في َالعين ُيقابل لنّه ِالفعل
ُالحرف ُويقابل ،ِالفعل ُعين هي ُفالتّاءا
من َالثّالث َالحرف ِالكلمة من ُالثّالث

ُيقابل ُلنّه ِالفعل َلما ويسّمى ِالميزان
ُلما َهي ُفالباءا ،ِالميزان في َالّلما

ِ.الفعل
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في ٍزائدة ٍحروف ِوجود َ- عند
في هاُنفس ِالحروف ُزادُت ِالكلمة

لها، ِالمقابل ِالمكان في ِالميزان
َ.َلعْفَْتاس هاُوزن ،َاستكتب :ٌمثال

ّ- الثّلثاي:ُالمزيد ّب- الثّلثاي
:أَكَْرمَا- أَْفَعَل: ُ:مثلٍبحرف ُالمزيد
: شاَرَك.فاَعَل: كَّرمَا- َفّعَل

:ُمثل بحرفين، ُالمزيد ّ الثّلثاي-
: تََقدمَّا-تََفّعَل: اِنْتََصَر- اِْفتََعَل
: تََشاَرَك.تََفاَعَل: اِنَْفتََح- اِنَْفَعَل

:ُ،مثلٍحروف ِبثلثاة المزيد الثّلثاي-
: اِْستَعَْمر-اسِْاتَْفَعَل
: اِْحَمّر.اِْفَعّل:اِْستَنْوَقَ- اِْفَعْوَعَل

ُّ:ا- الّرباعيّالّرباعي ُ- أوزانا2
ِالمجّرد الّرباعي ُميزان:ُالمجّرد
ِآخر على ٌلما ُزادُت حيث ( فَعْلَل)،

: دَْحَرَج- َزلَْزَل.ُ.مثل ّالثّلثاي ِميزان
-1 :ُالمزيد ّب- الّرباعي

: تََفعْلَلُمثل ٍبحرف ُالمزيد ّالّرباعي
،ِبحرفين ُالمزيد ّ الّرباعي-2َ:تَدَْحَرَج.

219



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

افْعَنْلََل: : اِفْعَلَّل: اِطَْمأَّن-ُُمثل
اِْحَرنَْجَم.

220



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

المعاجم
تحتوي ٌكتب هي ِالّلغة في ُالمعجم

ًمرتبة ِالعربية ِالّلغة ِألفاظ على
ُتثبت حيث إليها، ُالرجوع ليسهل
ومصادرها، ،ُالثّلثاية أصولها

الكلّمة. ُوتصاريف ومضارعها،
المعاجم: نوعا

ِبأوائل ُتأخذ - معاجم1
ِ:الكلمات

ِلللفاظ ِترتيبه في ُيأخذ ُوعّالن هذا
ِِههذ ُتقسم ُحيث ها،ِأصول ِبأوائل

ِحروف ِبعدد ٍأبواب إلى ُالمعاجم
منها ٍحرف لكّل َأُفرد حيث ،ِالهجاءا

ُباب هو ُالبواب ِهذه ُلَوأوّ ،ٌباب
،ِوالياءا ِالواو ُباب وآخرها الهمزة،

ِالصول ِذات ُالكلمات ُبّترت ُحيث
بهمزة، ُالمبدوءاة ِةّالّرباعي ثام ِةّالثّلثاي

هاِحرف ُتسلسل ِالتّرتيب في ويراعى
هاُ(كتب) نجد ُ. فكلمةِفالثّالث الثّاني

ِحرف ِمراعاةد مع ِالكاف ِباب في
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:ِالمعاجم ِهذه من ،ِفالباءا ِالتّاءا
الّصحاح للجواهري- مختار الّصحاح

أفراما لفؤاد الّلغة في ُللّرازي- الُمنجد
- البستاني
في ِالعربية ِالّلغة ِلمجمع الوسيط
ِ.القاهرة

ِبأواخر ُتأخذ ٌ- معاجم2
:ِالكلمات

ِلللفاظ ِترتيبه في ُيأخذ ُالنّوع هذا
هذه ُتقسم حيث أصولها، ِبأواخر

ِحروف ِبحسب ٍأبواب إلى ُالمعاجم
في ٍحرف ِآخر ِِمراعاة مع ،ِالهجاءا
ٍفصول إلى ُالبواب ُوتقسم ،ِالكلمة

،ِالكلمة من الوّل ُالحرف فيها راعىُي
ِالباءا ِباب في هاُ(كتب) نجد ُفكلمة
ِالحرف ِمراعاةد مع ِالكاف ِفصل
ُالمعاجم: لِسان هذه التّاءا. من الثّاني
المصري- تاج منظور لبن ِالعرب

للّزبَيدي- الُمحيط العَروس
للَفيْروزأبادي.
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من كلمة اساتخراج طريقة
من ًخالية ُالكلمة ِكانت إذا :المعجم

ِالمعجم من استخراجها يتم ِالزيادة
في بعناهاّات الّتي ِالطّريقة ِبنفس
ِالفقرتين في أوردناها الّتي ِالمثلة

ًمزيدةد ُالكلمة ِكانت إذا ،أّماِالسابقتين
إلى هاّبرد ِيادةّالز من نجّردها فإننا

إلى ِاللف ردّ المجّرد،ثاّم الماضي
ُيكون قد هاُوأصل ،ْوجدت ْإن أصلها
ً بردّ ِاللف أصل ُعرفُوي ياءاً، أو واوا

أو ه،ِمضارع إلى الماضي ِالفعل
أو اسماً، كانت إذا ِالكلمة ِبتثنية

ِالحرف ُتضعيف ُيفّك ّثام بجمعها،
ٌحرف ِالكلمة في كان ْإن ِالمضعّف
هذا -نجّردَ: استفادٌمثال ،ٌمضعّف
نردّ  ،( فاد)ُفيصبح ِيادةّالز من َالفعل
ٌياءا ُفالصل (فيد)،د أصلها إلى َاللف

ٍمعجم في ُهنجد ،ُيفيد ُهَمضارع ّلن
مع ِالفاءا ِباب في ِبالوائل ُيأخذ

ٍمعجم في أّما ،ِفالدّال ِالياءا ِمراعاة
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ِباب في ُنجده فإنّنا ِبالواخر ُيأخذ
ِ.الفاءا ِفصل ِالدّال

البتدائية الهمزة
،ِالكلمة ِأوّل في ُترد ٌهمزة َهي
ُوهمزة ،ٍوصل ُهمزة ،ِنوعان َوهي
ٍ.قطع
:ِالوصل ُ- همزة1

ّ إلى بها يتوّصل ٌهمزة َهي ِطقُالن
لكنّها ،ِالكتابة في ُتظهر ل ،ِبالّساكن

ِأوّل في ْتَوقع إذا ِاللّفظ في ُتظهر
فل َآخر ٍبكلما ْتَبقُس إذا أّما ،ِالكلما
 في ُوتوجد ِ.اللّفظ في ُتظهر

: ابن-هي ِالساماء َمن ٍا- عدد
ابنة- ابْنم- اثانان-اثانتان- امرؤ- امرأة-

وايْمن- وايْم- اسم.
: اكتب-ُمثل ،ّالثّلثاي ِأمر ب-في

اسمع.
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:ُمثل الخماسي، ماضي ج- في
ُهومصدر مثل:استمعْ، ُهوأمر استَمعَ،

مثل: استماع.
:ُمثل الّسداسي، ماضي د- في

مثل: استعِجْل- ُهاستعَجَل،وأمر
مثل: استعجال. ُهومصدر

:ُمثل التّعريف، ال - في هد
الكتاب.

 القطع: - همزة2
ِوالكتابة ِاللّفظ في ُتظهر ٌهمزة

في أو ِالكلما ِلّأو في َْتجاءا ًسواءا
في: ُوتوجد ،ِدَرجه

غير ٍاسم كّل هو :ِالمفرد ِا-السم
ِهمزة في َتذكر الّتي ِالسماءا
: إبراهيم- أما.ُمثل ،ِالوصل

ِالمبدوءا ّالثّلثاي ماضي ب- في
: أمر- أخذ.ُمثل ،ٍأصلية ٍبهمزة

مثل: ،ّالّرباعي ماضي ج- في
وأمره، أرَجعَ،

إرجاع :ُمثل ومصدره،د :أَرجعْ،ُمثل 
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المتوسّاطة الهمزة
،ِالكلمة ِوسط في ُترد ٌهمزة َهي
ِحركة َمع هاِحركت ِبمقارنة ُوتكتب
َفوق ُتكتب ثاّم قبلها، الّذي ِالحرف
القوى، َالحركة ُيناسب ٍعلّة ِحرف
ً العلى من ِالحركات أقوى ّأن علما
ُالّضّمة يليها ُالكسرة :َهي الدنى إلى

ُ.فالّسكون ُفالفتحة
َهي الحركتين أقوى كانت إذا-1

،ٍنبرة على ُالهمزة ُتكتب الكسرة
: عائد- فئة.ُمثل
َهي الحركتين أقوى كانت إذا-2

:ُمثل ،ٍواو على ُالهمزة ُتكتب الّضّمة،
- َمؤُونة. ُمؤْمن

َهي ِالحركتين أقوى كانت إذا-3
ُتكتب الفتحة

: ينْأَى-َمأْتم.ُمثل ،ٍألف على ُالهمزة 
ِللهمزة ُالّشاذة ُالحالت

ل الّتي ُالحالت َهي :ِالمتوسّاطة
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هاِكتابت في ُالمتوّسطة ُالهمزة ُتخضع
ِ.الّسابقة ِللقاعدة

ُالمتوّسطة ُالهمزة جاءات -إذا1
على ُتكتب ٍساكنة ٍألف بعد ًمفتوحة
،مثل: عباءاَة- قراءاَة.ِالّسطر

ُالمتوّسطة ُالهمزة َتجاءا -إذا2
على ُكتبُت ٍساكنة ٍواو َبعد ًمفتوحة
: مروءاَة- سموءْاَل.ُمثل ،ِالّسطر

ُالمتوّسطة ُالهمزة َِتجاءا -إذا3
على ُكتبُت ٍساكنة ٍياءا َبعد ًمفتوحة

: هيْئَة- ييْئَس.ُمثل ،ٍنبرة
ُالمتوّسطة ُالهمزة َِتجاءا -إذا4

على ُكتبُت ٍساكنة ٍياءا َبعد ًمضمومة
: ميْئُوس.ُمثل ،ٍنبرة

المتطّرفة الهمزة
ِآخر في تأتي ٌهمزة َهي
ِالحرف ِحركة ِبحسب ُكتبُ،وتِالكلمة

ها.َقبل الّذي
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ً هاَقبل ما َكان -إذا1 ُكتبُت مكسورا
ِغير ٍياءا على

:شاطِئ.ُمثل ،ٍمنقوطة
ً هاَقبل ما َكان - إذا2 ُكتبُت مضموما
: تباطُؤ.ُمثل ،ٍواو على
ً هاَقبل ما َكان - إذا3 ُكتبُت مفتوحا
: قَرأ.ُمثل ،ٍألف على
ً هاَقبل ما َكان - إذا4 ُكتبُت ساكنا
بناءا. :ُمثل ،ِالّسطر على
ًمنوّنة ُالهمزة ِهذه َتجاءا إذا أّما  

ِالنّحو على ُكتبُت هاّفإن ِالفتح ِبتنوين
التّالي:

على ُكتبُت ٍمدّ ِبألف تَبقُس -إذا1
،ِالهمزة َفوق التّنوين ُرسمُوي ِطرَالّس

مثل:بناءاً.
ِحروف من ٍبحرف تَبقُس -إذا2

بعد ٍألف على ُالتّنوين ُرسمُي ِالفصل
،ِالّسطر على ُالهمزة ُكتبُوت الهمزة،

:جزءااً.ُمثل
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ِحروف من ٍبحرف تَبقُس -إذا3
 ُيرسم ِالوصل
،ِالهمزة َبعد ٍألف على ُالتّنوين
الّذي ُالحرف ُويوصل

ُالهمزة ُوتكتب ،ِباللف ِالهمزة قبل 
: عبئاً.ُمثل ،ٍنبرة على

الّليّنة اللف
في ُترد ٍمهموزة غير ٌألف َهي
ُيجوز ول آخرها، في أو ِالكلمة ِوسط

الي:ّالت ِالنّحو على ُكتبُبها.وت ُالبتداءا
ِالكلمة ِوسط في َْتجاءا إذا-1

ً ُرسمُت : باع- جاد.ُمثل ،ًممدودةد ألفا
ُرسمُت ِالكلمة ِآخر في َْتجاءا إذا-2
ً في واواً، هاُأصل َكان إذا ًممدودةد ألفا

: عصا-ُمثل ،ِالثّلثاية ِوالسماءا ِالفعال
جفا.
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ً ُرسمُ- وت َْتجاءا إذا ممدودةد ألفا
:ُمثل ،ِالعجمية ِالسماءا ِآخر في

ا.ّفرنسا- سوري
ً ُرسمُ- ت3 ِآخر في ًمقصورة ألفا

ِالفعال في ًياءا هاُأصل َكان إذا ِالكلمة
: فتى- رحى.ُمثل ،ِالثّلثاية ِوالسماءا

ِالسماءا في ًمقصورة ُرسمُ- وت
ّ ِفوق :ُ،مثلٍبياءا سبقُت لم إذا ِلثايّةُالث

ِفوق ِالفعال وفي مستشفى- كبرى،
:أعطى-ُمثل ،ٍبياءا سبقُت لم إذا ِالثّلثاية

ُاللّينة ُاللف سبقت إذا أفضى.أّما
ممدودة،د ًألفا ْرسمت ٍبياءا الّسابقة

: يحيا- دنيا- استحيا.ُمثل
ًَكان : إذاٌملحظة (يحيا) فعل

كان إذا ،أّماًممدودة ُألفه ْسمتُر
ً ِلتمييزهد ًمقصورة ُألفه ْرسمت اسما

ُهَشابه لما ُالحال َوكذلك ،ِالفعل عن
ِ.السماءا من

وابنة ابن همزة
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أو ألفها ُحذفُت ٍوصل ُهمزة َهي
ها.ُكتابت ُتثبت
ْتَوقع -إذاها:ُهمزت حذفُ- ت1
ِلّللو أٌب ثاانيهما ِعلمين ِاسمين َبين
ً تَوكان عمُر :ٌمثال ،ِالوّل ِِللسم نعتا
الخلفاءاِ. ُأعدل الخطّاِب بُن

بَن يا :ِالنّداءا َبعد ْتَوقع - إذا
ِ.العرب بنَة يا ،ِالكراما
: أبُنُمثل ،ٍاستفهاما َبعد ْتَوقع -إذا
أنت؟ أحمد
َبين ْتَوقع إذاها:-ُهمزت ُ- تثبت2

ِلّللو ٌأب ماُثاانيه ِعلمين ِاسمين
ً تَوكان :ٌمثال ،ِالوّل ِللسم خبرا

َكُغرض َكان إذا سعيد، ابُن أحمدُ
ِنسب عن ُالخبار
َ.أحمد
ِ.طرّالس ِأوّل في ْتَوقع -إذا
،ِعلمين ِاسمين َبين ْتقع لم -إذا
َ.بطّوطة ابِن كتاَب قرأُْت :ٌمثال
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اللف حذف
ِبعض في ًكتابة ُاللف ُحذفُت

منها: ،ِالمواضع
ْتَوقع إذا وابنة ابن ُألف ُحذفُ-ت1
ِلّللو ٌأب ماُثاانيه ِعلمين ِاسمين َبين
:ٌمثال ،ِالوّل ِللعلم ٌصفة تَوكان

اليرموِك.د في الوليدِ بُن خالدُ انتصَر
تَبقُس إذا ال من ُاللف ُ-تحذف2

قبُل ْنِم المُر (للهِ :ٌمثال ،ٍجّر ِبحرف
بعدُ). نِوم

إذا ِالستفهامية ما ُألف حذفُ-ت3
ً ٍجّر ِبحرف ْتَبقُس ما عن لها تمييزا

يتساءالوَن؟). (عّم :ُمثل الموصولية،
(ها) من ِالتّنبيه هاءا ُألف ُحذفُ-ت4
ذلك. أولئك، هؤلءا، هأنذا، في

ِصفة في الّرحمن ُألدف ُحذفُ-ت5
ُِمثل تعدالى، ِالله الّرحمِن اللهِ : بسدم

ِ العالميَن رّب للهِ (الحمدُ الّرحيم
الّرحيمِ).  الّرحمِن
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اللف زيادة
ِبعض في ًكتابة ُاللف زادُت

منها: ،ِالمواضع
ِالجماعة ِواو َبعد ِالتّفريق ُ-ألف1
ِةّالصلي ِالواو عن هاِلتمييز ِالفعال في
(ذهبوا- سمعوا). :ُمثل ،ِالفعال في
تَكان الّتي ( مائة)،ِكلمة ُ-ألف2

ِالحروف ِتنقيط َقبل ِالكتابة في ُزادُت
زالت وما منها، ِالمقصود ِلبيان

ِالوراق في أيّامنا في ُستعملُت
كما سوريّةٍ، ليرةٍ مائُة :ٌمثال ،ِالنّقدية

:ٌمثال القرآني، ِالّرسم في ستعملُت
سنةٍ). ثالثاَمِائَةِ كهِفهِْم في (ولبثوا

ِالبيت ِآخر في زادُت :ِالطلق ُ-ألف3
ِوإطلق ،ِالحركة ِلشباع ّالّشعري
ِ.الّصوت

ِالفتح ِتنوين ِلرسم ُالمزيدة ُ-اللف4
مال:ٌها،مثالَفوق

الواو زيادة
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ً ُالواو ُزادُت ِالمواضع في رسما
:ِالتّالية

عن ِ(عَْمرو)د لتمييزه ِاسم في-1
نُوّن فإذا منوّناً، ُيكون ل عندماد عَُمر،

،ِالتّنوين من ٌممنوعد َعَُمر َلّن ْتَذفُح
،َمصر ِالعاص ُبن عَْمرو َفتح :ٌمثال

َ.ذلك َبعد كمهاُح في عَْمٌر ّواستمر
أولو- :ُمثل ِالكلمات ِبعض في-2

أولئك.
والتّاء المربوطة التّاء

المبسوطة
ُترسم ٌتاءا َهي :ُالمربوطة ُالتّاء

ُلفظُوت ،ِالسم ِآخر في
: روضة-ُمثل عليها، ِالوقوف َعند ًهاءا 

وهي شجرة،
منها: ِالمواضع  من ٍعدد في ُتوجد

ٍبتاءا ِالمختومة ِالسماءا ِآخر في-1
ًمبسوطة ًتاءا ُقلبُوت ،ِللتّأنيث ٍزائدة

سالماً، ٍمؤنّث َجمع هاِجمع َعندد
:شاعرة- فاطمة.ُمثل

234



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

يكن لم إذا ِالتّكسير ِجمع ِآخر في-2
ً ُُهمفرد ٍبتاءا منتهيا

: قُضاة- ُسعاة.ٌ،مثالٍمبسوطة 
ُترسم ٌتاءا َهي:ُالمبسوطة ُالتّاء

َعندد ًهاءا ُلفظُت ول ،ِالسم ِآخر في
ها،ِحال على تبقى بل عليها ِالوقوف

ٍعدد في ُوجدُوت البات- بيت،ّ: الطُمثل
منها: ِالمواضع من
تَكان ًسواءا ِالفعال ِآخر -في1

: سمعَْت- جلَسْت،ُمثل ،ِللتّأنيث
:ُمثل ِ،المتحّركة ِالفاعل َتاءا ْتَأوكان

سمعُْت- كتبُْت.
ِساكن ّالثّلثاي ِالسم ِآخر -في2

بيْت- زيْت. :ُمثل ،ِالوسط
،ِالّسالم ِالمؤنّث ِجمع ِآخر -في3
زينبات- انتصارات. :ُمثل
ِللسماءا ِالتّكسير ِجمع ِآخر -في4

:صوت-ُ،مثلٍمبسوطة ٍبتاءا ِالمنتهية
أصوات.
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ِةّالصلي ِالحروف من ْتَكان -إذا5
: نبات.ُمثل ،ِالكلمة في

ليت- :ُمثل ِالحروف ِبعض -في6
لت.

النّحو أدوات أهم
الهمزة

بمعنى ٍأمر ُفعل ُاسمآمين:
ْ.استجب
مبني ٍزمان ُظرف فيه ٌمفعولالنَا:

على ٍنصب ِمحل في ِالفتح على
الّزمانية. ِالظّرفية
ٍزمان ُظرف فيه ٌمفعولآنفاً:

ً بمعنى ِنصبه ُوعلمة ٌمنصوبد قريبا
بمعنى ٌأوحال ،ُالظّاهرة ُالفتحة

ٌ.منصوبة مستأنفاً،
ُأتوّجع بمعنى ٍمضارع ٍفعل اسمآه:
ِ.الكسر على ٌمبني
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ِللمستقبل ٍزمان ُظرفأبداً:
ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة ٌمنصوبد

الظّاهرة.
ٌمطلق ٌمفعول وهو ٌمصدرإجماعاً:

إجماعاً،أو تقدير:أجمعوا على ٌمنصوبد
به تقدير:حكموا على ٌمنصوبد ٌحال هو

مجمعين.
من له َمحّل ل ٍجواب ُحرفأجْل:
ِ.العراب

ُوعلمة ٌمنصوب ٌتوكيدجميعاً:
الظّاهرة. ُالفتحة ِنصبه
ُهخبر ٌ،ذاك:مبتدأٌإذ:ظرفذاك: إذ

،أوَكذلك َذاك تقديره:إذ ٌمحذوف
ٌمحذوف ٍلمبتدأ ٌحاصل،أو:ذاك:خبر

ذاك. ُالمر إذ ُتقديرهد
جازما. ٍشرط ُحرفإذما:
( فيُ،والتّقديرٍزمان ُظرفأصلً:

ٌحال هو )،أوِالوقات َمن ٍوقت
ٌ.منصوبة
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بمعنى ٍمضارع ٍفعل ُاسمأّف:
أتضجّر.
،أوٍوتنبيه ٍاستفتاح أداةأل:

ِ.للتّحضيض
ِالّضّم على مبنّي اللُّهّم:منادى

ٍبميم عنها َ،عوّضٍمحذوفة ٍبأداة
ٍ.مفتوحة ٍمشدّدة

،أوْخذ بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمإليك:
ابتعد.
زائدة. ،أوٍعطف ُحرفأَم:
ٍوتفصيل ٍشرط ُحرف أّما:
ِوفعل ِالّشرط ِأداة َمقاما ُ،تقوماٍوتوكيد

ِ.بالفاءا جوابها ُاقتران يجب ،ِالّشرط
ِواو بعد ٍوتخيير ٍتفصيل ُحرفإّما:
ِالّشرطية ّإن من ُ،تتألّفِالعطف
،وماِمضارعين ِلفعلين ِالجازمة
جواب. لها ُيشترطد ،ولِالّزائدة

على مبنّي زمانُظرفأمِس:
ِ.الكسر
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أو زائدة أو مفّسرة أو مصدريةأنا:
إّن. من مخّففة
ً ٍلفعل به ٌمفعولوساهلً: أهل

ً َحللت ُ،تقديرهٍمحذوف َونزلت أهل
سهلً.

ً يكونأّول: ً إليه مضافا مجرورا
ِللوصفية ُينصرف ل ٌاسم لنّه ِبالفتحة

،أو عامَا مثال:لقيته أفعل ووزن هو أوَّلِ
على مبنّي ِالضافة عن ٌمقطوع ٌظرف
المنيّة تعدو أيّنا مثال:على ،ِالّضّم

ل ًصفة كان إذا ٍأمس أوُّل،أوّل
فإنه صفة يكن لم إذا أّما ُينصرف
ينصرف.
بمعنى ٍمضارع ٍفعل ُاسمأّواه:

أتوّجع.
ٌحالسابأ: أيّدي
ُتقع ( مجتمعين)،وقدُ،والتّقديرٌمنصوبة

خبراً.
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هُعامل َحذف ٌمطلق ٌمفعولأيّضاً:
ً عاملها َحذف ٌحال سماعاً،أو وجوبا

وصاحبها.
ٌموضوع ٌاسمالله: أيّم
قسمي،أصله ِالله ُيمين ُ،معناهٍلقسم

يمين. أيّمن،جمع
أو َاستمّر بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمإيِه:
َ.أسرع

اسكت. بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمإيهاً:
الباء

ُالباءابأجمعهم:
،أجمعهم:توكيد.ٌزائدة

على مبنّي ٌمركّب ٌلفظبدء: بادي
حال. ِنصب ِمحل في الجزأيّن ِفتح

ٍمفعول ُنائب به،أو ٌمفعولبؤسااً:
مطلق.

بمعنى ٌاسم ،أوٍجواب ُحرفبجل:
بمعنى ٍمضارع ٍفعل ُاسم حسب،أو

يكفي.
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على ٌمنصوبد ٌاسمالبتّة:
المصدريّة.

بمعنى ٍمضارع ٍفعل ُاسمبٍخ: 
أستحسن.
 : اكتف. بمعنى ِأمر ِفعل ُاسمبّسْ

بمعنى ماض فعل اسمبطآنا:
أبطأ.

. ِالظّرفية على ٌمنصوب ٌاسمبعداً:
ً ٍلفعل ٌمطلق ٌمفعولله: بعدا

بعداً). أبعد ( والتّقديرٍمحذوف
ِالضافة عن ٌمقطوع ٌظرفبعدُ:

. نصب ِمحل في ِالّضّم على مبنّي
ُنائب فيه،أو ٍمفعول ُنائببعض:

مطلق. ٍمفعول
على منصوبد نكرة مصدربغتًة:

ِ.الحال
دع،أو بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمبَلَْه:
ِالمفعولية على ٌمنصوبد ٌمصدر

َحاءا إذا َكيف بمعنى اسم أو ،ِالمطلقة
مرفوع. ٌاسم بعدها
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ِبالفتحة ٌمنصوبد ٌمصدربهراً:
الظّاهرة.

ِالستثناءا على ٌمنصوب ٌاسمبَيْدَ:
ِللضافة ٌملزما غير، بمعنى ِالمنقطع

وصلتها. أّن إلى
ُوعلمة ٌمنصوبد ٌحالبين: بيَن
وسطاً. بمعنى الفتحة،وهي نصبها

التّاء
مصدر. ،أوٌمنصوبد ٌظرفتارةً:
ٍمحذوف ٍلفعل ٌمطلق ٌمفعولتبّاً: 

ً ُالله ُوجوباً،بمعنى:ألزمه خسرانا
وهلكاً.

ِبالفتحة ٌمنصوبة ٌحالتترى:
وترى. ،أصلهاِالظّاهرة

ٍمحذوفٍ مطلق ٍمفعول ُنائبتعساً:
الهلك. الله تقديره:ألزمه

الجيم
ٌحال ،أوٍمحذوف ٍلمصدر ٌصفةجدّاً:
جادّين. بمعنى
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بمعنى ٌاسم ،أوٍجواب ُحرفجلل:
هيّن،أو أو ُيسير بمعنى ٌاسم عظيم،أو

أجل. بمعنى ٌاسم
 توكيدجمعاء:
توكيدجميع:

من له محّل ل ٍجواب ُ:حرفجير
ِ.العراب

ٌمطلق ٌمفعولجهرةً- جهاراً:
ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة ٌمنصوبد

الظّاهرة.
ٌمنصوبد ٌجهداً) تمييز نألوا ً(لجهدا
الظّاهرة. ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة

لحال.ا ِموضع في ٌمصدرجهدَك: 
ٌتمييز أو ٌمطلق ٌمفعولجوازاً:

ِ.الظّاهرة ِبالفتحة ٌمنصوبد
الحاء

ٌبراءاة،مفعول بمعنى ٌاسمحاشى:
ُوعلمة ٍمنصوب ٍمحذوف ٍلفعل ٌمطلق
المقدّرة. ُالفتحة ِنصبه

243



 اللطيف عبد-طةّالمبسِ ّةالعربي ِالّلغة ُقواعد  
                                                                السعيد

،أوِبالّزائد ٍشبيه ٍجّر ُحرفحاشا:
ٌ.جامد ٍماض ٌفعل

احذر بمعنى ِأمر ِفعل ُاسمحذاِر:
ِ.الكسر على ٌمبني

ِأفعال من ٌناقص ٍماض ٌفعلحرى:
ِ.الّرجاءا

ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولحّقاً:
ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة

الظّاهرة. 
ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولحمداً:

الظّاهرة. ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة
منصوب. ٌمطلق ٌمفعولحنانيْك:

أقبْل بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمحّي: 
الظّاهر. ِالفتح على مبني

مبنّي ٌمزجي ٌتركيببيص: حيص
الجزأيّن. ِفتح على

الخاء
،أوٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولخاّصًة: 

الظّاهرة. ِبالفتحة ٌمنصوبة ٌحال
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ٌفعل ،أوِبالزائد ٌشبيه ٍجّر ٌحرفخل:
 به ٌمفعول بعدها ُوالسم ،ٌجامد ٍماض

ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولخلفاً:
ٌمنصوبة ٌحال ،أوِالظّاهرة ِبالفتحة
بالفتحة.
َموقع َوقع ٌمصدرعشواءَ: خبَط
. الثّاني به ِالمفعول

والذّال الدّال
ٌمنصوب ٍزمان ُظرفدائماً:

الظّاهرة. ِبالفتحة
بعد ٍمداولة دواليك: أيّ

ُيلزما ٍمتصرف ُغير ٌ،مصدرٍمداولة
المطلقة. ِالمفعولية على َالنّصب

خذ بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمدونك: 
الفتح. على ٌمبني

ٌتوكيد صاحب،أو بمعنى ٌاسمذات:
،أوِالّزمان ِظرف عن ٌنائب أو ،ِللسم
موصول. ٌاسم

والزين الّراء
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 بمعنىٍ]أمر ِفعل ُ:اسمرويدَ
،أوٌمنصوبة ٌحال ،أوٌصفة أمهل،أو
.منصوبد ٌمطلق ٌمفعول

. زمان ُظرفريَث:
الّسين

ٍلفعل ٌمطلق ٌمفعولسابحانَا:
ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة ٍمنصوب ٍمحذوف

الظّاهرة.
بمعنى ٍماض ٍفعل ُاسمسارعانَا:

الفتح. على ٌمبني أسرع
ِبالفتحة ٌمنصوبة ٌحالساّراً:

الظّاهرة.
ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولسامعاً:

الظّاهرة. ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة
ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولساعديك:

مثنى،والكاف لنه الياءا ِنصبه ٌوعلمة
إليه. مضاف ٌمتصل ٌضمير

ً منصوب.د ٌمطلق ٌ:مفعولساقيا
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ً ٌمفعول منهما كّلوطاعًة: سامعا
ُالفتحة هِنصب ُوعلمة ٌمنصوبد ٌمطلق

الظّاهرة.
بعدها يأت لم إذا ٌصفةساواءً:
ّ ُ،والمبتدأٌمقدمّاد ٌخبر فهي همزة،وإل

الهمزة. بعد ُالمصدر
بعدها ُمثل،السم بمعنى ٌاسمساّي:

،أوٌزائدة وما ِالضافة على ٌمجرور إّما
،أوٍمحذوف ٍلمضمر خبر مرفوعد

تمييز.د أنّه على ٌمنصوبد
الّشين

بمعنى ٍماض ٍفعل ُاسمشتّانَا:
افترق.

على ٌمبنّي ٌمركّب ٌلفظمذَر: شذَر
حال. ِنصب ِمحل في الجزأيّن ِفتح

ٌمنصوب ٌمطلق ٌمفعولشكراً:
الظّاهرة. ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة

الّصاد
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ٍلفعل ٌمطلق ٌمفعولصبراً:
ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة ٌمنصوب ٍمحذوف

الظّاهرة.
ٍمطلق ٍمفعول ُنائبصدقاً:

ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة منصوبد
الظّاهرة.

ٌمنصوب ٌمطلق ٌمفعولصراحًة:
الظّاهرة. ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة
اسكت. بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمصه:

الّضاد
على ٌمنصوب ٌاسمضحوةً:

الّزمانية. ِالظّرفية
ِالظّرفية على ٌمنصوب ٌ:اسمضحًى
الّزمانية.

الطّاء
،أيٌّمنصوبة ٌمؤوّلة ٌحالطاقته:

جاهداً.
نصبها ُوعلمة ٌمنصوبة ٌ حالطّراً:

الظّاهرة. ُالفتحة
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على ٌمنصوبد ٌ اسمطَواَل:
ِ.الظّرفية

ً في ِمصدرانوكرهاً: طوعا
ِ.منصوبان ِالحال ِموضع

العين
ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولعجباً:

الظّاهرة. ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة
لم إذا ِبالّزائد ٍشبيه ٍجّرُ حرفعدا:

بعدها ُوالسم المصدرية، بما يسبق
ً ٌمجرور ّ ٌمنصوب لفظا على محل

بما َسبق إذا ٌجامد ٌفعل أو ،ِالستثناءا
به ٌمفعول بعدها ُ،والسمِالمصدرية

ٌ.منصوبد
،منٍماض ٌفعل عّزقائل: من عّز

تمييز.د أو زائدة،قائل:حال
ُيستعمل فوق بمعنى ٌاسمعُل:
ً حالتان: بمن،له مجرورا

بمن، جّر محّل في ِالّضّم على ٌمبني
ً ُيكون أو مجرور. ٌاسم فهو معربا
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ِموضع في ٌمنصوبد ٌمصدرعلنيًة:
ِ.الحال

الزما. بمعنى ٍأمر ِفعل ُسمعليك: ا
في ُيستعمل ٌمصدرالله: عمرك

مقدّر. ٍبفعل ٌمنصوبد ِالقسم معنى
ِ.الّزمن ِلستغراق ٌاسمعوض:
نصبها ُوعلمة ٌمنصوبة ٌحالعياناً:

الظّاهرة. ُالفتحة
الغين

نزع على منصوبد اسمغالباً:
الخافض.
وعلمة منصوب زمان ظرفغداةَ:

الظّاهرة. الفتحة نصبه
الفاء

نصبها ُوعلمة ٌمنصوبة ٌحالفرادى:
للتّعذّر. ِاللف على ُالمقدّرة ُالفتحة

أو ،ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعولفضلً:
ُالفتحة نصبها ُوعلمة ٌمنصوبة ٌحال

ُ.الظّاهرة
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ٍفعل ُتزيينية،قط:اسم الفاءافقط:
يكفي. بمعنى ٍمضارع

القاف
نصبها ُوعلمة ٌمنصوبة ٌحالقاطبًة:

الظّاهرة. ُالفتحة
ِ.الزمن من مضى لما ٌظرفقّط:

ٍمطلق ٍمفعول ُنائبالقهقرى:
ُالمقدّرة ُالفتحة ِنصبه ُوعلمة ٌمنصوبد

ِ.للتّعذّر ِاللف على
الكاف

بعدها ُالفعل كان إذا ٌمبتدأدكأيّن:
ً لزماً،أو مفعوله،أو استوفى متعدّيا
بعدها ُالفعل كان إذا به ٌمفعول

ٌمفعول مفعوله،أو ِيستوف متعدّياًلم
ِحدوث ِمرات ِعدد على دّل إذا ٌمنطلق
بعدها. ِالفعل

نصبها ُوعلمة ٌمنصوبة ٌ حالكاّفًة:
الظّاهرة. ُالفتحة

ٍمطلق ٍمفعول ُنائبة ٌصفة كثيراً:
بالفتحة ٌةمنصوب
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الظّاهرة. 
ُ تعرب ٍمجهول على ُيدّل ٌ:اسمكذا

ُاسم أو ،ِالكلما في موقعها ِبحسب
في الّسكون على مبني عدد عن كنايّة

الكلما)،د في موقعه محّل( حسب
ُحرف ُالكاف أو تمييز، بعدها والسم
ٌومجرور ٌجاّر ٍإشارة ُاسم وذا: تشبيه،

مفعول ،أوٍحال ِبمحذوف متعلّقان
على ٌمبنّي ٌاسم ُالكاف أو مطلق،

ٌمفعول أو حال ِنصب ّمحل في ِالفتح
ٌ.مطلق
ِالسم إلى ضيفتاُأ إذاوكلتا: كل

ِالسم َإعراب عربانُت ِالّصريح
ِالّضمير إلى ضيفتاُأ ،وإذاِالمقصور

المثنّى. ِالسم َإعراب عربانُت
في موقعها ِبحسب ُعربُتكم:

ٌاسم بعدها َجاءا إذا ٌمبتدأ الجملة،فهي
استوفى ّمتعد ٌفعل أو ٌلزما ٌفعل أو

بعدها َجاءا إذا به ٌمفعول مفعوله،أو
أو ه،َمفعول ِيستوف لم ٍمتعدّ ٌفعل
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أو ،ٌمصدر بعدها جاءا إذا ٌمطلق ٌمفعول
ٌناقص ٌفعل أو ٌمبتدأد بعدها جاءا إذا ٌخبر

ٍ.خبر إلى يحتاج
متعلّقان ٌومجرور ٌجاّركما:

ٍمفعول ِنائب ِبمحذوف
ٍ.مطلق 

ِبالفتحة ٌمنصوبة ٌحالكهلً:
ِ.الظّاهرة
على ّمبني ٍاستفهاما ُاسمكيَف:

َجاءا إذا ٍحال ِ:نصبّمحل في ِالفتح
ه،أوَمفعول استوفى ٍمتعدّ ٌفعل بعده
ٌمبتدأ بعده جاءا إذا ٌخبر لزما،أو ٌفعل

ٌفعل بعده َجاءا إذا ،أوِالخبر إلى ُيحتاج
ٌمفعول ،أوِالخبر إلى ُيحتاج ٌناقص
عنه،أو يستغنى ما بعده أتى إذا ٌمطلق
ٍمتعدّ ٌفعل بعده جاءا ْإن ٍثاان به ٌمفعول
ٍشرط ُاسم مفعولين،أو إلى ُيحتاج

ٍ.جازما ُغير
ّمبني ٌجازما ٍشرط ُاسمكيفما:

إذا ٌحال ٍنصب ّمحل في ِالّسكون على
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مفعوله استوفى ٍمتعدّ ٌفعل بعده َجاءا
ٌفعل بعده َجاءا إذا ٌخبر ،أوٌلزما ٌفعل أو

ٍ.خبر إلى ُيحتاج ٌناقص
ٍمفعول ُ،نائبٌمصدركّرتين:

ٍ.مطلق
ُاللّم

ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعول:َلبيك
ُمثنّى،والكاف لنّه ُالياءا نصبه ُوعلمة
إليه. ٌمضاف
ِالمكان أو للّزمان ٌظرف:ْلدنا
الجملة. ِدللة بحسب

المكان. أو للّزمان ٌظرفلدّي:
،أوٌمكانية أو ٌزمانية ٌظرفيةلديك:

ٍ.أمر ِفعل ُاسم
ٌ: مبتدأُللبتداءا،عمرد اللمالعمري:

قسمي. ُهتقدير ٌمحذوف ُهخبر
ِجواب في ٌواقعة ُالّلمالّما:
ٍوجزما ٍنفي حرف .أوٌنافية ،ماِالّشرط

ٍجازما ِغير ٍشرط ُاسم ،أوٍوقلب
ِ.الّزمانية ِالظّرفية على ٌمنصوبد
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أو ٍجازمة ِغير ٍشرط ُ أداةلول:
للتّحضيض. 

شعري:اسمشعري: ليت
ً ٌمحذوف ُليت،والخبر تقديرهد وجوبا

ٌ.حاصل
على ّمبني ٌمركّب ٌظرفنهاَر: ليَل

ُظرف ٍنصب ّمحل في الجزأيّن ِفتح
ٍ.زمان

والنّونا ُالميم
ّّ.جر ُحرف أو ٍزمان ُظرفمذ:

ٍمطلق ٍمفعول ُنائبمراراً:
ُالفتحة نصبه ُوعلمة ٌمنصوبد
ُ.الظّاهرة

ٌمنصوبد ٌمطلق ٌ مفعولمرحباً:
ُ.الظّاهرة ُالفتحة نصبه ُوعلمة

ٌمنصوب ٍمطلق ٍمفعول ُ نائبمّرةً:
ُ.الظّاهرة ُالفتحة نصبه ُوعلمة
ٍ.مكان أو ٍزمان ُظرفمَع:
ٌمتعلّق ٌظرف أو ٌمنصوبة ٌحالمعاً:
بالخبر.
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ٌمنصوب ٌمطلق ٌ مفعولمعاذَ:
ُ.الظّاهرة ُالفتحة نصبه ُوعلمة

اثابت. بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسممكانَك:
به. ٌمفعول ،أوٌمبتدأمنذا: 

ْ.اكفف بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسممه: 
ٌ.منصوبة ٌحالناهيك: 

ُالهاء
ْ.خذ بمعنى ٍأمر ٍفعل ُاسمها:

بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسم:ُهاؤم
ِ.للجماعة ،والميمٌفاعل ُ،والواوْخذ

ِ.أعط بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمهاِت:
ْ.خذ بمعنى ٍأمر ِفعل ُ اسمهاك:
مفعولين ُينصب ٌجامد ٌفعلهْب:

ٌ.وخبر ٌمبتدأ ماُأصله
ِأفعال من ٌناقص ٍماض ٌفعلهّب:

ِ.روعّالش
ّ ٍ.تحضيض ُ:حرفهل
بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمجّراً: هلّم

ٌ.مطلق ٌمفعول أو ٌ،جّراً:حالَتعال
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ٍإشارة ُأسماءاهنا- هناك- هنالك:
ٍنصب ِّمحل في ِالّسكون على ٌمبنيّة

ِ.للبعد ُبه،والّلما ٌمفعول
ِ.البعيد ِلنداءا ٌحرفهيّا: 

ْ.أسرع بمعنى ٍأمر ِفعل ُ:اسمهيّا
ْ.أسرع بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمَهيْت:

بمعنى ٍماض ٍفعل ُاسمهيهاَت:
بعُد.

الواو
ٍفعل ُاسم ،أوِللندبة ٍنداءا ُحرفوا:

ُ.أتعّجب بمعنى ٍمضارع
بمعنى ٍمضارع ٍفعل ُاسمواهاً:

ُ.أتوّجع
ٍمقدّرةد ٍبفتحة ٌمنصوبة ٌحالوحدي:

ِ.الياءا ِقبل ما على
بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسم وراءك:

تأّخْر.
بمعنى ٍمضارع ٍفعل ُاسموْي:
ُ.أعجب
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ِبالنّصب َويح،ٌبالّرفع،مبتدأد: ٌويح
ٌ.مطلق ٌمفعول
: ِالنصِبب ويَل،ٌمبتدأد ِبالّرفع:ٌَويْل
مطلقٌ. مفعوٌل
ِ.أغر بمعنى ٍأمر ِفعل ُاسمَويْه:

الياء
ّمحل في ٌمركّب ٌاسم:ٍبيد يداً
ٌ.حال ٍنصب

ٌمنصوبد ٌمطلق ٌمفعوليقيناً:
ُ.الظّاهرة ُالفتحةب

258


