
                         

 جامعة محمذ األول                                              

 

 الكلية متعذدة التخصصات بالناظور                            

 

 د. محمذ حسني                                         

 

 يحاضزاخ فً                                          

 

                             

 2والصرف  النــــــــــــحــــــو                              

                                  

 سماميةمسلك الذراسات اإل                         

 

 ثانيالسذاسي ال                           

 

   

 

 1010 - 1029الموسم الجامعي 

 



 

ِحٍِى تِ  ٍِ اَنزه ًَ ْح ِ اَنزه  ْظِى ّللََاه

اعتًذ فً ْذا انًهخص عهى يجًٕعح يٍ انًصادر ٔانًزاجع ٔانًماالخ، ٔانًٕالع اإلنكتزٍَٔح 

 انًتخصصحأًْٓا:

 انًزجع فً انهغح انعزتٍح نعهً رضا -

ٔونيتٍ انًمذيح اَجزٔيٍح،  - ٍِ آُجزُّ  إلياو ات

 أحًذ تٍ سًٌُ دحالٌ انحظًُ ، اَجزٔيٍح يتٍ شزح -

 انتحفح انظٍُح تشزح انًمذيح اَجزٔيٍح، يحًٍ انذٌٍ عثذ انحًٍذ -

 يغًُ انهثٍة عٍ كتة األعارٌة، التٍ ْشاو، تحمٍك فخز انذٌٍ لثأج -

 شزح اتٍ عمٍم عهى أنفٍح اتٍ يانك -

 األصٕل، تًاو حظاٌ -

 فً لٕاعذ انهغح انعزتٍح، طعٍذ األفغاًَ انًٕجش -

  شــزح أنفٍح اتٍ يانك نهعاليح انهغٕي: أحًذ تٍ عًز انحاسيً -

 خانذ تٍ طعٕد انثهٍٓذ ،جزٔيٍحإٌضاح يظائم انعزتٍح عهى يتٍ اَ -

   يٕلع درٔص انهغح انعزتٍح -

 يعجى يماٌٍض انهغح التٍ فارص -

انُحٕ... ، ًٌٔكٍ نهطانة أٌ ٌظتعٍٍ تأي شزح ٌزاِ ٔغٍزْا يًا ْٕ يتذأل يطزٔق فً أتٕاب 

 يُاطثا نًظتٕاِ ٔلذراتّ .

 

 

 

 

 



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                             

 المحتكل:

 النحك: - 1

 االستثناء

 التمييز

 أحكاـ العدد

 التكابع: النعت، البدؿ، التككيد، العطؼ

 الممنكع مف الصرؼ 

 الصرؼ:  - 2

 كاإلبداؿاإلعالؿ 

 

 أسموب االستثناء                                 

جاء في معجـ مقاييس المغة البف فارس: ) الثاء كالنكف كالياء أصؿ كاحد، كىك تكرير  :الستثناء في المُّغةا
يعاد الشيء مرتيف، أك جعمو شيئيف متكالييف، أك متباينيف، كذلؾ قكلؾ ثنيت الشيء ثنيا... كالثِّنى األمر 

مرتيف... كمعنى االستثناء مف قياس الباب، كذلؾ أف ذكره يثنى مرة في الجممة كمرة في التفصيؿ، ألنؾ إذا 
. كلذلؾ قاؿ قمت: خرج الناس ففي الناس عمرك كزيد، فإذا قمت: إال زيدا فقد ذكرت بو زيدا مرة أخرل ذكرا ظاىرا

ميطمىؽ اإلخراج، يقاؿ: استثنيتي كذا فاالستثناء إذف ىك  بعض النحكييف: إنو خرج مما دخؿ فيو(. مادة ) ثنى (.
كىك مأخكذ مف الثني كىك العطؼ، ألف فيو رجكعا إلى كالـ سابؽ، فكأنؾ انعطفت إلى  .أم: أخرجتيو ،ًمف كذا

 الكالـ السابؽ.

حضر  ىك اسـ يذكر بعد إال أك إحدل أخكاتيا مخالفا لما قبميا في الحكـ نحك: وىو في اصطالح النُّحاة:
، فقد أخرجنا خالدا مف حكـ مف حكـ ما قبميا أك إحدل أخكاتيا ( إالا ) إخراج ما بعد فيك  .الطالب إال خالدا



، كالمخرىج قبؿى األداة حكـ ما داخالن فيخالد  كلكال ذلؾ اإلخراجي لكاف ، الحضكر الذم حكمنا بو عمى الطالب
كيككف قبؿ أداة  منو يسمى: )المستثنى منو( ج، كالمخرى كىك خالد كيككف بعد أداة االستثناء يسمى: )مستثنى(

          فالكتابة كانت مف الطمبة جميعا باستثناء زيد، رسى إاٌل زيدان د: كتب الطمبة الآخر ؿامث .كىـ الطالب االستثناء
، كيككف حكـ زيداحضر الطالب إال فى قكلؾ :  الحضكرىك المعنى الذل يختٌص بو المستثنى منو ، ك: الحكـ

إلى كالحكـ يحتاج  .االستثناء استثناء إال ليذه المخالفة يما قبميا، كما سمما بعد أداة االستثناء مخالفا لحكـ 
كىك  ، ككذلؾ المستثنى المذككر بعد أداة االستثناءكىـ الطالب، كالمحكـك عميو ىك المستثنى منو محكـك عميو

                                                                                                                              .زيد
                                                                                             أركاف جممة االستثناء ىي:

                                          ألداة كيمكف حذفو كيككف اسمان ال فعالن كال حرفنا. كىك الحكـ العاـ كيقع قبؿ ا المستثنى منو: -أ
                                                                     المستثنى منو كاك الجماعة. ،(فىشىًربيكٍا ًمٍنوي ًإالا قىًميالن )  قاؿ تعالى: 

                                                                  كىي التي تتكسط بيف المستثنى منو، كالمستثنى كأنكاعيا ثالثة ىي: األداة: -ب
ا اتِّفاقنا، كىك : النكع األكاؿ -                                                                       ( إال)  ما يككف حرفنا دائمن
ا اتِّفاقنا، كىك :كالنكع الثاني  - ا دائمن ) السيف، ك بالقٍصر ككىسر ( تككفًسكل) ك، ل (كى غير كسً  )ما يككف اسمن

بعدىما مجركر نينا بغير كسكل فالمستثنى فإذا استث .بالمد كفٍتح السيف ( سىكىاء) بالقٍصر كضِـّ السيف، ك ( سيكل
                            حكـ المستثنى ) بإال ( أم يأخذاف حكـ ما بعد إال.باإلضافة، أما )غير كسكل( ذاتيما فحكميما 

، تككف كالنكع الثالث: ما يككف حرفنا تارةن، كيككف فعالن تارةن أخرل، كىك ثالث أدكات، كىي: خال، كعدا، كحاش -
، ) خال \مثؿ: حضر الطالب خال زيدان  ف حرؼ جر،فعال ماضيا جامدا كتكك  : فعؿ زيدا، خال أك خال زيدو

خال ، زيدان: مفعكؿ بو منصكب. تقديره ىك ) عمى خالؼ القاعدة ( ماض جامد كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبا
: اسـ مجركر  : خال حرؼ جر، زيدو كىي ) ما  المصدرية، ) ما (أما إذا كانت مسبكقة ب (.كال متعمؽ ليمازيدو

ما خال  الطالبي  ، كما بعدىا يككف منصكبا دائما كيعرب مفعكال بو، مثؿ: حضرى فال تككف إال فعال  كماعدا (خال
                                                                                                                            .زيدان 

كىك االسـ الكاقع بعد أداة االستثناء مباشرة، كقد يككف اسمان ظاىران أك ضميران منفصالن، أك  المستثنى: - جػ
 مصدران مؤكالن. كال يجكز حذفو.

                                                                                                              أنواع االستثناء:
                                   : قسميف فيو المستثنى منو كالمستثنى كيككف عمى ذكركىك ما اء التاـ:االستثن - 2
المستثنى مف جنس المستثنى منو. كيرد ىذا االستثناء في  كىك االستثناء الذم يككف فيو: االستثناء المتصؿ -أ



ـٍ ًإلىٍيًو يىٍرًجعيكفى  )الكالـ التاـ مثبتان كاف أـ منفيان نحك: قاؿ تعالى:  ـٍ لىعىمايي ذىاذنان ًإالا كىًبيران لايي ـٍ جي عىمىيي فإبراىيـ عميو ، (فىجى
السالـ كسر األصناـ جميعا كاستثنى كبير ىذه األصناـ مف التحطيـ فالمستثنى ) كبيرا ( ىك مف جنس المستثنى 

                                                 منو ) الضمير ىـ في فجعميـ ( أم األصناـ.                    
كىك االستثناء الذم يككف فيو المستثنى مف غير جنس المستثنى منو كيرد ىذا  :ب_ االستثناء المنقطع

منا )قاؿ تعالى:   االستثناء في الكالـ التاـ مثبتان كاف أـ منفيان نحك: فالسالـ ليس   (الى يىٍسمىعيكفى ًفييىا لىٍغكنا ًإالا سىالى
ا لىييـ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو ًإالا إتباع الظافِّ  )قاؿ تعالى: . مف جنس المغك        تباع الظف ليس مف جنس العمـ.اف (مى

.                                                فالحقائب ليست مف جنس المسافريفيـ، كصؿ المسافركف إال حقائبى 
كذلؾ:                                                                                     عمى نوعيف االستثناء التاـ يكوف -
إذ أثبتنا فجممة االستثناء ليست مسبكقة بنفي أك شبو النفي ، مثؿ: حضر الطالب إال زيدا، أك) مكجب ( مثبت -

كر ثابت لممستثنى منو كمنفي عف المستثنى   كفي ىذه الحالة حكـ الحض، ) الطالب ( لممستثنى منو الحضكر
كحكمو كجكب النصب عمى االستثناء، فزيدا: مستثنى منصكب كجكبا ألف ) زيدا ( ألف إال تحمؿ معنى النفي، 
                                                                                                      .    جممة االستثناء تامة مكجبة أك مثبتة 

إذ نفينا الحضكر فجممة االستثناء مسبكقة ب)ما( النافية، ، إال زيده  \ إال زيدان  مثؿ: ما حضر الطالبي ، منفي -
) زيدا (  ممستثنىل ثابتالمستثنى منو ) الطالب (، كفي ىذه الحالة حكـ الحضكر منفي عف المستثنى منو ك  عف

 عمى البدلية.االتباع كنفي النفي إثبات، كحكمو جكاز النصب عمى االستثناء أك ألف إال تحمؿ معنى النفي، 
كبدؿ المرفكع مرفكع، كالمبدؿ منو ىك المستثنى  فزيدان: منصكب جكازا عمى االستثناء، أك زيده: بدؿ مف الطالب

                                                                                                                      منو.
                     كالجممة منفية. اكىك االستثناء الذم يككف فيو المستثنى منو محذكف :أو الناقص غر  ف  الم   االستثناء - 1

إاٌل  ما حضرى  )كأف تككف مسبكقة بنيي أك استفياـ متضمف معنى النفي، أك فعؿ متضمف معنى النفي( نحك:
، فاالستثناء ىنا ناقص ألف المستثنى منو محذكؼ، كمفرغ لتفرغ ما قبؿ إال لمعمؿ فيما بعدىا، فالفعؿ حضر زيده 

(، ما: حرؼ نفي، حضر: فعؿ إاٌل زيده  )ما حضرى  ككأنيا ) إال ( غير مكجكدة. تعرب:تفرغ لمعمؿ فيما بعد إال 
                                     رفكع لمفعؿ حضر.ماض مبني عمى الفتح، إال: حرؼ استثناء ممغى، زيد: فاعؿ م

مىٍت ًمف قىٍبًمًو الرُّسيؿي قاؿ تعالى:) ماده ًإالا رىسيكؿه قىٍد خى مىا ميحى ، أم في غير القرآف: محمده رسكؿه قد خمت مف قبمو (كى
                                                                          الرسؿ، فمحمد: مبتدأ مرفكع، رسكؿ: خبره مرفكع.

                                                                                                المستثنى:  أحواؿ
التاـ المثبت أك التاـ المنفي أك  أك ،المتصؿ أك المنقطع :الحكـ اإلعرابي لممستثنى يككف بحسب نكع االستثناء

أما المتصؿ فيك إما ) تاـ مثبت أك تاـ منفي أك منقطع ( كأحكامو  .بحسب أداة االستثناءالمنقطع المنفي، أك 



سترد بالتفصيؿ، في حيف أف المنقطع  سكاء أكاف مثبتا أـ منفيا فحكمو كاحد كىك كجكب النصب عمى االستثناء 
نى منو، ألنو ) المستثنى ( ليس جزءا مف المستثنى منو حتى يعرب بدال عنو، ففي كال يككف بدال مف المستث

قكلؾ: كصؿى المسافركف إاٌل أمتعىتىيـ، أمتعتىيـ منصكب كجكبا عمى االستثناء، كال يجكز أف تعرب بدال مف 
ك المنقطع المنفي، المسافريف. أما التاـ المثبت أك التاـ المنفي أالمستثنى منو ألف األمتعةى ليست جزءا مف 

ليؾ تفصيؿ ذلؾ:، أداة االستثناءنكع بحسب فحكمو                                                                كا 
:                                                                                       أحكاـ المستثنى بػ )إاّل( - 2

                         بػ)إاٌل( ىك الكاقع بعد األداة مباشرة كفي إعرابو أحكاـ خاصة ككفؽ شركط لكؿ حالة:المستثنى 
                                                                                                  :وجوب النصب -أ

                                        كذلؾ في الحاالت التالية: يعرب االسـ بعد )إاٌل( مستثنى منصكب كجكبان 
فالميمؿ: مستثنى منصكب كجكبا عمى االستثناء ، مثؿ: ينجح الطالبي إاٌل الميمؿى  في االستثناء التاـ المثبت. -

 .                                                                                           ألف المستثنى منو مكجكد كالكالـ مثبت
لاٍيتيـٍ ًإالا قىًميالن(                                                                                     قميالن: مستثنى منصكب كجكبان. السبب: االستثناء تاـ متصؿ مثبت.، قاؿ تعالى: ) ثيـا تىكى

                                                                                   كؿُّ شيء يمكتي إاٌل ىكانا     أعمى األرض مف يحب سكانا
                                                  ىكانا: مستثنى منصكب كجكبان. السبب: االستثناء تاـ متصؿ مثبت.

                                                                                                 في االستثناء التاـ المنقطع )المثبت أك المنفي(. -
ا لىييـ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو ًإالا إتباعى  )قاؿ تعالى:  ان. السبب: االستثناء تاـ منقطع : مستثنى منصكب كجكبتباعى ا ( الظافِّ  مى

:(فىًإناييـٍ عىديكٌّ لِّي ًإالا رىبا اٍلعىالىًميفى ) قاؿ تعالى:  منفي.                            تاـ منقطع مثبت. االستثناءكاجب النصب  ،ربا
                                                           إذا تقدـ المستثنى عمى المستثنى منو يككف حكمو كاجب النصب، نحك: -

                                                                  كما لي إاٌل آؿى أحمدى شيعةه       كما لي إاٌل مذىب الحؽ مذىب
                                                                        المستثنى منو: شيعةه     المستثنى: آؿ أحمد      

                                                         :تباع عمى البدليةجواز النصب عمى االستثناء أو اال  -ب
) المستثنى( البدؿ ،منفي(المتصؿ التاـ الفي )االستثناء  جكازان أك بدال ايعرب االسـ بعد )إاٌل( مستثنى منصكب

،  فزيدا:  \سمامتي عمى الطالًب إالا زيدان ما  )المستثنى منو( رفعان كنصبان كجران. نحك:يتبع المبدؿ منو  إالا زيدو
، كيجكز أف يتبع المبدؿ منو ) المستثنى منو ( في إعرابو، منصكب عمى االستثناء جكازا ألف االستثناء تاـ منفي

            . : بدؿ مف الطالًب، كبدؿ المجركًر مجركره                                                                   فزيدو
ده ًإالا اٍمرىأىتىؾى ) قاؿ تعالى:  ـٍ أىحى السبب: االستثناء  مرفكع، ؾ: مستثنى منصكب جكازان أك بدؿامرأتى ، ( كىالى يىٍمتىًفٍت ًمنكي

                                                                                                               تاـ متصؿ منفي.



ـي                                                                  ما لي كسيمةه إاٌل الرجا         كجميؿ عفكؾ ثـ إني مسم
                                                         أك بدؿ. السبب: االستثناء تاـ متصؿ منفي. الرجا: مستثنى منصكب جكازان 

                                                                   لـ يبؽ شيءه مف الدنيا بأيدينا       إاٌل بقية دمعو في مآقينا 
                                               دؿ. السبب: االستثناء تاـ متصؿ منفي.بقيةى: مستثنى منصكب جكازان أك ب

:                                                                                       اإلعراب حسب الموقع -ج
( المفرغ الناقص أو االستثناءنو محذكؼ )يعرب االسـ بعد )إاٌل( حسب مكقعو إذا كاف الكالـ منفيان كالمستثنى م

                                                                    نحك: نعربثـ  ،عراب نحذؼ النفي كاألداة )إاٌل(كلمعرفة اإل
: ، (البه ط حضرى ) ( ك ) إال ( فتصير:  مانحذؼ حرؼ النفي) ، (إال طالبه  حضرى  ما)  ضفعؿ ماحضرى
: مفعكؿ بو منصكب اإلصالحى تصير:) أريد اإلصالح(، ، ( ًإٍف أيًريدي ًإالا اإًلٍصالىحى  )قاؿ تعالى: . فاعؿطالب: ك 

ىىا ًإالا اأٍلىٍشقىى  )قاؿ تعالى:  كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة. السبب: االستثناء مفرغ. األشقى: فاعؿ ،( الى يىٍصالى
                                                                                                                           مرفكع بالضمة المقدرة منع مف ظيكرىا التعذر.

                                                                        االستثناء بػ )غير،سوى( - 1
لذلؾ تككف )غير( ك)سكل(  ،اإليو مجركر  امضافيككف أم ما بعدىما  ة،لإلضافزماف اسماف يرداف لالستثناء مال
أما ما كاف مستثنى بعد إال فيعرب معيما مضافا  كتعامالف معاممة المستثنى بعد إال ىي المستثنى في اإلعراب

، فغير تأخذ حكـ زيد في جم: حضر الطالب في االستثناء التاـ المثبت ففي قكلؾ. إليو مة )حضر غيرى زيدو
كفي قكلؾ في االستثناء التاـ المنفي:  : مستثنى منصكب كىك مضاؼ زيدو مضاؼ إليو.(، فغيرى  الطالبي إاٌل زيدان 

: مستثنى منصكب كىك مضاؼ زيدو مضاؼ إليو،  \ما حضر الطالبي غيرى زيدو  ، فمؾ أف تعرب غيرى غيري زيدو
: بدؿ مف الطالب مرفكع عمى البدلية.  كفي االستثناء المفرغ تعرباف ) غير كسكل ( بحسب كلؾ أف تعرب غيري

، سكل: فاعؿ مرفكع بالضمة المقدرة مكقعيما في الجممة، ففي قكلؾ: ما حضرى سكل زيدو أك ما حضر غيري زيدو 
: فاعؿ مرفكع بالضمة الظاىرة كىك  عمى األلؼ لمتعذر كىك مضاؼ زيد مضاؼ إليو، ككذا في غير زيد، فغيري

عمى )سكل( لمتعذر عمى عمى )غير( رفعان كنصبان كجران بينما تقدر تظير الحركات ف و.مضاؼ زيد مضاؼ إلي
غرار األسماء المقصكرة.                                                                                                    

كال تختمؼ قكاعد اإلعراب في االسميف )غير، سكل( عف أداة االستثناء )إاٌل(، بشرط أف يصمح تقديرىما بػ )إاٌل( 
                                                                                                            فيككف إعرابيما: 

                                             االستثناء التاـ المتصؿ المثبت -أ    كيككف في: ،كجكب النصب -1
                                                                                           االستثناء التاـ المنقطع ) المثبت أك المنفي (. -ب

                                                         يكف غيرى شماتًة الحسادكؿي المصائب قد تمري عمى الفتى         كت



                           غير: مستثنى منصكب كجكبان كىك مضاؼ.شماتة: مضاؼ إليو مجركر.السبب: تاـ متصؿ مثبت.
                                                    األحباب ىينة الخطب ككؿُّ مصيبات الزماف كجدتيا           سكل فرقةً 

            سكل: مستثنى منصكب كجكبان كىك مضاؼ.فرقة: مضاؼ إليو مجركر.السبب: تاـ متصؿ مثبت.
                                                    :كيككف في، جكاز النصب عمى االستثناء أك اإلتباع عمى البدلية -2
                                                                          ثناء التاـ المتصؿ المنفي فيجكز إعرابيما:االست -أ 
                                                                     مستثنى منصكب كىك مضاؼ كما بعدىما مضاؼ إليو. -
                                                بدؿ المبدؿ منو في اإلعراب رفعان كنصبان كجران. نحك:إعرابيما بدالن حيث يتبع ال -

                                                     ال ينزؿي المجد إاٌل في منازلنا        كالنكـ ليس لو مأكل سكل المقؿً 
بدؿ مرفكع كىك مضاؼ. المقؿ: مضاؼ  أك اؼ إليو مجركر،: مضسكل: مستثنى منصكب كىك مضاؼ. المقؿً 

                                                                          إليو مجركر. السبب: االستثناء تاـ متصؿ منفي.  
: مستثنى منصكب كىك مضاؼ \متسابؽه غيرى المجدِّ  ما فاز    يو مجركر.المجدِّ: مضاؼ إل غيري المجدِّ، غيرى

: بدؿ مرفكع كىك مضاؼ                                                                المجدِّ: مضاؼ إليو مجركر. غيري
                           الصادؽ: مضاؼ إليو مجركر. ، سكل: مستثنى منصكب كىك مضاؼال ترافؽ  أحدان سكل الصادؽً 

                 كىك مضاؼ. الصادًؽ: مضاؼ إليو مجركر.بالفتحة المقدرة لمتعذر سكل: بدؿ منصكب أك 
                                                                             :األعراب حسب المكقع - 3

        كقع نحك:إذا كانت الجممة منفية كالمستثنى منو محذكؼ )االستثناء مفرغ( تعرب )غير،سكل( حسب الم
ٍيري الماوً  )قاؿ تعالى:  اًلؽو غى : خبر مرفكع كىك مضاؼ اهلل لفظ الجاللة مضاؼ إليو،  ،( ىىٍؿ ًمٍف خى السبب:  غيري

                                                                                                            االستثناء مفرغ.
ـى كلـ يست                                                              السيؼ صاحبا شر في رأيو غيرى نفسو       كلـ يرضى إاٌل قائ

: مفعكؿ بو منصكب كىك مضاؼ                                        . السبب: االستثناء مفرغ. نفس مضاؼ إليو غيرى
                                                             كركحي مرىكنة لديؾ ليس عندم سكل الركح            

                                                                           سكل: أسـ )ليس( مؤخر مرفكع كىك مضاؼ. السبب: االستثناء مفرغ.
                                                                    فميتؽ اهلل سائمو كلك لـ يكف في كفو غيري نفسو         لجاد بيا

 سـ )كاف( مرفكع كىك مضاؼ. السبب: االستثناء مفرغ.اغير: 

 عدا (وما  و ) ما خال حاشا(  وعدا  و)خال ب:االستثناء  - 3



كقد تتصؿ بما المصدرية ) ما خال، كما ، ثالث أدكات: خال، كعدا، كحاش ي، كىتتراكح بيف الحرفية كالفعمية
                                                                        :تككف فعال ماضيا جامداففال تككف إال فعال، عدا ( 

:  :)خال و عدا و حاشا( - ، خال زيدو فإذا اعتبرتيا أحرؼ جر جررت ما بعدىا، مثؿ: حضر الطالب خال زيدو
: اسـ مجركر كال متعمؽ ليا(.  ذا اعتبرتيا أفعاال نصبت ما بعدىا عمى أنو مفعكؿ بو، خال حرؼ جر، زيدو كا 

خالؼ مثؿ: حضر الطالب خال زيدان، خال: فعؿ ماض جامد كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبا تقديره ىك ) عمى 
                                                                                       القاعدة (، زيدان: مفعكؿ بو منصكب.

كيجكز سـ مجركر، عدا: حرؼ جر يفيد االستثناء. أخيؾ: ا ،( حضر الطالب عدا أخيؾ)  -أمثمة أخرل: 
أخيؾ: مفعكؿ بو ضمير مستتر كجكبان تقديره )ىك(،  االستثناء فاعموعدا: فعؿ ماض جامد يفيد كذلؾ أف تعرب 

خال: ، جاء القكـ خال زيدان اسـ مجركر، د: زيو  ،خال: حرؼ جر يفيد االستثناء(، جاء القكـ خال زيدو ) منصكب.
                            زيدا: مفعكؿ بو منصكب.مو ضمير مستتر كجكبان تقديره)ىك(، فعؿ ماض جامد يفيد االستثناء فاع

عاقبت المخالفيف حاشا سـ مجركر، : اخالدو  ،حاشا: حرؼ جر يفيد االستثناء(،  عاقبت المخالفيف حاشا خالدو ) 
                                                                                      ، خالدا: مفعكؿ بو منصكب.خالدان 

نما         أعيدُّ عيالي شعبة مف عيالكاخال اهلًل ال أرجك سك                                                                            اؾى كا 
                                                             خال: حرؼ جر، كلفظ الجاللة اسـ مجركر ال متعمؽ ليما.

ذ التي تختص بالدخكؿ عمى األفعاؿ كحينئ ) ما ( المصدريةإذا كانت مسبكقة ب أما) ما خال و ما عدا (:  -
تعرب أفعاال ماضية كفاعميا ضمير مستتر كجكبان تصبح )ماخال، ماعدا (، أما حاشا فال تتقدميا ) ما (، ك 

مثؿ: ) حضرى الطالبي ما خال زيدان (، فزيدا مفعكؿ بو ، مفعكالن بو لفعؿ االستثناءيعرب تقديره)ىك( كما بعدىا 
                                                                               لخال، كال يجكز في ىذه الحالة أف تككف حرؼ جر. 

                                                       ككؿُّ نعيـ و ال محالةى زائؿ ي          باطؿي  ال كؿُّ شيءو ما خال اهللى أ
لفظ : ما: مصدرية. خال: فعؿ ماضو جامد داؿ عمى االستثناء كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره)ىك(. اهللى 

                                                                                                               مفعكؿ بو منصكب.الجاللة 
                                                                                     نني            بكؿ الذم ييكل نديمي مكلعي إيمؿ الندامى ما عداني ف

ي: النكف ن ،ما: مصدرية. عدا: فعؿ ماضو جامد داؿ عمى االستثناء كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره)ىك(
                                                   لمكقاية كالياء ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو منصكب.
                                                           رأيت الناسى ما حاشا قريشان             فاٌنا نحف أفضميـ فعاال

قريشان:  ،حاشا: فعؿ ماضو جامد داؿ عمى االستثناء كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره)ىك( ،ما: مصدرية
 مفعكؿ بو منصكب.

 أسموب االستثناءتمخيص                   

تعريفو : االستثناء ىك إخراج االسـ الكاقع بعد أداة االستثناء مف حكـ ما قبميا ، مثؿ : نجحى الطالبي إال 
 .  الميمؿى 



)  إال ( ، المستثنى  ) النجاح ( ، المستثنى منو ) الطالب ( ، أداة االستثناء )  ركاف االستثناء : الحكـ أ -
 ( الميمؿ

  : صكر االستثناء - 

 : ( أ ( االستثناء بػ) إال

 طالبان إال  طالبال حضر: مثؿ ،يجب النصب :مكجكد المستثنى منو كالكالـ مثبت  -

 تباعو إلعراب المستثنى منوا، كيجكز يجكز النصب: المستثنى منو مكجكد كالكالـ منفي  -

   به طالبان / إال طالإال  حضر الطالب : ما مثؿ 

 إال حضرمثؿ : ما  يعرب المستثنى بحسب مكقعو مف اإلعراب  :المستثنى منو محذكؼ كالكالـ منفي  -
  .  )طالبا: مفعكؿ بو منصكب(، بان طالما رأيتي إال  )طالب: فاعؿ مرفكع(، ،طالبه 

 .تأخذاف حكـ ما بعد ) إال ( ، كيككف االسـ بعدىما مضافان إليو االستثناء بػ) غير ( ك ) سكل (:   -ب 

 بو طال/ سكل  طالبو غيرى  حضر الطالبي مثؿ :  ، يجب نصبيما :المستثنى منو مكجكد كالكالـ مثبت  -

   ، مثؿ :ما  تباعيما إلعراب المستثنى منو ا، كيجكز بيمانصيجكز : المستثنى منو مكجكد كالكالـ منفي  -
 ، ) تقدر الحركات عمى ألؼ سكل تعذرا (.بو طالسكل  ك طالبو / غيري طالبو غيرى  حضر الطالب

 .يعرب المستثنى بحسب مكقعو :) االستثناء الناقص أك المفرغ (المستثنى منو محذكؼ كالكالـ منفي   -

 بو طال، ما رأيتي غيرى بو طالغيري  حضر : مامثؿ   

 : (االستثناء بػ) خال ( ك ) عدا -ج  

 طالبا/ ما عدا  طالباما خال  حضر الطالب: مثؿ يجب النصب، : عداما كخال  ما  - 

خال  حضر الطالب أك: ،بان طالبان / عدا طالخال  حضر الطالب: مثؿ  ،الجر كأ يجكز النصب: عدا ك خال  -
 .بو طالبو / عدا طال

  :تدريبات عمى االستثناء فوائد و                          

ـي الس                                        كـي ػػػػػػػػػػػػػػكالسٌر عند كراـ الناس مكت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼو                را إاٌل كؿُّ ذم شػػػػػػػػػال يكت
                                        كال يستطيبي العيشى إاٌل المسامحي        إذا ضاؽ صدري المرء لـ يصؼي عيشيو           

اٌل ضيقة كانفراج  الؤىا                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه انجػػػػػػػػػػػػػػػػىؿ الدىر إاٌل غم                                          يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكشيكان كا 
                                                       كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقي القمب محتسب صبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إاٌل                  اؿ الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعمرؾ ما ين

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال بدا يكمان أف ترد الكدائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع                  إال كدائ فك ػػػػػػػػػػػػػػػػػكما الماؿ كاألىم

                                                               الكالـ منفي كالمستثنى منو محذكؼ.استثناء مفرغ ألف 
ننا نضع كممة )أحد( قبؿ أداة إاالستثناء المفرغ إلى تاـ )كال يككف إال في الجممة الفعمية( فعند تحكيؿ  فائدة:

                                                                                                        االستثناء، إذا كاف المستثنى عاقالن نحك: 
                                               كالسٌر عند كراـ الناس مكتكـي      م شرؼو          ال يكتـ السرى إال كؿُّ ذ

                                                                                    تصبح: ال يكتـ السر أحده إال كٌؿ ذم شرؼ.



                                                                                  ر عاقؿ نحك:كنضع كممة ) شيء ( إذا كاف المستثنى غي
                                                      اءػػػػػػػػػػػػرات إال                 ضرابه أك طعافه أك رمػػػػػػػػػػػػػػكما ينجي مف الغم

. تصبح: كما ينجي مف الغ                                                                                    مرات شيءه إال ضرابه
                                                                          دعت ساؽ حر ترحة كترنما            كما ىاج ىذا الشكؽ إاٌل حمامة     

                                                                   حمامةه. الشكؽ شيءه إال حمامةن أكاج ىذا ما ى
                       إذا جاءت بعد )إاٌل( جممة فعمية أك جممة مبدكءة بكاك الحاؿ أك شبو جممة فاالستثناء مفرغ غالبان. فائدة:

اًدليكا أىىٍ  (قاؿ تعالى: ) كىالى تيجى .                           قاؿ تعالى: ) ًإٍف أىنتيـٍ ًإالا تىٍكًذبيكفى (،  ؿى اٍلًكتىاًب ًإالا ًبالاًتي ًىيى أىٍحسىفي
النفي الضمني )كخاصة االستفياـ المجازم المتضمف  - جميع أدكات النفي الظاىر -: النفي في باب االستثناء

بعض األفعاؿ كخاصة الفعؿ )أبى( بمعنى )ال  -  )ال الناىية الجازمة(النيي كيسمى شبو نفي  -  معنى النفي(
                                                                                                           اقبؿ(.
نا ما بعد )إاٌل( شيئا آخر فأداة إذا أعربنا ما بعد )إاٌل( مستثنى منصكب فأداة االستثناء عاممة أما إذا أعرب فائدة:

                                                   االستثناء ممغاة كىي في االستثناء المفرغ تسمى أداة حصر أك قصر تفيد التككيد.
                                                                               مةن                تسكبي الدمع كترعى مضجعؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنامت األعيفي إاٌل مق

                                                                           مقمةن: مستثنى منصكب كجكبان. السبب: االستثناء تاـ متصؿ مثبت.
ديكا ًل  قاؿ تعالى: ) ًئكىًة اٍسجي ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىالى ديكا ًإالا ًإٍبًميسى (كىاً  ـى فىسىجى                                                                            دى

                                                  إبميس: مستثنى منصكب كجكبان. السبب: االستثناء تاـ منقطع مثبت.
ىك ما يسمى بالنفي المعنكم. ألف يأبى بمعنى )ال يريد( كيعرب ما بعد إذا سبؽ المستثنى بمفظة)أبى( ك  فائدة:

:                                                                                                      )إاٌل( مفعكال بو دائمان 
                                                                       خر العصرلتحيا بنا الدنيا كيفت       أبى اهلل إاٌل أف يككف لنا الدىر      

                                                                                 أف يككف: المصدر المؤكؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو.
                                                                              ًء األخادعً أبي اهللي إال كٍثبةن ميضرياةن. تيبيحي المكاضي مف دما

                                                                                                            كثبة: مفعكؿ بو منصكب.
                                                           منو يككف حكمو كاجب النصب، نحك:إذا تقدـ المستثنى عمى المستثنى  فائدة:

                                                               الحؽ مذىبي  كما لي إاٌل مذىبى             كما لي إاٌل آؿى أحمدى شيعةه     
،  المستثنى منو: شيعةه                                                                                              كمذىبى الحؽِّ  تثنى: آؿ أحمدالمسكمذىبي

                                                               ابي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت فميس لو إاٌل الفراؽى            إذا الخؿُّ لـ ييجرؾ إاٌل ماللةن   
                                                                                      المستثنى منو: عتاب ،المستثنى: الفراؽ
                                                           كـ زائره         فال تمنعكه إذا لـ تزكركاكما لي سكل طيفً 

   المستثنى: سكل     المستثنى منو: زائره 



                                                                                                                           فائدة: ال النافية لمجنس جممتيا استثناء تاـ كيككف اسميا ىك المستثنى منو.  
يُّ اٍلقىيُّكـي (قاؿ تعالى: )  - ىك: مستثنى منصكب جكازان أك بدؿ. السبب: االستثناء تاـ ،الٌموي الى ًإلىوى ًإالا ىيكى اٍلحى

                                                                                                                  متصؿ منفي.
ٍسعىيىا ( قاؿ تعالى: ) الى ييكىمِّؼي  .، الٌموي نىٍفسنا ًإالا كي ٍثمينىا ( كسعيا: مفعكؿ بو ثافو ا أىنتيـٍ ًإالا بىشىره مِّ  قاؿ تعالى: ) مى

: خبر مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة. ةن كىاًحدىةن  بشره ٍيحى صيحةن: خبر كاف   ،( قاؿ تعالى: ) ًإف كىانىٍت ًإالا صى
زىاء ا ٍحسىافي منصكب. قاؿ تعالى: ) ىىٍؿ جى ٍحسىاًف ًإالا اإٍلً اإلحساف: خبر مرفكع  كعالمة رفعو الضمة ،  ( إٍلً

)مىا كىافى  قاؿ تعالى:  سـ ليس.اما سعى: المصدر المؤكؿ ، الظاىرة. قاؿ تعالى: ) لاٍيسى ًلإٍلًنسىاًف ًإالا مىا سىعىى (
) آًئًفيفى ميكىىا ًإالا خى ـٍ أىف يىٍدخي ـٍ يىٍمبىثيكٍا ًإالا سىاعىةن ( خائفيف: حاؿ منصكب. ،لىيي ساعةن: مفعكؿ فيو ، قاؿ تعالى: ) لا

ـا نيكرىهي  )ظرؼ زماف(. يىٍأبىى الٌموي ًإالا أىف ييًت أف يتـ: المصدر المؤكؿ مف) أف كالفعؿ ( في محؿ ، ( قاؿ تعالى: ) كى
ٍنييـٍ أىف ييًضمُّكؾى كى  ـٍ (نصب مفعكؿ بو. قاؿ تعالى: ) لىيىمات طاآًئفىةه مُّ ا ييًضمُّكفى ًإالُّ أىنفيسىيي أنفسيـ: مفعكؿ بو ، مى

ٍيتيميكىىا أىنتيـٍ  منصكب. يعرب حسب المكقع ألف االستثناء مفرغ. ا تىٍعبيديكفى ًمف ديكًنًو ًإالا أىٍسمىاء سىما قاؿ تعالى: )مى
ـي ًإالا ًلمٌ  ٍك ما تعبدكف مف دكنو إال أسماء:  ،ًو أىمىرى أىالا تىٍعبيديكٍا ًإالا ًإيااه (كىآبىآؤيكيـ ماا أىنزىؿى الٌموي ًبيىا ًمف سيٍمطىافو ًإًف اٍلحي

ة نصبو الفتحة إال: أداة حصر أسماء: مفعكؿ بو منصكب كعالم: استثناء مفرغ، إٍف الحكـ إال هلل ،استثناء مفرغ
مىٍت ًمف قى الظاىرة عمى أخره.  ماده ًإالا رىسيكؿه قىٍد خى مىا ميحى (قاؿ تعالى:)كى استثناء مفرغ، ألف الكالـ منفي ، ٍبًمًو الرُّسيؿي

                                                               رسكؿ: خبر مرفكع بالضمة. ،كالمستثنى منو محذكؼ
، فائدة: (  إذا جاء االستثناء عمى طريقة المدح بما يشبو الذـ أم كانت الجممة منفية بمثؿ )ال عيبى ال فضؿى

فمو إعراب كاحد كىك كجكب النصب                                 قمبيا. ال عيبى في ىند إاٌل طيبةى  كبعدىا صفة مدح فاالستثناء تاـ منقطع.
                                                                 بيٌف فمكؿ مف قراع الكتائب     كال عيبى فييـ غيرى أٌف سيكفيـ       

أف سيكفيـ: المصدر المؤكؿ في محؿ جر مضاؼ إليو مجركر.  غير: مستثنى منصكب كجكبان كىك مضاؼ
                                                                                   السبب: االستثناء تاـ منقطع منفي.

                                               يسمك عف األىؿ كاألكطاف كالحشـ    كال عيبى فييـ سكل أفا النزيؿى بيـ    
: المصدر المؤكؿ في محؿ جر مضاؼ إليو مجركر.  سكل: مستثنى منصكب كجكبان كىك مضاؼ أٌف النزيؿى

                                                                                                السبب: االستثناء تاـ منقطع منفي.
                                                          كطاعتي كصبرم عمى البمكل           كمالي ذنبه غيرى سمعي       

                                                    مجركر. غير: مستثنى منصكب كجكبان كىك مضاؼ.سمعي: مضاؼ إليو
                                                                                       السبب: االستثناء تاـ منقطع منفي.

                                                فائدة:إذا جاء بعد )غير ، سكل( جممة ) أفا ( كاسميا كخبرىا فاالستثناء منقطع.
              :النصيف كاختمفت األسباب، اذكر ذلؾ الحكـ مبينان األسباب بعد بياف المستثنىىذيف تشابو حكـ المستثنى في  -

منا (                                                                                   قاؿ تعالى: ) الى يىٍسمىعيكفى ًفييىا لىٍغكنا ًإالا سىالى
                                                      األحباب ىينة الخطب ككؿُّ مصيبات الزماف كجدتيا           سكل فرقةى 

                                سالمان: مستثنى كاجب النصب )تاـ منقطع منفي( المستثنى ليس مف جنس المستثنى منو .



                                                                             سكل: مستثنى كاجب النصب )تاـ متصؿ مثبت(.
:                                                                                              الكفي غيرً  \ال أثؽ بأحدو غيرى  -

: مستثنى منصكب كىك مضاؼ. الكفي: مضاؼ إليو مجركر.                                                                غيرى
                                                     كر.غيًر: بدؿ مجركر كىك مضاؼ. الكفي: مضاؼ إليو مجر 

                         عند استبداؿ )غير، سكل( بػ)إاٌل( يككف حكـ إعرابيما إلى االسـ الكاقع بعد )إاٌل( نحك: - فائدة:
ؽ إاٌل المجدي )بدؿ ما فاز متسابؽ إاٌل المجدى )مستثنى منصكب(. ما فاز متساب (:المجدِّ  ) ما فاز متسابؽ غير

ال ترافؽ أحدان إاٌل الصادؽى )مستثنى منصكب(. ال ترافؽ أحدان إاٌل (، ال ترافؽ  أحدان سكل الصادؽً ) مرفكع(.
ال أثؽ بأحدو إاٌل الكفيى )مستثنى منصكب(. ال أثؽ بأحدو إاٌل (، ال أثؽ بأحدو غير الكفي) الصادؽى )بدؿ منصكب(.

                                                                                                                    )بدؿ مجركر(. الكفيِّ 
                                                             غير شككل مستمرة      ليس لمقكـ حديثه              

: : جائز النصب عمى االستثناء. غيري                                                                       بدؿ مرفكع. ألف االستثناء تاـ متصؿ منفي. غيرى
                                                        ال ينزؿ المجد في منازلنا            كالنـك ليس لو مأكل سكل المقؿ

                                     صبو الفتحة المقدرة عمى األلؼ لمتعذر كىك مضاؼ.سكل: مستثنى منصكب كعالمة ن
       السبب: تاـ متصؿ منفي.    سكل: بدؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى األلؼ لمتعذر كىك مضاؼ.

                          (بضمير متصؿ إلى )إاٌل(، فيجب أف يقع ما بعد )إالٌ  ،عند تحكيؿ )غير، سكل( المتصمة
، أنًت، أنتما، أنتـ، نحف(.المتكمـ: )أنا ضميران منفصالن لمرفع كىك: - (.المخاطب: )أنتى الغائب: )ىك،  ، أنتفى

(. إذا كاف حكـ ما بعد )إاٌل( رفعان. نحك:ىي، ىما، ىـ ، ما حضر سكاه )االستثناء مفرغ حسب المكقع ، ىفا
: فاعؿ مرفكع(  ، سكلما فاز في السباؽ سكاكما )االستثناء مفرغ ا حضر إاٌل ىك.م، تصير: : فاعؿ مرفكع(سكل

: فاعؿ مرفكع(، تصير: ما فاز في السباؽ إاٌل أنتما. لـ يأت إلى االجتماع غيرؾ )االستثناء مفرغتصير:  ، غيري
                                                                                                           لـ يأت إلى االجتماع إاٌل أنت.

، المخاطب: )إٌياؾ، إٌياؾ، إٌياكما، إٌياكـ، إٌيانا(. المتكمـ: )إٌيام كضميران منفصالن لمنصب كىك)أٌيا( كفركعو: -
حضر الطالب ، إٌياىف(. إذا كاف حكـ ما بعد )إاٌل( نصبان نحك: ، إٌياىـالغائب: )إٌياه، إٌياىا، إٌياىما إٌياكف(.

     حضر الطالب الدرس إاٌل إٌياؾ.، سكل: كاجب النصب (، تصير: ) االستثناء تاـ متصؿ مثبتالدرس سكاؾ 
ىا ال أناقش إاٌل إٌياؾ. ما قابمتي غيرى ، تصير: : مفعكؿ بو منصكب(، سكلال أناقش سكاؾ )االستثناء مفرغ

ما عمى األرض مف يحب سكانا  ما قابمتي إاٌل إٌياىا.، تصير: : مفعكؿ بو منصكب(، غيرىىا)االستثناء مفرغ
ما عمى أك  ما عمى األرض مف يحب إاٌل إٌيانا )مستثنى منصكب جكازان(، تصير: )االستثناء تاـ متصؿ منفي(

 األرض مف يحب إاٌل نحف )بدؿ مرفكع(

                                                         شبو النجكـ بأعيف الرقباء          ما راعنا الدجى شيءه سكل 
                                                                               استبدؿ )غير( بػ )سكل( ثـ بٌيف حكـ نصبيا ؟ ذاكران السبب . 

                                                                               نجكـغيري شبو ال -غيرى شبو النجكـ 



                                                               حكمو: جكاز النصب عمى االستثناء أك االتباع عمى البدلية . 
                                                                 منفي(.السبب: ألف الجممة منفية كالمستثنى منو مكجكد )تاـ متصؿ 

مف كالـ التابعيف: )ليس ألبدانكـ ثمف إال الجنة فال تبيعكىا إاٌل بيا(. استبدؿ )غير( بػ )إاٌل ( كأعد صكغ الجممة 
                                         ىا. )تاـ متصؿ منفي(. فال تبيعكىا بغير   ، غيري الجنةً   مضبكطة بالشكؿ. غيرى الجنةً 

            إذا جاء قبؿ )غير، سكل( حرؼ جر فأننا ننقؿ حرؼ الجر إلى ما بعد )إاٌل( متصالن بضمير مناسب نحك: -
        (ال أثؽ إاٌل بنا  -(، ) ال أثؽ بسكانا  ال أثؽ إاٌل بي -(، ) ال أثؽ بغيرم ال أثؽ إاٌل بؾ - ال أثؽ بغيرؾ) 

ال  -(،) ال اعتمد عمى غيرىف ال أعتمد إاٌل عميؾ -(، ) ال اعتمد عمى سكاؾ ال أثؽ إاٌل بيا -) ال أثؽ بسكاىا 
                                                                                                   .  (أعتمد إاٌل عمييف

فتصير:  ستبدؿ )إاٌل( بػ )سكل(لزاىرة لف تزدىي أبدان بسكانا (، ن) ىذه ربكعنا ا قكلنا: استبدؿ )إاٌل( بػ )سكل( في
                                                                                                                   ىذه ربكعنا الزاىرة لف تزدىي إاٌل بنا.      

                                                     كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيني كبينيا            سكل ليمة إني إذان لصب أأترؾ ليمى ليس
                                                                   سكل: اسـ )ليس( مؤخر مرفكع كىك مضاؼ.السبب: االستثناء مفرغ.

                                                        غيػػػػػػػػػػػػػػػػػسكاه فإف اهلل يعطيؾ ما تبت     سؿ اهلل ذا المف العظيـ كال تسؿ   
                                                              سكل: مفعكؿ بو منصكب كىك مضاؼ. السبب: االستثناء مفرغ.   

                                                           احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنبيو تباشير الصب    كما الدنيا سكل حمـو لذيذو            
                                                                                       سكل: خبر مرفكع كىك مضاؼ. السبب: االستثناء مفرغ.

                                                كلـ يرض إاٌل قائـ السيؼ صاحبا      نفسو        رأيو غيرى في كلـ يستشر 
                                ة منفية كالمستثنى محذكؼ.نفسو: مفرغ: يعرب حسب مكقعو مف اإلعراب ألف الجمم غيرى 

                                                                    كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقي القمب محتسب صب       لعمرؾ ما يناؿ الفضؿ إاٌل        
                                                                                                : فاعؿ مرفكع.تقيي 

                                    سكل( بحسب مكقعيا مف الجممة إذا لـ ترد بمعنى)إاٌل( نحك: قد تعرب )غير، فائدة:
                                            سكام ييابي المكتى أك يرىب الردل         كغيرم ييكل أف يعيش مخمدا

                                                                                           سكل، غير: مبتدأ مرفكع.
                                    )خال اهلل ال أرتضي إاٌل الكفي في المممات(. في أعراب لفظ الجاللة كجياف كضحيما. 

                                                     اهلًل: لفظ الجاللة اسـ مجركر   -مفعكؿ بو منصكب    اهللى: لفظ الجاللة 
                                                             ؿو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحشاشة في بدفو ناح               لـ ييبًؽ مني حبُّيا ماخال    

 لـ يبؽ مني حبيا خال حشاشةو في بدف ناحؿ .:   اجعؿ )حشاشة( مجركرة في جممتيا 

                                                  كأنشد ما لـ تنشد الطير مثمو          عدا الطائر المحكي شرقان كمغربا
الطائر: مفعكؿ بو ، : فعؿ ماض مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر كفاعمو ضمير مستتر كجكبان تقديره )ىك(عدا



 عدا: حرؼ جر الطائر: اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة. منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة.

 

 التمييز                        
 تعريفو: 

أعطيت الفقير صاعا ) ا قبمو مف اسـ ذات أك جممة، نحك: اسـ نكرة جامد متضمف معنى ًمٍف يفسر كيبيف م 
. ؼ)بيرا ( تمييز منصكب بيف كفسر نكع ما قبمو كىك) صاعا(. ك) ىكاء ( تمييز ( ىكاءن  طابت القريةي ) ك ،(بيٌران 

ة، كلذا سمي تمييز نسبة كحكمو النصب. إذ كضح نكع الطيبة المنسكبة إلى القريمنصكب بيف كفسر جممة، 
 كالناصب لو ىك االسـ المفسر المميز أك الجممة المفسرة المميزة مف فعؿ أك شبيو.

أف التمييز يفسر ما  الفرؽ بيف الحاؿ كالتمييزك  .لذكات أك النسبا  االسـ المنصكبي المفسري لما انبيـ مفأك ىك 
                                                  . ما انبيـ مف الييئات أما الحاؿ فيفسر ،انبيـ مف الذكات كالنسب

مبتسما : فسر ما انبيـ مف الييئة فييئة المقابؿ حينما قابؿ الضيؼ في حالة ، فقابمتي الضيؼى مبتسمان  :مثاؿ 
نما فسرت قماشا : لـ تفسر ىيئة الف ،عندم متره قماشان  :ماأ .، فيك حاؿتبسـ كفرح  .إبيامو كىك الذاتمتر كا 

ىك نفس . التمييز يتضمف معنى ) ًمف (، ففي السياؽ : عندم متره قماشا ، فكأنني أقكؿ : عندم متره مف قماشو 
 حميب.كأنو يقكؿ : عندم ككبه مف  حميبا،عندم ككبه . السياؽ لكف الصياغة اختمفت أما الداللة فكاحدة

 يقكؿ ابف مالؾ رحمو اهلل تعالى 

                                ينصبي تمييزا بما قد فسره                       معنى )مف( ميًبيفي نكرةاسـه ب       
 : كالتمييز نكعاف

 ز، المميا التمييز قماشا ،عندم متره قماشان  :نحك ، كيقاؿ عنو تمييز المفرد كينعت بتمييز الممفكظ :تمييز ذات  - 
 . كىك ممفكظ ،متر المبيـ ىك

شيئا  أم نالحظ ،اشتعؿ الرأسي شيبان  :، نحك، كينعت بتمييز الممحكظتمييز الجممة تمييز نسبة ، كيقاؿ عنو  - 
 ، كىك نسبة االشتعاؿ إلى الرأس، فالمبيـ ليس االشتعاؿ كحده كال الرأس كحده.الجممةأك في ىذه النسبة مبيما 

                                                                                 
                                                                                                    :أو المفرد تمييز الذات -2

( تبقى) لتراي قكلنا: شًربت لتران ماءن، إذا قمنا: شربت لترا، كىك الذم يبيف كيكضح األلفاظ الدالة عمى المقادير، فف



لفظة غامضة تحتاج إلى ما يكضحيا كيزيؿ غمكضيا، كىذه ىي كظيفة التمييز، فمما قمنا ) ماء ( زاؿ المبس 
                                                      كاتضح المراد. ؼ)ماء( ميزت كممة ) لترا ( كىي كممة ممفكظة مفردة.

                                                                                                     كتمييز المفرد أربعة أنكاع:
                                                          تمييز الكيؿ: )صاعا، حفنة، ككبا، مدا...(: اشتريت صاعا قمحا -
                    تمييز المساحة كاألطكاؿ: ) ىكتارا، فدانا، شبرا، مترا، ذراعا...(: اشتريت ىكتارا أرضا، عندم متر قماشا -
                                                        تمييز الكزف: ) رطال، كيمك، جراما، قنطارا، طنا...(:عندم طف حديدا -
 صريح نحك: عندم أربعكف قمما  -دد:كىك قسماف: تمييز الع -

 كـ قمـو عندم، كأعني بذلؾ عندم أقالـ كثيرة كناية نحك:    -                           

مثقاؿ )أم الكؼ . كالقيراط كزف كيشبيو  (أك مكضع راحة قدر راحة)كذلؾ ك أك أشباه المقادير فالمتر مساحة  -
 ....(، الجرة، كعاء، البرميؿ). كالمتر مكياؿ كيشبيو (ذرة

 : أنكاع تمييز المفرد

 عندم متره قماشان   -           في الدكرًة أربعكف مشتركان   - 

                                                                      شربتي لتران حميبان   -                 أعطيتو قيراطان ذىبان   - 
  :مشتركا ( ك)قماشا( ك)ذىبا ( ك)حميبا ( فسر اسما قبمو كبينوالتمييز ) ف

  (ا : لتر ، كحميبا فسرا: قيراط، كذىبا فسرشتركا فسر: أربعكف، كقماشا فسر: متر) م :كىك

  .. (كلكاله لما عرفنا معنى العدد )أربعيف( ك ) المتر ( ك ) القيراط ( ك ) المتر

                                                                                                                                 .يفعى فمي  تعني أف المميز مفرد، كأما ممفكظففأما ذات ات أك تمييز الممفكظ مف التمييز ينعت بتمييز الذ ىذا النكع
                                                                                                                                         :أحواؿ تمييز المفرد -

                                                        ان شربتي لتران  حميبالنصب عمى التمييز، نحك: عندم ىكتار أرضان،  -
،  الجر بمف، نحك عندم ىكتاره  -                                                               شربتي لتران مف حميبو مف أرضو
-  ، .                                                                  حميبو  شربتي لترى الجر باإلضافة، نحك: عندم ىكتاري أرضو
 البدلية مف االسـ المفسر نحك: عندم ىكتاره أرضه االتباع عمى  -

 حرؼ جر ،  :مفعكؿ بو منصكب ، مف :فعؿ كفاعؿ ، لترا :فػ ) شربتي لتران مف حميبو ( شربت

                                      .حميبو : اسـ مجركر بمف كعالمة جره الكسرة كالجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ شربتي 
الصريح فميس لو إال النصب عمى التمييز، فتقكؿ عندم ثالثكف كتابا، كال تقكؿ عندم ثالثكف مف أما العدد 

                                                                                                           كتاب



ب تمييز ال يمكف كلـ يسمع ىذا إنما نتعامؿ ال نقكؿ عنو تمييز أك نقكؿ الجار كالمجركر في محؿ نص :مالحظة
لكف مف خالؿ الكظيفة  ،ندرؾ أف ) مف حميب ( فسرت المتر مف خالؿ المعنى ، فنحفمعو كما يقتضيو السياؽ

                                                     . : مف حرؼ جر حميب اسـ مجركرالنحكية نعرب كما في السياؽ
 أو الممحوظ: بةتمييز النس -1

أنا أكثر منؾ ماال  )كقاؿ تعالى (، كفجرنا األرض عيكنا )، كقاؿ تعالى (اشتعؿ الرأسي شيبا) قاؿ تعالى  :مثاؿ
.                                                                                 ( ) امتأل الحكضي ماءن  كجممة:ػ ،( كأعز نفرا

نستطيع أف  فال . أما في تمييز النسبة يفسر الذات مثؿ ) عندم متر قماشا ( قماشا فسر المترتمييز الذات ف
) الماء يفسر ك) النفر يفسر العزة ( ك() العيكف تفسر األرض)الشيب يفسر الرأس ( ك: نقكؿك  نطبؽ ذلؾ
ممة أم يفسر عالقة شيء تمييز النسبة يفسر الج فإف تمييز الذات يفسر المبيـ مف الذكاتفإذا كاف ، ( الحكض

    كثرية بالماؿ أك األكثرية بي ( ) األرض بالتفجير ( ك) األك ( ما عالقة ) االشتعاؿ بالرأسف، بشيء في الجممة
 نسبة كىي عالقة الشيء بالشيء في الجممةاللكف يفسر ك  الذاتتمييز النسبة ال يفسر ف ؟) الحكض باالمتالء (ك

في فالمميز ليس ذاتا كغير ممفكظ لكنو ممحكظ نالحظو مف خالؿ السياؽ  (؟ اشتعؿ الرأس) ماذا يقصد بػ 
 أم أف التمييز ىنا تمييز جممة ، لذلؾ تمييز النسبة ال يقع إال في جممة الجممة.

 النقطة األولى

لرأس أك ؿ بافي المثاؿ األكؿ نجد أف التمييز شيبا ليس تمييزا لالشتعاؿ كال لمرأس ، بؿ ىك تمييز لعالقة االشتعا
فالنسبةي بيف الفعًؿ اشتعؿ كالفاعؿي الرأس تحتاج إلى تفسير ك بياف أم تحتاج إلى تمييز  ،لطبيعة ذلؾ االشتعاؿ

( فإذا لـ نجد  كغيرىا ىكتار، لتر، متر : )فيك يفسر جممة كال يفسر ذاتا مفردة مثؿ، لذلؾ سمي : تمييز النسبة
 التمييز ىنا تمييز نسبة كليس تمييز ذات يعنيشيئا مف ذلؾ فالعالقة تككف عالقة إبياـ 

 النقطة الثانية

فيو أك التمييز المفسر لمجممة قبمو يككف منقكال عف فاعؿ أك مفعكؿ أك مبتدأ، أك غير منقكؿ، فإف تمييز النسبة 
                        :                                                           أنكاع تتضح مف خالؿ العالقة بالجممة

شيبا ( تمييز محكؿ مف فاعؿ لك  الرأسقاؿ تعالى ) اشتعؿ ، ( ) تمييز نسبو محكؿ مف فاعؿ النوع األوؿ -
أصمو فاعؿ فحكؿ مف الفاعؿ  :شيب(،  ) اشتعؿ شيب الرأس :قمنا في غير القرآف حتى نصؿ الى نفس التعبير

ة رفعو الضمة كىك مضاؼ  فاعؿه مرفكع كعالم :ى الفتح ، شيبي فعؿ ماض مبني عم :اشتعؿى  فصار تمييزا محكال
 مضاؼ إليو مجركر :الرأسً 

                         شيبا محكؿ مف فاعؿ إلى تمييز ػ شيبا : تمييز منصكب كعالمة نصبو الفتحة :اشتعؿ الرأس شيبا



  : فاعؿ مرفكع(.) ماء كمثمو: فاض اإلناء ماء ) ماء: تمييز منصكب(، أم فاض ماء اإلناء

 ) ذات أك نسبة ( ػ ( عيكنا: تمييز قاؿ تعالى ) فجرنا األرض عيكنا، ( ) تمييز محكؿ مف مفعكؿ بو النوع الثاني

ال يكجد عدد كال مقدار ألف تمييز  :كالضابط الثاني، ال تفسر األرض ىذا الضابط األكؿ ا، ألف عيكننقكؿ نسبة
 فحكمنا مف خالؿ ىذه الضكابط أف ىذا تمييز نسبة، الذات إما تمييز عدد أك تمييز مقادير

 ( ) فجرنا عيكف األرض ،) فجر اهلل عيكف األرًض ( :آخر قمنا اف تعبير آلك نعبر في غير القر 

 .، كمثمو: غرسنا األرض أشجارا، أم غرسنا أشجار األرضً مفعكؿ بو  فعندما ينتصب عمى التمييز يككفي أصموي 

، أم تمييز محكؿ مف مبتدأ :( ماال أنا أكثر منؾ ماال ) :قاؿ تعالى، ( ) تمييز محكؿ مف مبتدأ النوع الثالث
 مالي أكثر مف مالؾ. كمثمو: خالده أكثري مف أخيو عممان، أم عمـ خالدو أكثري مف عمـ أخيو.

  :تمييز النسبة يأتي محكال

 (اشتعؿ الرأس شيبا :يككف : مف فاعؿ )اشتعؿ شيب الرأسقد 

 (د يككف محكال مف مفعكؿ بو )فجرنا عيكف األرض: فجرنا األرض عيكناكق

                                                       ( أنا أكثر منؾ ماال :مبتدأ مثؿ : ) مالي أكثر مف مالؾكقد يككف مف 
 كقد ال يككف محكال:

 ، كىكر الحكض كال يفسر االمتالء فيك تمييز نسبةامتأل الحكضي ماءن ، ماءن تمييز يفسر عالقة كال يفس :مثاؿ
إذف ىك  ،الحكضً  امتأل ماءي  :تمييز ال يمكف تحكلو مف فاعؿ كال مفعكؿ كال مبتدأ كال غيره فال يصح أف نقكؿ

                                                                         : تمييز النسبة ينقسـ إلى قسميفف .تمييز غير محكؿ
                           .، كقد مر بنا في األنكاع الثالثةف فاعؿ أك مفعكؿ أك مبتدأ حكمو النصب دائماعتمييز محكؿ   -
 :مثاؿ، ما النصب أك الجر بمفحكمو الجكاز إ، عمى حالة كاحدة ال يقبؿ التحكيؿ تمييز غير محكؿ ثابت  -

 (.كيمكف جٌره بمف ) ما أكرمو مف فارسو  ،أكـر بو فارسان 

                      

 

 

 



 تمييز العدد               
ـا األشياء التي نعدُّىا  -                                           (المعدكد التمييز)يقصد بالعدد: الرقـ الحسابي الذم يحدد كى
 .األشياء التي يجيء العدد مبٌينان لكميتيا ( تمييز العدد) يقصد بالمعدكد:   -

 .ثماف تسع عشر كاحد اثناف ثالث أربع خمس ست سبع  :العدد المذكر: ما كاف خاليان مف عالمات التأنيث - 

    مؤنث :كاحدة ،مؤنث بألؼ التأنيث المقصكرة :إحدل :العدد المؤنث: ما كانت فيو إحدل عالمات التأنيث  - 
 .ثالثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، مؤنث بالتاء المتكسطة :اثنتاف ،بالتاء المربكطة

المعدكد المذكر: ىك ما كاف مفرده مذكران: )رجؿ قمـ كتب جنكد خطابات مساجد مسافركف رجاؿ عماؿ   -  
 .(..أرغفة أبناء

المؤنث: ىك ما كاف مفرده مؤنثان: )مدرسة مدارس قرية قرل مدينة مدائف صفحة صفحات قبيمة  المعدكد  - 
 .(..قبائؿ

 :كتأنيثو ىك المفرد، ألنو األصؿ العددذلؾ أف المعمكؿ بو في تذكير ا

 (حدائؽ، مدارس، قرل، أمـ، عامالت( مؤنثة ألف مفردىا مؤنث: )حديقة، مدرسة، قرية، أمة، عاممة) 

 . ، كتاببلطا ،ذكرة ألف مفردىا مذكر: رجؿ( مكتب طالب، ،ك)رجاؿ

                                                                            :العددأحواؿ 

 تذكير العدد وتأنيثو: -2

 :نقكؿ ،( يطابقاف المعدكد تذكيران كتأنيثان دائمان الكاحد كاالثناف  العدداف ) أواًل:

 .كاحده، امرأةه كاحدةه قرأتى قصةن كاحدةن، ككتابان كاحدان رجؿه 

تىٍيف اثنتٍيف كثنتاف، رجالف اثناف، امرأتاف اثنتاف  . ككتابٍيف اثنٍيف ،كثنتيف قرأت قصى

بف، كشربت ككبٍيف اثنٍيف مف الماء قطعتٍيف اثنتٍيف مف الجي  .أكمتي رغيفان كاحدان، كتفاحةن كاحدةن كى

تأتي عكس المعدكد دائمان أم تخالؼ التمييز تذكيران كتأنيثان في جميع  (9 إلى 3ردة مف )األعداد المف ثانيًا: 
: حضر ثالثةي طالبو أك معطكفا عمييا، نحك أك مركبة مع عدد آخر مفردةكانت في ذلؾ إذا الحاالت سكاء 

ائدى   .مدة العمؿ سبعي ساعاتو  األسبكعي سبعةي أياـ، معي خمسةي كتيبو كمع أخي خمسي كراساتو ، كحفظكا ثالثى قصى

كرو   .ًفي المكقؼ تسعي سيارات كتبو تسعةي  في الخزانة، في الكتاب ثمانيةي دركسو كفيو ثماني صي

في ىىذا الكتاب ثالثى عشٍ في الفصؿ ثالثةى عشى  رةى البا أجبتي عف أربعى عشٍ نجح أربعةى عشرى ط، رةى خريطةن رى طالبا كى
 .مسألةن 



 ..رةى ثمرةن كتابان عمى الشجرة خمسى عشٍ عمى المكتب خمسةى عشرى 

 :كتأنيثان  أم يخالؼ المعدكد تذكيران  (9إلى  3(: إذا كاف مفردان فحكمو حكـ )11العدد ) ثالثًا: 

 قرأتي عشىرىةى كيتبو ك عٍشرى مجالتو  .نساءو  ري عشٍ رجاؿو ك رةي عشى 

 :مثؿ المعدكد تذكيران كتأنيثان ( تأتي 11فإف )(  19إلى  11( مركبان مع عدد مفرد )11أما إذا كاف )

 :كالعدد المفرد يأخذ حكمو السابؽ

 رةى محاضرةن إحدلى عشٍ  :محاضرة  11 ،أحدى عشرى طالبان  :طالبان  11

 رةى درجةن اثنتا عشٍ  :درجة  12 ،اثنا عشرى كتابا :كتابا  12

 .مايطابقاف المعدكد تذكيران كتأنيثان بجزأيي (12 ك 11 كعمى ىذا نجد أف العدديف )

 .رةى ساعةثالثى عشٍ  :ساعة  13ثالثةى عشرى مسافرا.  :مسافران  13

 .رةى مزرعةخمسى عشٍ  :مزرعة  15خمسةى عشرى طابقا.  :طابقا  15

 .رةى مسابقةتسعى عشٍ  :مسابقة  19تسعةى عشرى متفكقا.  :متفكقا  19

 :امؤنثأـ  امذكر ، ال تتغير سكاء أكاف المعدكد عشركف كثالثكف إلى التسعيف كمئة كألؼالعقكد ألفاظ  رابعًا: 

 .كتابا عشريف قرأت، طالبان سبعكف  المدرجفي ، .ثالثكف طالبان كثالثكف طالبةن  حضر

ذا كاف ىناؾ عدد مفرد مع العقكد فإنو يمتـز بقاعدتو السابؽ ذكرىا  :نقكؿ ،كا 

الكتاب ثالثةه كأربعكف درسان في حفظت خمسةن كعشريف نىصان، في كؿ نص خمسه كعشركف صكرةن خيالية في 
 :.الدرس أكثر مف اثنتيف كعشريف فكرةن 

 ، خمسيمائة شجرةو درىـمائة كتاب، مائة كراسةو خمسيمائًة 

، ستمائة كرقةو  ، تسعيمائة سنةو ستيمائة طالبو  تسعيمائًة عاـو

 :يكتب عدد المائة معيا كممة كاحدة

 .ئة ثمانمائة تسعمائةمئتاف ثالثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة سبعما

                                             .ستمائة ،خمسمائة :عدد المائة المتصؿ بيا مذكر دائما ألف مائة مؤنث
ـي ألؼو  سنة ألؼو  ،ألؼي زىرةدرىـ ألؼي  سبعة آالؼ  سبعة آالؼ طالبو  ،ستة آالؼ كرقةو درىـو ستة آالؼ  ،عا
 .تسعة آالؼ بيت تسعة آالؼ نخمةو  ،ثمانية آالؼ عاـو  ثمانية آالؼ سنةو  ،طالبةو 

( 21( أك )11عدد األلكؼ مؤنث دائمان ألف معدكده )ألؼ( مذكر: إذا كاف مفردان ككذلؾ إذا كاف مركبان مع )
 :فالعشرة مثؿ المعدكد المذكر كالعقكد بصيغة كاحدة

 ألؼى طالبةو  خمسةى عشرى  :طالبة  15111خمسةى عشرى ألؼى طالبو  :طالب  15000  

 خمسةه كعشركف ألؼى طالبة :طالبة 25111كعشركف ألؼى طالبو  خمسةه  :طالب  25000 



 :أمثمة أخرل

بًِّو أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ) ًثيفى لىٍيمىةن كىأىٍتمىٍمنىاىىا ًبعىٍشرو فىتىـا ًميقىاتي رى كىاعىٍدنىا ميكسىٰى ثىالى  142األعراؼ  (ۚ  كى

ةه كىاًحدىةه ًإفا ىٰىذىا أىًخي لىوي ) ًليى نىٍعجى ةن كى ًتٍسعيكفى نىٍعجى  23ص  (ًتٍسعه كى

 155األعراؼ  (كىاٍختىارى ميكسىٰى قىٍكمىوي سىٍبًعيفى رىجيالن لًِّميقىاًتنىا)

ٍمًسيفى عىامنا) ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالا خى ا ًإلىٰى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى  14العنكبكت  (كى
                                                                                       عداد وبناؤىاإعراب األ

 :لماا كاف العدد اسمان فإنو يعرب كأم اسـ عادم، فيأتي في جميع المكاقع اإلعرابية لألسماء

 .يأتي العدد مبتدأن: في الكتاب خمسكف درسان، عندنا سبعي سيارات

 .العدد خبران: عددي الطالب خمسةه كثالثكف، الشير ثالثكف يكمان يأتي 

 .يأتي العدد فاعالن: نجح أربعةه كعشركف طالبان، كرسب ثالثةى عشرى 

 .يأتي العدد نائب فاعؿ: كيسرت مني ثالثةي أقالـ، حيبس عشركف مخالفان 

 .يأتي العدد مفعكالن بو: حفظت ثالثةى دركس، أرسمت خمسان كعشريف دعكة

 .أتي العدد اسـ كاف: كاف عشركف طالبان غائبيف، صار ثالثةي طالب متفكقيفي

 .، كصار أربعيفدرىمان يأتي العدد خبر كاف: كاف ثمف الكتاب ثالثيف 

 .يأتي العدد اسـ إف: إف سبعةى طالب قد نجحكا، لكفا ثالثةى قد غابكا

 .يأتي العدد خبر إف: إف عددى الحاضريف خمسةه كسبعكف

 .دد حاالن: جاء الفريؽ عشريف عضكان، كاختار مكسى قكمو سبعيف رجالن يأتي الع

 .يأتي العدد صفةن: الطالبي العشرةي متفكقكف، الصفحة التاسعةي محذكفة

 .كىكذا.. في بقية المكاقع اإلعرابية

                                                                                                    كيؼ يعرب العدد:  
األعداد المفردة )الحاد( تعرب إعراب االسـ المفرد: ترفع بالضمة الظاىرة، تنصب بالفتحة الظاىرة، كتجر  أواًل:

 :تعرب إعراب المثنى، نقكؿ ( 2) بالكسرة الظاىرة، ما عدا 

 ،منصكب بالفتحة الظاىرة( )اسـ إف :نجحكا طالبو  إف ثالثةى  ،فاعؿ مرفكع بالضمة(: ) طالبو  نجح ثالثةي 
 ( )مجركر بالكسرة: ساعاتو  استذكر الكاجب في ثالثً 

اؼه ) قىاؿى اٍلمىًمؾي ًإنِّي أىرىٰل سىٍبعى بىقىرىاتو ًسمىافو يىٍأكيميييفا سىٍبعه ًعجى مفعكؿ أكؿ أرل منصكب )سبعى: ، 43يكسؼ (كى
 (فاعؿ مرفكع بالضمةسبعه: ) ، بالفتحة(



بانىا ) نائب عف المفعكؿ المطمؽ منصكب بالياء ألنو ممحؽ ) ، 11غافر  (أىمىتانىا اٍثنىتىٍيًف كىأىٍحيىٍيتىنىا اٍثنىتىٍيفً قىاليكا رى
 .( مكتتيف اثنتيف) بالمثنى 

، أما المختكـ بألؼ ) إحدل ( بنى عمى فتح الجزأيف دائمان ي مف أحدى عشرى إلى تسعةى عشرى  المركب العدد ثانيًا: 
كاثنا عشرى كاثنتا عشرةى يككف جر( أك  نصب أك في محؿ رفع) ( فإنيما يبنياف عمى السككف،  أك ياء ) ثماني

مبنيا يبقى كالجزء الثاني ألنيما ممحقاف بالمثنى الجزء األكؿ منيما معربا فيعرب باأللؼ رفعا كبالياء نصبا كجرا 
  .، ألنو بمنزلة النكف مف المثنىعمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب

 :مادةى  ةى رى عشٍ  ثالثى ةى عشرى تخمفكا في ستى رى طالبان لكف نجح خمسةى عشى 

مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ نصب  :ةى عشرى ستى مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ رفع فاعؿ( ) :رى خمسةى عشى )
 (مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ جر ةى:رى عشٍ  ثالثى اسـ لكف( )

 :حصمف عمى تسعى عشرةى جائزةن  عشرةى طالبةى  مديري سبعى كافأ ال رةى طالبةن ككفئت تسعى عشٍ 

مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ  :عشرةى  سبعى مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ رفع نائب فاعؿ( ) :رةى تسعى عشٍ )
 (.مبني عمى فتح الجزأيف في محؿ جر :تسعى عشرةى نصب مفعكؿ بو( )

أكمت اثنتي  ،عشر( مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب)اثنا( فاعؿ مرفكع باأللؼ: )نجح اثنا عشرى طالبان 
حصمت عمى  اإلعراب،)عشرة( مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اء)اثنتي( مفعكؿ بو منصكب بالي :عشرةى برتقالة

                                      اإلعراب.)عشر( مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف  )اثني( مجركر بالياء: اثنٍي عشرى كتابان 
ذا كاف ك تعرب إعراب جمع المذكر السالـ ترفع بالكاك  ( 90 إلى 21العقكد مف ) ثالثًا: تنصب كتجر بالياء.. كا 

 :قبميا عدد مفرد مما سبؽ فإنيا تعرب مثؿ إعرابو ألنيا في ىذه الحالة معطكفة عمى ما قبمو

حصمت عمى  .سبعكف( معطكؼ مرفكع بالكاك) سة( فاعؿ مرفكع بالضمة خم)  :نجح خمسةه كسبعيكف طالبان  -
 )خمس( مجركر بالكسر)سبعيف( معطكؼ مجركر بالباء: كسبعيف درجة خمسو 

 .اءي)عشريف( معطكؼ مجركر بال لياءاثنيف( مجركر با: ) العبان الفريؽ مف اثنٍيف كًعشريف  ككفيت -

نائب عف  (ثمانيف) (:ثمانيف جمدة ) فاجمدكىـ ،حاؿ منصكب بالياء (أربعيف) (:فتـ ميقات ربو أربعيف ليمة)  -
مبتدأ مرفكع بالضمة  (تسعه كتسعكف ) (:إف ىذا أخي لو تسعه كتسعكف نعجة)  ،المفعكؿ المطمؽ منصكب بالياء

 معطكؼ مرفكع بالكاك

العشريف( ) الثة( صفة مجركرةالساعة( مجركر بالكسرة )الث: ) كصمت الطائرة في الساعًة الثالثًة كالعشريف ليالن  -
حاؿ منصكب ( ثالثةن ) : جاءت فرؽ المباريات ثالثةن كعشريف عضكان  ، معطكؼ عمى ما قبميا مجركر بالياء

 معطكؼ عمى ما قبمو منصكب بالياء)عشريف(   بالفتحة

 :يعرباف إعراب االسـ المفرد 1111، 111: العدد رابعاً  



 مبتدأ مرفكع بالضمة :مائةي  ،درىـمائةي  عندم

 مفعكؿ بو منصكب بالفتحة :مائة درىـ،أعطيت صديقي مائةى 

 مجركر بالكسرة :مائة درىـ،اشتريت الثكب بمائًة 

 فاعؿ مرفكع بالضمة :ألؼ ،حضر ألؼي عالـ لممؤتمر

 مفعكؿ بو منصكب بالفتحة :ألؼى  ،ألؼى متفكؽو  مديري كـر ا

 مجركر بالكسرة :ألؼ درىـ، بعت المحصكؿ بألؼً 

                                                                                                        تمييز العدد
 .تمييز العدد ىك االسـ الذم يقع بعد العدد يكضحو كيفسره كىك ما نعرفو بالمعدكد

 (صفةكيعرباف ( ال تمييز ليما، ألنيما يتبعاف ما قبميما )2، 1العدداف ) أواًل: 

 صفة مرفكعة بالضمة (:اثناف) ،نجح طالباف اثناف. صفة منصكبة بالياء (:اثنتيف) ،أكمت تفاحتيف اثنتيف

 صفة مرفكعة بالضمة (:كاحده ) ،إليكـ إلو كاحده . صفة منصكبة بالفتحة (:كاحدان ) ،حفظت درسان كاحدان 

 صفة مجركرة بالكسرة (كاحدو ) ،مررت ببستاف كاحدو 

 :يأتي تمييزىا جمعان مجركران  (10إلى  3األعداد المفردة مف ) ثانيًا: 

 ضيكؼو تمييز العدد مجركر بالكسرة عندنا أربعةي . دركسو تمييز العدد مجركر بالكسرة حفظت خمسةى 

ثىةى أىيااـو ) . نحف نممؾ خمسى سياراتو تمييز العدد مجركر بالكسرة ـى النااسى ثىالى ، 41آؿ عمراف  (قىاؿى آيىتيؾى أىالا تيكىمِّ
قىاؿى اٍلمىًمؾي ًإنِّي أىرىل سىٍبعى بىقىرىاتو ًسمىافو ). تمييز العدد مجركر بالكسرة  تمييز العدد مجركر بالكسرة ،43يكسؼ  (كى

اًنيىةى أىيااـو حي  ) ثىمى ـٍ سىٍبعى لىيىاؿو كى مىٍيًي رىىىا عى  تمييز العدد مجركر بالكسرة، 7الحاقة  ( سيكمناسىخا

 :يأتي تمييزىا مفردان منصكبان (  99إلى  11)ثالثان: األعداد المركبة مف:  

دى عىشىرى كىٍككىبنا)  كككبان تمييز العدد منصكب بالفتحة، 4يكسؼ  (ًإنِّي رىأىٍيتي أىحى

 شيران تمييز العدد منصكب بالفتحة ،36التكبة (ٍيرناًإفا ًعداةى الشُّييكًر ًعندى الماًو اٍثنىا عىشىرى شى )

ٍيننا رىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى  عينان تمييز العدد منصكب بالفتحة، 61البقرة  (فىانفىجى

ةن ) ًتٍسعيكفى نىٍعجى  نعجةن تمييز العدد منصكب بالفتحة، 23ص  (ًإفا ىٰىذىا أىًخي لىوي ًتٍسعه كى

 رجالن تمييز العدد منصكب بالفتحة ، 155األعراؼ  (قىٍكمىوي سىٍبًعيفى رىجيالن كىاٍختىارى ميكسىٰى )

 طالبان تمييز العدد منصكب بالفتحة ،كعشركف طالبان  في الفصؿ سبعةه 

 :يأتي تمييزىما مفردان مجركران  1111، 111العدداف  رابعًا: 

ا ًإلىٰى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًيـٍ ) ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى ٍمًسيفى عىامنا كى باةو ) ،14العنكبكت  (أىٍلؼى سىنىةو ًإالا خى  (ًفي كيؿِّ سينبيمىةو مِّائىةي حى
 تمييز العدد مجركر : حبةو  ك سنةو ، 261البقرة 



 :ممحكظة ىامة

 التمييز يتبع آخر رقـ في العدد الذم تكتبو

 درىـ 1325نقكؿ في تمييز العدد 

 مجركرؼ ( تمييز العدد مفرد مجركر ألف تمييز األلٍ درىـو  : )درىـو خمس كعشركف كثالثمائة كألؼ  -

 تمييز العدد مفرد منصكب ألنو تمييز خمسة كعشركف(  ان درىم ): درىمان ألؼ كثالثمائة كخمسة كعشركف  -

 طالبة 15315كنقكؿ في تمييز العدد 

 ()تمييز ألؼ : )طالبة( تمييز العددي مفرد مجركرطالبةو  ألؼى  عشرى  مائة كخمسةى كثالثي  أ خمسه 

 .: )طالبات( تمييز العدد جمع مجركر تمييز لخمسطالباتو  مائة كخمسي ألفان كثالثي  عشرى  ب خمسةى 

                                                    باأللؼ والالـ ؼ العدد  ر  ع  نكيره، كيؼ ن  تتعريؼ العدد و 
 :إليو أم أف الذم ييعراؼ بأؿ ىك المعدكد كليس العدد تدخؿ أؿ عمى المضاؼ (10 إلى 1أكالن: العدد المفرد )

 رأيت خمسى الصكرً ، حفظتي سبعةى األبياتً  ،حضر ثالثةي الطالبً 

تدخؿ أؿ عمى الجزء األكؿ منو فقط: ألف المضاؼ كالمضاؼ إليو في  ( 19إلى  11ثانيان: العدد المركب مف ) 
 ،انتيى القرف الرابعى عشرى اليجرم، كاف ترتيبي الثاني عشرى فائزان ، حضر األحدى عشرى مسافران : حكـ الكممة الكاحدة

 كلد أخي في الثامفى عشرى مف رجب ،اليكـ ىك الخامسى عشرى مف الشير، كانتيى القرف التاسعى عشرى الميالدم

و تدخؿ أؿ عمى كؿ مف الجزأيف: ألف المعطكؼ البد أف يشب(  99 إلى 21)  مف  ةمعطكفال: األعداد ثالثا 
 إف الخمسةى كالعشريف طالبان قد نجحكا ،كالعشريف بيتان  حفظتي الثالثةى ، المعطكؼ عميو تعريفان كتنكيران 

اليكـ  ،كاف الثاني كالعشركف ىك الفائز، بعد التاسًع كالتسعيف تأتي المائة ،ر الثالثى كالخمسيف طالبةن لمديكافأ ا
 ىك الثامفي كالعشركف مف رمضاف

( تدخؿ أؿ عمى التمييز )المعدكد( كليس عمييا ألنيا تعامؿ معاممة االسـ المفرد 1111، 111األعداد ) رابعًا: 
 :فيعرؼ المعدكد ال العدد

 في النحك أكمؿ ابف مالؾ ألؼى البيتً  ،زاد عمره عف مائًة العاـً ، درىـً تسممت ألؼى ال نجح مائةي الطالبً 

 زاد المطمكب عف ألًؼ العامؿً  ،حفظت مائةى القصيدةو 

 :)بمفردىا( أم ليست معطكفة تدخؿ أؿ عمييا تقكؿ ،العقكد خامسًا: 

 درىمااشتريت الكتاب بالسبعيف  ،زاد عمره عف األربعيف، عكقب الثالثكف متخمفان  ،سافر العشركف مشتركان 

العدد الذم يأتي صفة تدخؿ )أؿ( عميو كتدخؿ عمى مكصكفو ألف الصفة البد أف تطابؽ المكصكؼ  سادسًا: 
نحف في الشير الرابع أناـ في الساعة ، (جاء الفائز الثاني غاب المتسابؽ الثالثي )صفة مرفكعة: كتنكيران  تعريفان 

 (حفظت الدرسى الخامسى قطعت الشكطى العاشرى )صفة منصكبة، (التاسعًة )صفة مجركرة



                                                                                                صوغ العدد
                                                             حكـ ما يصاغ مف األعداد عمى وزف فاعؿ

كيطابؽ منعكتو في التعريؼ  فينعت بو( 10  إلى  2) العدد  كصؼ عمى كزف ) فاعؿ ( مفيصاغ  أواًل:
، أما الكاحد كالكاحدة فتبدالف بمفظي األكؿ )فاعمة( لممؤنثةكلممذكر،  كالتنكير كالتذكير كالتأنيث ) فاعؿ (

دم كالحادية كاألكلى، فنقكؿ : الطالب األكؿ كالطالبة األكلى، أما في العدد المركب أك المعطكؼ فتصبح: الحا
 كالحادم كالعشركف كرأيت الطالبةى الحاديةى عشرةى كالحاديةى كالعشريف.نحك: جاء الطالب الحادم عشر 

 ،تاسع تاسعة ،رابع رابعة، الثامف الثامنة ،ثالث ثالثة، سابع سابعة ،الثاني الثانية، السادس السادسة

 ،ىذا ىك الدرس الخامس مف النحك، كىذه ىي الصفحة الخامسة منو، الخامس الخامسة العاشر العاشرة

يـك الحج ىك التاسع مف ذم الحجة، ، طكيؿ الثالثى  سيؿ كلكف البابى  الثالثةً  النحك المقرر عمى طالب السنةً 
الطابؽ الرابع في ىذه العمارة شاغر، كلكف الشقة الخامسة ، ككانت حجة الكداع في السنة العاشرة لميجرة

 .مسككنة

 :عدد مف الجزء األكؿ فقطيصاغ اسـ ال(  99إلى  11)األعداد المركبة مف  ثانيًا: 

 عشرةى  المرة الثالثةى  عشرى  الدرس الثالثى ، اليـك الثاني عشر الساعة الثانية عشرة، الحادم عشر الحادية عشرة

 كالعشركف الثالثةي  كالعشركف الصفحةي  الثالثي  الدرسي ، عشرةى  الخامسةى  الصفحةي  عشرى  الخامسى  البابي 

 ترتيبؾ الرابع كالخمسكف ترتيبيا الرابعة كالستكف.. 

                                                                                          قراءة األعداد
ز عند قراءة األعداد أك كتابتيا يجكز أف تبدأ بالحاد ثـ العشرات ثـ المئات ثـ األلكؼ ثـ مئات األلكؼ كما يجك 

 :أف تبدأ باأللكؼ ثـ المئات ثـ العشرات ثـ الحاد

 درىمان . أك تقكؿ: مائة كخمسة كستكف درىـو تقكؿ: خمسة كستكف كمائة  درىمان ( 165العدد )

 .كخمسكف سيارةن  كثالثمائة كسبعه  . أك تقكؿ: ألؼه سيارةو  مائة كألؼي كخمسكف كثالثي  ( سيارة تقكؿ: سبعه 1357العدد )

. أك تقكؿ: سبعة كأربعكف ألفان طالبو  لبان تقكؿ: ثمانية كعشركف كتسعمائة كسبعة كأربعكف ألؼى ( طا47928العدد )
 كعشركف طالبان  كتسعمائة كثمانيةه 

 :ممحكظات

 البدء بالحاد ثـ العشرات ثـ المئات ثـ األلكؼ ىك األفصح  -  

 :تذكر مرة أخرل أف التمييز يتبع آخر رقـ تنتيي بو تقكؿ  -    

 (( التمييز )طالب( مفرد مجركر )ألف تمييز األلؼ مفرد مجركرألؼ طالبو  ... ...)



 (كخمسة عشر طالبان( التمييز )طالبان( مفرد منصكب )ألنو تمييز خمسة عشر ... ...)

 (( التمييز )طالب( جمع مجركر )ألنو تمييز ثمانيةكثمانية طالبو  ... ...)

 أيضان كالبد مف مالحظة المكقع اإلعرابي  -  

 .كخمسكف طالبان  حضر مئتاف كأربعةه  :طالبان  254حضر 

 مئتاف( فاعؿ مرفكع باأللؼ )أربعة( معطكؼ عمى ما قبمو مرفكع)

 قرأت مائتيف كأربعان كخمسيف صفحةن  :صفحة 254قرأت 

 مائتيف( مفعكؿ بو منصكب بالياء )أربعان كخمسيف( معطكؼ عمى ما قبمو منصكب) 

 آالؼ طالبو  كأربعةي  مائةو كثمانكف كتسعي  سبعةه طالبان: تفكؽ  4987تفكؽ 

 ثمانكف( معطكؼ مرفكع بالكاك، )سبعة( فاعؿ مرفكع بالضمة، )تفكؽ( فعؿ ماض)

 مائة( مضاؼ إليو مجركر، )( معطكؼ مرفكع بالضمةتسعي )

 .طالب( مجركر، )أربعة( معطكؼ عمى ما قبمو مرفكع بالضمة)

 

 عالتواب                                   

         النعت   - 2                                    
 :تحديد المفيـو

، مثؿ المبتدًأ كالخبًر، أك مثؿتيعىٌرؼي التكابع بأنيا كمماته ال تقعي مىٍكًقع األ الفعًؿ  ركاًف األساسيًة في الكالـً
نما تيٍعرىبي  كالفاًعؿ، لذلؾ ال يقعي اإلعرابي  قيا مف األلفاظ، كنظران ألنيا تٍتبعي كٍفؽى إعراًب ما يسبعمييا بذاتيا كا 

، سيٌميٍت بالتكابًع.  في إعرابيا األلفاظى التي تسًبقييا، كال تستقؿُّ بذكاًتيا في اإلعراًب ضمفى الكالـً
 . بالحرؼً  المعطكؼي ك  التككيدي كالبدؿي كالتكابعي أربعة ىي: النعتي )الصفةي( ك 

 النعت
 يقسـ النعت إلى حقيقٌي كسببٌي 

ـي  : ما ييبىيىفي صفة مف أكصاؼ متبكعة مثؿ: جاء الرجؿي الحمي ، كيرفع ضميرا مستترا، أم فالنعتي الحقيقيي
 الحميـ ) ىك ( فيك فاعؿ .

كالنعت السببي: ما يبيف صفة مف صفات ما يتعمؽ بمتبكعو أك يرتبط بو مثؿ: جاءى الرجؿي الحسفي خطُّوي. 
نمالحسف كىي النعت السببي لـ تبيف صفة الرجؿ فكممة ا  بينت ًصفةى الخطِّ الذم يتعمؽي كيرتبطي بالراجًؿ. كا 

  كيرفع اسما ظاىرا كىك خطو في المثاؿ، خطو: فاعؿ.



ـي كال -المكصكؼى -كيسمى )الرجؿ( في كمتا الجممتيف المتبكعى  ( في أك المنعكتى كيسمى )الحمي حسفي
 أك تابعان . تابعةالجممتيف: نعتان أك صفة 

 أواًل : النعت الحقيقي:
 أربعة مف عشرة: في ىذا النكع مف النعت يجب أف يىٍتبعى النعتي االسـى المنعكتى في

 : إما رفعا  أك نصبا أك جرا.اإلعرابي   -1 
ٍمعي  كأ الًتٍثنيةي  كأ األفرادي   -2    الجى
 التأنيثي  كأ التذكيري   - 3
  مثؿ: .التنكيري  كأ الٌتعريؼي  - 4

 .احترـي العاًمًمًيف المخمصيف   - .احترـي العاًممىٍيف المخمصيف - .احترـي العامؿى المخمصى  -

 .أتعامؿي مع بنائيف محترفيف   - .أتعامؿ مع بناءىيف محترفىٍيف - .أتعامؿي مع بٌناءو محترؼو  -

 .مؤدباته ىؤالء طالباته    - .ىاتاف طالبتاف مؤدبتاف - .ىذه طالبةه مؤدبةه  -

ٌربتي السيارةى الجديدةى  - ٌرٍبتي السياراًت الجديداتً    - .جربتي السيارتيف الجديدتيف - .جى  .جى

 .ىك يسكفي في بنايةو عاليةو  -
  ىما يسكناف في بنايتيف  - 

 .متجاكرتيف

 ىـ يسكنكف في بناياتو   -
 .عالياتو 

 في: وقد است ثْني  النعت الحقيقي مف المطابقة

الصفاتي التي عمى كزف )مفعكؿ( التي تىعني )فاعؿ( مثؿ صبكر كغيكر كفخكر كشككر: حيث تستعمؿ  -أ
 مذكرة مع المكصكؼ المذكر كمع المكصكؼ المؤنث.

 كىذه امرأة غيكره  -                     نقكؿ ىذا رجؿه غيكره  -
 عة عالمتيا تنكيف الضـصفة مرفك  غيكر:، امرأة: خبر مرفكع، ىذه: اسـ إشارة في محؿ رفع مبتدأ

الصفات التي عمى كزف )فعيؿ( التي تعني )مفعكؿ(، مثؿ: جريح كقتيؿ كخضيب حيث تستعمؿ  - ب
 مذكرة مع المكصكؼ المذكر كالمؤنث ، مثؿ:

ندى الجريحى  - نادةى  -                  رىأيتي الميجى  الجريحى رىأيتي الميجى
فة منصكبة لمنصكب : ص الجريحى ، منصكب عالمتو الفتحة: مفعكؿ بو  المجندةى ، : فعؿ كفاعؿ رأيت

  .عالمتيا الفتحة
المصدر المستعمؿ صفة: فإنو يبقى عمى صكرة كاحدة مع المفرد كالمثنى كالجمع كالمذكر كالمؤنث  - جػ

 مثؿ:
 ىـ رجاؿه عدؿه   -                      ىما رجالف عدؿه    -          ىك رجؿه عىدؿه   -
 ىف نساءه ثقةه   -                      ىما امرأتاف ثقةه    -           امرأةه ثقةه ىي   -
 ثقةه  ىـ عمماءي    -                     ىما عالماف ثقةه   -            ىك عالـه ثقة  -



 
 :ما يجوز فيو المطابقة وعدـ المطابقة بيف الصفة والموصوؼ في الجمع

مثؿ: ىذه خيكؿه  ،عاقؿ فإنو يعامؿ معاممة الجمع أك معاممة المفرد المؤنثإذا كاف النعت لجمع غير  -
 سابقاته أك خيكؿه سابقةه 

إذا كاف النعت لجمع عاقؿ، غير المؤنث السالـ، فقد يكصؼ بصفة المفرد المؤنثة مثؿ: اتعظت بأخباًر  -
ـً الغابرةً   األيمى

 أك جمعان مثؿ:   يككف النعت مفردان  يجكز أف(  19إلى  11) إذا كاف نعتا لتمييز األعداد  -
 كجاءت تسعى عٍشرةى طالبةن مجتيدةن أك مجتيداتو ، جاء سبعةى عىشرى طالبان مجتيدان أك مجتيديف

 :شرط النعت الحقيقي

 ساعدً ) كاسـ المفعكؿً  (الميًجدا احترٍمتي العامؿى )األصؿ في النعت إف يككف اسما مشتقان كاسـ الفاعؿ  -أ
 . (مف غيره أميري ىذا عامؿه )كاسـً التفضيؿ (أصمييا كريـه  ىذه امرأةه )كالصفًة المشبيًة  (المقيكرى اإلنسافى 

 كقد يككف النعتي اسما جامدا مؤكال بمشتؽو في الصكر التالية:
 كعادؿ أم مكثكؽ بو      :عدؿه كىي امرأةه  كعدؿ ثقةه المصدر مثؿ: ىك رجؿه   -
  أم المشار إليو                      : ذاىاسـ اإلشارة : أحببت المنظرى  -
ميؽو  ذك طالبه مركافي   ذك كذات مثؿ:  -  صاحبي                   :خي

ـي                     ميؽو  ذاتي ةه طالبا مري   صاحبةي                   :خي
 المغامري        :غامر الذماالسـ المكصكؿ مثؿ: يعجبني المرءي    -
  معدكديف            :ثالثةو عدد المنعكت مثؿ: سممت عمى رجاؿو   -
  العراؽمنسكبةن إلى                :عراقيةن االسـ المنسكب مثؿ: ساعدتي امرأةن  -
  مكصكؼه باالحتياؿ                 :ثعمبه  ما دؿ عمى تشبيو مثؿ: ىك رجؿه  -
 غيرى ميقىٌيدو بصفةو        :مابيا اإلطالؽ مثؿ: ساعد رجالن  النكرة التي يراد -
قصيره  ماأك التيكيؿ مثؿ: ألمر     دىعى ى   أم ألمرو عظيـو               :نفوأجى
 كامؿي الًعٍمـ   : العالـً  كؿُّ ىك عالـه  أم الدالتاف عمى كماؿ الصفة:كؿ ك  -
 كاممة االنسانيةً     :انسانةو  امُّ ىي انسانةه                                    

 :أشكاؿ النعت
 كما في األمثمة التي عرضت، فإنو يككف:( كممة كاحدة  )مفردان  مثمما يككف النعتي 

 جممة فعمية مثؿ : رأيت فالحان يحرثي األرضى  -  
 لفالحعمى ايحرث: فعؿ مضارع مرفكع عالمتو الضمة ، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىك يعكد      
 في محؿ نصب صفة لػفالحان.األرض: مفعكؿ بو منصكب عالمتو الفتحة ، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ     

 : مبتدأ مرفكع عالمتو الضمة، كىك مضاؼفكائده  ،فكائديه ميمةه  كتابان تي أٍ قر جممة اسمية مثؿ:  - 



    الخبر في محؿ نصب ك : خبر مرفكع ، كالجممة االسمية مف المبتدأ ، ميمةىػ : في محؿ جر باإلضافة 
  (كتاباصفة لػ )

 كقد يككف النعت شبو جممة: -
   الشجرة: مضاؼ إليو  منصكب كىك مضاؼ مكاففكؽ: ظرؼ ، ظرفا مثؿ: رىأيتي عيٍصفكران فكؽ الشجرةً  -

  صفة لػ )عصفكران( مجركر كشبو الجممة متعمؽ بمحذكؼ تقديره مستقران 
 ىذا: اسـ إشارة مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ، ريًرهً ىذا طفؿه في س جاران كمجركران مثؿ:  -

  نعت لػ )طفؿ(.بمحذكؼ تقديره )مكجكد(  في سريره: جار كمجركر متعمؽ، طفؿ: خبر مرفكع
اسما نكرة ألف الجمؿ  -المكصكؼ–كيشترط في الجممة أك شبو الجممة الكاقعة نعتا أف يككف المنعكت  -

، كتعرب الجمؿ - النكرةاألسماء  –تيعرب بعد النكرات   - األسماء المعركفة - بعد المعارؼ  صفاتو
 أحكاالن.
 :المقطوع النعت

تابعان لو في اإلعراب، فيعربي إعرابا آخر. أما  عية االسـً السابًؽ لو، كال يعكدكيىعني أف النعتى ينقطع عف تب
، حتى ييؤدى سبب قطع النعت عف الكصفية فيك عائ المعنى الجديدي بصكرة أقكل منيا  لده ألمر بالغيٍّ خاصو

. مثؿ: ـً  في حالًة عدـً القطًع. كتىتىمىثؿي ىذه الصكرةي في إظياًر المدًح أك الٌذـ أك الٌترىحي

بعمر: اسـ مجركر بحرؼ الجر، عالمتو ، فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ العمة اقتد:، قتد بعمرى العادؿي ا
قيطعى النعتي ، العادؿ: خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره ىك، صرؼممنكع مف ال ألنوالنائبة عف الكسرة الفتحة 

( عف كصؼ االسـ ا في الجممة معنى أقكل مف الكصؼ، دم ، ليؤ لمجركر قبمو فمـ يتبعو في إعرابو)العادؿي
طىبً )  كىك المدحي كمثؿ قكلو تعالى ٌمالةى الحى مالةي( عف كصؼ االسـ قبمو  ( كامرتيو حى فقد قيطعى النعتي كىك )حى

ُـّ حمالةى الحطب( ليؤدمى  -المبتدأ–رفكع الم كنيًصبى )حمالةى( عمى انو مفعكؿ بو منصكب لفعؿ مقٌدر ىك )أىذي
 معنى أقكل مف الكصؼ كىك الذُـّ.

ٍف إلى المحتاًج المسكيفي ، إذ قطع النعت كىك )المسكيف( عف كصؼ )المحتاج( المجركر قبمو، كمثؿ: أحس
ل مف الكصؼ كىك الترحـ مبتدأ محذكؼ تقديره ىك، كي يؤدم معنى أقك فىريًفعى )المسكيف( عمى انو خبر ل

 كالشفقة.
  : النعت السببي -ثانيا 

ذكرنا في البداية أف النعت السببي يبيف صفة مف صفات ما يتعمؽ بمتبكعو أك يرتبط بو، كىذا يعني أف ىذا 
    مثؿ: النكع مف النعت، ال يصؼ االسـ السابؽ لو، بؿ يصؼ اسمان ظاىران بعده.

احبي الىمٍصنىًع عامالن قميالن إنتاجو رىؼى صى عامالن: مفعكؿ بو ، )قميالن( صفة لإلنتاج ال لمعامؿ حيث كقعت، صى
انتاج: فاعؿ لمصفة المشبية ، منصكب عالمتو تنكيف الفتح  قميالن: نعت سببي، منصكب عالمتو الفتحة

 ىػ : في محؿ جر باإلضافة، باسـ الفاعؿ مرفكع كىك مضاؼ



جميمة : نعت ، غصف: اسـ مجركر عالمتو تنكيف الكسر، حطا العيصفكري عمى غصفو جميمةو أكراقيوي   كمثؿ :
: في محؿ  اءيػال أكراؽ: فاعؿ لمصفة المشبية  جميمةو مرفكع كىك مضاؼ، مجركر عالمتو تنكيف الكسر

  جر باإلضافة
( .نعت سببي لالسميف قب نيماأحيث تعرب )قميالن كجميمة( عمى    ميما )عامالن كغصفو

بؿ بينت صفة اإلنتاج الذم ( العامؿ)كمع أف )قميالن( في الجممة األكلى لـ تبيف صفة االسـ السابؽ ليا 
 بالنعت السببي. يرتبط بالعامؿ كينسب إليو بسبب مف األسباب، لذا سميت ىذه الكممة كما يشبييا

 اثنيف مف خمسة:، في كيتبع النعت السببي المنعكت )االسـ السابؽ لو( 
 : الرفع أك النصب أك الجراإلعراب  -
 التنكير.  كأالتعريؼ   -

 كيتبع النعت السببي االسـ الالحؽ في شيء كاحد ىك التذكير كالتأنيث مثؿ:
 ىذا رجؿه كريمةه ابنتيو                              ىذا رجؿه كريـه ابنيو   

ذا كاف االسـ الالحؽ مفردان أك مثنى   فراد النعت مثؿ:إكجب كا 
 ىذا رجؿه مبدعه ابناه                             ىذا رجؿه مبدعه ابنيو  

ذا كاف االسـ الالحؽ جمع مذكر سالمان أك جمع مؤنث سالمان، فاألفضؿ أف يككف النعت مفردان مثؿ:  كا 
 ناتيو.ي ىذا رجؿه كثيرةه ب                               همريدك ىذا رجؿه كثيره   

 أما إذا كاف االسـ الالحؽ جمع تكسير، جاز في النعت اإلفراد أك الجمع مثؿ:
 ىذا كطىفه ًكراـه أبناؤه.                                 ىذا كطىفه كىريـه أبناؤه  
 

 التوكيد :ثانيا                         
 :مفيـو التوكيد

لغكمٌّ تيستعمؿي فيو ألفاظه  زالًة ما معيفو في نفس السامع أك القارئ مخصكصةه مف أىجًؿ تثبيًت معنىى أسمكبه ي ، كا 
لوي. يساكرهي مف كى فإذا قمت: كصؿ األمير، فإف لظاف أف يظف أنؾ غير جاد أك أنؾ تكىمت ذلؾ أك أف  شككؾو حى

 ،الذم كصؿ ىك رسكؿ األمير أك رسالتو كليس ىك بذاتو، فإذا أكدت قكلؾ بإعادتو مثال، فقمت: كصؿ األمير
 لؾ.    كصؿ األمير، أك كصؿ األميري نفسيو أك عينيو، أزلت ما قد يعمؽ في نفس السامع مف الشؾ في قك 

 التككيد المفظي كالتككيد المعنكم :نوعافالتوكيد 
ٌكًد بمفًظًو أك  :التوكيد المفظي - 2 ييمجأ فيو إلى تثبيت المعنى لدل المتمقي عف طريؽ إعادًة ًذٍكًر الميؤى

كؿ حاالتو تككيدا ، كيعرب في بمرادًفًو، سكاءه أكاف المرادي تأكيدهي اسمان ظاىران أـ ضميران أـ فعالن أـ حرفان أـ جممةن 
 لفظيا تابعا لممؤكاد في اإلعراب دكف أف يككف لو تأثير في شيء بعده.

                                        حيث أيعيًد ًذٍكري االسـً المؤٌكًد بمفظو  ،رأيت زيدا زيدا     مثؿ: يككف في االسماء،
 حيث أيعيدى ذكري الفعًؿ الميؤىكدُّ بمفظو حضرى حضرى الطالب،      مثؿ: يككف في األفعاؿ،



 يككف في الحركؼ، مثؿ قكؿ جميؿ: ال ال أبكح بحب بٍثنةى إنيا     أخذت عميا مكاثقان كعيكدا
، مثؿ: ،الجمؿيككف في   حيث أيعيدى ًذٍكري الجممًة الميًؤٌكدًة الميكىٌكًنًة مف الفعًؿ كالفاعؿً حضرى الطالبي حضرى الطالبي

: حيث أيعيدى ًذٍكري الفعًؿ الميؤٌكًد بذكر ميراًدًفوً  مثؿ: ادؼ،يككف في المر  قىؼى الجالس ي ـى كى                          قا
 : حيث أيعيد ذكري الضميًر الميؤٌكًد المتصًؿ بذكر ضميًر منفصؿو  ذىبتى أنتى  مثؿ: يككف في الضمائر،

  تىًصؿي بذًكر ضميرو منفصؿو الضميًر الميؤٌكًد المي  حيث أيعيدى ًذٍكري   عيٍدنا نحف :                        
 : حيث أعيد ذكر الضمير المنفصؿ المؤكد إياؾى ، إياؾى كالنفاؽى                         

 :التوكيد المعنوي - 1
ٌددةو مف أجًؿ تثبيًت المعنى: كىذه األلفاظ ىي:  التككيد المعنكم )نىٍفسي كفيو ييمجأ إلى استعماؿ ألفاظو ميحى

  ة إلى ضمير يالئـ المؤكد كغيرىا.ككؿه ككال ككمتا( مضاف كعىٍيفي كجميعي كعامة
ًؿ  ، مثؿ: كصى ٌكؿى الميؤٌكدو راًئدي الفضاًء إلى القمًر تستعمؿ )نفس كعيف( لدفع االحتماؿ عف كجكًد شؾٍّ حى

القمًر، أك قرًبو، كىكىٌجيىت المعنى  : فقد رىفىعت كممةي )نفسو( االحتماؿى عف كصكًؿ رائًد الفضاًء إلى مدارً نفًسو
 كقكلنا :، ًلًو إلى كيٍتمًة القمًر ذاًتياإلى كصك 

 تىرىأىسى القاضي نىٍفسيوي محاكمةى المٌتيـ -                كصؿ رىائدي الفضاًء إلى القمر عينوً  -
 اكمةى المتيـترأس القضاةي أنفسييـ مح -          ترأس القاضياف أنفسييما محاكمةى المٌتيـ  -
 أكرمت المعممتيًف أعيينىيما -                            أكرمت المعممةى عينىيا -
        سممت عمى األميًر عيًنو -                         أكرمت المعمماًت أعينىييفا  -
 أىعيًنيـسممت عمى األمراًء  -                     سممت عمى األميريف أٍعييًنًيما -

 ىذا كيجكز أف يجر التككيد بالنفس كالعيف بحرؼ الجر الزائد مثؿ:
 رأيت المحافظ بعًيًنو يساىـ في حممًة النظافة -        ترأس القاضي ًبٍنفًسًو محاكمة المتيـ -

حيث تعرب )بنفسو( عمى أنيا مجركرة لفظا بحرؼ الجر الزائد، في محؿ رفع تككيد لمفاعؿ. كتعرب 
                                               اسما مجركران لفظا بحرؼ الجر الزائد، في محؿ نصب تككيد.)بعينو( 
ٌكدى بياتيف المفظتيف )عيف كنفس(  إذا كاف    عمى كزف ) أٍفعيؿ ( جمعان، فإننا نجمع الكممتيف مثنى أكالميؤى

حضرى الطالبي أنفسييـ كحضرىت الطالباتي كأضيفا إلى ضمير المؤكد، مثؿ:  حضرى الطالباف أنفسييما ك 
، ك  ماٍمٍت عمى الأعينييفا  .، كسممت عمى الطالبيف أنفسىيما أىٍنفيًسًيـ طالبً سى

كيمُّيـ  حضر الطالبي  مداللة عمى اإلحاطة كالشمكؿ مثؿ:( لككال ككمتا  كعامةكأجمع كتستعمؿ )كؿ كجميع 
 الكميًة،إلى  حضر الطالبي  )كيمُّيـ( ككردت عمى ىذا النحك: إذ لك خمت الجممة مف لفظة التككيد، الكميةً إلى 

ييـ ربما تخمؼ عف الكميًة،إلى حضر يـ قد الحتمؿ المعنى أف يككفى ميٍعظىمي  . كلكف كجكد حضكرال كأفا بعضى
 اتي جميعييفالبالط حضرت - في قكلنا: األمرمثؿ ىذا االحتماؿ ككذلؾ  أزاؿ)كميـ( في الجممة قد 

  : في محؿ جر باإلضافة.ىف، تككيد مرفكع كىك مضاؼ جميع :، : فعؿ كفاعؿاتي البالط حضرت
 تككيد منصكب.  عامة :، متو الفتحة: مفعكؿ بو منصكب عال طالبى ال، عامةن  طالبى ال رأيت -
 في محؿ رفع فاعؿ اءتكال أثنى : فعؿ ماض مبني عمى السككف، يـكمِّ  الطالبً أثنيتي عمى  -



 : تككيد مجركر عالمتو الكسرة كىك مضاؼكؿ ثنيت()أبجركر متعمقاف : جار كم لطالبً عمى ا
 في محؿ جر باإلضافة. ىـ

، كيجب أف تضافا كتستعمؿ )كال ككمتا( في التككيد المعنكم إلزالة االحتماؿ عف المثنى المذكر كالمؤنث
 ألنيما أضيفتا إلى الضمير، إلى ضمير عائد عمى المؤكد مطابؽ لو، كتعرباف إعراب المثنى ممحقتيف بو

حى ال -مثؿ:  كمتاىما طالبتافنجحٍت ال  -                       كالىما طالبافنىجى
 ماض مبني عمى الفتح  نجح : فعؿ

كال : تككيد مرفكع عالمتو األلؼ ألنو ممحؽ بالمثنى، ، اف : فاعؿ مرفكع عالمتو األلؼ ألنو مثنىطالبال
  باإلضافةىما في محؿ جر  كىك مضاؼ

 كمتييما رأيتي الطالبتيف -                 كمييما رأيتي الطالبيف -
 كضمير المتكمـ في محؿ رفع فاعؿ.، المتكمـ التصالو بضمير ،: فعؿ ماض مبني عمى السككفرأيتي 

 كمتي تككيد منصكب عالمتو الياء، كىك مضاؼ، مثنىألنو  : مفعكؿ بو منصكب عالمتو الياءطالبيفال
  عمى السككف في محؿ جر باإلضافة ضمير مبني ىما
 تيف كمتييماطالبسممت عمى ال  -             كمييما طالبيفسمٌمتي عمى ال -

بيف اسـ مجركر عالمتو الياء، كالجار طالال، عمى حرؼ جر مبني عمى السككف ،سممت : فعؿ كفاعؿ
: في محؿ جر ىما متو الياء كىك مضاؼميؤكده مجركر عال  كمي : اسـ، كالمجركر متعمقاف بالفعؿ )سمـ(

 باإلضافة
كتعرب )كال ككمتا( كالمثنى رفعان باأللؼ كنصبا بالياء، كجرا بالياء كيشترط عند استعماؿ )كال ككمتا( في 

 التككيد: أف يسبقيما المؤكد كاف تضافا إلى ضمير كما في األمثمة السابقة.
مثؿ أم اسـ  تعرباف بالحركات المقدرة عمى آخرىما فإنيماأما عندما تضاؼ كال ككمتا إلى اسـ ظاىر 

 في ىذه الحالة بالتككيد نقكؿ:  ليما معرب آخر. كال عالقة
، كمتا: فاعؿ مرفكع بالضمة المقدرة عمى األلؼ كىما كال :يفطالبتا التكم ، حضرىتيفطالبكال ال حضرى  -

 مضافاف.
، كمتا: مفعكؿ بو منصكب بفتحة مقدرة عمى األلؼ كال :تيفطالباحتىرىٍمتي كمتا ا، يفطالباحتىرىٍمتي كال ال -

 كىما مضافاف
بكال ، كبكمتا: اسـ مجركر عالمتو الكسرة المقدرة عمى  :تيفطالبالتقيتي بكمتا ال، يفطالبالتقيتي بكال ال -

    األلؼ كىما مضافاف.
مىعي( .كىنالؾ ألفاظ تككيد تمحؽ )كؿ كجميع كعامة( الدالة عمى الشمكؿ كىي )أجمعي ك   جمعاءي كأجمعكف كجي

                                         مىعى أجٍ  كيمىوي  بعتي األثاثى  :( لفظة )كؿ()أجمعي  - :حيث تمحؽ 
 سافرت األيسرةي كمُّيا جمعاءي :)كجمعاء( لفظة )كميا(  -             
  كفقبؿ الضيكؼي كمُّيـ أجمعي أ :ف( لفظة )كميـ(ك )كأجمع  -             

مىٍع( لفظة )كميف(  -               مىعي  :)كجي   عادت المغتربات كمُّييفا جي



مىعى  : فعؿ كفاعؿ: بعتي األثاثى كيمىوي أجى كؿ: تككيد منصكب عالمتو ، األثاث: مفعكؿ بو منصكب، بعتي
         كيد منصكب عالمتو الفتحةأجمع : تك ، في محؿ جر باإلضافة ، الياءالفتحة كىك مضاؼ

   : في ، الياء: تككيد مرفكع كىك مضاؼكؿ، سافرت األسرة: فعؿ كفاعؿ: سافرت األيسرةي كمُّيا جمعاءي  - 
 جمعاء: تككيد مرفكع عالمتو الضمة، محؿ جر باإلضافة

 كؿ: تككيد مرفكع عالمتو الضمة، كىك، : فعؿ كفاعؿاقبؿ الضيكؼ: كفاقبؿ الضيكؼي كمُّيـ أجمعي  - 
 الكاك : تككيد مرفكع عالمتو أجمعكف، : مضاؼ إليوىـ،مضاؼ

مىعي  - كيد مرفكع عالمتو الضمة كىك كٌؿ: تك ، عادت المغتربات: فعؿ كفاعؿ: عادت المغتربات كمُّييفا جي
مىعي ، : في محؿ جر باإلضافةىـ، مضاؼ  ممنكع مف الصرؼ. ،: تككيد مرفكع بالضمةجي

( مثؿ :  معجمع كجمعاء كأجمعيف كجأ كقد يؤكد بأاللفاظ السابقة ) -  ( دكف أف يتقدـ عمييف )كؿُّ
ـٍ أىٍجمىًعيفى  )قكلو تعالى   82ص  ( قىاؿى فىًبًعزاًتؾى ألٍغًكيىنايي

: حرؼ تككيد مبني عمى الفتح ، كالفاعؿ عمى الفتح التصالو بنكف التككيد فعؿ مضارع مبني أغكيف، ؿ ى
 سككف في محؿ نصب مفعكؿ بوعمى ال: ضمير مبني ىـ، تقديره )أنا( عائد لمفظ الجاللة ضمير مستتر 

 . عالمتو الياء ألنو جمع مذكر سالـ : تككيد منصكب،أجمعيف
 :توكيد الضمائر المتصمة والمستترة

 تككيد الضمائر المتصمة كالمستترة تككيدان لفظيان كمعنكيان :
 توكيدىا لفظيًا:

ىا بضمير الرفع المنفصؿ، سكاء أكانت إذا شئنا أف نؤكد الضمائر المتصمة أك المستترة لفظيان، فإننا نؤكد
 في محؿ رفع أك نصب أك جر.

 فمثاؿ تككيد الضمائر المرفكعة المتصمة
ٍرتي أنا ٍرنا نحف           حىضى  حىضى

ٍرًت أنتً  ٍرتما أنتما         حىضى رتيفا أنتف                 حىضى  حىضى
رى ىك رىا ىما            حىضى ر حى                     حىضى   كا ىـضى
ركا ىـ  حىضى

 فاعؿ  عمى السككف في محؿ رفع كا: كاك الجماعة ضمير مبني، حضر: فعؿ ماض مبني عمى الفتح
 )كا( ممرفكعل: ضمير مبني عمى السككف في محؿ رفع تككيد ىـ

 كمثاؿ تككيد الضمائر المرفكعة المستترة:
ري أنا الدرسى   الدرسحف نيحٌضري ن                            أيحىضِّ

ـي                    ، اعترؼ ىك بخطئوعميٌّ    ، تقكدي ىي السيارةى مري
ـي   ، تقكدي ىي السيارةى مري
ـي   : فعؿ مضارع مرفكع، فاعمو مستتر فيو كجكبا تقديره )ىي(تقكد، : مبتدأ مرفكع عالمتو الضمة مري



السيارة: مفعكؿ (، ىي))في تقكد(  في محؿ رفع تككيد لمضمير المستترىي : ضمير مبني عمى الفتح 
  في محؿ رفع خبر المبتدأ . ة مف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو،منصكب عالمتو الفتحة كالجمم بو

 بضمير الرفع المنفصؿ –ضمائر النصب  –كمثاؿ تككيد الضمائر المنصكبة 
 أنتـ اٍستشرتيكـ                اٍستشرتيكما أنتما                استشرتيؾى أنتى 
 استشرتكيٌف أٍنتيفا                 استشرتكما أنتما                استشرتيًؾ أنتً 
 استشرتكيٌف أٍنتيفا 

 بني عمى الضـ في محؿ رفع فاعؿ: ضمير مت، مبني عمى السككف التصالو بالتاء استشر: فعؿ ماض
الفتح في محؿ نصب  أنتف: ضمير مبني عمى، : ضمير مبني عمى الفتح في محؿ نصب مفعكؿ بوكف

 تككيد لػً)كيٌف(
 المتصمة بضمير الرفع المنفصؿ( ضمائر الجر)  كمثاؿ تككيد الضمائر المجركرة

 أثنيتي عميكـ أنتـ               أثنيتي عميكما أنتما            أثنيتي عميؾ أنتى 
 تفا عميكٌف أنأثنيتي                أثنيتي عميكما أنتما             أثنيتي عميًؾ أنتً 
 أثنيتي عميكٌف أنتفا 

الضـ في محؿ رفع  ىضمير مبني عم اءت، العمى الفتح التصالو بضمير المتكمـأثنى : فعؿ ماض مبني 
بحرؼ الجر، في محؿ جر  ضـكف : ضمير مبني عمى ال، حرؼ جر مبني عمى السككفعمى ، فاعؿ

 الفتح في محؿ جر تككيد لػ )كيٌف(أنتف ضمير مبني عمى ، )أثنى(ب كالجار كالمجركر متعمقاف
 -بالنفس أو العيف  –توكيدىا معنويا 

إذا أريد تككيد الضمائر المتصمة كالمستترة تككيدان معنكيان، كىجىبى أف تؤكد أكالن لفظيان بضمائر الرفع 
 كمف ثـ تؤكد بالنفس أك العيف. المنفصمة،

 :مثاؿ تككيد الضمائر المتصمة تككيدان معنكيان 
 قيمنا نحف أنفيسينا احترامان لأليستاذ                 نا نفسي احترامان لألستاذقيمتي أ

ـى ىك نىٍفسيوي احترامان لألستاذ  قاما ىما أنفيسييما احترامان لألستاذ                  قا
ـٍ احتراما لألستاذ  قامكا ىـ  قامت ىي عينييا بكاجبيا              أنفيسييي
ىفا بكاجبًيفا                    يما بكاجبيماأىعييني   قامتا ىما ُي  قيٍمفى ىيٌف أىعيفي

مبني عمى  : ضميرف، بنكف النسكة  عمى السككف التصالوفعؿ ماض مبني  :قـ: فا بكاجبًيفا قيٍمفى ىيٌف أىعينييي 
كع كيد مرفأعيف: تك ، : ضمير مبني عمى الفتح في محؿ رفع تككيد لػ )ف(ىف، الفتح في محؿ رفع فاعؿ

بكاجبيف: جار ، في محؿ جر باإلضافة  ي عمى الفتح: ضمير مبنىف، عالمتو الضمة كىك مضاؼ
 الجار كالمجركر متعمؽ بالفعؿ )قمف(، كمجركر

 كمثاؿ تككيد الضمير المستتر تككيدان معنكيان 
ٍينيوي اعترؼى بخطئوً  ـي ك                  سميره ىك عى ٍينييا تقكدي السيارةى مري  ىي عى

 



إذا أيريد تككيدي ضمائر النصب أك ضمائر الجر تككيدان معنكيان بالنفس كالعيف، فال يجب أف ييعادى تككيدي أما 
 يؤكداف مباشرة بالنفس أك العيف .  ىذيف الضميريف، بضمير الرفع المنفصؿ ، بؿ

  :فمثاؿ تككيد ضمائر النصب
 العائداف استقبمتييما أنفيسىييما                                 العائدي استقبمتيوي نىٍفسىوي 

ٍينىيا                           العائدكف استقبمتنيـ أٍنفيسىييـ  العائدةي استقبمتييا عى
 العائدات استقبمتييفى أعيينىييفى                          العائدتاف استقبمتييما أعيينىييما

 استقبمتييفى أعيينىييفى العائدات 
 بضمير المتكمـ  التصالو : فعؿ ماض مبني عمى السككفاستقبؿ، مرفكع عالمتو الضمة مبتدأ :العائدات

ىف: ضمير مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ ، ر مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاعؿت : ضمي
   ىف: في محؿ جر باإلضافة، د منصكب عالمتو الفتحة كىك مضاؼ: تككيأعيفى ، بو

 :كمثاؿ تككيد ضمائر الجر
  المبدعتاف أثنيتي عمييما أنفيًسيما                       مبًدعةي أثنيتي عمييا نفًسياال

ٍيًنوً                   المبدعاتي أثنيتي عمييفى أنفًسًيفٌ   المحتاجي عطفتي عميو عى
 المحتاجكف عىطىفتي عمييـ أعيًنيـ              المحتاجاف عىطىفتي عمييما أىٍعيًنيما

                                                                              عىطىفتي عمييـ أعيًنيـالمحتاجكف 
 مبني عمى السككف التصالو بضمير المتكمـ  عطؼ: فعؿ ماض، المحتاجكف : مبتدأ مرفكع عالمتو الكاك

عمى السككف في ىـ: ضمير مبني ، جر عمى: حرؼ، ر مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاعؿت: ضمي
 أعيف: تككيد مجركر عالمتو الكسرة، كىك مضاؼ، المجركر متعمقاف بالفعؿ )عطؼ(كالجار ك  محؿ جر،

   في محؿ جر باإلضافة ىـ:
 

  البدؿ  3                                       
  مفيوـ البدؿ:

ؿى الخميفةي، لفيمنا المراد، كلكف لك سمعنا مف يقكؿ: عىدى  يقكؿ األستاذ عباس حسف في تقريب معنى البدؿ )
يظؿ في المعنى بعضي النىٍقًص، إذ يتطمع السامع إلى معرفة ىذا الخميفًة كاسمًو: أىك أبك بكر أـ عمري أـ 

، ما شعرنا بنقص في المعنى الف )عمر( ىك  ؟ كلك أف المتكمـ قاؿ: عىدىؿى الخميفةي عيمىري عثمافي أـ عميٌّ
، فميس لفظ )الخميفة( ىك المقصكد األصيؿ بيذا م ىك الذم يينسب إليو العدؿي المقصكد األساسي بالحكـ، أ

 الحكـ.
فكممة )عمر( تسمى بدال، ألنيا المقصكدة بالحكـ بعد كممة سبقتيا لتميد الذىف ليا، كليس بيف الكممتيف 

تابعو مف غير إلى  رابط لفظي يتكسط بينيما. كلذا يعرفكف البدؿ: بأنو التابع المقصكد بالحكـ المنسكب
 كاسطة لفظية تتكسط بيف التابع كالمتبكع(.



   
  أنواع البدؿ 
البدؿ  - بدؿ االشتماؿ - بدؿ البعض مف الكؿ  - ؽ كيسمى ايضان بدؿ الكؿ مف الكؿالبدؿ المطاب)  

    .( المغاير
 ؽالبدؿ المطاب -أ  

الٌصراطى المستقيـى، صراطى الذيف أٍنعىمتى عمييـ" كىك بىدىؿي الشيء مما ىك ميطابؽي لو مثؿ قكلو تعالى "اىًدنا 
ٍنعىـً عمييـ يدالف عمى معنى كاحد. كبذلؾ تككف لفظة الصراط الثانية ىي  فالصراطي المستقيـي كصراطي المي

 :صراط األكلى ىي المبدؿ منو، مثؿالبدؿ. كتككف كممة ال
ـي عميٌّ     .خميؿو  اتفقت مع المقاكؿً  -     .احترمتي المعممةى سعادى   -  .كاضعي النحًك اإلما

 .زارنا ىذا الٌرحالةي   -     .المٌتزفي  أقنعني ذلؾ الرأمي   -    

  بدؿ البعض مف الكؿ -ب 
 بدؿ البعض مف الكؿ:

 كىك الذم يككف فيو البدؿ جزءان حقيقيان مف المبدؿ منو كىك بدؿ الجزء مف الشيء كمو.
ٍبعىوي أك ًنٍصفىوي  رىٍفتي الماؿى ري  لطبيبي المريضى رأسىوعالجى ا           أك ثيٍمثىوي صى

 ىىبىطى الطائر عمى العمارًة برًجيا                      : أيمُّؾى كأبكؾجاء كالداؾ
ٍزتي البحثى فيارسىوي                          أيٍعًجٍبتي بالكتاًب غالًفو  أىٍنجى

كؿ مف الماؿ كىي منصكبة عمى أنيا بدؿ بعض مف فكممة )ربع( الكاردة في الجممة األكلى ىي جزء مف 
 كؿ ككذلؾ ) نٍصفىوي ( ك) ثيٍمثىوي ( .

ك) رأس ( في الثانية ىي جزء مف المريض. ك)أيـٌ( في الثانية ىي جزء مف األبكية كىي مرفكعة عمى أنيا 
 بدؿ.

 ك)برج( في الجممة الرابعة ىي جزء مف العمارة، كىي مجركرة ألنيا بدؿ مف مجركر.
 )غالؼ( في الجممة الخامسة ىي جزء مف الكتاب، كىي مجركرة ألنيا بدؿ مف مجركر.ك

  حث، كىي منصكبة ألنيا بدؿ منصكب.ك)فيارس( في الجممة األخيرة ىي جزء مف الب
كيالحظ أف المفردات الكاقعة بدالن في الجمؿ كميا ارتبطت باالسـ الذم أبدلت منو بضمير يعكد عمى ذلؾ 

   مف الميبدؿ منو. -مادمٌ  -أف بدؿ البعض مف الكؿ ىك جزء حسٌي  أيضااالسـ كيطابقو . كيالحظ 
  بدؿ االشتماؿ -ج  

مف أجزاء الميبدؿ منو.  -حسيان –زءان حقيقيان كىك بدؿ الشيء مما يتضمنو كيشتمؿ عميو، شريطة أال يككف ج
 مثؿ:

:  بدؿ مرفكع مف فاعؿ أعجبني الطبيبي لطفيوي : لطؼي
 أحببتي القائدى شجاعتىوي : شجاعة: بدؿ منصكب مف مفعكؿ بو



 كأيعًجٍبتي بالكردًة رائحًتيا : رائحًة: بدؿ مجركر مف مجركر 
سمة مف سمات أخالؽ الطبيب كلكنيا ليست جزءان  فكممة )لطؼ( كىي بدؿ اشتماؿ مف الطبيب، اذ المطؼ

حسيا منو مثؿ اليد كالعيف كالرأس. ككذلؾ )شجاعة( ىي بدؿ اشتماؿ مرفكع مف القائد. كاألمر نفسو يقاؿ 
في )رائحة( ىي بدؿ مجركر مف الكردة، كليست الرائحة جزءان مف مككنات شجيرة الكرد كالساؽ كاألكراؽ 

                                                                                                                   كاألزىار. 
يالحظ في بدؿ االشتماؿ أف المفردات الكاقعة بدالن ارتبطت باالسـ الذم أبدلت منو بضمير يعكد عميو 

مما يشتممو المبدؿ منو، كليس شيئان أف البدؿ في ىذا النكع ىك جزء )شيء( معنكم  أيضاكيالحظ  .بقوكيطا
ٍمقٌيًة.   مف مككناتو الخى

 )المبايف(البدؿ المغاير -د 
كىك إبداؿ الشيء مما يغايره )يخالفو( بحيث ال يككف مطابقان لو في المعنى، كال بعضاي منو، كال يككف 

 ـ إلى قسميف:المبدؿ منو مشتمالن عميو كىك يقع في الكالـ، كال يجكز أف يقع في الكتابة. كيقس
 بدؿ الغمط والنسياف -أ

ـي ما كقع فيو مف خطأ. مثؿ أف  ٌكبى الخطأى كيتدارؾ المتكٌم كفييما ييذكري المبدؿي منو خطأن، كيأتي البدؿي لييصى
 يذكر المتكمـ جممة بدؿ : بنى الركمافي األىراماًت ، ثـ يفطف انو اخطأ فيعكد ليقكؿ: 

ماٍيتي بنى الفراعنةي األىراماًت أك يقكؿ آ ةى الظٍُّيرى في الحقًؿ، ثـ يتنبو فيقكؿ خر: صى : صميت البارحة الباًرحى
 العىٍصرى في الحقؿ.

فقد ذيكرت في الجممتيف كممتاف خطأن ىما األكلى )الركماف( كالتي صكبيا المتحدث بكممة )الفراعنة( كالثانية 
طأ كالنسياف أم أف المفردتيف ا مف نكع بدؿ الختبكممة )العصر(، حيث اعتيبر  )الظير( كالتي صكبت

نما ىما تصكيباف لمغمط .  )الفراعنة كالعصر( ليستا بدؿ غمط كا 
 بدؿ اإلضراب -ب

( عف أمرو ذىكرهي لو كيتجو إلى غيره ، كأف  كىك الذم يىطمبي فيو المتحدثي إلى المستمع أف ينصرؼى ) ييٍضًربى
بالباخرة. أم انو صرؼ النظر عف المعنى األكؿ كاتجو إلى يقكؿ لو سافر بالطائرة، ثـ يعكد ليقكؿ لو سافر 

 األخر.
بأف يتجنبيما ال يرد ىذاف النكعاف مف البدؿ في الكتابة، كحتى في الكالـ فإف المتحدث مطالب أىذا كيجب 

نٌ   ؿ. بى المستمعى اإلرباؾى الناجـى عف عدـ الثٌقًة في تمقيو الرسالةى بكضكح مف جانب المرسما استطاع ًلييجى
  أحكاـ تتعمؽ بالبدؿ

ٍعًرفىةن مثؿ قكلو   منو في التعريًؼ كالتنكير، ؿي كالمبدؿي ال ييشترط أف يتطابؽى البد فقد يككفي المبدؿي منو نكرةن كالبدؿي مى
ناؾى لىتىٍيًدم ًإلىٰى ًصرىاطو مٍُّستىًقيـو )تعالى  ا ًفي اأٍلىٍرضً  52كىاً  مى ا ًفي السامىاكىاًت كى  .53الشكرل  (ًصرىاًط الماًو الاًذم لىوي مى
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 إلى صراطو منستقيـً صراًط اهلل 
، : صفة مجركرةمستقيـو ، (ميدً ت، كالجار كالمجركر متعمقاف بفعؿ)صراط: اسـ مجركر، إلى: حرؼ جر

 ،باإلضافةاهلل: لفظ الجاللة مجركر  األكلى مجركرة مثميا، كىي مضافة صراط: بدؿ مطابؽ مف صراط
مف صراط األكلى كىي  -كقد عرفت بإضافتيا إلى لفظ الجاللة كىي معرفة  -حيث أبدلت )صراط اهلل 

، حيث كاف البدؿ )ناصية( نكرة ( لىنىٍسفعان بالناصيًة ناصيةو كاذبةو خاطئةو ) نكرة مكصكفة(. كمثؿ قكلو تعالى 
 ككانت )الناصية( المبدؿ منو ميعرافة باؿ التعريؼ .

تصالو نسفعف : فعؿ مضارع مبني عمى الفتح ال ،لنسفعف : الالـ حرؼ مبني عمى الفتح، لمتككيد –لنسفعان 
، : جار كمجركر متعمقافصيةبالنا، الجاللةيعكد لمفظ  مستتر تقديره نحف بنكف التككيد كفاعمو ضمير

: صفة خاطئة، : صفة مجركرة لػ )ناصية(كاذبة، مجركرةو مثمو (الناصية) : بدؿ مفصيةنا(، نسفعف )بالفعؿ
 .) ناصية(لػمجركرة 

يبدؿ االسـ الظاىر مف االسـ الظاىر كما مر. كال يبدؿ الميٍضمىر مف الميٍضمىر أما قكلنا )عيدت أنت( 
لمضمير )ق( في محؿ جر. ككال ك)مىررتي بو ىك( حيث تعرب أنت تككيد لمضمير المرفكع كىك: تككيد 

 المثاليف مف باب التككيد ال مف باب البدؿ.
ٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى يىٍمؽى أىثىاما) مر ، كيبدؿ الفعؿ مف الفعؿ مثؿ: يبدؿ االسـ الظاىر مف االسـ الظاىر كما مى   ،ن كى

اعىٍؼ لىوي اٍلعىذىابي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً   ( بدالن مف )يىفعٍؿ( .حيث كانت )ييضاعىؼي ، 68الفرقاف  (ييضى
ا تىٍعمىميكفى )كما تبدؿ الجممة مف الجممة مثؿ  بىًنيفى  ،كىاتاقيكا الاًذم أىمىداكيـ ًبمى فجممة  133( الشعراء أىمىداكيـ ًبأىٍنعىاـو كى

)أمدكـ بأنعاـ كبنيف( المككنة مف الفعؿ كالفاعؿ المقدر كالضمير الكاقع في محؿ نصب مفعكؿ بو كالجار 
كالمجركر كالمعطكؼ عميو: ىذه الجممة كقعت بدالن مف الجممة األكلى المككنة مف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ 

 بو.
  أحكاـ تتعمؽ بالبدؿ

 الستفياـ، أك اسـ الشرط، يجب ذكر ىمزة االستفياـمالحظة : إذا أيبدؿ اسـ مف أسماء ا
 أك أف الشرطية مع البدؿ مثؿ:

ف شرا تيٍجزى بو - كـ أكالدؾ؟ أثالثة أـ أربعة   .كـ أكالدؾ؟ أثالثة أـ أربعة  - ما تىٍصنىٍع إف خيرا كا 
 محؿ جر ىك مضاؼ كالكاؼ في: مبتدأ مرفكع مؤخر ك أكالدؾ، اسـ استفياـ في محؿ رفع خبر مقدـ: كـ -

 .: اسـ معطكؼ عمى مرفكعأربعة، أـ : حرؼ عطؼ، : اليمزة لالستفياـ كثالثة بدؿ مف كـ مرفكعأثالثة
ف شرا تيٍجزى بو  ما تىٍصنىٍع إف خيرا كا 

 عؿ شرط مجزكـ عالمتو السككف : فتصنع، : اسـ شرط مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ بوما -
: جكاب الشرط مجزـك زتج، ا : بدؿ منصكب مف محؿ )ما(ر خي، : حرؼ شرط مبني عمى السككفإفٍ 

  (األلؼ  )عالمتو حذؼ حرؼ العٌمة 
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  العطؼ                     
  

  مفيوـ العطؼ
ييقىصدي بالعطؼ في النحك اتباعي لفظو لخرى بكاسطة حرؼ، ففي تركيب العطؼ يكجد تابع يتكسط بينو كبيف 

 جممة العطؼ معنى خاصان.متبكعة حرؼ مف حركؼ العطؼ لتؤدم 
كىذا يعني أف تركيب العطؼ يتضمف: المعطكؼ عميو كحركؼ العطؼ كالمعطكؼ ثـ المعنى المستفاد مف 

 التركيب.
 في الجممة: سافرى سعيده كسميـه 

 .نعتبر)سعيد( ىك المعطكؼ عميو، ك)الكاك( حرؼ العطؼ، ك)سميـ( المعطكؼ
  كالمعنى المستفاد ىك المشاركة.

ـى    العىطؼي مف التكابًع، فإف المعطكؼى يىتىٍبعي في إعراًبًو المعطكؼى عميًو رفعان كنصباى كجران.كما دا
 حروؼ العطؼ ومعانييا

ٍكـً بيف :الواو زيده  دخؿ مثؿ: ، بدكف ترتيب بالضركرة،عميوالمعطكًؼ  المعطكؼ ك كتيفيد االشتراؾى في الحي
 كخالده، إذ ليس بالضركرة أف يككف زيد قد دخؿ قبؿ خالد.   

ري الميٍيمىًة الزيمنيًة التي تىنقضي بيف كقكًع المعنى  :الفاء  كتفيد الترتيب مع التعقيب ، كمعنى التعقيب: ًقصى
متعمى المعطكؼ عميو، ك  رىجى المسافركف ، كأكؿي مفى  كقكعو عمى المعطكًؼ، مثؿ)كىصى رجى  الطائرةي فىخى خى

( فخركجي المسافريف يجيءي سريعان بعد كصكًؿ الطائرًة، كخركجي الرجاؿ يككفي بعدى خركًج الٌنساًء  النساءي فالرجاؿي
 مباشرةن مف غير انقضاًء كقتو طكيؿ.

ري الكقًت متركؾي تقديريه لمعيٍرًؼ الشائع، إذ ال يمكفي تحديدي الكقًت القصيًر أك الطكيًؿ تحديدان عامان  يشمؿ كًقصى
 ييعىدُّ طكيالن في أخرل .  في حالةو معينةو، كلكنو  كؿا الحاالًت، فقد يككفي الكقتي قصيران 

قكع المعنى عمى المعطكؼ  :دي الترتيبى مع التراخي في الزمفكتيفي :ثـ كىك انقضاءي ميٌدة زمنيةو طكيمةو بيفى كي
 الطكيمًة متركؾه أيضان ًلٍمعيٍرًؼ الشائع مثؿ:عميو ككقكعًو عمى المعطكًؼ، كتقديري الميٌدًة الزمنيًة 

ٍدتيوي  رىٍعتي القمحى ثيـا حىصى ٌرجى منيا، زى ؿى الفتى الجامعةى ثيِـّ تخى بيان، ثـ شابان   كاف الشابُّ طفالن ، دىخى  ثـ صى

ٍدتيوي زى  - ؼ : حر ثـ، : مفعكؿ بو منصكب عالمتو الفتحةالقمح، : فعؿ كفاعؿزرعت، رىٍعتي القمحى ثيـا حىصى
: ضمير مبني ت، بضمير المتكمـ مبني عمى السككف التصالو: فعؿ ماض حصد، عطؼ مبني عمى الفتح

 : ضمير مبني عمى الضـ في محؿ نصب مفعكؿ بوىػ، عمى الضـ في محؿ رفع فاعؿ
 . -المستأنفة-  الجممة السابقة ليا كالجممة المؤلفة مف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو معطكفة عمى

ؿى ا - ٌرجى منيادىخى  : فاعؿ مرفكع عالمتو ضمة مقدرة عمى أخرهالفتى، : فعؿ ماضو دخؿ، لفتى الجامعةى ثيِـّ تخى
 الخافض أم حرؼ الجر  )حذؼ( الجامعة : اسـ منصكب بحذؼ حرؼ الجر)الى( منصكب عمى نزع



شبو منيا: ، : فعؿ ماض مبني عمى الفتح ، كفاعمو مستتر فيوتخرج، ثـ : حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح
 المستأنفة فاعؿ معطكفة عمى الجممة السابقة كالجممة المككنة مف الفعؿ كال، )تخرج(-جممة متعمقة

بيان، ثـ شابان   كاف الشابُّ طفالن  -  ثـ صى
: حرؼ ثـ : خبر كاف منصكبطفال، : اسـ كاف مرفكعالشاب، كاف : فعؿ ماض ناقص مبني عمى الفتح

كالجممة المؤلفة مف )ثـ صار صبيا( ، صار صبيان   تقدير ثـ: خبر صار المحذكفة منصكب الصبيا، عطؼ
 : حرؼ عطؼثـ-كاف الشاب طفال-كخبرىا معطكفة عمى الجممة المستأنفة المككنة مف صار كاسميا

   ثـ صار صبيان. –معطكفة عمى الجممة الثانية  -كجممة صار شابا، شابا : خبر صار المحذكفة
 كيشترط فييا حتى تككف عاطفة:: حتى

)فال يصح أف يككف فعالن كال حرفان كال ضميران كال -أ  : جممة( مثؿ أف يككف المعطكؼ بيا اسمان ظاىرا ن
 : اسـ الجكفية، : حرؼ عطؼ مبني عمى السككفحتى، ةي مصاًدرى المياًه حتى الجكفيةى الزراعى  استنزىفىت -

 -مصادر  -كؼ عمى مفعكؿ بو منصكب معط
 :منو، مثؿأف يككف المعطكؼ جزءان مف المعطكؼ عميو أك كالجزء  -ب

 -الناس  –: معطكؼ عمى مرفكع فاعؿ األنبياء، يمكتي الناسي حتى األنبياءي 

 ، كىي حرؼ جر في الجممة:اقؿٍّ مف استعماليا حىرىؼى جرٍّ كقد يككف استعمالييا حرؼى عطؼ 
 : حرؼ جر مبني عمى السككف حتى، فعؿ كفاعؿ: قرأت الكتاب، قرأتي الكتابى حتى الفيارسً  -

 الفيارًس : اسـ مجركر عالمتو الكسرة
 حرؼ عطؼ ، يعطؼ المفردات كالجمؿ ، فمف عطؼ المفردات قكلنا : :أو

: فعؿ مضارع مرفكع عالمتو تشبو، الطائرةي: مبتدأ مرفكع عالمتو الضمة، الطائرةي تشبو العيقابى أك النىٍسرى 
: النسر، : حرؼ عطؼ مبني عمى السككفأك، مفعكؿ بو منصكب عالمتو الفتحة: العقاب، الضمة

 -العقاب-منصكب  طكؼ عمى مفعكؿ بومع
   كمف عطؼ الجمؿ قكلنا :

 :أىٍعجىبي مف سمكؾو يقكدي إلى اليالؾً ، أك ييفضي إلى الٌسٍجفً 
مككنة مف الفعؿ كفاعمو : العؿ كالفاعؿ بالجر، عمى جممة يقكد: المككنة مف الفحيث عيطفت جممة ييفضي

  .-سمكؾ  -المستتر، كالكاقعة صفة لمجركر
فإف كانت الجممة جممة طمبية تدؿ عمى األمر، فإف معنى  كيتكقؼ معنى)أك( عمى نكع الجممة التي تسبقيا.

 )أك( يفيد اإلباحة أك التخيير.
 فمثاؿ اإلباحة :

 ؿ ضمير مستتر تقديره )أنت(كف، كالفاع: فعؿ أمر مبني عمى السكاشرب، اشرٍب الماءى أك المىبفى  -
معطكؼ عمى   : اسـالمبف، : حرؼ عطؼ مبني عمى السككفأك، : مفعكؿ بو منصكب عالمتو الفتحةالماء



 منصكب، عالمتو الفتحة
رىان في اختياًر كاحدو مف المعطكؼ عميو، أك المعطكًؼ أك اختيار االثنيف معان.    حيثي تيًرؾى المخاطبي حي

 كمثاؿ التخيير: 
الذم يعني أف يختار المخاطب أحد المتعاطفيف) المعطكؼى عميو أك المعطكؼى فقط ، كيىٍقتًصرى عميو، دكف 

 مثؿ: -أف يجمع بينيما لسبب يمنع الجمع(
 في الزكاج ييمنع الجمعي بيف األختيف ، حيثأختياتزكٍج فاطمة أك  -

 )أك( تيفيدي معنى: شؾ المتكمـ في الحكـ مثؿ: فإف -ةالتي تسبؽ)أك( جممة خبري أما إذا كانت الجممة
 -ظرؼ -: اسـ معطكؼ عمى منصكبنصؼ، ساعة أك نصؼى ساعة وانتظرت - 

فعندما يسألؾ أحدىـ عف مكعد االمتحاف، كال تريد أف يعرؼ بدقة  -كتفيد اإلبياـ مف المتكمـ عمى السائؿ
 نقكؿ:  مكعده

الثاء: ظرؼ الث، : مبتدأ مرفكع عالمتو الضمةاالمتحاف، الخميسى  االمتحاف الثالثاءى أك األربعاءى أك -
: اسـ معطكؼ عمى األربعاء، أك: حرؼ عطؼ مبني عمى السككف، )معقكده المقدرة(منصكب متعمؽ بػً 

 منصكب 
 كتفيد )أك( معنى التفصيؿ مثؿ : 

حرؼ عطؼ مبني عمى : أك، : خبر مرفكعاسـ، الكممة: مبتدأ مرفكع، الكممة اسـه أك فعؿي أك حرؼه  -
    معطكؼ عمى اسـ مرفكع.ى مرفكع حرؼ: : اسـ معطكؼ عمفعؿ، السككف

ـْ : وىي نوعاف ، متصمة ومنفصمة :  أ 
االستفياـ  ىي التي يككف ما بعدىا متصالن بما قبميا كمشاركان لو في الحكـ، كىي تقع بعد ىمزة فالمتصمة

 أك بعد ىمزة التسكية.
 أفاطمةي حضرت أـ سعادي ؟  ىمزة االستفياـ:ـ( الكاقعة بعد فمثاؿ)أ -
: فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، التاء لمتأنيث، حضرت، : مبتدأ مرفكعفاطمة، : حرؼ مبني عمى الفتحأ

 ،: حرؼ عطؼ مبني عمى السككفأـ، كالجممة في محؿ رفع خبر المبتدأ كالفاعؿ ضمير مستتر
  -فاطمة  -اسـ معطكؼ عمى مرفكع  سعاد :

 الشيء المسؤكؿ عنو . ييفيرىا تع)أـ( في المثاؿ تعييف الشخص كفي غكتفيد  -
 كمثاؿ )أـ( المتصمة الكاقعة بعد ىمزة التسكية : 

ف في : ظرؼ مبني عمى السكك لدل، سكاء: مبتدأ مرفكع، تنصٍحوي   سكاءي لدل غير المبالي أنصحتو أـ لـ -
: مضاؼ المبالي، كسرة مقدرة عمى آخرهتو : مضاؼ إليو مجركر عالمغير، محؿ نصب متعمؽ بػ)سكاء(

ىػ: في محؿ ، : فعؿ كفاعؿنصحت، أ: حرؼ مبني عمى الفتح،ر عالمتو كسرة مقدرة عمى أخرهاليو مجرك 
 لـ: حرؼ جـز مبني عمى السككف، أـ: حرؼ عطؼ مبني عمى السككف، نصب مفعكؿ بو

 : في محؿ نصب مفعكؿ بوىػ، : فعؿ مضارع مجزـك عالمتو السككف كفاعمو مستتر تقديره أنتتنصح
 



ـ تنصحو معطكفة عمى جممة : أنصحتو أـ لـ تنصحو كجممة لبتدأ )سكاء( ىك الجممة جميعياكخبر الم
 المككنة -معطكفة عمى جممة نصحتو المككنة مف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو،-كجممة لـ تنصحو، أنصحتو

 الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو. مف
 . المفردة  سماءالا بعطؼ الجمؿ ال التسكية تختص الكاقعة بعد ىمزةنالحظ أف )أـ(  كىكذا

كىي التي تقع بيف جممتيف مستقمتيف في معناىما، لكؿ كاحدةو معنى خاصه ييخالًؼ  و)أـ( المنقطعة :
ـي معنى إحداىما عمى ًذكًر األيخرلكال يتك  معنى األخرل، كليس بيف المعنييف ما يىجعؿي إحداىما  .قؼي تىما

ا، كتستأنؼ ألنيا تقطعي الكالـ السابؽ لي كىذا سببي تسميًة أـ بالمنفصمة أك المنقطعة، جيزءان مف الخر.
 .  الكالـ الذم بعدىا

ـٍ ىىٍؿ تىٍستىًكم الظُّميمىاتي كىالنُّكري  )قكلو تعالى  مثؿ  16( الرعد  قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم اأٍلىٍعمىٰى كىاٍلبىًصيري أى
: األعمى، مضارع مرفكع بضمة مقدرة عمى آخره: فعؿ يستكم، ي عمى السككف: حرؼ استفياـ مبنىؿ

 كالجممة مستأنفة ال محؿ ليا. : معطكؼ عمى مرفكعالبصير، فكع بضمة مقدرة عمى آخرهفاعؿ مر 
كع بضمة مقدرة عمى : فعؿ مضارع مرفتستكم، ىؿ: حرؼ استفياـ، : حرؼ عطؼ مبني عمى السككفأـ

 محؿ ليا مف الضمة كالجممة معطكفة عمى جممة مستأنفة ال  فكع عالمتو: فاعؿ مر الظممات، آخره
كىي ضمير مبني  : فعؿ ماض مبني عمى الضـ التصالو بكاك الجماعة،جعمكا، أـ: حرؼ عطؼ، اإلعراب

 متعمقاف بالفعؿ )جعؿ(.–كر جار كمجر لفظ الجاللة  : هلل، عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ
كالجممة معطكفة عمى جممة مستأنفة ال  ،عالمتو الفتحة ألنو ممنكع مف الصرؼمنصكب  : مفعكؿ بوشركاء

  محؿ ليا مف اإلعراب.
مبدكءان  -جمؿ كؿ كاحدة مستقمةه في معناىا ككاف الكالـ الكاقع بعدىا مستأنفا ثالث  )أـ( بيف فقد كقعت

 .السابقة ليا )أـ( الجمؿ الكاقعة بعدىا عمى الجمؿ كقد عطفت -جديدة لغاية
 :، كذلؾ بشركطعطؼ معناه االستدراؾ حرؼ: لكف

 .ييٍسبؽى بالكاك مثؿ: ما عىادى المساًفري لكٍف ابنيو أال -

 .كابتداء مثؿ ما عادى المسافري كلكف عادى ابنيو فإف سبقت بالكاك كانت حرؼ استدراؾ

 مبني عمى الفتح. فعؿ ماض  عاد، حرؼ نفي مبني عمى السككف  ؾما، ابنيو عادى  ما عادى المسافري كلكف

معطكؼ عمى   ماضو مبني فعؿ :عاد، ني عمى السككفمب حرؼ استدراؾ  :ك لكف، فاعؿ مرفكع  :المسافر
كالجممة مف الفعؿ ك الفاعؿ ، عالمتو الضمة كىك مضاؼ فاعؿ مرفكعابنو: ، فعؿ ماضو مبني عمى الفتح

 .ليا مستأنفة ال محؿ

ممةن مثؿأف يككف المعطكؼ بيا مفردان كليس  -   : جي
 حرؼ عطؼ مبني. : لكف، مفعكؿ بو منصكب عالمتو الفتحة  :الزىر، الثمرى  لكف ما قطفتي الزىرى 

 .اسـ معطكؼ عمى منصكب عالمتو الفتحة : الثمر

  :نيي.كما في المثاليف السابقيف. كمثؿ أف تككف مسبكقة بنفي أك -

 الناضجةى. لكف ال تأكٍؿ الفاكيةى الىفٌجًة ،



 فعؿ أمر مبني عمى السككف، كفاعمو مستتر فيو. :  تأكؿ، نيي مبني عمى السككف حرؼ : ال

 حرؼ عطؼ مبني. : لكف، نعت منصكب : الفجة، مفعكؿ بو منصكب : الفاكية

 اسـ معطكؼ عمى منصكب. : الناضجة

يا كتجعؿي ًضداهي قبمى  تيسبؽي )لكف( بنفي أك نيي فإنيا تككف بمعنى )بؿ( أم تثبتي النفيى أك النييى لما كعندما
 .)اإلثبات( لما بعدىىا

مثبتان دائمان كغير  الكالـ قبؿ )لكف( العاطفة منفيان دائمان، أك منييان عنو، كجب أف يككف الكالـ بعدىا لما كاف
     .منيي عنو

ٍكـً عف المعطكًؼ بىعدى ثيبكتًو لممعطكًؼ عميو، ال : الميجدُّ ال مثؿ : يفكزي  حرؼ عطؼ، ييفيدي نىٍفيى الحي
كـي الثابتي  . فكممة )ال( حرؼ عطؼ كنفي ك )الكسكؿ( معطكؼ عمى )الميجدُّ( كالحي لممعطكًؼ عميًو  الكسكؿي

 كقد نيفيى الفكزي عف المعطكًؼ )الكسكؿ( بسبب أداة النفي )ال(. ،ىك فكزي الميجد
)ال(   :حرؼى عطؼو بشركطكتككفي

 أف يككف المعطكؼي مفردان ال جممة مثؿ: -
 كفاعمو مستتر فيو تقديره)أنا(  : فعؿ مضارع مرفكع،أشاىد  ، أشاىد البرامجى الرصينةى ال اليابطةى   
: حرؼ عطؼ مبني عمى ال، : صفة منصكبةالرصينة، : مفعكؿ بو منصكب عالمتو الفتحةالبرامج  

 اليابطة: اسـ معطكؼ عمى منصكب  ، السككف
 ضٌمفي اإلثباتى األمرى كالنداءى مثاؿي اإلثباًت : ، كيىتى ف يككفى الكالـي قبمىيا ميٍثبتان أ -
ُـّ باألمكًر الكبيرًة ال الصغيرةً    : جار كمجركر باألمكر ،: فعؿ مضارع مرفكع ، كفاعمو مستتر فيوأىتـ ،أىىت

: اسـ معطكؼ عمى الصغيرة،: حرؼ عطؼ مبني عمى السككفال ،: صفة مجركرةالكبيرة ،متعمقاف بػ)أىتـ(
 مجركر
 :مرمثاؿ األ

 ًمٍد الغًذاءى ال الدكاءى اعتى 
مفعكؿ بو منصكب عالمتو : الغذاء، عؿ مستتر فيو تقديره)أنت(: فعؿ أمر مبني عمى السككف ، كالفااعتمد
 معطكؼ عمى منصكب عالمتو الفتحة : اسـالدكاء، ال: حرؼ عطؼ، الفتحة

 مثاؿ النداء :
 ابفى األقارًب ال األباعدً  يا             إياؾى أدعك في الشدائد

: فعؿ مضارع مرفكع بضمة مقدرة عمى أدعك ،: ضمير مبني عمى الفتح في محؿ نصب مفعكؿ بوإياؾ
 : حرؼ نداء مبني عمى السككف يا ،شبو جممة متعمقة بػ)أدعك( :و مستتر تقديره )أنا( في الشدائدآخره كفاعم

ال : حرؼ مبني عمى  ،ب : مضاؼ إليو مجركراألقار  ،ابف : منادل منصكب بالفتحة ، كىك مضاؼ  
 عمى مجركر  األباعد : اسـ معطكؼ ،السككف

 كقد اثبت بعض المغكييف العطؼى بػً )ليس( إذا كقعت مكقع )ال( مثؿ: -
 ساعٍد المحتاجى ليسى الميحتاؿى  



منصكب عالمتو المحتاج: مفعكؿ بو  ،ساعد : فعؿ أمر مبني عمى السككف كالفاعؿ مستتر تقديره )أنت( 
   : اسـ معطكؼ عمى منصكب.المحتاؿ ،: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح بمعنى )ال(ليس ،الفتحة

 تتعمؽ بالعطؼ: أحكاـ -
فنا أف عطؼى االسـً عمى نظيًره ييٍعتىبري مف عطًؼ الميفرداًت  -1 كىرىدىٍت أمثمةه كثيرةه عمى كقد -غيًر الجمؿً -عىرى

 ذلؾ.
دىهي دكف فاعًموً ككما ييعىطؼي االسـي عمى  -2 ، كذلؾ ييعىطؼي الفعؿي كىحى نظيًرًه عطؼى مفرداتو   عمى  االسـً

ضؿ: فعؿ ، إذا: حرؼ مبني عمى السككف، إذا ضؿا المرءي كتمٌردى أك خرجى عمى أعراًؼ قكمو نبذكه مثؿ:
 أك: حرؼ عطؼ مبني عمى السككف، المرء: فاعؿ مرفكع عالمتو الضمة، ماضو مبني عمى الفتح

 أك: حرؼ عطؼ، فعؿ ماض معطكؼ عمى )ضؿ( بالبناء عمى الفتح، كفاعمو مستتر فيو :تمرد
عمى أعراؼ: جار ، د( ،كفاعمو مستتر فيو: فعؿ ماض معطكؼ عمى فعؿ ماض مبني عمى الفتح )تمر خرج

 ىػ: في محؿ جر باالضافة، قكـ: مضاؼ إليو مجركر ،كىك مضاؼ، )خرج(-كمجركر متعمقاف
: ضمير مبني في ىػ، الجماعة, كىي في محؿ رفع فاعؿعمى الضـ، التصالو بكاك  : فعؿ ماض مبنينبذكا

 .محؿ نصب مفعكؿ بو
فالفعالف تمرد : خرج، ييعرىبي كؿي منيما معطكفان عمى ما ىك مبني عمى الفتح كلك عطفنا الفعميف عمى 

ممةو ع -المرء-)ضؿ كفاعمو المرفكع  عمى مفرد.مى جممةو ال عطؼ مفردو فكاف العطؼي عطؼى جي
الطائرةي بالكقكًد ثـ أقمعٍت) فالجممة المككنة مف اقمع كفاعميا  الجممةي عمى الجممًة مثؿ : تزكدتكتيٍعطىؼي  -3

 العائد إلى الطائرة(.
الطائرة : فاعؿ ، تزكد : فعؿ ماضي مبني عمى الفتح، التاء لمتأنيث، تزكدٍت الطائرةي بالكقكًد ثـ أقمعتٍ 

 ـ : حرؼ عطؼ مبني عمى الفتحث، الكقكد : جار كمجركر متعمقاف بػ) تزكد(ب، مرفكع عالمتو الضمة
كالجممة مف   لمطائرة، : فعؿ ماض مبني عمى الفتح كالتاء لمتأنيث، كالفاعؿ مستتر تقديره )ىي( يعكداقمع

 كالفاعؿ معطكفة عمى جممة )تزكدت(الفعؿ 
 عمى الضمير مثؿ:الضميري ييٍعطىؼي  ،طىؼي االسـي الظاىري عمى نظيًرهً ككما ييعى  -4

 أنا كأنت صديقاف، : عيًطؼى الضميري المنفصؿن )أنت( عمى المنفصؿ)أنا(انا كأنت صديقاف
: ضمير مبني أنت، ك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، : ضمير مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأأنا

 لؼ النو مثنىبر مرفكع عالمتو اال: خصديقاف، عمى الفتح كىك معطكؼ عمى )أنا( بالرفع
ياكـ : عيًطؼى الضميري المنفصؿ )إياكـ( عمى الضمير المتصؿ )ىـ(.  كاحترمتيـ كا 

 :، مثؿالضميري عمى االسـً الظاىرً  كييعطىؼي  -5

 عميُّ كأنت حيث عيطىؼى الضميري عمى االسـ الظاىر )عمي( زارني

ال محؿ  مبني عمى الكسر نكف الكقايةالنكف حرؼ   :ف، فعؿ ماض مبني عمى الفتح  زار، زارني عميُّ كأنت
 فاعؿ مرفكع عالمتو تنكيف الضـ : عمي، ضمير مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ بو : م، ليا

  ، -عمي-ضمير مبني عمى الفتح في محؿ رفع معطكؼ عمى مرفكع : أنت، حرؼ عطؼ مبني : ك



ياؾ استقبمتي سميمان  : كمثؿ  حرؼ عطؼ  :ك، مفعكؿ بو منصكب  :سميما، فعؿ كفاعؿ : استقبمت، كا 

 ضمير مبني عمى الفتح في محؿ نصب معطكؼ عمى )سميما( : إياؾ

 :االسـي الظاىري عمى الضميًر مثؿ كييٍعطؼي   - 6  

 .كعميا ، عطؼ االسـ الظاىر )زيد( عمى الضمير)أنت( كما رأيت إال اياؾ جاءني إال أنت كزيده  ما

 فعؿ ماض مبني عمى الفتح : جاء  ،حرؼ نفي مبني عمى السككف : ما  ، ما جاءني إال أنت كزيده  -

ضمير مبني   :أنت ،حرؼ حصر مبني عمى السككف : إال  ،ضمير مبني في محؿ نصب مفعكؿ بو : ني  
 اسـ معطكؼ بالرفع عمى الضمير أنت : زيد ،حرؼ عطؼ : ك ،عمى الفتح في محؿ رفع فاعؿ

 كعميان  كما رأيت إال اياؾ -

 : حرؼ مبني عمى السككف يفيد الحصر إال ،رأيت : فعؿ كفاعؿ  ،نفي مبني عمى السككف حرؼ : ما  
: اسـ معطكؼ عميا ،: حرؼ عطؼك ،إياؾ : ضمير مبني عمى الفتح في محؿ نصب مفعكؿ بو  

 بالنصب عمى محؿ الضمير المبني عمى الفتح.
 

 الممنوع مف الصرؼ               
الممنكع مف التنكيف: فاالسـ قسماف متمكف كىك المعرب، كغير متمكف كىك االسـ الممنكع مف الصرؼ أك 

المبني، كالمتمكف قسماف كذلؾ: متمكف أمكف: كىك المنصرؼ، كمتمكف غير أمكف: كىك الممنكع مف 
الصرؼ.  فالممنكع مف الصرؼ إذف ىك اسـ معرب لكنو ال ينكف لذلؾ سمي متمكف غير أمكف، ألنو أشبو 

 التنكيف التي ىي مف خكاص االسماء.الفعؿ فمنع مف 
، فيذا االسـ ألسماء المعربة األخرل في إعرابوييعىراؼي الممنكعي مف الصرؼ بأنو اسـ ال يجرل عمى قياس ا

رُّ بالفتحة بدال مف الكسرة ، عندما يككف غيرى مضا . أما ؼو كال ميعىرافان )بأؿ التعريؼ(ال يمحقيو التنكيفي ، كييجى
: أسماء لممنكع مف الصرؼ: كاو ييعرىبي مثؿى األسماًء المعربةو أك تعريفو بأؿ التعريؼ فإنفي حالة إضافت

   كأعالـ كصفات .
 :األسماء  - 2
  :تًُُع األطًاُء يٍ انصزف 

 :إذا كانت منتيية بألؼ التأنيث المقصورة مثؿ -أ
 :نقكؿ ، جرحى كغيرىاممى، ليمى، ذكرل، بشرل، حبمىس

 سيممى شاعر جاىمي  زىيري بفي ابي
  : مضاؼ إليو مجركر بفتحة مقدرة عمى آخره .سممى

 لبنى صفكؼى المطالبيف بالحقكؽ المدنية  تقدمت -
 .فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة منع مف ظيكرىا التعذر : لبنى  



 كـ ذكرل أليمةو نتذكر  -
 : اسـ مجركر بفتحة مقدرة عمى آخره .ذكرل  
عىؿى اهللي الصبرى  -  بيشرل لممؤمنيف  جى
 اف منصكب بفتحة مقدرة عمى آخره .: مفعكؿ بو ثبشرل  
بمى االمتناعي عف التدخيف  -  يىٍحسيفي بكًؿ امرأةو حي
 مجركرة بفتحة مقدرة عمى آخرىا . : صفةحبمى  
 في المشفى جرحى عديدكف بسبب حكادًث المركًر  -
 مرفكع بفتحة مقدرة عمى آخره . ر: مبتدأ مؤخجرحى  

–فيذه األسماء المنتيية بألؼ التأنيث المقصكرة ممنكعة مف الصرؼ سكاءه أكانت أسماءن دالةن عمى أعالـ 
أـ كانت أسماءن عاديةن مثؿ ذكرل كبشرل كحبمى كجرحى   انيار كغيرىا –بمداف  –مدف  -أسماء أشخاص

اف عمى أكاخرىا ، ىما الفتحةي ، كالحركتاف المقدرتاألسماء بحركات مقدرة عمى آخرىا كغيرىا ، كتيعربي ىذه
مةي فقط .  كالضى

 :إذا كانت منتييًة بألؼ التأنيث الممدودة -ب 
 شعراء، عمماء، أطباء كغيرىا .، مثؿ: صحراء، أدباء

 البدكي في صحراءى كاسعةو  : يعيشي نقكؿ
 ممنكع مف الصرؼ . ألنو: اسـ مجركر عالمتو الفتحة صحراء

ـي البرنامج الثقافيِّ بأدباءى كشعراءى كعمماءى كأطباءى متميزيف  -  التقى ميقىدِّ
 ممنكع مف الصرؼ . ألنوتو الفتحة : اسـ مجركر عالمأدباء  

  : معطكفة عمى مجركر عالمتيا الفتحة .شعراء، عمماء، أطباء
 :األسماء التي عمى صيغة منتيى الجموع -ج 

 :مثؿ ،، أك ثالثة حركؼ أكسطيا ساكفره حرفافجمع تكسير بعد ألؼ تكسي كىي كؿ
 جكامع ككنائس كصكامع كمعابر كمصابيح كعصافير كغيرىا . مثؿ :

 بنت المؤسساتي الخيريةي جكامعى كثيرة  -
 مفعكؿ بو منصكب عالمتو الفتحة . :جكامع  
 في العاصمة كنائسي عدةه  -
 كنائس: مبتدأ مؤخر عالمتو الضمة .  
 تزداف الشكارعي في األعياًد بمصابيحى مختمفًة األلكاًف  -
 ممنكع مف الصرؼ . ألنوالكسرة ،  : اسـ مجركر عالمتو الفتحة بدال مفمصابيح  
 تحطُّ عمى أشجاًر الحديقًة عصافيري متنكعةه  -
 عالمتو الضمة الظاىرة عمى آخره .: فاعؿ مرفكع عصافير  



 تيةو ييحفظي القمحي في صكاًمعى إسمن -
 الصرؼ.  ممنكع مف ألنو: اسـ مجركر عالمتو الفتحة بدال مف الكسرة صكامع  

، أك بألؼ ا منتييةن بألؼ التأنيث المقصكرةنالحظ أف األسماء تيٍمنىعي مف الصرؼ بسبب كاحد ، كىك ككنيي
      التأنيًث الممدكدًة ، أك تككف عمى صيغة منتيى الجمكع .

 :أسماء األعالـ
إلى جانب سبب آخر منعيا مف ، يا تدؿ عمى أسماء أشخاص أك مكاقعلسببيف ، األكؿ ككنكىي تمنع 

 :ي، كىذه األسباب المانعة باإلضافة إلى العممية ىالصرؼ

سكاء أكاف اسـ العمـ مؤنثا بالتاء مثؿ: فاطمة كعزة كطمحة، أـ كاف مؤنثا في  العممية والتأنيث: - 2
 المعنى مثؿ سعاد كزينب كرباب.

 قدمت فاطمةي إلى سعادى كأخييا طمحةى ىدية  -
 ممنكع مف الصرؼ. ألنو: اسـ مجركر عالمتو الفتحة سعاد  ،فاطمة : فاعؿ مرفكع عالمتو الضمة  
 ممنكع مف الصرؼ . ألنوعالمتو الفتحة  –طمحة : معطكؼ عمى مجركر   
مىـو غيًر عربيو مثؿ :  ةالعممية والعجم - 1  إبراىيـ ك إزمير كلندف، كجكرج كغيرىا .: كأف يىككفي اسـى عى
 سافر جكرجي مف إزميرى إلى نيسى  -
 : فاعؿ مرفكع بالضمة الظاىرة عمى آخره .جكرج  
 : اسـ مجركر عالمتو الفتحة النو ممنكع مف الصرؼ .إزمير  
  : اسـ مجركر عالمتو الفتحة النو ممنكع مف الصرؼ .نيس  
 مثؿ عدناف كغطفاف كعثماف كعمراف كغيرىا. : العممية وزيادة األلؼ والنوف - 3
 معاكيةي بفي أبي سفيافى أكؿ الخمفاء األمكييف  -
)كجكد تاء    : مبتدأ مرفكع عالمتو الضمة ممنكع مف الصرؼ بسبب العممية كالتأنيث المجازم معاكية  

 التأنيث في آخره (
 رؼ ممنكع مف الص ألنو: مضاؼ إليو مجركر عالمتو الفتحة سفياف  
 ديًكنىٍت المصاحؼي في عيد عثمافى بًف عفافى  -
 : مضاؼ إليو مجركر عالمتو الفتحة النو ممنكع مف الصرؼ عثماف  
 عفاف : مضاؼ إليو مجركر عالمتو الفتحة النو ممنكع مف الصرؼ  
ـي ميرىكبان تىركيبى مىٍزجو العممية والتركيب المزجي - 4 : بعمىبؾي ، بػ)كيو( مثؿ  غيرى مختكـو  –: أف يككف العىمى

 بيتى لحـي ، حضرىمكتي ، معدم كىًربي كغيرىا .
 زرت بيتى لحـى بعد غياب طكيؿ -
 .  : اسـ مبني عمى الفتح دائمان بيت  
 ، ممنكع مف الصرؼ .المتو الفتحة: مفعكؿ بو منصكب علحـ  



 طكلىكرـي مدينة فمسطينية -
 : مبتدأ مرفكع عالمتو الضمة .كـر ، مان : اسـ مبني عمى الفتح دائطكؿ  

 عمى بىٍعمىبؾى كال حضرىمكتى  المسافرلـ يعرج 
 الكسرة ألنو ممنكع مف الصرؼ.: اسـ مجركر عالمتو الفتحة بدال مف بؾ، بعؿ: اسـ مبني عمى الفتح 

 . : اسـ معطكؼ عمى مجركر عالمتو الفتحة ألنو ممنكع مف الصرؼمكت، حضر: اسـ مبني عمى الفتح 
يشبو الفعؿى في المفظ مثؿ : يزيد، أف يككف اسـ العمـ عمى صيغة الفعؿ أك  :العممية ووزف الفعؿ - 5

 ، شمر كغيرىا .أحمد، يشكر، تغمب
 خكاف أحمدي أيزيدي ك  -

 ؼ عمى مرفكع، ممنكع مف الصرؼ : معطك احمد، و الضمة ، ممنكع مف الصرؼ: مبتدأ مرفكع عالمتيزيد
 زار اسعدي قبائؿى تغمبى كشىٌمرى  -
: مضاؼ إليو مجركر عالمتو الفتحة تغمب  ،: فاعؿ مرفكع عالمتو الضمة ، ممنكع مف الصرؼاسعد  

 .ممنكع مف الصرؼ ألنو: معطكؼ عمى مجركر عالمتو الفتحة شمر ،ممنكع مف الصرؼ ألنو
ؿ  –أف يككف العمـ عمى كزف )فيعىؿ( مثؿ : عيمىر  :العممية ووزف )ف ع ؿ( - 6 ر كغيرىا  –زيحى  زيفىر كميضى
ٍت مصري في عيد الخميفة عمرى بف الخطاب  -  فيًتحى
 المجازم . : نائب فاعؿ مرفكع عالمتو الضمة ، ممنكعة مف الصرؼ بسبب العممية كالتأنيث مصر  
 : بدؿ مف مجركر عالمتو الفتحة .عمر   
 بعضي أصناـً الجاىميًة  إفا ىيبؿى  -
      : اسـ إف منصكب عالمتو الفتحة ، ممنكع مف الصرؼ .ىبؿ  

 :الصفات
كىي تيمنعي لسببيف أيضا ، األكؿ الصفة كالثاني كزف مخصكص ، حيث تيمنع الصفة مف الصرؼ إذا كانت 

 عمى كزف :

 حمر حمراء أشقر شقراء .أأفعؿ الذم مؤنثو فعالء مثؿ :  -
 .  الذم مؤنثو فعمى مثؿ : غضباف غضبى ، عطشاف عطشىفعالف  -
ري ، ثيالثي ، مىٍربىعي . - ٍفعىؿ مثؿ : أيخى  فيعىؿ اك فيعاؿ اك مى

 نقكؿ : ىذا رجؿه أعرجي في حمةو خضراءى 
 أعرج : صفة مرفكعة عالمتيا الضمة .

 . الكسرة ألنيا ممنكعة مف الصرؼ خضراء : صفة لمجركر ، عالمتيا الفتحة بدال مف
  فارضوسًقو ، ككؿا غضبافى اكنقكؿ : انظر كؿا عطشافى ف

 ممنكع مف الصرؼ . ألنوعطشاف : مضاؼ إليو مجركر عالمتو الفتحة 
 ممنكع مف الصرؼ . ألنوغضباف : مضاؼ إليو مجركر عالمتو الفتحة 



 كنقكؿ : أقبمت المدعكاتي كنساءه أيخري 
 الصرؼ . المتيا الضمة ، ممنكع مفأخر : صفة لمرفكع ع

 كنقكؿ : جاء المدعككف مىثنى كثيالثى كريباعى 
 مثنى : حاؿ منصكب عالمتو فتحة مقدرة عمى آخره ، ممنكع مف الصرؼ .

 ثالث : معطكؼ عمى منصكب عالمتو الفتحة ، ممنكع مف الصرؼ .
     رباع : معطكؼ عمى منصكب عالمتو الفتحة ، ممنكع مف الصرؼ .

 مالحظات :

كع مف الصرؼ بسبب العممية كالتأنيث كالمككاف مف ثالثة حركؼ كسطيا ساكف مثؿ ًىٍند ، االسـ الممن -1
 دىٍعد ، كىٍعد ، ًمٍصر ، يجكز منعيا مف الصرؼ كيجكز صرفيا نقكؿ :

)  سافرت ىندي )ىنده( إلى مصرى )مصرو
 ًىٍندي : فاعؿ مرفكع عالمتو الضمة .

 ىنده : فاعؿ مرفكع عالمتو تنكيف الضـ .
 : اسـ مجركر عالمتو الفتحة النو ممنكع مف الصرؼ .مصرى 

 مصرو : اسـ مجركر عالمتو تنكيف الكسر .
ٍرؼي الممنكًع مف الصرؼ ، كذلؾ مسا -2 يرةن لمكزف الشعرم مثؿ قكؿ فاطمة يجكز عند الضركرة الشعرية صى

 رضيى اهلل عنيا ترثي أباىا رسكؿى اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : الزىراء
ـا تيربةى أحمدو ماذا عمى  ـا مدل الزماًف غكاليا                      مىٍف شى  أف ال يىشي

عمـ عمى كزف  ألنوأف ييٍصرىؼي )أحمد( كىك ممنكع مف الصرؼ  –الكزف  –حيث قضت الضركرة الشعرية 
  .الفعؿ 

آخره ياء قبميا  –االسـ الممنكع مف الصرؼ كالذم عمى صيغة منتيى الجمكع ، إف كاف اسما منقكصا  -3
الياء مف آخره في حالي الرفع كالجر ، كيمحقيا تنكيف العكض  –مكسكر  مثؿ جكارو ككراسو كمبافو ، تيٍحذؼ ي

 )العكض عف حذؼ الياء( كىك ليس تنكيفى إعرابو . مثؿ :
 كثيرةه  –سفف  –في البحر جكارو 

 محذكفة .ة المتصكرة عمى الياء الجكار : مبتدأ مؤخر مرفكع عالمتو الضم  
 ىـ يجمسكف عمى كراسو مف خيزراف  -
 ممنكع مف الصرؼ  –كراس : اسـ مجركر عالمتو الفتحة المتصكرة عمى الياء المحذكفة   
 أنشئت مبافو ضخمة عمى الساحؿ   -
  ضمة متصكرة عمى الياء المحذكفة. مباف : نائب فاعؿ مرفكع عالمتو  
كليس مضافا إليو ، أك إذا سبقتو )أؿ(   مضافا  إذا كاف – ييٍصرىؼي الممنكعي مف الصرؼ إذا أضيؼى  -4

 التعريؼ ، فيعامؿ معاممة االسـ المعرب ، يرفع بالضمة ، كيجر بالكسرة كينصب بالفتحة ، مثؿ :
 المممكةً أيقيمٍت احتفاالته دينيةه بمناسبة ذكرل اإلسراًء كالمعراًج في جميًع مساجًد 



 الكسرة كىك في األصؿ مضاؼمساجد : مضاؼ إليو مجركر عالمتو 
ًرفت كممة مساجد ألنيا أ -  -ضيفت صي
ـي ًميرجافي الربيًع في المعابًد الركمانيًة القديمًة  -  ييقا
  معرؼ بأؿ . ألنوصرؼ  –المعابد : اسـ مجركر بالكسرة   
 )كممة ]أشياء[ ممنكعة مف الصرؼ كقد كردت في القرآف الكريـ ممنكعة مف الصرؼ في قكلو تعالى  -5

ـٍ تىسيٍؤكيـٍ  ٍف أىٍشيىاءى ًإف تيٍبدى لىكي   .111المائدة  ( يىا أىيُّيىا الاًذيفى آمىنيكا الى تىٍسأىليكا عى
 

  عمـ الصرؼ                   
 اإلعالؿ و اإلبداؿ

االبداؿ ىك أف تضع حرفا مكاف حرؼ لتسييؿ النطؽ كاإلعالؿ كذلؾ، إبؿ أف اإلبداؿ خاص باألحرؼ 
كفي أحرؼ العمة بجعؿ مكاف حرؼ العمة حرفا صحيحا، أما اإلعالؿ فيك الصحيحة بجعؿ أحدىا مكاف الخر، 

 خاص بأحرؼ العمة فقط.
كالحذؼ،  ،اإلسكافحذفو ، فأنكاعو ثالثة: القمب، ك  اإلعالؿ: ىك تغيير حرؼ العمة لمتخفيؼ بقمبو أك إسكانو أك

 كتمحؽ بأحرؼ العمة اليمزة.
ذا سيكنت ىنعني بيا األلؼ ك الكاك ك الياء، ك  :كأحرؼ العمة  -، مثؿ ) بىاعسيبقت بحركات مجانسة كذه األحرؼ ا 

 ليف.ك  ،كمد ،كيًبيع ( سيميت أحرؼ عمة -كيقيـك
في ىذه تسمياف كقػىٍكـ(، ك  -)بىٍيع :مثؿ ،ف جنسيمار مسبكقتيف بحركة مالياء أيضا ساكنتيف غيك تىًرد الكاك ك 

 الحالة حرفىي عمة ك ليف.
كىر،قد تتحرؾ الكاك ك ك   في ىذه الحالة تيسمياف حرفىي عمة ال غير.ىىيىؼ( ك ك  الياء في بعض األحياف مثؿ)حى

 مناسبة ليا.سبقيا بحركة ؼ فيي عمى الدكاـ حرؼ عمة كمد كليف لسككنيا ك أما األل
 اإلعالؿ بالحذؼ
 الحذؼ قسماف:

ىك ما ك  ،غير قياسيك  ،كاالستثقاؿ كالتقاء الساكنيف ،ىك ما كاف لعمة تصريفية سكل التخفيؼك  :قياسي  - 1
  :فالقياسي الذم يحصؿ بسبب االستثقاؿ يدخؿ في مسألتيف ،ليس ليا كيقاؿ لو الحذؼ اعتباطا

( فإنو يجب حذؼ اليمزة مف المضاذلؾ إذا حذؼ الحرؼ الزائد، ك  :األولى رع كاف الماضي عمى كزف ) أىٍفعىؿى
يف في المصدر الميمي ػ ما لـ تيبدؿ ػ كراىة اجتماع اليمزتكاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كاسمي الزماف كالمكاف ك 

ًمؿ غيره عميو المبدكء بيمزة المتكمـ، ك   حي
ؿى )المضارع( ييٍدًخؿي )اسـ الفاعؿ( ميٍدًخؿ )ا ؿ سـ المفعكؿ( ميدٍ أىٍدخى  خى

)المضارع( ييٍكًرـ، ك  ـى  لمفعكؿ( ميٍكرىـ، )اسـ اكًرـ، ك تيكًرـ، )اسـ الفاعؿ( ميٍكًرـني أىٍكرى



 ما: فإناوي أىؿه ألٍف ييؤىكرى ك شذ قكؿ الشاعر
 المصدراؿ مف الباب الثاني في المضارع كاألمر ك حذؼ فاء الفعؿ المث الثانية:

ٍربب ػػ يضًرب ػػ اٍضًرٍب ػػ ضرى   كعىد ػػ يًعد ػػ ًعٍد ػػ ًعدىة ، ك كىٍعد، ضى
ثقؿ كسرة عيف الفعؿ في المضارع سبب الكىي صكرة ثقيمة، ك  ،أكعد ك أصؿ مضارع )كعىد( ك أمره ىك يىٍكًعد،

ؿ :ك كانت مفتكحة لما كقع الحذؼ نحكلك  ،كاألمر ؿ اٍيجى ع لذا حذفت الكاك مف  ،كًجؿ، يىٍكجى ع اٍيجى ككًجع، يكجى
يء بيا لكجكد ىمزة الكصؿ التي ج كعند حذفيا مف األمر لـ يبؽى مسكغ ،المضارع ك األمر لمتخفيؼالفعؿ 

عف  قد تحذؼ الكاك أيضا في مصدر الفعؿ )كعد( ك أمثالو ك تككف التاء فيو عكضان لتعذر االبتداء بالساكف ك 
 ًلدة. الكاك المحذكفة نحك: ًصفة، ك 

ٍذ ك كيٍؿ". كفي كتحذؼ اليمزة مف بعض األفعاؿ كجكبان ف تيحذؼ مف فعًؿ األمر المشتٌؽ مف "أىخذى كأىكؿ"، مثؿ "خي
ٍكا"،ك األصؿ: يا كرى ًاٍرأىٍكا كفي نىٍرأىل كًاٍرأى كًاٍرأيا ك أىٍرأىل ك يىٍرأىل ك  مضارًع "رأل" كأمرًه، مثؿي "يىرىل كأىرىل كنىرىل كرىٍه كرى

" كأىرىل ييرً  ميرو كميرنل،جميع تصاريؼ "رأىل" التي عمى كزف "أىٍفعىؿى  ميٍرءو كميٍرءان.كاألصؿ:أٍرأل كييٍرًئي كأىٍرًء ك  م، كأىًر كى
كا بالمعركؼ، كاٍنيىٍكا عف المنكر، كنحك  ( في االبتداء، نحك ميري ٍؿ بىًني )ك تحذؼ اليمزة مف )أىمىرى ك سىأىؿى سى

، كقمت لو: سٍؿ، أك ًاٍسأىٍؿ، كيقؿُّ . كيجكز الحذؼ كعدمو إذا سيبقا بشيء، نحك قمت لو: ميٍر، أك اٍؤميٍر (إٍسرىاًئيؿى 
" فإذا كقف  تى عميو، قمت "ًتٍو" بياء السكت.حذفيا مف األمر مف "أتىى"، فيقاؿ "ًت الخيرى

 كىك الحذؼ اللتقاء الساكنيف ك يبدك ذلؾ في الحاالت التية:: أما القسـ الثاني مف الحذؼ القياسي
  حركة مجانسة نحك:ك سبقتو  في حرؼ مّد إذا التقى بساكف بعده - 2
 لة األمر أك المضارع المجزـكااألجكؼ في حالفعؿ  - أ

ـٍ ػػ قيٍكـٍ ػػ قيـٍ   قاـ المضارع يقيٍكـ األمر ايٍقكي
 باع المضارع يًبٍيع األمر ًاٍبًيٍع ػػ ًبٍيٍع ػػ ًبٍع 

ٍؼ ػػ خاٍؼ ػػ خىؼٍ   خاؼ المضارع يخاؼ األمر ًاٍخكى
كىذا  ؼ العمة كآخر الكممة، فيحذؼ حرؼ العمة منعان الجتماع الساكنيف.)إذ بنقؿ حركة العيف اجتمع ساكناف حر 

ـٍ كًبٍع ك فيو اإلعالؿ بالنقؿ كالحذؼ، كقد  ٍؼ،استغني عف ىمزة الكصؿ في "قي ألنو إنما أتي بيا تخمصان مف  خى
لـ يىقيـٍ كلـ : مثموغني عنيا(. ك االبتداء بالساكف. كقد صار أكؿ الكممة متحركان بعد نقؿ حركة ما بعده إليو، فاست

ٍؼ، أصميو ٍؼ". :يىخى ـٍ كلـ يىٍخكى  لـ يىٍقكي
كاكان بعد الضمة، لممجانسة. فالتقى ساكناف، مب حرؼ العمة ألفان بعد الفتحة ك )نقمت حركة الكاك إلى ما قبميا، ثـ ق

و كىذا فيبعد تحرؾ أكؿ الكممة.  (خؼ)فحذؼ حرؼ العمة دفعان اللتقائيما كقد استغني عف ىمزة الكصؿ في 
 اإلعالؿ بالنقؿ كالقمب كالحذؼ.

 إذا اتصؿ بكاك الجماعة ك ياء المخاطبة  :ب و كذلؾ الحذؼ في الفعؿ الناقص
ٍكا ػػػػ يرميٍكفى ػػػ  ػ ترًمٍيفى نحك: رمىى ػػػػ رمى

كىي كاك ساكنة، إلى الفعؿ )رمى( ييصبح )رماكا( فيمتقي ساكناف فيحذؼ األكؿ لمنع  ،عند إضافة كاك الجمع



ٍكا  مى  التقاء الساكنيف فيصير: رى
ذفت الياء األكلى  كعند إضافة كاك الجمع أك ياء المخاطبة إلى الفعؿ )يرمٍي( يصير: يرًمٍيٍكف ، ترًمٍيٍيفى ثـٌ حي

 فى اللتقاء الساكنيف فيصبح: يرميٍكفى ، ترًميٍ 
  :مثناهك الغائبة  المفتكح العيف إذا اتصؿ بضمير و في آخر الفعؿ الماضي -ج 

تىا  رنىتىا ، ك نحك: رمىٍت، كرنىٍت، كرمى
ذفت األلؼ اللتقاء ا نات ثـٌ حي ًممت عند اتصاؿ تاء التأنيث باألفعاؿ )رمى ، رنا( تيصبح: رىمات، رى لساكنيف ، ك حي

 رنىتا عمييما رمىتا، ك 
فى التقت الياء ، نحك: غازو ، ك األصؿ غاًزٍك ثـٌ غازم،  سـ المنقوص النكرةوفي آخر اال -د  لٌما نيكِّ

ًذفت الياء اللتقاء الساكنيف. ـٌ حي  الساكنة مع التنكيف)الذم ىك نكف ساكنة ( ث
 ػػ ميصطىفىاٍكفى ػػ ميصطىفىٍكفى  ك االسـ المقصكر عند جمعو جمعان سالمان ؛ مصطفىى

ك السبب في حذؼ كاك اسـ المفعكؿ أنيا زائدة كقريبة ،  المفعوؿ إذا كاف أجوفا. تحذؼ الواو في اسـ 1
ىذا رأم الخميؿ ك سيبكيو ك يرل األخفش أف المحذكؼ  مف الطرؼ ك بحذفيا يمكف التفريؽ بيف اليائي ك الكاكم،

 ىك عيف مفعكؿ 
ٍكـ  ٍكٍكـ ػػػػ مصي ٍكـ اسـ مفعكؿ مىٍصكيٍكـ ػػػػ مصي  صاـ المضارع يصي

 المضارع يبػًيع اسـ مفعكؿ مٍبييٍكع ػػػػ مبيٍيٍكع ػػػػ مبيٍيع ػػػػ مًبٍيع باع
ٍكٍكـ في مىٍصكيٍكـ نقًمت حركة الكاك األكلى ٍكـ ثـ حذفت الكاك الثانية  ،الضمة إلى الصاد فصارت مصي فصارت مصي

 ك كزنو مىٍفعيؿ .
لمفعكؿ فتصير مبيٍيع ، ثـ تقمب الضمة كسرة لتجانس في مٍبييٍكع نقًمت حركة الياء إلى الباء مبيٍيٍكع ثـ تحذؼ كاك اك 
ٍفًعؿ .لياء مًبٍيع ك ا  كزنو مى

ٍدييٍكف ، ك  :تميمان يصٌححكف الياء، فيقكلكف ك البدا مف اإلشارة إلى أف شيئان مف رٌبما صٌحح العرب مٍبييٍكع ، كمى
 مسؾ مٍدكيٍكؼ. ك ثىٍكب مٍصكيٍكف، كفرس مٍقكيٍكد، ك قكؿ مٍقكيٍكؿ، : ذكات الكاك، فقد سيًمع

جعؿ الحرفيف كحرؼ كاحد ، ألٌف اإلدغاـ قد عٌمة مدغمان فيما بعده ، فال حذؼإاٌل إف كاف الساكف بعد حرؼ ال
 رجيؿه ضاٌؿ.شيكدا ، كعمىؿه شاؽٌّ ، ك : كشادا ييشادُّ ك متحرؾ ، كذلؾ

ًؼ اٌلموى، فإف عرض تحريؾ الساكف:  عرضةه لمزكاؿ، فال ييرٌد المحذكؼ. فال تعتبر حركتو. ألنيا  ،كقيًؿ الحؽا  كخى

، ك ك  يد، كحذؼ الياء مف نحك: :غير القياسي - 2                                .   دىمىيه دـ، أصميما يىدىمه
، ك  ،شفو، ك ابفك  ،اسـ :الكاك مف نحكك                        .                         شىفىكه ك  ،بىنىكه أصميا: ًسٍمكه
 . التاء مف نحك: اسطاع أصمو استطاعأصمو سىتىوه ، ك  ،: استنحك الياء مفك 

 :ـ اإلعمال بالقلب 2 

  مف صكرة إلى صكرة أخرل نحك ، ) قمب الكاك كالياء ألفنا أك قمب الكاك ياءن أك قمب الياء كاكنا ةكىك قمب حرؼ عم



 . ممحكظة : حتى يككف ىناؾ إعالؿ ال بد أف يككف في الكممة حرؼ عمو

  الواو والياء ألفًا تُقلب

 . ، فالكاك قمبت ألفناأصميا دىعىك، ) بدليؿ المضارع يدعك، كالمصدر دعكه ( ،دعا :مثؿ

 . ، فالياء قمبت ألفناي (، كالمصدر رمٍ أصميا رىمىي، ) بدليؿ المضارع يرمي ،رمى -

  ، فالياء قمبت ألفناع (، ) بدليؿ المضارع يبيع ، كالمصدر بيٍ أصميا بىيىع ،باع -

كىؼ ،خاؼ -  .، فالكاك قمبت ألفناؼ (، ) بدليؿ المصدر خكٍ أصميا خى

ؿ، ) بدليؿ المضارع يقكؿ ( ،قاؿ -  . ، فالكاك قمبت ألفناأصميا قىكى

ف، ) بدليؿ المضارع يصكف ( ،صافى  - كى  . ألنيا متحركة كما قبميا مفتكح ،، فقمبت الكاك ألفناأصميا صى

ألنيا جاءت متحركة  ،، فقمبت الكاك ألفناد، ) بدليؿ المضارع يعكد (كى صميا اعتى أ ،اعتاد، الفعؿ الثالثي ىك عادى  -
 . كما قبميا مفتكح

ألنيا جاءت  ،، ) بدليؿ المضارع ينثني ( ، فقمبت الياء ألفناأصميا انثني ،، الفعؿ الثالثي ىك ثنيانثنى -
 . متحركة كما قبميا مفتكح

 ةتُقلب الواو والياء همز

 : أىمياكذلؾ في حاالت 

 . إذا تطرفت إحداىما أم الكاك كالياء بعد ألؼ زائدة - 1

ألنيا جاءت متطرفة أم كقعت بعد  ،، فقمبت الكاك ىمزة أصميا رجاك، ) بدليؿ المضارع يرجك ( ،رجاء -مثؿ : 
 .ألؼ زائدة

 . ألنيا جاءت متطرفة بعد ألؼ زائدة ،، فقمبت الكاك ىمزةأصميا سماك، ) بدليؿ المضارع يسمك ( ،سماء -

 . ألنيا جاءت متطرفة بعد ألؼ زائدة ،أصميا بنام، ) بدليؿ المضارع يبني (، فقمبت الياء ىمزة ،بناء -

إذا كقعت الكاك أك الياء في اسـ الفاعؿ األجكؼ الثالثي الذم كسطو ألؼ كبعدىا ىمزة كأصؿ األلؼ فيو )  - 2
 . ( كاك أك ياء

  . ، ) بدليؿ المضارع يدكـ ( ، فقمبت الكاك ىمزة في اسـ الفاعؿ الثالثي األجكؼئـ، أصميا داًكـدا -مثؿ : 

 .، فقمبت الياء ىمزة في اسـ الفاعؿ الثالثي األجكؼبائع، أصميا باًيع، ) بدليؿ المضارع يبيع ( -

  عؿ الثالثي األجكؼ، فقمبت الكاك ىمزة في اسـ الفاقائؿ، أصميا قاًكؿ، ) بدليؿ المضارع يقكؿ ( -

  ، فقمبت الكاك ىمزة في اسـ الفاعؿ الثالثي األجكؼزائر، أصميا زاًكر، ) بدليؿ المضارع يزكر ( -

 . ، فقمبت الياء ىمزة في اسـ الفاعؿ الثالثي األجكؼؿ المضارع يفيض (، ) بدليفائض، أصميا فايض -

 .ييقمب حرؼ المد الزائد في المفرد المؤنث ىمزة في صيغة منتيى الجمكع - 3

 . ، فقمبت الياء ىمزة في صيغة منتيى الجمكعبصائر، أصميا بصاير، ) بدليؿ المفرد بصيرة ( -مثؿ : 

 . فقمبت الياء ىمزة في صيغة منتيى الجمكع ،، ) بدليؿ المفرد مدينو (أصميا مدايف ،مدائف -

  ، فقمبت الكاك ىمزة في صيغة منتيى الجمكعا عراكس ، ) بدليؿ المفرد عركس (أصمي ،عرائس -

  ، فقمبت الكاك ىمزة في صيغة منتيى الجمكعأصميا عجاكز، ) بدليؿ المفرد عجكز ( ،عجائز -



 . ، فقمبت األلؼ ىمزة في صيغة منتيى الجمكعأصميا صحايؼ، ) بدليؿ المفرد صحيفة ( ،صحائؼ -

 (، ) بدليؿ المفرد جريدهأصميا جرايد ،جرائد -
  . تُقلب الواو ياءً 

 : كذلؾ في حاالتو أىمييا

في اسـ المفعكؿ ، أم الفعؿ الثالثي المعتؿ الخر بالياء ، فعند صياغة اسـ المفعكؿ منو تيقمب كاك  - 1
 . المفعكؿ ياءن كتدغـ في ياء الفعؿ األصمية

، فقمبت كاك المفعكؿ ياءن كأدغمت في ياء الفعؿ مرمٌي، الفعؿ الثالثي ىك رمى، فأصميا مرمكم -مثؿ : 
 . األصمية

، فقمبت كاك المفعكؿ ياءن كأدغمت في ياء الفعؿ ثالثي منو ىك قضي، فأصميا مقضكم، الفعؿ المقضيٌ   -
 . األصمية

كاك المفعكؿ ياءن كأدغمت في ياء الفعؿ  ، فأصميا مرضكم ، فقمبتمرضٌي، الفعؿ الثالثي منو ىك رضي  -
 . األصمية

، كتدغـ سـ المفعكؿ منو تقمب األلؼ كاكناككذلؾ األمر في الفعؿ الثالثي المعتؿ الخر باأللؼ فعند صياغة ا -
 .في كاك المفعكؿ

أدغمت كاك ، ك بدليؿ المضارع يدعك، قمبت األلؼ كاكنا في اسـ المفعكؿ، الفعؿ الثالثي دعا ، فمدعكٌ   -: مثؿ
 . المفعكؿ في كاك الفعؿ األصمية

، كأدغمت كاك المضارع يغزك، بدليؿ قمبت األلؼ كاكنا في اسـ المفعكؿ، الفعؿ الثالثي ىك غزا ، فغزكٌ م  -
 . المفعكؿ في كاك الفعؿ األصمية

كأدغمت كاك   ،المضارع يميك، بدليؿ قمبت األلؼ كاكنا في اسـ المفعكؿمميٌك ، الفعؿ الثالثي ىك ليى ، ف -
 . المفعكؿ في كاك الفعؿ األصمية

 ػ إذا كاف الفعؿ عمى كزف أفعؿ ككانت فاؤه كاكنا ، مثؿ : أكفد ، أكرؽ ، 2 

 . أكعز ، أكغؿ ، فعند اإلتياف بالمصدر تقمب الكاك ياءن 

 . ، فقمبت الكاك ياء في المصدرإيفادنا، أصميا ىك أكفد، بدليؿ المضارع يكفد -مثؿ : 

 ، فقمبت الكاك ياءن في المصدرإيغاالن، أصميا ىك أكغؿ، بدليؿ المضارع يكغؿ -

  . ، فقمبت الكاك ياءن في المصدرأكرؽ، بدليؿ المضارع يكرؽ ، أصمياإيراقنا -

 . ، فقمبت الكاك ياءن في المصدرإيجاد، أصميا أكجد، بدليؿ المضارع يكجد -

 . ػ أف تأتي ) الكاك ( ساكنةن بعد كسر 3

 . ألنيا جاءت ساكنة بعد كسر ،، فقمبت الكاك ياءن ألنيا مف كىعىدى  ،، أصميا ًمٍكعادميعاد -مثؿ : 

 . ألنيا جاءت ساكنة بعد كسر ،، فقمبت الكاك ياءن أصميا ًمٍكزاف، ألنيا مف كىزىفى ، ميزاف-

 . كسر ألنيا جاءت ساكنة بعد ،فقمبت الكاك ياءن  ،ألنيا مف كىرىثى  ،، أصميا ًمٍكراثميراث -

ثىؽى  ،، أصميا ًمٍكثاؽميثاؽ -  . ألنيا جاءت ساكنة بعد كسر ،، فقمبت الكاك ياءن ألنيا مف كى



ـى  ،، أصميا ًصكاـًصياـ - كى  . ألنيا جاءت ساكنة بعد كسر ،، فقمبت الكاك ياءن ألنيا مف صى

 . ػ إذا تطرفت أم كقعت بعد كسر 4

 . ألنيا تطرفت بعد كسر ،الكاك ياءن  ، فقمبترضي، أصميا رًضك، بدليؿ المصدر رضك -مثؿ :

 . ألنيا تطرفت بعد كسر ،، فقمبت الكاك ياءن يا قًكك، بدليؿ المصدر القكه، أصمقكم -

 . ، فقمبت الكاك ياءن ؛، بدليؿ المصدر دنك، أصميا الدانكالداني -

 . ، فقمبتالداعي، أصميا الداعك، بدليؿ المصدر دعكه -

 . ليؿ المصدر الشجك، بدالشجيِّة، أصميا الشجكة -

 . ، بدليؿ المصدر بنكميا المبنكة، أصمبنيِّة -

 . تيقمب الياء كاكنا

 . كذلؾ إذا كقعت الياء ساكنةن بعد ضـو 

 . ألنيا ساكنة بعد ضـ ،، فقمبت الياء كاكناألنيا مف أيسر ،، أصميا ميٍيسرميًكسر -مثؿ : 

 .ألنيا ساكنة بعد ضـ ،فقمبت الياء كاكنا، ألنيا مف أيقف ،، أصميا ميٍيًقفميًكقف        
إلى أصميا مع ضمائر الرفع المتحركة فتقكؿ )دعٍكت  دٌ رى : األلؼ الثالثة مثؿ )دعا( )كرمى( تي قمب األلؼ -

ف كانت رابعة فصاعدان مثؿ )أبقى كييستدعى( قمبت ياء مثؿ  كرمٍيت كنحف دعكنا كرمٍينا كىفا دعٍكف كرمٍيف(. كاً 
 )أبقيت كىفا يستدعٍيف(.

كؿ في )عصا( )ىاتاف عصكاف، كفي األسماء تنقمب األىلؼ الثالثة كاكان حيف التثنية كالجمع إف كاف أصميا كاكان فتق
 كضربت بعصكيف(.

كفي غير ىذه الحالة تقمب األىلؼ ياء سكاءه أىكانت . كتقكؿ في نداًء اثنيف اسـ كؿ منيـ )رضا( يا )رضكاف( 
 ثالثة أـ رابعة أـ خامسة أـ سادسة فتقكؿ في تثنية )ىيدل كمصطفى(: ىيدياف كمصطفياف.

 لتصغير فتقكؿ في تصغير خطاب كغزاؿ: خيطىيِّب كغيزيِّؿ.كتقمب األىلؼ ياء إذا كقعت بعد ياء ا
ذا كقعت األلؼ بعد حرؼ مضمكـ قمبت كاكان كالمجيكؿ مف )بايع( فتقكؿ فيو )بكيع(.  كا 

ذا كقعت األلؼ بعد حرؼ مكسكر قمبت ياء كجمع )مفتاح(: مفاتيح.  كا 
 كذلؾ لعدـ إمكاف تحريؾ األىلؼ بالضـ أك بالكسر.

 كافاإلعالؿ باإلس -جػ 

يستثقمكف تحريؾ الكاك كالياًء المتطرفتيف بعد حرؼ متحرؾ بالضـ أك الكسر لثقؿ ذلؾ عمى ألسنتيـ فيسكنكف 
مثؿ: )يدعك القاضي إلى الصمح في النادم( األصؿ: )يدعكي القاضي إلى الصمح في النادم(. كفي قكلنا 

كاكاف ساكنتاف فتحذؼ الـ الكممة التي استثقؿ ف( كعند تطبيؽ القاعدة تجتمع كٍ كي )القضاة يدعكف(( األىصؿ )يدع
 عمييا الضـ كتبقى كاك الجماعة.



أما مثؿ )مقكؿ( فأىصميا )ميقكيكؿ( نقمنا حركة الكاك إلى الساكف قبميا ألنو أحؽ مف العمة بالحركة، فاجتمع عمتاف 
 ساكنتاف فحذفنا األكلى كأبقينا كاك صيغة )مفعكؿ(.

 اإلبداؿ
رؼ فيزاؿ المبدؿ منو كيكضع المبدؿ مكانو، كىك إما سماعي مرجعو متكف المغة فال اإلبداؿ تغيير حرؼ بح

ما قياسي. كاألحرؼ التي يقاس كضعيا غيرىا عشرة جمعت في ىاتيف الكممتيف )ىدأىت مكضكعنا، عالقة لو ب كاً 
ليؾ بعض كالـ عم  ى الباقي:مكطيان(، منيا ثالثة حركؼ عمة سمكا إبداليا إعالالن كليا بحث خاص سبؽ كا 

في كزف )افتعؿ( مثؿ )اتاصؿ كاتاقى كاتاسر( األىصؿ )اٍكتصؿ  ) أم الكاك تاء ( التاء: تقمب فاءي المثاؿ تاء -
 كاٍكتقى كاٍيتسر( مف الكصؿ كالكقاية كاليسر.

مف الذكر(  الداؿ: إذا كقعت تاءي )افتعؿ( بعد داؿو أىك ذاؿو أىك زام تقمب داالن مثؿ )اٌداف مف الدٍيف( ك)اذدكر -
 ٍتكر، ازتير(.ذٍتاف، ادك)ازدىر مف الزىر( كاألىصؿ )ا

الطاء: إذا كقعت تاءي )افتعؿ( بعد صادو أىك ضادو أىك طاءو أىك ظاءو قمبت طاءن لصعكبة االنتقاؿ مف حرؼ شديد  -
 إلى حرؼ خفيؼ مثؿ )اصطبر مف الصبر( )كاضطرب مف الضرب( ك)اطارد مف الطرد( ك)اظطمـ مف الظمـ(.

 كاألىصؿ: )اصتبر، اضترب، اٍطترد، اٍظتمـ(.
إذا كانت فاء الكممة تاءن أك داالن أك ذاالن أك زايان أك صادان أك ضادان أك طاءن أك ظاءن في كزف )تفعاؿ(  -مالحظة 

أك تفاعؿ أك )تفعمؿ( جاز في ذلؾ اتباع القاعدة العامة فنقكؿ مثالن )تثاقؿ كتذاكر، كتزٌيف كتضٌرع كتطٌرب 
حرج( كجاز إدغاـ التاء في الحرؼ الذم بعدىا كجمب ألؼ الكصؿ حتى ال يبدأ بساكف فنقكؿ: )اثٌاقؿ، كتد

 كاٌذاكر، كاٌزٌيف، كاٌضرع، كاٌطرب، كاٌدحرج(.
الميـ: إذا كقعت النكف الساكنة )كالتنكيف نكف ساكنة( قبؿ باء تقمب ميمان في المفظ كتبقى عمى حاليا خطان مثؿ  -

ـٍ بينا(.قد أىخطأى خطأن بينان( تمفظ: )مخيو ف)مٍف بغى عمى أى   ٍمبغى( ك)خطأى

 

 

 

 

 

 


