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   النحو  :  الباب األول

  
  الكلمة والكالم :   الفصل األول 

  
  :الكلمة في اللغة 

  .حصاٌن ، شارٌع ، طفٌل ، بیٌت ، كتاٌب :     إسم 
  .َدَرَس ، َیْدُرُس ، َأْدُرْس :   أو فعل 

  .ِمن ، أنَّ ، أْن ، أو ، ال :   أو حرف 
  

  :سماالأوًال 
  . على معنى في نفسھ غیر مقترن بزمانھو ما دّل: معناه 

  .جمٌل ، خالٌد ، وردٌة: مثل   
  : عالمتھ
  .الصالة ، الوطن ، المسجد: التعریف " أل" ـ یقبل 1  
  .كتاٌب ، طائرٌة ، خیمٌة:  ـ یقبل التنوین 2  
  ِ.ذھبت إلى المدرسة:  ـ یقبل الجر بالحرف 3  
  . كتاَب النحوقرأُت:      أو باإلضافة   
  .یا أسامُة ، یا إبراھیُم ، یا فاطمُة:  ـ یقبل النداء 4  
  .جاء المعلُم ، كتبُت:  ـ یسند إلیھ 5  
  .َمْیٌل ، ُقَلْیٌم ، ُشَوْیِعٌرُج:      یصغر   

  
  1 تمییز َحَصْللالسمومسند ـ * بالجرِّ ، والتنوین ، والنداء ، وأل : شاھد 
  :الكالم 

  "اللفظ المفید فائدة یحسن الوقوف علیھا: " عند النحاة عبارة عن الكالم المصطلح علیھ
  :كالم ست ھي الوالصور التي یتألف منھا 

  .زیٌد قائٌم ـ أقائٌم الزیدان ـ أمضروٌب العمران ـ ھیھاَت العقیٌق : اسمین ـ أن یتألف من 1
  .جاَء زیٌد ـ أنشئت المدرسُة:  ـ أن یتألف من إسم وفعل 2
  .إْن قاَم زیٌد ُقْمُت: من جملتین  ـ أن یتألف 3

  .      أقسُم باهللا لزیٌد قائٌم        
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كان زیٌد قائمًا ـ ظلَّ :  ویكون الفعل أحد األفعال الناقصة واسمین ـ أن یتألف من فعل 4
  .زیٌد واقفًا

  : ـ أن یتألف من فعل وثالثة أسماء ویكون الفعل مما یتعدى إلى مفعولین 5
  . َظّنْنُت زیدًا قائمًا
  .َمَنْحُت الفقیر ماًال

  : ـ أن یتألف من فعل وأربعة أسماء ویكون الفعل مما یتعدى إلى ثالث مفاعیل6
  .أعلمُت زیدًا عمرًا قائمًا  

  
   املعرب واملبنياالسم

  
  .1ِلَشَبٍھ من الحروف ُمْدِني * نيٌّْب منھ معرٌب وَمواالسم

  : من حیث اإلعراب والبناء ینقسم إلى قسمینفاالسم= 
  : المعرباالسم : األول ـ 1

الطالُب مؤدٌب ـ إن : ھو ما تتغیر حركة حرفھ األخیر بتغییر ما یسبقھ من عوامل  
  .الطالب مؤدٌب ، مررُت بالطالِب المؤدِب

، " ة والفتحة والكسرةالضّم"العالمات األصلیة وھي الحركات ] 1: [عالمات إعرابھ = 
  .درة قوتأتي ظاھرة وم

 المفرد وجمع التكسیر وجمع المؤنث االسمتكون في : اھرة الحركات الظ) أ ( 
  : السالم 
  .حضر سالٌم ـ رأیُت سالمًا ـمررُت بسالٍم : أ ـ المفرد 

  .حضر الطالُب ـ رأیت الطالَب ـ مررُت بالطالِب : ب ـ جمع التكسیر 
  .بات ، مررُت بالطال2اِتالبات ـ قابلُت الطالباءت الّطج: الم ث الّسج ـ جمع المؤّن

  
  :وتكوین في : حركات مقدره) ب(
  .ھذا كتابي:  ـ االسم المضاف إلى یاء المتكلم1

  . المحل بحركة المناسبةاشتغال     یرفع بضمة مقدرة على آخره منع من ظھورھا 
ھو االسم الذي آخره ألف الزمة ویرفع بضمة مقدره منع من : صورق ـ االسم الم2

  .أقبَل الَفَتى: ظھورھا التعذر
ھو الذي آخره یاء الزمة غیر مشددة قبلھا كسرة یرفع بضمة :  ـ االسم المنقوص3

  .حضر المحامي: مقدرة منع من ظھورھا الثقل
  :وتكون في" األلف والواو والیاء" وھي الحروف : عالمات فرعیة] 2[

  :یرفع باأللف وینصب ویحبر بالیاء: أ ـ المثنى
   سلمُت على الزائرین    حضر الزائران ـ استقبلُت الزائرین ـ

                                                   
  1 .28 ابن عقیل صـ
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  : وینصب ویجر بالیاءبالواویرفع : ب ـ جمع المذكر السالم
  . الموظفین غائبون ـ مررت بالموظفین      غاَب الموظفون ـ إّن

 ترفع بالواو وتنصب باأللف " أب، أخ، حم، فو، ذو"وھي : ج ـ األسماء الخمسة
  .وتجر بالیاء

  .ـ مررت بأبیكجل فاضل ـ إن أباك رجل فاضل ر     أبوك 
  :االسم المبني: الثاني] 2[

یسبقھ من عوامل ویتمثل االسم ما       ھو ماال تتغیر حركة حرفھ األخیر بتغیر 
  :ني في اآلتيبالم

  "أنا ونحن " وھو ما وضع لمتكلم : ـ الضمیر] 1[
  "ھو وھي" أو غائب  "أنَت وأنِت "         أو مخاطب 

  .ستتربارز وم:        والضمیر نوعان 
ویأتي .  بواسطة إشارة حسیة أو معنویةمدلولھوھو ما یعین  : ـ اسم اإلشارة] 2[

  :على النحو التالي
  .ذاك والدي: للمفرد:  ذا=      

  .ِذِه طالبة مؤدبة: للمفرد المؤنث: ، ِذِه  ، ِذيْ ، ِتھ ، ِتي تا= 
   . ذان متحابان في اهللا:للمثنى المذكر : ذاِن =   
  .تاِن متخاصمتان : ثنى المؤنث للم: تاِن =   
  .أوالِء طالٌب : لجمع المذكر والمؤنث : أوالِء =   

ھو ما دل على شيء معین من خالل جملة تذكر بعده ، وھو : االسم الموصول ] 3[
  :نوعان 

ث حسب مقتضى ر وتؤّنوھي التي تفرد وتثنى وتجمع وتذّك: أ ـ أسماء خاصة 
  :الكالم وھي 

   .لتان ، الذین ، الالئي ، اُألوِلىذان ، الالذي ، التي ، الل  
یشترك فیھا المفرد . وھي التي تكون بلفظ واحد للجمیع : ب ـ أسماء مشتركة 

  :والمثنى والجمع بنوعیھ والمذكر والمؤنث 
  .َمْن ، ما ، ذا ، ذو : وھي   

  :اسم االستفھام ، ھو اسم مبھم یستفھم بھ عن شيء ، وأسماء االستفھام ھي] 4[
  .ْن ، َمْن ذا ، ما ، ماذا ، متى ، أین ، أیَّان ، كیف ـ أنَّى ، كْم ، أي َم  

  :اسم الشرط ] 5[
  ن ، أّیان ، كیفما ، أنَّى ، إذا ، حیثما ،من ، َما ، مھما ، متى ، أَی  
  .متى تساِفْر أودْعَك : مثال  . 
  :اسم الفعل ] 6[

 للمفرد ھ ، ویلزم صیغة واحدةھو اسم یدل على ما یدل علیھ الفعل وال یقبل عالمت  
  :والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ، وأسماء األفعال مبنیة وھي ثالثة أنواع

  .بمعنى افترق ) انشّت: (مثل : اسم فعل ماٍض ) أ ( 
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  .ھیھاَت السفُر : نحو : بمعني َبُعد " ھیھات" و  
 أتضجربمعنى " أفٍّ" ، وأتوجعبمعنى ) هاآٍه ، اوَّ: (اسم فعل مضارع مثل ) ب(

  .أفٍّ للحرِب : نحو 
: بمعنى تمھل نحو " ُرَوْید"بمعنى أسكت ، و: َصھ"مثل : اسم فعل أمر ) ج(

  .ُرَوْیَدك ال یخدَعْنَك الربیُع 
  :بعض الظروف ] 7[

مَتى ، اآلَن ، حیُث ، ھنا ، أنَّى ، َلُدْن ، قبُل : الظروف معربة وبعضھا مبني مثل   
  .ْیَن َبْیَن وبعُد ، صباَح مساَء ، َب

  .َبْیَت َبْیَت ، َكفََّة َكفََّة : مثل : الحال المركبة مزجیًا ] 8[
  .حال مبنى على فتح الجزأین : وإعرابھا   

ویتمثل في األعداد من أَحَد عشر أو إحدى عشرة إلى : العدد المركب مزجیًا ] 9[
  .تسعة عشر أو تسع عشرة 

  .قرأُت ثالثة عشَر كتابًا : نحو   
  .طَوْیِھ ویبنى على الكسر نفسیبَوْیِھ ، : مثل " َوْیِھ"العلم المختوم بـ] 10[

  .قتَل قرَعوْیِھ أبا فراس الحمدانيَّ :  نحو   
  :مثل" َفَعال"العلم المؤنث الذي على وزن ] 11[

  : على الكسر دائمًا ویبنى َفَطاِم ، َحَزاِم ،   
  .قابلُت َحّزاِم :  نحو   

ویبنى على " غیر المضاف أو الشبیھ بالمضاف"نس المفرد اسم ال النافیة للج] 12[
   .ما یرفع بھ ال طالبة غائبٌة

  .المنادى المفرد وغیر المضاف أو الشبیھ بالمضاف ، ویبنى على ما یرفع بھ ] 13[
  

  الفعل] 2[
  

  .ماٍض ، ومضارع ، وأمر : وھو :  على معنى في نفسھ مقترن بزمان ھو ما دّل  
  
  :ي الفعل الماض) أ ( 

  .جاَء ، ذھب ، أكرَم : ھو ما دل على الحدث واقترن بالزمن الماضي نحو   
. سافَر محمٌد : إذا جاء غیر مقترن بشيء " أ  " حالفت) 1: (عالمات بنائھ =   

. ذھبت فاطمة ـ قامْت سعدى : إذا جاء مقترنًا بتاء التأنیث الساكنة نحو " ب"
  . الصدیقان سافرا :ثال ،منحو إذا جاء مقترنًا بألف االثنین" ج"
قْمُت ، ُقْمَنا ، : إذا جاء مقترنًا بأحد ضمائر الرفع المتحركة نحو : السكون ) 2(

  .َن ُقْم
  .قاُلوا ـ انھزُموا : إذا جاء مقترنًا بواو الجماعة نحو : الضم ) 3(

  :الفعل المضارع ) ب(
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بًا إال في حالتین  معرویأتي ھو ما دل على حدوث الفعل في الحال أو االستقبال ،   
  :ھما

واهللا ألقومنَّ : نحو . إذا لحقت بھ نون التوكید الثقیلة أو الخفیفة : ـ یبنى على الفتح 1
   .)15(  العلق)لنسَفَعْن بالناصیة(بالواجب 

والوالدات : ( ـ یبنى على السكون إذا لحقت بھ نون النسوة ، نحو 2
   .)228(بقرةال)المطلقات یتربْصَن( و)233(البقرة)یرِضْعَن

ویعرب فیما عدا ذلك فیكون مرفوعًا بالضمة وینصب بالفتحة ویجزم بالسكون   = 
  :إذا كان صحیحًا مثل 

  . ، ولن ینجَح المھمُل ، ولم ینجْح المھمُل المتھجدینجُح   
رة على األلف منع من قّدة المفیرفع بالضّم: أما إذا كان معتل اآلخر باأللف   = 

ى وینصب بالفتحة المقدرة على األلف منع من ظھورھا یشف: ر ظھورھا التعّذ
  .لم یشْف  :  مثاللن یشفى ویجزم بحذف حرف العلة: مثال التعذر 

  :أما إذا كان معتل اآلخر بالواو أو الیاء   = 
َیْرُجو ـ : فیرفع بالضمة المقدرة على الواو أو الیاء منع من ظھورھا الثقل مثل   

لْن یرُجَو ـ لْن َیْبِكَي ، ویجزم بحذف : اھرة نحو َیْبِكي ، وینصب بالفتحة الظ
  .لم َیْرُج ـ لم َیْبِك : حرف العلة نحو 

  
  :فعل األمر ) ج(

   .اذھب ، ھو ما دل على معنى في نفسھ واقترن بالحال أو االستقبال نحو ُقْم  
   ـ أن یدل على الطلب 1: عالمتھ   
  . ـ أن یقبل یاء المخاطب 2       

  :بنیًا ویبنى على ویأتي دائمًا م
  : ـ السكون 1

  .أكُتْب ـ استغفْر : إذا جاء غیر مقترن بشيء نحو   = 
  .اكتْبَن ـ استغِفْرَن : إذا جاء مقترنًا بنون النسوة   =     

  : ـ حذف النون 2
  .أكتِبي : إذا جاء مقترنًا بیاء المخاطبة   = 
  .اكتبا : إذا جاء مقترنًا بألف االثنین   = 
  .اكتبوا : ء مقترنًا بواو الجماعة إذا جا  = 

  : ـ حذف حرف العلة 3
  . ـ َأْدُع ـ َأْسَع امض ـ اقض: نحو : إذا جاء معتل اآلخر   =           
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  الفعل الالزم والفعل املتعدى ] 4[
  

  :ینقسم الفعل باعتبار معناه إلى قسمین ھما 
  : ـ الفعل الالزم 1

. ى المفعول بھ ـ أو ھو ما ال یحتاج إلى مفعول بھ ھو ما ال یتعدى أثرُه  فاِعَلُھ إل  
َ العصُفوُر ـ استیقَظ الطْفُل ـ عاَد المھندسون ـ سافر: نحو   مرضْت خدیجُة ـ طار

  .یُف ضال
  : ـ الفعل المتعدي 2

ھو ما یتعدى أثره فاعَلُھ إلى المفعول بھ أو ھو ما یحتاج إلى مفعول بھ وأنواعھ   
  :ثالثة 

ضرَب ـ كَسَر ـ َشَرَح ـ َطَلَب ـ نصَر ـ      : إلى مفعول بھ واحد نحو المتعدي : األول 
  .أغلَق 

وجَد أحمُد الجوَّ جمیًال ظنَّ محّمد االمتحاَن سھًال : المتعدى إلى مفعولین نحو : الثاني 
  .ـ رد الصائُغ المَعدَن خاتمًا منح المدیر المتفوق جائزًة 

  .أعلمُت محمدًا الخبَر مفَصًال : حو المتعدي إلى ثالثة مفاعیل ن: الثالث 
  

  األفعال اخلمسة] 3[
  

. ھي الفعل المضارع الذي اتصل بھ ألف االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة   
  :نحو

  .الطالبان یكتباِن: یكتبان  : یفعالن   
  .الطالبتان تكتباِن: تكتبان  : تفعالن   
  .المجتھدون یكتبوَن: یكتبون : یفعلون   
  .أنتم تكتبوَن: تكتبون : علون تف  
  .أنِت تكتبیَن: تكتبیـن : تفعلین    

  
  :عالماتھا 

  .الرجالن یحضران:  ـ ترفع بثبوت النون 1
  . یحضروَن ل   الِرجُا        

  .َلْن یتأّخروا ـ لم یتأّخروا:  بحذف النون ـ تنصب وتجزم2
  
  

  
  احلرف] 3[ 
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یره، ویتمیز بعدم قبولھ عالمات ھو ما دل على معنى غیر مستقل وإنما بواسطة غ  

  :والحروف نوعان. الفعل وال االسم فعدم وجود عالمة لھ صار عالمة لھ
  .ألن الكلمات تبنى منھا) أ ب ت ث الخ(وھي الحروف الھجائیة :  ـ حروف المباني1
وھي التي تدل على معنى في غیرھا وتمثل أحد أقسام الكالم وھي :  ـ حروف المعاني 2

  .في مررُت بزیٍد وفي وصلُت إلى المدرسة " الباء:"اسة نحو موضوع الدر
  وتكون الحروف دائمًا مبنیة ال محل لھا من اإلعراب  
  :أقساموتنقسم الحروف من حیث االختصاص إلى ثالثة   
  :حروف تختص باألسماء وھي : أوًال   

  .إلخ ..من ـ الباء ـ الالم ـ على ـ إلى :  ـ حروف الجر نحو 1  
  .إنَّ وأخواتھا : وف المشبھة بالفعل  ـ الحر2  
  ألخ.. إال ـ عدا :  ـ حروف االستثناء 3  
  .الیاء:  ـ حروف النداء      4    
  .َھا ـ أال، أما: ـ حروف التنبیھ      5    
  . إْذ ـ إذا :  ـ حرفا المفاجأة     6    
  .أمَّا ـ إمَّا : حرفا التفصیل       ـ 7    

  
  :فعال وھي باألحروف تختص: ثانیًا 
  .ْن ـ كْي ـ أذْن لأْن ـ : ـ حروف النصب    1     
  .إلخ .. ال الناھیة ـ الم األمر ـ لْم :  ـ حروف الجزم      2    
  .أْن ـ أنَّ ـ ما ـ لو :  ـ الحروف المصدریة 3    
  د.ھالَّ ـ لوال ـ لوما ـ أالَّ ـ أَما :  ـ حروف التخصیص 4    
  " .تجزم فعلین" إْن      :  ـ حروف الشرط5    
  .السین ـ سوف : حرفا االستقبال      ـ 6    
  .قد :  ـ حرف التحقیق والتوقع 7    
  .كالَّ :  ـ حرف نفي الجواب والردع والزجر 8    

  
  :حروف تختص باألسماء واألفعال معًا وھي : ثالثًا 
  .إْن ـ ما ـ ال ـ الَت :  ـ حروف النفي    1    
  .اء فالواو ـ ال: حروف العطف  ـ 2    
  .أجل ـ بلى ـ نعم ـ ال :  ـ حروف الجواب 3    

  .أْي ـ أْن :  ـ حرفا التفسیر    4    
  .أَما ـ أال :  ـ حرفا االستفتاح  5    
  .الھمزة ـ ھل :  ـ حرف االستفھام 6    
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  وعات األمساءرفم: الفصل الثاني 
  

  .لفعل  یدل من فعل امرفوع ھو إسم :الفاعل  )1(
  .ضرَب زیٌد عمرًا : نحو 

  
  :للفاعل بعالقتھ بالفعل أحكام ھي 

  .قام الزیدان: أال یتأخر علیھ عاملھ فال یجوز في نحو ) أ ( 
 مبتدأة اسمیةالزیدان قاما وحینھا تكون الجملة : وإنما یقال . الزیدان قام 

  . وخبرھا الجملة الفعلیةبالزیدین
   وخبرھا الجملة الفعلیةنھیدیبالز مبتدأة اسمیةتكون الجملة 

  : أال یلحق عاملھ عالمة تدل على تثنیة أو جمع فال یقال)ب(
" قام"بل یقال في الجمیع .        قاما أخواك وال قاموا أخوتك وال ُقْمَن نسوتك 

  .باإلفراد 
إذا كان إذا كان الفاعل اسمًا مؤنثًا لحصد عاملھ تاء التأنیث الساكنة وذلك ) ج(

: قامْت أمُّ زیٍد أو التاء المتحركة أن كان وصفًا نحو : ضیًا نحو فعًال ما
  : أقسام الفاعل،زیٌد قائمٌة أمُّھ

  .شرَب المریَض الدواَء :         ـ اسم ظاھر 1      
  .أقاموا حِفَل عشاٍء : بارز       ـ ضمیر 2      
  .عاد مبكرًا :  ـ ضمیر مستتر    3      
  .َیُسرُّني أن تتفوَق : ل     ـ مصدر ُمَؤو4َّ      

  
  :ویؤنث الفعل مع الفاعل وجوبًا في عدة مواضع ھي 

 ـ إذا كان الفاعل مؤنثًا حقیقیًا ظاھرًا متصًال بفعلھ مفردًا أو مثنى أو 1      
  . حضرت الطالبُة ـ حضرت الطالبتان ـ حضرت الطالبات:نحو  جمعًا

  :عائد إلى  ـ إذا كان الفاعل ضمیرًا مستترًا 2      
  1الطبیبُة حضرت: نحو :            مؤنث حقیقي   
  الشمس طلعت: نحو:            مؤنث مجازي  

  : ـ إذا كان الفاعل 3      
  الطائراُت أقلعْت: نحو:            جمع مؤنث سالم

  النوافُذ تحطمْت: نحو:            جمع تكسیر لمؤنث
  األقالم ضاعْت : نحو:            جمع تكسیر لمذكر

  :ویمتنع تأنیث الفعل مع الفاعل في مواضع ھي
  ما كتبت إال زینُب: نحو:  ـ أن یكون الفاعل مفعوًال بإّال1

                                                   
  .لحقیقي كل ما یلد أو یبیض ـ أما المؤنث المجازي فھو كل ما ال یلد وال یبیض  المؤنث ا 1
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فاز :  ـ أن یكون الفاعل مذكرًا لفظًا ومعنى أو مؤنثًا لفظًا ومذكرًا معنى نحو2
  عليُّ ـ اجتھد معاویُة

  .ندسوناجتمع المھ: نحو:  ـ أن یكون جمع مذكر سالمًا3
            

   ـ نائب الفاعل2       
  

فالجملة الفعلیة إذا بنى فعلھا . ھو اسم مرفوع یحل محل الفاعل بعد حذفھ             
ولكن إذا بنى الفعل للمجھول فإن . ضرب زیٌد عمرًا: للمعلوم فال بد أن یلیھ الفاعل نحو

ُضرَب : ائب الفاعل نحوالفاعل یحذف ویحل محلھ المفعول بھ ویسمى المفعول بھ ن
  . عمٌر

  :أحكامھ
 الفعل معھ سواء أكان مفردًا أم مثنى إفراد        یأخذ أحكام الفاعل في رفعھ، ووجوب 

أما حذفھ للغرض . ویحذف الفاعل لغرض معنوي أو لفظي. أم جمعًا وتأنیث الفعل لتأنیثھ
  :المعنوي فیكون فیما یلي

  إذا لم یعلم السارُق ..  المتاُعُسِرَق:  ـ للجھل بھ نحو1          
  .اإلنسانُخِلَق : نحو: للعلم بھ ولكن المعنى ال یقتضي ذكر الفاعل ـ 2          
  .فحذف الفاعل خوفًا منھ أو علیھ. ُسِرق المتاُع: نحو:  ـ للخوف منھ أو علیھ3          

حمد الناس ( یلفلو ق) من طابت سریرُتھ ُحِمَدْت سیرُتھ: (أما العرض اللفظي نحو= 
  .أخلت السجعة) سیرُتھ

  :یأخذ المفعول بھ عندما یحل محل الفاعل أحكام الفاعل كلھا= 
   ـ یصیر مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا1
   ـ یصیر عمدة ال یستغنى عنھ بعد أن كان فضلة2
ضرب زیٌد عمرًا ـ عمُر ُضرب :  ـ یصیر واجب التقدیم بعد أن كان جائزه إذ نقول في3

  .ن یكون عمُر نائب فاعلعلى أ
  ضرب زیٌد ھندًا ـ ُضِرَبْت ھنٌد:  ـ یؤنث لھ الفعل إذا كان مؤنثًا نقول في4

ِسیَر فرسٌخ : إذا لم یكن في الكالم مفعول بھ ناب الظرف أو المجرور أو المصدر نحو= 
  . وِصیَم رمضاُن ـ وُمّر یزیٍد ـ وُجِلَس األمیِر

  
  املبتدأ واخلرب] 3[

مرفوع یقع في أول الكالم غالبًا وھو المسند إلیھ، والخبر ھو المسند الذي تتم المبتدأ اسم 
  .بھ مع المبتدأ فائدة

  :أحكام المبتدأ
  .الجھاُد واجٌب ـ الطالبان مجتھدان ـ المعلمون مخلصون:  ـ یرفع وجوبًا نحو1
  :  نحوئدبالزاھ ی ـ قد یقع مجرورًا لفظًا مرفوعًا محًال إذا سبق بحرف جر زائد أو شب2
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  ِبحسِبَك اُهللا: الباء
  ھل مَن ضیٍف موجوٌد؟: من

  ُربَّ ضارٍة نافعة: ُربَّ
  : األول یحتاج إلى خبر، ویأتي: وینقسم المبتدأ إلى قسمین

  القراءُة تزیُد العلوَم: اسمًا ظاھرًا نحو= 
  ھو أغلى: أو ضمیرًا منفصًال نحو= 
  أن تصوموا خیٌر لكم: أو مصدر مؤوًال نحو= 
   ویكون ما بعده استفھامال یحتاج إلى خبر وھو الوصف المشتق المسبوق بنفي أو : نيالثا
  ھل صائٌم أخوك: فاعًال نحو= 
  ما مجاھٌد جبان: أو نائب فاعل نحو= 

وعلیھ فجمیع المعارف . واألصل في المبتدأ أن یكون معرفة ألنك تخبر عن معلوم معین 
ٌخ ـ خالٌد قاِئٌد ـ أنت ناِجٌح ـ ھذا مسجُد المدینة ـ مؤرِّ الطبريُّ: صالحة لالبتداء بھا تقول

  .الذي أعجبني في المكتبة نظاُمھا ـ مكتبُة الجامعة عامرٌة 
  .اسم مرفوع مسند إلى مبتدأ غیر الوصف وھو العامل فیھ : والخبر = 
  :ینقسم الخبر إلى = 
  :وھو ما لیس جملة وألشبھ جملة نحو: الخبر المفرد  ـ 1   

                     السباحُة مفیدٌة ـ الجندیان مستعدان ـ       
  .                          المعلمون قادمون 

  جملة فعلیة وجملة اسمیة: الخبر الجملة وھو نوعان ـ2   
  الطفل ینتظُر والده:       أ ـ جملة فعلیة

  الحدیقة منظرھا جمیل:      ب ـ جملة اسمیة
  :ربطھ بالمبتدأ ویتمثل ھذا الرابط فيیتمًال على رابط ویكون الخبر الجملة مش

  زیٌد أبوه قائٌم:  ـ الضمیر البارز أو المستتر نحو1
  ).26(األعراف))َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْیٌر((قولھ تعالى:  ـ اسم اإلشارة نحو2
  ).1(حاقةال))اْلَحاقَُّة ما اْلَحاقَُّة((نحو قولھ تعالى:  ـ إعادة المبتدأ بلفظھ3
  زیٌد ِنْعَم الرجُل: نحو:  على لفظ العموماالشتمال ـ 4

  حذف المبتدأ والخبر= 
ُسوَرٌة ((فحذف المبتدأ نحو قولھ تعالى. قد یحذف كل من المبتدأ والخبر لدلیل یدل علیھ

ُأُكُلَھا ((وحذف الخبر نحو قولھ تعالى أي ھي سورة حذف المبتدأ ،)1(النور))َأنَزْلَناَھا
  . أي دائم حذف الخبر،)35(الرعد)) ِوِظلَُّھاَدآِئٌم

َسَلاٌم َقْوٌم ((وقد اجتمع حذف كل منھما وبقاء اآلخر في قولھ تعالى= 
خبر حذف : أي سالٌم علیكم وقوم: مبتدأ حذف خبره:  فسالم،)25(الذاریات))مُّنَكُروَن

  .انتم قوٌم: مبتدأه أي
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أو بأكثر من خبر . زیٌد قائٌم: نحو: صلویجوز أن یخبر عن المبتدأ بخبر واحد وھو األ= 
اٌل لَِّما فعَّ*  ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیُد* َوُھَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ((نحو قولھ تعالى

  .)16(البروج))ُیِریُد
  
  
  

  اسم كان وأخواتها] 4[              
  

ي بعدھا جملة  الناقصة ألنھ ال یتم بھا وباالسم المرفوع الذاألفعال: تسمى كان وأخواتھا
أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، : كان وأخواتها هي.إال بذكر منصوبها

  . ما زال، ما أنفك، ما فتئ، ما برح، ما دامليس،
  .كان اهللا غفورًا ـ وما زال المطر منھمرًا: نحو
وتسمى أیضًا ھذه األفعال ناسخة ألنھا تدخل على المبتدأ والخبر فترفع األول ویسمى = 

  :  نحو.  وتنصب الثاني ویسمى خبرھا وقد یتعدد خبرھااسمھا
  كان ــــــــــــــــــــــــــ اهللا ـــــــــــــــــــــــــــ غفورًا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحیمًا

  خبر بعد خبرفعل ماضي ناقص      اسم كان مرفوع        خبر كان منصوب              
  

خرب إن وأخواتها ] 5 [           
ّ

  
  

تسمى إّن وأخواتھا الحروف الناسخة أو الحروف المشبھة بالفعل ألنھا تعمل فیما بعدھا 
على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ویسمى اسمھا وترفع كعمل الفعل فیما بعده، تدخل 

  :والحروف الناسخة ھي. الخبر ویسمى خبرھا
  . جمیٌلإّن الصبر: تفید التوكید نحو: إّن= 
  .َعَرْفُت أّن الحكمَة ضالُة المؤمن: تفید التوكید نحو: أّن= 
  .الكتاُب رخیٌص لكّنھ مفیٌد: تفید االستدراك نحو: لكّن= 
  .كأّن كالم الشیخ ُدَرٌر: تفید التشبیھ نحو: كأّن= 
  .الشباب عائدلیَت : تفید التمني نحو: لیَت= 
  .لعّل الّذكر یحلو: تفید الترجي نحو: لعل= 
 وإذا اتصلت بھا فال ال تتصل بھا ما الزائدة أو الكافیشترط إلعمال إّن وأخواتھا أ ـ 1

  . تعمل
  .بطل عملھا غالبًا) إّن، وأّن، وكأّن، ولكّن( فْت نون ـ إذا ُخًف2
  . ـ یأتي اسم الحروف الناسخة ظاھرًا أو ضمیرًا متصًال3
  . ـ ال یحذف اسمھا مطلقًا4
  .أو جملة أو شبھ جملة ـ یأتي خبرھا مفردًا 5
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  .إّن في الریاضة فائدًة:  ـ یجوز تقدیم خبرھا على اسمھا إذا كان الخبر شبھ جملة نحو6
 ـ یجب تقدیم خبرھا على اسمھا إذا كان في االسم ضمیر یعود على شيء في 7

  .إّن في الجامعة طالبھا: شبھ الجملة نحو.الخبر 
  

                                   
  ل الثالثالفص

  املنصوبات
  :املفعول به] 1[

ھو اسم یدل على شيء وقع علیھ فعل الفاعل، ولم تتغیر ألجلھ صورة الفعل وحكمھ 
  :والعامل فیھ ھوالنصب 

  .أكَل محمٌد التفاحَة: نحو.  ـ الفعل1
  .خالٌد ناصٌر المظلوَم: نحو.  ـ المشتق2
  .علیَك نفسَك: نحو.  ـ اسم الفاعل3

  :أقسامھ
  .قطف سعیٌد الوردَة: ظاھر ـ اسم 1
  .قابلَك والدي:  ـ ضمیر متصل2
  .إیاَك نعبُد:  ـ ضمیر منفصل3
  .َعَرْفُت أنَك قادٌم:  ـ مصدر مؤول4
  .إّن الحق یعلو: قال:  ـ جملة5

زارني محمٌد ـ عاتَب ناصرًا صدیُقھ ـ ما :  وجوبًا نحو الفاعلیقدم المفعول بھ على= 
  .ا شاھد علیًا مبارٌكشاھد علیًا إال مبارٌك ـ إنم

مْن تساعْد أساعْد ـ َمْن ساعدَت؟ ـ : ویقدم المفعول بھ على الفعل والفاعل وجوبًا نحو= 
  .كم قلم اشتریُت ـ كأین من خیر فعلَت ـ فأما الیتیم فال تقھر

  . محمٌد الفقیر درھمًاأعطى: یتعدد المفعول بھ إذا كان فعلھ متعدیًا= 
  المفعول المطلق] 2[

  :ر منصوب والعامل فیھھو مصد
  انتصَر المسلمون في بدر انتصارًا عظیمًا:  ـ الفعل التام المنصرف1
  .وجدُت الطفل خائفًا خوفًا شدیدًا:  ـ المشتق2
  . حسنًااجتھادافرحت باجتھادك :  ـ المصدر مثلھ3

  :أقسامھ
  .قمُت قیامًا: نحو: أ ـ مؤكد لفعلھ

 ـ وضربُتھ )1(الفتح)ا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُِّبینًاِإنَّ: (نحو: ب ـ مبین لھیئة أو نوع فعلھ
  .اإلبلضرَب غرائب 

  .ضربُتھ ضربتین أو ثالث ضربات: نحو: ج ـ مبین للعدد
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وقد تنصب أشیاء على المطلق ولم تكن مصدرًا ذلك على سبیل النیابة عن المصدر = 
  :كاألتي

 َتِمیُلوْا ُكلَّ َالَ)مضافین إلى المصدر نحو قولھ تعالى :  ـ كل وبعض1
  ).44(الحاقة)َوَلْو َتَقوََّل َعَلْیَنا َبْعَض اْلَأَقاِویِل( و ،)129(النساء)اْلَمْیِل

  ).4(النور)َفاْجِلُدوُھْم َثَماِنیَن َجْلَدًة(قولھ تعالى : نحو:  ـ العدد2
  .ضربتھ سوطًا ـ أو ضربتھ عصًى ـ أو ضربتھ مقرعة: نحو:  اآلالتأسماء ـ 3
  

  فعول ألجلهامل] 3   [
وحكمھ النصب . وفاعًال ویسمى أیضًا المفعول لھھو المصدر المعلل لحدث شاركھ وقتًا 

  :والعامل فیھ ھو
فزمان القیام وزمان اإلجالل واحد وفاعلھما واحد ـ (وقفُت إجالًال للشیخ :  ـ الفعل1

  )وقول إجالل مصدر وقد ذكر علة للقیام
  .  لسلوكھاالفتاة محبوبٌة تقدیرًا:  ـ المشتق2
  . ھّیا طلبًا للرزق:  ـ اسم الفعل3

  :أنواعھ
  .یتعلُم األبناُء حبًا في النجاح:    أ ـ مجرد من أل واإلضافة

  .یصوم الناس رمضاَن ابتغاَء مرضاِة اهللا:    ب ـ مضاف
  .نصحُتَك للرغبِة في مصلحِتَك:    ج ـ مقرون بأل

  
  احلال] 4 [          

بیان ھیئة صاحبھ عند حدوث الفعل أو ھو وصف یقع في الحال ھو وصف یؤتى بھ ل
  .أقبلْت ھنُد ضاحكًة:  نحو.جواب كیف، وحكمھ النصب

  :عوامل الحال كثیرة منھا
  بدأْت المباراُة بطیئًة: نحو:  ـ الفعل1
  َصْھ صامتًا: نحو:  ـ اسم الفعل2
  .سّرني عمُلھ متقنًا: نحو:  ـ الوصف المشتق3
  .السعادة دائمًا في بیتنالیَت : نحو:  ـ التمني4
  .ھذا قوُلك مفیدا: نحو:  ـ اسم اإلشارة5
  .ما باَلَك متشائمًا: نحو: االستفھام ـ اسم 6
  .المكان خلفك واسعًا ـ البیُت لنا وحَدنا: نحو:  ـ شبھ الجملة7
  .قادمٌة قمٌرالكأّن الفتاَة : نحو:  ـ التشبیھ8
  .فًا ھا ھوذا األماُم واق: نحو:  ـ حرف التنبیھ9

  :أقسام الحال
  .جلَس الشیُخ ذاكرًا : لیست جملة وال شبھ جملة نحو :       ـ مفردة 1
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  .جاَء الصدیُق وھو مبتسٌم: نحو  : اسمیة  ) أ (:       ـ جملة 2
  .جاء الصدیُق یبتسُم: نحو  : فعلیة ) ب                    (

  . بسرعٍةأوقفُت السیارَة: جار ومجرور نحو) أ: (  ـ شبھ جملة3
  .األعناِقُدفَع الفائُز فوق : ظرف نحو ) ب                   (

  :صاحب الحال أن یكون معرفة وال ینكر غالبًا إال عند وجود مسوغ مثل= 
  .قابلني باكیًا طفٌل :  ـ أن یتقدم الحال على النكرة نحو1   
ما حضر طالٌب  :  ـ إذا كان صاحب الحال مسبوقًا بنفي أو نھي أو استفھام نحو2   

  ـ ال تحضر مبطئًا ـ ھل حضر طالٌب مبطئًا؟مبطئ 
  : ـ إذا وقع صاحب الحال موصوفًا أو مضافًا نحو 3   

        قابلني رجٌل تقيٌّ مبتھجًا ـ قابلني ضابط شرطٍة غاضبًا
  .غادَر المكاَن زائٌر وعلىٌّ مسرعین:  ـ إذا جاء معطوفًا على معرفة نحو 4
  . صدیقًا وھو راجعًا من سفٍراستقبلت:ال جملة مقرونة بالواو نحو ـ أن تكون الح5
  

  التمييز] 5[                    
  .ھو اسم نكرة یأتي لیوضح معنًى مبھمًا في كلمة سابقة علیھ، وحكمھ النصب

فیالحظ أنھ البد في التمییز من أن یكون اسمًا وأن یكون فضلة وأن یكون نكرة وأن 
ویوافق الحال في كونھ اسمًا فضلة نكرة ویخالفھ في . یكون جامدًا وأن یكون مفسرًا

  . من الذوات إذ الحال مبین للھیئاتابھمكونھ جامدًا مفسرًا لما 
  :أنواع التمییز

  .رد ـ ومفسر لنسبةمفسر لمف:     التمییز ضربان
  :مكان یقع بعدھا ھيمفسر للمفرد لھ :     أوًال

  :وھي عبارة عن ثالثة أمور:  ـ المقادیر1
  .ترك لي والدي ھكتارًا أرضًا: نحو:     أ ـ المساحات

  .أعطیُت أخي أردبًا قمحًا: نحو:     ب ـ الكیل
  .عندنا طّن زیتًا: نحو:     ج ـ الوزن

  .ین دفترًااشتریت عشر:  ـ العدد2
  .وھكذا حكم العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعین

  .ولو جئنا بمثلھ مددا:  ـ ما دل على مماثلة نحو3
  .إن لنا غیرھا إبًال أو شاة: نحو:  ـ ما دل على مغایرة4

وھو الذي یأتي ممیزه مفسرًا لجملة فیزیل الغموض واإلبھام عن : مفسر لنسبة:    ثانیًا
  :فیھا وینقسم إلى قسمینالمعنى العام بین طر

  :فاعًال أو مفعوًال بھ أو مبتدأ: وھو ما كان أصلھ) محول(    أ ـ منقول 
   الناُس طباعًا ـ ِنْعَم عبُد اهللا خطیبًااختلف: نحو:    فاعل

  )وأصلھ فجرنا عیون األرض( فجرنا األرض عیونًا :   مفعول بھ نحو
  .أسامُة أحسُن خلقًا:   مبتدأ نحو
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هللا درُّه كاتبًا ـ : وھو ما لم یكن محوًال عن شيء نحو) : غیر محّول( منقول    ب ـ غیر
  . مألنا البیت سجادًا

  
  املنادى] 6[                

  .ھو طلب اإلقبال من المخاطب بأحد حروف النداء وحكمھ النصب لفظًا أو محًال
  :وحروف النداء سبعة

  لس ـ أمحمُد أجلْسأي محمد أج: للمنادى القریب نحو: أي، والھمزة
  .أیا سائقًا تمھل ـ ھیا صالحًا اذھب: للمنادى البعید: أیا، وھیا، وآ

  .اقرأیا طالبًا : للمنادى القریب والبعید نحو: یا 
  .وا قلباه:  نحو1للندبة: وا 

  : وحكم المنادى
  :وینصب المنادى في حالتین: النصب: أوًال

  .یا عبد اهللا: نحو:  ـ أن یكون مضافًا 1
  .یا سامعًا دعاء المظلوم أعْنھ: ـ أن یكون شبیھًا بالمضاف نحو 2
  .یا طالبًا استعد لالمتحان: نحو:  ـ أن یكون نكرة غیر المقصودة3

وھو ما كان مفردًا علمًا أو نكرة مقصودة ویعرب اسمًا مبنیًا في محل : البناء: ثانیًا
ُد بالضم، ویا زیدان یا زی: نقول: ویبنى على ما یرفع بھ لو كان معربًا . نصب

  .باأللف، ویا زیدون بالواو
  

  املستثىن] 7[                 
البد قبل أن نتحدث عن أحكام المستثنى من تحدید المصطلحات الواردة في ھذا الباب 

متعلقة وتعریفھا حتى یقبل الدارس على ھذه األحكام وفي ذھنھ معاني للمصطلحات ال
والمستثنى ) ( الموجب وغیر الموجب:(ناءستثبھ، ومن ھذه المصطلحات اال

  ).المنقطعالمتصل و) ( واالستثناء
ھذه الثالثة تنكشف مدلوالتھا على أكمل وجھ إذا عرفنا أن أسلوب االستثناء في أكثر 

یقول ) 10 ـ 100(فالذي أنفق ) الطرح( أھل الحساب في عملیة أسلوبحاالتھ ھو 
:  تسعة كتب إال أثنین إنما یعبر عن قولھم والذي یقول اشتریت. أنفقت مائة إال عشرة

  .وھكذا) 2ـ9(اشتریُت 
  : فالتعبیر الحسابي السالف ـ وأمثالھ ـ یشتمل على ثالثة أركان ھامة ھي

  ) وأشباھھا9 و100 ـ المطروح منھ مثل 1
  ) 2 و10( ـ المطروح مثل 2
  .أفقیةویرمزون لھا بشرطة ) ـــ( ـ وعالمة الطرح 3

                                                   
وا : وا زیُد بالرفع أو وا زید بالنصب أو تلحق بھ ألف : وحكمھ حكم المنادى فتقول .  المندوب ھو المنادى المتفجع علیھ أو المتوجع منھ 1

  .زیدا أو تلحق بھ ألف وھا وا زیداه



 18  برنامج تمكین المعلمات المواطنات من أساسیات النحو واإلمالء- توجیھ اللغة العربیة- الغربیة التعلیمیةالمنطقة 

االستثنائي ولكن بأسماء أخرى الحسابیة ما یقابلھا تمامًا في األسلوب ولھذه المصطلحات 
  : اصطالحیة

  .المستثنى منھ: یقابلھ: فالمطروح منھ= 
  .المستثنى: یقابلھ: والمطروح = 
  أداة االستثناء: یقابلھا: وعالمة الطرح= 
  

  10  ــ  100
  المطروح  عالمة الطرح  المطروح منھ
  المستثنى  اءأداة االستثن  المستثنى منھ

   
أنھ ((  اإلصطالحي لالستثناءالمقدمة السابقة یمكن أن نفھم تعریف النحاة وبناء على   

، وقد عرفھ )) اإلفراج بإال أو بإحدى أخواتھا لما كان داخًال في الحكم السابق علیھا
إسم یذكر بعد إال أو إحدى أخواتھا مخالفًا في الحكم لما قبلھا نفیًا ((آخرون بأنھ 

  )) .ثباتًاوإ
المستثنى منھ ـ أداة االستثناء ـ :  یتكون من االستثناءومن ھنا یتضح أن أسلوب   

  .حضر الطالُب إال طالبًا : نحو . المستثنى 
  

  :أقسام المستثنى = 
  ھو ما كان فیھ المستثنى من جنس المستثنى منھ :  ـ المتصل 1

  .أخذُت الكتَب إال كتابًا : نحو   
  ما لم یكن فیھ المستثنى من جنس المستثنى منھ ھو :  ـ المنقطع 2

  .وصل المریدون إال أباریقھم : نحو   
  

  أنواع المستثنى:  
  ھو ما كان المستثنى منھ مذكورًا : االستثناء التام / 1

فكلمة عشرین وھي المستثنى منھ . ركبُت الطائرة عشرین ساعة إال خمسة : نحو 
  . تامًا فسبب وجود المستثنى منھ سمي استثناًء

  :االستثناء الموجب وغیر الموجب / 2
النھي : لنفي ھنا شبھھ وشبھ ، ا(( كان جملتھ خالیة من النفيما : األول الموجب 
  )) یتضمن معنى النفيواالستفھام الذي

  .قام القوُم إال زیدًا / نحو   
  فھو ما كانت جملتھ مشتملة على نفي وشبھھ: غیر الموجب : الثاني   
  .أخر المدعون للحفل إال واحدًا ـ ھل تأخر المدعوون إال واحدًا ما ت: نحو   

  ھو ما ُحِذَف من جملتھ المستثنى منھ والكالم غیر موجب :  االستثناء المفرغ  /3
  .ما تكلم إال واحدًا وما قابلت إال واحدًا : نحو   
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  :أحوال جملة االستثناء = 
  : مذكورًا ھو ما كان المستثنى منھ: االستثناء التام  ـ 1

  .إال خمسة ركبُت الطائرَة عشرین ساعة :      نحو 
  .ھو ما لم یكن المستثنى منھ مذكورًا :  ـ استثناء غیر تام 2

  .اتكلم إال واحدًا م:      في الجملة نحو 
  وھو ما كانت جملتھ مشتملة على نفي وشبھھ :  ـ استثناء غیر موجب 3

  .واحدًا ـ ھل تأخر المدعوون إال واحدًا ما تأخر المدعوون للذكِر إال : نحو   
  :االستثناءأدوات = 

  .عدا ، خال ، حاشا :  أفعال - 2 .غیر ، سوى : یما إال ـ س- حروف - 1  
  

  .خبر كان وأخواتھا ، واسم إن وأخواتھا] 8[
     
كان وأخواتھا تدخل على المبتدأ والخبر : كما تقدم في مرفوعات األسماء أن = 

فأصبح خبرھا من . مى اسمھا وتنصب الخبر ویسمى خبرھا فترفع المبتدأ ویس
  .كان الدرُس شیقًا : منصوبات األسماء نحو 

  وكذلك فإن وأخواتھا تنصب المبتدأ ویسمى اسمھا فأصبح من منصوبات األسماء= 
  .إن الّصْبَر من اإلیمان : نحو   

  
  ارورات: الفصل الرابع 

  
  :ارور حبرف ] 1[

من ، إلى ، على ، في ، الباء ، الالم ، الكاف، ربَّ ، تا ، واو : حروف الجر ھي   
تدخل على االسم فتجر آخره ، مذ ، منذ ـ متى ، كي ، حتى ،   حاشا ، عدا ، لعل 

  . محًال ظاھرًا أو مقدرًا أو
  : أقسام حروف اجلر 

لتاء، مذ ، منذ، ربَّ، حتَّى، متى، الكاف، الواو، ا:  ـ ما یختص باالسم الظاھر وھي1
  .ما شھدُت زیدًا منُذ عاٍم : نحو: لعل

. من، إلى، على، عن، في، الباء، الالم:  ـ ما یختص باالسم الظاھر والمضمر وھي2
  .رجعُت من المدرسِة : نحو

  .حَضرُت كي تعالَجني : نحو: كي:  ـ ما یختص بالمصدر المؤول وھي3
ُت مالبَس الرحلة عدا أعدد: نحو: خال، حشا، عدا:  ـ ما یختص بالمستثنى وھي4

  الحقائِب
  :أنواع حروف اجلر      
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ھي حروف تؤدي معنى جدیدًا في الجملة ویجر االسم الذي :  ـ حروف جر أصلیة1
  .بعدھا لفظًا ومعنًى وتحتاج إلى متعلق 

ھي حروف ال تؤدي معنًى جدیدًا بل تقوي وتجر االسم الذي :  ـ حروف جر زائدة2
  .بعدھا لفظًا فقط 

ھي حروف تفید الجملة معنًى جدیدًا مكمًال لمعنى : روف جر شبیھة بالزائدة ـ ح3
  موجود، وتجر االسم الذي بعدھا لفظًا فقط

  : لثاوالحروف األصلیة كثیرة تذكر منھا كم= 
َوَما َیْجَحُد : "  عاملة لو جاءت مقرونة بما، نحووتظلھي حرف جر أصلي :  الباء  

  ).32(لقمان"اٍر َكُفوٍر ِبآَیاِتَنا ِإلَّا ُكلُّ َختَّ
  . المحتاَجألساِعدنَّأقسم باهللا  :     وتأتي للقسم نحو

  .)195( البقرة))وال تلقوا بأیدیُكْم إلى التھلكة: ((وتأتي زائدًا نحو   
  .ربَّ جاٍر كان أنفَع من أٍخ: من الحروف الجر شبیھة بالزائدة = 
فظ الجاللة ویحذف معھا فعل القسم التاء ھي حرف یختص بالقسم وال تدخل إال على ل= 

   .)91(یوسف))الّلِھ َلَقْد آَثَرَك الّلُھ َعَلْیَناَ)): نحو 
  :ارور باإلضافة ] 2[

 الذي أضیف إلیھ اسم االسموھو )) المضاف إلیھ(( یعرف المجرور باإلضافة بـ  
  .قبلھ 

  :مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا نحو : ویأتي االسم المضاف   
  .عة الكتب مفیدة ـ إن مطالعة الكتب مفیدة ـ في مطالعة الكتب فائدة مطال  

  
  :وأقسام المجرور باإلضافة 

  :ینقسم المجرور باإلضافة إلى قسمین   
  :اإلضافة المعنویة وتسمى اإلضافة الحقیقیة : األول 

  :نحو : وتأتي لتفید المضاف التخصیص أو التعریف   
 الشْعِر یقدَّر في اإلضافة المعنویة حرف جر في حفظُت قصیدة ِشْعر ـ حفظت قصیدة  

  :نحو : المعنى 
  ))من خشٍب((ھذه أبواُب خشٍب ـ التقدیر   

  اإلضافة اللفظیة وتسمى اإلضافة المجازیة: الثاني 
  :تأتي اإلضافة اللفظیة لتخفیف في اللفظ بما یلي   

  شربُت كوَب الماِء  :       ـ حذف التنوین 1
  اشتریُت قلَمي حبٍر  :    ة  ـ أو حذف نون التثنی2
  انتظرُت مھندسي البناِء  :     ـ أو حذف نون الجمع 3
  

)) فاعلھ أو مفعولھ في المعنى((ویشترط في المضاف أن یكون وصفًا مضافًا إلى   
  :نحو 
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  .الفتى قائُل الصدق  :       اسم الفاعل = 
  .ھذا الرجُل مسموُع الَقوِل  :      أو اسم المفعول= 
  .حضَر حسُن الخلِق  :      ة أو الصفة المشبھ= 
  .محمٌد حّماُل المسئولیِة  :      أو صیغة المبالغة = 
  

ال یجوز الفصل مطلقًا بین المضاف والمضاف إلیھ باسم ظاھر أو ضمیر : ملحوظة 
  .بارز أو بغیرھما ألنھما بمنزلة الكلمة الواحدة 
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  الباب الثاني
  

  الصرف
  

  : ویقال لھ التصریف  :الصرف= 
  .لتغییر ومنھ تصریف الریاح أي تغییرھا ا : ھو لغة  
إن : وقال ابن ھشام   یترادفان غالبًا في كالم المتأخرین: فالصرف والتصریف   

ریف ال یدخل في الحروف وال فیما أشبھھا وھي األسماء المتوغلة في البناء صالت
ك فلذلك ال یدخل فیما كان على حرف أو حرفین أو ال یكون كذل. واألفعال الجامدة 

. إال الحرف كباء الجر والمھ ، وقْد وبْل ، وما أشبھ الحرف كتاء قمُت ونا من قمنا 
  :وأما ما وضع على أكثر من حرفین ثم حذف بعضھ فیدخلھ التصریف نحو 

  . زیدًا وقم وبع في األفعالقِ :  ونحو َید ودم في األسماء  
  

تلفة ، لمعاٍن مقصودة ، ال تحویل األصل الواحد إلى أمثلة مخ: بالمعني  : اصطالحًا= 
تحصل إال بھا ، كاسمي الفاعل والمفعول ، واسم التفضیل ، والتثنیة والجمع إلى غیر 

  .ذلك 
ِعْلٌم بأصول یْعَرْف بھا أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب وال : وبالمعنى العلمي   

  .بناء 
  :واضع علم الصرف   
 90 تكلموا في النحو والصرف وقد توفى سنة ھو مسلم بن الھرَّاء من األوائل الذین  

سیدنا على بن أبي طالب كرَّم اهللا : وقیل واضعھ . ھجریة على خالف في ذلك 
  .وجھھ 

  :قال صاحب منظومة مباسم الغواني ـ في الصرف   
  .صناعة تحویل أصیل فاعرِف * في اللغة التصریف تغییٌر في   

  
  :امليزان الصريف = 

 اللغة العربیة ثالثیًا ، اعتبر علماء الصرف إن أصول الكلمات أكثر كلماتلما كان   
  .ثالثة أصراف ، وقابلوھا عند الوزن بالفاء والعین والالم 

اد تقابل الفاء والراء تقابل العین ، والباء ضضرب على وزن فعل ، فال: فیقال في   
انیة أو ثالثة وكل ما زاد على األصول یعبر عن الزائد األصلي بالم ث. تقابل الالم 

فعبر عن . ناصر منصور على وزن فاعل مفعول : ویعبر عن الزائد بلفظھ نحو 
النون والصاد والراء اللواتي ھي حروف األصل بالفاء والعین والالم وعن األلف 

  .والنون والواو بلفظھا 
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ل  بیان أحواا بھالتيلفظ مادتھ األساسیة الفاء والعین والالم ، : فالمیزان الصرفي   
أبنیة الكلمة في الحركات والسكنات واألصل والزیادة وتقدیم حرف وتأخیر حرف 

  .والحذف وعدم الحذف 
وفائدة المیزان الصرفي التوصل إلى معرفة الزائد من األصل على سبیل   

الفاء :  استفعال احصر من أن تقول على:وزن استخراج : فإن قولك . االختصار 
  .زوائد ال: خراج والسین والتاء واأللف في است
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  تقسيم الفعل: الفصل األول 
  

  :من حیث الزمن ] 1[
  ینقسم الفعل إلى ماٍض ، ومضارع ، وأمر  

  :ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم نحو  : فالماضي) أ ( 
  : نحو وعالمتھ أن یقبل تاء الفاعل. قام ، قعد ، أكل ، وشرب   
  .ُت قرأ:قرأُت ، وتاء التأنیث الساكنة نحو   

  :ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده نحو  : والمضارع) ب(
، " ال"فھو صالح للحال واالستقبال وُیعّیُنُھ للحال الم االبتداء ، و. یقرأ ویكتب   

  :النافیتان نحو " ما"و
ال یِحبُّ اهللا الجھر  ((،)13(یوسف"إنِّي لَیْحُزُنِني ان تذھبوا بھ"  

  ).34(لقمان))وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا ((،)148(النساء..))بالسوء 
  :، وإْن نحو السین وسوف ، ولن ، وأْن : ویعیُِّنُھ لالستقبال = 

 ، )5(الضحى..))ولسوف ُیْعِطیك ربَّك ((  ، )142(البقرة.. ))سیقول السفھاء((
وأْن تصوموا خیر ((و) 92(آل عمران..)) لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا ((

   .)160(آل عمران ))إْن َیْنُصْركم اهللا فال غالب لكم ((،)184(رةالبق))لكم
  :نحو " لم"أن یصح وقوعھ بعد : وعالمتھ // 

 وال بد أن یكون مبدوًء بحرف من حروف ،)3(اإلخالص))لم یلْد ولم ُیولْد((  
  .وتسمى أحرف المضارعة " أنیت"

  .اجتھْد: و ُیْطَلْب بھ حصول شيء بعد زمن التكلم نحما  : األمر) جـ(
  .أن یقبل نون التوكید ، ویاء المخاطبة مع داللتھ على الطلب: وعالمتھ // 
  

  :ینقسم الفعل إلى صحیح ومعتل] 2[
ھو ما خلت أصولھ من أحرف الصلة وھي األلف والواو والیاء  : الصحیح) أ ( 

  .كتب وجلس : نحو 
  :حو ثم إنَّ حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبلھ یسمى لیِّنًا ن  
  :فإن جاَنسھ ما قبلھ من الحركات یسمى مدًَّا نحو . َثْوب وَسْیف   
قال َیُقوُل ِقیل ، فعلى ذلك ال تنفك األلف عن كونھا حرف علة ومد ولین ،   

  .لسكونھا وفتح ما قبلھا دائمًا 
  :وھو ما كان أحد أصولھ حرف علة : المعتل ) ب(

  .وجد ، وقال ، وسعى : نحو   
  .سم إلى سالم ، ومضّعف ومھموز الصحیح ینق//  

ضرب : ھو ما سلمت أصولھ من أحرف العلة والھمزة والتضعیف نحو  : السالم ـ 1
  .وال العكس . ونصر ، قعد ، وجلس فإذن كل سالم یكون صحیحًا 

  :وینقسم إلى قسمین  : المضّعف ـ 2
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  :ما كانت عینھ والمھ من جنس واحد نحو :  ثالثي ومزیده مضعفأ ـ 
  . ، ومدَّ ـ وامتدَّ واستمدَّ فرَّ  

: ما كانت فاؤه والمھ الثانیة من جنس واحد نحو :  رباعي ومزیده مضعفب ـ 
  .َزْلَزَل وَعْسَعَس وَقْلَقل 

  :ھمزة نحو  ھو ما كان أحد أصولھ :المھموز  ـ 3
  .أخذ وسأل وقرأ   

  :مثال وأجوف وناقص ولفیف: وینقسم المعتل إلى // 
  وعد ویسر: عتّلْت فاؤه نحوما ا: فالمثال ـ 1
سمي بذلك لخلو جوفھ من الحرف . قال وباع: ما اعتلت عینھ نحو:  ـ األجوف2

  .الصحیح
وسمي بذلك لنقصانھ بحذف آخره في . غزا ورمى: ما اعتلت المھ نحو:  ـ الناقص3

  .َغَزْت وَرَمْت: بعض التصاریف نحو
  :واللفیف قسمان:  ـ اللفیف4

وفى وقى، وسمي بذلك لكون : نحو: ما اعتلت فاؤه والمھوھو :      أ ـ مفروق
  .الحرف الصحیح فارقًا بین حرفي العلة

طوى ، روى، وسمي بذلك القتران : وھو ما اعتلت عینھ والمھ نحو:     ب ـ مقرون
  .حرفي العلة بعضھما ببعض

ووجھ، شمس، : وھذه التقاسیم التي جرت على الفعل تجري أیضًا في االسم نحو
ن، وقول، وسیف، ودلو، وظبي، ووحي، وجّو، وَحّي، وأمر، وبئر، ونبأ، وُیم

  .وجّد، وبلبل
  :الفعل بحسب التجرد والزیادة ] 3[

  ینقسم الفعل إلى مجرد ومزید   
ھو ما كانت جمیع حروفھ أصلیة ، ال یسقط حرف منھا في تصاریف  : فالمجرد ـ 1

  .الكلمة بغیر علة 
  .رف أو أكثر على حروفھ األصلیة ھو ما زید فیھ ح : المزید ـ 2

  .ثالثي ورباعي : قسمان : والمجرد // 
  .ثالثي ورباعي : قسمان : والمزید // 
  

  ارد الثالثي
  

فلھ باعتبار ماضیھ فقط ثالثة أبواب ألنھ دائمًا : أما المجرد الثالثي المجرد 
  : نحو .مفتوح الفاء ، وعینھ أما أن تكون مفتوحھ أو مكسورة ، أو مضمومة 

  "فالعین ھنا مفتوحة"َنَصر وَضَرب وَفَتح 
  :العین مضمومة ونحو : ُكرم : ونحو 

  العین مكسورة: َفِرح وَحِسَب 
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ألن عین المضارع أما أن تكون : ولھ باعتبار الماضي مع المضارع ستة أبواب // 
  :مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة قال صاحب منظومة مباسم الغواني 

  .وزده في المزیدبفعل * ى التجرید زن الثالثي لد  
  .فالضم والكسر یأتیھ اتضح* فإن یكن ماضیھ عینـھ انفتح 

  :وھذه األبواب الستة كاآلتي   
  فعَل یفُعُل : األول

  :تح العین في الماضي وضمھا في المضارع نحو بف
وُل ، وغزا یْغُزو ومرَّ  ، وقاَل یقیبرأنَصَر َیْنُصُر ، وَقَعَد َیْقُعُد ، وَأَخَذ َیْأُخُذ ، وَبرَأ 

  .یُمُر 
  .فعَل یفِعُل : الثاني

  : في الماضي وكسرھا في المضارع نحو بفتح العین
َضَرَب َیْضِرُب ، َجَلَس َیْجِلُس ، َوَعَد َیْوِعُد ، َباَع یِبیُع ، رَمى َیْرِمي ، وَقى یِقي ،   

  . ، آوى ، یْأِوي یھنئَھنَأ َطَوى َیْطِوي ، َفرَّ َیِفرُّ ، أَتى یأِتي ، َجاَء َیِجيء ، 
  .فعَل یفَعُل : الثالث

  :بفتح العین في الماضي والمضارع نحو 
  .، َذھَب َیْذَھُب ، َسعى َیْسَعى ، َوضَع َیَضُع ، َسأَل َیْسأُل ، َقَرَأ َیْقرُأ َفَتَح َیْفَتُح   

  .فِعَل یفَعَل : الرابع
  :بكسر العین في الماضي وفتحا في المضارع نحو 

ِجُل ، َیِبَس ییَبُس ، َخاَف َیخاُف ، َھاَب یَھاُب عِوَر وَح یْفَرُح ، َعِلَم َیْعَلُم ، جلَّ ُیفِر  
َیُعور ، َرِضَي یرَضى ، َقِوَي یْقوى عضَّ َیعضُّ ، َأٍمَن یَأْمُن ، َسئَم یْسأُم ، َصِدئ 

  .یصَدَأ 
  .فُعُل َیْفُعُل  : الخامس

  : في الماضي والمضارع نحو بضم العین
  .َشُرُف َیْشُرُف ، َحُسَن َیْحُسُن ، َوُسَم َیوُسُم ، َیُمنُّ ییُمنَّ ، َلُؤَم ، یْلُؤُم ، َجُرَؤ َیْجُرُؤ   

  .فِعَل یفِعُل : السادس
  بكسر العین في الماضي والمضارع نحو

  .نِعَم ینِعُم   
  

  المجرد الرباعي] ب [ :الفصل الثاني
  : الرباعي وزن واحد وھو فعلل نحو للمجرد  
دْحَرَج یدْحِرُج ومنھ أفعال نحتھا العرب من مركبات فتحفظ وال یقاس علیھا   

  :نحو 
: لمن قال ال حول وال قوة إال باهللا ، وطلبق : بسمل لمن قال بسم اهللا ، وحوقل   

: أدام اهللا عزك ، وجعفل لمن قال : أطال اهللا بقاءك ، ودمعز لمن قال : لمن قال 
  .جعلني اهللا فداءك 



 27  برنامج تمكین المعلمات المواطنات من أساسیات النحو واإلمالء- توجیھ اللغة العربیة- الغربیة التعلیمیةالمنطقة 

  :حقات الرباعي المجرد سبعة ھي وأما مل
  .أي ألبسھ جلباب : جْلَبَب : نحو :  ـ فَعَلل 1
  .أي ألبسھ جورب : جْوَرَب : نحو :  ـ فْوَعَل 2
  .أي أسرع في مشیتھ : رھوَك : نحو :  ـ فعول 3
  .أي أصلح الدواب : بیَطَر : نحو :  ـ فیعل 4
  .أي قطَع شریافھ : شَریف الزرع : نحو :  ـ فعیل 5
  .إذا استلقى على ظھره : سْلقى : نحو :  ـ فعلى 6
  .أي ألبسھ قلنسوة : قلنس : نحو :  ـ فعنل 7

  
  .أن تزید في البناء زیادة لتلحقھ بآخر أكثر منھ فیتصرف تصرفھ  : واإللحاق

  : قال صاحب منظومة مباسم الغواني 
  .تجریده كذاك زلزل العدا* وفعلَل وزن الرباعي لدى 

  
  لثالثي المزیدأوزان ا] ج[

  :الفعل الثالثي المزید فیھ ثالثة أقسام   
  .ما زید فیھ حرف واحد ) أ ( 
  .ما زید فیھ حرفان ) ب(
  .ما زید فیھ ثالث أحرف ) جـ(

فغایة ما یبلغ الفعل بالزیادة ستة بخالف االسم فإنھ یبلغ بالزیادة سبعة لثقل الفعل 
  .وخفة االسم 

  :لى ثالث أوزانأ ـ ما زید فیھ حرف واحد یأتي ع
  :نحو : أفعل  : األول

  .أْكَرَم ، َأْوَلى ، َأْعَطى ، َأَقاَم ، آَتى ، آَمَن ، َأَقَر 
  :نحو : فاَعل  : الثاني

  .قاَتَل ، آَخَذ ، آلى 
  :فّعَل بالتضعیف نحو  : الثالث
  . ، َزكَّى ، َولَّى ، َبّرَأ َفرََّح

  :ب ـ ما زید فیھ حرفان یأتي على خمسة أوزان 
  :اْنفعَل نحو  : األول

  .اْنَشَق ، اْنَقاَد ، اْنَمحى اْنَكَسَر ، 
  :افتَعَل نحو  : الثاني

  .اْجَتمَع ، اْشَتَق ، اختار ، ادََّعى ، اّتقى ، اْصَطَبَر ، اضطرب
  : نحو اْفَعلَّ : الثالث

  . ، اصفرَّ ، اعورَّ حمرَّا
  :نحو / َتَفعَّل  : الرابع
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  .ر ، اطھَّر َتعلََّم ، َتزكَّى ، اذكَّ
  :نحو : تفاعل  : الخامس

  .قل تثا تباعَد ـ تشاور ، تبارك ،
  :ما زید فیھ ثالثة أحرف یأتي على أربعة أوزان ) جـ(

  :نحو : اسَتْفعل  : األول
  .استخرج ، استقام 

  :نحو : إْفَعْوعل  : الثاني
  ْوَشباْعَش

  :نحو : افَعالَّ  : الثالث
  احمارَّ إذا قویت حمرتھ

  :نحو : إْفَعوَّل  : الرابع
  . فركبھ تعلق بعنق البعیر: إجَلوَّذ إذا أسرع ـ اْعَلوَّط أي 

  
  .أوزان الرباعي المزید وملحقاتھ] د[

  .ما زید فیھ حرف واحد، وما زید فیھ حرفان :  الرباعي المزید فیھ إلى قسمینینقسم
 .َتَدْحرج : َتَفْعَلَل نحو: للذي زید فیھ حرف واحد وزن واحد ھو  ) أ(
 :وللذي زید فیھ حرفان وزنان  ) ب(

  .1أحَرنَجَم: َأفَعنَلَل نحو : األول
  .اقَشعرَّ ، اطمَأنَّ : اَفَعَللَّ نحو  : الثاني

  :والملحق بما زید فیھ حرف واحد یأتي على ستة أوزان = 
  .تجْلَبَب : تفعَلَل نحو  : األول  

  .َتَرْھَوَك : َتفْعَوَل نحو  : الثاني
  .تَشْیَطَن : و تَفْیَعَل نح : الثالث
  .َتَجْوَرَب : تَفْوَعَل نحو  : الرابع

  .تَمْسَكَن : تَمْفَعَل نحو  : الخامس
  .َتَسْلَقى : َتَفْعلى نحو  : السادس

  . یزید فیھ حرفان ، وزنان ماوالملحق = 
  .اقَعْنَسَس : اَفَعْنَلى نحو  : األول  

  .اسَتْلقى : افَعْنَلى نحو  : الثاني
  :مباسم الغواني  منظومة قال صاحب

  ثالثة أبواب ال زیادة* وللرباعي مع الزیادة 
  .وواحد لھ حروف خمسة* اثنان منھا كل باب ستة 

  .مثالھ تزلزل التزلزال* مفردھا تفْعَلَل التفْعُلال 

                                                   
.تجمعوا :  ثم رجع عنھ ـ واحرنجم القوم أراد أمرًا:  احرنجم  1  
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  إبل الذي ألزمھا المقاما* وافعْنَلَل احرنجمت احرنجاما 
  .ریْقَرا ھذا الفتى اقشعرار ب* والثالث افَعَللَّ إقشَعرَّ 

  
  : كیفیة جمع االسم  الفصل الثالث

  . كیفیة جمع االسم جمع مذكر سالمًا ]1[
إذا كان االسم المراد جمعھ صحیحًا زیدت الواو والنون أو الیاء  : الصحیح ـ 1

  :والنون علیھ بدون عمل سواھا 
ل وإذا كان منقوصًا حذفت یاؤه ، وُضمَّ ما قبل الواو وكسر ما قب : المنقوص ـ 2

القاِضیون : وأصلھما . ون والداُعون أو القاِضین والداِعین القاُض: فتقول . الیاء 
  .والداِعیون والقاضیین والداعیین 

وإن كان االسم مقصورًا حذفت ألفھ ، وأبقیت الفتحة للداللة علیھا  : المقصور ـ 3
ص )) ِمَن اْلُمْصَطَفْیَنَوِإنَُّھْم ِعنَدَنا َل(( و)139(آل عمران))وأنتم اَألْعَلْون: ((نحو 

  :أصلھما ،) 47(
  .األْعَلُوَوَن والمصطَفِوین   

ُوضَّاُءون : وحكم الممدود في الجمع حكمھ في التثنیة فتقول في ُوضَّاء  : الممدود ـ 4
  .َحْمراُوون : ، وفي حمراَء 

  كیفیة جمع االسم جمع مؤنث سالمًا] 2[
ریم زدَت علیھ األلف والتاء بدون عمل زینب وم: إذا كان المفرد بال تاء نحو // 

  .زینبات ـ مریمات : سواھا فتقول 
: فتیات ، وُحبلى : فتى : فتقول في : وإذا كان مقصورًا عومل معاملتھ في التثنیة // 

إلى / إذاوات : عصوات ، وإذا : مصطفیات ، وعصا : حبلیات ، ومصطفى 
  )) .مسمى بھا مؤنث((إلوات 

  . ، وقّراءات صحراوات: أو منقوصًا فتقول وإن كان ممدودًا // 
فاطمة ، خدیجة أو عوضًا من أصل : أما إذا كان المفرد مختومًا بالتاء الزائدة نحو // 

فاطمات ، خدیجات ، : أخت وبنت وِعَدة حذفت منھ في الجمع فتقول : نحو 
  .أخوات ، بنات ، ِعدات 

  :أسماء الزمان والمكان ] 3[
  .ن لزمان وقوع الفعل أو مكانھ  ـ ھما اسمان مصوغا1
  .بفتح المیم والعین وسكون ما بینھما ) َمْفَعل( ـ وھما من الثالثي على وزن 2

  :  إن كان المضارع 
َمْنَصر ، وَمْذَھب ، َمْرَمى ، : مضموم العین أو مفتوحھا أو معتل الالم مطلقًا نحو = 

  .َمْسَعى ، َمَقام ، َمَخاف ، َمْرَضى 
بكسر العین إن كانت عین مضارعھ مكسورة أو كان مثاًال ) َمْفِعل(وعلى وزن = 

  .َمْجِلس ، َمَبیع ، َمْوِعد ، َمْیِسر : مطلقًا في غیر معتل الالم نحو 
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بفتح المیم ) َمْفَعلة( ـ وكثیرًا ما یصاغ من االسم الجامد اسم مكان على وزن 3
: ي ذلك المكان نحو  فالشيءوسكون الفاء وفتح العین للداللة على كثرة ذلك 

  . من القثاء ومقیأة من البطیخ ، ومبطرخة من السبع ، ومسبعھَمْأَسدة من األسد ، 
مسِجد والمطِلع والمسِكن والمنِسك : وقد سمعت ألفاظًا بالكسر وقیاسھا الفتح نحو  ـ 4

  .مسِكن ، منَسك ، مطَلع : والمشِرق والمغِرب ، وسمع الفتح في بعضھا قالوا 
  : اآللة اسم] 4[

  .ھو اسم مصوغ من مصدر ثالثي لما وقع الفعل بواسطتھ  ـ 1
ِمْفَتاح ، ِمْنَشار ، ِمْقراض ، ِمْبَرد : ِمْفَعال ـ َمْفَعل ـ َمْفَعَل نحو :  ـ ولھ ثالث أوزان 2

  .، ِمْحَلب ، ِمْشَرط ، ِمْكَنَسة ، ِمْقَرَعة ، ِمْصَفاة 
  ُمْكُحَل) السیف(، ُمْدُھْن ، ُمْنُصل ُمْسُعط : وقد خرج عن القیاس ألفاظ منھا 

  .الفأس ، الَقَدوم ،السّكین :  جامدًا على أوزان عدیدة ال ضابط لھا نحو أتىوقد 
  : وألیك الشواھد في منظومة مباسم الغواني 

  . ثالثة على ما جرداذيمن * والمكان اطردا  واسم الزمان
  .كسورعینًا بوزن َمْفِعل م* فھو أتى من یفِعل المكسور 

  .وَمْنِزْل وَمْضِرب ، وَصِیت* وذاك كالمجلس والمبیت 
  .كالھما بفَعل المفتوح* وھو من المضموم والمفتوح 

  .وَمْقَتل وَمْشَرب الكرام* وذاك كالمذھب والمقام 
  .فاعتن بحفظھا عن التماس* وشذَّ ألفاظ عن القیاس 

  .ومسِقط وَمْجِزر بالجزر* فمسجٌد ومغرٌب بالكسر 
  .وَمْنِسك وَمْسٍكن وَمْرِفق* ت وَمْطِلع وَمْشِرق وَمْنَب

  .والفتح في جمیعھا ال یمتنع* وَمْفِرق وفتح بعضھا ُسِمَع 
  .أسماؤھا على الثالثي قصرت* وإن ذوات في مكان كثرت 

  .مجرد من حرف زید دخلھ* یصاغ منھا للمكان مفعلة 
  .مذأبٌة مقثأٌة مؤبدة* َمْسَبعة ھذى وھذى مأسدة 

  .صیغت بال طراد من أفعال* تأتي على ِمْفَعال وآلة 
  .وذاك كالمفتاح والِمْكَسحة* وربما جاءت على مفعلة 
  .تفتح لمرقاة فموضع زكن* كذاك مصفاٌة ومرقاٌة وإن 

  .وُمْسُعط وُمْنُخٌل ُمْحُرضة* وُمْدُھن شذَّ كذا ُمْكُحلة 
  .ُمدْقٌة مع الُمدق آتي* كذا ُمُدق وعن الثقات 
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  :ع المراج

  
  

    القرآن الكریم   1
    صحیح البخاري  2
    شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  3
  الجاحظ  البیان والتبیین   4
  احمد بن حجر  میاسم الغواني في نظم عزبة الزنجاني   5
  نبیل خلیل .د  المرشد في القواعد   6
    الحمالويمحمداحمد بن   شذى العرف في فن الصرف   7
  ابن ھشام المصري  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك   8
  محمد محي الدین عبد الحمید  دروس الصرف   9

  محمد فھمي حجازي.د  المدخل إلى علم اللغة  10
  الزمخشري   أساس البالغة   11
  ابن مضاء القرطبي   الرد على النحاة   12
  ابن ھشام   شرح قطر الندى   13
  الزوزتي  شرح المعلقات السبع   14
  علي الجارم   النحو الواضح   15
  خیر اهللا طلفاح   كنتم خیر امة أخرجت للناس   16
المیة    مذكرات اللغة العربیة   17 ان اإلس ة أم درم جامع

  )مقرر البكالوریوس(
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