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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إّن العربية حبٌر خضمٌّ واسع األطـرا... بعيـد الشـط.ن..  يـس السلـواحس.. أنيـق عميـق  
 وهو أشبه بالّسهس املمتنع..

متنّوعــة ومتّّرعــة فاللغــة العربيــة مــن أ ــس وأوســع وأعــس لغــات العــاا  اطبــة.. وعلومهــا 
 وكثـــري .. و ـــد وســـع أاسســـها و واعـــدها األوىل أمـــري املـــطمنني ا مـــام علـــ  بـــن أ  طالـــ 

 وأخرجها تلميذه أبو األسود الدؤيل..
ومن  لة هذه العلوم ـ وأّوهلا وأمّهها ـ علم النحو.. وكذلك علم الصر. أو التصريف.. 

... فاالســـم واســـع للّداللـــة علـــو شـــ   فـــال ام العـــر  علـــو عاعـــة أنـــوار.. اســـم وفعـــس وحـــر 
مــا... والّعــس مــا ا ــ.ن بــزمن.. واحلــر. هــو مــا ال ينطبــق عليــه صــّات االســم أو الّعــس وهــو 

 واسطة أو رابطة البد منه يف ال ام.. 
 واألنوار الثاعة هلا أنوار وأ سام وعامات  وختتصُّ بإعرابات وحركات حمّدد ..

ة باحلركــات أو األحــر. الخــتا. العوامــس الداخلــة وا عــرابه هــو تغيــري أواخــر ال لمــ
 عليها   لّظاً أو تقديراً   وهذا ما يشمله علم النحو بش س خاص..

والعلما  هم أهس الّسبق دائماً وأبداً وخاصة إذا كانوا العاملني النشـطني يف اـايل ال.بيـة 
مهم باللغــــة العربيـــــة والتعلــــيم الــــديا.. فــــإن اهتمــــامهم بــــالقران ال ــــر  يّــــر  علــــيهم اهتمــــا

 وأحواهلا.. 
وهنا نلتقـ  بالقصـة الطريّـة السـم هـذا ال تـاب لسـماحة ا مـام الشـريااهلل  حّظـه اهلل  

 فقد ي ون مستغرباً ملن ال يعر. سب  التسمية. )المنصورية(حيث مساه بـ 
فــــإن هــــذا ال تــــاب هــــو عبــــار  عــــن دروص كتبهــــا مساحتــــه لزوجتــــه  منصــــور   يف بدايــــة 

 وجية.. وأخذ يلقيها عليها   ولذلك مّسو ال تاب هبذا االسم..حياهتما الز 
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وهــــو كتــــاب مبّســــل وم تــــوب ببســــلوب تعليمــــ  للمبتــــدئني.. وهــــو ذو فائــــد  كــــ   
لل.بــويني واألســاتذ  يف املــدارص واحلــواات العلميــة وحــن اسامعــات فإنــه ســهس وشــّيق ورشــيق 

 العبار  وغا باألمثلة واسمس التوسيحية.
د  يف كتابته وتبليّه من  بس مساحة السيد ا مام  حّظه اهلل  ل ن تـبخرت فال تاب  

طباعته إىل هذه األيام ألن ال تاب كان مّقوداً وأشبه بالضائع وذلـك بسـب  كثـر  اهلتـرات ـ 
 أو التهتريات ـ املتاحقة واليت تعّر  هلا مساحته مع عائلته ال رمية..

إىل إيران..   والتضييق والتخنيق الـذهلل تعـّر   فمن العراق إىل ال ويت.. ومن ال ويت
له مساحته ـ وما اال ـ يضّيع خمتلف ال ّـا ات ولـيي يضـيع كراسـاً أو كتابـاً.. ول ـن حبمـد اهلل 

 تعاىل  د عثر علو هذا ال تاب  بس ف.  وأ دمنا علو طبعه.
عوليـة الطـر  فغزار  التبليف لد  مساحة السيد ا مـام  حّظـه اهلل  وإسـ.اتيتية الرؤيـا و 

وموســوعية الّ ـــر جعـــس منـــه  أمـــّده اهلل  ع لمـــاً مــن األعـــام النـــادرين يف الو ـــت احلاســـر ومـــن 
 األ اّ  الذين سطّر أمسا هم الّدهر والتاريخ ببحر. من نور..

ف تــ  وألّــف مــا يزيــد علــو ألــف كتــاب وكــراص يف خمتلــف القضــايا احلياتيــة والعلميــة .. 
مـن الطّـس الصـغري.. وحـن يصـس إىل الشـيخ ال بـري.. ومـن الّتـا  واىل خمتلف طبقات اجملتمـع 

الصغري  وحن املرأ  املسطولة.. ومن املبتدئني اىل األخصائيني   كما كت  للطـاب واسـامعيني 
واالســاتذ  ا ختصاصــيني ومــن أشــبه.. إىل أن وصــس إىل الّقهــا  واجملتهــدين حيــث موســوعته 

 .الّقهية وكتابه  البيع  و األصول 
وهذا ال تاب هو مزج بني علم  النحو والصر.   فبسا. إىل ال تاب مسحًة  اليـة 
مــن جهــة   وصــار ذا فائــد  أكــ  مــن ناحيــة أخــر .. وذلــك للــدم  العملــ  بــني العلمــني يف 

 الوا ع اخلارج  ولعدم االستغنا  ببحدمها عن اآلخر.
 

 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر
 51/  9595ص ب : بيروت ـ لبنان / 
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني  والصا  والسام علو حممد واله الطيبني الطاهرين ..

 أما بعد ه 
 فهذا خمتصر يف الصر. والنحو كتبته للمبتدئني..

 أسبل اهلل أن ينّع به   إنه هو املستعان.
 

 كربالء المقدسة  
 لحسيني الشيرازيمحمد بن المهدي ا
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 علم الصرف

 
 ألجس أن ي ون لل لمة معىًن خاص  يطرأ عليها التغيري.

ـــرا   حـــّن ي ـــون هلـــا معـــىن املاســـ   ـــر   و  يـ ناصا حنـــوه كلمـــة  النصـــر  فتـــبَ بصـــور   ن ص 
 واملستقبس.. 

 وتبَ بصور   ااناصارا  و  ال تـ ناصارا  حّن ي ون هلا معىن األمر والنه    وه ذا.
 .علم الصرف هذه التغيريات طبقاً لقواعد يتشّ س منها وتبَ

 .5علم ملعرفة الصور املختلّة اليت تتخذها ال لمة  فالصرف:

                                                           
ــالتغيري الــذهلل يتنــاول صــيغة ال لمــة وبنيتهــا   وهــار مــا يف حروفهــا مــن أصــالة أو ايــاد  أو الصــر. علــم »وبعبــار  أخــر ه  - 1 ب

 .181املسبلة  727ص 2راجع كتاب  النحو الوايف ه ج«. حذ. أو صحة أو إعال أو إبدال أو غري ذلك
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 علم النحو

 ألجس تش يس اسملة  ت.ك  ال لمات مع بعضها اآلخر.
 وبعض ال لمات يتغري اخرها بواسطة ال.كي   والبعض له حالة عابتة.

 ليت تتغرّيه  ماعر ب ة   واليت تاام حالة عابتة ه  م بنّية .وعلو هذا  يقال لل لمات ا
وكيّيــة تركيــ  ال لمــات وإعراهبــا وبنائهــا يــتم بيااــا بواســطة  واعــد يتشــ س منهــا علــم 

 النحو.
 ه علم يبنين كيّية تركي  ال لمات وحاالت اخرها باعتبار ا عراب والبنا .فالنحو
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 حروف الهجاء

 العربية تسعة وعشرون حرفاً  علو النحو اآلَهحرو. اهلتا  يف اللغة 
ء ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هــــ 

 ي.

 أسماء حروف الهجاء

 أمسا  حرو. اهلتا  كالتايله
همــز أ ألــفأ بــاءأ اــاءأ ،ــاءأ خــيمأ حــاءأ  ــاءأ دالأ ذالأ راءأ زاءأ ســينأ شــينأ 

 افأ كافأ المأ ميمأ نونأ واوأ هاءأ ياء.صادأ ضادأ طاءأ ظاءأ عينأ غينأ فاءأ ق
  فيم نــــك أن تقــــّدم املــــطخلر 2والتقــــد  والتــــبخري لــــبعض احلــــرو. علــــو بعــــض اعتبــــارهلل

 وتطّخر املقدلم.

                                                           
 أهلله ال يستند إىل  اعد  معيلنة. - 4
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 الحروف الشمسية والقمرية

  أهلله أاـا حـروف شمسـيةومن هذه احلـرو. التسـعة والعشـرين أربعـة عشـر حرفـاً منهـا 
   وال تاقر أ الم  أل  حينئذ.ت ون مشدلد  مع األلف والام
 مثسه شني  الشلمي . 
 )ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن(.واحلرو. الشمسية ه ه 

)ء ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و هـــ أربعــة عشــر حرفــاً  وهــ ه  الحــروف القمريــةو
  .1ي(

 وا تشدلد مع األلف والام  وتاقر أ فيها الم  ألا . 
 مثس  ا.  الاقمر .

لـــف  ســـاكنة دائمــــاً  وال تقـــع يف أول ال لمـــة  فهــــ  ال تاعـــّد مـــن احلــــرو. ومبـــا أن  األ
 الشمسية  وال من احلرو. القمرية.

                                                           
 .جتمع هذه احلرو. يف  لةه  إبغ حتك وخف عقيمه  - 3
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 الحروف الصحيحة والحروف المعتلَّة

 . حروف العلَّةمن بني حرو. اهلتا  عاعة أحر. تسمو ه 
 . )األلفأ والواوأ والياء(ه ه 

 .حروف صحيحةوبقية احلرو. الستة والعشرين ه  

 الحركات

 ه الضملة   الّتحة   ال سر . 4احلركات يف اخر ال لمة 
واحلر. الذهلل له سملة ياسموه  مضموماً   واحلر. الذهلل له فتحة ياسموه  مّتوحـاً   

 واحلر. الذهلل له كسر  ياسموه  م سوراً .

 السكون

واحلــــر. الــــذهلل ليســــت لــــه حركــــة   توســــع عليــــه هــــذه العامــــة ـاـــــ وتاســــموه  ســــ وناً   
 حلر.ه  ساكناً .وا

                                                           
 التقييد ب.خر ال لمة باعتبار أاا عاد  يف معر  التغيري  وإال فاحلركات ت ون يف أول ال لمة ووسطها أيضاً. - 2
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 التنوين 

التنـوينه نـون سـاكنة يـاتلّّ  هبـا يف اخــر االسـم ول ـن ال تا تـ  وال تتصـس ب لمـة فيهــا 
 األلف والام.

 والتنوين علو عاعة أ سامه
 تنوين رفع  مثسه  حممٌد  ويقرأه  حممدان .: 5
 تنوين نص   مثسه  حممداً  ويقرأه  حممد ن .: 2
 ٍد  ويقرأه  حممِدن .تنوين جر  مثسه  حمم :1

  وعامـــة تنـــوين النصـــ  فتحتـــان  وعامـــة تنـــوين اســـر  9وعامـــة تنـــوين الرفـــع ســـمتان
 كسرتان.

 التشديد

ـّـــ للداللـــة علـــو أن احلـــر. مشـــدلد   و ـــد كـــان حـــرفني  التشـــديد ه عامـــة هبـــذا الشـــ س ـ
 فبادغما. 

د م  .  مثسه    دلم     وأصلها ه    دا

                                                           
5 - .  و د ت ت  ه ذاه ٌ
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 المد  

ـّد حـرو. املـّد وهـ ه  األلـف  والـواو  املّد ه عامـة هبـ ذا الشـ س   للداللـة علـو أنـه  ا
 واليا  . 

 مثسه  س.ّلني    سو     ج    .

 الفرق بين األلف والهمز 

االختا. بـني األلـف واهلمـز  هـوه أن األلـف سـاكنة أبـداً  ومـن هـذه اسهـة ال تقـع يف 
 أول ال لمة  بس تقع يف وسل ال لمة واخرها. 

 ر   و رمو .حنوه  با 
 وأما اهلمز ه فه  متحركة أو ساكنة  فّ  أول ال لمة ت ون متحركة  مثسه  أ مر . 

 ويف وسل ال لمة واخرها  د ت ون متحركة. مثسه  سب ل   و  رأ  .
و د ت ون ساكنة  مثسه  ي باص   و نـ ب با   يف حالة الو ف
6. 

                                                           
 أهلله الو ف علو مهز   نبب  فإاا ت ون ساكنة. - 6
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 همز  الوصل وهمز  القطع

 اهلمز  نوعانه
 س.     مهز  الوص: 5
 مهز  القطع.: 2

 ه  اليت ياتلّّ  هبا يف ابتدا  ال ام. همز  الوصل: 
ِلي يا رجسا .   مثسه  إجا

 وال يتلّ  هبا يف وسل ال ام  فيوصس احلر.  بس اهلمز  باحلر. الذهلل بعدها. 
ِلي . ِليا   حيث يقرأه  يا رجسا جا  مثسه  يا رجسا اجا

 و عت  سوا  كانت يف أول ال ام أو وسطه.  ه  اليت يتلّ  هبا أينما همز  القطع:
رِما . رِما يا سعيدا  و يا سعيدا أ كا  مثسه  أكا
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 الجملة

 اسملةه ه   ول له إسناد  أهلله ينس  الش   ألحد  أو بش   اخر.
 فالذهلل يعط  النسبة ياسّمو ه  مسنداً . 
 والذهلل ناِس   إليه ياسّمو ه  مسنداً إليه . 

 ه  إسناداً .وما يشتق منهما يسمو 
 مثًاه  علٌ   ائٌم   نس   القيام  إىل  عل    فـ ه

 عل ٌّه مسن د إليه. 
  ائٌمه مسند. 
 والنسبة املوجود  بينهماه إسناد. 

 الجملة االسمية والجملة الفعلية

إذا كــان أول اسملــة إمســاً  مسيــت ه   لــة امسيــة   وإن كــان أول اسملــة فعــًا  مسيــت ه 
   لة فعلية .

لو كان أول اسملة حرفاً ال ياعتىن به  وجي  ماحظة ال لمة اليت بعدهو 
7 . 

 مثسه  حسن  ائم  و    ام  احلسني  و  مبحمد أتوّسس .
 

 الكالم

 ال امه هو  لة مّيد  تت ون من امسني  أو فعس واسم  أو اكثر.
ُا حاسٌر  و  ح ض ر  العاا  و  رأيت العاا  ادماً .  مثسه  العااا

 لمةالك

                                                           
 ية .فإن كانت ال لمة امساً مسيت  اسملة امسية  وإن كانت فعًا مسيت  اسملة الّعل - 7
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 .5  وي ون هلا معىن8ال لمةه ه  لّ  تت ون من حرفني أو اكثر
 مثسه  يد  و فـ ر ٌص  و كتاٌب  و  رطاٌص .

                                                           
 إما مثس  ِق  و ِ.  و ِر  فه  يف األصس أكثر من حر.  كما ال خيّو. - 8
 سوا  كان املعىن مستقًا كما يف االسم والّعس  او غري مستقس كما يف احلر.. - 1
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 أقسام الكلمة

 ال لمة عاعة أ سامه
 االسم.: 5
 الّعس.: 2
 احلر..: 1

 اعريف االسم

   االسمه كلمة هلا معىن مستقس بذاهتا  وليست هلـا داللـة علـو األامنـة الثاعـةه  املاسـ
 واحلال  واملستقبس .

 حنوه  كتاٌب  و ع م ٌس .

 عالمات االسم

 من عامات االسمه
  بوله التنوين  مثسه  رجٌس . :5
  بوله  الـ   التعريف  مثسه  الاِ تاب .: 2
  بوله اسر  مثسه  يف البيِت . :1
 يبَ مناد   مثسه  يا عل  .: 4
 يبَ مسنداً إليه  مثسه  حممٌد أاراِسس  .: 9

 اعريف الفعل

الّعــسه هــو أحــد راكــا اسملــة  ولــه معــىن مســتقس بذاتــه  وهــو كلمــة تــدل علــو حــد  
 .  مق.ن بزمن معنين

 والّعس من حيث الزمان عاعة أنواره
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 ما ه وهو ما يدل علو حد  م ضو  بس امن الت لم.  .5
 حنوه  ر ِك   . 
 مضارره وهو ما صلح للحال واالستقبال. . 1و2
    و أ  رأ   و ستقرأ   و سو. نقرأ .حنوه  يقرأ 

و د   ّسم  البعض الّعس إىله ما  ومستقبس وأمر  فتعس األمر للحال
50. 

                                                           
 األمره فعس يدل علو الطل   حنو  أنصر . - 11
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 عالمات الفعل

 عامة الّعس املاس ه تا  ساكنة  وتا  سمري بارا.
باِت   و ذ ه باتا .  مثسه  ذ ه ب تا   و ذ ه بات    و ذ ه 

  وتــدخس عليــه  ا  ســني  يأ تأ أأ ن()وعامــة الّعــس املضــارره حــرو. املضــارعة 
 سو. .

 مثسه  ا ي ت ا   و ست تا ا   و سو. أكتا ا .
 وعامة فعس األمره معىن األمر مع  بوله نون التوكيد.

 مثسه  انصرنل .
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 اعريف الحرف وعالمته

احلـر.ه كلمـة ليســت هلـا معــىن بـذاهتا  إال إذا اتصـلت مــع غريهـا مــن األمسـا  واألفعــال  
 هلا من العامات ما لاسم والّعس.وليي 

 مثسه  بـِ   وهو حر. اسّر. 
 و منا .  
 و إىل . 
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 فصل 
 في االسم
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 أنواع االسم 
 

 بعد بيان تعريف االسم  ينبغ  حتديد حاالته التالية ه
 املتصرن. وغري املتصرن.. :5
 اسامد واملشتق.: 2
 ر.املقصور واملمدود  واملنقوص وصحيح اآلخ:  1
 املذكر واملطنث.: 4
 الثاع  والرباع  واخلماس .:  9
 املّرد واملثىن واسمع. : 6
 الن ر  واملعرفة. : 7
 املعرب واملبا. : 8
 املنصر. وغري املنصر.. : 5
50: .  املصّغر وامل  ل
 املنسوب وغري املنسوب. :55
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 المتصرِّف وغير المتصرِّف
 

 د ومثىن و ع ومصغر ومنسوب.ما كان له مّر  االسم المتصرِّف:
 حنوه  داٌر   و داراِن   و داور   و داوير   و دارهللٌّ .

 هو االسم الذهلل ال يتصرل. فيه.  االسم غير المتصرِّف:
 حنوه  صها  الذهلل هو اسم فعس مبعىنه اس ت.
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2  

 الجامد والمشتق
 

 االسم املتصرن.  سمانه 
 اسم جامد : 5
 اسم مشتق. :2

 ه هو الذهلل ال ياشتّق من كلمة أخر .  االسم اسامد
 مثسه  ر جاٌس   و نصر  .

 االسم املشتقه هو الذهلل يشتّق من كلمة أخر . 
 مثسه  ناصر   املشتق من  نصر .
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 أنواع االسم الجامد

 االسم اسامد نوعان أيضاًه 
 مصدر. : 5
 غري مصدر. :2

 املصدره هو الذهلل يدل علو احلالة أو العمس بدون امان.
 ثسه  شتاعة   و ن صار .م

 غري املصدره هو الذهلل ال ي ون كذلك. 
 مثسه  شتاٌر   و ر جاس .

 أوزان المصدر

أواان املصـادر الثاعيـة اجملـرلد  كثـري  جــّداً  وكلُّهـا مساعيـة ـ أهلل لــيي هلـا  اعـد  خاصـة ـ 
 د  هوالبّد فيها من الرجور إىل كات  اللغة  وهذه مناذج من املصادر الثاعية اجملرّ 

ق   و ن صار   و هاد    و شاغاس   و ِصغ ر   و ر محا ة   و غ ل ب ة   و صاعاوب ة .   ِصدا
 وأّما أواان املصادر غري الثاعية اجملرلد   فه   ياسية  أهلله أن هلا  اعد  معيلنة.

 مثسه  إكرام   و ت صاريف   و اِناصرا.   و تصّر.   و ت ناصار .
 مالحظة

 هو املصدر الذهلل أولله  ميم  علو أن ال ي ون علو وان ماّاع ل ة. املصدر امليم ه 
ت س . ر ب   و م قا  مثسه  م شا

 أنواع االسم المشتق

 االسم املشتق مثانية أنواره
 اسم الّاعس. أ: 
 اسم املّعول. ب:
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 الصّة املشبهة. ج:
 اسم التّضيس.د: 
 صيغة املبالغة. هـ:
 اسم الزمان.و: 
 اسم امل ان. ز:
 سم اآللة.ا ح:
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 أ: اسم الفاعل

 اسم الّاعسه هو االسم الذهلل يدّل علو  يام عمس با نسان أو حنوه.
 حنوه  كاتٌ    و اائٌد . 

 يبَ اسم الّاعس من الثاع  اجملرد علو وان  فاعس . 
 حنوه  عاِاٌ .

بــبن ويــبَ اســم الّاعــس مــن غــري الثاعــ  اجملــرلد علــو وان الّعــس املضــارر املعلــوم  وذلــك 
ياطتو مبيم مضمومة حتّس حمس احلـر. األولل مـن الّعـس املضـارر  وي سـر احلـر. مـا  بـس اآلخـر 

 إن ا ي ن م سوراً. 
رِما .  رٌِم  الذهلل جا  من  يا ا  مثسه  ما ا

 و ماساِاٌ  من  ياس اِاا . 
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 ب: اسم المفعول

 . اسم املّعوله هو االسم الذهلل يدّل علو شخص أو ش   و ع عليه الّعس
 مثسه  م ناصوٌر   و م توٌب .

عاول .  ّا  يابىن اسم املّعول من الثاع  اجملّرد علو وان  م 
 مثسه  معلوٌم   و حمروٌم   من  ع ِلم    و ح رام  .

ومن غري الثاع  اجملرلد من الّعس املضارر اجملهول  وذلك ببن يطتو مبيم مضمومة لتحّس 
 حمّس احلر. األول من املضارر. 

ر ما . مثسه ر ٌم  اليت جا ت من  يا ا   ما ا
 ول سٍّ من اسم الّاعس واسم املّعول ست صيغ  علو هذا النحو  للثاع  اجملرده

 اسم الفاعل:
 ناِصٌر / ناِصراِن / ناِصرون  / ناِصر ٌ  / ناِصر تاِن / ناِصراٌت 

 اسم المفعول:
 ناصاورتاِن / م ناصاوراتٌ م ناصاوٌر / م ناصاوراِن / م ناصاورون  / م ناصاور ٌ  / م  
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 ج: الصفة المشبهة

الصّة املشبهةه اسم يبَ من الّعس الاام  وتدّل علـو مـن كانـت لـه صـّة عابتـة. حنـوه 
  ح س ٌن   و ش رِيٌف .

الصّة املشبهة من الّعس الثاع  اجملرلد الذهلل له معـىن اللـون أو العيـ   يـبَ  ياسـًا ـ أهلل 
 لو وان  أ فـاع سا .علو طبق القاعد  ال لية ـ ع

 حنوه  أ محا را   و أ عار ج   و أ با  م   و أعامو   و أ صّم .
ومن الثاع  اجملرلد الذهلل ليي له املعـا  املـذكور   ي ـون مساعـاً  أهلله لـيي لـه وان علـو 

 طبق  اعد  معينة. 
ــــن    ــــّر   و ح س  بــــان   و ســــيند   و حا ــــتار   و ج  ــــرِيص   و غ ياــــور   و شا حنــــوه  ح 

 و طاِهر   و ع طشان .
ومن غري الثاع  اجملـرلد ت ـون نّـي صـيغة اسـم الّاعـس  أهلله إذا بلغـت عبـوت الوصـف 

 فه  صّة مشبهة. 
ِئّن . ت قيم   و ماطام   حنوه  ماسا

 مالحظة:
االسـم الــذهلل لـه معــىن الصـّة الثابتــة  فهـو صــّة مشـبهة  حــّن وإن جـا  علــو وان اســم 

 الّاعس. حنوه  طاِهر .
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 م التفضيلد: اس

اســم التّضــيسه هــو االســم الــذهلل يــدّل علــو أن للشــخص أو الشــ   صــّة أفضــس مــن 
 غريه.

و   و أ نـاب س .  حنوه  أ عال م   و أ طاه ر   و أ مسا
يــبَ اســم التّضــيس مــن الّعــس الثاعــ  اجملــرلد  والــذهلل لــيي فيــه معــىن اللــون أو العيــ   

 للمطّنث. علو وان  أ فـاع س  للمذّكر  وعلو وان  فـاعالو 
 حنوه  أ كا    و كا ا    و أ عاظ م  و عاظامو   و أ صاغ ر  و صاغار  .

ومن الّعس الذهلل ليي له الشرائل املـذكور  يـبَ مبصـدر نّـي الّعـس منصـوباً بعـد كلمـة 
  أشّد  أو  أ كثر  أو أمثاهلما. 

 حنوه  هو ماضاطِرٌب  وأنت أش دُّ اسِطراباً .
ثـ را ع ر جاً . هذا أ عار جا  وذاك أ     كا
  هذا أ بـاي ضا  وذاك أ ش دُّ ب ياساً . 

 مالحظة: 
 يقال السم التّضيسه  أفعس التّضيس   و صّة التّضيس .
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 هـ : صيغة المبالغة

 صيغة املبالغةه اسم يدّل علو أن الشخص يطّدهلل عماً كثرياً  أو فيه صّة كبري  جداً. 
 مثسه  ِصدنيق   و ع اّم .

 غة هلا أواان متعدد  وكّلها مساعيةه صيغة املبال
ِ ني . ّاضال   و ر ؤاو.   و ِمسا  منهاه  ع اّم   و كاّبار   و ِم

 مالحظة:
 ال خيتلف املذكر واملطنث يف هذه ال لمات   :5

ّاضاٌل . ّاضاٌل وامرأ ٌ  ِم  فمثاً يقاله  ر جاٌس ع اٌّم وامرأ ٌ  ع اٌّم   و ر جاٌس ِم
 تا   ب.خر صيغة املبالغة  وذلك ملزيد من املبالغة.أحياناً تتصس  ال :2

 مثسه  ع اّم ة   و فـ ّهام ة   و ر ؤاوفة    ِمسا ينة . 
 وليست هذه التا  للتبنيث.
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 و: اسم الزمان
 ز : اســم المكــان

 
 اسم الزمانه هو االسم الذهلل يدل علو امان الّعس.
 الّعس.اسم امل انه هو االسم الذهلل يدّل علو م ان و ور 

 فاسم الزمان مثسه  م غاِرب  
 واسم امل ان مثسه  م طاب خ . 

ت س .  و د ت ون الصيغة مش.كة هلما مثسه  م قا
ِعس .  ّا ع س  أو  م  ّا  اسم الزمان واسم امل ان يبتيان من الثاع  اجملرلد علو وان  م 

 مثسه  م طال ع    ا اِلي    م عاب د .
 رلد علو وان اسم املّعول. ويبتيان من غري الثاع  اجمل

 حنوه  ااات م ع   وهو امان أو م ان االجتمار  
 وكذلك  منتد  .
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 ح: اسم اآللة

 
 اسم اآللةه اسم يدل علو أدا  الّعس. 

تا . ّا  حنوه ِم
عال .  ّا ع ل ة   أو  ِم ّا ع س   أو  ِم ّا  يبَ اسم اآللة علو وان  ِم

 حنوه  ِمناح ت .
 و ِمطار   ة . 
 را  .و ِمقا  
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 المقصور والممدودأ المنقوص وصحيح اآل ر.
 

 االسم باعتبار حرفه األخري علو أربعة أ سامه
 مقصور : 5
 ممدود  :2
 منقوص  :1
 صحيح اآلخر :4

 اسم يف اخره ألف مقصور  وتقدر حركات ا عراب الثا  علو األلف. المقصور: 
 حنوه  ع صا   و ف ن . 

   واليا  عامة أن أصله يا .واأللف عامة أن أصله واو
 اسم يف اخره مهز   و بس اهلمز  ألف.  الممدود:

ا    و ش ياما  .  حنوه  مس 
اسـم يف اخــره يــا    م ســور مــا  بلهـا   وتقــدر الضــمة وال ســر  علــو اليــا  المنقــوص: 

 وتظهر الّتحة علو اليا . 
 حنوه  القاس    و الوايف   و الصايف .

  اخره هذه احلرو.. اسم ليي يفصحيح اآل ر: 
 .55 حنوه  حما ملد   و عل  

                                                           
 وما أشبه.ال خيّو أن صحيح اآلخر خيتلف عن الصحيح الذهلل هو يف  بال املعتس  - 11
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 المذك ر والمؤنث
 االسم  سمانه 

 مذّكر  :5
 مطّنث. :2

هــو االســم الــذهلل ال ي ــون يف اخــره أحــد عامــات التبنيــث الثاعــةه  التــا   المــذك ر: 
 واأللف املقصور   واأللف املمدود  . 
ر . م   و   م ر   و ب دا  حنوه  ِجسا

و االسم الذهلل ي ـون يف اخـره أحـد عامـات التبنيـث الثاعـة  سـوا  كانـت ه المؤن ث:
 العامة لّظّية. 

 مثسه  ف رِيد  .
 أو تقديرية.

 مثسه  ع اي .
 
 

 مالحظة:
دليـــس التقـــدير يف عامـــة تبنيـــث االســـمه هـــو أّن االســـم يف لغـــة العـــرب جيـــرهلل اـــر   :5

 يه الضمري مطنّثاً. املطّنث  فيشار إليه ب لمة  هذه  مثًا  أو يرجع إل
س .  مثسه  أ را    و ع نيا   و ي د   و رِجا

االسم املطنث إذا كانت عامة تبنيثه يف اللّ   مثسه  جار   فهو  مطّنث لّظ    : 2
 وإن كان علو التقدير  مثسه  بـ تاول   و ا يـان     فهو  مطّنث معنوهلل .

 المؤن ث الحقيقي والمؤن ث المجازي

 ه املطّنث علو  سمني
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 حقيق  : 5
 اااهلل.: 2

هو أن ي ون اسم إنسان أو حيوان أو حوريّـة أو جنيّـة أنثـو. مثـسه  المؤن ث الحقيقي:
  بـ تاول   و ليلو   و خنسا    و حورية   و جنية .

هــو أن ال ي ــون اســم إنســان أو حيــوان أو حوريــة أو جنيــة أنثــو.  المؤنــث المجــازي:
ا  .  و أر    و52مثسه  ع اي   و باشار     مس 

                                                           
 بشر  هنا مبعىن البشار   وا ت ن ع ل ماً  كما ال خيّو. - 14
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 الثال،ي والرباعي والخماسي
 

 مث إّن االسم باعتبار حروفه األصلية والزائد   علو سّتة أ سامه
 الثاع  اجملّرد.        : 5
 الثاع  املزيد فيه.: 2
 الرباع  اجملّرد        : 1
 الرباع  املزيد فيه.    : 4
 اخلماس  اجملّرد     : 9
 اخلماس  املزيد فيه.: 6
هــو االســم الــذهلل ت ــون حروفــه األصــلية عاعــاً  وا ي ــن فيــه  ســم الثال،ــي المجــر د:اال

 حر. اائد  مثسه  ر جاس .
هــو االســم الــذهلل ت ــون حروفــه األصــلية أربعــاً  وا ي ــن فيــه  االســم الربــاعي المجــرَّد:

ّ ر .  حر. اائد  مثسه  ج عا
مخسـاً  وا ي ـن فيـه  هو االسم الذهلل ت ون حروفه األصليةاالسم الخماسي المجرَّد: 

ّ راج س .  حر. اائد  مثسه  س 
هـو االسـم الـذهلل ت ـون حروفـه األصـلية عاعـاً  وفيـه حـر.  االسم الثال،ي المزيد فيـه:

 اائد  مثسه  طال      فإن ألّه اائد .
هو االسـم الـذهلل ت ـون حروفـه األصـلية أربعـاً  وفيـه حـر.  االسم الرباعي المزيد فيه:

ع ر   والبقية اائد .اائد  مثسه  ا شعرار     أصله    شا
هــو االســم الــذهلل ت ــون حروفــه األصــلية مخســاً  وفيــه  االســم الخماســي المزيــد فيــه:

 حر. اائد  مثسه  ع ناد لي    اليا  فيه اائد .
 مالحظة:
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ه )الفــاءأ والعــينأ والــالم(ملعرفــة كــّس واحــد مــن هــذه األ ســام  يــوان االســم يف ميــزانه 
 يلة ذلـــك االســــم   مث تاطــــابق حــــرو. ذلـــك االســــم األصــــلية مــــع   مـــع مراعــــا  تشــــ )فعــــل(

 احلرو. الثاعة املذكور   وكس حر. ا ياطابقها فهو اائد  ويظهر ذلك يف امليزان.
مثسه  كاِت    علو وان  فاعس   فال ا. والتا  والبا  اليت تطابق الّا  والعـني والـام 

 ه  حرو. أصلية واأللف اائد .
   يطـابق احلـر. األصـل  الرابـع أيضـاً  وتضـا. الم أخـر  يف الـوان  ويف االسم الرباع

ّ ر  علو وان  فـ عال س .  مثسه  ج عا
ويف االســـم اخلماســـ  يطـــابق احلـــر. األصـــل  الرابـــع واخلـــامي أيضـــاً  وتضـــا. المـــان 

ّ راجس  علو وان  فـ عالال س .  أاخريان يف الوان  مثسه  س 
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6 

 المفرد والمث نى والجمع
 

 لو عاعة أ سامهاالسم ع
 مّرد : 5
 مّثىن : 2
  ع: 1

 هو االسم الذهلل يدل علو فرد واحد.  المفرد:
 حنوه  ايد   و دار .

هـو االسـم الـذهلل يـدل علـو فـردين  ويف اخـرهه ألـف ونـون  أو يـا  ـ مّتـو  مـا  المث نى:
  بلها ـ ونون. 

ِ   و داراِن   و دار ياِن .  حنوه  ر جااِن   و ر جال نيا
 هو االسم الذهلل يدّل علو عاعة أفراد أو أكثر.  الجمع:

 حنوه  رِجال   و دور .
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 أقسام الجمع

 اسمع علو عاعة أ سامه
  ع مذّكر ساا.: 5
  ع مطنث ساا.: 2
  ع ت سري.: 1

هو ما كان اخره  واو ونون  أو  يا  ـ م سور ما  بلها ألف. خمع المذك ر السالم: و
 ـ ونون . 

 ن    و  اِئِمني  .حنوه   اِئماو 
 مالحظة:

 نون املثىّن م سور   مثسه  رجااِن . 
 ونون اسمع املذّكر الساا مّتوحة  مثسه   اِئماون  .

 .51هو ما كان اخره ألف وتا ب. خمع المؤن ث السالم: 
 حنوه  طالبات    ع طالبة.

 هو الذهلل يتغرّي بنا  مّرده. ج. خمع اكسير: 
 و  ـالاوب   ع  ل .حنوه  كاتا    ع كتاب  

 ـع الت سـري يف االســم الثاعـ  لــه أواان عديـد   وكلهــا مساعيـة ـ أهلله لــيي هلـا  اعــد   
 كلية  وجي  الرجور فيها إىل كت  اللغة او ما أشبه ـ . 

 ويف االسم الرباع  اجملّرد واخلماس  يبَ علو وان  ف عاِلس .
 حنوه  ج عاِفر   ع جعّر  و س ّارِج   ع سّرجس.

 اسم الجمع

                                                           
 أهلل التا  املمدود . - 13
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اسم اسمعه هو االسم الذهلل له معىن اسمع  وي ون مّرده مـن لّظـه  ويـبَ منـه املثـىّن 
 واسمع.

 حنوه   ـ وام   و  ـ واماِن   و أ  اوام .
  ج ياش   و ج يشاِن   و ج ياوش . 

 خمع منتهى الجموع 

سـاكن   منتهو اسموره هو الذهلل ي ون فيه حرفان متحرنكان  أو عاعـة أحـر. عانيهمـا
 .54وذلك بعد ألف اسمع

مثــــسه  م صــــاِر.   ــــع مصــــر.. و أعــــاوم   ــــع أعظــــم. و مقــــادير   ــــع مقــــدار. 
 و أباِطيس   ع باطس.

 

7 
 النكر  والمعرفة

 
 االسم إما ن ر  أو معرفة.

 اسم يدّل علو شخص أو ش   غري معنّي. النكر : 
 حنوه  رجٌس   و ِعلاٌم .

    معني.اسم يدل علو شخص أو ش المعرفة:
 حنوه  حما ملٌد   و أ نات  .

                                                           
 أهلل األلف الذهلل ج   به للتمع. - 12
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 أنواع المعرفة

 
 املعرفة ستة أنواره

 الع ل م. ألف:
 الضمري.ب: 
 اسم ا شار .ج: 
 االسم املوصول.د: 
 املعّر. باأللف والام. هـ:
 املعرل. با سافة.و: 
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 ألف: العلم

 
 ل ك  أو امل ان 

 أو الزمان  أو ما أشبه. العلمه اسم خيتص با نسان  أو احليوان  أو امل
 حنوه  ح س ن 

 و الِحق  
ائيس    و ِج ا
 و كربا   
را رمضان .   و ش ها
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 ب: الضمير

 
 الضمريه اسم يدّل علو املت لم أو املخاط  أو الغائ . 

 حنوه  أنا   و أ نات    و هاو  .

 أقسام الضمير

 الضمري نوعانه 
 بارا : 5
 مست..: 2

 ياذك ر.  هو الذهلل الضمير البارز:
 حنوه  هاو    و تا  يف  ن ص راتا .

  والضمير المستتر :
 هو الذهلل ال يذكر يف اللّ . 
 حنو  هاو  يف  ا ياٌد س ر ب  .
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 أقسام الضمير البارز

 
 الضمري البارا نوعانه 

 منّصس : 5
 متصنس: 2

 هو الذهلل ال يتصس بش  .  الضمير المنفصل:
 حنوه  هاو  .

 لذهلل يتصس ب لمة أخر  دائماً. هو االضمير المتصل: 
 حنوه  تا  يف  نصرتا .
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 أنواع الضمير المنفصل

 الضمري املنّصس نوعانه
 وهو ما يبَ يف مواسع الرفع.. ضمير منفصل مرفوع: 5

 . 59ُهَو اهللمثًاه يقع مبتدأ  حنوه 
 وهو ما يبَ يف مواسع النص .. ضمير منفصل منصوب: 2

 . 56إياك نعبادا  مثًاه يقع مّعواًل  حنوه
 

 مالحظة: 
الضمري املنّصس املرفور والضمري املنّصس املنصوب كامهـا مبعـىن واحـد  واالخـتا. يف 

 ا عراب.
 حنوه  هاو    و أ نات    و أنا  للغائ   واملخاط   واملت لم.
  ِإيّاها   و ِإيّاك    و ِإيّاهلل   للغائ   واملخاط   واملت لم.

رفوعــة  والضــمائر املنّصــلة املنصــوبة ل ــس منهمــا أربعــة عشــر لّظــاً  الضــمائر املنّصــلة امل
 علو هذا الش سه

                                                           
 .1سور  ا خاص ه  - 15
 .5سور  الّاحتة ه  - 16
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 الضمائر المنفصلة المرفوعة

 الضمائر املنّصلة املرفوعة ه ه
 هاو  ه     للمّرد املذّكر الغائ . .5
ا ه     للمثىن املذّكر الغائ .. 2  مها
 هاما ه     للتمع املذّكر الغائ . .1
 للمّرد  املطنّثة الغائبة.    ِه   ه  . 4
ا ه     للمثىن املطّنث الغائ . .9  مها
 هانل ه     للتمع املطّنث الغائ . .6
 أ نات  ه للمّرد املذّكر املخاط . .7
 أ نـاتاما ه للمثىن املذّكر املخاط . .8
 أ نـاٌتما ه     للتمع املذّكر املخاط .. 5
 .أ ناِت ه للمّرد  املطنثة املخاطبة .50
 أ نـاتاما ه للمثىن املطّنث املخاط . .55
ل ه للتمع املطّنث املخاط . .52  أ نـاُتا
 أ نا ه     للمت لم وحده. .51
 حن انا ه للمت لم مع الغري. .54
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 الضمائر المنفصلة المنصوبة

 والضمائر املنّصلة املنصوبة ه ه
 ِإيّاه ه     للمّرد املذّكر الغائ . .5
ا ه للم .2  ثىن املذّكر الغائ .ِإيّامها
 إيّاهاما ه للتمع املذّكر الغائ . .1
 إيّاها ه للمّرد  املطنّثة الغائبة. .4
ا ه للمثىن املطّنث الغائ . .9  ِإيّامها
 ِإيّاهانل ه للتمع املطّنث الغائ . .6
 إيّاك  ه للمّرد املذّكر املخاط . .7
 ِإيّاكاما ه للمثىن املذّكر املخاط . .8
 ه للتمع املذّكر املخاط . ِإيّاٌكما  .5
 ِإيّاِك ه للمّرد  املطنثة املخاطبة. .50
 ِإيّاكاما ه للمثىن املطّنث املخاط . .55
 ِإيّاكانله للتمع املطّنث املخاط . .52
 ِإيّاهلل  ه للمت لم وحده.. 51
 إيّانا ه للمت لم مع الغري. .54
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 أنواع الضمير المتصل

 
 الضمري املتصس نوعانه

 ري املتصس بالّعس.الضم: 5
 الضمري املتصس بب سام ال لمة الثاعةه  االسم  والّعس  واحلر. .: 2

 أحد عشر لّظاً  وه ه الضمائر المتصلة بالفعل:
 )اأ وأ َنأ َتأ ُاماأ ُامأ ِتأ ُانَّأ ُتأ ناأ ي(.

 فالضمائر الثاعة األوىله مش.كة بني املاس  واملضارر واألمر.
 بعدهاه ت ون خمتصة بالّعس املاس . والضمائر السبعة اليت

 والضمري األخريه ي ون مش.كاً بني املضارر واألمر.
وتبَ هذه الضمائر يف حالة الرفع  فـإذا اتصـلت بّعـس معلـوم فهـ  فاعـس  وإذا اتصـلت 

 بّعس اهول فه  نائ  فاعس  ومن هذه اسهة مسيت  سمائر متصلة مرفوعة .
   ه هالثال،ة والضمائر المتصلة بأقسام الكلمة

 )هـأ ُهماأ ُهمأ ِهَيأ ُهنَّأ َكأ ُكماأ ُكمأ ِكأ ُكنَّأ يأ نا(.
.  وسمري نا  يبَ يف حمس رفع ونص  وجرٍّ

 والبا   يبَ للنص  واسّر. 
 فإذا اّتصلت باالسم فه  يف حمّس جّر مضا. إليه. 
 وإذا اّتصلت بالّعس فه  يف حمّس نص  مّعول به. 

.وإذا سبقها حر. جرٍّ   فه  يف حمّس جرٍّ
 ومن هذه اسهة إذا كانت منصوبة  يقاله سمري مّتصس يف حمّس نص . 

 وإذا كانت ارور  يقاله سمري مّتصس يف حمّس جّر.
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 ج: اسم اإلشار 

 
اســم ا شــار  ه اســم يــراد بــه ا شــار  إىل شــ    ويــبَ للمّــرد واملثــىّن واسمــع  واملــذّكر 

 واملطّنث.
 وأمسا  ا شار   ه ه
 هذا ه للمّرد املذّكر

 هذان  هذين  ه    لتثنية املذّكر
 هطال  ه     سمع املذّكر

 هذه  هاَ  ه للمّرد  املطنّثة
ِ  ه لتثنية املطّنث  هاتان  هاتـ نيا

 هطاال  ه سمع املطّنث
 

 مالحظة:
 اهلا  يف أّول اسم ا شار  تسّمو  ها  التنبيه   وذكرها غري الام  وميا ـن أن يقـاله: 5

  ذا  أو  أوال   مثًا.
لإلشـــار  إىل امل ـــان القريـــ  يـاــطتو باأللّـــاهه  هنـــا  أو  هاهنـــا   ويف ا شـــار  إىل : 2

 امل ان البعيد يطتو باأللّاهه  هناك  أو  هنالك  أو  مث ل .
االسم املعرل. بـ  أل  بعد  هذا   و هذه   و هذهلل   بـدل منهـا أو عطـف بيـان   : 1

 ب. كما  الوا يف ا عرا
 مثسه  رأيت هذا العاا   فـ  العاا  بدل أو عطف بيان.

 إذا تبخر اسم ا شار  عن املشار إليه فهو صّة له. : 4
 مثاله  تعّلمت ال تاب هذا   و تزّوجت املرأ  هذه . 

 فـ هذا  صّة ال تاب  و هذه  صّة للمرأ .
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 اوضيح: 
 حاالت اسم ا شار  ه ه

 غري متصرن..: 5
 معرفة.: 2
 مبا. :1

 مالحظة:
  هذان  مرفور  و هذين  منصوب أو ارور.
  هاتان  مرفور  و هاتني  منصوب أو ارور.

إذاً اســـم ا شـــار  للمثـــىّن املـــذّكر واملطنّـــث يعـــرب كـــاملثىّنه يرفـــع بـــاأللف  وينصـــ  وجيـــّر 
 باليا .
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 د: االسم الموصول 

 
 لة    ام املعىن.االسم املوصوله اسم حيتاج إىل اسملة اخل يّة أهلل  الص

 حنوه  اّلذهلل  يف  لة ه  رأيتا اّلذهلل عّلما .
االسم املوصوله كاسم ا شار   يبَ للمّرد واملثـىّن واسمـع  واملـذّكر واملطنّـث علـو هـذا 

 النحوه
 اّلذهلل ه            للمّرد املذّكر
 الّلذاِن  الّلذيِن  ه    لتثنية املذّكر

 املذّكر اّلِذيان  ه            سمع
 اّليت ه            للمّرد  املطنّثة

 الللتان  الللتـ نيا  ه        لتثنية املطّنث
 اّلاَِ ه            سمع املطّنث
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 األسماء الموصولة المشتركة

 هناك من املوصوالت ما ت ون مش.كة بني  يع صيغها  وه ه
  م نا  لألشخاص. 
 و ما  لألشيا . 
 و أل   و أهللُّ .

وهـــذه األمســـا  املوصـــولة األربعـــة تـــبَ للمّـــرد واملثـــىّن واسمـــع  واملـــذّكر واملطنّـــث بصـــيغة 
 واحد .

 مثسه  ِاح.ما م ن اح.م ك  . 
 و ا ِطعا ِلما أمرك .  
 و بّعد السّيه .  
 و أّي م اادته إمياناً . 

 واالسم املوصول يتصف مبا يل ه
 غري متصرن.. :5
 معرفة.: 2
 مبا. :1
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 : المعرَّف باأللف والالمهـ 

 
 . 57أله ه  للتعريف وال تاعرب

 فتدخس علو اسم ن ر  فتعرنفه. 
 مثسه  الرلجاس . 

 وأحياناً ت ون  أل  للزينة .
 مثسه  احلسن  علماً.

                                                           
 أهلل ال حمسل هلا من ا عراب. - 17
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 و: المعر ف باإلضافة

 
 املعرل. با سافةه هو اسم ن ر  أسيف إىل معرفة فصار معرفة. 

 مثسه  دار ايد . 
 يقة البلد .وه  حد 
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 الُمْعَرب والمبني
 

هـــو الّـــذهلل يتغـــرّي اخـــره فيصـــري بّعـــس العوامـــس مرفوعـــاً أو منصـــوباً أو االســـم المعـــرب: 
 ارورا .

 مثسه  حممٌد . 
 و حممداً .  
 و حممٍد . 

 هو اّليت ال يتغرّي اخره  وياام حالة واحد . االسم المبني:
 حنوه  ح ياثا . 

 و أين  . 
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 ب والمبنيأقسام المعر 

 األسماء المعربة: 
صو.   األمسا  املعربةه كثري  ال تـاع د وال حتا

 واألصس يف االسم ا عراب.
 األسماء المبينة:

 األمسا  املبنية ه ه 
 الضمائر.ألف: 
 أمسا  ا شار .ب: 
 األمسا  املوصولة.ج: 
إليـه  و لـة  املركباته وه  األمسا  اليت ت.ك  من كلمتني  وا ت ن مضافاً ومضـافاً د: 

 فعلية  و لة امسية.
ع ة  ع ش ر    وكا اسزأين مبنيـان علـو الّـتح مـا عـدا  اعـا … حنوه  أح د  ع ش ر   إىل  ِتسا

 عشر  فإن اسز  األول يعرب إعراب املثىّن فريفع باأللف وينص  وجيّر باليا .
 ال ناياته  ك ما   و ك ذا   و ك ب يننا . هـ :
 ام غري املنصرفة. أمسا  االستّهو: 

 حنوه  أ يان    و أ َّنل   و م ن    و أ يّان    و ك ياف  . 
 الظرو. املبنيةه وه  اليت تدل علو امل ان أو الزمان. ز: 

حنـــوه أمســـا  اسهـــات الســـت   بـــس  بعـــد  فـــوق  حتـــت  ميـــني  يســـار   إذ  إذا  أمـــي  
 عند  لد   لدن  حيث.

 
 مالحظة:
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 هــ  مــن األمســا  الاامــة ا ســافة  إذا كــان املضــا. أمســا  اسهــات الســت الــيت 
هلل األمـر مـن قبـل ومـن إليه فيها حمـذوفاً وكـان معنـاه مقـدراً يف نظـر املـت لم  مثـسه

بعد
 ي ون مبنياً علو الضم  وإالّ فهو معرب. 58
 . الظرو. املبنية ال تنصر.  بس تبقو علو حالة واحد 
 
 األفعال يف املعىن أو العمس. أمسا  األفعاله وه  اليت تنوب عنح: 

 وه  علو عاعة أ سامه
 أمسا  األفعال اليت تّيد األمر. : 5

 حنوه  راو ياد    و ح  ل   و اِمنيا   و ص ها   و هاك   و داوِنك  .
 أمسا  األفعال اليت تّيد املضارر.  :2

 حنوه  أا.ٍّ    أاوله   و ب خٍّ .
 . أمسا  األفعال اليت تّيد املاس  :1

 حنوه  ه ياهات    و ش ّتان    و س راعان  .
 

 مالحظة:
 االسم املباه يبَ علو أربعة أنواره

 مبا علو الضّم. : 5
 حنو  ح ياثا . 
 مبا علو الّتح  : 2
 حنوه  أ يان  . 
 مبا علو ال سر   :1
 حنوه  أ ماِي . 
 مبا علو الس ون. : 4
 حنوه  ك ما . 
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5  

 فالمنصرف وغير المنصر 
 

 االسم املعرب  سمانه 
 منصر.  :5
 غري منصر..: 2

 هو االسم الذهلل يقبس التنوين واسّر. المنصرف: 
 مثس  ِبر جاٍس .

 هو االسم الذهلل ال يقبس التنوين واسّر.  غير المنصرف:
 مثسه  ببمحا د  .

 األسماء غير المنصرفة:

 األمسا  غري املنصرفة ه ه
ألـف ونـون اائـد   شـريطة أن ي ـون مطنّـث هـذه الصـّة الع ل م أو الصّة اليت اخرهـا : 5

 علو وان  فـ عال و .
ران .  حنوه  عاثامان   و س  ا

 الع ل م أو الصّة املطنث أو املش.ك. :2
 حنوه  م را     و ط لاح ة   و فاِطم ة   و كا ا    و مح ارا  .

 الصّة إذا كانت مش.كة علو وان  أفـاع س .: 1
 ن .حنوه  أبيض   و أحس

 الع ل م إذا كان علو وان الّعس. :4
 حنوه  أمحا د   و ي زيد   و تـ غاِل    و نـ راِجي   فااا علو وان الّعس املضارر.

 الع ل م إذا ا ي ن عربّياً. : 9
 حنوه  إباراهيم   و إمساعيس .
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 اسمع إذا كان علو صيغة منتهو اسمور. : 6
 حنوه  م ساِجد   و م صابيح .

 الذهلل تغريل عن وسعه األصل .  الع ل م: 7
 حنوه  عام ر   وكان يف األصس  عامر .

 الع ل م املركل  من كلمتني فبكثر.  :8
 حنوه  عل  رسا  مبا علو الّتح  وجزؤه الثا  له إعراب غري املنصر..
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 إعراب غير المنصرف 

 جيا رُّ غري املنصر. بّتحة. 
 د    و م ر راتا بِب محا د  .حنوه  جا   أمحا دا   و ر أ ياتا أ محا  

ول ن يف بعض احلاالت ي ون غري املنصر. منصرفاً فيتّر بال سر   وذلك إذا أسـيف 
 أو سبقه األلف والام. 

 حنوه  م ر راتا بِب محا دِكام   و م ر راتا باأل محا ِد .
 

 مالحظة: 
واحـد   أو غري املنصر. ي ون ببسـباب تسـعة  ويشـ.ط اجتمـار سـببني منهـا يف كلمـة 

 سب  واحد يقوم مقامهما  كما ذكروها يف كت  النحو وكما أشرنا إليها.



 

 61 

 
50 

 المصغ ر والمكب ر
 

املصغلره هو االسم الذهلل ت ون فيه  يا  اائد   بعد حرفه الثا   وياطتو به للداللة علو 
 احلقار  والّتصغري.

 حنوه  راج ياس   مصّغر  ر جاس .
  كاتـ يا    مصغر  كتاب . 
  دار ياِهم   مصّغر  درهم . 

 ويبَ التصغري للتحبي  أيضاً.
 حنوه  سال يام   مصّغر  س ليم .

  راش ياد   مصغ ر  ر شيد . 
  جاو ياِ    مصّغر  جابر . 

 ويبَ أيضاً لألمهية. 
 مثسه  داو ياِهية   مصّغر  داِهية .

 
 

 كيفية بناء االسم المصغر

ــتح حرفــه الثــا   كيّيــة بنــا  املصــغلر يف االســم  الثاعــ ه هــو أن يضــم حرفــه األول  ويّا
 وبعد ذلك تضا. يا  ساكنة. 
 حنوه  ح سن  حاس نيا .

 ويف غري الثاع  بعد التغيريات املذكور   ي ون احلر. بعد اليا  م سوراً. 
ِّر . ّ ر  جاع يا  حنوه  ج عا
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 المنسوب وغير المنسوب
 

 خره يا  مشّدد  للداللة علو النسبة.املنسوبه هو االسم الذهلل ت ون يف ا
 حنوه  علوهلّل . 

 و بغدادهلّل . 
 غري املنسوبه هو االسم الذهلل ال ي ون كذلك. 

 حنوه  عل  . 
 و بغداد . 
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 فصل 
 في الفعل
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 أنواع الفعل
 

 بعد ما سبق من تعريف الّعس  ينبغ  أن تاذك ر حاالته التاليةه
 املاس  واملضارر واألمر. :5
 الثاع  والرباع   اجملرد واملزيد فيه.: 2
 املتصرن. وغري املتصرن..: 1
 املعرب واملبا.: 4
 الاام واملتعّدهلل.: 9
 املعلوم واجملهول.: 6
 الساا وغري الساا. :7
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 الماضي والمضارع واألمر
 

 الّعس علو عاعة أ سامه
 ما .  :5
 مضارر.  :2
 أمر. :1

 ألف: الفعل الماضي

 اس ه هو فعس يدل علو حالة أو أدا  عمس يف امن مضو وانقضو. الّعس امل
 حنوه  ح سان  . 

 و ن ص ر  .
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 الماضي االستمراري

كـان املاس  االستمرارهلله هو مـا يـدلُّ علـو إدامـة عمـس و ـع يف امـن وانقضـو  حنـوه 
 . 55اهلل عليماً حكيماً 

 صيغ الفعل الماضي

   كالتايلهللّعس املاس  أربعة عشر لّظاً أو صيغة 
 سّتة ألّاه منها للغائ   وه ه  للمّرد  واملثىن  واسمع  واملذّكر  واملطّنث .

وســــّتة ألّــــاه منهــــا للمخاطــــ  واحلاســــر  وهــــ ه  للمّــــرد  واملثــــىن  واسمــــع  واملــــذّكر  
 واملطّنث .

 ولّظان منها للمت لمه 
 أوهلاه للمت لم وحده للمّرد املذّكر واملطّنث. 

 م مع الغري للمثىن أو  ع املذّكر واملطّنث  علو هذا الش سهوالثا ه للمت ل
 
 ن ص ر  ه للمّرد املذّكر الغائ . .5
 ن ص را ه للمثىن املذّكر الغائ . .2
 ن ص روا ه للتمع املذّكر الغائ .. 1
 ن ص ر تا ه للمّرد  املطنّثة الغائبة. .4
 ن ص رتا ه للمثىن املطّنث الغائ . .9
 مع املطّنث الغائ .ن ص رن  ه للت .6
 ن ص رات  ه للمّرد املذّكر املخاط . .7
ا ه للمثىن املذّكر املخاط . .8  ن ص را ا
 ن ص راٌٌتا ه للتمع املذّكر املخاط . .5
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 ن ص راِته للمّرد  املطنثة املخاطبة. .50
ا ه للمثىن املطّنث املخاط . .55  ن ص را ا
 .ن ص راتانل ه للتمع املطّنث املخاط  .52
 ن ص راتا ه للمت لم وحده. .51
 ن ص رانا ه للمت لم مع الغري. .54
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 ب: الفعل المضارع

  .أنيتالّعس املضارره هو فعس يصلح للحال واالستقبال  ويبدأ ببحد أحر.  
ع سا .  ّا  حنوه  يـ 

 …و يـ ناصارا 

 كيفية بناء الفعل المضارع

)يأ تأ . احلـرو. املضـارعة الّعس املضارر يبىن من الّعـس املاسـ   وذلـك بـبن تضـا
 إىل أول املاس   وترفع اخره  وإذا كانت يف أولل املاس  مهز  اائد  فتحذ.. أأ ن(

ِلما . ل م   ياسا  مثسه  ن ص ر   يـ ناصارا   و أ سا
الّعس املضارر إذا ج   من املاسـ  ذهلل األحـر. األربعـة  ت ـون حـرو. املضـارعة فيـه 

 مضمومة  ويف غريها مّتوحة.
ر ج   ياد حرِجا . مثسه  رِما   و د حا ر م   يا ا   أ كا

رِجا . ت خا ر ج   ي سا ت خا  و ِاسا
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 صيغ الفعل المضارع

 الّعس املضارر كالّعس املاس  له أربع عشر  صيغة  علو هذا الش سه
 يـ ناصارا ه للمّرد املذّكر الغائ . .5
 يـ ناصاراِن ه للمثىن املذّكر الغائ . .2
 ع املذّكر الغائ .يـ ناصاراون  ه للتم .1
 تـ ناصارا ه للمّرد  املطنّثة الغائبة. .4
 تـ ناصاراِن ه للمثىن املطّنث الغائ .. 9
 يـ ناصاران  ه للتمع املطّنث الغائ . .6
 تناصارا ه للمّرد املذّكر املخاط . .7
 تـ ناصاراِن ه للمثىن املذّكر املخاط . .8
 تـ ناصاراون  ه للتمع املذّكر املخاط . .5
 تـ ناصارِيان  ه     للمّرد  املطنثة املخاطبة. .50
 تـ ناصاراِن ه     للمثىن املطّنث املخاط . .55
 تـ ناصاران  ه للتمع املطّنث املخاط .: 52
 أ ناصارا ه للمت لم وحده.. 51
 نـ ناصارا ه     للمت لم مع الغري.. 54

 

 ج: فعل األمر

 فعس األمره هو فعس يدّل علو طل  ش  .
 صارا   و ِاذاه  ا .مثسه  اانا 

 وفعس األمره كالّعس املاس  واملضارر حيث أنل له أربع عشر  صيغةه
 .أمر الغائبسّت صيغ منهاه للغائ   ويقال هلا ه 
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 .أمر الحاضروسّت صيغ منهاه للمخاط   ويقال هلا ه 
 .أمر المتكلموصيغتان منهاه للمت لنم  ويقال هلا ه 

 مكيفية بناء أمر الغائب والمتكل

أمـــر الغائـــ  واملـــت لنم يبتيـــان مـــن ســـتة ألّـــاه للغائـــ  ولّظـــ  املـــت لنم للّعـــس املضـــارر  
وذلــك بــبن يــطتو بـــ  الم األمــر  وهــ  مــن احلــرو. اساامــة  وتوســع يف أول األلّــاه الثمانيــة  

 لتتزم أواخرها.
 مثسه  لِيـ ناصارا . 

 و أل ناصارا .

 كيفية بناء أمر الحاضر )المخاطب(

ســـر ســـت صـــيغ  تصـــال مـــن الصـــيغ الســـت للمخاطـــ  املضـــارر علـــو هـــذا لألمـــر احلا
 الش سه 

حيــذ. احلــر. املضــارر  تــا   مــن أوللــه  وإذا كــان مــا بعــد  التــا   متحرلكــاً فيبقــو علــو 
 حركته  وي ون اآلخر ازوماً. 

 مثسه  ع لنما  املشتقة من  تـاع لنما .
ضــمومة يف صــور  كــون عــني الّعــس وإذا كــان بعــد  التــا   ســاكناً يــطتو هبمــز  وصــس ـ م

املضـارر مضـموماً  وهبمـز  وصـس م سـور  يف صـور  كـون عـني الّعـس غـري مضـموم ـ يف األولل  
 وجيزم اآلخر. 

 مثسه  ااناصار  من  تـ ناصارا . 
 و اِ ـار أا  من  تـ قار أا . و ِاساِربا  من  ت ضاِربا .

 
 مالحظة: 

صــس  باســتثنا   بــاب ا فعــال  فهــ  مهــز  اهلمــزات يف أول األمــر احلاســر هــ  مهــزات و 
  طع  ولذا تسقل اهلمزات يف درج ال ام ال ال تابة.
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 صيغ فعل األمر

 صيغ فعس األمر ت ون مبتموعها أربع عشر  صيغة وه  كالتايله
 لِيـ ناصارا ه للمّرد املذّكر الغائ . .5
 لِيـ ناصارا ه للمثىن املذّكر الغائ .. 2
 ع املذّكر الغائ .لِيـ ناصاراوا ه للتم. 1
 لتـ ناصارا ه للمّرد  املطنّثة الغائبة. .4
 لِتـ ناصارا ه للمثىن املطّنث الغائ .. 9
 لِيـ ناصاران  ه للتمع املطّنث الغائ .. 6
 ااناصار ه للمّرد املذّكر املخاط . .7
 ااناصارا ه للمثىن املذّكر املخاط .. 8
 ااناصاراوا ه للتمع املذّكر املخاط .. 5
 ااناصارهلل ه للمّرد  املطنثة املخاطبة.. 50
 ااناصارا ه للمثىن املطّنث املخاط . .55
 ااناصاران  ه للتمع املطّنث املخاط . .52
 أل ناصارا ه للمت لم وحده. .51
 لنـ ناصارا ه للمت لم مع الغري.. 54
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 الثال،ي والرباعيأ المجرَّد والمزيد فيه
 

 لزائد  علو أربعة أ سامهالّعس باعتبار حروفه األصلية وا
 الثاع  اجملرلد: 5
 الثاع  املزيد فيه.: 2
 الرباع  اجملرلد :1
 الرباع  املزيد فيه.: 4

 هو ما كانت حروفه األصلّية عاعة  وا ي ن فيه حر. اائد .الفعل الثال،ي المجرَّد: 
 مثسه  ن ص ر  .

 عاعة  وفيه حر. اائد . هو ما كانت حروفه األصلّيةالفعل الثال،ي المزيد فيه: 
ر م  .  مثسه  أ كا

 هو ما كانت حروفه األصلّية أربعة  وا ي ن فيه حر. اائد .الفعل الرباعي المجرد: 
ر ج  .  مثسه  د حا

 هو ما كانت حروفه األصلّية أربعة  وفيه حر. اائد .الفعل الرباعي المزيد فيه: 
ر ج  .  مثسه  ت د حا

 
 مالحظة:

مــن هــذه األ ســام جيــ  أن نبخــذ بنظــر االعتبــار أولالً صــيغة  املّــرد  ملعرفــة كــّس  ســم: 5
 املذّكر الغائ   من ماس  ذلك الّعس  حن نعر. أنه عاع  أو رباع   ارد أو مزيد فيه.

ملعرفـــة احلـــرو. األصـــلية والزائـــد    نطـــابق الّعـــس مـــع مـــا يشـــتق مـــن  الّـــا  والعـــني : 2
ق مـــن احلـــرو.  الّـــا  والعـــني والـــام  فهـــ  أصـــلية والــام  بـــنّي وان ذلـــك الّعـــس  فمـــا طـــاب

وت ون فا  الّعس وعني الّعس والم الّعس  وكـس حـر. ا يطابقهـا فهـو اائـد  وجيـ   ذلـك يف 
 امليزان.
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ر ج   علو وان  أ فـاع س  .  مثسه  أ خا
فاخلا  والرا  واسيم مطابقة للّا  والعني والام   فه  حـرو. أصـلية وت ـون فـا  الّعـس 

 الّعس والم الّعس  واهلمز  اائد .وعني 
ويف ميـــزان الّعـــس الربـــاع  ملطابقـــة احلـــر. األصـــل  الرابـــع تضـــا. الم أخـــر   ويقـــاله 

 للحر. األصل  الرابع الم الّعس الثا .
ر ج   علو وان  فـ عال س  .  مثسه  د حا

ّعــس للّعــس الثاعــ  اجملــرلد ســتة أبــواب  وذلــك باعتبــار حركــة عــني فعــس املضــارر  ولل: 1
الثاعــ  املزيــد فيــه تســعة أبــواب مشــهور   وللّعــس الربــاع  اجملــرلد بــاب واحــد  وللّعــس الربــاع  

 املزيد فيه عاعة أبواب  وه  علو هذا الش سه

 أبواب الثال،ي المجرد

 أبواب الّعس الثاع  اجملرد ه  ه
 

 الّعس املضارر الّعس املاس  الوان 
 يـَْنُصرُ  َنَصرَ  فـََعَل يـَْفُعلُ  5
 َيْضِربُ  َضَربَ  فـََعَل يـَْفِعلُ  2
 َيْمَنعُ  مَنَعَ  فـََعَل يـَْفَعلُ  1

 يـَْعَلمُ  عَِلمَ  َفِعَل يـَْفَعلُ  4

 َيْحِسبُ  َحِسبَ  َفِعَل يـَْفِعلُ  9

 َيْكُرمُ  َكُرمَ  فـَُعَل يـَْفُعلُ  6
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 األبواب المشهور  للثال،ي المزيد فيه

 ه   ه هاألبواب املشهور  للّعس الثاع  املزيد في
 باب ا فعال . .1
 باب التّعيس . .4
 باب املّاعلة . .3
 باب التّعُّس .  .2
 باب التّاعس . .5
 باب االفتعال . .6
 باب االنّعال . .7
 باب االفعال.  .8
 باب االستّعال.  .1

 وكس باب له ما  ومضارر وأمر. 
 وكس واحد يشتق منه أربع عشر  صيغة علو ما سبق. 

 كما يشتق منه اسم الّاعس وما أشبه . 
 كالتايله   وه 
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 األبواب: 
 المصدر المضارع الماضي الباب

َعلَ  اإلفعال 5  ِإْفعاالً  يـُْفِعلُ  َأفـْ
 اـَْفِعيالً واـَْفِعَلةً  يـَُفعِّلُ  فـَعَّلَ  التفعيل 2
 ُمفاِعَلًة و ِفعاالً  يُفاِعلَ  فاَعلَ  المفاعلة 1
 اـََفعُّالً  يـَتَـَفعَّلُ  اـََفعَّلَ  التفعُّل 4
 َافاُعالً  َتفاَعلُ يَـ  َافاَعلَ  التفاعل 9
تَـَعلَ  االفتعال 6  ِاْفِتعاالً  يـَْفَتِعلُ  ِافـْ
َفَعلَ  االنفعال 7 َفِعلُ  ِانـْ  ِاْنِفعاالً  يـَنـْ
َعلَّ  االفعالل 8  ِاْفعالالً  يـَْفَعلُّ  ِافـْ
 ِاْسِتْفعاالً  َيْستَـْفِعلُ  ِاْستَـْفَعلَ  االستفعال 5

 
 األمثلة :

 األصس املصدر املضارر املاس  الباب 
 َكُرمَ  ِإْكراماً  ُيْكرِمُ  َأْكَرمَ  اإلفعال 5
َفاً  يـَُعرِّفُ  َعرَّفَ  التفعيل 2  َعَرفَ  اـَْعرِيـْ
 َضَربَ  ُمضارَبَةً  ُيضاِربُ  ضاَربَ  المفاعلة 1
 َعِلمَ  اـََعلَُّماً  يـَتَـَعلَّمُ  اـََعلَّمَ  التفعُّل 4
 َشِركَ  َاشارَُكاً  يـََتشاَركُ  َاشاَركَ  التفاعل 9
 َخَمعَ  ِاْخِتماعاً  َيْجَتِمعُ  ْخَتَمعَ اِ  االفتعال 6
َقَطعَ  االنفعال 7 َقِطعُ  ِانـْ  َقَطعَ  ِاْنِقطاعاً  يـَنـْ
 َحُمرَ  ِاْحِمراراً  َيْحَمرُّ  ِاْحَمرَّ  االفعال 8
 َ َرجَ  ِاْسِتْخراخاً  َيْسَتْخِرجُ  ِاْسَتْخَرجَ  االستفعال 5
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 أبواب الرباعي المجر د والمزيد فيه

 اجملرلد ه وهو علو وان  فـ عال س   علو النحو التايلهباب واحد للرباع  
 

 المصدر المضارع الماضي
ْعَلَلًة وِفْعالالً  يـَُفْعِللُ  فـَْعَللَ   فـَ

 
 املثاله

 المصدر المضارع الماضي
 َدْحَرَخًة وِدْحراخاً  يَُدْحِرجُ  َدْحَرجَ 

 
 وعاعة أبواب للرباع  املزيد فيه  وه  كالتايله

 
الما الباب 

 ضي
المضار 
 ع

 المصدر

 اـََفْعُلالً  يـَتَـَفْعَللُ  اـََفْعَللَ  التفعُلل 5
لَ  االفعنالل 2 َعنـْ ِافـْ

 لِ 
 ِاْفِعْنالالً  يـَْفَعْنِللُ 

َعَللَّ  االفعال ل 1  ِاْفِعالالً  يـَْفَعِللُّ  ِافـْ
 

 األمثلةه
 األصل المصدر المضارع الماضي الباب

 َدْحَرجَ  َاَدْحُرخاً  يـََتَدْحَرجُ  َاَدْحَرجَ  التفعُلل 5
 َحْرَخمَ  ِاْحرِْنجاماً  َيْحَرْنِجمُ  ِاْحَرْنَجمَ  االفعنالل 2
 َطْمَأنَ  ِاْطِمْئناناً  َيْطَمِئنُّ  ِاْطَمَأنَّ  االفعالل 1



 

 77 

 
ومن كس هذه األبواب تشتق صيغ املاس  واملضـارر واألمـر   كمـا يشـتق االسـم الّاعـس 

 وما أشبه علو ما سبق من التّصيس.
 اوضيح:

الثاعــ  املزيــد فيــه  والربــاع  اجملــرلد واملزيــد فيــه  كلُّهــا  ياســية  يعــا هلــا وان  مصــادر: 5
 معنّي ميا ن البنا  طبقاً لذلك الوان .

ّ عال ـس   هـو  مثًاه مصدر  أ فـاع س   هو  إفعال   ومصدر  فـ عال س   هو  فـ عال ل ة   ومصـدر  تـ 
ّ عالاس .   تـ 
ر إىل كت  اللغة وما أشبه  وه ذا للبحث للحصول علو معىن ال لمة جي  الرجو  :2

 عن أصلها وارلدها.
بـ ر    ومعىن  عان د   يف حـر. العـني يف  مثًاه معىن  خابـ ر   يف حر. اخلا   يف ماد   خ 
ـــر ج  . ل ـــن ال خيّـــو أن بعـــض  ر ج   يف حـــر. الـــدال يف مـــاد   د حا مـــاد   ع ن ـــد    ومعـــىن  ت ـــد حا

 فيذكرون  عان د   يف سمن حر.  الدال . اللغويني ياحظون اخر ال لمة 
لــو الحظنــا بــاب  فـ علــس   و فاع ــس   و فـ عال ــس   حــد أن ل ــس واحــد منهــا مصــدرين أو : 1
 أكثر.
اهلمــزات يف أولل الّعــس املاســ   ومصــدر أبــواب الثاعــ  املزيــد فيــه  والربــاع  املزيــد : 4

 س احلاالت والصور مهز   طع.فيه ه  مهزات وصس  إال مهز  باب  أ فـاع س   فه  يف ك
  ومهـز  القطـع ال تسـقل أصـاً .. ال تلّّظـاً وال  20ومهز  الوصس تسقل يف وسل ال ـام

 كتابًة.
لـــو كـــان فـــا  الّعـــس يف بـــاب االفتعـــال  صـــاداً  أو  ســـاداً  تبـــدلل تـــا  االفتعـــال إىل : 9
  طا  .

 ضاط ِربا  إسِطراباً  .حنوه  اصاط ل ح   ي صاط ِلحا  ِإصاِطاحاً   و اساط ر ب   ي  
ِ.اباً . تـ ر ب   ي ضا. ِبا  ِاسا ت ِلحا  ِاصاِتا    و ِاسا تـ ل ح   ي صا  حيث كانت يف األصسه  ِاصا

 باب  أ فـاع س   و فـ علس   متعديان دائماً.: 6

                                                           
 ّ   دون ال تابة.أهلل الت لم والل - 41
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 أشهر معاني أبواب الثال،ي والرباعي المزيد فيه

 هناك معان هلذه األبواب املذكور   وأشهرهاه
 لتعدية الّعس الثاع  اجملرلد الاام.إفعالأ واْفعيل:  باب

ر م   … مثسه  ك رام    أ كا
 ع رل.  .… و ع ِر.   

للعمس املش.ك بني اعنني  ول ـن يف اللّـ  ي ـون أحـدمها فـاعًا  واآلخـر باب ُمفاعَلَة: 
 مّعوالً به.

 .مثسه  سار ب  ا ياٌد خالداّ  فزيد سرب أّوالً وخالد سرب عانياً 
ــاب َافاُعــل:  كاملّاعلــة للعمــس املشــ.ك بــني اعنــني  مــع فــرق أنل يف التّاعاــس ي ــون يف ب

 اللّ  فاعان. 
 مثسه  ت شار ك  ا ياٌد وخاِلٌد .

 وأحياناً يبَ التّاعاس  وهار حالة عند شخص ال وجود هلا.
ار      حيث ا ي ن جاهًا  وا ي ن مريضاً. اه س    و     حنوه  جت 

 تعا املطاوعة أهلل  بول الّعس.عُّلأ وِاْفِتعالأ وانِفعالأ وافعُلل: باب اف
تاها فـ تـ ع للم  .  حنوه  ع للما

ت م ع  .       عاتاها فاجا
    ط عاتاها فانـاق ط ع  . 
ر ج  .  تاها فـ ت د حا ر جا   د حا

 يبَ للصّة أو املبالغة.وباب إفعالل: 
  ي ن.حنوه  ِإمحا رل   أهلل صار أمحر  بعد أن ا

 لطل  الّعس.وباب استفعال: 
ه م    مبعىن أنه طل  الّهم. ّا تـ   حنوه  ِاسا

 للمبالغة.وباب افعنالل وافعالل: 
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ر حا م  الق واما   أهلله دخس بعضهم يف بعض.  حنوه  ِاحا
 و ِاطام ب نل   أهلله حصس له االطمئنان بعد أن كان شاّكاً أو وانّاً.
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 المتصرِّف وغير المتصرِّف
 
 هو الذهلل يبَ منهه املاس   واملضارر  واألمر.لفعل المتصرِّف: ا

 حنوه  ن ص ر  . 
 و يـ ناصارا . 
 و ااناصارا . 

ويســّمو باسامــد أيضــاً ه هــو الــذهلل ال يــبَ منــه بعــض الصــور الفعــل غيــر المتصــرِّفأ 
 املذكور  يف املتصرن..

ر. فيـــه  فــــا يقــــال   ل ـــن ال تّصــــ25حنـــوه  ل ــــياي    فهـــو فعــــس إذ فيـــه عامــــة األفعــــال
  يليي  مثًا.

                                                           
 حيث أنه يقبس تا  التبنيث الساكنة واليت ه  من عامات الّعس املاس  تقوله  ليست هنٌد عاملًة . - 41
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 من أشهر األفعال غير المتصر فة

 من أشهر األفعال غري املتصرّفة ه ه
  ل ياي    من األفعال النا صة.ألف: 
  ع س و    ك ر ب     أ ناش ب     ط ِّق    و أ خ ذ   من أفعال املقاربة.ب: 

 وه ه ج: أفعال المدح والذم  
 ا      بِئاي  . نِعام     ح بلذا    س

ه فاعلهـا  ومـن هـذه اسهـة ي ـون مرفوعـاً  أوَّلهمايف أفعال املد  والذم امسان مرفوعان  
ه هــو املخصــوص باملــد  أو الــذّم  وهــو املبتــدأ املــطّخر  واساملــة الــيت  بلهــا خــ  مقــدلم والثــاني
 مرفور.

 حنوه  نِعام  الرلجاسا عل ٌّ .
 نِعام ه فعس ما  مبا علو الّتح.

 الّرجاساه فاعس مرفور.
 عل ٌّه مبتدأ مرفور.

ــــسا  يف حمــــّس رفــــع خــــ  مقــــّدم للمبتــــدأ وهــــو  علــــ ٌّ   أهلله  علــــ ٌّ نعــــم  ــــم  الّرجا  لــــة  نِعا
 الرجس .
 

 ومثسه  بِئاي  الرجاسا اخلاِئنا .
ه فعس ما  مبا علو الّتح.  بئي 

 الرجاساه فاعس مرفور.
لة  بـئاي  الرجـسا  يف حمـّس رفـع خـ  مقـدلم لـه  اخلاِئناه مبتدأ مرفور  خمصوص بالّذم  و 

 أهلله  اخلائن بئي  الرجسا .
 هذا أحد الوجهني يف إعراب وتركي  املد  أو الذّم.

 والوخه اآل ر:
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 نِعام ه فعس ما  مبا علو الّتح.
 الرلجاساه فاعس مرفور.

 عل ٌّه خ  مرفور ملبتدأ حمذو. وجوباً  تقديره  هو   خمصوص باملد .
 حظة:مال

 فاعس  حّبذا ه  ذا  االسم االشار  املتنصس به.
 حنوه  ح بلذا حممٌد   فـ ه

ه فعس ما  مبا علو الّتح  للمد  .  ح ل
 ذاه اسم اشار  مبا علو الس ون يف حمّس رفع فاعس.

حممــٌده مبتــدأ مرفــور  و لــة  حبلــذا  يف حمــّس رفــع خــ  لــه  أو هــو خــ  ملبتــدأ حمــذو. 
  هو . وجوباً تقديره
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 د: فعال التعج ب:

فعس التعت  هو الّعس الذهلل ي ون علـو وان  مـا أ فـاع ل ـها  أو  أ فاعِـسا بِـِه  فـإذا أردت  أن 
ِن علّ   مثًا  فلك يف ذلك تركيبان  مهاه  تتعّت  من ش ٍ  ما  كـ  حاسا

 ما أ حاس ن  علّياً.: 5
ِسنا بعلّ .: 2  أ حا

لقولنـاه  شـ ٌ  ح سلـن  عليّـاً  أهلل ه أّن  مـا ( شـ     وعّد النحا  ال.كي  األّول مسـاوياً 
 و أ حاس ن  ( حسلن  و علّياً ( علياً .

وعلــو الــرغم مــن الت ّلــف الظــاهر يف هــذه املقارنــة واملســاوا  إالّ أاــم  ــالوا بــه مــن أجــس 
 إجياد إعراب هلذا ال.كي .

بعلـّ    فقـد عـدل النحـا  فعـس  ويبدو األمـر أكثـر غرابـًة وت ّلّـاً يف ال.كيـ  الثا  أح ِسـنا 
ـــن   علـــو الـــرغم مـــن صـــيغة األمـــر الظـــاهر  يف الّعـــس   ِســـنا  ماســـياً مســـاوياً لقولنـــاه  ح سا  أ حا

ِسنا .  وعدلوا البا  يف  بعلٍ   اائد   و علّ   فاعاً لّعس  أحا
 ه  ما أ حاس ن  علّياً .مثال

 ّس رفع مبتدأ. ما ه ن ر  تاّمة مبعىن  ش    مبنية علو الس ون يف حم
  أحاس ن  ه فعس ما  وفاعله سمري مست. تقديره  هو  يعود علو  ما .

  علّياً ه مّعول به منصوب.
  لة  أ حاس ن  علّياً  يف حمّس رفع خ  للمبتدأ  ما .

ِسنا بعل ٍّ .مثال  ه  أ حا
ِســنا ه فعــس مــا  أتــو علــو صــيغة األمــر شــذوذاً   أ حا

و مبــا علــو الّــتح املقــدلر علــ 22
 اخره  منع من وهوره اشتغال احملّس بالس ون العار  الذهلل ياناس  صيغة األمر.

  بعلٍ  ه البا  اائد  .
ِسنا  ارور لّظاً مرفور حمًا.   علٍ  ه فاعس لـ  أ حا

 

                                                           
 أهلل خافاً للقاعد . -44
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 مالحظة:
صــيغة املّــرد املــذّكر لألمــر احلاســر جيــ  أن ي ــون فاعلــه ســمرياً مســت.اً  ول ــن حينمــا 

 اعله إمساً واهراً كما يف املثال.يقع فعس تعت   ي ون ف
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 المعرب والمبني
 

 الّعس  سمانه
 معرب :5
 مبا. :2

 هو الّعس الذهلل يتغرّي اخره عند دخول أدوات النص  واسزم عليه.الفعل المعرب: 
 حنوه  ل نا ي نصار  . 

 وأصلها ينصارا  و  دا نص  بواسطة  ل نا .
ِ ا ت ظاّ را .    إنا ت صا

  ت صاِ ا  و ت ظاّ را   و  دا جزمتا بواسطة  ِإنا .ويف األصسه 
 هو الّعس الذهلل ال يتغرّي اخره بسب  دخول العوامس عليه.الفعل المبني: 

 حنوه  إنا ص بـ رات  و ِّرات  . 
فإنا يف لّ   ص ات   و وّرات   ومها فعـاِن ماسـياِن مبنيـاِن ا يطـرأ تغيـري عنـد دخـول 

 املضارر.إن الشرطية اساامة للّعس 
 

 األفعال المعربة والمبنية

 الّعس املاس  واألمر مبنيان. 
 والّعس املضارر إذا ا تّتصس به  نون التوكيد   و نون  ع املطّنث  فهو معرب.
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 الالزم والمتعد ي
 

 كسُّ ما و ع عليه فعس الّاعس  ياسّمو  مّعواًل .
 مثاله  أعطو حمّمد ديناراً .

 فّ  هذه اسملةه
 د  فاعس  و ديناراً  مّعول. حممّ 

إّن  يــع األفعــال حتتــاج إىل فاعــس  وبعضــها حيتــاج إىل مّعــول  والــبعض اآلخــر يســتغا 
 عن ذلك.

 )الفعل الالزم(.وكسُّ فعس ال حيتاج إىل مّعول  ياسّمو 
 حنوه  ج ل ي    فإّن جلي يبخذ الّاعس فقل.

 (.)الفعل المتعد يوكسُّ فعس حيتاج إىل مّعول  ياسّمو 
 حنوه  كت    و أعطو   و صّر. .

ياً فنبَ به علو وان بـاب  أ فـاع ـس   أو فـ علـس    أو  لو أردنا أنا حعس من الّعس الاام متعدن
 نبَ حبر. جّر يدخس علو مّعوله  كما يف هذه األمثلةه

 
 المتعد ي الالزم

َناً  َخَلَس حسن    َأْخَلَس حسن  ُحَسيـْ
 د علي اً فـَرََّح محم   َفِرَح محم د
 َذَهَب محم د بعليِّ  َذَهَب محم د
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 المعلوم والمجهول
 

 ينقسم الّعس املتعّدهلل إىل  سمنيه
 املعلوم :5
 اجملهول. :2

 ما كان فاعله معلوماً. الفعل المعلوم: 
 حنوه  ن ص ر حمّمد علياً .

 ما كان فاعله اهواًل.  الفعل المجهول:
 حنوه  ناِصر  علٌ  .

ول يف الّعـس املاســ  هـوه أن ي ــون أولــه مضـموماً ومــا  بـس اخــره م ســوراً. عامـة اجملهــ
رِج  . تاخا  حنوه  ساِرب     ااسا

وعامة اجملهول يف الّعس املضارر هوه أن ي ون مضموم األّول  مّتو  مـا  بـس اآلخـر. 
 حنوه  يانص را .

 وإذا كان الّعس الاماً ج   حبر. اسّر بعد الّعس.
 ه .حنوه  تاصرن.  في
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 السالم وغير السالم
 

 ينقسم الّعس بالنظر إىل نور احلرو. األصلية إىل  سمنيه
 ساا :5
 غري ساا. :2

هو الّعس الذهلل ال ت ون أحد حروفه األصلية مهـز  أو حـر. علّـة  وأن الفعل السالم: 
 ال ي ون حرفان من حروفه األصلية من جني واحد.

 حنوه  ن ص ر  .
 و الّعس الذهلل ا جيتمع فيه شرائل الساا  وهو عاعة أنوارههالفعل غير السالم: 

 مهمواأ: 
 مضاعف ب:
 معتّس. ج:
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 أ: المهموز

 
 املهمواه هو الّعس الذهلل ت ون أحد حروفه األصلية  مهز  .

 فلو كان  فا  الّعس  مهز   مساّ  ه  مهموا الّا  .
 حنوه  أسر .

 لعني .وإن كان  عني الّعس  مهز   مساّ  ه  مهموا ا
 حنوه  بـ ئ ي  .

 وإذا كان  الم الّعس  مهز   مساّ  ه  مهموا الام .
 حنوه  مح  ب  .
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 ب: المضاعف

 
 املضاعفه هو ما كان حرفان من حروفه األصلية من جني واحد.

 وينقسم املضاعف إىل  سمنيه
 املضاعف الثاع . 5
 املضاعف الرباع . .2

س والم الّعــس مــن الّعــس الثاعــ  مــن جــني املضــاعف الثاعــ ه هــو مــا كــان عــني الّعــ
 واحد.

 مثسه  م دل   وأصلها ه  م د د  .
  أ ع دل  وأصلها ه  أ عاد د  . 

املضــاعف الربــاع ه هــو مــا كــان فــا  الّعــس والم الّعــس األّول  وعــني الّعــس والم الّعــس 
 الثا  من الّعس الرباع  من جني واحد.

 حنوه  ا لاز ل      تـ ز لاز ل  .
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 اإلدغام

 
 ا دغامه هو ا   حرفني من جني واحد بش س حر. واحد مشّدد .

 حنوه  م د د   
 و ر د د    

 الذهلل اس ن داله األّول وأدغم يف الثا   فصاره 
  م دل   

 و ر دل .
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 ج: المعتل  

 
 الّعس املعتّسه هو ما كان أحد حروفه األصلية حر. عّلة . 

 حنوه  و ع د  .

 حروف العلة 

 حرو. العّلة عاعةه
 ألف .5
 واو .2
 يا .. 1

 أقسام المعتل  

 املعتّس علو أ سام ه
 .)المثال(و )معتل  الفاء(فإذا كان فا  فعله حر. عّلة  مساّ  ه 
 .)األخوف(و )معتل  العين(وإن كان عني فعله حر. عّلة  مساّ  ه 
 .)الناقص(و )معتل  الالم(ولو كان الم فعله حر. عّلة  مساّ  ه 

 وحر. العّلة يف كّس واحد من هذه األ سام الثاعة ه 
 إذا كان  واواً  مساّ  ه  واوياً .
 وإن كان  يا اً  مساّ  ه  يائياً .

ولو كان  ألّاً  فينبغ  املاحظـة  فـإذا كـان أصـلها  واواً  فهـو  واوهلل   وإن كـان  يـاً   
 فهو  يائ    ألن حر. األلف منقل  عن الواو أو اليا .

  )اللفيف(.كان حرفان من حرو. ال لمة األصلية حريف عّلة  يقال لهه ولو  
 )لفيف مقرون(. فإن كان احلرفان متصلني ببعضهما مساّ  ه 
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 .)لفيف مفروق(وإن كان احلرفان مع فاصس بينهما مساّ  ه 
 وعلو هذا  فالّعس املعتّس ينقسم إىل مثانية أ سام  علو النحو اآلَه

 املثال الواوهلل  مثسه  و ع د  .معتسُّ الّا  أو  :5
 معتسُّ الّا  أو املثال اليائ   مثسه  ي سار  .: 2
 معتسُّ العني أو األجو. الواوهلل  مثسه   ال   أصلها   ـ و ل  . :1
 معتسُّ العني أو األجو. اليائ   مثسه  بار   أصلها  بـ ي ع  . :4
 د ع و  .معتسُّ الام أو النا ص الواوهلل  مثسه  د عا  أصلها   :9
 معتسُّ الام أو النا ص اليائ   مثسه  ر مو   أصلها  ر م    . :6
 اللّيف املقرون  مثسه  ط و  .: 7
 اللّيف املّروق  مثسه  و  و .: 8

 اإلعالل

يف بعض احلاالت ي ون تغيري املعتّس أسهس وأحسن يف التلّ   فيترهلل تغيـري يف حـر. 
 العللة  وياسّمو  ا عال .

 يري ي ون بإحد  الصور الثا  هوهذا التغ
 حذ. حر. العللة .. 5
 تبديس حر. العللة حبر. اخر .. 2
 س ون حر. العّلة .. 1

 ه إعاالً حبذ. .األو لوياسّمو 
 ه إعاالً بقل  .الثانيو
 ه إعاالً بإس ان .الثالثو

 مثسه  ي ِعدا  وأصلها  يـ واعدا   و  دا حذفت واوه .
   و  دا أبدلت الواو باأللف .  ال   وأصلها   ول   
عاوا   و  دا سا نن تا واوه .  عاوا  وأصلها  ي دا   ي دا
 



 

 12 

 

 

 

 

 فصل 
 في الحرف
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 أنواع الحرف
 

مبا أّن احلرو.  يعها مبنية وغري منصرفة  ي ّ  فيه ـ بعد ما سبق من تعريف احلر. ـ 
 ذكر احلاالت الثا  اآلتيةه

 نور احلر... 5
 نور املبا. .2
 العامس أو غري العامس. .1
 

 : نوع الحرف5

 
 وهناك للحر. أنوار عديد   فيت  أن يعنّي نور احلر. أّواًل. 

 مثًاه 
هس هو حر. تعريف  أو حر. جـّر  أو حـر. عطـف  أو غـري ذلـك  مث البحـث عـن 

 تّاصيله.
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 : نوع المبني2

 
 ذا النحوهنور املبا كما هو يف األمسا  أربعة كذلك يف احلرو. أربعة  علو ه

 مبا علو ال سر  مثسه با  حر. اسّر.. 5
 حنوه  مررتا ِبزيٍد .

 مبا علو الّتح  مثسه واو العطف. .2
 حنوه  جا   ايٌد و حمّمد .

 مبا علو الضّم  مثسه ماناذا حر. جر. .1
 حنوه  ا يبتا منذا الصباِ  .

 مبا علو الس ون  مثس ألف الم التعريف. .4
و اد   .حنوه  اسا
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 : العامل وغير العامل1

 
 هو الذهلل يطعّر يف ال لمة اليت تبَ بعده. الحرف العامل:

 مثسه  
  ل نا  حر. نص   تنص   ينصارا  يف  لة ه  ل نا يـ ناصارا . 

 هو الذهلل ال يطعّر يف ال لمة اليت بعده. الحرف غير العامل:
 مثسه  
  ه سا  حر. استّهام يف  لة ه  ه سا يـ ناصارا . 
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 الحروف العاملة

 
 احلرو. العاملة  ه ه

 احلرو. اسارّ  اليت جتّر االسم.. 5
 احلرو. الناصبة اليت تنص  الّعس املضارر. .2
 احلرو. اساامة اليت جتزم الّعس املضارر.. 1
 احلرو. املشّبهة بالّعس  وه   ِإنل   أنل   ل نل   ل يات    لعسل  كب نل . .4
 مس عمس ليي  أهلله ترفع االسم وتنص  اخل .ما وال اليت تع .9
 ال النافية للتني.. 6
 حرو. االستثنا .. 7
 حرو. الندا . .8
 واو املعية. .5
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 الحروف غير العاملة

 
 احلرو. غري العاملة كثري  منها ه

 : حرف التعريف5

 حر. التعريف ه وهو  الـ  .
 مثسه  اسواد .

 : حروف العطف 2

 التوابع .  حرو. العطف ه وه   من
 مثسه  جا  حمّمد وعلّ  .

 : نون التوكيد1

نون التوكيد ه ه  نون مشّدد  أو مّرد  تّتصس بالّعس املضـارر أو األمـر للتوكيـد  فتبـىن 
 .21الّعس علو الّتح

 وتنقسم نون التوكيد إىل  سمنيه
 نون التوكيد الثقيلةه وه  مشّدد  مّتوحة أو م سور .. 5

ل    أا  تاَب  تابانن .مثسه  ي  ا ل    أاكا تاَب   كا
 نون التوكيد اخلّيّةه وه  ساكنة. .2

ا . تاَب  ا    أاكا تاَب   مثسه  ي  ا
 

 مالحظة:

                                                           
 ويف مثس  ع املذكر واملّرد  املخاطبة ه ذا ي ونه  يضربان  بضم البا  و تضرِبن  ب سرها. - 43
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نــون التوكيــد الثقيلــة تتصــس  ميــع صــيغ املضــارر واألمــر. وأمــا نــون التوكيــد اخلّيّــة فــا 
 تدخس علو تثنية املذّكر واملطّنث  و ع املطّنث.

 : حرف التحقيق والتقليل4

 ه  حر. حتقيق  وذلك إذا وليها الّعس املاس . َقْد:
 حنوه    دا جا   حمّمٌد .

ــْد: هــ  حــر. تقليــس  وذلــك إذا وليهــا الّعــس املضــارر  فتّيــد االحتمــال  ورمبــا أتــت  َق
 مبعىن التحقيق.

 حنوه  إنل الا  ذاوب    دا ي صاداقا .
َقْد يعلم اهلل المعو قين منكموحنوه 

24. 

 

 قبال: حرف االست9

السني وسو. حرفان لاستقبال ال عمس هلما  وتبتيان  بس املضارر  وجتعان من 
 املضارر املش.ك بني احلال واملستقبس  خمتّصاً باملستقبس. 

يـ عام س .   حنوه  س 
 و س وا.  يعمس .

 

 : حروف التصديق والجواب6

 .نـََعْمأ بَلىأ إيأ َأَخلحرو. التصديق واسواب ه ه 
 ّمد  نعم .حنوه  جا  حم

  هس جا  علّ ؟ نعم . 

                                                           
 .18سور  األحزاب ه  - 42
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  نـ ع ما  يف املثال األّول للتصديق. 
 ويف املثال الثا  للتواب.

   كّس واحد منها يعط  معىن  نعم .بلىأ وإيأ وأخلو 
 

 : حروف االستفهام7

  اهلمز   و هس  حرفان لاستّهام يطتو هبما للسطال واالستّهام.
 حنوه  أ  ام  حسني؟ . 

 ع ل ٌّ؟ . ه سا   ام  
 

 : حروف التنبيه8

 حرو. التنبيهه ه  احلرو. اليت جتل  انتباه السامع  وه ه
 أال أ أما أ ها.

َأال إن هم هم المفسدونَ مثسه 
29 . 

  أما إّن الصادق  إماٌم . 
  هذا    فاهلا  ها  التنبيه   وذاه اسم اشار  كما تقوله 

  ها أنا ذا .

                                                           
 .14لبقر ه سور  ا - 45



 

 114 

 

 : الم اإلبتداء5

هــ  الم مّتوحــة معناهــا التوكيــد  وتــدخس علــو املبتــدأ واخلــ  لتوكيــد معــىن  الم ا بتــدا ه
 اسملة  وال عمس هلا.

 حنوه  ل عيسو نيّب . 
  إنل السعيد  لي ت ا  .  
  ِإنّه ملرسٌس . 

 

 : حرف الردْع50

 كاّه حر. جواب ال ياستعمس إالّ يف معر  الردر والزجر.
 حنوه  ايٌد كاذٌب ؟ كاّ .

 

 الخطاب : حرف55

 ال ا. اليت يف اخر اسم ا شار  تاسّمو  حر. خطاب .
 حنوه  ذاك      ذلك   ألّاا تقع يف حمّس خطاب الطر..

 

 : حرف الشرط52

ه حر. شرط  وتاسّمو  حر. امتنار المتنار   أهلل أنل جواهبا ممتنع المتنار شرطها.  ل وا
 وتّيد الزمان املاس  وإنا دخلت علو الّعس املضارر.

راصا ت عل ما .حن  وه  لو ت دا
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 : نون الوقاية51

ــس ال ســر   ــا تتحمل نــون الو ايــةه هــ  نــون ياــطتو هبــا بــني الّعــس ويــا  املــت ّلم  وفائــدهتا أال
الواجبة  مثس ال سر  اليت ه   بس يا  املت ّلم  فتق  الّعس من ال سـر  وهـ  حـر. ال عمـس 

 هلا  وال حمّس هلا من ا عراب.
س ن  ت بادييب  حنوه  أ دلب ا ر  ن ف ب حا

 26. 
ه فعــس مــا   والنــون للو ايــة  أهلله لو ايــة الّعــس مــن ال ســر حــني اّتصــلت بــه يــا   أّدلب 

 املت ّلم  ويا  املت ّلم يف حمّس نص  مّعول به.
و ــد تّتصــس  نــون الو ايــة  بــاألحر. املشــّبهة بالّعــس لتحتتــز بينهــا وبــني يــا  املــت ّلم  

 ا    ليتا    كبّنا    ليتا    ل ّنا .حنوه  انلا    لعلل 

 

 : حرف نفي54

أحيانــاً  إنا  تّيــد النّــ   ويف هــذه احلالــة ال جتــزم  وهــ  حــر. نّــ  تســاوهلل  مــا  وال 
 عمس هلا.

إِن الكافرون إال  في غرورحنوه 
27 . 
 أهلله ما ال افرون إالّ يف حالة غرور.

 إنه حر. نّ  ال عمس له.
 ور بالواو ألنله  ع مذّكر ساا.ال افرونه مبتدأ مرف

 إالّه أدا  حصر ال عمس هلا.
 يف غروره جار وارور.

                                                           
 عن رسول اهلل  ص . 17  14ب 384ص 68حبار األنواره ج - 46
 .41سور  امللك ه  - 47
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 : حروف التحضيض والتوبيخ59

 حرو. التحضيض والتوبيخ ه ه 
 .َهال أ أال أ َلْوالأ َلْوما

وهــذه احلــرو. ال تعمــس  وإذا دخلــت علــو املضــارر فهــ  حــرو. عــر  أو حتضــيض  
 حرو. توبيخ. وإذا دخلت علو املاس  فه 

 والتحضيض طل  بإاعاج  والعر  طل  بلني وتبّدب. 
لوال أ َّراني إلى أخل قريبحنوه 

28. 
لوال خاءوا عليه بأربعة شهداءوحنوه 

25. 
 .)أال (و)هال (  ه  مثس  لوال  يف  يع حاالهتا   وه ذا)لوما( و

 حنوه  هاّ تزورنا . 
 ر.هاّه حر. حتضيض لدخوله علو الّعس املضار 

 وحنوه  هاّ جئتا اليوم . 
 هاّه حر. توبيخ لدخوله علو الّعس املاس .

                                                           
 .11سور   املنافقون ه  - 48
 .13سور  النوره  - 41
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 فصل 
 في اركيب اإلسم وإعرابه
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 إعراب اإلسم
 

 لإلسم عا  حاالت من ا عرابه
 الرفع. :5
 النص . :2
 اسّر.: 1

 وينبغ  البحث ملعرفة عامة كّس واحد منهاه 
 الّتحة   ال سر  . فقد ت ون احلركات الثا ه  الضّمة   

 أو أحد األحر. الثاعةه  الواو   األلف   اليا   أو ما أشبه.
 وياسّمو االسم يف حال الرفع ه مرفوعاً. 

 ويف حال النص  ه منصوباً. 
 ويف حال اسّر ه اروراً.

وال لمــــة الــــيت صــــار بســــببها االســــم مرفوعــــاً أو منصــــوباً أو اــــروراً  تاســــّمو  العامــــس   
 سم بـ  املعمول .وياسّمو اال
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 أقسام اإلعراب

 
 ا عراب علو عاعة أ سامه

 ا عراب احملّل .: 5
 ا عراب التقديرهلل. :2
 ا عراب الظاهرهلل.  :1
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 : اإلعراب المحل ي5

 ي ون ا عراب احملل  يف هذه املوارد ه
  واسـّر  ا سم املباه ومبا أّن اخره ال يتغريل وياام حالة واحـد  يف الرفـع والنصـألف. 

 فإعرابه حمّل   أهلل ي ون يف حمّس رفع ونص  وجّر. 
 حنوه  جا   هذا    رأيتا هذا    مررتا هبذا .

 ويف تركي  وإعراب  هذا  يقال يف اسملة األاوىله فاعس يف حمّس رفع. 
 ويف اسملة الثانيةه مّعول به يف حمّس نص . 

.  ويف اسملة الثالثةه يف حمّس جرٍّ
 بعض اسمس ي ون هلا إعراب حمل  با سافة إىل إعراب كلماهتا. اسام ساهب. 

 مثًاه اسملة اخل ية يف حمّس رفع.
 واسملة احلالّية يف حمّس نص .

 حنوه  حمّمد يهدهلل .
  حمّمد ه مبتدأ مرفور.
  يهدهلل ه فعس وفاعس.

  لة  يهدهلل  يف حمّس رفع خ .
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 : اإلعراب التقديري2

 
موانـــع فل ـــم تظهـــر عليـــه عامـــات ا عـــراب في ـــون ا عـــراب   ـــد ي ـــون لإلســـم املعـــرب

 تقديرياً.
 ويبَ ا عراب التقديرهلل يف عا  حاالته

وهــو الــذهلل ت ــون احلركــات الــثا  فيــه تقديريــة وذلــك ألّن  اإلســم المقصــور: ألــف.
 األلف ال تقبس احلركة.

 حنوه  هذا موسو . 
  رأيتا موسو .  
  مررتا مبوسو . 

 و هفّ  تركي   موس
يقال يف اسملة األوىله خ  مرفور  وعامة رفعه الضّمة املقّدر  علـو األلـف  ومنـع مـن 

 وهورها التعّذر.
 ويف اسملة الثانيةه مّعول به منصوب  وعامة نصبه الّتحة املقدلر .

 ويف اسملة الثالثةه ارور  وعامة جرّه ال سر  املقدلر .
ملقّدر   وينصـ  بالّتحـة الظـاهر   وجيـّر بال سـر  يرفع بالضّمة ا ب. اإلسم المنقوص:

 املقّدر   ل ون تلّ  اليا  مع الضّمة وال سر  عقياً علو اللسان.
 حنوه  ج ا   القاس  . 

  رأيتا القاس   . 
  مررتا بالقاس  .

 القاس ه يف اسملة األوىل مرفور  وعامة رفعه الضّمة املقّدر . 
 مة نصبه الّتحة الظاهر . ويف اسملة الثانية منصوب وعا

 ويف اسملة الثالثة ارور وعامة جرّه ال سر  املقّدر .
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 ي ون اخره م سوراً  وا يقبس حركة أاخر . المضاف إلى ياء المتكل م: ج.
 حنوه  هذا كتا  . 

  رأيتا كتا  . 
  مررتا ب تا  .

 ر . كتابه يف اسملة األوىل خ  مرفور وعامة رفعه الضّمة املقدل 
 ويف اسملة الثانية مّعول به منصوب وعامة نصبه الّتحة املقدلر .

 ويف اسملة الثالثة ارور وعامة جرّه ال سر  املقدلر .
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 : اإلعراب الظاهري1

 
ا عـــراب الظـــاهرهلله هـــو لإلســـم املعـــرب الـــذهلل ال ي ـــون أهللُّ مـــانع يف وهـــور عامـــات 

 إعرابه. 
 حمّل  وتقديرهلل هلا إعراب واهرهلل.واألمسا  اليت ليي هلا إعراب 
 ا عراب الظاهرهلل  سمانه

 إعراب حبركة. أ:
 إعراب حبرو.. ب :
 

 أ: اإلعراب بالحركة

 ا عراب باحلركةه ه  احلركة اليت تتغرّي يف اخر ا سم.
 واألصسه أن ي ون الرفع بضّمة  والنص  بّتحة  واسّر ب سر  واهر . 

 حنوه  جا   ايٌد . 
 .  رأيتا ايداً 
  مررتا بزيٍد .

 ول ن إعراب بعض األمسا  ا ي ن كذلك..
 مثسه االسم غري املنصر. الذهلل جيا رُّ بالّتحة. 
 حنوه  مررتا بب محد  . فـ  أمحد  ه ارور بّتحة.
 ومثسه  ع املطّنث الساا الذهلل يانص  بال سر .

 حنوه  رأيتا مسلماٍت . فـ  مسلماٍت ه منصوب ب سر .
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 لحروفب: اإلعراب با

 ا عراب باحلرو.ه هو احلر. الذهلل يتغرين يف االسم يف مو ع الرفع والنص  واسّر.
 حنوه   لمان . 

   لم ني . 
 

 األسماء التي يكون إعرابها بالحروف

 
 وي ون رفعه باأللف  ونصبه وجرُّه باليا   وي ون مّتوحاً ما  بله. : المثن ى:5

  مررتا برجل نِي .حنوه  جا  رجاِن    رأيتا رجل نِي   
وي ون رفعه بالواو  ونصبه وجرُّه باليا   وي ون م سوراً مـا  : خمع المذك ر السالم:2

  بله.
 حنوه  جا  الطالِبون     رأيتا الطالِبني     مررتا بالطالِبني  .

و   فو   ذاو.: األسماء الخمسة: 1  أبو   أخو   مح 
ضــا. لغــري يــا  املــت لنم  ي ــون رفعهــا بــالواو  وهــذه األمســا  يف صــور  امل ــ   املّــرد  وامل

 ونصبها باأللف  وجرُّها باليا .
 حنوه  جا   أخوك     رأيتا أ خاك     مررتا ببخيك  .

 و د ذكر النحويّون  ه ن  أيضاً.
 ل ن  ال ابن مالكه ؟؟؟

 أب أخأ حمأ كذاك و)َهن( والنقض في هذا األ ير أحسن 
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 ما يالحظ في اركيب االسم

 
  تركي  االسم البادل من ماحظتنيهيف
 نور ا عراب ..  رفع أو نص  أو جّر .: 5
 سب  هذا ا عراب ..  فاعس أو مّعول أو مضا. إليه  مثًا. :2

 حنوه  حمّمٌد  ائٌم . 
  حممد ه مبتدأ مرفور.
   ائٌم ه خ  مرفور.
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 مواضع رفع اإلسم
 

 هلو علمنا أّن لإلسم عاعة أنوار من ا عراب
 الرفع.: 5
 النص . :2
 اسّر. :1

 فعلينا أن نعر. مواسعها .. 
 فإّن تسعة أمسا  جي  أن ت ون مرفوعة وه  كالتايله

 الّاعس.: 5
 نائ  الّاعس. :2
 املبتدأ. :1
 اخل . :4
 اسم األفعال النا صةه  كان     صار   وما أشبه. :9
 أسم أفعال املقاربةه  كاد     عسو   وما أشبه. :6
 خ  احلرو. املشبهة بالّعسه  إنل     أنل   وما أشبه. :7
 اسم  ما  و ال  الشبيهة بـ  ليي . فاالسم مرفور  واخل  منصوب. :8
 خ   ال  النافية للتني   حنوه  ال رجس  عااٌ . :5
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 : الفاعل5

 
 الّاعسه اسم مرفور أاسند إليه فعس مبا للمعلوم.

 مثسه  ك ت    ايٌد .
ه    فعس ما . ك ت   
 ايٌده فاعس مرفور. 

 ومثسه  ن ص ر  ايٌد عمراً .
 فا فرق بني أن ي ون الّعس الاماً كاملثال األّول. 

 أو متعّدياً كاملثال الثا .

 أحوال الفاعل

 يبَ الّاعس إمساً واهراً  مثسه  جا   حمّمٌد .: 5
 ويبَ سمرياً بارااً  مثسه  ن ص را . :2

 مري البارا  األلف  هو الّاعس.نصراه فعس وفاعس  والض
 ويبَ سمرياً مست.اً  مثسه  عل ٌّ أ م ر  . :1

 عل ٌّه مبتدأ مرفور.
ه فعس ما   وفاعله سمري مست. تقديره  هو .  أ م ر 

 و لة  أ م ر  ه خ  يف حمّس رفع.

 بيان

 إذا كان الّاعس إمساً واهراً  فيبَ الّعس مّرداً دائماً. :5
 جسا .مثسه  ن ص ر الر 

  نصر الرجاِن . 
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  نصر الرجالا . 
 وإذا كان الّاعس سمرياً  فيبَ الّعس مطابقاً للّاعس من حيث ا فراد والتثنية واسمع.

 مثسه  الرجسا ك ت    .
ه فعس وفاعس  والّاعس سمري مست. تقديره  هاو  .    ك ت   
ت ب ا .    الرجاِن ك 
ت باه فعس وفاعس  والضمري البارا  ا    أللف  هو الّاعس.ك 
ت بوا .    الرجال ك 
ت باواه فعس وفاعس  والضمري البارا  الواو  هو الّاعس.    ك 
 لو كان الّاعس إمساً واهراً  فان كان مطنّثاً حقيقياً فيبَ الّعس مطنّثاً.  :2

 مثسه   ام تا فاطمةا .
 مذّكراً. وإن كان مطنّثاً اااياً أو  ع  ت سري  فيبَ الّعس إّما مطنّثا أو

 مثسه  ط ل ع ِت الشميا     طلع  الشميا .
   امِت الرجالا      ام  الرجالا . 
   التا نسوٌ       ال  نسوٌ  . 
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 : نائب الفاعل2

 
إذا جاِهس  فاعس الّعس لسب  ما  تغـرّيت صـور  الّعـس عندئـٍذ  ونـاب عـن الّاعـس الـذهلل 

 جهس أحد عاعةه
 ذا كان الّعس متعّدياً.ينوب املّعول به عن الّاعس إ :5
 ينوب اسار واجملرور عن الّاعس إذا كان الّعس الاماً. :2
 ينوب املصدر عن الّاعس إن ا ي ن للّعس جار وارور. :1

 مثسه  خاِلق  ا نسانا .
ه فعس اهول.   خاِلق 
 ا نساناه نائ  فاعس مرفور. 

  داِخس  إىل املستِد .
  ساِرب  سرٌب شديدا .

 مالحظة:
 ما ذكر يف أحوال الّاعس ينطبق  اماً علو نائ  الّاعس. كسّ 

 مثسه  أاكرِم  املعلنماِن     املعلنماِن ااكرِما     ناصِرتا ف ريدٌ  .

 

 : المبتدأ والخبر4و1

 
 تت ّون اسملة ا مسية من امسنيه 

 أولهلما املبتدأه وهو ا سم املتحدل  عنه. 
 عن املبتدأ. وعانيهما اخل ه وهو ما خن  به
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 حنوه  احلسنيا مظلوٌم .
 احلسنياه مبتدأ مرفور.
 مظلوٌمه خ  مرفور.

 مالحظة: 
يبَ اخل   لة امسية  ويبَ  لة فعلية  ويبَ شبه  لـة مـن وـر. الزمـان أو امل ـان أ: 

 أو اسار واجملرور  ويبَ مصدراً مطّواًل.
 مثسه  اهللا مل اها كبرٌي .

 فور.اهللاه مبتدأ أول مر 
 مل اهاه مبتدأ عان مرفور  وهو مضا..

 اهلا ه مضا. إليه يف حمّس جّر.
 كبرٌيه خ  املبتدأ الثا  مرفور.

 و لة  مل اها كبرٌي  خ  املبتدأ األّول.
  اهلل يعلم كّس ش   .
 اهلله مبتدأ مرفور.

  لة  يعلم كّس ش   ه  لة فعلية خ .
  اآلخر  ورا  ك  .

 ور.اآلخر ه مبتدأ مرف
 ورا  كه ور. يف حمّس الرفع خ .

  األستاذا يف الغرفة .
 األستاذاه مبتدأ مرفور.

 يف الغرفةه جار وارور  يف حمّس الرفع خ .
يف حالة كون اخل  امساً مشتقاً  يلزم فيه املطابقة للمبتدأ يف ا فراد والتثنية واسمع  ب: 

 والتذكري والتبنيث.
 مثسه  عل ٌّ عااٌ . 

 ِن عاملاِن .  عليا
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  عليون علما ا . 
  فاطمةا عاملٌة .

 
 ولو كان اخل  امساً جامداً فإنّه ال ياطابق املبتدأ.

 مثسه  حسٌن بشر     احلسنان بشر .
املبتــدأ معرفـــة علـــو األغلـــ    ويتقـــّدم علـــو اخلـــ   وأحيانـــاً يـــبَ ن ـــر  ويتـــبخر عـــن ج: 

 اخل .
 مثسه  يف املدرسِة طالٌ  .

 ه جار وارور يف حمّس الرفع خ  مقّدم.يف املدرسة 
 طالٌ  ه مبتدأ مطّخر مرفور.

 و د يبَ عّد  أخبار ملبتدأ واحد.د : 
 مثسه  حمّمٌد رسوٌل عظيٌم .

 و د يبَ عّد  مبتد ات خل  واحد.
 مثسه  نو  وعيسو وموسو بشٌر .
 فاملبتدأ متعّدد  واخل   بشٌر  واحد.
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 : اسم األفعال الناقصة9

 
هــ  أفعــال ال يــتّم معناهــا مبتــّرد ذكــر اســم مرفــور بعــدها  كمــا هــو فعــال الناقصــة: األ

 الشبن يف األفعال التاّمة  بس البدل هلا من منصوب به تتّم الّائد . 
وكــــّس هـــــذه األفعــــال النا صـــــة ومـــــا مبعناهــــا ومـــــا تصـــــّر. منهــــا  مضـــــارعاهتا  وأوامرهـــــا  

 ياسّمو  امسها   وتنص  اخل  وياسّمو  خ ها .واملشتّقات منها  ومصادرها  ترفع املبتدأ و 
 واألفعال النا صة ه ه

 تقّيد ا سناد باملاس . كان:
ه تقيّــد ا ســناد باألو ــات الــيت تشــري إليهــا  أصــبح أ أضــحى أ أمســى أ ظــل  أ بــات

 وه ه الصبا   والضحو  واملسا .. اخل   وكثرياً ما تاستعمس مبعىن  صار .
 تّيد التحّول.صار: 
ــــد احلــــد  حبالــــة خمصوصــــة  وتســــبقها دائمــــاً  مــــا  املصــــدرية الظرفيــــة  مثــــسه م: دا تّي
  مادام .

تّيــد ا ســتمرار  ويشــ.ط أن يتقــّدمها نّــ  أو اــ ه  مــا  بــرحأ انفــ   أ زال أ فتــ :
 بر      ال انّّك     ما اال     ما فتئ .

 للنّ . ليس: 
إنا    ول ـــــ  تعمـــــس هـــــذه ويلحــــق بــــــ  لـــــيي  أربعـــــة حـــــرو. للنّــــ ه  مـــــا  الت  ال  

 األحر. عمس  ليي  ياش.ط فيها شروط كثري    وه  نادر   وأشهرها  ما . 
 مثسه  ما أنات  كسواًل .

 وتدخس البا  الزائد  كثرياً علو خ   ليي  و ما . 
 مثسه  ليي ا نسانا مبعصوٍم .

 
 مالحظة:
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 ها تعمس هذا العمس.األفعال النا صة مبختلف صيغها كاملاس  واملضارر واألمر وغري 
 مثاله  كان احلسنا  يًا . 

  ي ون عاملاً . 
  كنا مطّدباً .
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 : اسم أفعال المقاربة6

 
هــ  أفعــال تــدخس علــو املبتــدأ واخلــ   ف.فــع املبتــدأ وياســّموه  امسهــا     أفعــال املقاربــةه

 وتنص  اخل  وياسّموه  خ ها  .
 ومن أشهرهاه
 ة. تّيد املقاربكاَدأ َكَرَب: 

 ويش.ط يف أخبارمها أن ت ون  اً فعلية ذوات أفعال مضارعة.
 تّيد الرجا . عسى: 

 ويش.ط فيها ما يش.ط يف  كاد  وأخواهتا.
 تّيد الشرور يف العمس. أَْنَشَأأ طَِفَقأ َأَ َذ: 

 وياش.ط فيها ما ياش.ط يف  عسو  و كاد  وأخواهتما.
 .مثاله  عسو التائ ا أنا يـاغ ّر  ل ها 

 ع سوه فعس ما  نا ص من أفعال املقاربة مبا علو الّتح املقدلر.
 التائ ه اسم  عسو  مرفور.
ه حر. مصدرية ونص .  أنا

 يغّر له ه فعس مضارر منصوب بـ  أنا   والّاعس سمري مست. تقديره  هو .
 و لة  أنا ياعّر له  يف حمّس نص  خ   ع سو .

  كاد ت السما ا  طرا .
 ت الصحرا ا تانِبتا . أ ناش ب  
 

 مالحظة:
 ي ون خ   عسو  فعاً مضارعاً مع أنا املصدرية علو األغل . :5

 وأّما خ   كاد   و كرب  في ون مضارعاً اّرداً عن  أنا  علو األغل . 
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 وخ   أ ناش ب   و ط ِّق   و أ خ ذ   يلزمها املضارر بدون  أن .
 ملاس .عسو ه فعس جامد ال يبَ منه إالّ ا :2
 كاد ه يستعمس نا صاً يف حاليت املاس  واملضارر فقل.  :1
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 :  بر الحروف المشب هة بالفعل7

 
ــــدأ واخلــــ   فتنصــــ  املبتــــدأ  احلــــرو. املشــــّبهة بالّعــــسه هــــ  حــــرو. تــــدخس علــــو املبت

 وياسّموه  امسها   وترفع اخل  وياسّموه  خ ها .
 حرفان للتبكيد.إنَّ أ أنَّ أ وه ه 
 للتشبيه.َكَأنَّ: 
 لإلستدراك  فيستدرك املت ّلم ا ستثنا  وحنوه من ال ام السابق.لكنَّ: 
 للتمّا مبا ال ي ون.ليت: 
 لل.ّج  مبا يرجو أن ي ون.لعلَّ: 
 

 مالحظة:
 إنل امل سور  اهلمز  تقع يف أول ال ام. :5
 أنل حر. مصدرهلل يطّول هو وامسه وخ ه مبصدر. :2
ه بطس عمله  وتتصس به  ما  الزائد  فت ّّـه عـن العمـس  وتلغـو كبنل إذا خّّت نون  :1

 اختصاصه باسمس ا مسية.
 ل نل إذا س نت نونه بطس عمله. :4
 لعسل  د حتذ. المه األوىل فيقاله  عسل . :9
إذا اّتصــلت  مــا  الزائــد  بـــ  ِإنل  كّتــه عــن العمــس يف ا ســم واخلــ   وحينئــٍذ يلغــو  :6

 ا مسية  فتصلح للتملتنيه ا مسية والّعلية. اختصاصها باسملة
إن ما أنت منذرمثال دخوهلا علو اسملة ا مسيةه 

10 . 
إن ما يخشى اهلَل من عباده العلماءُ ومثال دخوهلا علو اسملة الّعليةه 

15. 

                                                           
 .7سور  الرعد ه  - 31
 .48سور  فاطر ه  - 31
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 ما بني  إنل  و ما  كانت  ما  موصولة ال اائد  كافة. 12وإذا فصس يف الرسم
ا  هذه ا  و ل نلما  و ليتما  و لعّلما . ومثس  إمنل ا   و كب منل    ال افة وامل ّوفةه  أمنل

                                                           
 أهلله يف ال تابة. - 34
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 : اسم )ما( و)ال( الشبيهة بـ )ليس(8

 
نافية تعمس عمـس لـيي  وذلـك إذا دخلـت علـو  لـة امسيـة  وا يتقـدلم خ هـا علـو ما: 

 امسها  وا ينتقض نّيها بـ  إالّ .
 مثسه  ما حممٌد خبيًا .

 تعمس عمس ليي .ماه نافية 
 حمّمٌده اسم  ما  مرفور .

 خبيًاه خ   ما  منصوب .
 

 مالحظة:
ومـــا إذا انـــتقض نّيهـــا بــــ  إالّ  ا تعمـــس  وعـــادت اسملـــة بعـــدها مبتـــدأ وخـــ اً  حنـــوه 

محم د  إال رسول  
11. 

                                                           
 .122سور  ال عمران ه  - 33
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 نافية تعمس عمس  ليي .ال: 
 وهلا شروط عدل  ه

 أن ي ون امسها وخ ها ن رتني .: 5
 يتقدلم خ ها عليها أو علو امسها . أال: 2
 أال يّصس بينها وبني امسها فاصس. :1
 أال تازاد بعدها  إن .: 4
 أال ينتقض نّيها بـ  إالّ .: 9

 مثسه  ال ايٌد خرياً منك  .
 اله نافية تعمس عمس ليي.

 ايده اسم  ال  مرفور.
 خرياًه خ   ال  منصوب.

 
 مالحظة:

  الشــرائل املــذكور   فهمــا حرفــا نّــ  غــري عــاملني  وبعــدمها وإذا ا تتــوّفر يف  مــا  و ال
 مبتدأ وخ  منّ .
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 :  بر)ال( النافية للجنس5

 
نافيــة تعمــس عمــس إّن   وهــ  النافيــة للتــني  وتــدخس علــو املبتــدأ واخلــ   فتنصــ  ال: 

 املبتدأ وياسّموه امسها  وترفع اخل  وياسّموه خ ها.
 حنوه  ال ر جاس  حاِسٌر .

 ّرق بني  ال  النافية للتني و ال  اليت تعمس عمس ليي  هوهوال
 أنل  ال  النافية للتني ي ون نّيها كلّياً. 

 يف حني أنل  ال  الشبيهة بـ  ليي  ال ي ون نّيها كلّياً.
 اسم  ال  إذا كان مضافاً أو شبه مضا. ي ون منصوباً. 

 حنوه  ال غام  رجٍس يف الداِر .
 اله نافية للتني.

 غام ه اسم  ال  منصوب وهو مضا..
 رجٍسه اسم ارور مضا. إليه.

 واملراد من  شبه املضا.  هو ا سم الذهلل يتمُّ معناه بواسطة بعده.
 مثسه  عشرين رجًا . فقد ك ماس  معناه بواسطة  رجًا .

 
 ولو ا ي ن اسم  ال  مضافاً أو شبه باملضا.  يبىن علو الّتح.

  .حنوه  ال ر جاس  حاِسرٌ 
 اله نافية للتني.

 ر جاس ه اسم  ال  مبا علو الّتح.
 حاِسٌره خ   ال  مرفور.

 
 مالحظة:
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 ال تعمس  ال  إالّ يف الن رات. :5
 ال يتقدلم خ ها علو امسها ولو كان ورفاً أو جاراً واروراً. :2
 جيوا إلغا  عملها إذا ت ّررت.  :1

 مثسه  ال حول  وال  ّو  إالّ باهلل .
  ثر حذ. خ ها إذا عاِلم. ي :4

 مثسه  الشكل .
  ال ري   .  
  ال سري  .  
  البدل . 
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 مواضع نصب االسم
 

 بعض األمسا  تانص   وه ه
 املّعول املطلق. :5
 املّعول به. :2
 املّعول له. :1
 املّعول فيه. :4
 املّعول معه. :9
 احلال. :6
 التمييز. :7
 املستثىن. :8
 املناد . :5
  األفعال النا صة.خ  :50
 خ   ما  و ال  الشبيهة بـ  ليي . :55
 اسم احلرو. املشّبهة بالّعس. :52
 اسم  ال  النافية للتني. :51

 

 : المفعول المطلق5

 
 املّعول املطلقه مصدر منصوب يذكر  حد  غايات عا ه

 لتوكيد الّعس الذهلل  بله . :5
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وكل م اهللُ موسى اكليماً مثسه 
14. 

 نور الّعس.  لبيان :2
 مثسه  سربتا سرب  الشتار .

 لبيان عدد مرّات الّعس.  :1
 مثسه  جلستا جلسًة  أو  جلساٍت .

 فـ  ت ليماً  وهو املّعول املطلق يف املثال األّول إمّنا هو مصدر للّعس  كّلم . 
 و سرباً  مصدر لـ  سرب . 

 و ج لاس ًة  مصدر لـ  ج ل ساتا . 
 و جلسات   ع املصدر.

 
 مالحظة:

 يف بعض األحيان حيذ. الّعس ويبقو املّعول املطلق نائباً عنه. :5
 مثسه   اداوماً مابار كاً . 

 وأصلهاه    ِدمات   اداوماً مبار كاً .
 وأحياناً يلزم حذ. الّعس يف باب املّعول املطلق.  :2

 مثسه  شا راً . 
راً .   وكانت يف األصسه  أ شا ارا شا ا

عد وإما فداءً فام ا مناً بوه 
19. 

                                                           
 .162سور  النسا ه  - 32
 .2سور  حممد ه  - 35
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 : المفعول به2

 
املّعول بهه هو ا سم املنصوب الذهلل يدّل علو ما و ع عليه فعس الّاعـس  وصـار ورفـاً 

 .16للّعس
 حنوه  كتبتا الدرص   و دخلتا الدار  .

 ومن األفعال ما يتعّد  ملّعولني  وه  نوعانه
 أفعال يتعّد  ملّعولني أصلهما املبتدأ واخل .األو ل: 

 ه  وننتا حممداً شاعراً   واألصسه  حمّمٌد شاعٌر .حنو
 فـ  شاعراً  مّعول عان.

 أفعال تتعّد  ملّعولني ليي أصلهما املبتدأ واخل .والثاني: 
 حنوه  أعطيتا الطال   كتاباً   إذ ال يقاله  الطال ا كتاٌب .

 مالحظة:
ّعـس أّواًل  وبعـده الّاعـس  يف اسملة اليت تتشّ س من الّعس والّاعس واملّعول به  يـبَ ال

 مثّ املّعول به  علو األصس  ومي ن أن يتبخر الّاعس ويتقدلم املّعول لغر .

 

 حذف عامل المفعول به

حيـــذ. الّعـــس وحـــده أو حيـــذ. مـــع فاعلـــه يف بعـــض ال.اكيـــ   وال يبقـــو مـــن اسملـــة 
 الّعلّية إالّ مّعول به يدّل عليهما.

رِم ؟ .حنوه  حممداً   يف جواب من  اله    م ن أاكا
رِما حممداً .  واألصسه  أ كا

                                                           
 وما يطلق من كلمة  املّعول  يراد به ه  املّعول به . -36
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 وسنشري إىل بعض املواسع اليت حيذ. فيها عامس املّعول به  الّعس   منهاه

 الف: التحذير

ـذ. فيهـا الّعـس مـع فاعلـه  ويقـدلر دومـاً بلّظـة ك  تراكي  التحذير ك.اكي  ا غـرا  حيا
 هلل هو البقية البا ية من اسملة.  إحذ را  أو  ااحّذرا  بش س يتا م مع املّعول به الذ

 مثسه  إيّاك  واأل س د  . 
 ويف األصسه  إيّاك  ااحّذرا واحذِر األ س د  .

ـذ را   ه الواو حر. عطـف   األ س ـد   مّعـول بـه لّعـس اخـر حمـذو. تقـديرهه  إحا واأل س د 
 أو جان   أو ما أشبه. 

ـة مـن الّعـس الثـا  احملـذو. وف اعلـه ومّعولـه  األ س ـد   معطوفـة علـو واسملة الثانية املطلّل
ة من الّعس احملذو. وفاعله ومّعوله  إيّاك .  اسملة األاوىل  املطلّل

 ب: اإلغراء

يف تراكي  ا غرا   مثـسه  الِعلاـم  الِعلاـم   حيـذ. الّعـس مـع فاعلـه  وتقـديره  إلاـز ما  مـثًا  
 ويبق املّعول به.

 هلل مّعول به لّعس حمذو. تقديرهه  إلز ِم الِعلام  .فـ  الاِعلام  ه منصوب علو ا غرا   أ
 الاِعلام ه توكيد لـ الاِعلام   األاوىل  وتوكيد املنصوب منصوب.

 وكذا حال  الضيغم  الضيغم   كما  اله ابن مالك.
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 : المفعول له1

 
 املّعول له أو املّعول ألجلهه اسم منصوب يابنين السب  الذهلل ِمنا أجله و ع الّعس.

ِ.اماً أل   . حنو ّاتا إحا  ه  و  ـ 
 فـ  اح.اماً  مّعول ألجله.
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 : المفعول فيه4

 
 املّعول فيه أو الظر.ه اسم منصوب يبنين امان أو م ان و ور الّعس. 

 حنوه  ح ض راتا صب احاً يف احلرِم .
ه فعس وفاعس.  ح ض راتا

 صب احاًه ور. امان منصوب.
 يف احلرمه ور. م ان منصوب حمًا.

 علو هذا فالظر.  سمانهو 
 : ظرف زمان.5
 : ظرف مكان.2

وورو. الزمان كثري   منهاه حني  مـّد   و ـت  امـان  يـوم  ليـس  شـهر  سـنة  صـبا   
 مسا . حنوه  صّليت وهراً .

ـــني  ي ســـار  ِعنـــد    لاـــف  مي  ـــواق  حت اـــت  أ مـــام  خ  ووـــرو. امل ـــان كثـــري  أيضـــاً  منهـــاه فـ 
 فـ راس خ  ميس. 

ني  اِ ماِم    م ش ياتا فرس خاً .حنوه  ج ل سا   تا مي 

 : المفعول معه9

 املّعول معه ه اسم منصوب يقع بعد  واو املعيلة .
 حنوه  سافرتا وايداً . 

 ُقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وُقودها الناُس والحجار
17. 

                                                           
 .6سور  التحر  ه  - 37
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 : الحال6

 
أو املّعــول أو  يــطتو هبــا منصــوباً لبيــان هيئــة صــاحبه  الّاعــس احلــاله اســم ن ــر  وصــّة 

 شبههما  حني و ور الّعس.
 مثسه  جا   حممٌد راكباً .
  شربتا املا   صافياً .

  جلستا يف حانوٍت خراباً .
  لقيتا الصديق  مسراور ياِن   فإنّه حال عن كّس من الّاعس واملّعول.

 
 مالحظة:

  د تبَ احلال  لة امسية أو فعلية. أ: 
 حاسٌر . مثسه  جا   الطال ا واملعلنما 

  لة  واملعلنما حاسٌر  حال.
 الواوه واو احلال.

 املعلنماه مبتدأ مرفور
 حاسٌره خ  مرفور.

 وهذه اسملة يف حمّس نص  علو احلالية. 
  ر أ ياتا املدير  يت للما .

  لة  يت ّلما ه فعس وفاعس  يف حمّس نص   حال عن املدير.
وائها علو سمري يعود علو صاح  احلال  فإن إذا أتت احلال  لة فابدل من احتب: 

 ا ي ن فيها سمري يربطها بصاحبها  لزم ربطها بواو احلال. 
 مثسه  جئتا املستد  وا ماما  ائٌم .

 وهناك مسائس أخر  للحال مذكور  يف كت  النحو املّصلة.
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 : التمييز7

 
العـــدد وال يـــس التمييـــزه اســـم ن ـــر  منصـــوب يـــطتو بـــه بعـــد خّـــا  يف مـــدلوالت ألّـــاه 

 والوان واملساحة وما أشبه.
 مثسه  رأيتا عشرين  عصّوراً .

 و بعتا م ّناً دهناً .
 و اش.يتا ج ريباً أرساً .

فلـــيي هنـــاك شـــ   ياســـّمو  عشـــرين  وإمّنـــا هـــ  صـــّة ل ـــّس شـــ   بلـــغ حـــّداً معّينـــاً مـــن 
 الت رار. 

نّــاً  وإمنــا هــ  كلمــة ويصـدق هــذا علــو كلمــة  م ـّن  أيضــاً  فلــيي هنــاك شــ   ياسـّمو  م  
 ياوصف هبا كّس جسم بلغ حّداً معيناً من الوان. 

 وكذا األمر بالنسبة لل يس واملساحة.
ــدند ذاتــه ..  إذن كـّس اســم اــّرد كالعــدد   والــوان  وال يــس  واملســاحة  حيتــاج إىل  ييــز حيا

 أهلله مدلوله.
 ومثال التمييز سملة غامضةه  ح سان  سعيٌد علماً .

ييــز  وهنــا يــبَ التمييــز ليزيــس هــذا الغمــو  يف النســبة  فحســنا ســعيد يف العلــم علمــاًه  
 وليي بش   اخر.
 مالحظة:

 ا سم املنصوب الذهلل يبَ بعد اسم التّضيس ي ون  ييزاً.: 5
ماً وأ حسنا ع م اً وخرٌي مصرياً .  مثال ذلكه  هاو  أ  او  ِجسا

فقـد يـبَ اـروراً با سـافة أو بــ  مـن   ليي من الضرورهلل أن يـبَ التمييـز منصـوباً  : 2
 وتاسّمو عند ذلك  من  البيانية. 
 مثسه  ايٌد أعلما من عمرٍو .
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 امييز الكنايات

ا  كبيننا  حتتاج إىل التمييز أيضاً.  ال نايات وه ه  ك ما  ك ذ 
  ك ما  و ك ب يننا ه يداّلن علو عدد كبري غري حمّدد.

  كذا ه تدّل علو عدد اهول.
ه ما هبا عن العـدد  وي ـون  ييزهـا مّـرداً ومنصـوباً  وهـ  غـري  ك   ّا تـ  ما ه ا ستّهامية  ياسا

  ك ما  اخل ية اليت ي ون  ييزها مّرداً اروراً أو  عاً اروراً.
؟ .  تـ ر يات  ِكت اب ك   مثسه  ك ما ديناراً إشا

؟    ك ما فـ راس خ اً سافرت 
18. 

  ك ما كاتاٍ  استّدتا منها . 
 15م أستاٍذ درستا عنده . ك

 أسماء العدد

 اسم العدد ه هو ما يدّل علو ال ّمية أو ترتي  األشيا .
 العدد الذهلل يدّل علو ال مية واملقدار  ياسّموه  العدد األصل  .

 العدد الذهلل يدّل علو ال.تي   ياسّموه  العدد ال.تييب .

 األعداد األصلية

إعانـــاِن  عاعـــٌة  أربعـــٌة  مخســـٌة  ســـّتٌة  ســـبعٌة   األعـــداد األصـــليةه هـــ  عبـــار  عـــنه واحـــٌد 
 مثانيٌة  تسعٌة  ع ش ر ٌ   مائٌة  ألٌف.

 التذكير والتأنيث في األعداد األصلية

العدد  واحد  و اعنـان  ـ مبّـرده أو انضـمامه إىل عـدد اخـر ـ مـذّكر مـع املـذّكر  ومطنّـث 
 مع املطّنث   فتقوله

                                                           
 أمثلة لـ  كم  االستّهامية. - 38
 أمثلة لـ )كم( الخبرية. - 31
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راون . واحٌد   اعناِن   واحدٌ في المذك ر:   وعشرون   أح د  ع ش ر   إعانا ع ش ر   إعاناِن وِعشا
ـد  ع ش ـر     إعـان ت ـا ع ش ـر     إعـان تـاِن وفي المؤنـ ث:  واحـدٌ    إعـان تـاِن   واحـدٌ  وعشـرون  إحا

رون .  وعشا
والعــــدد  عاعــــة  إىل  تســــعة  مبّــــرده أو بانضــــمامه إىل عــــدد اخــــر ي ــــون مــــع التــــا  يف 

   يف املطّنث.املذّكر  وبدون التا
و ٍ     عا  ع ش ر    امر أ ٍ  .  حنوه  عاعة رجاٍل    عاعة عشر رجًا    عا   ِنسا

 والعدد  ع ش ر  ه إذا كان ملّرده فمع املذّكر ياطتو به بالتا   وبدون التا  مع املطّنث.
و ٍ  .  حنوه  ع ش ر  ا رِجاٍل    ع ش را ِنسا
   فمع املذّكر مع التا   ويف املطّنث بدون التا .وه ذا لو كان مرّكباً مع عدد اخر

 حنوه  مخسة ع ش ر  رجًا    مخي  ع ش ر    امر أ ً  .
 وال خيتلف املذّكر واملطّنث يف األعداد ه  عشرون  إىل  تسعون  و مائة  و ألف .

حنـــوه  عشـــرون رجـــًا    عشـــرون امـــرأً     مائـــةا رجـــٍس    مائـــةا امـــرأٍ     ألـــفا رجـــٍس   
 ألفا امر أ ٍ  . 
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 امييز اأَلعداد اأَلصلية

 ال  ييز للعدد  واحد  و إعنان   وأيضاً ال حاجة لذكر املعدود فيهما.
فمثًا عند ذكر كتاب واحد  ياقاله  كتاٌب   وعنـد ذكـر إعنـنيه  كتابـاِن   وال يقـاله  

 كتاب واحد وكتابان إعناِن.
 و ييز  الثاعة  إىل  العشر    ع وارور. 

 حنوه  عاعةا رجاٍل    عا ا نسوٍ  .
 و ييز  أحد عشر  إىل  تسعة وتسعون  مّرد ومنصوب. 

د  ع ش ر    امرأً  .  حنوه  أ ح د  ع ش ر  رجًا    إحا
 و ييز  مائة  و ألف  و تثنيتهما  و  ع األلف  مّرد وارور.
 وٍر    اال.ا عصّوٍر .حنوه  مائة محاٍم    مائتا محاٍم    ألفا عصّوٍر    ألّا عصّ

 
 مالحظة:

كّس من جزئ  األعـداد املرّكبـة  يعـاه  أحـد  ع ش ـر   إىل  تسـعة  ع ش ـر   ي ـون مبنيّـاً علـو 
ــر   و إعنتــا عشــر   فتزؤمهــا  إعنــاِن ـ إعنتــاِن  معر بــاِن وهلمــا إعــراب املثــىّن   الّــتح  إالّ  اعنــا ع ش 

 وحاِذف تا نواما لإلسافة.

 ةاألعداد الترايبي

 األعداد ال.تيبيةه ه  عبار  عنه
 األّول  الثا   الثالث  الرابع  اخلامي  السادص  السابع  الثامن  التاسع  العاشر.

 تبَ األعداد ال.تيبية مذّكر  مع املذّكر  ومطنّثة مع املطّنث. 
 حنوه  الّصسا األّولا     املرأ  األاوىل .

  الّصسا الثالث     املرأ  الثالثةا . 
  الّصسا الثا  عشر     املرأ  الثانية  ع ش ر    . 
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 : المستثنى8

 
 املستثىنه اسم منصوب ياستثىن من احل م بواسطة إحد  أدوات ا ستثنا .

 حنوه  جا  القوم إالّ ايداً .
 فّ  هذه اسملة ااستثا  ايد  من  اجمل   .

 أشهر أدوات اإلستثناء

 أشهر أدوات ا ستثنا  ه ه
    عدا     حاشا     غ ريا     ِسو  .  إالّ 
 حر..إال : 

 إّما أفعال أو حرو. جّر.عداأ  الأ وحاشا: 
 اسم. غيرأ وسوى: 

 و د ذكروا وجه ذلك يف املّّصات.
ت ثـاىن  . مثس ايد يف املثال.  االسم الذهلل ياستثىن ياسّموه  ماسا

ت ثاىن منه .  ت ثـاىن  منها تاسّموه  ماسا  مثس القوم يف املثال.وال لمة اليت ياسا

 إعراب المستثنى

 إعراب املستثىن ي ون كالتايله
املســـتثىن بعــــد  إالّ  إن كــــان يف ال ــــام املثبــــت واملســــتثىن منــــه مــــذكوراً فيــــه  ي ــــون : 5
 منصوباً.

 حنوه  جا   القوما إالّ ايداً .
عرابـــه علـــو وإذا كـــان املســـتثىن يف ال ـــام املنّـــ  واملســـتثىن منـــه ا يـاــذاك ر فيـــه  في ـــون إ

 حس  العوامس اليت ت ون  بس  إالّ .
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 حنوه  ما جا   إال  ايٌد    ما رأيتا إالّ ايداً    ما مررتا إالّ بزيٍد .
املستثىن بعد  عـدا  خـا  حاشـا  يف صـور  كواـا فعـًا  ي ـون منصـوباً  ويف صـور    :2

 كواا حر. جّر ي ون اروراً.
 ٍد .حنوه  جا  القوما عدا حمّمداً    حممّ 

املستثىن بعد  غ ريا  و ِسو   ي ون اروراً بواسطة ا سافة  وكلمة  غري  و سو    :1
 ي ون هلما إعراب املستثىن بـ  إالّ .

ّمٍد    حنوه  جا  القوما غري  حما
 أوه  ِسو  حمّمٍد .
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 : المنادى5

 
ناد ه اسم منصوب يقع بعد أحد أحر. الندا .

ا
 امل

 أشهر حروف النداء

 و. الندا  ه ه  يا     أيا     أ .أشهر حر 
 إذا كان املناد  مضافاً أو شبه مضا. يبَ منصوباً. 

 مثسه  يا ع باد  اهلِل  
 و يا طالعاً جبًا  . 

 وه ذا إذا كان مّرداً ن ر . 
 مثسه  يا رجاً خذ بيدهلل .

 ه  للتنبيه. فإنا ا ا يلها ـ أهلله يا ـ ما يصلح للندا   كب نا ي ون بعدها فعس أو غريه  ف
 حنوه  يا ليتك تزور  .

 ياه أدا  تنبيه ال عمس هلا.
 ليتكه حر. مشّبه بالّعس  وامسه. 

 تزور ه خ ه.
أما إذا كان املناد  مّرداً ـ أهلل ا ي ن مضافاً أو شبه  مضا. ـ وكان معرفًة  فيبىن علو 

 الضّم.
 حنوه  يا عل ُّ .

 مالحظة:
لف والــــام جيــــ  إســــافة  أيُّهــــا  للمــــذّكر  و أيـلتاهــــا  لــــو كــــان املنــــاد  معرلفــــاً بــــاأل: 5

 للمطّنث  بعد حر. الندا .
 حنوه  يا أيُّها الرلجاسا .
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 ياه حر. ندا .  
 أهللًّه مبا علو الضّم مناد  مّرد معرفة. 
 هاه حر. تنبيه. 
 الرجاساه مضموم عطف بيان أهلّل. 

 و يا أيـلتاها املرأ  ا  كذلك.
   ال حيتاج إىل  أهللُّ   فيقاله  يا اهلل .لّ  اسالةه  اهلل: 2
حيـــــذ. حـــــر. النـــــدا  يف  يـــــا اهلل  كثـــــرياً وياـــــطتو مبـــــيم مشـــــدلد  يف اخـــــره  فيقـــــاله : 1

  الّلهامل   وأصلها  يا اهللا .
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 باقي األسماء المنصوبة 51 -50

 
 با   األمسا  املنصوبة ه ه

 خ  األفعال النا صة.: 50
 ة بـ  ليي .خ   ما  و ال  الشبيه: 55
 اسم احلرو. املشّبهة بالّعس.: 52
 اسم  ال  النافية للتني. :51

 و د مرل شرحها يف مواسع رفع ا سم.
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 مواضع خر  اإلسم
 

 ي ون ا سم اروراً يف حالتنيه
 إذا سبقه أحد حرو. اسّر. :5
 عند ما ي ون مضافاً إليه. :2

 : المجرور بحرف الجر  5

 حرو. اسّر  ه ه 
  للقسم .  ااءواوأ 
  للتشبيه .  كاف

  ومها مبعىن ِمنا يف .  حتىأ ُمْذأ ُمْنذُ 
   لياً أو كثرياً .  ُربَّ 
  ألجس   الالم
  للقسم .  الباء

 (.  وهذه الثاعة مبعىن سو   الأ ع داأ حاشا
 .ِمْنأ َعْنأ فيأ إلىأ على

 والسبعة أحر. األاوىل ختتّص بالدخول علو ا سم الظاهر.
 واهلِل .مثسه  

 والعشر  أحر. األخر  تدخس علو ا سم الظاهر وعلو الضمري.
 مثسه  ن ظ راتا إىل القراِن  ـ  ن ظ راتا إليه .

 
 مالحظة:

 حر. التا  خمتّص بلّ  اسالة  حنوه  تاهلِل . :5
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اسار واجملرور ـ باستثنا  ربل  كا. التشبيه  خا  عدا  وحاشـا ـ متعّلقـان بّعـس أو  :2
 عس  وهذا الّعس أو شبه الّعس إّما أن ي ون واهراً أو مقّدراً  علو هذا النحوهشبه ف

 فعس واهر  مثسه  د خ لاتا يف الداِر .
ر س ِة .  40فعس أو شبه فعس  دا

 مقدلر  مثسه  حممٌد يف امل
ه ارور. :1 رُّ ت  ا مقابس حر. اسّره جار  ومقابس ا سم الذهلل جيا  يف ال.كي ه يا ا

                                                           
ره استقر أو مستقر أو ما اشبه. - 21  حيث أن املق دا
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 ف إليه: المضا2

 
 املضا. واملضا. إليه ه إمسان ياضا. أحدمها إىل اآلخر.. 

 فياسّمو األّول ه  مضافاً . 
 وياسّمو الثا  ه  مضافاً إليه  .
 وا سافة من عامات األمسا .

 مثسه   ران حمّمٍد  صلو اهلل عليه واله وسلم  
 وحيذ. من املضا. التنوين ونون التثنية واسمع.

  .حنوه  كتابا عل ّ 
  صديقا ايٍد . 

  معّلموا الطبيِ  .
 وأصلها ه 
 كتاٌب 
 صديقانِ 
 معلنماون .

 

 األسماء دائمة اإلضافة

 بعض األمسا  ت ون مضافة دائماً  وتاسّمو بـ  أمسا  دائمة ا سافة   مثسه 
ــّس  بـ عاــض   ـ باــس  بـ عاــد  ياــثا  إذا  إذا  ِكــا  ِكلاتــا  ِعناــد   لـ ـد   لـ ـدانا  غ ــريا  كا فـ ــواق    ح 

. د  يع  ذاو  ذات  و حا ني  ي سار  أ مام  خ لاف  ِسو   م ع   أهللُّ      حت ات  مي 
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 مالحظة:
 ي ون املضا. مرفوعاً أو منصوباً أو اروراً حس  العامس.: 5
ي ـــون املضـــا. إليـــه اـــروراً دائمـــاًه لّظـــاً  أو تقـــديراً  أو يف حمـــّس جـــر إنا كـــان مـــن  :2
 الضمائر.
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 فصل 
 الفعل في شبه
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 شبه الفعل وعمله

 
 شبه الّعسه اسم يعمس عمس الّعس  فـ يـ راف عا الّاعس ويـ ناِص  املّعول به .

 وهو علو أ سام   منها ه
 املصدر.: 5
 اسم الّاعس. :2
 اسم املّعول. :1
 الصّة املشبهة. :4
 اسم التّضيس. :9
 صيغة املبالغة. :6
 اسم الّعس. :7
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 : المصدر5

 
 فعله الاماً يبخذ فاعًا. املصدر إذا كان 

 وإن كان فعله متعّدياً يبخذ مّعوالً أيضاً.
ِن عل ٍّ .  مثسه  عتبتا من حاسا

 حاسنه مصدر الام.
 علّ ه مضا. إليه ارور لّظاً  مرفور حمًا  فاعس حسن.

رام  ايٍد العاا  .   رأّياتا ِإكا
 إكرامه مصدر متعّدٍ .

 ًا  فاعس إكرام.ايده مضا. إليه ارور لّظاً  مرفور حم
 العاا ه مّعوله.
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 : إسم الفاعل2

 
 اسم الّاعس يعمس عمس فعله. 

 فلو كان فعله الاماً يبخذ فاعًا. 
 وإن كان فعله متعّدياً يبخذ مّعوالً أيضاً. 

 مثسه  ايٌد نائم إبناه 
  جا   الطال ا ال ات ا د راس ها 

   فاعله.ال ات ه اسم فاعس متعّد  والضمري املست.  هاو  
 درصه مّعوله منصوب.

 
 مالحظة:

 األلف والام اليت تدخس علو اسم الّاعس  ه  األلف والام املوصولة.
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 : اسم المفعول1

 
 اسم املّعوله يعمس كّعله اجملهول. 

 أهلله يبخذ نائ  فاعس.
 مثسه 

اطاِمنا حم اماوٌد ِفعالاها .
  امل
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 : الصفة المشبَّهة4

 
 مس اسم الّاعس.الصّة املشّبهة تعمس ع

 ومعمول الصّة املشبلهةه 
 إّما أن ي ون مرفوعاً ل ونه فاعاً . 

 مثسه  ح س ٌن علماه .
 أو منصوباً  وي ون نصبهه لشبهه املّعول إنا كان معرفًة  ولو كان ن ر  فعلو التمييز. 

 حنوه  مسعوٌد ح س ٌن خالاقاً .
 أو اروراً  ل ونه مضا. إليه. 

 نا اخلالاِق .حنوه  مسعوٌد ح س  
 اخلالاِقه مضا. إليه ارور لّظاً  مرفور حمًا  فاعس حسن.
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 : إسم التفضيل9

 
 اسم التّضيس له فاعس فقل  وفاعله سمري مست. دوماً.

 مثسه 
  عل ٌّ أ عال ما ِمن  البقّيِة .

 أعلمه اسم تّضيس  والضمري املست.  هاو   فاعله.
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 : صيغة المبالغة6

 
 ة تعمس عمس اسم الّاعس. صيغة املبالغ

 فإذا كانت الامًة تبخذ فاعًا. 
 وإن كانت متعّدية تبخذ مّعوالً أيضاً.

 مثسه  يوسٌف صّديٌق .
 صّديقه صيغة مبالغة الام  والضمري املست.  هو  فاعله.

  ايٌد سرّاٌب ابن ه .
 سرّاٌبه صيغة مبالغة متعّد  والضمري املست.  هو  فاعله.

 منصوب. ابن ه ه مّعوله
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 : اسم الفعل7

 
 اسم الّعسه وهو يعمس عمس كّس فعس ي ون مبعناه. 

 فلو كان له معىن الّعس الاام  ي تّ  بالّاعس لوحده.
 ولو كان له معىن الّعس املتعّدهلل يتعّد  إىل مّعول به أيضاً.

يـاه ات  الصنيا   أهلله بعد.  مثسه  ه 
ه اسم فعس الام. يـاه ات   ه 

 . الصنيه فاعله مرفور
ياون   أهلله أمهس الشخص املديون.  ومثسه  راو ياد  الام دا
 راو ياد ه اسم فعس متعّد  والضمري املست.  أ نات   فاعله.

ياون ه مّعوله منصوب.  الام دا
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 فصل 

 في اركيب الفعل واعرابه
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 اركيب الفعل الماضي

 
 ة  للّعس املاس ه الّاعس يف املّرد املذّكر الغائ   ويف املّرد  املطنّثة الغائب

 إّما أن ي ون سمرياً مست.اً. 
 أو إمساً واهراً.

ت ب تا   ياذك ره   فلو كان سمرياً مست.اً  حنوه  حممٌد ك ت      و فاطمة ك 
 يف تركي  األولله فعس وفاعس  الضمري املست.  هو  فاعله. 
 ويف تركي  الثا ه فعس وفاعس  الضمري املست.  ه   فاعله. 

ت ب ـــــتا فاطمـــــة   ياـــــذاك ر يف   وإذا ت ـــــ   حممـــــٌد   و ك  كـــــان الّاعـــــس إمســـــاً وـــــاهراً. حنـــــوه  ك 
 ال.كي ه 

 فعس  واالسم الظاهر فاعله.
ويف تراكيـــ  بقيّـــة صـــيغ املاســـ  الـــيت ي ـــون فاعلهـــا ســـمرياً بـــارااً  ياـــذاكره فعـــس وفاعـــس  

 فاعله. …  الضمري البارا 
 تا  فاعله.حنوه  نصرتا  فعس وفاعس  الضمري البارا  

 ويف نصرناه فاعله  نا .
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 اركيب فعل األمر الحاضر

 
ويف تركي  املّرد املذّكر لألمر احلاسـر  حنـوه  أاناصاـرا  الـذهلل ي ـون فاعلـه سـمريا مسـت.ا 

  أ نات   دوماً  ه ذا يذكره 
 انصره فعس وفاعس  الضمري املست. وجوباً  أنت  فاعله.

 اليت ي ون فاعلها سمرياً بارااً  حنوه  أانصرا  يقاله  ويف تركي  بقّية صيغ األمر احلاسر
 فعس وفاعس  الضمري البارا  األلف  فاعله.
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 اركيب الفعل المضارع

 
الّاعس يف املّرد املذّكر الغائ   ويف املّرد  املطنّثة الغائبة  للّعس املضارر ي ـون كالّعـس 

 املاس ه إّما سمرياً مست.اً  أو إمساً واهراً.
 كان سمرياً مست.اً  حنوه  عل ٌّ ي ت ا   و فاطمةا ت ت ا .فلو  

 ياذك ر يف تركي  األّوله فعس وفاعس  الضمري املست.  هاو   فاعله.
 ويف تركي  الثا ه فعس وفاعس  الضمري املست.  ه   فاعله.

ه ولو كان الّاعس امسـاً وـاهراً  حنـوه  ينصـر حممـٌد   و تنصاـر فاطمـة  يـذكر يف تركيبهمـا
 فعس  واالسم الظاهر فاعله.

تاـــ ا    تاـــ ا  و ن  ا ويف تركيــ  املـــت ّلم وحـــده واملــت ّلم مـــع الغـــري يف املضــارر  مثـــسه  أ كا
الذهلل ي ون فاعـس األّول سـمرياً مسـت.اً  أ نـ ا  وفاعـس الثـا  سـمرياً مسـت.اً  حن اـنا   يـاذاك ره فعـس 

 وفاعس  الضمري املست.  أ ن ا  أو  حن انا  فاعله.
ويف تراكيــ  ســائر صــيغ املضــارر الــيت ي ــون فاعلهــا ســمرياً بــارااً  ياــذاك ره فعــس وفاعــس  

 الضمري البارا  ...  فاعله.
 حنوه  ينصران  فعس وفاعس  الضمري البارا  األلف  فاعله.

 
 إعراب الفعل المضارع

 الّعس املاس  واألمر مبنيان. 
   أو نون  ع املطّنث  ي ون معرباً.والّعس املضارر إذا ا  تّتصس به  نون التوكيد

 للّعس املضارر عاعة أنوار من ا عرابه
 الرفع.: 5
 النص . :2
 اسزم. :1
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وعلــو هــذا فّــ  تركيــ  الّعــس املضــارر يلــزم أن ياــذكر نــور إعرابــه أيضــاً  وأنّــه مرفــور أو 
 منصوب أو ازوم.

 

 : حاالت رفع الفعل المضارع5

 
ذا جتـرلد مـن الناصـ  واسـاام  أهلل ا يسـبقه حـر. نصـ  ي ون الّعس املضارر مرفوعـاً إ

 أو حر. جزم.
 حنوه  يـ ناصرا املسلما .

ه فعس مضارر مرفور.  ينصارا
 املسلماه فاعس مرفور.

 عالمات رفع المضارع

 عامة الرفع يف املضارر املّرد ـ باستثنا  املّرد  املطنّثة املخاطبة ـ واملت ّلمه الضّمة. 
تا ا    أ كتا ا    ن  تا ا .حنوه  ي  تا ا      ت  ا

 ويف املثىن واسمع واملّرد  املطنّثة املخاطبة  ت ون العامة ه  النون .
 حنوه  ي تاباِن    ي تابون     ت  تاباني  .
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 : حاالت نصب المضارع2

 
 يانص  الّعس املضارر ببحد احلرو. اآلتيةه

  تليه ـ مبصدر.وه  حر. يطول مع صلته ـ أهلل اسملة اليت: )َأْن( 5
 مثسه  أاريدا أن أنصار    أهلله  أاريدا النصر   .

وه  حر. نّـ  ونصـ  واسـتقبال  ينّـ  الّعـس املضـارر وخيلصـه لاسـتقبال : )َلْن( 2
 بعد أن كان ـ  بس دخول  لن  عليه ـ صاحلاً للحال واالستقبال.

 حنوه  ل نا يدخس  املطمن النار  .
 علو وجهنيه : )كي(1

 ذكرت معها  الم التعليس اسار   فه  حر. نص  مصدرية مثس  أنا .إذا  الف:
وإذا ا تــذكر  الم التعليــس  معهــا  فهــ  حــر. جــّر مثــس  الم  التعليــس  واملضــارر  ب:

 املنصوب بعدها منصوب بـ  أنا  املضمر  .
  إذ نا  حر. معناه اسواب  وعمله النص  بشروطه :4
 
 أن ي ون صدراً يف ال ام. :5
 أن ي ون الّعس بعده مستقبًا. :2
 أال يّصس بينه وبني املضارر فاصس.: 1

 فان اختّس أحد الشروط أامِهس  واألكثر ا مهال.
رِم ك    جواباً ملن  اله  أ ااوراك  .  مثاله عامًاه  ِإذ نا أاكا

 . 45فإَذْن ال يؤاون الناَس نقيراً مثاله مهمًاه 
  ف ِإذ نا ه الّا  حس  ما  بلها. 
  إذ نا  حر. جواب ال عمس له. 

                                                           
 .53سور  النسا ه  - 45
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  ال ه نافية ال عمس هلا.
 

 مالحظة: 
 أن الناصبة تاسّمو أيضاً أن املصدريّة.أ: 
 ل نا تّيد النّ  دائماً.ب: 
 يانص  الّعس املضارر أحياناً بواسطة أن املقدلر . ج: 

تا   .   مثسه  أ خ ذ  الاق ل م  لِي  ا
ه فعس وفاعس منصوب بـ  أنا  تا    مقدلر . ي  ا

تاوجد حرو. عاطّة هـ ه  واو املعيّـة    فـا  السـببية    أو  الـيت مبعـىن  حـّن  ومـا د: 
 أشبه  وهذه األحر. تست. بعدها  أنا  فتنص  املضارر الوا ع بعدها. 

 مثسه  ال تبمر بالصدق وت ذب   
 و اصنع املعرو. فتنال  الش ر  

 و ال تبكس حن جتور  .
 

 عالمة نصب المضارع

 عامة نص  املضارر ه ه
 فتح الضّمة يف املضارر املّرد ـ باستثنا  املّرد املطّنث املخاط  ـ واملت ّلم. :5

تا      أنا أكتا      أنا ن  تا   . تا      أ نا ت  ا  مثسه  أنا ي  ا
 حذ. النونه يف املّثىن واسمع ـ باستثنا   ع املطّنث ـ واملّرد املطّنث املخاط .: 2

تايب .مثسه    أن ي تابا    أنا ي  تابوا    أ نا ت  تاباوا    أنا ت  ا
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 : حاالت خزم المضارع1

 
 جيزم املضارر يف إحد  عا  حاالته

 إذا سبقه حر. جاام. :5
 إذا كان بعد شرط جاام. :2
 إذا كان جواباً لطل . :1

 عالمة خزم المضارع

طّنث ـ واملّرد املطّنث املخاط  األعـّم مـن عامة اسزم يف املّثىن واسمع ـ باستثنا   ع امل
 الصحيح واملعتّسه حذ. النون.

تايب . تابا    ا ا ي  تابوا    ا ا ت  ا  مثسه  ا ا ي  ا
 وعامة اسزم يف سائر صيغ املضارر  لو كانت معتّلة الامه حذ. الم الّعس. 

 مثسه  ا ا ي دارا    ا ا يـ راِم    ا ا يـ را   . 
عاو  يـ رام   يـ راسو. وأصلهاه  ي دا

 
 ولو ا ت ن معتّلة الام  تاس لنا الم الّعس. 

تا ا .   مثسه  ا ا ي  ا
تا ا .     ا ا أ كا
تا ا .    ا ا ن  ا

 أدوات خزم المضارع

 أدوات اسزم علو  سمنيه
 احلرو. اليت جتزم فعاً واحداً.: 5
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 ال لمات اليت جتزم فعلني. :2

 واحدالحروف الجازمة لفعل 

 احلرو. اليت جتزم فعاً واحداً ه ه
 ا النافية  مثسه  ا ينصارا .: 5
 ملا النافية  مثسه  ل ّما ينصارا . :2
 الم األمر  مثسه  لينصارا . :1
 ال الناهية  مثسه  ال تنصرا . :4
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 مالحظة:

اّ  ينّيان الّعس املضارر ويقلبان امنه إىل املاس . :5
 
  ا ا  و مل

ـــت ّلم  وأّن الّعـــس بعـــدها  ملـّــا  : 2 ختتلـــف عـــن  ا ا  يف أن نّيهـــا يســـتمّر حـــّن امـــن ال
 متوّ ع احلدو . 

 مثسه  ملّا ي ت ا الطال ا . 
تا ا حّن اآلن  وأّن كتابته متوّ عة يف كّس حلظة.  ومعناها ه أنل الطال  ا ي  ا

 إذا دخلت  ا ا  علو الّعس املضارر  مّس  الّعس جحداً . :1
األمره تّيد األمر  وي ثـر دخوهلـا علـو الغائـ    كمـا سـبق  وهـ ه م سـور   الم  :4

 ول ن لو جا ت بعد الواو أو الّا  أو مثل فحينئٍذ تسا  ن.
تا ا . تا ا  و  فلاي  ا  مثسه  لِي  ا

ال الناهيــةه وهــ  املوســوعة لطلــ  الــ.ك  وياســّمو الّعــس الــذهلل تســبقه ال الناهيــة بـــ  :9
  فعس النه  .
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 مات التي اجزم فعلينالكل

 ال لمات اساامة لّعلني  ه ه
ــــــن    أيلــــــان     أياــــــن     أيـان مــــــا    أَّّن    مــــــا    م  ــــــنا    مــــــا    م ها  إنا    إذمــــــا    م 

ياّما    أهللُّ . ياثما    ك    ح 
 مثاله  إنا تذه  ا أذاه  ا .

ه حر. شرط جاام جيزم فعلني.  إنا
ه مضارر ازوم  والّاعس سمري ه  ا   مست. تقديره  أنات  .ت ذا

 أذه ه مضارر ازوم  والّاعس سمري مست. تقديره  أنا .
 ُوإْن أحد  من المشركين استجاَرَك فأِخْره

42. 
ه حر. شرط جاام.  إنا

أحــٌده فاعــس مرفــور لّعــس حمــذو. يّّســره الّعــس املــذكور بعــده  التقــدير  إنا اســتتارك 
 أحٌد ِمن  املشركني .

 ز  ِبه . منا يعمسا خرياً جيا 
  أَّّن تعمس تـار  النتيتة .

 
 

 مالحظة:
ال لمات املذكور  كّلها أمسا  غري متصرّفة باستثنا   إنا  فه  حر.  و إذما  علو  :5
 .41األرجح
  إنا  حر. شرط  والبقّية أمسا  شرط.: 2

                                                           
 .6سور  التوبةه  - 24
 (.امان مبعىن  من وغري األرجح يعت   إذما  ور. - 23
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األمسا  املذكور  إذا ا ي ن هلـا معـىن الشـرط وكـان هلـا معـىن االسـتّهام  فهـ  أمسـا  : 1
 تّهام ال جتزم.اس

 مثسه  أيان  عل ٌّ ؟.
تاسّمو اسملة األوىل بعد ال لمات املـذكور  بــ ه  فعـس الشـرط  فيمـا تاسـّمو اسملـة  :4

 الثانية بـ ه  جواب  أو  جزا  الشرط .
  إنا  تّيد املستقبس وإنا دخلت علو الّعس املاس . :9

رِماك  . ت ا أاكا ر ما  حنوه  إنا أ كا
ت ي ــون الّعــس املضــارر بعــد فعــس الطلــ  ـ مثــسه األمــر  والنهــ   يف بعــض احلــاال :6

 واالستّهام ـ ازوماً بـ  إن  مقّدر .
ع دا .   حنوه  تـ ع للما ت سا

ع دا .  واألصسه  إنا تـ تـ ع للما ت سا
 لو دخلت  إنا  الشرطية علو الّعس املاس   جتزم ذلك الّعس حمًا.  :7

 مثسه  إنا ص بـ رات  و ِّرات  .
ه حماً ازوم فعس الشرط.ص    بـ رات 

ه حماً ازوم جواب الشرط.  و ِّرات 
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  اامة 
 في التوابع
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 التوابع

 
 التوابعه ه  كلمات تتبع ما  بلها يف ا عراب  وه  عبار  عنه

 النعت  :5
 التوكيد  :2
 البدل  :1
 عطف البيان  :4
 العطف حبرو.. :9
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 : النعت5

 
  وصف متبوعه.النعت و الصّةه تابع يابنّي 
 حنوه  جا  رجاٌس فاسٌس .

والصـــّة تتبـــع املوصــــو. يفه التـــذكري  والتبنيــــث  واملعرفـــة  والن ــــر   وا فـــراد  والتثنيــــة  
 واسمع  والرفع  والنص   واسّر. 
 أهلل ه يف أربعة من عشر .
 حنوه  جا   رجٌس فاسٌس . 

  رأيتا امرأً  فاسلًة . 
  جا  الرجاِن الّاساِن . 

 رتا برجاٍل أفاسس . مر 
 وأحياناً تقع اسملة صّة السم ن ر . 

 حنوه  رأيتا مقاتاً ي نصار .
 فتملة  ينصر ه فعس وفاعس صّة  مقاتس .
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 : التوكيد 2

 
 التوكيد ه تابع يطتو به لتثبيت املتبور وتوكيده.

 التوكيد علو  سمنيه 
 لّظ   :5
 معنوهلل. :2

تبــور  أعــّم مــن االســم والّعــس واحلــر.  وتت ــّرر هــو مــا كــان بلّــ  املالتوكيــد اللفظــي: 
 ال لمة فيه.

 حنوه   ال حممٌد حممٌد .
  ذه   ذه   رجٌس . 
  نـ ع ما نـ ع ما . 
اع لنما . 

  جا   املعللما جا   امل
 هو ما يتبّكد بإحد  هذه ال لماته  التوكيد المعنوي:

يع  أكتع ّاي  ع نيا  ِكا  ِكلاتا  كاّس  أ  ا ع        أبصع  أو ما أشبه.نـ 
 امسان ياطتو هبما لتوكيد املّرد واملثىن واسمع  واملذّكر واملطّنث.  )نـَْفس وَعْين(:

ّاي  و ع نيا  وكذلك الضمائر املّتصلة هبما  أن ت ون مطابقة للمتبور.  ويش.ط يف  نـ 
ّاساها .  حنوه  جا   الو ايرا نـ 

ّاساها .  ادير ا نـ 
  جا  ِت امل
 لتوكيد املثىن املذّكر واملطّنث.  )كال وكلتا(:

 ومها امسان مّردان لّظاً  مثنيان معىن  مضافان أبداً إىل كلمة واحد  دالة علو اعنني.
 فإن أسيّا إىل االسم الصريح بنيا علو الس ون. 

 وإن أسيّا إىل الضمري أعربا إعراب املثىن.
 كما جي  مراعا  ا فراد يف لّ   ِكا . 
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 رجلنِي جا  . فيقاله  ِكا ال
 وال يقاله  ِكا الرجلني جا ا .

 لتوكيد املّرد واسمع.  )كل  وأخمع وخميع(:
  .أكتع وأبصعوكذلك  
إذا و عـــت بـــني اســـم معـــّر. وســـمري يعـــود علـــو االســـم املعـــرل.  فهـــ  توكيـــد  )كـــل (:

 لاسم.
 أمثلة ما ذكرناه ه

   ال الرجااِن ِكامها .
   الت املرأتان كلتامها .

 لعتا ال تاب  كلله . طا
  جا  اسيش أ عا  أكتعا  أبصعا .

   ال العلما ا  يعاهام .
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 : البدل1

 
 البدله تابع ي ون عني املتبور  أو جز اً منه  أو من متعّلقاته.

 بدل مطابق   أو كس ِمن كس. فاألو ل:
 بدل جز  ِمن كس. والثاني:
 بدل اشتمال. الثالث:

 أمثلة ما ذكرناهه
  ٌّ أخوك  ه بدل كس من كس. جا  عل

   رأتا ال تاب  نصّ ه ه بدل جز  من كّس.
  أعت با احلسنا علماه ه بدل االشتمال.

ٌل ِمناه .  ويقال ملتبور البدل ه  ماباد 
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 : عطف البيان4

 
 عطف البيانه تابٌع يوّسح متبوع ه  فهو يشبه الصّة.

 حنوه  جا   أبو احلسن عل ٌّ .
 أبو احلسنه متبور.

 ل ٌّه عطف بيان. ع
يعا أن املراد من  أبو احلسن  هو  عل ٌّ   فحقيقـة  صـد املـت ّلم يظهـر بسـب  عطـف 

 البيان.
 مالحظة:

 االسم احملّلو باأللف والام والذهلل يقع بعد اسم ا شار   هو عطف بيان. :5
 حنوه  اش.يتا هذا ال تاب  . 
  ال تاب   عطف بيان لـ  هذا .

 ّة  جي  أن ي ون مطابقاً مع متبوعه.عطف البيان كالص :2



 

 178 

 

 : العطف بحروف9

 
 العطف حبرو.   ويقال له عطف النسقه تابع يبَ بعد أحد حرو. العطف.

 وحرو. العطف ه ه الواو  الّا   مثل  حن  ال  أو  أم  بس  ل ن.
 حنوه  جا  حممٌد وعل ٌّ .

 مالحظة:
 عليه . يسمو معطو. العطف باحلرو. ومتبوعه بـ  املعطو.

 
 

 
وهــذا اخــر مــا أردنــا إيــراده يف هــذا ال تــاب  نســبل اهلل الّائــد  والثــواب  واحلمــد هلل رب 

 العاملني  والصا  والسام علو حممد واله الطيبني الطاهرين.
 

 كربا  املقدسة
 حممد بن املهدهلل احلسيا الشريااهلل
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 الفهرس

 5    الناشر لمةك

 1    املقدمة

 11    الصر. علم

 14    النحو علم

 13    اهلتا  حرو.

 12    والقمرية الشمسية احلرو.

 15    الس ون / احلركات / املعتللة واحلرو. الصحيحة احلرو.

 16    التشديد / التنوين

 17    واهلمز  األلف بني الّرق / املدّ 

 18    القطع ومهز  الوصس مهز 

 11    الّعلية واسملة االمسية اسملة

 41    ال لمة / ال ام

 41    االسم عامات / االسم تعريف / ال لمة أ سام

 44    الّعس تعريف

 43    الّعس عامات

 42    وعامته احلر. تعريف

 29    االسم في فصل

 47    االسم أنوار

 48    املتصرن. وغري املتصرن. .5

 41    شتقوامل اسامد .2

 31    املصدر أواان / اسامد االسم أنوار

 31    املشتق االسم أنوار

 34    الّاعس اسم أه
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 33    املّعول اسم به

 32    املشبهة الصّة جه

 35    التّضيس اسم ده

 36    املبالغة صيغة ه هـ

 37    الزمان اسم وه

 37    امل ان اسم ه ا

 38    اآللة اسم  ه

 31     اآلخر وصحيح املنقوص واملمدود  املقصور .1

 21    واملطنث املذّكر .4

 24    اجملااهلل واملطّنث احلقيق  املطّنث

 23    واخلماس  والرباع  الثاع  .9

 25    واسمع واملّثىن املّرد .6

 26    اسمع أ سام

 27    اسمور منتهو  ع / اسمع اسم

 28    واملعرفة الن ر  .7

 21    عرفةامل أنوار

 51    العلم ألفه

 51    الضمري أ سام / الضمري به

 54    البارا الضمري أ سام

 53    املنّصس الضمري أنوار

 52    املرفوعة املنّصلة الضمائر

 55    املنصوبة املنّصلة الضمائر

 56    املتصس الضمري أنوار

 58    ا شار  اسم جه

 61    املوصول االسم ده

 64    والام باأللف .املعرل  ه هـ

 63    با سافة املعّر. وه
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اعار ب .8
 62    واملبا امل

 65    واملبا املعرب أ سام

 68    املنصرفة غري األمسا  / املنصر. وغري املنصر. .5

 71    املنصر. غري إعراب

 71    وامل ّ   املصّغر .50

 73    املنسوب وغري املنسوب .55
 79    الفعل في فصل

 77    الّعس أنوار

 78    املاس  الّعس ألفه / واألمر واملضارر املاس  .5

 71    املاس  الّعس صيغ / االستمرارهلل املاس 

 81    املضارر الّعس بنا  كيّية / املضارر الّعس به

 84    املضارر الّعس صيغ

 83    واملت لم الغائ  أمر  بنا كيّية / األمر فعس جه

 82     املخاط   احلاسر أمر بنا  كيّية

 85    األمر فعس صيغ

 86    فيه واملزيد اجملرلد والرباع   الثاع  .2

 88    اجملرد الثاع  أبواب

 81    فيه املزيد للثاع  املشهور  األبواب

 11    فيه واملزيد اجملّرد الرباع  أبواب

 12    فيه املزيد والرباع  الثاع  وابأب معا  أشهر

 16    املتصرن. وغري املتصرن. .1

 17    املتصرّفة غري األفعال أشهر من

 111    واملبا املعرب .4

 114    واملبنية املعربة األفعال

 113    واملتعّدهلل الاام .9
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 115    واجملهول املعلوم .6

 116    الساا وغري الساا .7

 117    وااملهم أه

 118    املضاعف به

 111    ا دغام

 111    املعتسّ  أ سام / العلة حرو. / املعتسّ  جه

 114    ا عال
 551    الحرف في فصل

 115    احلر. نور ه5 / احلر. أنوار

 116    املبا نور ه2

 117    العامس وغري العامس ه1

 118    العاملة و.احلر 

 111    التوكيد نون ه1 / العطف حرو. ه2 / التعريف حر. ه5 / العاملة غري احلرو.

 141    والتقليس التحقيق حر. ه4

 141    واسواب التصديق حرو. ه6 / االستقبال حر. ه9

 144    التنبيه حرو. ه8 / االستّهام حرو. ه7

 143    اخلطاب حر. ه55 / الردار حر. ه50 / ا بتدا  الم ه5

 142    الو اية نون ه51 / الشرط حر. ه52

 145    نّ  حر. ه54

 146    والتوبيخ التحضيض حرو. ه59

 527    وإعرابه اإلسم اركيب في فصل

 141    االسم إعراب

 131    ا عراب أ سام

 131    احملّل  ا عراب ه5

 134    التقديرهلل ا عراب ه2
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 132    باحلركة ا عراب أه / الظاهرهلل ا عراب ه1

 135    باحلرو. ا عراب به

 136    باحلرو. إعراهبا ي ون اليت األمسا 

 138    ا سم رفع مواسع

 121    الّاعس أحوال / الّاعس ه5

 123    الّاعس نائ  ه2

 122    واخل  املبتدأ ه4و1

 127    النا صة األفعال اسم ه9

 121    املقاربة أفعال اسم ه6
 151    بالّعس املشّبهة احلرو. خ  ه7

 153     ليي  بـ الشبيهة و ال   ما  اسم ه8

 155    للتني النافية  ال  خ  ه5

 157    االسم نص  مواسع

 158    املطلق املّعول ه5

 161    به املّعول ه2

 161    تحذيرال ه الف / به املّعول عامس حذ.

 164    ا غرا  به

 163    له املّعول ه1

 162    فيه املّعول ه4

 165    معه املّعول ه9

 166    احلال ه6

 168    التمييز ه7

 161    ال نايات  ييز

 171    األصلية األعداد يف والتبنيث التذكري / األصلية األعداد / العدد أمسا 

 174    األ صلية األ عداد  ييز
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 173    ال.تيبية األعداد

 172    ا ستثنا  أدوات أشهر / املستثىن ه8

 175    املستثىن إعراب

 176    الندا  حرو. أشهر / املناد  ه5

 178    املنصوبة األمسا  با   ه51 -50

 171    اسرّ  حبر. اجملرور ه5 / ا سم جرّ  مواسع

 181    إليه املضا. ه2

 184    ا سافة دائمة األمسا 

 581    الفعل شبه في فصل

 185    وعمله الّعس شبه

 186    املصدر ه5

 187    الّاعس إسم ه2

 188    املّعول اسم ه1

 181    املشبلهة الصّة ه4

 111    التّضيس إسم ه9

 111    املبالغة صيغة ه6

 114    الّعس اسم ه7

 551    واعرابه الفعل اركيب في فصل

 115    س املا الّعس تركي 

 116    احلاسر األمر فعس تركي 

 117    املضارر الّعس تركي 

 118    املضارر الّعس إعراب

 111    املضارر رفع عامات / املضارر الّعس رفع حاالت ه5

 411    املضارر نص  حاالت ه2

 414    املضارر نص  عامة
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 413    املضارر جزم عامة / املضارر جزم حاالت ه1

 412    واحد لّعس اساامة احلرو. / املضارر جزم أدوات

 416    فعلني جتزم اليت ال لمات

 205    التوابع في  اامة

 411    التوابع

 414    النعت ه5

 413    التوكيد ه2

 416    البدل ه1

 417    البيان عطف ه4

 418    حبرو. العطف ه9
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