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 الكالم وما يتألف منه ، والكلم ، والكلمة

الكالم عند النحوٌٌن هو : اللفظ المفٌد فابدة ٌحسن السكون  تعرٌف الكالم : -1

 علٌها .

 : شرح التعرٌف

المهمل كدٌز مملوب زٌد ، جنس ٌشمل الكالم ، والكلمة ، والكلم ، وٌشمل  اللفظ :

 عمرو ، ودمحم . : مثل ، وٌشمل المستعمل

 ٌخرج المهمل . مفٌد :

ٌخرج الكلمة ، وبعض الكلم وهو ما تركب   فائدة حسنة ٌحسن السكوت علٌها :

إن لام زٌد ، إن خرج  نحو : ، من ثالث كلمات فأكثر ولم ٌحسن السكوت علٌه

 عمرو

 م :ما ٌتركب منه الكال

، أو من فعل زٌد مجتهد ، دمحم لابم ، علً ذاهب  مثل :، م من اسمٌن ٌتركب الكال

لام دمحم ، لعد علً ، خرج خالد ، ذهب زٌد ، استمم أي أنت ، انطلك  مثل : ، واسم

 أي أنت ، أمطرت السماء ، الشمس طالعة .

 واحده كلمة تمول كالم وكلمة ، وبمر وبمرة ، وشجراسم جنس الكلم :  -2

 وشجرة .

إن لام  مثل :، هو ما تركب من ثالث كلمات فأكثر سواء أفاد أم لم ٌفد  تعرٌفه :

 زٌد ، إن خرج عمرو ، صلى المسلمون الظهر ، حضر دمحم الحفل .

        وهً اللفظ الموضوع لمعنى مفرد . الكلمة : -3

 الصوت المشتمل على بعض الحروف اللفظ :
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 الموضوع لمعنى ٌخرج المهمل كدٌز . شرح التعرٌف :

 الكالم ، فإنه موضوع لمعنى غٌر مفرد .ٌخرج  والمفرد :

 ألسام الكلمة :

 تنمسم الكلمة ثالثة ألسام :

دمحم ، علً ،  مثل : ، ما دل على معنى فً نفسه ولم ٌمترن بزمان: ، وهو اسم  -1

 حجرة ، شجرة .

ضرب ،  مثل :، ما دل على معنى فً نفسه والترن بزمان  : ، وهو فعل -2

    اضرب ، ٌضرب

، ما ال ٌدل على معنى بنفسه وإنما ال ٌظهر معناه إال مع غٌره  : ، وهو حرف -3

 فً، ومن ، وهل ، وبل ، وإلى ، وعن ..... . مثل :

ة ، ٌطلك على كل ٌعم الجمٌع فٌمع على الكالم ، وعلى الكلم ، وعلى الكلم المول :

م كلمة أ ، الثالثة لول فٌشمل كل ما نطك به اللسان ، سواء أكان حرفامن واحد 

 ما ..... .مفردة ، أم كالما ، أم كل

 هل ٌمصد بالكلمة الكالم ؟

ال إله إال هللا ، كلمة اإلخالص ، وكأن  مثل :لد تأتً الكلمة وٌمصد بها الكالم ، 

 تمول لزمٌل لن : ألك لنا كلمة فً هذا الجمع .

  اْرِجعُونِ  َربِّ  » لوله :إشارة على  « لَائِلَُها ُهوَ  َكِلَمة   إِنََها َكالَ » ومنه لوله تعالى :

 .«تََرْكتُ  فٌَِما َصاِلًحا أَْعَملُ  لَعَلًِّ

 ٌنفردان ؟هل ٌجتمع الكالم والكلم ؟ وهل 

لد لام زٌد ، فهذا كالم ألنه أفاد معنى ٌحسن  مثل :، لد ٌجتمع الكالم والكلم 

 السكوت علٌه . وكلم ألنه مركب من ثالثة كلمات .

إن لام زٌد فهذا لٌس بكالم ألنه ال ٌفٌد فابدة ٌحسن السكون  مثل : ، ولد ٌنفرد الكلم

 علٌها .

 زٌد لابم فهذا لٌس بكلم ألنه لٌس مؤلفا من ثالث كلمات . مثل :، ولد ٌنفرد الكالم 

 وفً هذا ٌمول ابن مالن :

 الَكِلمْ  َحْرف   ُثمَ  وفِْعل   َواْسم        َكاْستَِممْ  ُمِفٌد   َلْفظ   َكالُمَنا
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 ٌُـــــــَؤمّْ  َلدْ  َكاَلم   بَِها َوِكْلَمة        َعمّْ  والَمْولُ  َكِلَمة   َواِحُدهُ 

 

 األسئلة
ٍب ٝطيق ػيٞٔ مالً أٗ ميٌ فَٞب ٝأرٜ ٍغ رمش اىغجت                                    ثِٞ -1

 إُ قبً صٝذ . -أ

 قذ قبً صٝذ . -ة

 صٝذ قبئٌ . -جـ 

  -ػشف مال ٍَب ٝأرٜ : -2

 اىنيَخ ، اىنالً ، اىنيٌ

 

 عالمات االسم

 جَغ اثِ ٍبىل ػالٍبد االعٌ فٜ ق٘ىٔ :

ٍِِِّّبِبْنَجزِِّّ ُِْوي ِييز ِِِّّنالْسىَِِِّّوُيْسَُذ َِِّّوأَلَِِِِِِِِّّّّّّّّْوانََُّذاِّوانتَّ ًْ  َحَصمِِّّْتَ

 ٗإىٞل األٍش ٍفصال :

 ، ٗٝشَو : انعاليةِّاألونىِّ:ِّانجز

 ٍشسد ثؼيٜ ، عيَذ ػيٚ صٝذ يثمِّ: ، اىجش ثذشف اىجش -1

 ٍشسد ثغالً صٝذ ، ٗػجذ ػَشٗ. يثمِّ: ، اىجش ثبإلضبفخ -2

ٗعيَذ ػيٚ ػجذ ػَشٗ  ىفبضو ،ٍشسد ثغالً صٝذ ا يثمِّ:، اىجش ثبىزجؼٞخ  -3

 . اىؼبقو

ٕٗ٘ : ُّ٘ صائذح ، عبمْخ ، ريذق اٟخش ىفظب الدظب ىغٞش ،  انعاليةِّانثبَيةِّ:ِّانتُويٍ

 ...... . ، دْٞئز   ، سجو   صٝذ   يثمِّ: ، اىز٘مٞذ

 نهتُويٍِّأربعةِّأقسبوِّ: أقسبيهِّ:



5 
 

، إال  ، ٗأعذ   ، سجو   ٕٗ٘ اىزٛ ٝيذق األعَبء اىَؼشثخ ، مضٝذ   تُويٍِّانتًكيٍِّ: -1

ٍ   ، ٗإال ّذ٘ : ج٘اس   ، ٍٗؤٍْبد   جَغ اىَؤّث اىغبىٌ مَغيَبد    .  ، ٗغ٘اػ 

، ٕٗ٘ اىزٛ ٝيذق األعَبء اىَجْٞخ فشقب ثِٞ ٍؼشفزٖب ّٗنشرٖب  تُويٍِّانتُكيزِّ: -2

ٔ   يثمِّ:  آخش ثزِْ٘ٝ عج٘ٝٔ اىثبّٞخ . ٍشسد ثغج٘ٝٔ ٗعٞج٘ٝ

3- :ِّ ِّانًقببهة ِّ: ، ؤّث اىغبىٌٕٗ٘ اىزٛ ٝيذق جَغ اىَ تُويٍ ،  ٍغيَبد   يثم

. ٗعَٜ ثٖزا االعٌ ألّٔ فٜ ٍقبثيخ اىُْ٘ فٜ  ، ػبثذاد   ، صبئَبد   ٍؤٍْبد  

 جَغ اىَزمش اىغبىٌ .

 تُويٍِّانعوضِّوهوِّعهىِّثالثةِّأقسبوِّ: -4

 ( ػ٘ضب ػِ جَيخ رنُ٘ ثؼذٕب ٗرىل ػ٘ض ػِ جَيخ ٕٗ٘ اىزٛ ٝيذق )إر -1

َْتُىِّْ » كقونهِّتعبنىِّ: ٌَِِِّّحيَُئِذ َِِّّوأَ ُُْظُزو ثيغذ اىشٗح اىذيقً٘ فذزفذ  دِٞ إر أٛ : «تَ

 جَيخ )ثيغذ اىشٗح اىذيقً٘( ٗػ٘ض ػْٖب ثبىزِْ٘ٝ .

 مو  يثمِّ: ، ػ٘ضب ػَب رضبف إىٞٔ ػ٘ض ػِ اعٌ ٕٗ٘ اىزٛ ٝيذق )مو( -2

مو إّغبُ قبئٌ ، فذزف اىَضبف إىٞٔ )إّغبُ( ٗأرٚ ثبىزِْ٘ٝ ػ٘ضب ػْٔ ،  :ِّقبئىِّأي

مُُِِّّكم ِِّّقُمِّْ»قونهِّتعبنىِّ:ٍِّْٗٔ  ًَ ٌَِِّّنَهُُِِّّكم ِّ» وقونهِّ: «َشبِكهَتِهَِِِّّعهَىِّيَْع  .«قَبَِتُو

 ،  ، ٗقبض   ٗغ٘اػ   ، ػ٘ض ػِ دشف ، ٕٗ٘ اىزٛ ٝيذق ميَخ ج٘اس   -3

، فذزفذ  ، ٍٗشسد ثج٘اس   ج٘اس  ٕؤالء  يثمِّ: ، ، ٗفٜ دبىزٜ اىشفغ ٗاىجش ٗعبع  

 اىٞبء ٗأرٚ ثبىزِْ٘ٝ ػ٘ضب ػْٖب .

 ٝب صٝذ ، ٝب ػيٜ ، ٝب دمحم . يثمِّ: ، انعاليةِّانثبنثةِّ:ِّانُذاء

 اىشجو ، اىنزبة ، اىقيٌ ، اىقبػخ ....... . يثمِّ:ِّ،ِّانعاليةِّانزابعةِّ:ِّاألنفِّوانالو

 .قبئٌ ، ػيٜ ٍجزٖذ ، صٝذ فبٌٕ ..دمحم  يثمِّ:،ِّانعاليةِّانخبيسةِّ:ِّاإلسُبدِّإنىِّاالسىِّ

ض ػِ اىفؼو ٗاىذشف : ثبىجش ، ِٞ ٍبىل : دصو ىالعٌ رَٞٗثٖزا ٝنُ٘ ٍؼْٚ ثٞذ اث

 اإلخجبس ػْٔ  أيِّ:ٗاىزِْ٘ٝ ، ٗاىْذاء ، ٗاألىف ٗاىالً ، ٗاإلعْبد إىٞٔ ، 

 األسئلة
 قبه ثِ ٍبىل :  -أ -1

ٍِِِّّبِبْنَجزِِّّ ُِْوي ِييز ِِِّّنالْسىَِِِّّوُيْسَُذ َِِّّوأَلَِِِِِِِِّّّّّّّّْوانََُّذاِّوانتَّ ًْ  َحَصمِِّّْتَ
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 اشرح لول بن مالن السابك مبٌنا ما اشتمل علٌه من عالمات االسم ومثل . 

االسم فً بٌت من ألفٌته اذكر هذا البٌت مع  جمع ابن مالن عالمات -ب        

 التمثٌل لكل عالمة ذكرها.

 اذكر عالمات االسم ومثل لكل عالمة . -2

  -بٌن نوع التنوٌن فً الكلمات التً تحتها خط مما ٌأتً : -3

 آخر وسٌبوٌه   رت بسٌبوٌهمر -1

 جاء دمحم -2

 مؤدبات   شاهدت فتٌات   -3

 (تنظرون وأنتم حٌنبذ  ) -4

 كل لابم ، )كل له لانتون( -5

  -بٌن عالمة االسم فً كل مما ٌأتً : -4

 حضر دمحم ، ذهب الغالم ، ٌا إبراهٌم ، )كل له لانتون(

ٌشرح دخل األستاذ الماعة فً موعد المحاضرة ، وسلم على طالبه ، وبدأ  -5

المحاضرة وٌنالش الطالب منالشة جادة ، وفً أثناء ذلن دخل طالب متأخر، 

 وفً نهاٌة المحاضرة سأله األستاذ عما حصل من المحاضرة فلم ٌجب .

 استخرج من العبارة السابمة :

وآخر عالمته عالمته التنوٌن ،  اسما باإلضافة ، وآخر اسما مجرورا بالحرف ،

 اإلسناد إلٌه .المته ، وثالثا عاأللف والالم 

 

 ألسام الفعل وعالمته

 ماض ، ومضارع ، وأمر . ٌنمسم الفعل ثالثة ألسام :

ذهب ، خرج ،  مثل : ، هو ما دل على حدث فً الزمن الماضً فالماضً : -1

 ذهب دمحم إلى المدرسة ، انطلك الصاروخ . تمول :، أكل ، لعد ، انطلك 

 ته :اعالم

 بأنه تلحمه العالمتان اآلتٌتان : ٌختص الفعل الماضً
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وهً تاء متحركة تكون مضمومة مع المتكلم ، مفتوحة مع  تاء الفاعل : -1

 لمت ، أنت   أنا لمت ، أنت   نحو : ،المخاطب ، مكسورة مع المخاطبة 

 عرفت الحك. عرفت الحك ، أنت   لمت ، أنا عرفت الحك ، أنت  

هند لامت ، زٌنب  مثل : ، كتابة المفتوحة ضبطا تاء التأنٌث الساكنة -2

 .، نعمت المرأة هند ، ببست المرأة حمالة الحطب خرجت 

 نحو :، هو ما ٌدل على حصول الحدث فً الحال أو االستمبال  المضارع : -2

 ٌذهب دمحم إلى عمله مبكرا ، ٌنطلك الصاروخ ، ٌنام علً اآلن .

 ته :اعالم

 ٌختص الفعل المضارع بالعالمات اآلتٌة :

 َولَمْ   ٌُولَدْ  َولَمْ  ٌَِلدْ  لَمْ  » لال تعالى :لم ولما ،  مثل : ،دخول الجوازم  -1

ٌَمانُ  ٌَْدُخلِ  َوَلَما » ولوله : « أََحد   ُكفًُوا لَهُ  ٌَُكنْ    « لُلُوبُِكمْ  فًِ اْْلِ

 لال تعالى :،  سٌموم زٌد ، وسوف ٌخرج عمرو مثل : ، السٌن ، وسوف -2

 « فَتَْرَضى َربُّنَ  ٌُْعِطٌنَ  َولََسْوفَ  »

 دخول أحرف المضارعة المذكورة فً لولهم )أنٌت( فً أول الفعل . -3

 ٌا عابشة . تضربٌن ٌا هند ، تنامٌن مثل :، ٌاء المؤنثة المخاطبة  -4

 لَنَْسفَعًا » مثل لوله تعالى : ، نون التوكٌد الخفٌفة أو الثمٌلة ، فالخفٌفة -5

ٌَةِ  ٌْبُ  ٌَا لَنُْخِرَجنَنَ  » تعالى :مثل لوله  ، والثمٌلة « بِالنَاِص  «..... ُشعَ

،  « الَصاِغِرٌنَ  ِمنَ  َولٌََُكونًا لٌَُْسَجنَنَ  » لوله تعالى :ولد اجتمعا فً 

 ألكتبن الدرس ، أللعبن الكرة .

كل ٌا زٌد ،  مثل :، هو طلب حصول الفعل فً الزمن الحاضر  فعل األمر : -3

 نم ٌا دمحم ، انطلك ٌا خالد . 

عندما ندلك النظر نجد أن عالمات األمر تدخل عالمات المضارع أٌضا  ته :اعالم

فال ٌختص فعل األمر بعالمة لفظٌة تمٌزه عن غٌره لكنه ٌختص بالداللة على 

ً ، وٌاء اجتهدن ٌا دمحم ، وافهمن ٌا عل مثل : ، الطلب مع لبول نون التوكٌد بنوعٌها

ي ًَواْشَربِ  فَُكِلً »المخاطبة كموله تعالى : ٌْنًا َولَّرِ  اْلنُتًِ َمْرٌَمُ  ٌَا » ولوله :،  « َع

 « الَراِكِعٌنَ  َمعَ  َواْرَكِعً َواْسُجِدي ِلَربِّنِ 

لذلن إذا لبلت الكلمة النون ولم تدل على الطلب فهً فعل مضارع ، وإن دلت على 

 بمعنى :زال ، دران ، ن مثل :، ولم تمبل النون فهً اسم فعل  –الطلب  -األمر 

بمعنى ، اكفف ، وحٌهل  بمعنى :، اسكت ، ومه  بمعنى : ،انزل ، وأدرن ، وصه 
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ألبل ، فهذه الكلمات أسماء أفعال ولٌست أفعاال ألنها وإن دلت على الطلب لكنها ال  :

 تمبل نون التوكٌد .

 

 عالمات الحرف

ٌخلو تماما من عالمات األسماء وعالمات  هٌمتاز الحرف عن االسم والفعل بأن

هل  ل الحرف :امثاألفعال ، فال ٌمبل الحرف شٌبا من عالمات االسم ، وال الفعل ، 

 ، فً ، لم ....... .

 ألسام الحرف :

 ٌنمسم الحرف لسمٌن :

 حرف مختص أي ٌختص بالدخول على األسماء فمط كحروف الجر ، وإن  -1

 ، نواصبه على األفعال فمط كجوازم المضارع ووأخواتها ، أو ٌختص بالدخول 

 لم ، لما ، لن  مثل :

 ، هل مثل : ، ٌدخل على األسماء وعلى األفعال : أي، حرف غٌر مختص  -2

 هل لام دمحم ، وهل دمحم لابم . تمول :، حرف استفهام فهً 

 أمسافر خالد ، و أٌسافر خالد ....... . مثل : ، والهمزة

 ٌمول ابن مالن مبٌنا عالمات األفعال والحروف : 

 ًـــــــــٌنجل فعل   ألبلنَ  ونونِ      ًــــــــافعل وٌا وأَتَتْ  فعلتَ  بِتا

 مـــــكٌش لم ٌلً مضارع فعل     ولم وفً كهل الحرف سواهما

 فهم أمر إن األمر فعل بالنون     مــوس بالتامز األفعال وماضً

 وحٌّهل صه نحو اسم فهو فٌه     لـــمح للنون ٌن لم إن واألمر

 األسئلة
 مع التمثٌل . ما عالمات الفعل الماضً ؟ وضح ذلن -1

 -استخرج الفعل وبٌن العالمة التً تمٌزه عن غٌره فٌما ٌأتً : -2
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 )لم ٌلد ولم ٌولد( . -1

 )ولسوف ٌعطٌن ربن فترضى( . -2

 أنت عرفت الحك . -3

 )فكلً واشربً ولري عٌنا ( -5      . ()لٌسجنن ولٌكونا من الصاغرٌن -4

 المعرب والمبنً

آخر الكلمة حالة واحدة وال ٌتغٌر مهما اختلفت العوامل الداخلة هو لزوم البناء: 

 علٌه .

 ،هو ما لزم آخره حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة علٌه  االسم المبنً :

 جاء الذي فهم الدرس ، رأٌت الذي فهم الدرس، سررت من الذي فهم الدرس. مثل:

 .  هو تغٌر أخر الكلمة بتغٌر العوامل الداخلة علٌهااْلعراب : 

جاء دمحم ،  مثل :، العوامل الداخلة علٌه  هو ما تغٌر آخره بتغٌر االسم المعرب :

 رأٌت دمحم ، مررت بدمحم .

 والبناء لسمٌن : وٌنمسم االسم من حٌث اْلعراب

تمول دمحم ، علً ، فاهم .....،  مثل :، معرب وهو ما سلم من شبه الحرف  األول :

 جاء دمحم ، رأٌت دمحما ، ومررت بدمحم . :

 هو ، الذي ، متى ، إذا . مثل :مبنً وهو ما أشبه الحرف ،  الثانً :

اسما مبنٌا فاعلم  تاألصل فً األسماء اإلعراب ، وفً األفعال البناء ، فإذا وجدو

بالحرف ألن الحروف  شبههو ن أصله وال ٌكون ذلن إال بسبب ، وهأنه خرج ع

 بٌن االسم والحرف أربعة هً : كلها مبنٌة ، وأوجه الشبه

 وذلن بأن ٌكون االسم موضوعا على حرف واحد ، أو  : الشبه الوضعً -1

 كالتاء فً ضربت ، و)نا( فً أكرمنا . حرفٌن

العطف الواو ،  ًعلى حرف واحد ٌشبه باء الجر ، والمه ، وحرففاالسم الموضوع 

 .الفاء و

وٌشبه :  ، حروف الجر " ، "عن" ، منمن" ٌشبه : الموضوع على حرفٌناالسم و

 .لد ، وهل

 وذلن بأن ٌتضمن االسم معنى من المعانً التً حمها أن  الشبه المعنوي : -2
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 ى بالحرف ، وهو لسمان : تؤد

نحو "ما" و "مهما" ،  مثل أسماء الشرط واالستفهام، حرفا موجودا  ما أشبه األول :

 و "من" ، و "متى" ، و "أٌنما"......إلخ

فهذه األسماء أشبهت الحرف فً المعنى ، ألن الشرط حمه أن ٌؤدى بالحرف ولد 

 ، استعملوا له "إن" فاستعملت أسماء الشرط استعمال حرف موجود وهو "إن"

 ٌمم ألم معه . ومنأرحل معه ، متى ٌرحل  : األمثلة

متى  األمثلة :وكذلن االستفهام حمه أن ٌؤدى بالهمزة ، أو غٌرها من الحروف ، 

 « ّللَاِ  نَْصرُ  َمتَى » تعالى : لوله، ومنه  الرحٌل ؟ 

 "هنا": نحو ممدر ، كأسماء اإلشارة ،  أي :، ما أشبه  حرفا غٌر موجود  والثانً :

اإلشارة ، وهو معنى حرف كان من حمهم أن ٌضعوه ، لكنهم فإنها متضمنة معنى 

حرف ٌدل علٌها ،  ا ، ألن اإلشارة معنى من المعانً ، فحمها أن ٌوضع لهالم ٌفعلو

"ما" ، وللنهً "ال" ، وللتمنً "لٌت" ، وللترجً "لعل" ونحو ذلن  كما وضعوا للنفً

 ت أسماء اإلشارة لشبهها فً المعنى حرفا ممدرا.فبنٌ، 

ذلن أن ٌلزم االسم طرٌمة من  ومعنى الشبه االستعمالً ، أو النٌابً : -3

الحروف ، وذلن بأن ٌنوب عن الفعل فً معناه ، وعمله ، دون أن طرابك 

دارن زٌدا ، فدران   نحو : ، ٌمبل دخول العوامل علٌه ، كأسماء األفعال

حرف مبنً لشبهه بالحرف فً كونه ٌعمل وال ٌعمل فٌه غٌره ، كما أن ال

 كذلن .

بخالف االسم الذي ٌنوب عن الفعل ، ولكن ٌتأثر بالعوامل الداخلة علٌه ، فهذا ال 

بمبنً ضربا زٌدا ، فضربا ناب عن )اضرب( لكنه لٌس  مثاله :ٌشبه الحرف ، 

ألنه ٌتأثر بالعامل ، فإنه منصوب بالفعل المحذوف ، بخالف )دران( ونحوه فإنه 

 لٌس متأثرا بالعامل . وإن كان ناببا عن )أدرن( لكنه

 بمعنى أن ٌفتمر االسم إلى جملته أو شبهها افتمارا الزم  الشبه االفتماري : -4

جاء الذي أكرمته ، رأٌت  نحو :، الموصولة فإنها تفتمر دابما إلى صلة  كاألسماء

 أكرمته ، سلمت على الذي أكرمته .الذي 

 وفً هذا لول ابن مالن : 

ًّ  كالشبه  هنا وفً متى فً والمعنويّ      جئتنا اسمً فً الوضع



00 
 

 الــــــــــــــــأصّ  وكافتمار تأثر     الــــــــــــــــــب الفعل عن وكنٌابة

 

 األسئلة
 -ػشف ٍب ٝأرٜ : -1

 اإلػشاة ، اىجْبء ، االعٌ اىَؼشة ، االعٌ اىَجْٜ ، ٍغ اىزَثٞو .

 اىزبىٞخ :ػيو ىَب ٝأرٜ ثْبء األعَبء اىزٜ رذزٖب خظ فٜ األٍثيخ  -2

 قَذ ، خشجْب . -1

 دساك صٝذا . -2

 ٍزٚ رغبفش .  -3

 أمشٍزٔ. اىزٛجبء  -4

 

 

ِّاالسىِّانًعزة

إرا  ، رقذً أُ االعٌ اىَجْٜ ٕ٘ ٍب أشجٔ اىذشف ، ٍٗؼيً٘ أُ اىَؼشة خالف اىَجْٜ

ِّوهوِّقسًبٌِّ:اىَؼشة ٍب ىٌ ٝشجٔ اىذشف 

سجو ، ججو ، دمحم ، أسض  يثمِّ:أٛ ىٞظ آخشٓ دشف ػيخ ،  صحيحِّاآلخزِّ: -1

. 

 اىقبضٜ ، اىٖذٙ ، اىشاػٜ . يثمِّ:ٍب آخشٓ دشف ػيخ ،  يعتمِّاآلخزِّ: -2

ِّويُقسىِّاالسىِّانًعزةِّأيضبِّإنىِّقسًيٍِّ:

 صٝذ،ٗػَشٗ،ٗدمحم،ٗػيٜ......إىخ َحوِّ: -ٕٗ٘ اىَْصشف  - يتًكٍِّأيكٍِّ: -1

 .أدَذ،ٍٗغبجذ،ٍٗصبثٞخ َحوِّ: -ٕٗ٘ غٞش اىَْصشف  -ِّيتًكٍِّغيزِّأيكٍِّ: -2

  ٍِٗ ْٕب ّق٘ه إُ االعٌ اىَزَنِ ٕ٘ االعٌ اىَؼشة ، ٗغٞش اىَزَنِ ٕ٘ اىَجْٜ .
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 االسم            

  

 متمكن )معرب(                                        غٌر متمكن )مبنً(             

                 

 متمكن غٌر أمكن                                                                                                     متمكن أمكن    

 أي : معرب غٌر منون ، وهو :                  أي : معرب منون ،

 )غٌر المنصرف(وهو )المنصرف(                   الممنوع من الصرف ، أي 

 ٌمول ابن مالن : 

 وُسما كأرض   الحرف َشبَه من     َسلِما لد ما األسماء وُمعربُ 

 المعرب والمبنً من األفعال

فً األفعال البناء وهذا مذهب البصرٌٌن ، كما أن األصل فً  سبك المول بأن األصل

 األسماء اإلعراب ، وذهب الكوفٌون إلى أن اإلعراب أصل فً األسماء وفً األفعال

 واألول هو الصحٌح . بموله :واختار ابن عمٌل مذهب البصرٌٌن وصححه 

ن العلج فً كتابه البسٌط أن بعض النحوٌٌن ذهب إلى أن ونمل ضٌاء الدٌن ب

 اإلعراب أصل فً األفعال فرع فً األسماء .

 المبنً من األفعال : 

 المبنً من األفعال هو :

ذهب ، لعد ، سعى ، لضى .....إلخ ، وهو متفك  مثل : ، الفعل الماضً - أ

 وأحوال بنائه ثالثة :على بنابه ، 

 عمروا ب دمحم إلى عمله مبكرا ، ضرب زٌدذه مثل :البناء على الفتح، -1
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المسلمون صلوا  مثل :البناء على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة ،  -2

 الظهر ، وخرجوا من المسجد ، وذهبوا إلى منازلهم .

أنا لمت ،  مثل : ،على السكون إذا اتصل به ضمٌر رفع متحرن  البناء -3

 وخرجت ، ونحن لمنا ، وخرجنا ، والنسوة لمن ، وخرجن .

 

اضرب ،  مثل :وهو مختلف فً بنابه ، والراجح أنه مبنً ،  فعل األمر :  - ب

 بنائه ثالثة أٌضا :اشرب ، وأحوال 

 اضرب ، اذهب ، اشرب . نحو :البناء على السكون ،  -1

، واخش ،  اغز نحو :البناء على حذف آخره إن كان معتل اآلخر ،  -2

 وارم .

، أو البناء على حذف النون  إن كان مسندا أللف االثنٌن أو واو الجماعة  -3

 لوما ، لوموا ، لومً .نحو : ٌاء المخاطبة ، 

 

 المعرب من األفعال

من األفعال هو الفعل المضارع ، وذلن إذا لم تتصل به نون التوكٌد أو نون المعرب 

ٌذهب دمحم إلى المسجد ، لن ٌتأخر علً عن صالة المغرب ، لم  تمول :النسوة ، 

 ٌتأخر علً عن صالة المغرب .

فالفعل المضارع هنا معرب مرفوع بالضمة فً المثال األول ، ومنصوب بالفتحة 

 ومجزوم بالسكون فً الثالث . فً المثال الثانً ،

هل  تمول :أما إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكٌد فإنه ٌبنى معها على الفتح ، 

التوكٌد الخفٌفة تضربن المهمل ، وهل تعالبن المسًء ، وال فرق فً ذلن بٌن نون 

أو الثمٌلة ، وٌشترط لبناء المضارع مع نون التوكٌد أن ٌكون اتصال النون 

 مثل :اتصاال مباشرا بمعنى : لم ٌفصل بٌنهما بفاصل كألف االثنٌن ،  بالمضارع

هل تضربانٌن فاجتمعت ثالث نونات األولى نون  واألصل فٌه :هل تضربان زٌدا ، 

الرفع ، والثانٌة والثالثة نونا التوكٌد ، فحذفت نون الرفع لتوالً األمثال ، فصار 

انت مفتوحة فرلا بٌنها وبٌن نون تضربان وحركت نون التوكٌد بالكسر بعد أن ك

 التوكٌد التً بالفعل المسند إلى واحد .

هل تضربن ٌا زٌدون ، وهل  نحو :أو كان الفاصل واو الجماعة أو ٌاء المخاطبة ، 

تضربونن بثالث نونات ، حذفت النون األولى  وأصل تضربن :تضربن ٌا هند ، 
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كنٌن فحذفت الواو اللتماء الساوهً نون الرفع لتوالً األمثال ، فصار تضربون ، 

 فصار تضربن .

النون األولى ، فصار تضربٌن ، ثم حذف  تتضربٌنن حذف واألصل فً تضربن :

 الٌاء اللتماء الساكنٌن فصار : تضربن .

 ٌمول ابن مالن : 

ًّ   أمر وفعل ً  وأعربوا     اـــــــبُنٌ وُمِض  اـــَعرٌ إن مضارعا

 نــــنون إناث كٌرعن من فت     من نون توكٌد مباشر ومن

 األسئلة

 ما أحوال بناء الفعل الماضً ؟ وضح ذلن ومثل . -1

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن الموسٌن : -2

 -على الفتح  –ضرب دمحم أخاه )الفعل هنا : مبنً على الضم  -1

 معرب(

 –عرب )ٌرضعن : مضارع م (ت ٌرضعن أوالدهنوالوالدا) -2

 مبنً على الفتح( -مبنً على السكون

مبنً على حذف  –اخش هللا )الفعل هنا : مبنً على السكون  -3

 مبنً على الضم( –حرف العلة 

 –خر زٌد عن الصالة )ٌتأخر : مضارع معرب مرفوع لن ٌتأ -4

 مبنً( -منصوب 

مبنً على  –ألذكرن دروسً )الفعل هنا مبنً على السكون  -5

 اله بنون التوكٌد(مبنً على الفتح التص –الضم 

  ٌبنى الفعل المضارع فً حالتٌن وضح ذلن ومثل . -3

 مثل لما ٌأتً فً جمل مفٌدة :  -4

 فعل ماض مبنً على السكون . -1

 .فعل ماض مبنً على الضم  -2

 فعل مضارع مبنً على الفتح . -3

 فعل أمر مبنً على حذف حرف العلة . -4

 فعل مضارع مجزوم بلم . -5
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 أنواع البناء

فً داللتها علٌه إلى المول بأن الحروف كلها مبنٌة ، ألنها ال ٌعتورها ما تفتمر سبك 

أخذت من الدراهم ، فالتبعٌض مستفاد من لفظ "من" بدون إعراب  نحو :إعراب ، 

 وأنواع البناء أربعة :

اضرب ، افهم ، من ، هل ، بل ،  مثل : ، البناء على السكون : وهو األصل -1

 الذي.... إلخ .

 أٌن ، كٌف ، هو ، هً ، لام ، لعد ، إن ، لكن  مثل :البناء على الفتح ،  -2

منذ ، وال ٌأتً الضم فً األفعال على حٌث ،  مثل :البناء على الضم ،  -3

 الغالب .

أمس ، جٌر ، حذام ، هؤالء ، وال ٌأتً الكسر فً  مثل :البناء على الكسر ،  -4

 األفعال .

                  ٌمول ابن مالن :

ًّ  فً واألصل     اــــــــللبن مستحك حرف وكلّ   ٌسّكنا أن المبن

 كم والّساكن حٌث أمس كأٌن     وضم كسر وذو فتح ذو ومنه

 

 أنواع اْلعراب وعالمته

 لإلعراب أربعة أنواع :

الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم ، أما الرفع والنصب فهما مشتركان بٌن 

زٌد ٌموم ، دمحم ٌلعب ، إن زٌدا لن ٌموم .                          : مثال ذلناألسماء واألفعال ، 

مررت بزٌد ، سلمت على دمحم ،سررت من  مثل: ، ختص باألسماءفٌوأما الجر 

 َولَمْ  ٌَِلدْ  لَمْ »لم ٌضرب ، لال تعالى : مثل : ، علً. وأما الجزم  فٌختص باألفعال

  « ٌُولَدْ 

 

 عالمات اْلعراب



06 
 

الرفع وعالمته األصلٌة الضمة ، والنصب عالمته األصلٌة الفتحة ، والجر عالمته 

األصلٌة الكسرة ، والجزم عالمته األصلٌة السكون ، وما عدا ذلن ٌكون ناببا عن 

 :فٌما ٌلً وبٌانها  (1)العالمات األصلٌة وهذا ما ٌعرف بالعالمات الفرعٌة 

 

 األسماء الستة   -1

 ، وذو مال . أب ، وأخ ، وحم ، وهن ، وفو هً :

ترفع بالواو نٌابة عن الضمة ، وتنصب باأللف نٌابة عن الفتحة وتجر  إعرابها :

 بالٌاء نٌابة عن الكسرة . 

 األمثلة : 

 الجر             النصب           الرفع

 سلمت على أبٌن احترمت أبان ٌحبن أبون -1

 أخٌنسررت من  هنأت أخان  نجح أخون  -2

 ذهبت إلى حمٌن لابلت حمان ٌكرمن حمون -3

 نظرت إلى فٌن أطعمت فان ٌنطك فون -4

 استفدت من ذي العلم سألت ذا العلم  ٌسمو ذو العلم -5

 تصدق من هنٌن احفظ هنان   فضةهنون ذهب و -6

 

فالمالحظ فً األمثلة السابمة أن هذه األسماء رفعت بالواو ، ونصبت باأللف ، 

 هو اإلعراب المشهور لهذه األسماء ، وهو رأي الجمهور . وجرت بالٌاء ، وهذا

وذهب ابن عمٌل إلى أن الصحٌح أنها معربة بحركات ممدرة على الواو واأللف 

ممدرة على األلف ، والجر  فتحةوالٌاء ، فالرفع بضمة ممدرة على الواو ، والنصب ب

 بكسرة ممدرة على الٌاء .

 شروط إعراب األسماء الستة بالحروف

                                                           
1
  لول ابن مالن :(  

 أهابا لن نحو وفعل السم     اعرابا اجعلن والنّصب والّرفع
 ٌنجزما بأن الفعل خّصص لد     كما بالجرّ  خّصص لد واالسم
 ٌسر عبده هللا كذكر كسرا     وجرّ  فتحا وانصبن بضمّ  فارفع
 نمر بنً جاأخو نحو ٌنوب     ذكر ما وغٌر بتسكٌن واجزم
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الشروط            وتجر بالٌاءلكً ترفع بالواو،وتنصب باأللف، األسماءهذه ٌشترط فً 

                                                   اآلتٌة:

أن تكون مضافة ، وهذا ٌخرج األسماء غٌر المضافة فإنها حٌنبذ تعرب  -1

 . هذا أب ، ورأٌت أبا ، ومررت بأب تمول :بالحركات الظاهرة ، 

هذا أبو زٌد ، وأخو دمحم ، واألمثلة  مثل :أن تكون إضافتها لغٌر ٌاء المتكلم  -2

أعربت بحركات ممدرة على الٌاء ، السابمة ، فإن أضٌفت إلى ٌاء المتكلم 

،  «أَِخً َوَهَذا »لال تعالى :هذا أبً ، رأٌت أبً ، مررت بأبً ،  مثل :

 . «ٌَْدُعونَ  أَبًِ إِنَ  »ولوله :

أن تكون مكبرة ، وهذا ٌخرج المصغرة فإنها حٌنبذ تعرب بالحركات  -3

هذا أبً زٌد ، وذوي مال ، ورأٌت أبً زٌد ، وذوي مال،  تمول :الظاهرة ، 

 ومررت بأبً زٌد ، وذوي مال .

أن تكون مفردة ، فإن كانت مجموعة جمع تكسٌر أعربت بالحركات الظاهرة  -4

ولوله أباءهم ، ومررت بأبابهم ،  هؤالء أباء الزٌدٌن ، ورأٌت تمول :، 

 . «ٌَْفعَلُونَ  َكَذِلنَ  آَباَءَنا َوَجْدنَا»تعالى :

وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى باأللف رفعا ، وبالٌاء جرا ونصبا ، 

 أبوا زٌد ، ورأٌت أبوي زٌد ، ومررت بأبوي زٌد.هذان  تمول :

ٌشترط فً ذو أن تكون بمعنى صاحب ، وأن تكون مضافة إلى اسم جنس  -5

ورأٌت ذا مال ، ومررت بذي  ،جاءنً ذو مال  تمول :ظاهر غٌر صفة ، 

مال ، وهذا الشرط ٌخرج )ذو( الطابٌة ، فهً بمعنى الذي ، وال تفهم صحبة 

ا )ذو( بمعنى صاحب ، بل تكون مبنٌة ، وآخرها الواو رفع  ، فال تكون مثل

جاءنً ذو لام ، ورأٌت ذو لام ، ومررت بذو لام  تمول :، ونصبا ، وجرا ، 

 ومنه لول الشاعر :، 

ًَ      لمٌتُُهم ُموِسرون كرام   فإما  كفَانٌَِا ما ِعنَدَهمْ  ذي من فَحْسبِ

هذا فوه ، رأٌت فاه ،  مثل :ٌشترط فً )فو( أن تكون خالٌة من المٌم ،  -6

ت ونظرت إلى فٌه ، فإن لم تكن كذلن أعربت بالحركات تمول هذا فم ، ورأٌ

 فما ، ونظرت إلى فم .

 (1)اللغات الواردة فً األسماء الستة

                                                           
 اإلتمام  : األشهر. -1( 1

 المصر : ٌلٌه  . -2   
 . النمص : أللها  -3   
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هذا  تمول :المشهور فٌها أن تعرب بالحروف كما سبك ،  ، أب ، أخ ، حم -1

، ومررت بأبٌه وأخٌه  وحماهاباه ، وأخاه ، أبوه وأخوه ، وحموها ، ورأٌت أ

 بلغة اْلتمام.وحماها ، وهذا ما ٌعرف 

أي حذف الواو واأللف والٌاء ، واإلعراب بالحركات الظاهرة،  لغة النمص : -2

 هذا أبه ، وأخه ، وحمها ، ورأٌت أبه ، وأخه ، وحمها . تمول :

 لول الشاعر :وعلٌه 

 َظلَمَ  فََما أَبَهُ  ٌَُشاِبهْ  َوَمنْ       اْلَكَرمْ  فًِ َعِديُّ  اْلتََدى بِأَبِهِ 

 وهذه اللغة نادرة فً هذه األسماء الثالثة .

هذا أباه  تمول :أي أن تكون باأللف : رفعا ونصبا وجرا ،  لغة المصر: -3

وأخاه وحماها ، ورأٌت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأباه وأخاه وحماها 

  لول الشاعر :وعلٌه 

 لَْد بَلَغَا فً الَمْجِد َغاٌَتَاَها     أَبَاَهاإن أَبَاَها وأَبَا 
 

فعالمة الرفع والنصب والجر حركة ممدرة على األلف كما تمدر فً 

 الممصور وهذه اللغة أشهر من النمص .

هذا هن زٌد ،  تمول :،  : وهو األشهر النمص إحداهمان فمط : أما )هن( ففٌها لغتا

 ع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرةورأٌت هن زٌد ، ومررت بهن زٌد ، فترف

هذا  تمول :وإعرابها حٌنبذ ٌكون بالحروف ،  –وهو للٌل  –اإلتمام  اللغة الثانٌة :

 هنون ، ورأٌت هنان ، ونظرت إلى هنٌن .

 ٌمول ابن مالن :

 أصف األسماء من ما بٌاء واجرر     فـــــباألل وانصبنّ  بواو وارفع

 اــــــــــــبان منه المٌم حٌث والفم     اــــــأبان صحبة إن ذو ذان من

 نـــأحس األخٌر هذا فً والنّمص     نّ ـــــــــــــــوه كذان حم   أخ   أب  

 رــــــأشه نمصهنّ  من ولصرها     درـــــــــــــــــٌن وتالٌٌه أب   وفً

 الـــــــــاعت ذا أبٌن أخو للٌاكجا    ال نـــٌضف إن االعراب ذا وشرط
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 األسئلة

 اذكر عالمات اإلعراب األصلٌة ، ومثل لكل عالمة منها . -1

اذكر أنواع اإلعراب مبٌنا ما هو منها مشترن بٌن األسماء واألفعال وما هو  -2

 خاص باألسماء ، وما هو خاص باألفعال ، ومثل .

 ما شروط إعراب األسماء الستة بالحروف ؟ وضح ذلن مع التمثٌل . -3

 الشاعر :على أي لغة جاء لول  -4

 لَْد بَلَغَا فً الَمْجِد َغاٌَتَاَها     إن أَبَاَها وأَبَا أَبَاَها
 ما اللغات الواردة فً الـ )هن( ؟ وضح ذلن مع التمثٌل . -5

 بم تعرب األسماء الستة ؟ مثل لذلن . -6

 عالم استشهد النحوٌون بمول الشاعر :                                                       -7

 َظلَمَ  فََما أَبَهُ  ٌَُشاِبهْ  َوَمنْ       اْلَكَرمْ  فًِ َعِديُّ  اْلتََدى أَبِهِ بِ 

 ىنــــــــالمث

ألف ونون فً حالة الرفع  اثنٌن أو اثنتٌن بزٌادة  هو ما دل على تعرٌفه :

جاء الدمحمان ، رأٌت الدمحمٌن ، مررت  تمول :وٌاء ونون فً حالتً النصب والجر ، 

، لطعت الغصنٌن ، نظرت إلى الغصنٌن . تفتحت  بالدمحمٌن ، أورق الغصنان

 الوردتان ، لطفت الوردتٌن ، سررت من الوردتٌن .

المثنى علٌه ،  : مثل ، الزٌادة أن تكون صالحة للتجرٌد ، وعطفوٌشترط فً هذه 

شفع  مثل :فما دل على اثنٌن دون زٌادة ألف ونون أو ٌاء ونون ٌخرج من المثنى ، 

اثنان ، وما   مثل :،  وما دل على اثنٌن وكان غٌر صالح للتجرٌد ٌخرج من المثنى

 صلح للتجرٌد وعطف غٌره علٌه كالممرٌن للشمس والممر ٌخرج من المثنى .  

 إعرابه :

باأللف نٌابة عن الضمة ، وٌنصب وٌجر بالٌاء نٌابة عن الفتحة ٌرفع المثنى 

 والكسرة وهذا هو المشهور فً إعرابه .

وذكر ابن عمٌل أن الصحٌح فً إعراب المثنى والملحك به أن ٌعرب بحركات 

جاء الزٌدان كالهما ، رأٌت الزٌدان  مثل :ممدرة على األلف رفعا ونصبا وجرا ، 
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 كالهما ، وهذا ما ٌسمى بلغة المصر أي لصر المثنى  كالهما ، مررت بالزٌدان

 على األلف وتمدٌر الحركات علٌه .

 الملحك بالمثنى :

 ٌلحك بالمثنى األلفاظ اآلتٌة :

 مثل :وٌشترط فٌهما حٌنبذ اإلضافة إلى مضمر ،  )كال ، كلتا( -1

 

 

 مثل :فإن أضٌفا إلى اسم ظاهر كانا باأللف رفعا ونصبا وجرا ، 

 الجر النصب الرفع

 مررت بكال الرجلٌن رأٌت كال الرجلٌن  جاءنً كال الرجلٌن

 المرأتٌنمررت بكلتا  رأٌت كلتا المرأتٌن  جاءتنً كلتا المرأتٌن 

 

جاءنً رجالن اثنان ، ورأٌت رجلٌن اثنٌن  ومررت  )اثنان ، اثنتان( مثل :  -1

برجلٌن اثنٌن ، وجاءتنً امرأتان اثنتان ، ورأٌت امرأتٌن اثنتٌن ، وسلمت 

 على امرأتٌن اثنتٌن .

 ٌمول ابن مالن :

 وصال مضافا بمضمر   إذا     وكال المثنّى ارفع باأللف

 ٌجرٌان وابنتٌن كابنٌن      انــواثنت اثنان كذان كلتا

 األسئلة

 ومثل له ، وبٌن ما ٌشترط فً زٌادته .عرف المثنى  -1

 .مثل لذلن ؟أو إلى اسم ظاهر  ؟ بم تعرب كال وكلتا إذا أضٌفتا إلى ضمٌر -2

 علل لما ٌأتً ال تعتبر هذه الكلمات من المثنى  -3

 الجر         النصب       الرفع      

 مررت بكلٌهما رأٌت كلٌهما الزٌدان جاءنً كالهما

 مررت بكلتٌهما رأٌت كلتٌهما الهندات جاءتنً كلتاهما
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 شفع ، الممران ، اثنان

 ما الفرق بٌن لولن : -4

 الدمحمان كالهما ، وجاءنً كال الدمحمٌن .جاءنً 

 جمع المذكر السالم

ما دل على أكثر من اثنٌن بزٌادة واو ونون فً حالة الرفع أو ٌاء ونون  ٌفه :تعر

  مثل :،  فً حالتً النصب والجر

 الجر النصب  الرفع

 استمعت إلى المدرسٌن أكرمت المدرسٌن حضر المدرسون  -1

 سررت من المحسنٌن المحسنٌنأحببت  فاز المحسنون  -2

 

 : وشروطه ما ٌجمع هذا الجمع

 ٌجمع هذا الجمع نوعان : االسم الجامد ، والصفة .

 أوال : ما ٌشترط فً االسم الجامد :

خالٌا من  -4عالل     -3لمذكر      -2علما      -1   ٌشترط فً الجامد أن ٌكون :

 خالٌا من التركٌب . -5تاء التأنٌث     

من الشروط لم ٌجمع بالواو والنون فال ٌمال فً رجل : رجلون ألنه  اختل شرطفإن 

رجٌل ، رجٌلون ، ألن التصغٌر  تمول :ذلن غٌر علم أما إذا صغر فإنه ٌجوز فٌه 

 فٌه معنى الوصف .

 وال ٌمال فً زٌنب : زٌنبون ألنه علم غٌر مذكر

 الل: الحمون ألنه علم غٌر ع -اسم فرس  –وال ٌمال فً الحك 

 وال ٌمال فً طلحة : طلحون ألنه فٌه تاء التأنٌث ، وأجاز الكوفٌون ذلن .

 وال ٌمال فً سٌبوٌه : سٌبوٌهون ؛ ألنه مركب

  -: ثانٌا : الصفة : ٌشترط فٌها الشروط اآلتٌة

 خالٌة من تاء التأنٌث . -4عالل .     -3لمذكر .    -2أن تكون صفة .     -1

وال من باب فعالن فعلى .              -6    لٌست من باب أفعل فعالء .    -5

 وال مما ٌستوي فٌه المذكر والمؤنث . -7
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 ، لم تجمع الصفة بالواو والنون فإن اختل شرط من هذه الشروط

 فال ٌمال فً حابض حابضون ؛ ألنها صفة لمؤنث

  .سابمون ؛ ألنها لغٌر عالل –صفة فرس  – : وال ٌمال فً سابك

 .عالمون ؛ ألن فٌها تاء التأنٌث :وال ٌمال فً عالمة 

 .أحمرون ؛ ألنه من باب أفعل الذي مؤنثه فعالء وال ٌمال فً أحمر :

         من باب فعالن الذي مؤنثه فعلى . سكرانون ؛ ألنه وال ٌمال فً سكران :

وال ٌمال فً صبور وجرٌح : صبرون ، جرٌحون ، ألنه ٌستوي فٌه المذكر     

 والمؤنث .

 رجل صبور وامرأة صبور ، ورجل جرٌح وامرأة جرٌح . ٌمال :

 أمثلة ما استوفى فٌه الشروط :

 العلم الجامد : عامر : عامرون ، دمحم : دمحمون ، إبراهٌم : إبراهٌمون . -1

مذنب : مذنبون ، األفضل : األفضلون ، الضراب :  ومثال الصفة :

 الضرابون .

 ما ٌلحك بهذا الجمع :

ألنه ال واحد له  ملحك بجمع المذكر السالم ، : نٌتسععشرون ، ثالثون إلى  -1

 من لفظه .

ألن مفرده وهو أهل لٌس فٌه الشروط المذكورة ملحك بهذا الجمع ،  أهلون : -2

 رجل . مثل :، ألنه اسم جنس جامد ، 

ألنه اسم ألعلى الجنة ، ولٌس فٌه الشروط المذكورة ، لكونه لما ال  علٌون : -3

 ٌعمل .

 جمع أرض ، وأرض : اسم جنس جامد مؤنث . وأرضون : -4

 جمع سنة ، والسنة : اسم جنس مؤنث . السنون : -5

 فهذه الكلمات كلها ملحمة بجمع المذكر السالم لكونها غٌر مستكملة للشروط .

وكل هذه الملحمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم ترفع بالواو ، 

   . وتنصب وتجر بالٌاء
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هذه سنٌن ،  تمول :مه الٌاء وٌجعل اإلعراب على النون ، سنٌن ونحوه تلز ولٌل إن

 . ورأٌت سنٌنا ، ومررت بسنٌن

ٌِْهْم ِسنٌِنَ : ) )صلى اهلل عليه وسلم(ومنه لوله   (ٌُوُسفَ  نَكِسنٌِ االلَُهَم اْجعَْلَها َعلَ

 ومثله لول الشاعر :فً إحدى الرواٌتٌن ، 

 ًَ  ُمْرَدا َوَشٌَْبنَنَا اِشٌب بِنَا ْبنَ لَع      ِسنٌَِنهُ  فِإنَ  نَجد   ِمنْ  َدَعانِ

)فإن سنٌنه ( حٌث نصبه بالفتحة الظاهرة بدلٌل بماء النون مع  الشاهد لوله :

 اإلضافة إلى الضمٌر .

 

 الفرق بٌن نون المثنى ونون الجمع :

، الدمحمٌن ، أما نون  الزٌدٌن : مثلمفتوح ما لبلها  وهً مكسورة ،  نون المثنى :

الزٌدٌن ، الدمحمٌن ، وما ورد  مثل : ، الجمع فعكسها مكسور ما لبلها وهً مفتوحة

 كما فً لول الشاعر :كأن تكسر نون الجمع ، مخالفا لذلن فهو شاذ 

 آَخِرٌنِ  زَعانِفَ  وأنَكْرنَا     أبٌِهِ  وبنًِ َجْعفَرا َعَرْفنَا

 )آخرٌن( حٌث كسر نون الجمع شذوذا . الشاهد لوله :

 ومنه أٌضا لوله :

 األْربعٌن َحدَ  َجاَوْزتُ  َولَد منً      الشعراء تبتغً وماذا

ولٌس كسر نون الجمع هنا لغة وإنما هو شاذ ، خالفا لمن زعم أنه لغة ، أما فتح 

 ومنه لول الشاعر :نون المثنى فهو لغة ، 

ٌْن َعلَى ًَ  فََما     َعِشٌَةً  تْ اْستَمَلَ  أَْحَوِذٌَ  وتَِغٌبُ  لَْمَحة   إالَ  ِه

الفرق بٌن نون المثنى ونون الجمع باإلضافة إلى حك كل منهما فً الحركة ، فإذا 

 أن  كسر نون الجمع شاذ ، وفتح نون المثنى لغة .

 ٌمول ابن مالن :

 ومذنب عامر   جمع سالم      وانصب واجرر وبٌا بواو   وارفع

 اــــــواألهلون ألحك وبابه     اـــــــــــــعشرون وبه ذٌن وشبه
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 اــــوالّسنون شذّ  وأرضون     اــــــــــــــــعلٌّّون وعالمون أولو

 ٌطّرد لوم عند وهو الباب      ردذاـــــــــٌ لد ٍ   حٌن ومثل وبابه

 نطك بكسره من وللّ  فافتح     كـــــألتح به وما ٍ   مجموع ونون

 فانتبه استعملوه ذان بعكس     هـــــــــــب والملحك ثنًّ ما ونون

 

 
 األسئلة

 عرف جمع المذكر السالم مع التمثٌل . -1

 بم ٌعرب جمع المذكر السالم ؟ وضح ذلن مع التمثٌل . -2

 مثل لما ٌأتً فً جملة مفٌدة : -3

 مجرور وبٌن عالمة جره .جمع مذكر سالم  -1

 جمع مذكر سالم مرفوع وبٌن عالمة رفعه . -2

وضح ذلن ؟ ما الذي ٌشترط فً االسم الجامد الذي ٌجمع جمع مذكر سالما  -4

 مع التمثٌل .

علل لما ٌأتً :                                                                               -5

 جمع مذكر سالم . عدم جمع الكلمات اآلتٌة

 ، صبور ، سكران .، حابض ، أحمر ، طلحة ، سٌبوٌه  -علم فرس  -الحك 

 -أعرب ما تحته خط فٌما ٌأتً : -6

 . (لد أفلح المؤمنون) -1

 .(إن هللا ٌحب المحسنٌن ) -2

   (فوٌل للمصلٌن الذٌن هم عن صالتهم ساهون) -3

 

 جمع المؤنث السالم
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 مثل :هو ما دل على أكثر من اثنتٌن بزٌادة ألف وتاء على مفرده ،  تعرٌفه : -1

 فاطمات ، مسلمات ، مؤمنات ، عابدات .

 مثل :بزٌادة ألف وتاء ، ألن هذا ٌخرج ما كانت ألفه غٌر زابدة ،  بموله :واحترز 

 لضاة ، فهً منملبة عن أصل وهو الٌاء ألن أصله لضٌة .                              

أبٌات جمع بٌت ، فمثل هذا ال ٌدخل فً جمع المؤنث  مثل : ، وما كانت تاؤه أصلٌة

 السالم وإنما ٌعرب بالضمة رفعا ، وبالفتحة نصبا ، وبالكسرة جرا.

ٌرفع جمع المؤنث السالم بالضمة ، وٌنصب وٌجر بالكسرة ، فهو فً  إعرابه : -2

         حالة النصب معرب بعالمة فرعٌة وهً الكسرة التً تنوب عن الفتحة .

 : األمثلة

 

 

 

 

 ما ٌلحك بجمع المؤنث السالم :  -3

 اآلتٌة : ٌلحك بجمع المؤنث السالم األلفاظ

فهً تلحك بهذا الجمع وتعرب بإعرابه ، ولكنها لٌست جمع مؤنث  أوالت : -1

 َحْمل   أُواَلتِ  ُكنَ  َوإِنْ » لال تعالى :سالما ألنها ال مفرد لها من لفظها ، 

ٌِْهنَ  فَأَْنِفمُوا  «َحْملَُهنَ  ٌََضْعنَ  َحتَى َعلَ

 ما سمً به من هذا الجمع ، مثل : أذرعات ، تمول : -2

 الجر     النصب      الرفع     

 مررت بأذرعات رأٌت أذرعات  هذه أذرعات 

إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم مع التنوٌن ،  أي :وهذا هو المذهب الصحٌح ، 

   تمول :ولٌل ٌرفع بالضمة ، وٌنصب وٌجر بالكسرة ، وٌزال منه التنوٌن ، 

 الجر     النصب      الرفع     

 مررت بأذرعات رأٌت أذرعات  هذه أذرعات 

 تمول :بالضمة ، وٌنصب وٌجر بالفتحة ، وٌحذف منه التنوٌن ،  أو ٌرفع

 الجر     النصب      الرفع     

 مررت بأذرعات رأٌت أذرعات  هذه أذرعات 

 الجر            النصب         الرفع          

 مررت بالهندات  رأٌت الهندات نً الهندات تجاء -1

 الزهرات نظرت إلى لطفت الزهرات تفتحت الزهرات -2

 ت من الفتٌات أعجب أكرمت الفتٌات تتنزه الفتٌات -3
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 وٌروى لول الشاعر :

 عالى نََظر   َداِرها أَْدنى بٌِثِْربَ      وأَهلُها أَْذِرعاتِ  ِمنْ  تَنَوْرتُها

بالمذاهب الثالثة فٌروى بكسر أذرعات منونا ، وبكسرها بال تنوٌن ، وبفتحها بال 

 تنوٌن .

 ٌمول ابن مالن :

 معا النّصب وفً الجرّ  فً ٌكسر     اــــــــــــــجمع لد وألف ومابتا

ً  والذي أوالت كذا ً  ذا فٌه كأذرعات     جعل لد اسما  لـــــــــلب أٌضا

 األسئلة

 وضح ذلن مع التمثٌل .؟  وبم ٌعرب  ؟ما جمع المؤنث السالم  -1

 -علل ما ٌأتً : -2

عدم إعراب كلمة : لضاة ، وغزاة ، وأموات ، وأبٌات إعراب جمع المؤنث 

 السالم .

 -مثل لما ٌأتً : -3

 جمع مؤنث سالم مرفوع ، وآخر منصوب وبٌن عالمة نصبه .

 عٌن الشاهد فً لول الشاعر :  -4

 عالى نََظر   َداِرها أَْدنى بٌِثِْربَ      وأَهلُها أَْذِرعاتِ  ِمنْ  تَنَوْرتُها

 أعرب ما تحته خط فٌما ٌلً : -5

 أكرمت الفاطمات .                  -1

 بنٌت أبٌاتا .     -2

 )وكنتم أمواتا فأحٌاكم (  -3

 (...... َحْمل   أُواَلتِ  ُكنَ  َوإِنْ ) -4

 الممنوع من الصرف

االسم الممنوع من الصرف : هو الممنوع من التنوٌن ، فاالسم غٌر المنصرف هو 

 أحمد ، إبراهٌم ، إسحاق . مثل :االسم غٌر المنون ، 

 ٌرفع بالضمة ، وٌنصب وٌجر بالفتحة . إعرابه :
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 األمثلة : 

 الجر     النصب      الرفع     

 مررت بأحمد رأٌت أحمد جاء أحمد

ٌصوم المسلمون فً رمضان ،  مثل :العالمة الفرعٌة تكون فً حالة الجر ، فإذا 

 سمعت حدٌث إبراهٌم .

وجر الممنوع من الصرف بالفتحة نٌابة عن الكسرة مشروط بعدم إضافته أو الترانه 

صلٌت فً  مثل :دخله األلف والالم جر بالكسرة ،  والالم ، فإن أضٌف أوباأللف 

 َخلَْمنَا مَدْ ل» ولال :،  «اْلَمَساِجدِ  فًِ َعاِكفُونَ  َوأَْنتُمْ » الى :لال تعمساجد المدٌنة ، 

ْنَسانَ   «تَْمِوٌم   أَْحَسنِ  فًِ اْْلِ

 ٌمول ابن مالن :

 ردف أل بعد ٌن أو ٌضف لم ما     ٌنصرف ال ما بالفتحة وجرّ 

 األسئلة

 عرف الممنوع من الصرف مع التمثٌل : -1

 لذلن .بم ٌعرب الممنوع من الصرف ؟ مثل  -2

  -علل لما ٌأتً : -3

 جر الممنوع ممن الصرف بالكسرة فٌما ٌأتً : 

 (اْلَمَساِجدِ  فًِ َعاِكفُونَ  َوأَْنتُمْ  تُبَاِشُروُهنَ  َوالَ ) -1

ْنَسانَ  َخلَْمنَا لَمَدْ ) -2  (تَْمِوٌم   أَْحَسنِ  فًِ اْْلِ

 األمثلة الخمسة

هً كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنٌن ، أو واو الجماعة أو ٌاء  المخاطبة 

أنتما  تمول :وسمٌت خمسة ألن ألف االثنٌن  ٌأتً الفعل معه للمخاطب وللغابب ، 

ٌمومون ،  أنتم تمومون ، وهم نحو :، وهما ٌمومان ، واو الجماعة كذلن ، تمومان 

جموع مأنت تمومٌن ، و مثل :أما ٌاء المخاطبة فال ٌكون الفعل معها إال للمخاطبة ، 

 هذه األفعال خمسة لذلن سمٌت األمثلة الخمسة .

ترفع األمثلة الخمسة بثبوت النون نٌابة عن الضمة ، وتنصب وتجزم  إعرابها :

 بحذفها نٌابة عن الفتحة والسكون .
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 األمثلة :

 الجزم النصب الرفع

 ولم ٌفعال الزٌدان لن ٌفعال  الزٌدان ٌفعالن  -1

 ولم تموموا أنتم لن تموموا  أنتم تمومون  -2

 

 تَنَالُوا نْ نـَِّ » ولوله :،  «.....النَارَ  فَاتَمُوا تَْفَعلُوا َولَنْ  تَْفعَلُوا لَمْ  فَِإنْ » لال تعالى :

 «ّللَاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  أَْصَواتَُهمْ  ٌَغُضُّونَ  الَِذٌنَ  إِنَ »،«تُِحبُّونَ  ِمَما تُْنِفمُوا َحتَى اْلبِرَ 

 

 ٌمول ابن مالن :

 اــــوتسألون وتدعٌن رفعا     اـــــالنّون ٌفعالن لنحو واجعل

 مظلمه لترومً تكونً كلم     سمه والنّصب للجزم وحذفها

 األسئلة
 سم ؟ مثل لذلن .ولم سمٌت بهذا اال؟ مثلة الخمسة ما األ -1

 بم تعرب األمثلة الخمسة ؟ وضح بالمثال . -2

المة )  ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة )   ( أمام العبارة الخاطبة ضع ع -3

 فٌما ٌلً وعلل :

 مررت بأحمد )أحمد( مجرور بالفتحة نٌابة عن الكسرة            )   ( -1

صلٌت فً مساجد المدٌنة )مساجد( مجرورة بالفتحة ألنها ممنوعة من  -2

 )   (       صرفال

 أنتما لم تموما )تموما( مجزوم وعالمة جزمه السكون               )   ( -3

 

 إعراب المعتل من األسماء

 األسماء المعتلة نوعان :
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المعرب الذي آخره ألف الزمة لبلها فتحة ،  االسم وهو االسم الممصور : -1

 المصطفى . مثل :

 شرح التعرٌف :

 مثل :ٌخرج المبنً ،  المعرب :ٌرضى ، ٌسعى ،  : مثلٌخرج الفعل ،  االسم :

الماضً ، الراعً ، والداعً  :مثل ٌخرج المنموص الذي آخره ٌاء  آخره ألف :إذا، 

غٌر الزمة ،  الزٌدان ، فإن ألفه مثل :ٌخرج المثنى فً حالة الرفع ،  الزمة :، 

 ألنها تملب ٌاء فً الجر والنصب .

مثل ب الذي آخره ٌاء الزمة لبلها كسرة ، : هو االسم المعر االسم المنموص -2

 الماضً ، المرتمً ، المستمصً . :

 شرح التعرٌف :                                                                                    

 مثل :ٌخرج المبنً ،  المعرب :ٌرمً ، وٌهدي ،  مثل :ٌخرج الفعل ،  االسم :

ظبً ، رمً ،  مثل :ٌخرج ما آخره ٌاء لبلها سكون ،  لبلها كسرة :الذي ، التً ، 

فمثل هذا معتل جار مجرى الصحٌح فً رفعه بالضمة ، ونصبه بالفتحة ، وجره 

 بالكسرة .

 حكم االسم الممصور : 

تمدر علٌه جمٌع عالمات اإلعراب فٌرفع بضمة ممدرة ، وٌنصب بفتحة ممدرة ، 

  مثل :وٌجر بكسرة ممدرة ، 

 الجر النصب لرفعا

 مررت بالفتى رأٌت الفتى جاء الفتى -1

 توكأت على عصا اشترٌت عصا  هذه عصا -2

 حكم االسم المنموص:

جاء الماضً ، ومررت بالماضً ،  تمول :تمدر على آخره الضمة ، والكسرة ، 

 أَِجٌبُوا لَْوَمنَا ٌَا » رأٌت الماضً ، لال تعالى : تمول :وتظهر على آخره الفتحة ، 

 ًَ  « ّللَاِ  َداِع

 ٌمول ابن مالن :

 مكارما والمرتمى كالمصطفى     اــم األسماء من ًٍ  معتال وسمّ 

 لصرا لد الذي وهو جمٌعه     ّدراـــــــل فٌه اْلعراب فاألّول
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 ٌجر أٌضا كذا ٌنوي ورفعه    ظهر ونصبه منموصّ  والثانً

 النكرة والمعرفة

 مثل  :)أل( وتؤثر فٌه التعرٌف ، أو ٌمع مولع ما ٌمبل )أل(  ، هً ما ٌمبل  النكرة :

رجل إذا دخلت علٌه )أل( صار معرفة )الرجل(.                                           

العباس ، ألنه معرفة لبل دخول  مثل :بخالف ما ٌمبل )أل( وال تؤثر فٌه التعرٌف ، 

 )أل( علٌه )عباس(. 

"ذو" التً بمعنى صاحب ، مثل جاءنً ذو مال  مثل :ا ٌمبل )أل( والذي ٌمع مولع م

نكرة ، وهً ال تمبل )أل( لكنها والعة مولع صاحب ،  فذو :صاحب مال ،  أي :، 

 الصاحب . مثل :وصاحب تمبل )أل( 

 ٌمول ابن مالن :

ًٍ  فمعتال ٌاءّ  او واو أو     فــــــــــأل منه آخرّ  ٍ   فعل وأيّ   عرف ٍّ

 ٌرمً كٌدعو ما نصب وأبد     زمــــــــالج غٌر انوفٌه فاأللف

 اـــــالزم حكما تمض ثالثهنّ     جازما انوواحذف فٌهما والرفع

 

 المعرفة وألسامها

هذا ، العلم ،  مثل :هم ، اسم اإلشارة ،  مثل :الضمٌر ،  المعرفة ستة ألسام هً :

المضاف الذي ،  مثل :الغالم ، الموصول ،  مثل :دمحم ، هند ، المعرف بأل ،  مثل :

 ابنً ........ إلخ  :مثل ، إلى واحد من هذه األلسام 

 ٌمول ابن مالن :

 والذي والغالم وابنً وهند      وذي كهم معرفة وغٌره

 الضمٌر -1

 هو ما دل على غٌبة أو حضور ، وٌشمل المخاطب ، والمتكلم .

 أنا ، نحن . -3أنت ، أنتما ، أنتم .       -2هو ، هما ، هم .       -1 األمثلة :

    ٌمول ابن مالن :   
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 بالضمٌر سم وهو كأنت      حضور أو غٌبة لذي فما

ٌضاف إلى ما سبك  –المضمرات كلها مبنٌة  ألنها تشبه الحروف فً الجمود 

 معرفته من أنها تشبه الحروف فً الوضع على حرف أو حرفٌن أو ثالثة .

أنها ال تتصرف تصرف األسماء ، فال تثنى وال تصغر  وٌراد بالشبه الجمودي :

 وال تجمع . 

 ٌمول ابن مالن :

 نصب ما كلفظ جرّ  ما ولفظ      ٌجب البنا له مضمر وكلّ 

 

 ألسام الضمٌر

مختلفة ألساما مختلفة ، فٌنمسم باعتبار الغٌبة والحضور  عتباراتاالضمٌر بٌنمسم 

، وهذا ما سبك الحدٌث عنه إلى ضمٌر غابب ، وضمٌر مخاطب ، وضمٌر متكلم 

 من لبل .

 ار االستتار وعدمه ، لسمٌن : بارز ومستتروٌنمسم باعتب

 ونا لمنا.... إلخ  ماله صورة فً اللفظ مثل تاء لمت ، أوال : الضمٌر البارز هو :

 وهذا الضمٌر ٌنمسم لسمٌن : متصل ، ومنفصل.

 مثل :الذي ال ٌبتدأ به وال ٌمع بعد إال فً اختٌار الكالم ،  المتصل وهو : -1

                                                         كاف أكرمن ، وتاء لمت ....إلخ

 كمول الشاعر :   ٌمال : ما أكرمت إالن ، ولد جاء شذوذا فً الشعر ،  فال

ًّ       بغت فئة من العرش برب أعوذ  ناصر إاله عوض فمالً عل

الضمٌر المتصل بعد إال وهو شاذ وال ٌجوز إال فً  )إاله( حٌث ولع الشاهد لوله :

 ضرورة الشعر .

 ومثله أٌضا لول الشاعر :

 َدٌَار إالن ٌجاورنا ال أن      جارتنا كنت ما إذا علٌنا وما

 ٌمول ابن مالن :
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 داــــــــــأب ًٍ  اختٌارا إال ٌلً والٌبتـــــــدا      ال ما منه اتصال وذو

 ملن ما سلٌٌه من والها والٌاء     أكرمن ابنً من والكاف كالٌاء

 ألسام الضمٌر المتصل

 ثالثة ألسام :ٌنمسم الضمٌر المتصل بحسب مولعه اإلعرابً إلى 

 فإنه فاعل .التاء فً لمت ، ونا لمنا  : مثل ، فً محل رفع -1

الكاف فً أكرمن ، والٌاء فً أكرمنً ، والهاء فً ، مثل : فً محل نصب  -2

 به . إنه فإنه مفعول

الهاء فً غالمه فإنه مضاف إلٌه ، والكاف فً مررت  فً محل جر ، مثل : -3

 بن .

فتأتً للرفع كما  (ا)ن مثل :وللنصب وللجر ، ومن هذه الضمابر ما ٌستعمل للرفع 

فً لمنا ،ونلنا ، وللنصب كما فً إننا ، وأكرمنا ، وللجر كما فً مر بنا ، وسلم 

أكرمنً ،  مثل :ب ، اضربً ، وللنص مثل :فتأتً للرفع ،  (الٌاء)علٌنا ، ومثلها 

هم لابمون ، أكرمتهم ،  تمول :بً ، ومثلها من المنفصل هم ، مر مثل :وللجر ، 

 . مررت بهم

وإن كان جمٌعها ٌستعمل للرفع ، والنصب ،  "هم"و "الٌاء"والفرق بٌن "نا" وبٌن 

والجر إال أن "نا" تكون للثالثة بمعنى واحد ، أما الٌاء فتكون فً حالة الرفع 

 للمخاطبة وفً حالتً النصب والجر فتكون للمتكلم  .

رفع ضمٌرا منفصال ، وفً حالتً النصب والجر فتكون فتكون فً حالة ال "هم"وأما 

 ضمٌرا متصال ، ولهذا لم ٌذكرهما ابن مالن لما ذكر "نا" 

 ٌمول ابن مالن :

 المنح نلنا فإننا بنا كأعرف     صلح نا وجر والنصب للرفع

ثنٌن ، وواو الجماعة ، ونون النسوة ، وتكون ومن ضمابر الرفع المتصلة ألف اال

 للغابب وللمخاطب . 

 والهندات لمن والزٌدون لاموا  الزٌدان لاما ب ــــمثال الغائ

 واعلمن واعلموا  اعلما مثال المخاطب

 ٌمول ابن مالن :

 واعلما كماما وغٌره غاب      لما والنون والواو وألف
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أنت ، هو ، وٌنمسم ،  هو الذي ٌستمل بنفسه ، مثل : أنا الضمٌر المنفصل : -2

 بحسب مولعه اإلعرابً لسمٌن : 

 وٌشمل اثنً عشر ضمٌرا هً :فً محل رفع ،  -1

 للمتكلم أنا ونحن  

 للمخاطب وأنت  ، وأنت  ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن 

 للغابــــب     وهو ، وهً ، وهما ، وهم ، وهــــــن 

  : وٌشمل اثنى عشر ضمٌرا أٌضا هًفً محل نصب ،  -2

 للمتكلم إٌاي ، وإٌانا 

 للمخاطب  ، وإٌاكما ، وإٌاكم ، وإٌاكن    ، وإٌان   وإٌان  

 للغابب  وإٌاه ، وإٌاها ، وإٌاهما ، وإٌاهم ، وإٌاهن 

 وال ٌأتً الضمٌر المنفصل للجر

 ٌمول ابن مالن :

 هــــــتشتب ال الفروع وأنت    وـــه أنا ٍ   وانفصال ٍ   إرتفاع وذو

 مشكال لٌس والتفرٌع إٌّاي    جعال ٍ   انفصال فً ٍ   انتصاب وذو

 

 ثانٌا : الضمٌر المستتر :

هو ما لٌس له صورة فً اللفظ ، وٌنمسم باعتبار وجوب االستتار ، وجوازه لسمٌن 

 هما :

فً وٌجب استتار الضمٌر . وهو ما ال ٌمكن لٌام الظاهر ممامه  واجب االستتار :

 أربعة مواضع هً :

أنت ، فهذا الضمٌر ال  أي :فعل ، ا مثل : :فعل األمر للواحد المخاطب  -1

ٌجوز إبرازه وال ٌحل الظاهر محله ، فال تمول افعل زٌد ، فأما "افعل أنت" 

المستتر فً "افعل" ولٌس بفاعل الفعل ، فأنت المذكورة تأكٌد للضمٌر 

واحدة أو الثنٌن أو لجماعة برز لصحة االستغناء عنه ، فإن كان األمر ل

 نحو :الضمٌر ، 

 اضربً ، واضربا ، واضربوا ، واضربن .

 للت :أنا ، فإن  أي :أوافك ،  مثل :المبدوء بالهمزة ،  الفعل المضارع : -2

 "أوافك أنا" كان "أنا" تأكٌد للضمٌر المستتر .

 نحن . أي :نغتبط ،  مثل : :المضارع المبدوء بالنون  -3
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أنت ،  أي :تشكر ،  مثل :المضارع الذي فً أوله التاء لخطاب الواحد ،  -4

 مثل :فإن كان لخطاب الواحدة ، أو االثنٌن ، أو الجماعة برز الضمٌر ، 

 ، وأنتما تفعالن ، وأنتم تفعلون ، وأنتن تفعلن .تفعلٌن  أنت  

أي زٌد ٌموم ،  مثل :وهو ما ٌحل الظاهر محله ،  ز االستتار :ئوالمسم الثانً : جا

زٌد ٌموم أبوه ،  تمول :الظاهر ،  ههو ، فهذا الضمٌر جابز االستتار ألنه ٌحل محل :

 هً . أي :هند تموم ،  نحو :وكذلن كل فعل أسند إلى غابب أو غاببة ، 

    ٌمول ابن مالن :

 تشكر إذ نغتبط أوافك كافعل     ٌستتر ما الّرفع ضمٌر ومن

 

 الضمٌر

 

 لٌس )ماله صورة فً اللفظ(                                      مستتر )هو مابارز 

 له صورة فً اللفظ (                                                                          

 

                                                                                                                       ٌستمل بنفسه(              )هو الذي منفصل               متصل          

              جابز             واجب                     ال ٌبتدأ به الكالم،وال ٌمع                        

                                   االستتار         االستتار                                                  بعد إال فً االختٌار

    وهو ما ٌحل           وهو ما ال ٌمكن  نصب                          رفع                          

                           محلهالظاهر           لٌام الظاهر          إٌاي ، إٌانا        أنا ، نحننصب      جر    رفع    
َ   لمت     أكرمن    جاء غالمه                                                                                                                                                زٌد ٌموم وذلن          ممامه           ، إٌان   إٌان        ، أنتما أنت 
                             دمحم ٌذاكر              فً أربعة        إٌاكما ، إٌاكم       ، أنتن أنتملمنا      أكرمنً   مررت بن 

                  هند تموم  مواضع                           إٌاكن    نتن       أنتم ، أ    الزٌدان لاما : ألف االثنٌن 
                          فعل األمر         -1        إٌاه ، إٌاها   هو ، هً ، هما  واو الجماعة : الزٌدون لاموا

                                                                                       للواحد افعل،الرأ      نون النسوة : الهندات لمن     هم ، هن          إٌاهما،إٌاهم،إٌاهن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           عل المضارعالف -2                                                                          .
                           بالهمزة:  المبدوء                                                                          .
                                                                      .                                                                           أذاكرأوافك،                                                                          .
                                                                            .المضارع المبدوء       -3                                                                          ..
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                                                                                                                                                 .النون:نغتبط،نشكر.               ب                                                                          .
                       المضارع المبدوء -4                                                                         .

                            بالتاء لخطاب الواحد                                                                          .

 تشكر، توافك.                                                                          .
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 األسئلة
 اشرح التعرٌف مع التمثٌل .وعرف النكرة ؟  -1
 اشرح لول ابن مالن اآلتً ممثال لما تمول . -2

 والذي والغالم وابنً وهند     وذي كهم معرفة وغٌره
 وضح ذلن ومثل . ما ألسام الضمٌر المستتر ؟ -3
 عٌن الضمٌر وبٌن نوعه فً كل مما ٌأتً : -4

لمت ، لم ، إٌان نعبد ، زٌد ٌموم ، الدمحمان لاما ، مررت بن ، دمحم أكرمن ، هو      
  مجتهد ، أنت تشكر ربن .

 ثٌل.متى ٌجب استتار الضمٌر ؟ وضح ذلن مع التم-5

 العلم

 بال لٌد التكلم أو الخطاب أو الغٌبة. أي :هو االسم الذي ٌعٌن مسماه مطلما ،  تعرٌفه :

ٌخرج النكرة "ٌعٌن مسماه": جنس ٌشمل النكرة والمعرفة ، االسم : شرح التعرٌف :
ٌخرج بمٌة المعارف ، كالمضمر فإنه ٌعٌن مسماه بواسطة التكلم كأنا ،  "بال لٌد" :، 

 ونحن ، أو الخطاب كأنت ، أو الغٌبة كهو .

اسم لبٌلة ،  ولرن :اسم امرأة من شعراء العرب ،  خرنك :جعفر ، علً ،  األمثلة :
اسم شاة ،  وهٌلة :اسم جمل ،  وشذلم :اسم فرس ،  الحك :اسم مكان ،  عدن :

 اسم كلب وواشك :

   ٌمول ابن مالن :

 اـــوخرنم ٍ   كجعفر علمه     مطلما المسّمى ٌعٌّن اسمّ 

 وواشك ٍ   وهٌلة ٍ   وشدلم     كـــــوالح ٍ   وعدن ٍ   ولرن

 

 ألسام العلم

 ٌنمسم العلم ثالثة ألسام :

 اسم ، ولمب ، وكنٌة 
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زٌد ، وعمرو ، ودمحم ، وخالد ، وعلً .     مثل :ما لٌس بلمب وال كنٌة ،  االسم :

أبو عبد هللا ، أبو بكر ، أم الخٌر ، أم السعد .  مثل :ما بدبت بأب أو بأم ،  والكنٌة :

 أنف النالة .  مثل :زٌن العابدٌن ، أو ذم ،  مثل :ما ٌشعر بمدح ،  واللمب :

 م اجتماع االسم مع اللمبحك

، زٌد أنف النالة  مثل :إذا اجتمع االسم مع اللمب وجب تمدٌم االسم وتأخٌر اللمب ، 

أنف النالة زٌد ، وال  فال تمول :سعٌد كرز ، وال ٌجوز تمدٌم اللمب على االسم ، 

  وذلن كمول الشاعر :كرز سعٌد ، وما ورد منه فهو للٌل ، 

ٌَانَ  ِببَْطنِ       َحَسبا َخٌُرُهمْ  َعْمرا اْلَكْلبِ  َذا بِأَنَ  ٌبُ  َحْولَهُ  ٌَْعِوي شر  الذِّ

 حٌث لدم اللمب على االسم ، والمٌاس عكس ذلن .

 ٌمول ابن مالن :

 صحبا سواه إن ذا وأّخرن     ولمبا ًٍ  وكنٌة أتى ًٍ  واسما

 اجتماع اللمب والكنٌة

زٌن عابدٌن أبوعبدهللا  تمول :اجتمع اللمب مع الكنٌة جاز لن أن تمدم الكنٌة علٌه  إذا

 زٌن العابدٌن أبوعبدهللا . فتمول :، وٌجوز لن أن تمدم اللمب على الكنٌة ، 

 حاالت اجتماع االسم مع اللمب وإعراب كل حالة

 لالسم مع اللمب أربع حاالت : 

 لفة .أن ٌكونا مفردٌن : سعٌد كرز ، على  -1

 أن ٌكونا مركبٌن : عبدهللا زٌن العابدٌن ، عبدهللا أنف النالة . -2

 أن ٌكون االسم مركبا واللمب مفردا : عبدهللا كرز . -3

 أن ٌكون االسم مفردا واللمب مركبا : سعٌد زٌن العابدٌن . -4

 إعراب هذه الحاالت

تمول  إذا كان االسم واللمب مفردٌن وجب عند البصرٌٌن إضافة االسم إلى اللمب -1

 هذا سعٌد كرز ، ورأٌت سعٌد كرز ، ومررت بسعٌد كرز. :

 اكرز اهذا سعٌد كرز ، رأٌت سعٌد تمول :وأجاز الكوفٌون إتباع  اللمب لالسم ، 

 ، ومررت بسعٌد كرز .
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ابن مالن على إتباع  اللمب لالسم فً غٌر هذا الكتاب ، وإتباع اللمب  ووافمهم

 لالسم على أنه بدل منه أو عطف بٌان .

وإن لم ٌكونا مفردٌن بأن  كانا مركبٌن ، أو االسم مركبا واللمب مفردا أو العكس  -2

 وجب إتباع اللمب لالسم فً إعرابه.

 األمثلة : 

 الجر النصب  الرفع

 مررت بعبدهللا أنف النالة  رأٌت عبدهللا أنف النالة  لةأنف الناجاء عبد هللا  -1

 بعبدهللا كرزمررت  رأٌت عبدهللا كرز جاء عبدهللا كرز -2

 مررت بسعٌد زٌن العابدٌن رأٌت سعٌد زٌن العابدٌن  جاء سعٌد زٌن العابدٌن -3

، النصب على  فالرفع على إضمار مبتدأوٌجوز المطع إلى الرفع أو النصب : 

 إضمار فعل .

  األمثلة :

هذا زٌد أنف النالة على أن )أنف النالة(  ٌجوز فٌه :هذا زٌد أنف النالة ،   -1

أعنً أنف النالة فتمطع مع المرفوع إلى  تمدٌره :مفعول به لفعل محذوف 

 النصب كما فً المثال .

أن )أنف لة على رأٌت زٌدا أنف النا مثل :وتمطع مع المنصوب إلى الرفع ،  -2

 هو أنف النالة . تمدٌره :محذوف  النالة( خبر مبتدأ

مررت بزٌد أنف النالة ،  مثل :وتمطع مع المجرور إلى الرفع والنصب ،  -3

 وأنف النالة .

                                                                                   ٌمول ابن مالن :

 ردف ايّ  أتبع وإال ًٍ  حتما      فأضف مفردٌن ٌكونا وإن

 

 تمسٌم العلم إلى منمول ومرتجل

 العلم بهذا االعتبار إلى لسمٌن : ٌنمسم

سعاد ،  مثل :وهو ما لم ٌسبك له استعمال لبل العلمٌة فً غٌرها ،  مرتجل : -1

 هند ، أدد .

وهو ما سبك له استعمال فً غٌر العلمٌة ، والنمل إما أن ٌكون من  منمول : -2

 مثل:فضل ، أو من اسم جنس  مثل :، : حارث ، أو من مصدر  مثل صفة ،

 أسد ، وهذه األعالم تكون معربة ، ألنها أعالم مفردة .
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لام زٌد ، وزٌد لابم ، وحكمها أنها تبنى  مثل :ولد ٌكون النمل من جملة ، 

 تمول :على الحكاٌة ، 

 الجر النصب الرفع

 زٌد لابممررت بو ورأٌت زٌد لابم جاءنً زٌد لابم

 وهذه األعالم من جملة األعالم المركبة .

 واألعالم المركبة ثالثة ألسام هً :

 مثل :وهو كل كلمتٌن امتزجتا حتى صارتا كلمة واحدة ،  مركب مزجً : - أ

 كرب ، سٌبوٌه .، معدي بعلبن 

 وإعراب هذا النوع كالتالً : 

 بعلبن . مثل :سٌبوٌه ، وٌعرب إن لم ٌختم بوٌه ،  مثل :ٌبنى إن ختم بوٌه ، 

 األمثلة :

 الجر النصب  الرفع 

 مررت بسٌبوٌه رأٌت سٌبوٌه جاء سٌبوٌه -1

، وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما ال ٌنصرف ، فٌرفع  فتبنٌه على الكسر

 مثل :بالضمة ، وٌنصب وٌجر بالفتحة ، 

 الجر النصب الرفع

 مررت ببعلبن رأٌت بعلبن  جاءنً بعلبن -1

 إعراب ما ال ٌنصرف .

كل كلمتٌن أضٌفت إحداهما إلى األخرى ، وهذا النوع  : المركب اْلضافً - ب

ٌعرب الجزء األول وهو الصدر حسب مولعه فً الجملة ، وٌعرب الثانً وهو 

 العجز على أنه مضاف إلٌه .

 األمثلة :

 الجر النصب الرفع

 بدهللامررت بع رأٌت عبدهللا جاءنً عبدهللا

 

شاب لرناها ،  مثل :وهو ما كان فً األصل جملة ،  المركب اْلسنادي : -جـ

وتأبط شرا ، وحكمه أنه ال تؤثر فٌه العوامل ، بل ٌحكى على ما كان علٌه من 

 الحالة لبل النمل . 
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 األمثلة :

 الجر النصب الرفع

 مررت بتأبط شرا  رأٌت تأبط شرا جاءنً تأبط شرا

 ٌمول ابن مالن : 

 وأدد كسعاد ارتجال وذو     دـــوأس ٍ   كفضل ٍّ  منمول ومنه

 أعربا تمّ  وٌه بغٌر إن ذا     ًٍ  اــــــــرّكب بمزج وما ٍّ  وجملة

 لحافة وأبً ٍ   شمس كعبد    اْلضافه ذو األعالم فً وشاع

 

 تمسٌم العلم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه

 ٌنمسم بهذا االعتبار لسمٌن :

زٌد  مثل :وهو أن ٌراد به واحد بعٌنه ،  معنوي :علم شخص وله حكمان :  -1

جاءنً  مثل :وهو صحة مجًء الحال متأخرة عنه ،  ولفظً :، وأحمد ، 

هذا  مثل :زٌد ضاحكا ، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غٌر العلمٌة ، 

 جاء العمرو . فال تمول :أحمد ، ومنع دخول األلف والالم علٌه ، 

 همكأسامة لؤلسد ، وثعالة للثعلب ، وذؤالة للذبب ، وح مثل :لجنس ، علم ا -2

اللفظً كحكم علم الشخص حٌث ٌمنع من الصرف ، وتأتً الحال بعده ، وال 

 هذا األسامة . وال تمول :هذا أسامة ممبال ،  تمول :تدخل علٌه األلف الالم ، 

ٌخص واحدا وحكم علم الجنس فً المعنى كحكم النكرة ، من جهة أنه ال 

، فكل أسد ٌصدق علٌه أسامة ، وكل ثعلب ٌصدق علٌه ثعالة ، وكل  بعٌنه

 .ذبب ٌصدق علٌه ذؤالة 

برة  مثل :وعلم الجنس ٌكون للشخص كما سبك فً األمثلة ، وٌكون للمعنى ، 

 للمبرة ، وفجار للفجرة .

     ٌمول ابن مالن :

 عم وهو ًٍ  لفظا األشخاص كعلم     علم األجناس لبعض ووضعوا

 بــــــــــــــــــللثعل ٍّ  ثعالة وهكذا     ربـــــللعم ٍ   عرٌط أمّ  ذان من

 رةــــــــــــــــللفج علمّ  فجار كذا      ّرةـــــــــــــــــللمب بّرة ومثله
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 األسئلة

 ػشف اىؼيٌ ٍغ اىزَثٞو . -1

 ٍب أقغبً اىؼيٌ ؟ ٍثو ىنو قغٌ . -2

 ٍٗب سأٝل فٜ ق٘ه اىشبػش :  ؟  ٌ ى٘ اجزَغ االعٌ ٍغ اىيقتنٍب اىذ -3

 الذٌب حوله ٌعوي شرٌان ببطن      حسبا خٌرهم عمرا الكلب ذا بأن

 وضح ذلن مع التمثٌل  ؟ما حكم اجتماع الكنٌة مع اللمب  -4

 اذكر حاالت اجتماع االسم مع اللمب ، ومثل لكل حالة . -5

                                        جاء سعٌد كرز اختلف البصرٌون والكوفٌون فً مثل :  -6

 وضح هذا الخالف فً ضوء دراستن .

 اذكر إعراب ما تحته خط -7

 هذا سعٌد كرز -1

 رأٌت سعٌد كرز -2

 حضر عبدهللا زٌن العابدٌن -3

 رأٌت سعٌد زٌن العابدٌن -4

 مررت بعبدهللا لفة -5

 أسماء اْلشارة

 هو كل اسم ٌعٌن مسماه بواسطة ما ٌصاحبه من اإلشارة. اسم اْلشارة :

 تنمسم هذه األسماء بحسب المشار إلٌه ثالثة ألسام :

 ألسامها:

ما ٌشار به للجمع وكل  -ما ٌشار به للمثنى .   جـ -ب   . للمفرد ما ٌشار به -أ

 لسم منها إما مذكر وإما مؤنث .

 لمفرد المذكر )ذا(.فل -1

ذي ، ذهً  وهً :  ألفاظ خمسة مبدوءة بالذالالمفردة المؤنثة لها عشرة  -2

 باإلشباع ، وذه بالكسرة ، وذه باإلسكان ، وذات ، 
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تً ، وتهً باإلشباع ، وته بالكسر ، وته  وخمسة مبدوءة بالتاء وهً :

 باإلسكان ، وتا .

 مفتوحة . هذا الطالب مجتهد ، هذه الطالبة مجتهدة ، هذه النوافذ األمثلة :

 ما ٌشار به للمثنى : -3

 المثنى المذكر فً حالة الرفع )ذان( ، وفً حالة النصب والجر )ذٌن( - أ

 المثنى المؤنث فً حالة الرفع )تان( وفً حالة النصب والجر )تٌن(. - ب

 األمثلة :

 الجر النصب الرفع 

 مررت بهذٌن الطالبان رأٌت هذٌن الطالبٌن نً هذان الطالبان ءجا

 مررت بهاتٌن الطالبتٌن رأٌت هاتٌن الطالبتٌن جاءتنً هاتان الطالباتان

 

ًَ  إِْحَدى أُْنِكَحنَ  أَنْ  أُِرٌدُ  إِنًِّ »،«َربِّنَ  ِمنْ  بُْرَهانَانِ  فََذانِنَ  »لالى تعالى :  اْبنَتَ

ٌْنِ   «َهاتَ

 ما ٌشار به إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنث -4

 –أو أوالء–للجمع مطلما مذكرا كان أو مؤنثا عالال أو غٌر عالل ٌشار بأولً

 هؤالء الطالب مجتهدون ، هؤالء الطالبات مجتهدات .األمثلة : 

 ، ولول الشاعر : «اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  أُوَلئِنَ  »،«بََناتًِ َهُؤاَلءِ »كموله تعالى :

 األٌَامِ  أُولئنَ  بعد والعٌشَ      اللَِّوى منزلَة بعد المنازلَ  ذُمُّ 

 ٌمول ابن مالن :

 التصر األنثى على تا تً وذه    بذي أشر مذّكر ٍ   لمفرد بذا

 تطع اذكر تٌن ذٌن سواه وفً     المرتفع للمثنّى تان وذان

 انطما البعد ولدى أولى والمدّ     مطلما ٍ   لجمع أشر وبأولى

المرآن الكرٌم ، والمصر اللغات فً )أولً( المد لغة أهل الحجاز ، وهً الواردة فً 

 لغة بنً تمٌم .
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  رتب المشار إلٌه :

والبعٌد إما  بعٌدا، وإما أن ٌكون لرٌبا المشار إلٌه له ثالث رتب ألنه إما أن ٌكون 

،  ووسطى،  لربىله ثالث رتب ، هً :  متوسط البعد أو كثٌر البعد إذا ٌتحصل

 . وبعدى

وجوبا  وممرونا بهاء التنبٌه  من الكاف افإن كان لرٌبا جًء باسم إشارة مجرد

 جاءنً هذا ، وجاءنً ذا . تمول :جوازا ، 

وإن كان متوسطا وجب الترانه بالكاف مثل ذان مجردا من الالم التً تسمى الم 

 ذلن . تمول :البعد ، وإن كان بعٌدا وجب الترانه بالكاف والالم  ، 

 ٌمول ابن مالن :

 ممتنعه ها لدمت إن والالم    معه أو الم دون حرفا بالكاف

 ما ٌمتنع فٌه الم البعد :

 تمتنع الم البعد فً ثالث مسابل :

 ذان لن ، وال تان لن . وال تمول :ذانن ، وتانن ،  تمول :فً المثنى ،  -1

 أوالء لن . وال ٌجوز :أولبن ،  تمول :فً الجمع فً لغة من مده ،  -2

 هذا لن  :  وال ٌجوزهذان ،  تمول :علٌها هاء التنبٌه ،  إذا تمدمت -3

ٌشار إلى المكان المرٌب بـ"هنا" وٌجوز أن تتمدمها هاء التنبٌه  ما ٌشار به للمكان :

 . «لَاِعُدونَ  َهاُهنَا إِنَا »هاهنا ، وفً المرآن :تمول : ، 

 وٌشار إلى المكان المتوسط بهنان .

ًَ  ُهنَاِلنَ » لال تعالى :وٌشار إلى المكان البعٌد بهنالن ،  ومما  «...اْلُمْؤِمنُونَ  اْبتُِل

 ٌشار به إلى المكان البعٌد : هنا ، وثم ، وهنت .

  ٌمول ابن مالن :

 صال الكاف وبه المكان إلـــى     دانً أشر ههنا أو وبهنا

 هنّـــــــا أو انطمن بهنالن هنّا     أو أو فه بثمّ  أو البعد فً
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 األسئلة
 انتصر على األعداء .هذا هو الرجل الذي 

 . هذا هو الطالب المجتهد الذي ٌؤدي عمله بإخالص

إلى المفرد المؤنث ، والمثنى ، والجمع المذكرٌن ،  أشر بإحدى العبارتٌن -1

 وغٌر ما ٌلزم

 بم ٌشار للمكان مهما اختلفت رتبته ؟ وضح بؤلمثلة . -2

 الم البعد ، مع التمثٌل .اذكر المواضع التً ٌمتنع فٌها  -3

 الموصولاالسم 

 كل اسم ٌعٌن مسماه بواسطة جملة الصلة ، أو كل اسم ٌفتمر إلى صلة وعابد . هو :

 ألسامه :

 اسمً ، وحرفً ٌنمسم الموصول لسمٌن :

 الموصوالت الحرفٌة هً :

عجبت من أن  مثل :صرف ، ماضٌا ، ، وتوصل بالفعل المت أن( المصدرٌة) -1

عجبت من أن ٌموم  مثل :لام زٌد ، أي عجبت من لٌام زٌد ، أو مضارعا ، 

فعل غٌر أشرت إلٌه بأن لم ، فإن ولع بعدها  مثل :أمرا ،  وزٌد ، أ

ٌْسَ  َوأَنْ » لوله تعالى :متصرف نحو   »ولوله : «َسعَى َما إِالَ  ِلإْلِْنَسانِ  لَ
فهً مخففة من الثمٌلة ولٌست  «أََجلُُهمْ  اْلتََربَ  لَدِ  ٌَُكونَ  أَنْ  َعَسى َوأَنْ 

 مصدرٌة .

 نحو :، وتوصل باسمها وخبرها ،  ونصب )أن( التً هً حرف توكٌد -2

 . «أَْنَزْلنَا أَنَا ٌَْكِفِهمْ  أََولَمْ » ومنه لوله تعالى :عجبت من أن زٌدا لابم ، 

جبت لكً أكرم زٌد ، ذاكرت لكً  مثل :،  )كً( توصل بالمضارع فمط -3

 أنجح .

)ال( أصحبن ما دمت منطلما ، ومنه  نحو :،  )ما( وتكون مصدرٌة ظرفٌة -4

مصدرٌة غٌر و،  «َواأْلَْرضُ  الَسَماَواتُ  َداَمتِ  َما فٌَِها َخاِلِدٌنَ » لوله تعالى :

عجبت مما ضربت زٌدا وتوصل بالماضً ، كما سبك ،  مثل :ظرفٌة ، 

ال أصحبن ما ٌموم زٌد ، وعجبت مما تضرب زٌد ،  ل :مثوبالمضارع ، 



45 
 

وتوصل بالجملة االسمٌة ،  ، «اْلِحَسابِ  ٌَْومَ  نَُسوا ِبَما» لوله تعالى :ومنه 

 عجبت مما زٌد لابم ، وال أصحبن ما زٌد لابم وهو للٌل . مثل :

 مثل :وددت لو لام زٌد ، وبالمضارع ،  مثل :،  بالماضً)لو( وتوصل  -5

 لو ٌموم  تودد

وددت لو ٌموم  فمثال لولن :وعالمة الموصول الحرفً صحة ولوع المصدر مولعه 

 عجبت من صنعن. المعنى :صنع ، زٌد ، وددت من لٌام زٌد ، وعجبت مما ت

 خاصة ، ومشتركة . الموصوالت االسمٌة نوعان :

 الموصوالت الخاصة وهً :أوال 

 جاءنً الذي أكرمته . تمول :الذي للمفرد المذكر ،  -1

 جاءتنً التً أكرمتها . تمول :التً للمفردة المؤنثة ،  -2

 هما معربان إعراب المثنى باأللف رفعا    رـاللذان للمثنى المذك -3

وبالٌاء نصبا وجرا ، وٌجوز تشدٌد النون فً اللذان     ى المؤنثناللتان للمث -4

ٌَانَِها َواللََذانِ »اللذان ، واللتان ، ولد لرئ بها : تمول :، واللتان ،   «ِمْنُكمْ  ٌَأْتِ

 األمثلة :

 الجر النصب الرفع

 مررت باللذٌن أكرمتهما رأٌت اللذٌن أكرمتهما جاءنً اللذان أكرمتهما

 مررت باللتٌن أكرمتهما رأٌت اللتٌن أكرمتهما أكرمتهماجاءتنً اللتان 

 

جاءنً األلى  مثل :غٌر عالل ، عالال كان أم األلى لجمع المذكر السالم  -5

                 : لول الشاعرفعلوا ولد ٌستعمل فً جمع المؤنث ، ولد اجتمع األمران فً 

 المُْبل َكالِحَدإِ  الَروعِ  ٌَومَ  تََراُهنَ األلَى      َعلَى ٌَْستَْلئمونَ  األلَى َوتُْبِلً

لى تراهن( حٌث استعمل لفظ األلى فً أول )األلى ٌستلبمون( و )األ الشاهد لوله :

 الخٌل . ألن المراد باأللً تراهن .... إلخ مرة فً جمع المذكر العالل ؛ 

 مثل :وٌستعمل للجمع المذكر العالل )الذٌن( مطلما أي رفعا ، ونصبا ، وجرا ، 

جاءنً الذٌن أكرموا زٌدا ، ورأٌت الذٌن أكرموا زٌدا ، ومررت بالذٌن أكرموا زٌدا 

بنو هذٌل  فع ، و)الذٌن( فً النصب والجر وهموبعض العرب ٌمول )الذون( فً الر

 لول الشاعر :ومنه 

 نحن الذون صٌحوا الصٌاحا    ٌوم التنحٌل غارة ملحاحا
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جاءنً الالت  تمول :الء( بحذف الٌاء ، وٌمال فً جمع المؤنث )الالت ، وال -6

 ً(ت الٌاء فتمول : )الالبً ، والالتفعلن ، والالء فعلن ، وٌجوز إثبا

 لال الشاعر :ولد ورد الالء بمعنى الذٌن 

 الحجورا مهدوا لد الالء علٌنا     منه ِبأََمنَ  آباؤنا فما

 أي :( حٌث أطلك على جماعة الذكور فجاء وصفا لآلباء، )الالء الشاهد لوله : 

 بمعنى الذٌن .

  كمول الشاعر :كما لد تجًء )األولً( بمعنى "الالء" ، 

 ألصما الحجل تترن فتاة فكل تهامة     غور ٌسكن األولى وأما

 ن بنون النسوةل بمعنى الالبً بدلٌل لوله : ٌسك)األولى( حٌث استعمالشاهد لوله :

 :  ابن مالنلال 

 تثبــــــت ال ثنٌّا ما إذا التً     والٌا األنثى الذي األسماء موصول

 مالمــه فال تشدد إن العالمـــــــــــــــــه     والنّون أوله تلٌه ما بل

 لصدا بذان ٍّ  وتعوٌض ًٍ  شـــــــــــّددا    أٌضا وتٌن ذٌن من والنّون

 نطمــا ًٍ  رفعا بالواو وبعضهم  مطلمـــــــــا   الذٌن األلى الذى جمع

 ولعـــــا ًٍ  نزرا كالذٌن جمعـــــــــــا    والالء لد التً والالء بالالت

 ٌكتفً فٌها بمعرفتها فمط مع مثال لمن . ثانٌا : الموصوالت المشتركة :

، وذا{ هذه الموصوالت تطلك على  ًءٌهً }من ، ما ، أي ، أل ، وذو فً لغة ط

 المفرد والمثنى ، والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد .

  األمثلة :

 جاءنً من لام ، ومن لامت ، ومن لامتا ، ومن لاموا ، ومن لمن .  -1

أعجبنً ما ركب ، وما ركبت ، وما ركبا ، وما ركبتا ، وما ركبوا ، وما  -2

 ركبن.

 ، والمابمون ، والمابمات .جاءنً المابم ، والمابمة ، والمابمان ، والمابمتان  -3
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 استعمال )ما(

 ومنه لوله تعالى :تستعمل )ما( كثٌرا فً غٌر العالل ، ولد تستعمل فً العالل ،  

"سبحان ما  ولولهم :،  «َوُربَاعَ  َوثاَُلثَ  َمثْنَى النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما فَاْنِكُحوا»

 سخركن لنا"، و"سبحان ما ٌسبح الرعد بحمد".

  استعمال )من(

 ومنه لوله تعالى :ومن تستعمل كثٌرا للعالل ، ولد تستعمل فً غٌر العالل ، 

  ومنه لول الشاعر :،  «ٌََشاءُ  َما ّللَاُ  ٌَْخلُكُ  أَْربَع   َعلَى ٌَْمِشً َمنْ  َوِمْنُهمْ »

 أَِطٌرُ  َهوٌتُ  لَد من إِلى لَعلًِّ     َجناَحهُ  ٌُعٌرُ  َمنْ  هلْ  اْلمَطا، أَِسْربَ 

 استعمال )أل(

جاءنً المابم والمركوب ، وهً محل خالف  مثل :تكون للعالل ولغٌر العالل ، 

 حٌث ذهب لوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحٌح .

 والصحٌح أن من ، وما غٌر المصدرٌة اسمان باتفاق النحوٌٌن ، أما )ما( المصدرٌة

 فهً محل خالف والصحٌح أنها حرف ، وذهب األخفش إلى أنها اسم .

  استعمال )ذو(

تستعمل اسما موصوال فً لغة طٌا ، وتكون للعالل ، ولغٌره ، والمشهور فٌها 

 عندهم أنها تكون بلفظ واحد ، للمذكر ، والمؤنث ، مفردا ومثنى ومجموعا.

 ، وذو لامتا ، وذو لاموا ، وذو لمن. ، وذو لاما جاءنً ذو لام ، وذو لامت األمثلة :

جاءنً ذات لامت ، وفً الجمع  فٌمول :ومنهم من ٌجعلها فً المفرد المؤنث ذات ، 

 ذوات لمن . فٌمول :ذوات ، 

)ذوا ، وذوو( فً حالة الرفع ، و)ذوى ،  فٌمول :،  ومنهم من ٌثنٌها وٌجمعها

 وذوى( فً حالتً النصب والجر.

و)ذواتى( فً النصب والجر ، و)ذوات( فً الجمع وهً مبنٌة و)ذواتا( فً الرفع ، 

 على الضم .

سمعت أعرابٌا  لال الفراء :تكون مبنٌة ،  نأ –الموصولة  –واألشهر فً )ذو( 

  . به ، والكرمة ذات أكرمكم هللا بها ٌمول بالفضل ذو فضلكم هللا

 .رفعا ، وباأللف نصبا ، وبالٌاء جرا ومنهم من ٌعربها : بالواو 
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  األمثلة :

جاءنً ذو لام ، رأٌت ذا لام ، مررت بذي لام ، فتكون  مثل )ذو( بمعنى صاحب ، 

 ولد روى منه لول الشاعر :

ًَ      لمٌتُُهم ُموِسرون كرام   فإما  كفَانٌَِا ما ِعنَدَهمْ  ذي من فَحْسبِ

 ، وبالواو على البناء .بالٌاء على اإلعراب 

 استعمال )ذات(

)ذوات( ومنهم  مثل :الفصٌح فٌها أن تكون مبنٌة على الضم رفعا ونصبا وجرا ، 

من ٌعربها إعراب جمع المؤنث السالم فٌرفعها بالضمة وٌنصبها وٌجرها بالكسرة ، 

 مسلمات . مثل :

 ٌمول ابن مالن :

 شهر طٌّئ عند ذو وهكذا     ذكره ما تساوي وأل وما ومن

ً  وكالتً  ذوات أتى الالتً وموضع     ذات مــــــــــلدٌه أٌضا

 )ذا( هبــ تختصما 

 مثل :بأنها تستعمل موصولة ، وتكون ، تختص )ذا( من بٌن سابر أسماء اإلشارة 

مفردا كان ، أو مثنى ، أو  -)ما( فً أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر ، والمؤنث 

من ذا عندن ، وماذا عندن ، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو  تمول : –مجموعا 

 غٌره .

 وٌشترط الستعمالها موصولة ما ٌلً :

من ذا جاءن ، وماذا فعلت  نحو :تكون مسبولة بـ )ما( أو )من( االستفهامٌتٌن ،  نأ

 وجاءن : اسم استفهام ، مبتدأ ، و)ذا( اسم موصول بمعنى الذي خبر من ، فمن :، 

مبتدأ ، و "ذا" اسم :  وكذلن "ما"، من الذي جاءن  والتمدٌر :لموصول ، صلة ا

صلة الموصول ، والعابد محذوف ،  : ، وفعلت موصول بمعنى الذي خبر "ما"

 "ماذا فعلته" أي : ما الذي فعلته . وتمدٌره :

 مثل :بخالف ما إذا جعلت )ما( مع )ذا( أو )من( مع )ذا( كلمة واحدة لالستفهام ، 

مبتدأ ، وعندن : من ذا عندن ؟ فماذا  وكذلن :أي شًء عندن ؟  أي :ماذا عندن ؟ 
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خبره ، وكذلن )من ذا( مبتدأ ، و)عندن( خبره فذا فً الموضعٌن ملغاة ، ألنها ملغاة 

 ألن المجموع استفهام .

 ٌمول ابن مالن :

 أومن إذا لم تلغ فً الكالم     ومثل ماذا بعدما استفهام

 

 الموصولصلة 

 ٌلزم أن ٌمع بعدها صلة تبٌن معناها. –حرفٌة كانت أو اسمٌة  –الموصوالت كلها 

وٌشترط فً صلة الموصول االسمً أن تشتمل على ضمٌر البك بالموصول : 

بمعنى أن ٌكون الضمٌر مطابما لالسم الموصول ، فإن كان الموصول مفردا كان 

 ان مثنى فمثنى وإن كان جمعا فجمع.ك مفردا ، وإن كان مذكرا فمذكر، وإنالضمٌر 

 األمثلة :

 وجاءتنً التً ضربتها الذي ضربتهجاءنً 

 واللتان ضربتهما جاءنً اللذان ضربتهما

 والالتً ضربتهن  جاءنً الذٌن ضربتهم 

مثنى أو مجموعا أو غٌرهما ، وذلن  ولد ٌكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه

)من ، وما( إذا لصدت بهما غٌر المفرد المذكر ، وهنا ٌجوز مراعاة اللفظ ،  نحو:

أعجبنً من لام ، ومن لامت ، ومن لاما ، ومن لامتا ،  األمثلة :ومراعاة المعنى ، 

 و من لاموا ، ومن لمن .

 ٌمول ابن مالن :

 مشتمله الئك ضمٌر على     صله بعده ٌلزم وكلها 

  

 أنواع الصلة

الموصول لد تأتً جملة ، ولد تأتً شبه جملة ، وٌعنً بشبه الجملة الظرف ، صلة 

 والجار والمجرور ، وهذا إذا كان الموصول غٌر األلف والالم .
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 شروط جملة الصلة :

 ٌشترط فً جملة الصلة ثالثة شروط هً :

أن تكون  -3أن تكون خالٌة من معنى التعجب .     -2أن تكون خبرٌة .       -1

 . مفتمرة إلى كالم لبلهاغٌر 

 مثال ذلن :

 رأٌت الذٌن فهموا الدرس حضر اللذان فهما الدرس جاء الذي أكرمته

 

فً كل هذه األمثلة جاءت جملة الصلة متوافرة الشروط الثالثة ، ولذلن ال ٌجوز أن 

جاء الذي اضربه خالفا للكسابً ، وال ٌجوز أن  مثل :تأتً الصلة جملة طلبٌة ، 

جاء الذي لٌته لابم خالفا لهشام ، وال ٌجوز أن  مثل :جملة إنشابٌة ، تأتً الصلة 

جاء الذي ما أحسنه ، وال ٌجوز تأتً الصلة جملة  مثل :تأتً الصلة جملة تعجبٌة ، 

الجملة تستدعى سبك  جاءنً الذي لكنه لابم ، فإن هذه :مثل مفتمرة إلى كالم لبلها ، 

  ما لعد زٌد لكنه لابم .  نحو :جملة أخرى ، 

وٌشترط فً الظرف والجار والمجرور أن ٌكونا تامٌن ، وٌمصد بالتام ، أن ٌكون 

جاء الذي عندن ، والذي فً الدار ، فالظرف والجار  مثل :بهما فابدة ، فً الوصل 

جاء الذي استمر عندن ، أو  والتمدٌر :والمجرور متعلمان بفعل محذوف وجوبا ، 

 الذي استمر فً الدار .

جاء الذي بن الٌوم ،  تمول :فإن لم ٌكونا تامٌن لم ٌجز الوصل بهما فال ٌجوز أن 

 وال جاء الذي الٌوم .

 ٌمول ابن مالن :

 كفل ابنه الذي عندي كمن به    وصل الذي شبهها أو ٍّ  وجملة

 

 صلة )أل(

 نحو :ٌشترط فً صلة )أل( أن تكون صفة صرٌحة وٌعنً بها : اسم الفاعل ، 

الحسن  نحو :،  المضروب ، والصفة المشبهة نحو :واسم المفعول ،  ،الضارب 

وما جاء من ذلن فهو شاذ ، الوجه ، وال توصل األلف والالم بالفعل المضارع ، 

 كمول الشاعر :
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 والجدل الرأي ذي وال األصٌل وال     ُحكوَمتُهُ  اْلتُرَضى بِاْلَحكمِ  أَْنتَ  َما

وهذا مخصوص بالشعر عند جمهور البصرٌٌن ، وجعله ابن مالن فً غٌر هذا 

 كالمجابزا فً اختٌار ال بالكتا

كمول كذلن ال توصل )أل( بالجملة االسمٌة ، وبالظرف وما ورد من ذلن فهو شاذ ، 

  الشاعر :

 َمعَدِّ  َبنًِ ِرلَابُ  َدانَتْ  لَُهمْ      ِمْنُهمْ  ّللَاِ  الرسولُ  اْلمَْوم ِمنَ 

 ولوله :

 َسعَهْ  َذاتِ  بِِعٌَشة   َحر   فَْهوَ     اْلَمعَهْ  َعلَى َشاِكرا ٌََزالُ  الَ  َمنْ 

 ٌمول ابن مالن :

 لَلْ  األَْفعَالِ  ِبُمْعَربِ  َوَكْونَُها     أَلْ  ِصلَةُ  َصِرٌَحة   َوِصفَة  

 

 صلة أي

)ما( فً كونها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ،  مثل :من الموصالت المشتركة ،  : أي

 ٌعجبنً أٌهم هو لابم . نحو :مفردا أو مثنى ، أو مجموعا ، 

 أحوالها

 ألي أربعة أحوال :

 . ٌعجبنً أٌهم هو لابم مثل :أن تضاف وٌذكر صدر صلتها ،  -1

 م .ٌعجبنً أي لاب مثل :أال تضاف وال ٌذكر صدر صلتها ،  -2

 ٌعجبنً أي هو لابم  مثل :أال تضاف وٌذكر صدر صلتها ،  -3

 وهً فً األحوال الثالثة معربة بالحركات الثالث.

 األمثلة :

 الجر النصب الرفع

 مررت أٌهم هو لابم رأٌت أٌهم هو لابم أٌهم هو لابم ٌعجبنً -1

 مررت بأي لابم رأٌت أٌا لابم ٌعجبنً أي لابم -2

 مررت بأي هو لابم أٌا هو لابمرأٌت  ٌعجبنً أي هو لابم -3
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ٌعجبنً أٌهم لابم ، ففً  نحو : ، أن تضاف وٌحذف صدر صلتها الحالة الرابعة :

ٌعجبنً أٌهم لابم ، ورأٌت أٌهم لابم ، ومررت  تمول :هذه الحالة تبنى على الضم ، 

 الَرْحَمنِ  َعلَى أََشدُّ  أٌَُُّهمْ  ِشٌعَة   ُكلِّ  ِمنْ  َلنَْنِزَعنَ  ثُمَ »بأٌهم لابم ، وعلٌه لوله تعالى :

 ولول الشاعر :، « ِعتًٌِّا

 أفضل أٌَهمْ  على فَسلم     َمالن بنً لِمٌت َما إِذا

 لال بن مالن :

 انحذف ٍّ  ضمٌر وصلها وصدر     تضف لم ما وأعربت كما أيّ 

 األسئلة

 ٍغ اىزَثٞو .؟ ػشف االعٌ اىَ٘ص٘ه  -1

 ٍثو ىَب ٝأرٜ فٜ جَو ٍفٞذح : -2

 ٍ٘ص٘ه ىيَفشد اىَزمش .اعٌ  -1

 اعٌ ٍ٘ص٘ه صيزٔ جَيخ . -2

 اعٌ ٍ٘ص٘ه صيزٔ شجٔ جَيخ . -3

 زل ثبألٍثيخ .ثٍب أّ٘اع اىصيخ ، ٍٗب اىزٛ ٝشزشط فٜ مو ّ٘ع ؟ ٗضخ إجب -3

 اعزخشج االعٌ اىَ٘ص٘ه ، ٗثِٞ ّ٘ػٔ ، ٗصيزٔ ّٗ٘ػٖب ٍَب ٝأرٜ : -4

 جبء اىزٛ أمشٍزٔ . -1

 دضشد اىيزبُ فَٖزب اىذسط . -2

 جبء اىزٛ ػْذك . -3

4- (ٌَِّّ ٍَِِّّإِ هُواِّآَيُُواِّانَِّذي ًِ بِنَحبتَِِِّّوَع  (.انصَّ

 ػيو ىَب ٝأرٜ : ػذً اٍزْبع إػشاة ٍب رذزٔ خظ صيخ ىيَ٘ص٘ه فَٞب ٝأرٜ :-5

 جبء اىزٛ اضشثٔ . -1

 دضش اىزٛ ٍب أدغْٔ . -2

 جبء اىزٛ ىنْٔ قبئٌ . -3

 جبء اىزٛ اىًٞ٘ . -4

 دضش اىزٛ ثل . -5


