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 جع :ار من امل

 .كتاب النحو الوايف: عباس حسن -

 توضيح النحو : شرح ابن عقيل وربطه ابألساليب احلديثة والتطبيقكتاب -
 املكتبة األزهرية للرتاث - د. عبد العزيز حممد فاخر

 أقسام الكلمة �
 أقسام الكلمة ثالثة: اسم، وفعل وحرف �
 مالك يف ألفيته: قال ابن �

 واْسٌم وفعٌل ُثَّ حرٌف اْلَكِلمْ  كـالُمنا َلْفٌظ مفيٌد كاْسَتِقْم 
ل، خنلة، عصفورة، حممد ...  -كلمة تدل بذاهتا على شيء حمسوس،   االسم: أو  -مثل: حناس، بيت، َجم

تني ال يقرتن شيء غري حمسوس، يعرف ابلعقل؛ )مثل: شجاعة، مروءة، شرف، نُبل، نبوغ ...( وهو يف احلال
 بزمن.

 فاالسم يف االصطالح : ما دلَّ على معىن يف نفسه غري مقرتن بزمن.
 عالمات االسم

 كانت دليال على أن الكلمة "اسم".أمهها مخسة، إذا وجدت واحدة منها   �
اجلر؛ فإذا رأينا كلمة جمرورة لداٍع من الدواعي النحوية، عرفنا أهنا اسم؛ مثل: كنت  العالمة األوىل: �

 زايرِة صديٍق كرمٍي.  يف
التنوين؛ فمن الكلمات ما يقتضي أن يكون يف آخره ضمتان، أو فتحتان، أو   العالمة الثانية: �

 كسراتن؛ مثل:
 استمعُت إىل عصفوٍر َجيٍل ...  -شاهدُت عصفورًا َجيالً  -طار عصفوٌر َجيٌل      

 وهذه الكلمات ال تكون إال أمساء.
 آخر االسم لفظًا ال خطًا لغري توكيد.* التنوين : نون ساكنة تلحق 

�  
 أن تكون الكلمة مناداة،  العالمة الثالثة: �
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مثل: اي حممُد، ساعد الضعيف. اي فاطمة، أكرمي أهلك. فنحن ننادي حممًدا، وفاطمة. وكل كلمة  �
 نناديها اسم، ونداؤها عالمة امسيتها.

 أساس امللك.أن تكون الكلمة مبدوءة )أبل( مثل: العدل  العالمة الرابعة: �
حصوُل  -أي: إىل مدلوهلا  -اإلسناد إليه : أي أن تكون الكلمة منسواًب إليها  العالمة اخلامسة:

 شيء، أو عدم حصوله، أو مطلواًب منها إحداثه، 
. سافرم عليٌّ. حممود مل يسافر. سافْر اي سعيد.   مثل: علىٌّ سافرم

 قال ابن مالك يف ألفيته: �
ا ومأمْل ** اِبجلْمرِ  ومالت َّْنوينِ  ِْييٌز حمصملْ   ومالنِ دم  ومُمْسنمٍد ِلالْسِم َتم

 
 الفعل وأقسامه، وعالمة كلِ  قسم

 كلمة تدل على أمرين مًعا؛ مها: معىن )أي: حدث( وزمن يقرتن به. الفعل:
 وأقسام الفعل ثالثة: 

ته قوله تعاىل: ماٍض، وهو: كلمة تدل على جمموع أمرين؛ معىن، وزمن فات قبل النطق هبا. ومن أمثل -أ 
 }ت مبماركم الذى جمعملم يف السماء بُ ُروًجا، وجمعملم فيها ِسرماًجا؛ وقمممرًا ُمِنريًا{.

مضارع، وهو: "كلمة تدل على أمرين مًعا: معىن، وزمن صاحل للحال واالستقبال. كقوله تعاىل:  -ب 
ب مُعها أًذى{.  قمة يت ْ ٌر من صمدم  }قْوٌل مْعروٌف، ومْغِفرٌة خي ْ

كلمة تدل بنفسها على أمرين جمتمعني: معىن، وهذا املعىن مطلوب حتقيقه يف زمن   أمر، وهو: -ج 
 مستقبل: كقوله تعاىل: }رمبِ  اْجعْل هذا البملد آِمًنا{. 

 ولكل قسم من هذه األقسام الثالثة عالمات خاصة َتيزه عن غريه. -د 
 عالمة  املاضي

لساكنة" مثل: أقبلْت سعاُد. وصافحْت عالمة املاضي: أن يقبل يف آخره التاءين؛ "اتء التأنيث ا �
أابها، أو: "التاء املتحركة" اليت تكون فاعال؛ مثل: كلمُتكم كالًما فرحتم به، )وتكون مبنية على 

 الضم للمتكلم، وعلى الفتح للمخاطب املذكر، وعلى الكسر للمخاطبة(.
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 عالمة املضارع
 وأما عالمات املضارعة فمنها:  �
 رف املضارعة )أنيت(أن يبدأ الفعل أبحد أح 
 .أن يُنصمب بناصب، أو جيزم جبازم، مثل: مل أُقصِ ر يف أداء الواجب... ولن أأتخر عن معاونة البائس 
 قبوله "السني"، أو: "سوف" يف أوله، مثل: سأزورك، أو: سوف أزورك .   �

 مثل قول الشاعر:
 رقسيكثُر املاُل يوًما بعد قلَّته*ويكتسي الُعوُد بعد اليُ ْبس ابلوم 

 عالمة األمر
أما عالمة األمر فهي: أن يدل بصيغته على طلب شيء، مع قبوله ايء املخاطبة . فال بدَّ من  �

األمرين مًعا؛ أي: أن عالمته مزدِوجة؛ مثل: ساعْد من حيتاج للمساعدة، وتكلْم ابحلق، واحرْص 
 على إجناز عملك. وتقول: ساعدي.. وتكلمي... واحرصي... 

 
 المتهاحلرف، معناه وع

 ِمْن، يف، عَلى ، ملْ ، إْن ، إن  ،...
ال تدل كلمة من الكلمات السابقة على معىن، أي معىن، ما دامت منفردة بنفسها. لكن إذا 

 وضعت يف كالم ظهر هلا معىن مل يكن من قبل، مثال ذلك:
 سافرُت من الرايض إىل القاهرة . 

بعد وضعها يف َجلة  -ل على معىن يف غريها فقط فاحلرف: "كلمة ال تدل على معىن يف نفسها، وإمنا تد
 داللة خالية من الزمن". -
 

 مباذا يعرف الفعل؟
 قال صاحب اآلجرومية عن عالمات الفعل:

ُزُه َوَردْ   والِفْعُل ابلس نِي وسوَف وِبَقْد    فاعلْم وات الت أنيِث َميـْ
 
ماٍت، مَتم ومجمْدتم فيِه واحداً من ْهما، أْو رأْيتم أنَُّه ي مْقبُلهما يمتمي َُّز الِفْعُل عن أخوْيِه االْسِم واحلْرِف أبربِع عال 
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 عرْفتم أنَُّه فْعٌل: 
: )قْد(.  اأُلوىلم

 والثَّانيُة: )السِ نُي(. 
.)  والثَّالث ة: )سموفم

 والرَّابعُة: )اتءُ التَّأنيِث السَّاكنُة(.
 املاِضي واملضارُع.  أمَّا )قْد(: فتدخُل َعَلى َنوعنْيِ من الِفْعِل، وُُهَا: -

 فإَذا دخَلْت َعَلى الِفْعِل املاِضي دلَّْت َعَلى أحِد معنينْيِ، وَُها: التَّحقيُق والت قريُب.

 
(: فيدخالِن عملمى الِفْعِل املضمارِِع وحدمهُ  - ، ومهما يُدالَِّن عملمى الت نفيِس، ومعناُه: وأمَّا )السِ نُي وسموفم

 االستقباُل.
اِضي دونم غريِِه؛ والغرُض من ْهما: الدِ اللُة عملمى أنَّ  -

م
وأمَّا )اتُء التَّأنيِث السَّاكنُة(*: فتدخُل عملمى الِفْعِل امل

ا الِفْعُل إلْيِه مؤنٌَّث.**  االْسمم الذي ُأْسِندم هذم
ْؤِمِننيم( .سواٌء أكانم فاعالً، حنْ  -

ُ
 ُو: )قمالمْت عماِئشمُة أُمُّ امل

 أْم كانم انئبم فاِعٍل، حنُو: )فُرِشمْت دماُرانم اِبلُبُسِط(. -
 مالحظة: 

 *ذكر هنا )اتء التأنيث (، و )اتء الفاعل( أيضا تدخل على املاضي فقط، ومن عالماته.
ألعراب آمنا(.. وجيوز هنا تذكري **وتلحق أيضا الفعل املاضي إذا جاء بعده َجع تكسري: ) قالت ا

 الفعل وأتنيثه : ) قال نسوة يف املدينة...( 

 إذا دخلت على املضارع إذا دخلت على املاضي
 التكثري التقليل التقريب التحقيق

: }قمْد  - قولُُه تعاىلم
ْؤِمُنونم{.

ُ
 أمف ْلمحم امل

ص الِة: قوُل ُمِقيِم ال -
 )قمْد قماممِت الصَّالمُة(.

ُْجتمِهُد  قمْد يمْصُدُق الكمُذوُب.-
قمْد ي منماُل امل
 بُ ْغي متمُه.

اِلٌد. - قمْد ي مْفعمُل التَِّقيُّ  - قمْد ي مْنجمُح املهمُل.-  قمْد سماف مرم خم
.  اخلمي ْرم



 

-6- 

 

 يشري ابن مالك إىل عالمات الفعل:و  �
 بِتا فمعْلتم وأمتمْت واي اف ْعملِ ْي ** ونُ ْوِن أمْقِبلمنَّ ِفْعٌل ي مْنجملِ ي

 مما أشار إليه هنا:
 ط(واتء التأنيث الساكنة ) تلحقان املاضي فق –اتء الفاعل 

ايء املخاطبة* ) تلحق آخر فعلي األمر واملضارع(، حنو: أحسين اي أخيت إىل الفقراء، وأنت تنالني العطف 
 منهم.

 نون التوكيد،)تلحق آخر فعلي األمر واملضارع(
 وهللا ألدافعنَّ عن وطين، فدافعن  عنه اي صاحيب.

 خالصة
 من عالمات الفعل اليت َتيزه عن غريه: �
 أو اتء التأنيث الساكنة ) ومها خمتصان ابملاضي( قبوله اتء الفاعل ، �
 دخول ايء املخاطبة ونون التوكيد ) ومها خمتصان ابملضارع واألمر( �
 دخول قد ) خمتصة ابملاضي واملضارع( �
 دخول السني وسوف ) املضارع فقط( �

 
 ) على ضوء ما درسناه من أبواب النحو( حتليل اآلية األوىل من سورة اجلمعة

 («1ّلِلَِِّ مما يف السَّمماوماِت وممما يف اأْلمْرِض اْلممِلِك اْلُقدُّوِس اْلعمزِيِز احلْمِكيِم )ُيسمبِ ُح »
يسبح : فعل مضارع ، بدليل بدايته ابلياء وهي أحد أحرف أنيت، وقبوله  )مل( و)السني( فيمكن  �

 أن نقول: )مل يسبح(ى، و) سيسبح(.
 م.الالم: حرف ، ال يقبل عالمات الفعل واالس �
 هلل: اسم  ، بدليل دخول حرف اجلر ) الالم(. �
 ما: اسم، بدليل اإلسناد إليها، فهي فاعل. �
 يف: حرف ، ال يقبل عالمات الفعل واالسم. �
 السماوات: اسم، بدليل دخول حرف اجلر ) يف( ودخول )أل(. �
 و: حرف ، ال يقبل عالمات الفعل واالسم. �
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 ما: اسم، بدليل اإلسناد إليها، فهي فاعل. �
 : حرف ، ال يقبل عالمات الفعل واالسم.يف �
 األرض: اسم، بدليل دخول حرف اجلر ) يف( ودخول )أل(. �
 امللك: اسم ، بدليل  )اجلر( ودخول )أل( عليها. �
 القدوس: اسم ، بدليل  )اجلر( ودخول )أل( عليها. �
 العزيز: اسم ، بدليل  )اجلر( ودخول )أل( عليها. �
 ول )أل( عليها.احلكيم: اسم ، بدليل  )اجلر( ودخ �

 
 
 

 اإلعراب والبناء
 )هو ت مغمريُّ العالمة اليت يف آخر اللفظ، بسبب تغري العوامل الداخلة عليه، وما يقتضيه كل عامل(. اإلعراب:

 .الت َّغمري الذى وصفناه( )أي، واملعرمب: هو اللفظ الذى يدخله اإلعراب 
 مهما تغريت العوامل(. )هو لزوم آخر اللفظ عالمة واحدة يف كل أحواله، البناء:

 واملبىن هو: اللفظ الذى دخله البناء.
 املعرب واملبىن من األمساء، واألفعال، واحلروف.

 كلها مبنية.  احلروف -أوال �
 يناسبها اإلعراب وهو أصل فيها. األمساء -اثنًيا �

 وقليل من األمساء مبين . ومن األمساء املبنية:
 ا على حرف هجائي واحد، أم على حرفني، أم على أكثر. ( الضمائر، سواء أكان الضمري موضوعً 1)
 ( أمساء الشرط.2)
 ( أمساء االستفهام. 3)
 ( أمساء اإلشارة )عدا املثىن(، حنو : هذا كرمي.4)
 ( أمساء املوصول )عدا املثىن(،حنو: جاء الذى يقول احلق. 5)
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... إ6) ؛ فإهنا مبنية دائًما على فتح ( األمساء املركبة؛ ومنها بعض األعداد؛ مثل: أحمدم عمشمرم ىل تسعةم عمشمرم
، واثنيْت عْشرة؛ فإهنما يعرابن إعراب املثىن.  اجلزأين. ما عدا اثىْن عمشمرم

( املنادى؛ إذا كان: مفرًدا عملمًما، أو نكرة مقصودة، مثل: اي حامُد، ساعد زميلك، و اي زميُل اشكر 7)
 صديقك.

�  
 األفعال.  -اثلثًا �

 ًما، وهو: املاضي واألمر.منها املبىن دائ 
 ومنها املبىن حيًنا واملعرب أحيااًن وهو: املضارع. 

 بناء الفعل املاضي
 أحوال بناء املاضي ثالثة:

 يف آخره إذا مل يتصل به شيء، مثل: صافحم حممد ضيفه، ورحَّبم به.  الفتح( يبىن على 1)
و ألف االثنني، مثل: قالْت فاطمة احلق. وكذلك يبىن على الفتح إذا اتصلت به اتء التأنيث الساكنة، أ

 والشاهدان قاال ما عرفا.
إذا اتصلت به "التاء" املتحركة اليت هي ضمرٌي "فاعل"، أو: "ان" اليت هي  السكون( يبىن املاضي على 2)

ضمري فاعل، أو "نون النسوة" اليت هي كذلك. مثل أكرمُت الصديق، وفرحُت به. ومثل: خرْجنا يف رحلة 
 كبنا فيها السيارة، أما الطالبات فقد ركْْب القطار.طيبة ر 

 يف آخره إذا اتصلت به واو اجلماعة، مثل الرجال خرُجوا ألعماهلم.الضم ( يبىن الفعل املاضي على 3)
 

 بناء فعل األمر
 أحوال بناء األمر أربعة:

ك. وصاحْب أهل يف آخره إذا مل يتصل به شيء؛ مثل: اعممْل لدنياك وآلخرت السكون( يبىن على 1)
 املروءات. أو: اتصلت به نون النسوة، مثل: امسْعن اي زمياليت...

ْ كرمي األخالق. أو الثقيلة؛ مثل:  فتح( يبىن على 2) آخره إذا اتصلت به نون التوكيد اخلفيفة؛ مثل: صاِحْبم
 اهجرمن  السفيه...
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ري دائًما، وادُع الناس إليه، واقِض إن كان آخره معتال؛ مثل: اسعم يف اخلحذف حرف العلة ( يبىن على 3)
 بينهم ابحلق. 

إذا اتصل آبخره ألف االثنني؛ مثل: اخرجما، أو واو اجلماعة، مثل: اخرجوا، أو حذف النون ( يبىن على 4)
بما إىل فرعون إنه طمغمى{، وقوله:  ايء خماطبة؛ مثل: اخرِجي. ومن األمثلة قوله تعاىل ملوسى وفرعون: }اذهم

 ا حيث شئتم وغمًدا{}فكُلوا منه
 

 بناء الفعل املضارع
 :ويبىن يف حالتنياألصل يف الفعل املضارع اإلعراب، 

إذا اتصلت آبخره نون التوكيد اخلفيفة أو الثقيلة، حنو:  وهللا ألقوممْن ابلواجب. و  الفتحيبىن على  .1
 ألْعمملنَّ ما فيه اخلري.

: إن األمهاِت يبذْلنم ما يقدْرنم عليه لراحة إذا اتصلت آبخره نون النسوة، حنو  السكونيبىن على  .2
 األبناء.

 
 

 عالمات اإلعراب األصلية والفرعية
 ولإلعراب أنواع أربعة:

 ( الرفع؛ ويدخل االسم، والفعل املضارع. 1)
 ( النصب؛ ويدخل االسم، والفعل املضارع. 2)

 مثل: إن سعيًدا لن يقبل اهلوانم.
 هلِل أستعني.( اجلر؛ ويدخل االسم فقط، مثل: اب3)
 ( اجلزم؛ ويدخل الفعل املضارع فقط؛ مثل: مل أأتخْر عن إجابة الصارخ.4)

 وهلذه األنواع األربعة عالمات أصلية، وعالمات فرعية تنوب عنها:
 فالعالمات األصلية أربعة هي: الضمة يف حالة الرفع، 

، والسكون يف حالة ا  جلزم.والفتحة يف حالة النصب، والكسرة يف حالة اجلر 
�  
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 يكون اإلعراب ابلعالمات الفرعية يف سبعة أبواب: �
        ) أبو ، أخو، محو، فو، ذو، هنو( وجيب أن تكون مفردة ومضافة لغري ايء املتكلم. األمساء الستة -1
 َجع املذكر السامل. -3       املثىن.  -2
 .االسم الذى ال ينصرف -5      َجع املؤنث السامل. -4
 الفعل املضارع املعتل اآلخر. -7     .1 مسةاألفعال اخل -6
 اجلزم اجلر النصب الرفع   م
 -- الياء األلف الواو األمساء الستة.   1 

 -- الياء الياء األلف املثىن.   2
 -- الياء الياء الواو َجع املذكر السامل.  3
 -- أصلية الكسرة أصلية َجع املؤنث السامل.  4
 -- الفتحة أصلية أصلية رف.االسم الذى ال ينص  5
 حذف النون -- حذف النون ثبوت النون األفعال اخلمسة.  6
 حذف حرف العلة --     الفعل املضارع املعتل اآلخر  7
 

�  
 عالمات وحروف اإلعراب الفرعي: �

 ( ينوب عن الضمة ثالثة أحرف، هي: الواو، واأللف، والنون.1)
 ة واأللف، والياء، وحذف النون.( ينوب عن الفتحة أربعة، هي: الكسر 2)
 ( ينوب عن الكسرة حرفان، مها: الفتحة؛ والياء.3)
( ينوب عن السكون حذف حرف، إما حرف علة يف آخر املضارع املعتل اجملزوم، أو حذف 4)

 النون من آخره إن كان من األفعال اخلمسة اجملزومة.
 
 

                                                           
1
 هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، نحو : يشربان، تشربان، يشربون، تشربون، تشربين.  
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 إلعراب التقديري يف الفعل املضارعا
 تقديري يف األفعالمواضع اإلعراب ال �

 املضارع املعتل اآلخر ابأللف : -أ
 يرقى –خيشى  –مثل يسعى 

 تقدر فيه حركتان : الضمة يف الرفع ، والفتحة يف النصب.
 املانع : التعذر وهو عدم إمكان نطق احلركة لعدم حتريك األلف ) فاأللف ال تقبل احلركة ( .

  .ولن خيشى غري هللا -2العامل خيشى هللا  -1أمثلة 
 فقدرت الضمة رفعا والفتحة نصًبا.

 أما يف حالة اجلزم فيظهر اإلعراب حبذف اآلخر تقول : مل خيشم غري هللا .
 املضارع املعتل اآلخر ابلواو  -ب �

 مثل يدعو ، ينمو ، يسمو .
 تقدر فيه الضمة فقط يف حالة الرفع .

 ان.املانع : الثقل أي : استثقال نطق الضمة مع الواو فهما ثقيلت
 الفاضل يسمو خبلقه  -2حممد يدعو ربه   -1أمثلة 

.  أما يف حالة النصب تظهر الفتحة خلفتها فتقول : لن يدعوم
 ويف حالة اجلزم حيذف آخره فتقول : مل يدُع.

 املضارع املعتل اآلخر ابلياء -جـ �
 مثل : ميِشى ، أييت ، يقِضي

 تقدر فيه الضمة فقط يف حالة الرفع .
 أي استثقال نطق الضمة مع الياء فهما ثقيلتان . املانع : الثقل

 أما يف حالة النصب تظهر الفتحة خلفتها فتقول : لن يقضيم األمر إال اجملد . �
 ويف حالة اجلزم حيذف آخره فتقول : مل أيِت الكسول.

زم، ؛ أهنا متفقة يف حاليت الرفع واجلوملخص ما سبق يف أنواع الفعل املضارع الثالثة املعتلة اآلخر �
خمتلفة يف حالة النصب فقط. فجميعها يرفع بضمة مقدرة، وجيزم حبذف حرف العلة، مع بقاء 
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احلركة اليت تناسبه؛ لتدل عليه، )وهى الفتحة قبل األلف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء( أمَّا 
 يف حالة النصب فتقدر الفتحة على األلف، وتظهر على الواو والياء.

 
 
 

 اإلعرابمنوذج من 
 يوسف . 48  قال تعاىل : } مث أييت من بعد ذلك سبٌع شداد {  1

 أييت : أييت فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل .
 الدخان . 25قال تعاىل : } كم تركوا من جناٍت وعيون {  -2

 عة ، واو اجلماعة ضمري مبين يف حمل رفع فاعل.تركوا : فعل ماض مبين على الضم التصاله بواو اجلما
 

 اإلعراب التقديري يف األمساء
 .املَْقُصوُر: هو االسُم املعرُب الذي آخُره أَِلف الزَِمٌة ، حنو: املُْسَتْشَفى . الَفََت. الَعَصا (1)

 . تـَُقدَُّر فيه العالماُت الثَّالُث، حْنو: قتل الَفََت األفـَْعى ابلَعَصا 
 :يف إعراب هذه الكلمات تقولني 
 ألنه اسم مقصور.  فاعٌل مرفوٌع ، عالمُة رَْفِعِه َضمٌَّة ُمَقدَّرَةٌ ) : الفَت (  
 ألنه اسم مقصور. . َمْفعوٌل به منصوٌب ، عالمة نصبه فتحٌة ُمَقدَّرَةٌ  : األفعى((  
 ألنه اسم مقصور. جمروٌر بـ )الباء(، عالمُة جره كسرٌة مقدرةٌ ) : العصا(  

ُقـوص (2) َلها، حنو :املَنـْ بـْ القاِضي، احملاِمي،  :هو االسُم املعـرب الـذي آخـُره ايٌء الزَِمـٌة مكسوٌر ما قـَ
 .الثاِن، املاِضي، الواِدي، املعاِن

 .سأل الَقاِضي املَُحاِمَي عن اجلَاِن  :حنووتظهر فيه الفتحة تقدر فيه الضَمة والكسرة،   
 :تتقول يف إعراب هذه الكلما  
رَةٌ ) : القاِضْي (    ألنه اسم منقوص.  فاعٌل مرفوٌع ، عالمة رفعه ضمٌة ُمَقدَّ
 . مفعوٌل به منصوٌب ، عالمُة نصبه فتحٌة ظاِهرةٌ  ) : )احملاِميَ   
 جمروٌر بـ )عن(، عالمُة جر ِه كسرٌة مقدرٌة ألنه اسم منقوص. ))اجلاِنْ   
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 .ي ، كتايب، أستاذيزميلِ  :( املُضاُف إىل ايِء املتكلِم، حنو3)
 .تـَُقدَُّر فيه العالماُت الثالُث، حنو: دعا َجدِ ي ُأْستاِذي مع زَُمالِئي  
 :تقول يف إعراب هذه الكلمات  

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل ابحلركة املناسبة لياء ) :َجد ِ ( 
 .إليه املتكلم، والياء ضمري مبين يف حمل جر مضاف

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل ابحلركة املناسبة  ُأستاِذ ((
 .لياء املتكلم، والياء ضمري مبين يف حمل جر مضاف إليه

اسم جمرور ب)مع(، وعالمة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل ابحلركة املناسبة  ) :زَُمالءِ ( 
 .ملتكلم، والياء ضمري مبين يف حمل جر مضاف إليهلياء ا

 
 املنصوابت من األمساء

  :املفعول به -1
 هو اسم دلَّ على شيء وقع عليه فعل الفاعل.

 * الفعل املتعدي: هو الذي ينصب بنفسه مفعوال به أو اثنني أو ثالثة .
 :بيين املفعول به 

 رمى الصياد الشبكَة .   - 
 التالوِة .  تعلمُت يف الصغر أحكامَ  -
 شكرُت هذه املعلَمة. -

 حدثين جدِ ي .  - 
 إايك نعبدُ  -
 أفعال تنصب مفعولني أصلهما املبتدأ واخلرب: �
ذ. –جعل  –وجد  –علم  –حِسب  –خال  –ظن    اّت 
 أفعال تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب: �

 أعطى –سأل  –منع  –منح  –ألبس  –كسا 
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 ثة مفاعيل:من الفعال اليت تنصب ثال �
 أنبأَ  -أعلَم 

 اّتذ الطالُب حممداً صديقاً  -مثال: 
 حممدا: مفعول به أول

 صديقا : مفعول به اثن  
 أعلمُت الطالَب االمتحاَن سهالً -

 الطالب: مفعول به أول.
.  االمتحان : مفعول به اثن 

 سهالً : مفعول به اثلث.
 املفعول فيه )الظرف(: -2

 .)أو مكان ، متضمن معىن )يف هو : اسم منصوب يدل على زمان
مثل: جئت صباحا ، وجلست وسط األزهار . فكلمة )صباحـا ( تدل على زمن معروف ، وتتضمن 

معىن ) يف( فيمكن أن أقول : جئت يف الصباح ، وكلمة )وسط( تدل على مكان معروف ، وتتضمن 
 . معىن ) يف ( فيمكن أن أقول : وجلست يف وسط األزهار

 : الظرف نوعان �
  . متصرف ، وغري متصرف

فاملتصرف : ال يلزم النصب على الظرفية ، بل يرتكها إىل حاالت اإلعراب األخرى :  - أ
فمثال كلمة ) الليلة ( : لو قلنا : جئنا الليلة ، أعربت ظرفا ، ولو قلنا : الليلة مجيلة، أعربت 

  . .. وهكذا مبتدأ ، ولو قلنا : سعدان ابلليلة املاضية ، أعربت امسا جمرورا ،
وغري املتصرف : فهذا ال يستعمل إال ظرفا وإن خرج عن الظرفية فليس له إال اجلر  - ب

 ...-بعد  -حبرف اجلر ) من( أو )إىل( ، ومن هذه الظروف : قبل 
 بعَده. حضرُت قبَل امليعاد، ومل أحضر �
 من بعده. حضرُت من قبل امليعاد، ومل أحضر �
 قيقيت.سعدان الليلة املاضية بزايرة ش �
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   :املفعول معه- 3
 املفعول معه: اسم أييت بعد واو مبعىن ) مع ( اتلية جلملة ذات فعل أو ما يشبه الفعل . مثل :

فاملعىن : سر مع  الطريق . ومثاله كذلك : استيقظنا  . سر والطريَق تصل إىل املسجد العتيق  �
  وطلوَع الفجر

 استيقظنا مع طلوع الفجر .  : فاملعىن
 إن وجد( :  (املفعول معه يف اجلمل اآلتيةبيِ ين  �
 . ذاكرُت دروسي وحممٌد يلعب  �
 سْران وشاطَئ النيل .  �
 سافرُت وحممًدا إىل مصر ابلطائرة. �
�  
 :املفعول له((املفعول ألجله-4 �

 . وهو : مصدر يدل على سبب حدوث ما قبله ويشارك فعله يف وقته وفاعله
 زرُت املريض ؛اطمئناانً عليه. �
  . بييت مصابيح كثرية ترشيداً لالستهالكال أنري يف �
  . أاتبع إرشادات املرور رغبًة السالمة �
 . ال تكثر من الكالم خشيًة الزلل �
�  
   :املفعول املطلق -5 �

 .وهو : اسم يؤكد عامله أو يبني نوعه أو عدده ، وأكثر ما يكون املفعول املطلق مصدرا
 ك ضربتني .ضربت -مثل : ضربتك ضـراب ، ضربتك ضـراب قاسيا 

  : بني املفعول املطلق ونوعه فيما يلي -
  . أجابت الطالبة إجابة جيدة ، فأثنْت عليها املدرِ سة ثناء ،وصفقت هلا الطالبات تصفيقتني

 أنشد الشاعر قصيدته إنشادا رائعا .  -
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 شكرُت صديقي شكرا جزيال. �
  ، من ذلك :  ينوب عن املصدر احملذوف يف ابب املفعول املطلق بعض األشياء -
  . العـدد الدال على املصدر: ضربته أربعني ضربة -
لفظتا : كل وبعض بشرط اإلضافة ملثل املصدر احملذوف: تسرعت بعض التسرع أو كلَّ  -

 .التسرع 
�  
 اسم إن وأخواهتا: -6 �

ما أصل اسم ) إن وأخواهتا( ؟ أصـل كل من اسم إن وأخواهتا ، هو املبتدأ ، فهذه حـروف 
  . على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ ويسمى امسها ، وترفع اخلرب ويسمى خربهاتدخـل 

علمت أن جامعَة أم  - . لعل -ليت -لكن  -كأن   -أن  -إن  - : وهذه احلروف هي
  القرى رائدة .

  ليت السماَء متطـر ذهبــا. -
 إن يف القـرآن حكًما كثرية .  -

�  
   :خرب كان و أخواهتا - -7 �

رب كان وأخواهتا ؟ أصـل خرب كان وأخواهتا هو خرب املبتدأ ، فهذه أفعال تدخـل على ما أصل خ
وهذه األفعال هي :   . اجلملة االمسية فرتفع املبتدأ ويسمى امسها، وتنصب اخلرب ويسمى خربها

 -فتئ  - برح -زال  -ليس  -صـار  -ابت  -أمسى  -أضحى  -ظل  -أصبح  -كان 
 دام .  -انفك 

  : دث للمبتدأ واخلرب يف األمثلة اآلتيةوضحي ما ح �
  أضحى املسلمون متحــدين . -أصبحت مدننا رائعـة .  -

�  
   :احلال -8

، وجيوز حذفه دون أن خيتل احلال : وصف منصوب يبني هيئة ما قبله وقت وقوع الفعل 
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  .املعىن
  .إىل املدرسة ماشيةً فاطمة ذهبت مثل : جاء حممد مستبشرا ،  

( قد بينت حالة وهيئة ماشية -الحظت يف األمثلة السابقة أن : ) مستبشرا البد أنك *
فاطمة( ، واحلال دائما منصوبة ، وصاحبها  -صاحبها وصاحب هذه احلال على التوايل حممد
  . يف الغالب معرفة ، مرفوع أو منصوب أو جمرور

 
   :التمييز -9

  . نسبة التمييز : اسم نكرة مبعىن من ، مبني إلهبام اسم أو
  ومن األمساء املبهمة :

  . العدد : حنو : حضر احلفل تسعون مدعوا- أ *
  . املقدار ) مساحة أو كيل أو وزن( : حنو : اشرتيت مرتا قماشا ، و أوقيتني ذهبا  -ب   
 : والنسبة املبهمة نوعان*

 .)جران األرض عيواننسبة الفعل للفاعل حنو) اشتعل الرأس شيبا ( ونسبة الفعل للمفعول حنو: ) وف
 
   :املستثىن -10 �

  مم يتكون أسلوب االستثناء ؟
املستثىن نفسه ( ، فلو نظران يف  -أداة االستثناء  -املستثىن منه (يتكون أسلوب االستثناء من 

، )إالمنه هو ) الطالب (، واألداة هي )حضر الطالب إال حممدا ( لوجدان أن املستثىن  (املثال 
  )حممدا واملستثىن هو ) 

هني أو استفهام إنكاري( ، وجب  -إذا وجد املستثىن منه ومل تسبق اجلملة بنفي أو )شبهه 
 .على أنه مستثىن  نصب ما بعد )إال(

وإذا وجد وسبق بنفي أو شبهه ،جاز نصب ما بعد )إال( على أنه مستثىن أو إعرابه) بدال( من   �
ملة منفية فعندئذ يعرب ما بعد )إال( على وإذا ُحذف املستثىن منه وكانت اجل . املستثىن منه

  . حسب موقعه من اإلعراب
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 أليب متام  )للحفظ( نص شعري
تنتمي األبيات اليت بني أيدينا إىل شعر احلكمة ، و قد برز هذا اللون منذ العصر اجلاهلي ، مع "زهري 

بدي جمموعة من النصائح و بن أيب ُسلمى " .. يعربِ  الشاعر من خالله عن خالصة جتاربه يف احلياة و يُ 
 التوجيهات و الدروس و العرب ، تلخص خربته ، وابعه الطويل يف احلياة.

 
 فأنَت�وَمْن�تجاِريه�ســـواءُ� � إذا�َجــاَرْيَت��في�ُخلُـــٍق�دَنِيئا � 1

�َيجتنُب�المخازي 2  وَيْحِميِه�عِن�الغَــْدِر�الَوفاءُ� � َرأْيُت�الحـرَّ

 لَها�ِمْن�بعِد�ِشدَّتها�َرخـــاءُ� � �ــدَّة�ٍ�إالَّ�َسيأْتيوَما�ِمْن�ِشـــــ 3

ْبُت�هـذا�الدَّْهـــَر�حتَّى 4  أفَادَتْني�التََّجــاِرُب�والَعناءُ� � لقد�َجرَّ

 بَدا�لهُم�ِمَن�النـّـاِس�الَجفـاءُ� � إذا�ما�َرأُس�أهـــِل�البيِت�ولَّى 5

 بقى�العُودُ�ما�بقَي�اللِّحاءُ�وي � يَِعيش�الَمـْرُء�ما�استحيَا�ِبَخيرٍ� 6

 وال�الدُّنيا�إذا�ذَهَب�الَحيـاءُ� � فال�وهللاِ�ما�في�العيِش�َخـــير � 7

 ولْم�تستَْحي�فافعَْل�ما�تَشاءُ� � إذا�لم�تَخـْـَش�عاقبـــة�َ�الليالي 8

 
العصر  الشاعر : هو حبيب بن أوس بن احلارث الطائي، كنيته أبو متام، أحد الشعراء املتميزين يف

العباسي، متيز يف فنون الشعر املختلفة من مدح وهجاء ووصف وغزل وغريها، وإن كثر املدح والراثء 
 "يف شعره فقيل عنه "أبو متام مدَّاحة نوَّاحة

 هـ .231وتويف  -هـ 188ولد يف "جاسم" وهي إحدى القرى بسوراي ابلقرب من دمشق عام 
بينه وبني املتنيب والبحرتي، له تصانيف، منها فحول يف شعره قوة وجزالة، واختلف يف التفضيل 

 الشعراء، وديوان احلماسة.
 العاقبة ؟  -الدِنء  -اجلفاء       -اللحاء  –ما معىن : املخازي -1

 املعايب :             املخازي
 قشرة كل شيء :   اللحاء 

 البعد :   اجلفاء
 اخلسيس :  الدِنء 
 النهاية :   العاقبة
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 يوجه الشاعر خطابه يف قوله )جاريَت(؟ إىل من-2
 يوجه الشاعر خطابه إىل كل عاقل يف هذه احلياة.

 ما املنهج الذي رمسه الشاعر يف البيت األول؟ -3
 االبتعاد عن خمالطة السفهاء؛ ألن املرء على دين خليله ، وعلى املرء أن يرتفع عن الداناي.

 وضِ حي أثر احلياء على الفرد. -4
 لوقوع يف الرذائل وجيعله مقبوال حمبواب من اآلخرين.يصونه من ا

مينع احلياء الناس من اتباع شهواهتم وارتكاب الشرور واآلاثم. ما البيت الذي يدل على هذا -5
 املعىن؟

 وملْ تسَتْحي فافَعْل ما َتشاءُ  إذا مل ّتــَش عاقبـــةَ  الليايل 
 للشاعر جتربة ذكرها يف البيت اخلامس ،وضحيها. -6

 الناس يتنكرون ملن ال سند له.
 "إن مع العسر يسرا" هايت من النص ما يشري إىل معىن هذه اآلية الكرمية. -7

 هلا من بعد شدهتا رخاء. ::  وما من شدة إال سيأيت 
 بيِ ين املقصود بكل قول مما أييت:  -8
 ......  ........   ................   ويبقى العود ما بقي اللحاء.  -
 المة اإلنسان أبخالقه احلسنة.س
 ........ ..... ..... ....... .....   إذا ما رأس أهل البيت وىل. -

 إذا فقدت األسرة عائلها وكبريها وسندها.
 
 ما وجه الشبه بني احلياء واللحاء؟ -9

 احلياء لإلنسان كاللحاء للشجر، كالُها حيمي صاحبه.
 الَوفاءُ  الغَــْدرِ عِن  يهِ حَيْمِ و  جيتنُب املخازي احلُـرَّ رأيُت 

 أعريب ما حتته خط يف البيت السابق. -10
 احلر: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
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 حيميه : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة. 
 واهلاء : ضمري مبين يف حمل نصب مفعول به .        

 سرة الظاهرة.الغدر: اسم جمرور بـ )عن( وعالمة جره الك
 الوفاء: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  
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 علم الصرف

 تعريف الصرف 
( ؛ من صرف الزمان . و  التغيري و التقليب من حال إىل حال، :لغًة  الصَّْرفُ  و هو مصدر الفعل )صمرمفم

ن وجه إىل وجه ،و من حال إىل حال. صروفه و تصاريفه ؛ أي :تقلباته. و تصريف الرايح حتويلها م
 .: علٌم أبصول يُ ْعرمف هبا أحواُل أبنيِة الكلمِة، اليت ليست إبعراٍب وال بناءٍ اصطالًحا والصَّْرفُ 

 .واألبنيُة: َجُع بناٍء، وهى هيئُة الكلمِة امللحوظِة، من حركٍة وسكوٍن: وعدِد حروٍف، وترتيبٍ 
 .وحالة تركيب للكلمات العربية حالتان: حالُة إفرادٍ 

 ."فالبحُث عنها، وهي ُمفردٌة، لتكون على وزن خاصٍ  وهيئة خاصة هو من موضوع "علم الصرف
من رفٍع، أو نصٍب، أو  - والبحُث عنها وهي ُمركبٌة، ليكونم آخرُها على ما يمقتضيه ممنهُج العرب يف كالمهم

، أو جزٍم، أو بقاٍء على حالٍة واحدة، من تمغريُّ  موضوع "علم اإلعراب" أو ما يسمى علم  هو من -جر 
 . النحو

 :موضوع علم الصرف و اختصاصه
 موضوع علم الصرف :األلفاظ العربية ، و اختصاصه:ب 

 .األفعال املتصرفة ؛ أي األفعال اليت ُتشتق منها صيغ الفعل املختلفة  -1
 .األمساء املتمكنة ؛ أي األمساء املعربة -2

ً منو هذا يعين أن علم الصرف ال  : يتناول ابلدراسة كال 
 .احلروف -أ

 .األفعال اجلامدة ؛ مثل : نِْعمم و بِئسم و عسى و ليس -ب
األمساء املبنية ؛ كالضمائر و أمساء االستفهام و أمساء الشرط و األمساء املوصولة و الظروف املبنية و  -ج

 .غريها
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 امليزان الصريف
  :تعريفه

ملعرفة أحوال بنية الكلمة، من حيث عدد حروفها ، وترتيبها، وما فيها من  وضعه علماء العربية؛هو معيار 
اصطلح الصرفيون على اختاذه من أحرف  أصول وزوائد، وحركات وسكنات، وما طرأ عليها من تغيري.

 ."ل" لوزن الكلمات العربية القابلة للتصريف ع "ف
 

 :اخرتاع امليزان وأسبابه
عرفة أبنية الكلمة وأحوال تلك األبنية، فاختذوا معيارا لفظيا مسوه "امليزان"، احتاج الصرفيون إىل مقياس مل   

 .والتزموا فيه موافقة املوزون يف هيئته من حركة وسكون، أو تقدمي وأتخري
وملا كان أكثر الكلمات القابلة للتصريف على ثالثة أحرف، يف أصوهلا ال تنقص عنها وال تزيد عن 

ثيا قابال للزايدة، واختاروه من لفظ "فعل، وقابلوا أحرف امليزان أبصول الكلمة مخسة، جعلوا امليزان ثال
املوزونة، فالفاء يقابل أوهلا، والعني يقابل اثنيمها، والالم يقابل اثلثها، مع مراعاة موافقة امليزان لبنية الكلمة 

 .املوزونة من حركات وسكنات وترتيب وعدد أحرف
 

 :" معيارا للوزن الصريفل ع "ف ادةأسباب اختيار مل
  .عموم داللة لفظ "فعل" على َجيع األحداث، وما يف حكمها -1
توزع خمارج أحرفها ابلتساوي بني جهات جهاز النطق الثالث؛ فالفاء من مقدمه والعني من آخره  -2

 .والالم من وسطه
 .صحة أحرفها، حَت تسلم من التغيريات اليت تعتور أحرف العلة -3

  :ان الصريففوائد امليز 
 .التمييز بني الثالثي والرابعي واخلماسي من األمساء واألفعال -1
 .معرفة أصول الكلمة من زوائدها -2
 .معرفة األصول احملذوفة من أحرف الكلمة -3
 .معرفة التقدمي والتأخري يف األحرف، وذلك يف حالة القلب املكاين -4
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 كيفية الوزن:

هنا مكونة من ثالثة أحرف ، مثل ) قمممر( فإننا نقابل احلرف األول من الكلمة إذا كانت الكلمة املراد وز  -1
ابلفاء، ونسميه فاء الكلمة، ونقابل احلرف الثاين من الكلمة ابلعني، ونسميه عني الكلمة، ونقابل احلرف 

فكلمة األخري من الكلمة ابلالم ، ونسميه الم الكلمة، ونضبط أحرف امليزان بنفس ضبط حروف الكلمة. 
 .) قمممر( وزهنا )ف معمل(

 ُكُتب ُكِتبم  كمتمبم  الكلمة

 فُ ُعل فُِعلم  ف معملم  وزهنا

 إذا زادت الكلمة عن ثالثة أحرف، فيكون التايل: -2

إذا كانت الكلمة انشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف ) أو مخسة( نكرر يف امليزان  -أ 
 جم )ف مْعلملم( ، ونقول يف وزن جمْعفمر )ف مْعلمل(.فنقول يف وزن دمْحرم  الالم  مرة )أو مرتني(

إذا كانت الزايدة انشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة ، كررت ما يقابله يف امليزان،  -ب 
 مثل ) قمدَّمم وزهنا )ف معَّل(.

إذا كانت الزايدة انشئة من زايدة حرف أو أكثر من حروف الزايدة ،)جمموعة يف كلمة  -ج 
ألصول من الكلمة حبروف امليزان ، وعربت عن الزائد بلفظه، فنقول يف سألتمونيها(، قابلت ا

 وزن قمائِم  )فماِعل( ، وت مقمدَّمم على وزن )ت مفمعَّلم( ، واْستمْخرمجم على وزن )اْست مْفعملم(، وهكذا ...

إذا كان الزائد مبدالً من اتء االفتعال ، أنيت يف امليزان ابألصل ، فيقال يف وزن اْضطمرمبم )  -د 
 اف ْت معملم(

 إذا حصل حذف يف الكلمة فإننا حنذف حرف امليزان الذي يقابله ، فنقول يف وزن : -3
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 ُقلْ  قماضٍ  الكلمة
 ُفلْ  فماعٍ  وزهنا

 أصلها قاضي)فاعل( توضيح
ُحِذفت الياء من الكلمة ، فحذفنا حرف امليزان الذي 

 يقابلها ، وهو الالم.

قول )فعل(، ُحِذف -أصل الفعل ثالثي قال
 سطه فحذفنا عني الكلمة يف امليزان.و 

 

 كيفية الكشف يف املعاجم

 تعريف املعجم

 ه      و كت      اب حيت      وي عل      ى ع      دد كب      ري م      ن املف      ردات اللغوي      ة املرتب      ة ، يب      ني معانيه      ا ، ويض      بط بنيته      ا ،
 .، وَج                                             وع التكس                                             ري للمف                                             ردات ه                                             امن وي                                             ذكر مش                                             تقات

 ...هج خمتلف                         ة واملع                         اجم اللغوي                         ة كث                         رية، أُلِ ف                         ت يف عص                         ور خمتلف                         ة ، مبن                         ا
 ، يف خمتل       ف التخصص       ات ، فاللغ       ة حب       ر زاخ       ر ، عل       مواملع       اجم هل       ا أمهي       ة كب       رية يف حي       اة طال       ب ال

 ..ا غم            ض علين            ا م            ن كلم            ات ف            نحن حنت            اج كث            ريا ه            ذه املع            اجم لك            ي نكش            ف عم             
 س    واء يف حبوثن    ا العلمي    ة ، أو الكلم    ات ال    يت َت    ر علين    ا أثن    اء ق    راءة الكت    ب العلمي    ة ، أو ح    َت الص    حف

 ، أو تل    ك ال    يت نس    معها يف اإلذاع    ة ، أو حمط    ات التلف    زة ، فنح    ار يف معناه    ا ، ولك    ن احل    رية ل    ن مي    ةليو ا
 .ا منتلك معاجم يف بيوتنا ، ونستطيع أن نستخدمها االستخدام السليم ا ؛ إذا كن  ري تدوم كث

 .دات وختتلف طريقة الكشف يف املعجم ابختالف املدرسة اليت يتبعها املعجم يف ترتيب املفر 

 وأشهر هذه املدارس:

، وقد  الصوتية وهي مدرسة تعتمد على ترتيب احلروف على حسب خمارجها: مدرسة اخلليل  -1
فقد بدأ ابحلروف اليت  )العني(ى ب  يف معجمه املسم  ) ه 175ت  (اعتمدها اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

 .الشفة  خترج من خترج من احللق ، مث احلروف اليت خترج من اللسان مث احلروف اليت
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 من أصعب املدارس ، وال يلجأ إليها إال بعض املتخصصني ، ومن املعاجم وهذه املدرسة تعد        
 أليب منصور  )ذيب اللغة هت (أليب علي القايل ، ومعجم  ) البارع يف اللغة  :) قةاليت اتبعت هذه الطري

 البن سيده. )احملكم  (األزهري ، ومعجم 
 عد ت آخر الكلمة هو األساس(.) ى مدرسة القافيةوتسم   مدرسة اجلوهري ، -2

 وتتمثل يف الرتتيب اهلجائي للكلمة ، مبتدئة )ه 3٩8ت  (واجلوهري هو إمساعيل بن محاد اجلوهري 
 ..ابحلرف األخري من املادة األصلية للكلمة ، فاحلرف األول مث الثاين 

 )الصحاح  ( جمهوقد اعتمد هذا الرتتيب يف مع
) بعدد حروف فصول كل ابب مقسم إىل لكلمات يف هذه املدرسة إىل مثانية وعشرين اباب ، و وتقسم ا
هو احلرف األخري من مادة الكلمة، والفصل هو احلرف األول منها ، مع  ، ويكون الباباهلجاء(

 .الرتتيب  يف  االعتبار ابحلرف الثاين
اخلاء ،  جندها يف ابب اجليم ، فصل ) ج خر  ( :جنردها من الزايدة أوالً فتصبح  )استخرج  ( مةفكل

 .جندها يف ابب الدال ، فصل احلاء  )محد  (بعد جتريدها من الزايدة تصبح ( حممد (وكلمة 
البن منظور  )العرب لسان:)عليها أهم املعاجم يف العربية ، ومنها  وهذه املدرسة مشهورة ، وقد اعتمدتْ 

 للزبيدي  )العروس  معجم اتجو )  )ه816ت (دي للفريوز أاب )القاموس احمليط(و   )ه711ت (
 .(.ه17٩٠ت  )

وهو ترتيب قائم على ترتيب حروف اهلجاء  : مدرسة الرتتيب اهلجائي )حسب أول الكلمة( -3
ابتداًء ابهلمزة ، وانتهاًء ابلياء ، وهذه املدرسة هي أسهل املدارس ، ومن املعاجم اليت سارت  العادية،

 على هذا
 :الرتتيب 

املنري  واملصباح  )ه538ت  (، وأساس البالغة للزخمشري )ه 433ت  (نتهى يف اللغة للربمكي امل
 . )ه 772 ( ميللفيو 

فأغلب   (الوسيط املعجم (، و )املعجم الكبري  (مع اللغوي ابلقاهرة أيضا نفس هذا الرتتيب يف جملبع اوات  
(  أقرب املوارد(و للويس اليسوعي ، ) نجدامل( :املعاجم احلديثة اتبعت هذا املنهج لسهولته ، ومنها

 .للشرتوين ، وغريها من املعاجم
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 طريقة الكشف عن كلمة يف املعجم

 

 : تيةمة يف املعاجم تتبع اخلطوات اآلللبحث عن معىن كل
 :د الكلمة من حروف الزايدة ، إذا كانت مزيدة ، وترد إىل أصوهلا ابلطرق التالية جتر   -1
درسان  دروس،(، )حبث =حبوث أو حبثان  (إىل مفردها إن كانت مثناة أو َجعا برد الكلمة  )أ  (
 ( .درس =
املشتقات ،  بردها إىل املاضي ، إن كانت مضارعا ، أو أمرا ، أو مصدرا ، أو أي نوع من )ب  (

 ،=خمرمجم ( استخرج ( ، )بم تم كم  =مكتبة ، مكاتب ، كتابة  (،  )وقف  =يقف  (وحذف الزوائد منها ، 
 . )ع قم ن م  =مستنقع(، )رم فم غم  =استغفر ) 
أصل  فإن ..، مثل قال  )الواو أو الياء  (إىل أصلها   برد األلف يف احلرف الثاين أو الثالث ) ج  (

 .)يبيع ( بدليل املضارع )ايء  (وابع أصل األلف  ) يقول  (، بدليل الفعل املضارع  )الواو  (األلف 
حنذف  ) سةاملدر (، فكلمة )اتء التأنيث  (أو  )أل  (أداة التعريف  :ثل حبذف احلروف الزائدة م )د  (

 .)درس(، مث امليم الزائدة ، فتصبح املادة  )اتء التأنيث  (التعريف ، مث  )أل  (منها 
التصنيف ،  إذا مت جتريد الكلمة من الزايدات ، ميكن حبثها يف أي معجم على حسب طريقته يف -2

 ، )نفر  (بعد جتريدها من الزايدة تصبح  ) استنفر (فمثالً كلمة 
 ر ن ف (لخليل على حسب الرتتيب الصويت ، فنجدها يف مادة )العني( ل فنبحث عنها يف معجم( 

  .النون قبل الفاء ألن  خمرج الراء قبل النون ، وخمرج 
 الراء  (ب اب البن منظور ، فإننا جندها يف( لسان العرب (وإذا أردان أن نبحث عن هذه الكلمة يف( 

 .)النون  (فصل 
  )فصل )الفاء(. –وإذا أردان ان نبحث عنها يف )أساس البالغة ( جندها يف ابب) النون 


