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 الجـــــــــــــر   حروف

 

 أقسامها )أ(

 :تنقسم حروف اجلر إىل قسمني

 :: ما جير األمساء الظاهرة واملضمرة مجيعاً وهو سبعة أحرف هيالقسم األول

 .الالم -الباء -يف -على -عن -إىل -من

  فمثال اجلر مبن

 .﴾ومنك وِمن نوح﴿

 ومثال اجلر إبىل

 .﴾إليه يرد علم الساعةِ ﴿ -﴾إىل هللِا مرجُعكم مجيعا﴿

 ومثال اجلر بعن

 .﴾رضي هللا َعنهم ورضوا عنه﴿ -﴾لرتكنبَّ طبقاً عن طبق﴿

 ومثال اجلر بعلى

 .﴾وعليها وَعلى الفلك حتملون﴿

 ومثال اجلر بفي

 .﴾ جاريةن }ِفيها عنين  -﴾وىف األرض آايت للموقنني﴿

 ومثال اجلر ابلباء

 .﴾لَنذهنبَّ بك﴿ -﴾آمنوا ابهلل ورسولِهِ ﴿

 ومثال اجلر ابلالم

 .﴾كل له قانتون﴿ -﴾هلِل ما يف السموات وما يف األرضِ ﴿

 -التاء -الواو -حىت -ما جير األمساء الظاهرة فقط وهي بقية احلروف اليت هي: الكافالقسم الثاين: 
 .رب -منذ -ومذ

 ر ابلكاففمثال اجل

 .﴾كمثل احلماِر حيمُل أسفاراً ﴿
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 ومثال اجلر حبىت

 .﴾سالم هي حىت مطلِع الفجر﴿

 ومثال اجلر ابلواو

 .﴾والتنِي والزيتوِن وطور سينني﴿

 ومثال اجلر ابلتاء

 .﴾اتهلِل ألكيدنَّ أصناَمكم﴿

 :ومثال اجلر مبذ ومنذ

 .ُمْنذ شهر ما رأيُت خالداً مذ يوِم العيِد، أو ما كلمت أخاك 

 :ومثال اجلر برب

 ."ُرب ميني ال تصعد إىل هللا يف هذه البقعةِ  "

 ب( أهم معاين حروف اجلر(

 : ِمن  

سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد ﴿: ومن معانيها االبتداء كقوله تعاىل
أي: بعضه.  .﴾رب حىت تنفقوا مما حتبونلْن تنالوا ال﴿ :والتبعيض، أي معىن "بعض" كقوله تعاىل .﴾األقصى

 .وحنو: أخذت من الكتِب، وأنفْقت من الدراهم

 : إىل

من  تُ رْ سِ أو يف املكان حنو:  .﴾مث أمتوا الصيام إىل الليلِ ﴿ :ومن معانيها انتهاء الغاية يف الزمان كقوله تعاىل
 .الرايض إىل الدرعيةِ 

 :عن

 .عن البلد ، أي ابعدته، أو بعدت عنه بسبب السفرومن معانيها اجملاوزة، أي البعد حنو: سافْرت  

 :على

ومن معانيها االستعالء، وهو كون الشيء فوق الشيء. ويكون االستعالء حسياً حنو: ركبت على الفرس ،  
 .﴾وفضَّلنا بعَضهم على بعض﴿ :أي فوقه، أو معنوايً حنو

 :يف

"يف أربعة أايٍم" وقد  ، أو زمانية حنو:.﴾زقكمويف السماِء ر ﴿ :ومن معانيها الظرفية، وهى إما مكانية حنو 
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وأتيت  .﴾غلبت الروم يف أدىن األرِض. وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني﴿ :اجتمعا يف قوله تعاىل
 .أي بسبب هرة  "دخلت الناَر امرأةن يف هرٍة حبسْتها" :للتعليل حنو

 :الباء

ا حقيقي وهو أن يصل العامل إىل اجملرور حقيقة ومن معانيها اإللصاق وهو اتصال بشيء لشيء. وهو إم 
أي أبن مياسه نفسه حنو: أمسكُت بيدك. وإما جمازى وهو أن مياس العامل ما يقرب من اجملرور. حنو: مررت 

 .أبخيك، أي الصقت مروري مبكان يقرب من أخيك. وأتيت لالستعانة حنو: كتبت ابلقلم

 :الالم

وحنو "الدار خلالٍد". وأتيت للتعليل وهي الداخلة على علة  ،﴾السموات له ما يف﴿: ومن معانيها امللك حنو 
  .الشيء حنو: جئت إلكرامك

 : الكاف

 .﴾َمَثل نُوره كمشكاة﴿:  ومن معانيها التشبيه حنو 

 :حىت

 .م حىت املماتلتفيد االنتهاء حنو: اطلِب الع، يف معىن إىل 

 : التاء والواو

 .﴾اتهلل لقد آثرَك هللاُ علينا﴿: وقوله .﴾عشر لٍ وليا والفجرِ ﴿ :تكوانن للقسم كقوله تعاىل 

 .وختتص التاء بلفظ اجلاللة. أما الواو فتدخل على كل مقسم به

 :ُمذ  وُمن ذُ 

ويشرتط يف جمرورمها أن يكون اسم زمان. ويكوانن مبعىن من البتداء الغاية إن كان ما بعدمها ماضياً حنو: ما 
مذ شهٍر . ويكوانن مبعىن )يف( إن كان الزمان حاضراً حنو: ما رأيت حممداً رأيته مذ يوم اجلمعة، وما كلمته 

 .مذ أو منذ يومي هذا. ويشرتط يف عاملها أن يكون فعال ماضياً منفياً 

 :ُرب  

ومن معانيها التقليل وال جتر إال النكرات حنو: رب حاٍل أفصُح من مقاٍل. وقد تدل على التكثري حنو: ربَّ  
 .أمك أٍخ لك مل تلده
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 اإلضافة
 

 أضفت: آخر وبتعبري[. خالد: ]الثاين إىل[ كتاب: ]األولَ  نسبتَ  فقد ،[خالدٍ  كتابُ  هذا: ]قلتَ  إذا     
 [.إليه املضاف: ]ويسّمونه الثاين، إىل ،[املضاف: ]النحاة ويسميه األول،

 :صنفان واإلضافة     
 ففي. خيتلف وال املعىن يفسد فال ِفْعُله، املضافِ  حَمَلَّ  حَيلَّ  أن وضابطها: (1)اللفظية اإلضافة -1     

، مهضومُ  وهذا علٍم، طالبُ  هذا: ]قولك  أْحَلْلتَ  إذا خيتلف، وال املعىن يصحّ [ اخلُُلقِ  َحَسنُ  وهذا احلقِّ
ه، يُ ْهَضمُ  وهذا ِعلماً، َيطلب هذا: ]فقلت املضافِ  لَّ حم الفعلَ   [.ُخُلُقه حَيُْسنُ  وهذا حقُّ

 كاِتبُ  هذا: ]ثالً م قولك ففي املضاف؛ حمل فيها حيلّ  ال الفعل أن وضابطها: (2)املعنوية اإلضافة -2     
. املعىن لفسد ،[احملكمةَ  يكُتب هذا: ]فقلتَ  حمّله أحللَته ولو[. كاِتبُ ] حملّ [ َيْكُتبُ ] ِفْعلُ  حيلّ  ال[ احملكمةِ 

[ الدارَ  يفَتحُ  هذا: ]فقلت[ ِمفتاح] املضافِ  حمل[ يَفتحُ ] ِفعلَ  أحللت لو ،[الدارِ  ِمفتاحُ  هذا: ]قولك ويف
 .الفساد إىل االختالفَ  املعىن لََتَجاَوزَ [ خالدٍ  مفتاحُ  هذا: ]قولك مثل يف هأحللت ولو املعىن؛ الختلف
 :اإلضافة أحكام

 .أبداً  جمرور إليه املضاف   ·   
 .السالمة ومجعِ  املثىن نونُ  وال التنوين، يلحقه ال املضاف   ·   
 [.اخلُُلقِ  احلسنَ  الرُجلَ  حَنرَتِم: ]وحن لفظية، اإلضافة كانت إذا إال ،[أل ] ب  املضاف حيّلى أن جيوز ال   ·   
 وقلمَ  كتابَ  استعرتُ : ]حنو اختصاراً  األول حذف جاز هو، هو إليه واملضاف إضافتان، تتابعت إذا   ·   

 [.خالد وقلمَ  خالدٍ  كتابَ  استعرتُ =  خالد
 :الفاعل اسمِ و المشبهة الصفةِ  إضافة     

 حسنُ  رجلن  زاران: ]تنكريها يف قوُُلم يهوعل ،[أل ] ب  تتعّرف بل ابإلضافة، تتعّرف ال: املشبهة الصفة   ·   
 [.األخالق احلسنُ  الرجلُ  زاران: ]فقيل[ أل ] ب  ُحلَِّيت تعريفها أُريد فإذا[. األخالق

 هللاَ  حنمد: ]حنو معرفة، إىل إبضافته فيتعّرف حقيقية، إضافته كانت ُمِضّي، على دلّ  إن: الفاعل اسم   ·   
 [.الَكونِ  خالقَ 

 قومِ  قول كنحو املعرفة، إىل إبضافته يتعّرف فلم لفظية، إضافته كانت استقبال، أو حال ىعل دلّ  فإن     
 .[ممِطُران عارضن  هذا[: اآلية يف( عاد)

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Edafah.htm#_ftn1
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Edafah.htm#_ftn2
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/SefaMushabaha.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/EsmFael.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Adawat/Al.htm


7 
 

 :أي. الوجهان جاز استمرار على دلّ  وإن     
 الدين يومِ  مالكِ ...  هللِ  احلمد[: حنو حقيقية، اإلضافة فتكون املاضي، جانب اعتبار جاز -آ     

 الليلِ  وجاعلُ [: حنو لفظية، اإلضافة فتكون ،(وغداً  اليوم) واالستقبال احلال جانب اعتبار وجاز -ب     
 سكناً 

 :مالحظتان     
 أو الشاهد هذا يف وهناك، هنا وااللتواء، الت ََّلّوي فيها يكثر املشبهة، والصفة الفاعل اسم إضافة -آ     
 ومع. وتفاسري خمتلفةً  وشروحاً  آراءً  - معها سار ما - يرى يظلّ  ،واللغة النحو كتب قارئ أنّ  هنا ومن. ذاك

َقض ال هللا كتاب من شواهد على مؤّسس قّررانه ما إنّ  ذلك  .تُ ن ْ
 القاعدة تثبيت منه الغاية إمنا والنماذج، واحلواشي املنت يف الشواهد تكرار من القارئ يراه ما -ب     

 .ابلتكرار
  

 :المتكلم ياء إلى المضاف

 و مثىن، يكون ال و منقوصاً، أو مقصوراً  يكون أال: بشرط للمناسبة آخره على الثالث احلركات تقدر – أ
 ( . كتاِب  يف قرأتُ  ) – 3(  كتاِب  قرأتُ  ) – 2(  كتاِب  هذا ) -1:مثال.  سامل مذكر مجع ال

 مقدرة إعرابه وعالمة ،((3يف ) وجمرور،  (2يف ) ومنصوب،  (1يف املثال ) مرفوع اسم، : ) كتاب إعراب 
 . للمناسبة آخره على

 هذا كتاب -1
 .اإلعراب من له حمل ال السكون، على مبين حرف، ، للتنبيه:  ها :هذا

 . مبتدأ رفع، حمل يف السكون، على مبين إشارة، اسم :ذا
 ابحلركة احملل اشتغال ظهورها من منع ؛ آخره على املقدرة الضمة:  رفعه وعالمة مرفوع، خرب، :كتاب

 جر حمل يف السكون، على مبين متصل، ضمري:  والياء ، مضاف وهو ، للياء املناسبة
 . إليه مضاف

 .اإلعراب من ُلا حمل ال ابتدائية، ، امسية مجلة( :  كتاب هذا ) مجلة إعراب
 قرأت كتاب. -2

 متصل، ضمري : والتاء ، املتحركة الفاعل بتاء التصاله ؛ السكون على مبين ماض، ، فعل :قرأت
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 . فاعل رفع، حمل يف الضم، على مبين
 من منع ؛ املتكلم ايء قبل ما على املقدرة الفتحة:  نصبه وعالمة منصوب، ، به مفعول :كتاب

 على مبين متصل، ضمري:  الياء ، مضاف وهو ، للياء املناسبة ابحلركة احملل اشتغال ظهورها
 . إليه مضاف ، جر حمل يف السكون،

 ت يف كتابقرأ -3
 . السابق املثال يف إعراهبا سبق :قرأت

 . اإلعراب من له حمل ال ، السكون على مبين جر، حرف :يف
 من منع ؛(  الياء قبل ما)  آخره على املقدرة الكسرة:  جره وعالمة يف، ب  جمرور اسم :كتاب

 على مبين متصل، مريض:  والياء ، مضاف وهو ، للياء املناسبة ابحلركة احملل اشتغال ظهورها
 . إليه مضاف ، جر حمل يف السكون،

 أو مقصور ألنه ؛ آخره على احلركة تقدر:  منقوصاً  أو مقصوراً  املتكلم ايء إىل املضاف كان إذا – ب

    (. التعذر أو للثقل ) منقوص

   ِي ايِ  ه  كَّأ ِ ع ص  ا أ ت و  ل ْيه    ع 

 منع ؛ األلف على املقدرة الضمة:  رفعه وعالمة مرفوع، ،املتكلم ايء إىل مضاف ، مقصور ، اسم:  عصاي
 . التعذر ظهورها من

 . مبتدأ رفع، حمل يف الفتح، على مبين منفصل، رفع، ضمري :هي
 وهو ، التعذر ظهورها من منع ؛ األلف على املقدرة الضمة:  رفعه وعالمة مرفوع، خرب، :عصاي

 .إليه مضاف ، جر حمل يف ،الفتح على مبين متصل، ضمري:  والياء ، مضاف
 مسترت ضمري:  والفاعل آخره، على الظاهرة الضمة:  رفعه وعالمة مرفوع، مضارع، ، فعل :أتوكأ

 .  أان:  تقديره ، وجوابً 
 . اإلعراب من له حمل ال ، السكون على مبين جر، حرف:  على :عليها

 ابلفعل متعلقان:  واجملرور اجلارو  ، اجلر حبرف جر حمل يف السكون، على مبين متصل، ضمري :ها
 (.  أتوكأ) 

 (.القول مقول) به مفعول نصب، حمل يف امسية، مجلة( :  عصاي هي)  مجلة
 (.  فقط الياء)  من أو ،(  عصاي)  من حال نصب، حمل يف فعلية، مجلة( :  أتوكأ)  لةمج

 (. حماميَّ  استشرتُ )  :آخر مثال
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 ؛ الياء على املقدرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب، ، املتكلم ءاي إىل مضاف ، منقوص ، اسم:  حمامي
 . لإلدغام العارض السكون:  ظهورها من منع:  نقول أو .الثقل:  ظهورها من منع

 متصل، ضمري:  والتاء ، املتحركة الفاعل بتاء التصاله ؛ السكون على مبين ماض، ، فعل :استشرت
 . فاعل رفع، حمل يف الضم، على مبين

 ظهورها من منع ؛ الياء على املقدرة الفتحة:  نصبه وعالمة منصوب، ، به مفعول:  حمامي :اميحم
 . إليه مضاف ، جر حمل يف الفتح، على مبين متصل، ضمري:  والياء ، مضاف وهو ، الثقل

 ركاتاحل تقدر ال و ابحلروف يعرب فإنه:  سامل مذكر مجع أو مثىن املتكلم ايء إىل املضاف كان إذا - ج 
 (.  صديقاي زارين)  . حينئذٍ 

 . لإلضافة النون وحذفت ، مثىن ألنه ؛ األلف:  رفعه وعالمة مرفوع، اسم،:  صديقاي
 على مبين حرف، ، للوقاية:  والنون ، آخره على الظاهر الفتح على مبين ماض، ، فعل :زارين

 نصب، حمل يف سكون،ال على مبين متصل، ضمري:  والياء. اإلعراب من له حمل ال ، الكسر
 . به مفعول

 .مضاف وهو ، لإلضافة ؛ النون وحذفت ، مثىن ألنه ؛ األلف:  رفعه وعالمة مرفوع، فاعل، :صديقاي
 . إليه مضاف ، جر حمل يف الفتح، على مبين متصل، ضمري:  والياء

  
عي صحَبيِن :) آخر مثال  (. املطار إىل مودِّ

 وجاء ، ساكنة ألهنا ؛ ايء انقلبت الواو ، سامل مذكر مجع ألنه ؛ الواو : رفعه وعالمة مرفوع، اسم،:  مودعي
 . لإلضافة ؛ النون وحذفت ، املتكلم ايء يف وأدغمت ، مفتوحة ايء بعدها

 مبين حرف، ، للوقاية:  والنون ، آخره على الظاهر الفتح على مبين ماض، ، فعل:  َصِحبَ  :صحبين
 .اإلعراب من له حمل ال الكسر، على

 .به مفعول نصب، حمل يف السكون، على مبين متصل، ضمري :والياء
 ،واملدغمة ايء املنقلبة الواو وهذه ، سامل مذكر مجع ألنه ؛ الواو:  رفعه وعالمة مرفوع، فاعل، :مودعي

 .مضاف وهو لإلضافة، ؛ النون وحذفت ، املتكلم ايء مع
 . إليه مضاف ، جر حمل يف الفتح، على مبين متصل، ضمري :والياء

 . اإلعراب من له حمل ال ، السكون على مبين جر، حرف :إىل
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 متعلقان:  واجملرور واجلار ، آخره على الظاهرة الكسرة:  جره وعالمة إىل، ب  جمرور اسم :املطار
 ( .صحبين) ابلفعل

 .اإلعراب من ُلا حمل ال ابتدائية، ، فعلية مجلة( :  مودعي صحبين ) ومجلة
 

 :واسمه درالمص عمل

 

 :أحواله مجيع يف فعلهما عمل املصدر واسم هو يعمل َأن جيوز ولذلك الفعل، َأصل املصدر
 واجملرور فاجلار( صدقة كساءً  فقرياً  وِإعطاءن  صدقة، مبعروف أَمرن ) مثل واإلضافة،(( لأ)) من جمرداً  -1

 نصبت املصدر( إعطاءُ )و ابلباِء، به راملْأمو  إىل يتعدى( أَمر) فعله أَلن( أَمرْ ) ابملصدر تعلقاً ( مبعروف)
 .مفعولني ينصب فعلها أَلن مفعولني

 إليه مضاف والكاف( تعلم) للمصدر به مفعول( احلساب)ف . احلسابَ  تعلُّمك أَعجبين: مثل مضافاً  -2
 .املعىن يف الفاعل وهو لفظاً 

 (.النكاية) درللمص به مفعول(أعداءَ )ف . أعداَءه النكايةِ  ضعيف: مثل(( لأ))ب  حملى -3
 :حالني يف إال املصدر واسم املصدر يعمل وال

 .اجملرمَ  حبساً  الفقرَي، عطاءً : فعلهما عن ينواب َأن -1
 :تقول املصدرية( ما) َأو املصدرية( َأنْ )ب  مصحوابً  حملهما الفعل حلول يصح أن -2

 تتعلمُ  ما يعجبين: قلت حاللل الزمان كان وإذا احلساَب، تتعلم أن يعجبين=  احلسابَ  تعلُّمك يعجبين
 .اليوم احلسابَ 

 وال ،(العلم واسع أَنت املطرب، صوت ُأحب) مثل احلدوث هبا يراد ال اليت املصادر تعمل ال هذا وعلى
 وال له، عمل ال مؤكد واملصدر( َأكرم) للفعل مفعول فالفقري( الفقريَ  إكراماً  َأكرمت) مثل املؤكدة املصادر
 ابلفعل نصب( َأخاك)ف ( سبع صوتَ  صوتن  له فإذا أخاك زورتني زرت) مثل العدد َأو للنوع املبنية املصادر

 تقديره حمذوف بفعل ولكن( صوتن ) السابق ابملصدر تنصب مل( صوتَ )و للعدد، املبني ابملصدر ال( زرت)
 (.الباب فُتْيحك سرين) يقال فال تعمل ال املصغرة املصادر وكذلك(. يصوت)
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 :ثالثة أحكام
 املعمول كان أَو( حبساً  اجملرمَ : )مثل فعله عن انئباً  املصدر كان إذا إال عليه املصدر مفعول يتقدم ال -1

 (.إكرامك يعجبين الفقريَ : )يقال وال(. املرور ابلدار تتجنب: )مثل وجمروراً  جاراً  َأو ظرفاً 
 الكثريةُ  قراَءتك تفيدك) يقال وال( الكثريةُ  الدرس قراَءُتك تفيدك: )نعته ُأخر املصدر ِإعمال أُريد ِإذا -2

 (.الدرسَ 
: مثل للمحل مراعاةً  النصب َأو والرفع للفظ مراعاةً  اجلر املصدر إِليه املضاف املعمول اتبع يف جيوز -3

 (.واملسكنيَ =  واملسكني الفقريِ  انتهارُ  ساَءين(. )وأَبوه=  وأَبيه َأخيك بزايرة سررت)
 .املتقدمة األحكام كل املصدر عمل عملهما يف املصدر والسم امليمي للمصدر: مالحظة
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 الفاعل اسم
 

: حنو[ فاِعل] وزن على الثالثي من ُتشتق الِفعل؛ فَ َعل َمن على تدل قياسية صيغة: الفاعل اسم     
=  أكول ورجل ،[فَ ّعال= ] بَ تّار َسْيفن : حنو مبالغة ِصَيغُ  وله ،...[قائل - قاعد - جالس - راكض]
 [.َفِعل= ] َحِذر وعدوّ  ،[َفِعيل= ] رحيم وأب ،[ِمْفعال= ] ِمْقوال وخطيب ،[فَ ُعول]

 مضمومة، ميماً  املضارعة حرف إببدال املضارع، الفعل صورة على الثالثي غري من الفاعل اسم وُيشتق     
 - يساعد ُمستخرِج، - يستخرج ُمرتاِجع، - يرتاَجع ُمتعلِّم، - يتعلَّم: ]حنو اآلخر، قبل ما وكسر

 ...[.ُمساِعد
 :الفاعل اسم عمل     

 زهرين  أقارئن : ]حنو ،مجلة شبه به يتعلقو  به مفعوالً  وينصب فاعالً  فريفع فعله، عمل الفاعل اسم يعمل     
 متعّلق[ البيت يف] اجلملة وشبه مفعولُه،[ كتاابً ]و ،[قارئ] الفاعل السم فاعل[ زهرين ] ف [. البيت يف كتاابً 

  .(1)به
 الفاعل اسم استعمال من فصيحة مناذج

  ]هللا ذِْكرِ  من قلوهُبم للقاسيةِ  فويلن [: تعاىل قال  ·  
 .مرفوع الفاعل، السم فاعل[ قلوبُ ]و ،[أل ] ب  حمّلى فاعل اسم[: القاسية] 

  ]َسَكناً  اللّيلِ  وجاِعلُ [: وقال   ·   
 وال ،]َسَكناً  الّليلَ  وَجَعلَ [ :هي أخرى قراءة لآلية أنّ  ىعل[. جاعلُ ] الفاعل السم به مفعول[: سكناً ] 

 .بصدده حنن ما على ذلك عند اآلية يف شاهد
  ]ابلَوِصيد ذراعْيهِ  ابِسطن  وكلُبهم[: وقال   ·   
 .مثىن ألنه الياء، نصبه وعالمة منصوب الفاعل، السم به مفعول[ ذراعيه]و فاعل، اسم[: ابسط]  
 ]والّذاكرات كثرياً  هللا والّذاكرين[   ·   

 لفظ هو به، مفعوالً  فنصب[ ذََكرَ ] فعله عَمل عِمل وقد ،[الذاكر: ]الفاعل اسم مجع[: الذاكرين]     
  مثىن، وهو عمله وِمن. ومجعاً  ومثىن مفرداً  يعمل الفاعل اسم أن وذلك. اجلاللة

   

 

 

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/MubalaghatEsmaFael.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/TalikShebhJomla.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/EsmFael.htm#_ftn1
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 الفاعل اسم مبالغات
 

 أكثرها[. الفاعل اسم مبالغات: ]النحاة يسّميها. الفاعل اسم عليه يدلّ  ما تكثريَ  تفيد ِصَيغن  العربية يف     
 :هي مخسن  ِصَيغن  استعماالً 

 .الّصرْب  ُيْكِثر ملن َصّبار،: حنو   فَ عَّال        
 .الشكر يُْكِثر ملن َشُكور،: حنو   فَ ُعول        
 .الغارات ُيْكِثر ملن ِمْغوار،: حنو  ِمْفعال        
يع،: حنو   َفِعيل          .السمع ُيْكِثر ملن مسَِ
 .احلَذر ُيْكِثر ملن َحِذر،: حنو    َفِعل        

 : مثل االستعمال، يف أقل أخرى صيغ وهناك     
 فاروق: حنو  فاُعول        
يق: وحن  وِفعِّيل          ِصدِّ
 ...إخل مهَُزَة: حنو  وفُ َعَلة        

 .َسواء العمل يف ومبالغاته الفاعل اسمُ : احلُكم     
 المبالغة صيغ إعمال

 وإنْ  الفاعل، رفعت الالزم الفعل من املبالغة صيغة كانت إنْ  ، املعروفة بشروطه الفاعل اسم عمل تعمل
ى من كانت تعدِّ

ُ
 . املفعولني أو به ولاملفع ونصبت الفاعل رفعت امل

 : العاملة المبالغة صيغ استعمال صور

 . منونة نكرة أو ،[ أل]ب   مقرتنة املبالغة صيغ أتيت* 
 . شارون األبرايء القتَّال:  مثل : شروط بال وتعمل ،(  أل)  ب  املقرتنة املبالغة صيغة:  األوىل الصورة* 

 [قتَّالُ ال] املبالغة لصيغة منصوب به مفعول:  األبرايءَ 
 اخلرب مسد سدَّ  ،( القتال) الفاعل السم فاعل:  شارون

 : املنونة املبالغة صيغ:  الثانية الصورة* 
 . الدعاءِ   سميعِ  هللا إن:  مثل بمبتدأ المسبوقة-

 [سميع] المبالغة لصيغة منصوب به مفعول:  الدعاء

 . الكريم إال الفقراء ماله معطاء ما:  مثل بنفي المسبوقة-

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/EsmFael.htm
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 مرفوع مبتدأ:  معطاء

 [معطاء] المبالغة لصيغة منصوب أول به مفعول:  ماله

 [معطاء] المبالغة لصيغة منصوب ثانِ  به مفعول:  الفقراء

 الخبر مسد سد[ معطاء] المبالغة لصيغة مرفوع فاعل:  الكريمِ 

 أطفاله أبوك أرحيمِ :  مثل باستفهام المسبوقة -

 الخبر مسد سد[ رحيمِ ] غةالمبال لصيغة بالواو مرفوع فاعل:  أبوك

 [رحيمِ ] المبالغة لصيغة منصوب به مفعول:  أطفال ه

 . عقله يقظِ  طفل أتي:  مثل بموصوف المسبوقة -

 [يقظِ ] المبالغة لصيغة مرفوع فاعل:  عقله

 . الجزاء انتظر الدماء × سفَّاك يا شارون:  مثل بنداء المسبوقة-

 [ سفَّاك] المبالغة لصيغة منصوب به مفعول:  الدماء
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 اسم المفعول

 هو صيغة قياسية تدل على من َوَقع عليه الفعل.

 مقطوع...[ -مسروق  -مكتوب  -يصاغ من الفعل الثالثي على وزن ]َمْفُعول[ حنو: ]مشروب  َصْوغه:

 ى:ويصاغ من غري الثالثي، على صورة املضارع اجملهول، وإبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة، كما تر 
ِاسمِالمفعولِِِِِِِِِالمضارعِالمجهول

م مِِِِِِِِِِِِِِِِِِي حتر  حتر  ِم 

قات لِِِِِِِِِِِِِِِِِِي قات ل ِم 

ج ج...ِِِِِِِِِِِِِِِِي ستخر  ستخر  ِم 

إىل  -يف االستعمال  -، فإذا احتيج الفعل املتعّدي هذا، واألصل يف كل حال، أن يصاغ اسم املفعول من
 فوقه[. به[ و]السطح جملوسن  ، وجب أن يصحبه شبه مجلة، حنو: ]فالن مذهوبن فعل الزم صوغه من

 

 

 

 عمله:

، بدون قيد وال شرط، حنو: ]هذا مكسورن قلُمه[. فالقلم انئب فاعل السم انئَب فاعلٍ  يَرفع اسُم املفعول
 املفعول ]مكسور[

لفظن واحد، فيتعنّي هذا أو ذاك من سياق الكالم، حنو: ]يناِضل أبناُء  واسِم الفاعل قد يكون السم املفعول
ْحَتلِّ 

ُ
ْحَتلِّ  )اسم مفعول(، البلد امل

ُ
 )اسم فاعل([. ِلطَْرد العدوِّ امل

 

 

 

 

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/LazemMutadi.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/LazemMutadi.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/NaebFael.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/EsmFael.htm
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 المشبهة الصفة

 من كثري يف يغِلب صفة، على للداللة الالزم، الثالثي الفعل من ُيشَتق اسم هي: املشبهة الصفة     
 أحياانً  تدل وقد ،...[َفرِح - عطشان - سكران - أخضر: ]حنو وتستمر، الزمن مع تتطاول أن األحوال

 ...[.طويل - قصري - أعمى - أعرج: ]حنو دائمة، صفة على
: حنو فاللون حلية، أو لون على تدل( فعالء) ومؤنثها ،(أفعل: )هي واحدة قياسية صيغة ُلا: صيغها     

 ...[.أمحق - أكحل - أعرج: ]حنو واحللية ،...[أمحر - أسود - أبيض]
 :أشهرها دونك فكثرية، األخرى صيغها وأما     

 ...عطشان - شبعان - سكران :فَ ْعلى ومؤنثها فَ ْعالن
 ...قِلق - مرِح - تِعب :َفِعَلة ومؤنثها َفِعل

 ...خبيل - مجيل - كرمي :َفِعيَلة ومؤنثها َفِعيل
 

 :األحكام     

 بعدها االسم أن غري. الكالم من موقعها حسب على تعرب فهي خاّص، إعراب املشبهة للصفة ليس     
 ،[الوجهِ  مجيلُ  خالدن : ]حنو ،إليه مضافاً  أو ،(فاعل: وجُهه[. )وجُهه مجيلن  خالدن : ]حنو ُلا، فاعالً  يكون قد

 (.متييز: وجهاً ) ،[وجهاً  مجيلن  خالدن : ]حنو ،متييزاً  أو(. إليه مضاف: الوجهِ )
 على األداة هذه دخول أن لنبني ،[أل ] بدون ومرة ،[أل ] مع مرة - الثالثة األمثلة من مثال كل يف -   

 :األمساء من بَ ْعَدها ما إعرابِ  وال إعراهبا، من شيئاً  يغري ال دخوُلا، وعدم[ املشبهة الصفة]
 ف [. الوجهِ  اجلميلَ  الرجلَ  ورأيت الوجِه، مجيلَ  رجالً  رأيت] :إليه مضافن  [املشبهة الصفة] بعدَ    ·   

 .إليه مضاف املوضعني يف[ الوجه]
 وجَهه، مجيلٍ  برجلٍ  مررت] أو[ وجهاً  اجلميلِ  ابلرجلِ  ومررت وجهاً، مجيلٍ  برجلٍ  مررت:]متييز بعدها   ·   

 .متييز األربعة املواضع هذه يف[ وجه] فكلمة[. وجَهه اجلميلِ  ابلرجل ومررت
 املوضعني يف[ وجه] فكلمة ،[وجُهه اجلميلَ  الرجلَ  ورأيت وجُهه، مجيالً  رجالً  رأيت] :فاعل بعدها   ·   

 .املشبهة للصفة مرفوع فاعل
 
 

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Fael.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Edafah.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Tamiez.htm
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ِأسلوب التعجب

تعبري كالمي يدل على الدهشة واالستغراب ، عن الشعور الداخلي لإلنسان عند انفعاله حني  هوتعريفه :
 يستعظم أمرا اندرا ، أو صفة يف شيء ما قد خفي سببها .

 : ما أعظم التضحية ، وأعظم ابلفضيلة . حنو

 وما أمجل السماء ، وأمجل ابلسماء .

 للتعجب صيغ كثرية منها السماعي ، ومنها القياسي :

 أوال ـ أساليب التعجب السماعية :

هي األساليب اليت وضعت يف األصل لغري التعجب ، واليت ال وزن ، أو قاعدة قياسية ُلا ، ولكنها تدل 
عمال اجملازي ، وال عالقة ُلا أصال به ، وألفاظها ال تدل عليه صراحة ، وإمنا دلت عليه داللة عليه ابالست

 عارضة عن طريق النطق هبا جمازا .

 ومن تلك األساليب اآليت :

  استعمال املصدر " سبحان " مضافا إىل لفظ اجلاللة إلظهار التعجب والدهشة .حنو : سبحان هللا  1
 .استخدمت يف التعجب على غري األصلومعناها وضعت أصال للدعاء والعبادة ، مت  .فسبحان هللا بلفظها

فالنسبة املخاطب هلل ال تدل على التعجب ، ولكن    ما ورد عن العرب قوُلم : " هلل أنت من رجل " . 2
 لورود هذا األسلوب غالبا يف مواقف اإلعجاب والدهشة أفاد معىن التعجب .

من معىن التعجب .حنو قوله تعاىل : } كيف تكفرون ابهلل وكنتم أمواات فأحياكم {   االستفهام الذي تض 3
.فكلمة " كيف " بلفظها ومعناها تفيد يف األصل االستفهام ، ولكنها يف هذا املقام دلت على التعجب 

 داللة عارضة على سبيل اجملاز .
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 ول الشاعر :  استعمال صيغة النداء " وهو ما يعرف ابلنداء التعجيب " :كق 4

 بكل مغار الفتل شدت بيذبل      فيالك من ليل كأن جنومه

   استعمال اسم فعل األمر . كقول الشاعر :واها لسلمى مث واها واها ! ! 5

 اثنيا ـ صيغ التعجب القياسية :

ويقصد بصيغ التعجب القياسية : تلك الصيغ اليت وضعها الصرفيون لتدل بلفظها ومعناها على التعجب 
 لدهشة ، ومها صيغتان :وا

   ما أفعله . حنو : ما أكرم العرب ، وما أعظم اإلسالم . 1

   أفعل به . حنو : أكرم ابلعرب ، وأعظم ابإلسالم . 2

 تركيب صيغ التعجب :

 ة ، وفعل التعجب ، واملتعجب منه.ما التعجبي : ترتكب هذه الصيغة من مكوانت ثالثة هي : ما أفعله

 ة مبعىن " شيء " ، ولكنه شيء عظيم ، فهي يف قوة املوصوفة ، لذلك صح االبتداء هبا .أ   ما : نكرة اتم

، عال اجلامدة " ليس ، وعسى ، ونعمب   فعل التعجب : فعل ماض جامد ال يتصرف ، مثله مثل بقية األف
 وبئس " ، وغريها .

ب .حنو : ما أعذب الشعر . وما ج   املتعجب منه : وهو االسم املنصوب الواقع مفعوال به بعد فعل التعج
أروعه . وما أجنب العدو ، وما أقبح النفاق .فالشعر ، وضمري هاء الغائب ، والعدو ، والنفاق كلها ألفاظ 

 لنصب دائما على أهنا مفاعيل هبامتعجب منها ، وقد جاء مكملة للجملة الفعلية ، وحكمها ا

 التعجب ، والباء ، واملتعجب منه.فعل  ثة هي :وتتكون هذه الصيغة أيضا من مكوانت ثال أفعل به :

 أ   فعل التعجب : هو فعل ماض مبين على السكون ، جاء على صيغة األمر .
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 ب   الباء : حرف جر زائد ، واالسم املتصل هبا جمرور لفظا مرفوع حمال على ألنه فاعل .

رورا لفظا ، مرفوعا على احملل ألنه ج   املتعجب من : وهو االسم املتصل حبرف اجلر الزائد لذلك يعرب جم
 فاعل لفعل التعجب ابعتباره فعال ماضيا .

 شروط التعجب بصيغيت ما أفعله ، وأفعل به .

   يتم التعجب من الفعل مباشرة ابلشروط اآلتية : أوال

 ، مثل مَجَُل ، وكرم ، وحسن ، وطيب ، وضرب ، وكفر .إذا كان الفعل ثالثيا    1

 مقامها  ، فال يكون من أخوات كان ، أو كاد ، أو ما يقوم غري انقص أن يكون اتما   2

 ، فال يكون مثل : ما علم ، وال ينسى ، وال خيشى ، ومل يفعل . مثبتا غري منفي   3

 . أن يكون مبنيا للمعلوم   4

 ، غري جامد ، فال يكون مثل : نعم وبئس ، وليس ، وعسى وحنوها . أن يكون اتم التصرف   5

مثل : مات ، وغرق ،  ، أي : أن يصح الفعل للمفاضلة ابلزايدة والنقصان ، فال يكون قابال للتفاوت   6
 وعمى ، وفين ، ونظائرها .

، مثل : عرج ، وعور ، ومحر ، وكتع ، وخضر ،  أال يكون الوصف منه على وزن " أفعل فعالء "   7
فنقول : أعرج عرجاء ، وأعور عوراء ، وأمحر  فالوصف من األلفاظ السابقة على وزن أفعل ومؤنثه فعالء

 محراء ، وأكتع كتعاء ، وأخضر خضراء .

حنو  أي : بدون وساطة . فإذا استوىف الفعل الشروط السابقة تعجبنا منه على الصيغتني املذكورتني مباشرة ،
 وما أعذب املاء . وأعذب ابملاء . : ما أطيب اُلواء . وأطيب ابُلواء .
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أما إذا افتقد الفعل شرطا من الشروط السابقة ، جب مما ال تنطبق عليه شروط التعجب السابقة : التع   اثنيا
 فال يصح التعجب منه مباشرة ، وإمنا نتعجب منه بوساطة على النحو التايل :

، مثل دحرج ، وبعثر ، وانتصر ، وانكسر ، واستعمل ،  إذا كان الفعل زائدا على ثالثة أحرف   1
 واستعان .

 ، مثل : كان ، وأصبح ، وأضحى ، وكاد وأوشك . أو كان انقصا غري اتم   2

، وذلك فيما دل من األفعال على لون ، أو عيب ، أو  أو كان الوصف منه على وزن أفعل فعالء   3
 حلية مثل : أصفر ، وأعور ، وأهيف .

أبن نستعني أبفعال مساعدة فإننا نتعجب من األفعال السابقة وما شاهبها بصورة غري مباشرة ، وذلك 
ما أفعله ، أو أفعل به " ، مث  " مستوفية للشروط اليت ذكرانها آنفا يف الفعل الثالثي ، وأنخذ منها صيغة

 أنيت مبصدر الفعل الذي نريد التعجب منه سواء أكان املصدر صرحيا ، أم مؤوال .

سن ، ما أكرب ، ما أصغر ، ما ، ما أحومن األفعال املساعدة على وزن ما أفعله : ما أمجل ، ما أعظم 
 ، ما أكثر ، ما أحب .أشد

به ، وأشدد به ، وأكثر  وأصغر ومنها على وزن أفعل به : أمجل به ، وأعظم به ، وأحسن به ، وأكرب به ،
 ، وأحبب به .به

 كيفية عملية التعجب :

 رم ابلعرب .وأك . مثل : كرم ، نقول : ما أكرم العرب . الفعل املستويف الشروط   1

ال يصح التعجب من األفعال السابقة  مثل : تدحرج ، اندحر ، استعمل ، استعان . الفعل املزيد :   2
أنيت بفعل مساعد على الصيغة املطلوبة مما ذكران يف القائمة السابقة ،  مباشرة ، وللتعجب منها نتبع اآليت :

 . صدر الصريح ، أو املؤول من الفعلابمل وليكن الفعل : أعظم ، مث ، أنيت أو ما شاهبها ،
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 ويتم تركيب اجلملة كاآليت :

 ما أعظم تدحرج هذه الصخرة . ما أعظم أن تتدحرج هذه الصخرة .

 وأعظم بتدحرج هذه الصخرة . وأعظم أبن تتدحرج هذه الصخرة .

 ومنه : ما أفضل استعمال السواك . وما أفضل أن تستعمل السواك .

 وأفضل ابستعمال السواك . وأفضل أبن تستعمل السواك .

 . مثل : كان ، وأصبح ، وكاد . الفعل الناقص   3

نتبع يف التعجب منه ما اختذانه مع الفعل املزيد ، فإذا أردان أن تعجب من الفعل أصبح نقول : ما أمجل 
 إصباح السماء صافية . وما أمجل أن تصبح السماء صافية .

 ح السماء صافية . وأمجل أبن تصبح السماء صافية .وأمجل إبصبا 

، تعجبنا منه بوساطة الفعل املساعد ، وكذلك إذا كان الوصف من الفعل على وزن أفعل فعالء    4
ومن األفعال اليت يكون الوصف منها على  واملصدر الصريح ، أو املؤول من الفعل الذي نريد التعجب منه .

وعند  اللة على لون . وعرج : للداللة على عيب . وهيف : للداللة على حلية .مَحَُر : للد أفعل فعالء :
 التعجب من تلك األفعال نقول :

 ما أشد محرة البلح . وما أشد أن حيمر البلح .

 وأشدد حبمرة البلح . وأشدد أبن حيمر البلح .

املساعد واملصدر املؤول فقط ، تعجبنا من بوساطة الفعل  وإذا كان الفعل مبنيا للمجهول ، أو منفيا   5
 من الفعل الذي نريد التعجب منه .

 حنو : ما أمجل أالّ ينسى الرجل وطنه . وأمجل أبالّ ينسى الرجل وطنه .
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 ، أو جامدا فال يصح التعجب منه مطلقا . وإذا كان الفعل غري قابل للتفاوت   6

يئني ال ابلزايدة ، وال مفاضلة بني الشألن الفعل إذا كان معناه غري قابل للتفاوت فإنه ال يصلح لل
 ، وألن الفعل اجلامد ال يتصرف ، وما ال يتصرف ال نستطيع أن أنخذ من الصيغة املطلوبة .ابلنقصان
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  ..  للزايدة 
 كتاب اهلداية يف النحومن 

 ُحُروِف اجلَرِّ 
أْو َمْعناُه إىل االْسِم الَّذي يَِليِه ، ِمْثُل )َمَرْرُت  ُحُروُف اجلَرِّ :ُحُروفن ُوِضَعْت إليصاِل ِفْعٍل وِشْبِههِ 

 ِبَزْيٍد وأان مارَّ بزيٍد ( وِمْثُل ) هذا يف الّداِر أَبُوَك ( ، َأْي : اّلِذي ُأِشرُي ِإلَْيِه يف الّداِر ، َفِفيِه َمْعىَن 
 الِفْعِل .  

 وِهَي ِتْسَعَة َعَشَر َحْرفاً َكَما يَِلي :   
 وُتْستَ ْعَمُل :  )ِمْن (-1

 البْتداِء الَغايَِة ، وَعالَمُتُه َأْن َيِصحَّ تَ َقابُ ُلُه ِلالنِْتهاِء ، حَنُْو ) ِسْرُت ِمَن الَبْصَرِة إىل الُكوَفِة (.-أ   
ْبِينِيِ ، وَعالَمُتُه َأْن َيِصحَّ َوْضُع ) اّلِذي ُهَو ( َمكانًَه ، َكَقْولِِه تَعاىل : ) فاْجتَ -ب    ِنبوا الّرِْجَس لِْلت َّ

 ( َأي الّرِجَس اّلِذي ُهَو األْواثِن .  30ِمَن األْواثِن () احلج / 
راِهِم ( َأْي -ج    ْبعيِض ، وَعالَمُتُه َأْن َيِصحَّ َوْضُع ) بَ ْعض ( َمكانَُه حَنُْو ) َأَخْذُت ِمَن الدَّ لِلت َّ

راِهِم .  بَ ْعَض الدَّ
ْعىن حِبَْذِفِه حَنُْو ) َما جاَءين ِمْن َأَحٍد ( ، وال تُزاُد يف الَكالِم زاِئَدًة ، َوَعالَمُتُه َأْن ال خيَْ -د   

َ
َتلَّ امل

وَجِب ِخالفاً لِْلُكوِفّينَي . 
ُ

 امل
) إىل ( َوِهَي النِْتهاِء الَغايَِة َكَما َمرَّ ، ومبَْعىن ) َمَع ( قَِليالً ، َكَقْولِِه تَعاىل : ) فاغِسُلوا -2

راِفق () املائدة / ُوُجوُهُكْم َوأَ 
َ

راِفق . 6ْيِدَيُكْم إىل امل
َ

 ( ، أْي َمَع امل
باِح ( ومبَْعىن ) َمَع ( َكِثرياً ، حَنُْو ) -3 ) َحىت ( وِهَي ِمْثُل ) إىل ( حَنُْو ) منُْت الَبارَِحَة َحىّت الصَّ

َشاِة ( وال َتْدُخُل َعلى الضَِّمري ، َفال يُ َقا
ُ

ا قَ ْوُل َقِدَم احلَاجُّ َحىّت امل ُل ) َحتَّاُه ( ِخالفاً لِلُمبَ ّرِِد . وأمَّ
اِعِر :   الشَّ
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 َفال َواّللِّ ال يَ ْبقى أانسن 
 تَّاَك اي ابن َأِِب زاَِيٍد فَ ىًت حَ                              

 فشاذن . 
ومبَْعىَن ) َعلى ( قَِليالً َكَقْولِِه تَعاىل  ، واملاُء يف الُكوِز ( .، حَنُْو ) َسِعيدن يف الّدارِ  ) يف ( لِْلظَّْرِفيَّةِ -4

 ( . 71: ) َوأُلَصلِّبَ نَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخِل () طه / 
 

 اخُلالَصُة : 
 احلَْرُف : َكِلَمةن ال َتُدلُّ َعلى َمْعىَن إالّ َمَع َغرْيِها .

 الْسِم .الِفْعِل وِشْبِهِه إىَل ا إليصالُحُروُف اجلَرِّ : ُحُروفن ُوِضَعْت 
 وُتْستَ ْعَمُل ) ِمْن ( : 

 البِتداِء الَغَيِة . -1   
ْبِينِي . -2     لِلت َّ
ْبِعيِض . -3     لِلت َّ
 زَاِئَدًة .-4   

مرِي .   وُتْستَ ْعَمُل ) إىل ( النِْتهاِء الَغايَِة ، ومبَْعىن ) َمَع ( َكِثرياً ، وال َتْدُخُل َعلى الضَّ
 ْرِفيَِّة ، ومبَْعىن ) َعلى ( قَِليالً . وُتْستَ ْعَمُل ) يِف ( للظَّ 
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 َأْسِئَلةن : 
 َعدِّْد أَْقَساَم احلُروِف . -1
 أليِّ فَاِئَدٍة ُوِضَعْت ُحُروَف اجلرِّ ؟ َمثِّْل ِلذِلك . -2
 َعدِّْد َمعاينَ ) ِمْن ( َمَع أَْمثِ َلٍة . -3
ْح ذلِ -4 عاينَ ُتْستَ ْعَمُل ) إىل ( ؟ َوضِّ

َ
 ك أِبْمِثَلٍة . أليِّ امل

 اُذُْكْر َمَعاينَ ) َحىتَّ ( وَمثِّْل َُلا . -5
مائِِر أَْم ال ؟-6  َهْل َتْدُخُل ) َحىّت ( َعلى الضَّ
 ما ِهَي َمَعاين ) يِف ( ؟ َمثِّْل َُلا .-7
 

 مَتارِيُن : 
ْ َمَعانَِيها ِفيما ََييت ِمَن اجلُمَ  - أ  ِل :ِاْسَتْخرِْج ُحُرَف اجلَرِّ ، وبَ نيِّ

ْدَرَسِة . -1   
َ

 َجاَء الَوَلُد ِمَن امل
َفَهاِء . -2    رَّ ِمْن أْعَماِل السُّ  اْحَذرُوا الشَّ
َجاّلِت . -3   

َ
 ِاْشتَ َرْيُت ِقْسماً ِمَن امل

 ما َشاَهْدُت ِمْن َأَحٍد . -4   
فِّ .-5     َذَهَب َسِعيدن إىَل الصَّ
 الزَّْبُد يف الثَّالَجِة . -6   
َباِح .سَ -7     َهْرُت الَبارَِحَة َحىتَّ الصَّ
ساِفرِيَن َحىّت أَمِتَعِتِهم .-8   

ُ
 رَأَْيُت امل

ْ َمْعناُه : -ب  َضْع َحْرَف َجرٍّ ُمناِسباً يف الَفراغاِت ِمَن اجلَُمِل الّتالَِيِة ، وبَ نيِّ
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ّف . -1     َخرََج َسِعيدن ............ الصَّ
َساِكنَي .َأْكِثُروا الربَّ ......-2   

َ
 ...... إْعطَاِء امل

َة .  .......سافَ َر َخاِلد  -3     َمكَّ
 َذَهٍب .    ......اْشتَ َرْيُت َخامَتا  -4   
َتَصِف اللَّْيِل .      .....قَ َرْأُت   -5     ُمن ْ
ْحَفظَِة .    .....َوَضْعُت الُكُتَب  -6   

َ
 امل

 . الّساَحِة    ......رَأَْيُت خاِلداً   -7   
 َأْعِرْب ما َييت :-ج

 (  66) َنْس ِقيُكْم ممَّا يف ُبُطونِِه ِمْن بَ نْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لََبناً خاِلصاً () النحل / -1   
ماِء َماًء َفساَلْت َأْوِديَةن بَِقَدرِها () الرعد / -2     (  17) أَنْ َزَل ِمْن السَّ
َرُف الرَِّفيُع ِمَن األ-3     ذى ال َيْسَلُم الشَّ

ُم .                                 َحىّت يُراَق َعلى َجوانِِبِه الدَّ
 جُناِهُد يف َسِبيل اّللِّ َحىّت آِخِر َقْطَرٍة ِمْن ِدمائِنا . -4   
 الِغىن يف الُغْربَِة َوَطنن ، والَفْقُر يف الَوَطِن ُغْربَةن . -5   
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ُة ُحُروِف اجلَرِّ   تَِتمَّ
 اُء ( وِهَى : ) البَ  -5

 ِلإلْلصاِق :  -أ
 َحِقيَقًة ، حَنُْو : بِِه َداءن 

 أْو جَمازاً ، حَنُْو ) َمَرْرُت ِبَسِعيٍد ( إذا قَ ُرَب ُمُروُرَك ِمْن َسِعيٍد . 
 ْسِتعانَِة ، حَنُْو ) َكتَ ْبُت اِبلَقَلِم ( . ِلال -ب

ْعِديَِة ، حَنُْو ) َذَهْبُت ِبَزْيٍد ( .  -ج  لِلت َّ
ْسِجِد ( .  -د

َ
 لِلظَّْرِفيَِّة ، حَنُْو ) َجَلْسُت اِبمل

 لِلُمصاَحَبِة ، حَنُْو ) ِاْش تَ َرْيُت ال َفَرَس ِبَسْرِجِه ( .  -ه 
 لِلُمقابَ َلِة ، حَنُْو ) بِْعُت هذا هِبذا ( .  -و
ْنِفىِّ ، حَنُْو ) َما زَيدن بَ َقائٍِم ( . ويِف  -ز

َ
 االْستِ ْفهاِم ، حَنُْو    ) َه ْل زَْيدن بِقائٍِم زاِئدةن ِقياساً يف اخَلرَبِ امل

ْرُفوِع ، حَنُْو ) حِبَْسِبَك ِدْرَهمن ( ، } وََكفى اِبهلِل َشِهيدًا{) الفتح / 
َ

( ، ويف  48( ، ومَسَاعاً يف امل
ْنُصوِب ، حَنُْو ) أَْلقى بَِيِدِه ( . 

َ
 امل
 ) اّلالُم ( ، وِهَى :  -6

 ُو ) اجلُلُّ لِلَفَرِس ، واملاُل لِزَْيٍد ( .ِلالْخِتَصاِص ، حنَْ  -أ
 لِلتَ ْعِليِل ، حَنُْو ) َضَربْ ُتُه لِلتَّْأِديِب ( . -ب

 َردَفُكم .  ي( أ 72َرِدَف َلُكم {) النمل / زاِئَدةن َكَقْولِِه تَعاىل : } -ج
اَل اّلذيَن َكَفُروا لِّلِذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن مبَْعىن ) َعْن ( إذا اْستُ ْعِمَل َمَع الَقْوِل َكَقولِِه تَعاىل : } َوقَ -د

 ( وِفيِه َنظَرن .  6َخرْياً َما َسبَ ُقواَن إلَيِه {) االحقاف / 
ُر األَجُل ( .  -ه  ِب ، حَنُْو ) ّلِلِّ ال يُ َؤخَّ َعجُّ  مبَْعىن ) الواِو ( يِف الَقَسِم لِلت َّ
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ْقِليلِ  -7 ) َكْم ( اخَلرَبِيََّة للتَّْكِثري ، وَتْسَتِحقُّ ) ُربَّ ( َصْدَر الَكالِم  َكَما َأنَّ   103) ُربَّ ( وِهَى لِلت َّ
ٍر مُمَيٍَّز بِ  َهٍم ُمْفَرٍد ُمذكَّ َنِكَرٍة ، وال َتْدُخُل إالّ َعلى النَِّكَرِة ، حَنُْو ) ُربَّ َرُجٍل لَِقيُتُه ( َأْو ُمْضَمٍر ُمب ْ

َ جتَُِب ابَُّه َرُجَلنْيِ ، ورُبَُّه ورُ َمْنُصوبٍَة ، حَنُْو ) رُبَُّة َرُجاًل ،  مَرأًَة ، ورُبَُّه اْمَرأَتَ نْيِ ( ، وِعْنَد الُكوِفينيُّ
طَابَ َقُة ، حَنُْو ) رُب َُّهما َرُجَلنْيِ ، ورُب َُّهَما اْمَرأَتَ نْيِ ( . 

ُ
 امل

ها َعِن الَعَمٍل ، وَتْدُخُل َعلى اجلُ  ا وَقْد تَ ْلَحُقها ) ما ( الَكافَُّة فَ َتُكفُّ ا قَاَم زَيدن ، وُرمبَّ ْم َلِة ، حَنُْو ) ُرمبَّ
 زَْيدن قائِمن ( . 

ُق ِفيِه ، وحُيَْذُف ذِلك الِفْعُل غالِباً ، َكَقْولِ ِه ) ُربَّ  ْقِليَل يَ َتَحقَّ  والبُدَّ َُلا ِمْن ِفْعٍل َماٍض ، أِلنَّ الت َّ
َمْن َأْكَرَمَك ؟ ( ، َأْي ) ُربَّ َرُجٍل َأْكَرَميِن َلِقيُتُه (  َرُجٍل َأْكَرَميِن ( يِف َجواِب َمْن قَاَل ) َهْل رَأَْيتَ 

 ، فإنَّ ) َأَكَرَميِن ( ِصَفةن ل  ) َرُجٍل ( و ) َلِقيُت ( ِفْعُلها وُهَو حَمذوفن . 
 اخُلالَصُة : 

عاين الّتالَِيِة : 
َ

 ُتْستَ ْعَمُل ) الَباُء ( يِف امل
 اإللصاُق . -1
 االْسِتعانَُة. -2
 تَّعِديَُة . ال-3
 الظَّْرِفيَُّة . -4
صاَحَبُة . -5

ُ
 امل

قابَ َلُة . -6
ُ

 امل
 زَاِئَدةن . -7

عاين الّتالَِيِة : 
َ

 وُتْستَ ْعَمُل ) اّلالُم ( يف امل
 االْخِتصاُص .  -1
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ْعِليُل .  -2  الت َّ
 مبَْعىن ) َعْن (  -3
ِب .  -4 َعجُّ  مبَْعىن ) واِو ( الِقَسِم َمَع الت َّ
 َدةن . زَائِ -5

ٍر مُمّيٍَّز  َهٍم ُمفَرٍد ُمذَكَّ ْقِليِل ، وال َتْدُخُل إالّ َعلى النَِّكَرِة ، أْو َضمرٍي ُمب ْ بَِنِكَرٍة َوُتْسَتعَمُل ) ُربَّ ( لِلت َّ
ها َعِن الَعمَ   اجلُْمَلِة .  ُخوِل َعلىدِل ، وجَتَْعُلها َصاحِلًَة لِلَمْنُصوبٍَة ، وقْد تَ ْلَحُقها ) ما ( الكافَُّة فَ َتُكفُّ
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 َأْسِئَلةن 
 َعدِّْد َمعاىِنَ الباِء ، وَمثِّْل َُلا . -1
 اُذُْكْر أَْقساَم اإللصاِق وَمثِّْل َُلا . -2
ْح ذِلك أِبْمِثَلٍة . -3  َمىَت تُزاُد الباُء ؟ َوضِّ
 اُذُْكْر َمعاىِنَ الالِّم وَمثَّْل َُلا . -4
 ( ؟ َمثِّْل ِلذِلك ِِبَُمٍل ُمِفيَدٍة . َعالَم َتْدُخُل ) ُربَّ  -5
 أِليَّ َمْعىَن ُتْستَ ْعَمُل ) ُربَّ ( ؟ َمثِّْل َُلَا .  -6
ْح ذِلك أِبْمِثَلٍة ُمِفي َدٍة .  -7  َمىَت َتْدُخُل ) ُربَّ ( َعلى اجلُْمَلِة ؟ وَما َشْرُط تِْلَك اجلُْمَلِة ؟ َوضِّ

 مَتارِيُن : 
ْ احلُُروَف ، وب َ -أ ْ َمعانَِيها ِفيما يَِلي ِمَن اجلَُمِل : َعنيَّ  نيِّ

 َوَجْدُت الرَُّجَل بَِقْلِبِه َرمحَةن .  -1     
 ذََكْرُت مبَِجيِئَك الَكَرَم .  -2     
 قَ َرْأُت ِبَضْوِء الفانُوِس .  -3     
 َرَجْعُت ِبَسِعيٍد .  -4     
 ِاْشتَ َرْيُت الّداَر أِبَْفرَِشِتها .  -5     

 ( .  6} َكَفى اِبّللِّ َحِسيباً {) النساء /  -6     
 َهْل َسِعيدن ِبراِكٍب .  -7     
 ( .  1} احلَْمُد هلِل ربِّ العاَلِمنَي {) الفاحتة /  -8     
ُتُه الِكتاَب ِلألمانَِة .  -9       َأْعطَي ْ
 ّلِلِّ ماذا فَ َعْلَت !  -10     



31 
 

 الٍت . ُربَّ َأْكَلٍة َمنَ َعْت َأكَ  -11     
 اَْلَكِرمُي أَْعطى َلَك هذا .  -12     

  -ب
ْعِديَِة وزائَِدًة .  -1       هاِت َثالَث مُجٍَل َتُكوُن الباُء ِفيها مبَْعىن اإللَصاِق والت َّ
 ( .  َكوِّْن َثالَث مُجٍَل َتُكوُن الَّالُم ِفيها مبَْعىن االْخِتَصاِص ، والتَّعلي ِل ، ومبَْعىن ) َعنْ   -2     
 هاِت مُجَْلًة َتُكوُن ِفيها ) ُربَّ ( داِخَلًة َعلى اجلُْمَلِة .  -3     

 :  َأْعِرْب ما ََييت  -ج
 ) ِبْسِم اّللِّ الرَّمْحِن الرَِّحيِم ( .  -1     
اِر {) غافر /  -2       ( .  16} ِلَمِن اَْلُمْلُك اليَ ْوَم ، ّلِلِّ الَواِحِد الَقهَّ
 ( .  1اِن اّلِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ... {) اإلسراء / } ُسْبحَ  -3     
َك .  -4       ُربَّ َأٍخ َلَك مَلْ تَِلْدُه أُمَّ
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 بَِقيَُّة ُحُروِف اجلَرِّ 
َتَدأُ هِبا يف َأوَِّل الَكالِم ، َكَقْوِل الّشاِعِر :  -8  واُو ) ُربَّ ( وِهَى الواُو اّليِت يُ ب ْ

  اليَ َعاِفرُي وإالّ الِعيسُ لَْيَس هِبا أَنِيُس                              إالّ  وبَ ْلَدةٍ 
ةن اِبال -9 ْسِم الظّاِهِر ، وال َتْدُخُل َعلى الضَِّمرِي ، َفال يُقاُل ) َوَك ( ) واُو ( الَقَسِم ، وِهَى خُمَْتصَّ

ْمِس ( .   ويُقاُل ) واّللِّ ، والشَّ
ةن بَِلْفِظ اجَلاللَِة ) اّلّل ( وْحَدُه ، َفال يُقاُل ) اَتلرَّمحِن(  وقَ ْوُُلُْم ) ) اَتُء ( الَقَسِم  -10 ، وِهَى خُمَْتصَّ

 تَ َربِّ الَكْعَبِة ( َشاذٌّ . 
ْضَمِر ، حَنُْو ) اِبّللِّ واِبلرَّمحِن ، وِبَك ( .  -11

ُ
 ) ابُء ( الَقَسِم ، وِهَى َتْدُخُل َعلى الظَّاِهِر وامل

ُب ُدُخوُل َوالبُدَّ  لِلَقَسِم ِمْن َجواٍب أْو َجزاٍء ، وِهَى اجلُْمَلُة اّليِت يُ ْقَسُم َعَلْيها ، فَإْن َكاَنْت ُموَجَبًة جيَِ
يَِّة والِفْعِليَِّة ، حَنُْو ) َواّللِّ َلَزْيدن َعاِدلن ، و واّللِّ ألفَعَلنَّ كذا ( َكما ََييت ) إنَّ  ( يِف الالِّم يف االمسِْ

جاِب هِبا الَقَسُم حَنُْو ) واّللِّ إنَّ زَْيداً َلعاِدلن ( . اجلُْملَ 
ُ

يَِّة امل  ِة االمسِْ
ُب ُدُخوُل ) ما ( اَْو ) ال ( َعَلْيها ، حَنُْو ) َواّللِّ ما زَْيدن عاِدلن ، َواّللِّ ال يَ ُقومُ   َوإْن كاَنْت َمْنِفّيًة جيَِ

ْفّي لِ  ُوُجوِد الَقرِيَنِة ، َكَقْولِِه تَعاىل : } اَتّللِّ تَ ْفَتوُء َتْذُكُر يُوُسَف {) زَْيدن ( . َوَقْد حُيَْذُف َحْرُف الن َّ
 ( َاْي ال تَ ْفَتوُء .  1يوسف / 

َم ما َيُدلُّ َعَلْيِه ، حَنُْو ) زَْيدن َعاِدلن َواّللِّ ( ، أْو تَ وَ  َم إْن تَ َقدَّ َط وَقْد حُيَْذُف َجواُب الَقْسِم إْن تَ َقدَّ سَّ
 بَ نْيَ ُجْز َأْي اجلَواِب ، حَنُْو ) زَْيدن واّللِّ َعاِدلن ( . الَقَسُم 

ْهَم َعِن الَقوِس ( .  -12  ) َعْن ( وِهَى للُمجاَوزَِة ، حَنُْو ) َرَمْيُت السَّ
ْطِح ( . ) َعلى ( وِهَى لال -13  ْسِتْعالِء ، حَنُْو ) زَْيدن َعلى السَّ
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وذِلك إذا َدَخَل َعَلْيِهما ) ِمْن ( ، فَ َيكوُن ) َعْن ( مبَْعىن  وَقْد َيُكوُن ) َعْن وَعلى ( امْسَنْيِ ،
اجلاِنِب ، ِمْثُل ) َجَلْسُت ِمْن َعْن مَيِيِنِه ( . وَيُكوُن ) َعلى ( مبَْعىن فَ ْوَق ، ِمْثُل ) نَ َزْلُت ِمْن َعلى 

 الَفَرِس ( . 
تَعاىل : } لَْيَس َكِمْثِلِه ٍرو ( ، وزاِئَدةن ، َكْقولِِه ) الكاُف ( وِهَى لِلتَّْشِبيِه ، حَنُْو ) زَْيُد َكَعمْ  -14

 ( .  11ءن {) الشورى / يشَ 
 وَقْد َيُكوُن امساً َكَقْول الّشاِعِر : 

َهمِّ                ُن ْ
مِّ           َيْضَحْكَن َعْن َكالبَ َرِد امل  حَتَْت َعواِصيِف األُنوِف الشُّ

بِتداِء الزَّماِن يف املاِضي ، َكما تَ ُقوُل يِف َشْعباَن ) ما رَأَيْ ُتُه ُمْذ اِل  ) ُمْذ وُمْنُذ ( ومُهَا -16 -15
 َرَجٍب ( . ولِلظَّْرِفيَِّة يِف احلاِضِر ، حَنُْو ) ما رَأَيْ ُتُه ُمْذ َشْهران ، وُمْنُذ يَ ْوِمنا ( ، َأْي يف َشْهران ويِف 

 يَ ْوِمنا . 
وِهَى لالْسِتْثناِء ، حَنُْو ) جاَءين القوُم َخال زَيْ ٍد ، وَعدا ) َحاَشا وَعدا وَخال (  -19 -18 -17

 َعْمٍرو ، وَحاشا شاكٍر ( . 
 َاخلُ الَصُة : 

 بَِقيَُّة ُحُروِف اجلَرِّ 
 واُو ) ُربَّ ( وُتْستَ ْعَمُل يف َأوَِّل الَكالِم مبَْعىن ) ُربَّ ( . 

مرِي . ) واُو ( الَقَسِم ، وُتْستَ ْعَمُل لِلَقَسِم ،   وخَتَْتصُّ اِبالْسِم الظَّاِهِر ، وال َتْدُخُل َعلى الضَّ
ةن بَِلْفِظ اجَلالَلِة ) َاّلّل ( .   ) اتُء ( الَقَسِم وُتْستَ ْعَمُل لِلَقَسِم ، وِهَى خُمَْتصَّ

 . ) ابُء ( الَقَسِم وُتْستَ ْعَمُل لِلَقَسِم ، وِهَى َتْدُخُل َعلى االْسِم الظَّاِهِر والضَِّمرِي 
 ) َعْن ( ُتْستَ ْعَمُل للُمجاَوزَِة ، ومبَْعىن اجلَاِنِب إذا َدَخَلْت َعَلْيها ) ِمْن ( . 

 ) َعلى ( ُتْستَ ْعَمُل لِلتَّْشِبيِه ، وزَاِئدًة . 
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 ) ُمْذ وُمْنُذ ( ُتْستَ ْعَمالِن اِلبِْتداِء الزَّماِن يف املاِضي . 
 ْثناِء . ) َحاشا وَعدا وَخال ( ُتْستَ ْعَمُل لالْستِ 
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 َأْس ِئَلةن : 
 واُو ) ُربَّ ( ؟ َمثِّْل َُلا .  يَما هِ  -1
 مباذا خَتَْتصُّ واُو الَقُسِم ؟ َمثِّْل َلُه .  -2
ْح ذِلك مبِثاٍل .  -3  ِِبَ خَتَْتصُّ ) اتُء الَقَسِم ( ؟ َوضِّ
 .  َعالَم َتْدُخُل ) اَبُء الَقَسِم ( ؟ َمثِّْل ِلذِلك -4
 ُء بَ ْعَد الَقَسِم ؟ وماذا ُيَسّمى ؟ ِاْشرَْح ذِلك أِبْمِثَلٍة . يماذا جيَِ  -5
ْح ذِلك أِبْمِثَلٍة .  -6  َمىت َتْدُخُل الَّالُم َعلى مُجَلِة الَقَسِم ؟ َوضِّ
ُب ُدُخوُل ) َما ( و ) ال ( َعلى مُجَْلِة الَقَسِم ؟ اُذُْكْر ذِلك ومثِّْل َلُه .  -7  َمىَت جيَِ
 َهْل حُيَْذُف َجواُب الَقَسِم ؟ وَمىَت ؟ َمثِّْل ِلذِلك .  -8
 َما ُهَو َمْعىَن ) َعْن ( ؟ َهاِت ِمثَااًل َعلى ذِلك .  -9

ْح ذِلك مبِثاٍل .  -10  أِليِّ َمْعىًن َتْستَ ْعَمُل ) َعلى ( ؟ َوضِّ
ْ ذِلك أِبَْمثِ  -11  َلٍة . َمىت َيُكوُن ) َعْن ، وَعلى ( امْسَنْيِ ؟ بَ نيِّ
 أِليِّ َمْعىًن ُتْستَ ْعَمُل ) الكاُف ( ؟ َمثِّْل ِلذِلك . -12
 أِليِّ َمْعىًن ُتْستَ ْعَمُل ) ُمْذ ، وُمْنُذ ( ؟ َهاِت أَْمِثَلًة َعلى ذِلك .  -13
 أِليِّ َشيٍء ُتْستَ ْعَمُل ) َحاَشا وَعدا ( ؟ َمثِّْل َُلُما .  -14

 تَ مارِيُن : 
ْح َمعانَِيها ِفيما ََييت ِمَن اجلَُمِل : ِاْسَتْخرِِج احلُ  -أ   ُروَف ، و َوضِّ

ْمِس َوُضَحاَها{)الشمس/-1       (.1}َوالشَّ
 (.1}َوالتِّنِي َوالزَّيْ ُتوِن{)التني/ -2                     

 اَتهلِل أَلْنُصَرنََّك .   -3                
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 .  ْل هذاتَ قُ  اِبهلِل َعَلْيَك ال -4              
رَّ َعِن الرَُّجِل .  -7                أَبَِعدُت الشَّ
ْنَضَدِة .  -8              

َ
 اَْلِكَتاُب َعلى امل

 َوقَ ْفُت ِمْن َعْن َيسارِِه .  -9              
 أَبْ َعُث إلَْيَك َسالِمي ِمْن َعلى َهَضَباِت تُ رِْكيا .  -10             
 اأْلَسِد . َسِعيدن كَ  -11             
 َما َتَكلَّْمُت َمَعُه ُمْذ َشْهٍر .  -12             
 ملَْ أَرَُه ُمْنُذ َسنَ تَ نْيِ .  -13             
 جاَء األوالُد َحاَشا َخاِلٍد .  -14             
 رَأَْيُت الطُّالَب َعدا َسِعيٍد .  -15             

  -ب
 الباء يف مُجٍَل ُمِفيَدٍة . أَْقِسْم اِبلَواِو والتَّاِء و  -1

ْسِتْعالِء وفَ ْوَق ، ومُجَْلتَ نْيِ َتُكوُن ِفيِهما ) َهاِت مُجَْلتَ نْيِ َتُكوُن ِفيِهما ) َعَلى ( مبَْعىَن اال-2          
َجاَوزَِة وَجاِنِب . 

ُ
 َعْن ( مبَْعىن امل
 َشبِّْه اِبْلَكاِف يف مُجَْلٍة ُمِفيَدٍة . -3              
 َهاِت مُجْلتَ نْيِ ِفيهما ) ُمْذ وُمْنُذ ( مبَْعىن الظَّرِفيَِّة . -4              
 ِاْستَ ْثِن بِ  ) َحاَشا وَعدا ( يف مُجٍَل ُمِفيدٍة .  -5              

 :  َأْعِرْب َما ََييت  -ج
 ( . 2 -1} َوالضَُّحى َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى {) الضحى / -1         

 فُ ْزُت َوَربِّ الَكْعَبِة -2                
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َها َوَعَلى اْلُفْلِك حُتَْمُلوَن {) املؤمنون / -3               ( .  22} َوَعَلي ْ
 َما رَأَيْ ُتُه ُمْذ يَ ْوَمنْيِ .  -4                    

َناِفِقنَي .  -5             
ُ

 ِاْستَ ْغِفْر َُلُم َعَدا امل
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ُجروراتَاأل
َ

 َعلى ِقْسَمنِي : مْسَاُء امل
ْجُروُر حِبَْرِف اجلَرِّ ، وُهَو ُكلُّ اْسٍم إليِه َشيءن ِبواِسطَِة َحرِف اجلَرِّ لَْفظاً ، حَنُْو ) َمَرْرُت ِبَزيٍد -1   

َ
امل

رُ  ْجُروِر( .َعْن هذا الت َّرِْكيِب يف اال ( ، و يُ َعب َّ
َ

 ْصِطالِح ب  )اجلَارِّ وامل
ُر َعْنُه يف االَضاُف إليِه ، حَنُْو ) ُغالُم زَيٍد ( فَِإنَُّه جَمُْرورن حِبَْرِف َجرٍّ ُمَقدَّ امل-2    ْصِطالِح ٍر ، َويُ َعب َّ

َضاِف َعْن التَّنوِيِن ، وَما يَ ُقوُم َمَقاَمُه ، حَنُْو ِكَتاِب 
ُ

ُب جَتْريُد امل أِبَنَُّه ُمَضافن َوُمَضافن إليِه . َوجيَِ
يٍد ، َوُمْسِلِمي ِمْصَر. َسِعيٍد وَكتَ   اَبْ محَِ

 َاإلَضاَفُة َعلى ِقْسَمنْيِ :   
َضاُف ِصَفةً -1   

ُ
ا مبَْعىَن ) الالِم( حَنُْو  َمْعَنوِيَّةن ، َوِهَي أْن ال َيُكوَن امل ُمَضاَفًة إىل َمْعُموُِلَا ، وِهَي إمِّ

 ) َصالُة اللَّْيِل ( . 
َضاِف إْن ُأِضيَف إىل َمْعرَِفٍة َوفاِئَدُة هِذِه اإلَضاَفِة تَ عْ    

ُ
وخَتِْصيُصُه إْن ُأِضيَف  -َكَما َمرَّ   -رِيُف امل
 إىل َنِكَرٍة ، حَنُْو ) ُغالُم َرُجٍل ( . 

ضاُف ِصَفًة ُمضاَفًة إىل َمْعُموُِلَا َوِهَي يف تَ ْقِديِر االْنِفَصاِل يِف -2   
ُ

َلْفِظيَّةن : َوِهَي أْن َيُكوَن امل
َضاِف إلَيِه ، َوفَاِئَدتُ َها خَتِْفيفن يِف  -، حَنُْو ) زَائُِر َسِعيِد ( اللَّْفِظ 

ُ
َفِصلن َعِن امل ضاَف ُمن ْ

ُ
َفَكأنَّ امل

 اللَّْفِظ فَ َقْط. 
َتَكلِِّم، ُكِسَر آِخرُُه ،  

ُ
وإذا ُأِضيَف االْسُم الصَِّحيُح ، أِو اجلَارِي جَمَرى الصَِّحيِح إىل ) اَيِء ( امل

الَياُء ، أْو فُِتَحْت ، ِمْثُل ) ُغالِمي َو َدْلِوي ، َوظَْبي ِي ( َوإْن َكاَن آِخُر االْسِم اِيًء وُأْسِكَنِت 
اِكَناِن ، كَ  َلَها أُْدِغَمِت الَياُء يف الَياِء وفُِتَحِت الَياُء الثَّانَِيُة لَِئالَّ يَ ْلَتِقَي السَّ َما تَ ُقوُل يف َمْكُسوراً َما قَ ب ْ

 يَّ ( ويف الرَّاِمي )رَاِميَّ ( .الَقاِضي ) قَاضِ 
، تَقوُل ،     تَ َها ) اَيًء ( ، َوَعِمْلَت َكَما َمرَّ وإْن َكاَنْت يف آِخرِِه ) واون ( ُمْضُمومن َما قَبَلَها قَ َلب ْ

 )َجاَءين ُمَعلِِّميَّ ( . 
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ي ، وَهيِن ( و     َتِة ، ) أِب و أِخي ، َومحَِ ) يفَّ ( ِعْنَد َقوٍم َو)ُذو( ال ُيَضاُف َوتَقوُل يِف األمْساِء السِّ
اِعِر :   إىل ُمْضَمٍر أْصاًل َوقَ ْوُل الشَّ

َا يَ ْعِرُف ذا الَفْضِل ِمَن النَّاِس َذُوْوهُ                         إمنَّ
 َشاذٌّ .          

َوَهنن ، َوَفمن ( ، وجَتُوُز وإذا ُقِطَعْت هِذِه األمساُء َعِن اإلضاَفِة قُ ْلَت ، ) َأخن ، وَأبن ، َوَحمن ، 
ْجُروِر بِتَ ْقِديِر َحْرِف 

َ
احلَرَكاُت الثَّالُث ، و ) ُذو ( ال يُقَطُع َعِن اإلَضافَِة َأْصاًل . هذا ُكلُُّه يف امل

ا َما يُْذَكُر ِفيِه َحْرُف اجلَرِّ َلْفظاً َفَسَيْأتِيَك يف الِقْسِم الثَّاِلِث إْن َشاَء اّللُّ    تَ َعاىل . اجلَرِّ ، أمَّ
 

 َاخُلالَصُة : 
ْجُروُر نَ ْوَعاِن :               

َ
 َاالْسُم امل

 اجمْلُروُر حِبَْرِف اجلَرِّ . -1   
 اجمْلُروُر اِبإلَضاَفْة . -2   
 َاإلَضاَفُة ِقْسَماِن :    
َضاِف أو خَتِْصيَصُه . -1   

ُ
 َمْعَنويَّةن ، َوِهَي تَِفْيُد تَ ْعرِيَف امل

َضاِف َوال خَتِْصيَصُه ، و فَاِئَدتُ َها خَتْفيُف اللَّْفِظ فَ َقْط . لَ  -2   
ُ

 ْفِظيَّةن ، َوِهَي ال تَِفيُد تَ ْعرِيَف امل
ُن الَياُء أْو تُ ْفَتُح .    َتَكلِِّم ُيْكَسُر آِخُرمُهُا وُتَسكَّ

ُ
ُهُه إذا ُأِضيَفا إىل اَيِء امل  واالْسُم الصَِّحيُح و ِشب ْ

َلَها و أُْدِغَمِت َوإْن َكاَنْت يف  َلَها قُِلَبِت الَواُو ، اَيًء وَُكِسَر َما قَ ب ْ آِخِر االْسِم ) واون ( ُمْضُمومن َما قَ ب ْ
 الَياُء يف الَياِء . 
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ْصَدرِ  
َ

 امل
ْصَدُر : ِاسمن َيُدلُّ َعلى احلََدِث فَ َقْط ، وُيشَتقُّ ِمْنُه األْفعاُل حَنُْو ) الضَّْرب والنَّْصر ( َمثَ 

َ
 اًل .امل

َماِع . َوِمْن َغرْيِ الثُّالِثيِّ ِقياِسيةن     ُر َمْضبوطٍَة ، تُ ْعَرُف اِبلسَّ رِد َغي ْ ُجَّ
، حَنُْو: ) َوأَبِْنيَ ُتُه ِمَن الثُّالِثيِّ امل

 اإلْفعال ، َواالْنِفَعال ، َواالْسِتْفعال و الَفْعَلَلة ... ( . 
ْصَدُر إْن مَلْ َيُكْن َمْفُعواًل ُمْطلَ 

َ
ُو قاً يَ ْعَمُل َعَمَل ِفْعِلِه ، أْعيِن يَ ْرَفُع فاِعاًل إْن َكاَن الزماً ، حنَْ وامل

 ويَ ْنِصُب َمْفُعواًل بِِه أَيضاً إْن َكاَن ُمتَ َعدِّايً ، حَنُْو ) َنْصُر َسِعْيٍد َعِلّياً َفِضيَلةن (.( )أْعَجَبين ِقياُم زَْيٍد 
ْصَدِر 

َ
ْصَدِر ، َفال يُقاُل ) أَْعَجَبين زَْيداً َضْرُب َعْمرٍو ( . وال جَيُوُز تَ ْقِدمُي َمْعُموِل امل

َ
 َعلى امل

َلُه ، حَنُْو ) َضَرْبُت َضْرابً َعْمراً ( ، فإنَّ ) َعْمراً  ( وإْن َكاَن َمْفُعوالً ُمْطَلقاً ، فَالَعَمُل لِْلفعِل اّلِذي قَ ب ْ
 َمْنصوبن ب ِ ) َضَرْبُت ( ال ب ِ ) َضْرابً ( .

 
ْفُعوِل اْسِم الفا

َ
 ِعِل واْسِم امل

 ِاسُم الفاِعِل : 
 ِاْسمن ُيْشَتقُّ ِمْن ) يَ ْفعُل ( ، لِيُدلَّ َعلى َمْن قاَم بِِه الِفْعُل مبَْعىن احلُدوِث .

 أْي ُحُدوث الِفْعِل ِمْنُه 
جرَِّد الثُّالِثيِّ َعلى َوْزِن الفاِعِل ، حَنُْو ) قائِم ، وانِصر ( ومِ 

ُ
ْن َغرْيِِه َعلى َوْزِن ِصيَغِة وِصيَغُتُه ِمَن امل

ضاَرَعِة ، وَكْسِر َما قَ ْبَل اآلِخِر ، حَنُْو ) 
ُ

ضارِِع ِمْن ذِلك الِفْعِل مبيٍم َمْضُموَمٍة َمكاَن َحْرِف امل
ُ

امل
 ُمْدِخل ، وُمْسَتْخرِج ( .

َتدأ ، حَنُْو ) َسِعيدن قَائِمن ويَ ْعَمُل َعَمُل الِفْعِل إْن َكاَن ِفيِه َمْعىَن احلاِل واالْسِتقباِل ، َوُمْعتَ  ُب ْ
ِمداً َعلى امل

من أَبُوُه ( أْو ِذي احلاِل ، حَنُْو ) َجاَءين َسِعيدن انِصراً أَبُوُه َعِليَّاً ( ، أْو مَهَْزِة االْسِتْفهاِم، حَنُْو ) أَقائِ 
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فْ  ؟( أْو َحْرِف الن َّ ( أْو َموُصوٍف ، حَنُْو ) ِعْنِدي َرُجلن ، حَنُْو ) َما قَائِمن َسِعيدن اآلَن أْو َغداً  يَسِعيدن
 انِصرن أَبُوُه َعِلّياً( . 

راً.   فَإْن َكاَن ِفيِه َمْعىن املاِضي َوَجَبِت اإلضاَفُة ، حَنُْو ) زَيدن اَنِصُر َسِعيٍد أَْمِس ( ، هذا إذا َكاَن ُمْنكَّ
ْزِمَنِة ، حَنُْو ) َسِعيدن النَّاِصُر أَبُوُه َعِلّياً اآلَن أْو َغداً أْو أّما إذا َكاَن ُمَعرَّفاً اِبلالَِّم فَ َيْسَتِوي ِفيِه مَجيعن األ

 أَْمِس ( فَ يَ ْعَمُل يف اجلَِميِع .
ْفُعوِل : 

َ
 ِاْسُم امل

تَ َعدِّي لَِيُدلَّ َعلى َمْن َوَقَع َعَليِه الِفْعُل . 
ُ

ْجُهوِل امل
َ

ضارِِع امل
ُ

 ِاْسمن ُيْشَتقُّ ِمَن الِفْعِل امل
َجرَِّد َعلى َوْزِن ) َمْفعول ( لَْفظاً ، حَنُْو ) َمْضُروب ( أْو تَ ْقِديراً ، حَنُْو ) َوِصيغَ 

ُ
ُتُه ِمَن الثُّالِثيِّ امل

ضارِِع بَِفْتِح َما قَ ْبَل اآلِخِر ، حَنُْو ) ُمْدَخل ، 
ُ

َمُقول ، َوَمْرِمّي ( َوِمْن ِغرْيِِه َكاْسِم الفاِعِل ، ِمَن امل
 وُمْسَتْخرَج ( . 

ْذُكورَِة يف اْسِم الفاِعِل حَنُْو ) َسِعيدن َمْنُصورن أَبُوُه اآلَن اوْ وَ 
َ

راِئِط امل ْجُهوِل اِبلشَّ
َ

 ْعَمُل َعَمَل ِفْعِلِه امل
 َغداً ( .

 
 َاخُلالَصُة :

ْصَدُر : ِاْسمن َيُدلُّ َعلى احلََدِث فَ َقْط .
َ

 امل
ْصَدُر َعَمَل ِفْعِلِه ِبَرْفِع الَفاعِ 

َ
ْفُعوِل بِِه إْن مْل ِيُكْن َمْفُعواًل ُمْطَلقاً ، وال جَيُوُز ويَ ْعَمُل امل

َ
ِل ، وَنْصِب امل

 تَ ْقِدمُي َمْعُمولِِه َعَلْيِه .
ِاْسُم الفاِعِل : ِاْسمن َيُدلُّ َعلى َمْن َصَدَر َعنُه الِفْعُل مبََعىن احلُُدوِث ، ال الث ُُّبوِت ، وُيْشَتقُّ ِمَن 

ْعُلوِم 
َ

َضارِِع امل
ُ

َتدامل ، أْو  أ، ويَ ْعَمُل َعَمَل ِفْعِلِه إذا َكاَن مبَْعىن احلاِل أَِو االْسِتْقَباِل ، وُمْعَتِمداً َعلى املب ْ
ْوُصوِف .

َ
 َذي احلَاِل ، أْو مَهَْزِة االْسِتْفهاِم ، أْو َحْرِف الن َّْفي ، أِو امل
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 يف َعِمِلِه َكونُُه مبَْعىن احلاِل أَِو االْسِتْقَباِل .وإْن َكاَن اسُم الفاِعِل ُمَعرَّفاً اِبلالَِّم َفال ُيْشرتُِط 
ْجُهوِل ، ويَ ْعَمُل َعمَ 

َ
ْفُعوِل : ِاْسمن َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعَليِه الِفْعُل ، وُيْشَتقُّ ِمَن الِفْعِل امل

َ
َل ِاْسُم امل

تَ َقدِِّمِة يف اْسِم الفاِعِل .
ُ

روِط امل  ِفْعِلِه اِبلشُّ
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 َأْسِئَلةن :
ْصَدُر ؟ ّمثِّْل َلُه .-1

َ
 َما ُهَو امل

ْصَدُر َعَمَل الِفْعِل ؟ َمثِّْل ِلذِلك . -2
َ

 َمىَت يَ ْعَمُل امل
ْصَدُر الزِماً وُمتَ َعدِّايً ؟ ِاْشرَْح ذِلك أِبْمِثَلٍة .-3

َ
 َهْل َيُكوُن امل

ْصَدِر َعلَ -4
َ

َم َمْعُموُل امل ْح ذِلك مبِثاٍل .َهْل جَيُوُز َأْن يَ تَ َقدَّ  ْيِه ؟ َوضِّ
 َعرِِّف اْسَم الفاِعِل ، واذُْكْر ِصيَغَتُه مبِثاٍل ُمِفْيٍد . -5
 َكْيَف ُيصاُغ اْسُم الفاِعِل ِمْن َغرْيِ الثُّالِثيِّ ؟ اُذُْكْر أَْمِثَلًة ِلذِلك .-6
 َمىَت يَ ْعم َُل اْسُم الفاِعِل َعَمَل الِفْعِل ؟ َمثِّْل ِلذِلك .-7
ُب إضاَفُة اْسِم الفاِعِل ؟ -8  َمىَت جتَِ
َجرَِّد ، َمَع أَمِثَلٍة ُمِفيَدٍة .-9

ُ
ْفعوِل ، واذُكْر َكْيَف ُيْشَتقُّ ِمَن الثُّالِثيِّ امل

َ
 َعرِِّف اْسَم امل

َجرَِّد ؟ -10
ُ

ْفُعوِل ِمْن َغرْيِ الثُّالِثيِّ امل
َ

 َكْيَف ُيْشَتقُّ اسُم امل
11- 

َ
 ْفُعوِل َعَمَل الِفْعِل ؟ ِاْشرَْح ذِلك َمَع أْمِثَلٍة . َهْل يَ ْعَمُل اْسُم امل
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َهُة  َشب َّ
ُ

َفُة امل  الصِّ
 اْسمن َمْشَتقن ِمْن ِفْعٍل الزٍِم ، لَِيُدلَّ َعلى َمْن قاَم بِِه الِفْعُل مبَْعىن الث ُُّبوِت . 

ْفُعوِل  -وِصيَغُتها 
َ

ماِع حَنُْو ) َحَسن تُ عْ  -َعلى ِخالِف ِصيَغِة اْسِم الفاِعِل وامل وَصْعب  -َرُف اِبلسَّ
 َوَشرِيف ، َوَذُلول ( .  -وُشجاع  -

ْذُكوِر يِف اْسِم الفاِعِل . 
َ

 وِهَي تَ ْعَمُل َعَمَل ِفْعِلها ُمْطَلقاً ِبَشْرِط االْعتماِد امل
َفِة ، وَمىَت َنَصْبَت أْو َجرَ  ْوُصوِف ، وَمىَت َرفَ ْعَت هِبا َمعُموَُلا َفال َضِمرَي يف الصِّ

َ
ْرَت َفِفيها َضِمرُي امل

 مْثُل ) َعِليٌّ ، َحَسنن ُخُلُقُه ، َعليٌّ َحَسُن ُخُلقاً ، عليٌّ َحَسُن اخلُُلِق ( .
 اخُلالَصُة :

َهُة : ِاْسمن ُيْشَتقُّ ِمَن الِفْعِل الَّالزِِم ، لَِيُدلَّ َعلى االتَِّصاِف ِبِصَفٍة َعلى حَنِْو اللُّ  َشب َّ
ُ

َفُة امل ُزوِم الصِّ
 والثُّبوِت .

َمْت يف اْسِم الَفاِعِل .  وِهَي تَ ْعَمُل َعَمَل ِفْعِلها ِبُشُروٍط تَ َقدَّ
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