
 

 أخطاء شائعة فً كتابة عالمات الترقٌم

 

رموز اصطالحية معينة توضع بين  : هيعرف أن عالمات الترقيمنأن بداية البد 

.للقارئالجمل أو الكلمات لتوضيح المعنى   

فهي ليست عديمة المعنى، وقد يغني وجودها مفردة عن اإلشارة بجمل كاملة  

.حولكل عالمة معناها الواض  

  فمنها: األخطاء الشائعة حول هذه العالمات المحاضرة بعضوسنوضح في هذه 

وضع الكاتب لمسافة قبل عالمات الترقيم مثل الفاصلة والنقطة والفاصلة  -1

.منقوطة وغيرها من عالمات الترقيمال  

.ت بين األقواس والجمل التي تليهاوضع المسافا  -2  

.ين أو أكثر تكرار كتابة عالمة االستفهام أو عالمة التعجب مرت -3  

،وغير ذلك من األخطاء في وضع النقطة بعد عالمة التعجب أو االستفهام -4

 .استعمال هذه العالمات.

 أما استعمال هذه العالمات فيمكن اختصاره باآلتي:

لمعنى أو بين أقسام الشيء الفاصلة )،(: ُتستخدم بين الجمل المتصلة في ا -1

هً: ممتاز، وجٌد جدا، وجٌد، ومقبول، مثل: التقدٌرات الجامعٌة  ،:الواحد

.وضعٌف  

.سفرك موعد حل علً، ٌا: مثل المنادى، لفظ بعدتستعمل كذلك و  

 ،الفاصلة المنقوطة)؛(: تأتي بين جملتين عندما تكون الجملة الثانية نتيجة لألولى -2

أن تكون الثانية سبًبا أو  ،اإلجابة فً ٌتأن لم ألنه عالٌة؛ درجة أخوك ٌحرز مثل :لم

  .اللعبة خسر ولهذا خصمه؛ كفاح فً بقوته ،وتهاون الفرٌق اغتر: مثل،في األولى

عالمة االستفهام)؟(: تأتي في نهاية جملة االستفهام وليس هناك مسافة قبلها كما  -3 

  كتابك؟ أهذا مثل:، أنه ال توضع بعدها النقطة أو قبلها

السفر؟ من عدت متى  

 علً قال :مثل،النقطة).(: تأتي في نهاية الجملة المكتملة المعنى وآخر الفقرات -3

أنصاره. الناس أن حلمه عن الحلٌم عوض أول: طالب أبً بن  



 مثل:،وما شابه ،بعد القول والتبيين، التوضيح سياق في عمالنستتالنقطتان):(: -4

 أو صواًبا أفتسمعون: فقال الكالم، كثرة إال عٌب فٌك ما: معاوٌة بن إلٌاس قٌل

.خٌر الخٌر من فالزٌادة: قال صواًبا، بل ال: قالوا خطأً؟  

(: ُتوضع بينهما جملة اعتراضية إذا ما ُحذفت ال يتغير --الشرطتان) -5

أنك ناجح.-وانً لصادق-أقسممثل:،المعنى  

وذلك من أجل  ؛)القوسان(:يوضع بينهما الجمل واأللفاظ البعيدة عن سياق الجملة -6

 من لٌس (:وسلم وآله علٌه هللا صلّى )هللا رسول قال مثل:،أو التحديد ،التوضيح

.السفر فً الصٌام البر  

عالمتا التنصيص": يوضع بينهما العبارات المقتبسة بنصها من كالم اآلخرين،  -7"

 حكى: مثل ، وبعض أسماء المجالت أو الكلمات الجاذبة لالنتباه في بعض الجمل

 ثالث بإحدى أمره فً أخذت إال قط أحد عادانً ما: "قال أنه قٌس بن األحنف عن

 وإن عنه، قدري رفعت دونً كان وإن قدره، له عرفت منً أعلى كان إن: خصال

 ".علٌه تفضلت نظٌري كان
 



  :اإلشارة  أسماء

)هذا كتاب( و)تلك مشار إلٌه بإشارة محسوسة كقولك :ٌحّدد الأو   اسم ٌبٌنهواسم اإلشارة :

 قصة (.

 بحسب اآلتً :اإلشارة  سماءأتقسم و

 ،م غٌر عاقلأٌشار به للمفرد المذكر المحسوس القرٌب عاقالً كان إشارة   أوالً :)هذا( اسم

 .كقولنا: )هذا طالٌب مجٌد( 

ًَّ ٌمْسَتِقٌٌم { لٌه قرٌب محسوس وعاقل، قال تعالى :} َقاَل َهَذا ِصراٌط عَ إمشار : فـ)طالب(   لَ

غٌر محسوس إلى   محسوس لكّنه غٌر عاقل ، وقد ٌشار بـ)هذا(إلى   فأشار بـ)هذا( ،(ٔٗ)الحجر/ 

ٌُفهم من المعنى كقوله تعالىوا اَي{ نما  ٌَ فـ)التأوٌل(أمر غٌر محسوس  (ٓٓٔ)ٌوسف/ :} َهَذا َتأِوٌُل ُرْؤ

ٌُرى بالعٌن المجردة ،وإذا أردَت أن تشٌر متوسط البعد فتقول : )ذاك( نحو)ذاك إلى   أي ال 

ٌُشبه الماَء( إلى   الرجُل قادم ( ، وإذا أردت ان تشٌر البعٌد فتقول: )ذلك( نحو:)ذلك السراُب 

 (. ٖ)ق/َك َرْجٌع َبِعٌٌد{ قال تعالى :} َذلِ ، إلى  السراب بـ) ذلك( ألنه بعٌد فأشرت

إلى   فتشٌر،غٌر عاقلة أو   المفردة المؤنثة المحسوسة عاقلةإلى   ٌشار بهإشارة   ثانٌاً:)هذِه( اسم

ٌُشار  لٌها وهًإمشار : المفردة العاقلة قائالً )هذه طالبة مجدة ( فـ)طالبة(  مفردة مؤنثة عاقلة و

ًة{ مؤنثة غٌر عاقلة كقوله تعالى}إلى   (هبـ)هذ ٌَ  .(3ٖ)األعراف/ َهِذه َناَقُة هللا لكْم آ

اإلشارة  غٌر المحسوس نحو: )هذه قضٌتً التً حدثتكم بها(، وإذا اردتإلى   وٌشار بـ)هذه(

)تلك( فتقول )تلك شجرةٌ مثمرةٌ(. وٌشٌر بـ)تلك(لغٌر اإلشارة  المفردة البعٌدة استخدمت اسمإلى  

وٌشار بـ)تلك( أٌضاً للجمع كقوله جل (٘ٔ)األنبٌاء/ َك َدْعَواُهْم {ما َزالَت ِتلْ  المحسوس كقوله تعالى:}

 . (ٖٕ٘)البقرة: }ِتْلَك الُرُسُل َفّضْلَنا َبْعَضُهْم على َبْعٍض{: جالله

للعاقل  عملوٌستالمثنى  المذكر فتقول:)هذان عامالن مخلصان( إلى   ثالثاً :)هذان( ٌشار به

 .ونشٌر به لغٌر العاقل ونقول:)هذان كتابان(  (،  ولغٌر العاقل فنقول:)هذان رجالن

غٌر عاقل تقول: )هاتان طالبتان ناجحتان( أو   عاقالً  المؤنث، رابعاً : )هاتان( ٌشار به للمثنى

 .)هاتان شجرتان مثمرتان(:و،

)هاذٌن( و)هاتٌن( معربان باأللف رفعاً وبالٌاء نصباً وجراً، تقول اإلشارة  والمالحظ أن اسمً 

 الطالبتان (  هاتانو نجحت  ،الطالبان هذانفً حالة الرفع: )نجح 



الطالبتٌن (، وتقول فً حالة  هاتينو ،الطالبٌن هذينوتقول فً حالة النصب:)أكرمت 

 الطالبتٌن (. هاتينو ،الطالبٌن هذينالجر:)سلمت على 

ٌَن َكَذُبوْا َعلَى :} َهُؤالء الَّ سواء قال تعالىالذكور واالناث على )هؤالء( ٌشار به لجمع ال:خامساً  ِذ

) هود/  قال جل جالله:}َهُؤالء َبَناِتً ُهنَّ أَْطَهُر لَُكْم {، وجمع الذكور إلى   فأشٌر به( 1ٔ)هود/ َربِِّهم{

 جمع اإلناث .إلى   فأشٌر به( 31

ُة ِلِلِ ُهنَ :}جل جالله قال إلى  المكان والزمان ٌشار بهارة  إش سادساً :)هنالك( اسم ٌَ الِك اْلَوالَ

أشٌر به  (31)غافر/:} َوَخِسَر ُهَنالِك اْلُمِبطلُوَن {تعالى وقوله ،فأشٌر به إلى  المكان (ٗٗ) الكهف /{الحقِّ 

 أي فً ٌوم القٌامة .، إلى  الزمان

المكان البعٌد ، قال تعالى:}َوأَْزلَْفَنا َثمَّ إلى   ظرف ٌشار بهسابعاً:)َثمَّ(بفتح)الثاء( وتشدٌد )المٌم( 

 َفَثمَّ : بمعنى هناك. (ٗٙ)الشعراء / اآلَخِرٌن{ 

 فائدة :

لتنبٌه المخاَطب على قرب المشار إلٌه نحو:)هذا اإلشارة  *ٌؤتى بـ)هاء(التنبٌه فً مقدمة أسماء

 صحب المشار إلٌه القرٌب أبً(و)هذه أختً(و)هؤالء أوالد(فالهاء فً الغالب ت

)هذٌن( و)هاتٌن( فهما معربان وٌكون إعرابهما اإلشارة  مبنٌة ما عدا اسمًاإلشارة  ـ كل أسماء

 إعراب المثنى ألنهما ٌلحقان به رفعاً باأللف ونصباً وجراً بالٌاء. 

حله اإلعرابً مبنٌاً فٌبقى على بنائه مهما تغٌر موقعه فً الجملة وٌتغٌر ماإلشارة  ـ إذا كان اسم

فـ )ذلك( نقول  (ٖ)ق/ رفعاً ونصباً وجراً بناًء على ذلك الموقع ففً قوله تعالى:}َذلَِك َرْجٌع َبِعٌٌد{

 :فً إعرابه بأنه

َماِثٌُل{ إشارة   اسم  ، (ٕ٘)األنبٌاء/ مبنً على الفتح فً محل رفع مبتدأ، وفً قوله تعالى :} َما َهِذِه التَّ

 ً على الكسر فً محل رفع خبر، ولو قلت:مبنإشارة   اسم :ه(ذفـ)ه

 مبنً على الكسر فً محل نصب مفعول به،إشارة   قرأُت هذه القصَة( فـ)هذه(اسم)

مبنً على السكون فً محل جر بحرف إشارة   اسم :ولو قلت :) أعجبُت بهذا الرجِل( ، فـ)هذا( 

 الجر وهكذا .   
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 أقسام الكالم

ٌُقسم الكالم إلى ثالثة أقسام :  

قترن بزماٍن، نحو كلمة : بٌت، ما دّل على شًء محسوٍس بذاته، وال ٌاالسم : وهو  -أوالً 

 شجرة، نافذة، باب،.....وغٌرها .

ٌُعرف بها وهً :  ولالسم عالمات خاصة 

فكلمة )البٌت( أـ الجر : وهو ان ٌكون االسم مجروراً بحرف الجر، نحو : خرجُت من البٌِت . 

 مجرورة ؛ ألنه سبقها حرف جر..

 وحروف الجر كثٌرة منها) من، إلى، عن، على، فً ، الباء....الخ( .

التنوٌن : وهو أربعة أنواع هً :  -ب  

ن التمكٌن : وهو الذي ٌلحق األسماء المعربة، نحو : حضر زٌٌد .تنوٌ -أوال  

تنوٌن التنكٌر : وهو الذي ٌلحق األسماء المبنٌة أحٌاناً فً غٌر معٌن نحو : مررت بسٌبوٌِه  -ثانٌاً 

 وبسٌبوٌٍه آخر .

.  واري جواٍر واألصل فٌها ج: نحو  تنوٌن العوض : وهو الذي ٌأتً عوضاً عن الٌاء فً الجمعِ  -ثالثاً   

النداء : نحو ٌا إبراهٌُم . -ج  

 وكقول الشاعر عبد الرحٌم الحصنً :

 ٌا موطناً رفع اللواء مرفرفاً ......... أبناؤه ...وتبادلوه ممجداً 

 ٌا : حرف نداء مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب .

 موطناً : منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

: وتسمى )ال( التعرٌف، وهً الداخلة على أول األسماء نحو : الكتاب، البٌت، العلم . ال -د  

ٌُسمى -هـ  اإلسناد : وهو حصول شًء أو عدم حصوله، كقولك : الرجُل لم ٌسافر، فالحكم بعدم السفر 

ٌُسافر .  )إسناداً( لمحمد الذي لم 

حدٍث مقترن بزماٍن ما، نحو : زرع ، ذهب ، أكل . حٌث تدل هذه وهو ما دل على الفعل : -ثانٌاً 

 الكلمات على حدوث األمر أو حصوله فً زمٍن معٌٍن  . 

ٌُقسم الفعل  من حٌث الّزمن، إلى ثالثِة أقساٍم :   
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الفعل الماضً : وهو الفعل الذي ٌدل على معنى، وقع فً زمٍن فات، قبل النطق به ، نحو:  -أوالً 

لعب، قرأ .سافر، كتب،   

الفعل المضارع : وهو الفعل الذي ٌدل على معنى، وقع فً زمن الحال أو االستقبال، ٌقرأ،  -ثانٌاً 

 ٌجلس، أتحدث ، نتابع .

فعل األمر : وهو ما دّل على وقوع حدث ما فً الّزمن المستقبل، نحو : أُخرج، اجتهد، اعمل،   -ثالثاً 

 ارجع . 

وهو ما ال ٌدّل على معنى بذاتِه، وانما ٌظهر معناه مع غٌره، والحروف كثٌرة منها الحروف :  -ثالثاً 

 : 

 حروف الجر : من، إلى، على، عن، فً، الباء، الالم ....الخ 

 وحروف النصب : أن، لن، كً، إذن، الم التعلٌل.....الخ 

 حروف الجزم : لم، لما، الم األمر، ال الناهٌة....الخ 

او، والفاء، ثم، أو .حروف العطف : الو  

 

: أخطاء إمالئٌة شائعة مثلهناك      

 إنشاء هللا ........... الصواب / إن شاء هللا/ الن )إن حرف شرط+ الفعل شاء(

 هٌئة ................الصواب /هٌأة ...الن الهمزة مفتوحة

 مسئول............ الصواب /مسؤول ...الن الهمزة مضمومة

صواب /دأب... الن الهمزة مفتوحةدئب............. ال  

 موظفوا.......... الصواب/ موظفو ..الن األلف الفارقة ال تلحق بجمع المذكر السالم

 

  

 

 

 

 

 



  كلٌة الكوت الجامعة                                             المادة/ العربٌة العامة 

 أستاذة المادة/ د. زٌنب الموسويّ 

 
ٖ 

 

 الممنوع من الصرف    

 هو ماال ٌجوُز أن ٌلحَقُه تنوٌٌن وال كسرةٌ. كأحمَد وٌعقوَب وعطشاَن.

 

ٌُمنُع لسبب واحد، ونوع  علل المنع من الصرف ، واألسماء الممنوعة من الصرف على نوعٌن : نوٍع 

ٌُمنُع لسببٌن.  

 فالممنوع من الّصرف لسبٍب واحد:

اَء وأَنِصباءَ  كلُّ اسٍم كان فً آخره ألُف التأنٌث الممدودةُ: كصحراءَ  -ٔ .ٔ ٌَّ   وعذراَء وزكر

المقصورةُ. كُحبلى وِذكرى وجرحى أَو أَلفُهُ  .ٕ  -ٕ 

ًَ  ساجدَ أو كان على وزن منتهى الجموع كم .ٖ ودراهَم ومصابٌَح وعصاف  -ٖ 

)وال ٌشترط فٌما كان على وزن منتهى الجموع أن ٌكون جمعاً. بل كل اسم جاء على هذه 

،  فهو ممنوع من الصرف: كسراوٌل وطباشٌر وشراحٌل -وإن كان مفرداً  -الصٌغة 

 وهوازن اسم قبٌلة عربٌة (. 

إما َعلٌَم وإما ِصفٌة. :الممنوع من الّصرِف لسببٌن   

رف   الَعلَُم الممنوُع من الصَّ

ٌُمنُع العلَُم من الصرف فً سبعة مواضَع:  

( أن ٌكون َعلماً مؤنثاً.ٔ)  

ا: كُسعاَد وزٌنَب وَسَقَر ولَظى.  ًٌّ سواٌء أكان مؤنثاً بالتاءِ : كفاطمَة وعّزَة وطلحَة وحمزَة، أم مؤنثاً معنو

 إال ما كان عربٌاً ثالثٌاً  ساكن الوسِط، كَدْعد وهند وُجّمل، فٌجوز منعهُ  وصرفُه واألَ وْ لى صرفُ ه. 

ته فً .( أن ٌكوَن َعلماً أعجمٌاً زائداً على ثالثة أحرف: كإبراهٌم وأنطوَن ٕ) ٌَّ ٌُمنُع إذا كانت َعلم وإنما 

ٌُستعَمل فً لغته علماً، ٌصَرْف إن ،  لغته فإن كان فً لغته اسَم جنٍس، كلجاٍم وِفَرنٍد ونحوهما مما 

،  وما كان منه على ثالثِة أحرٍف ُصرَف، سواٌء أكان ُمحّرَك الوَسط، نحو َلَمٍك، أم ساكَنهُ  . ٌَت بهسمَّ 

. كُنوٍح وُجوٍل وجاكٍ   

َر. أو عن ٖ) ٌَشُكَر وٌزٌَد وشمَّ ( أن ٌكون َعلماً موازناً للفعل. وال فرَق بٌن أن ٌكون منقوالً عن فعل، ك

ى بها. اسٍم على وزنه، كُدِئل وإستبَرَق واسعَد، ُمسمَّ  

ًْ  أن( ٗ) ِه كبعلبكَّ وَحْضَرمْوَت وَمْعدْي َكِرَب وقالِ ٌْ ٌكون علماً ُمركباً تركٌَب مزٍج، غٌَر مختوٍم بَو

 َقال.
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 (٘) أَن ٌكون َعلماً مزٌداً فٌه األلف والنوُن: كُعثماَن وِعمران وَغطفاَن.

ُر معدوالً على وزن "فاعٍل". وذلك كُعَمَر ( أَن ٌكون َعلماً معدوالً: بأن ٌكون عٙ) ٌَُقدَّ لى وزن "فَُعل". ف

 وُزَفر وُزحل وُثَعَل. وهً معدولٌة عن عامٍر وزافٍر وزاحٍل وثاعٍل.

وقد أَحصى النحاةُ ما ُسمَع من ذلك غٌَر ُمنصرٍف فكان خمسَة عشَر َعلماً. وهً: ُعَمُر وُزَفُر وُزَحُل 

ًُّ فً وُثَعُل وُجَشُم وُجَمُح وقُ  ها السٌوط َزُح وُدلَُف وُعَصُم وُجحى وُبلَُع وُمَضُر وُهَبُل وُهَذُل وقَُثُم" وعدَّ

 "همع الهوامع" أَربعة َعشَر، بإسقاِط "ُهَذل".

ُد بها الجمع المؤنث، نحو: "جاَءت النساُء ُجَمُع  ٌُلحُق بها "ُجَمُع ُوكَتُع وُبَصُع وُبَتُع". وهً أسماٌء ٌؤكَّ َو

تهنَّ ُجَمَع وُكَتَع وُبَصَع وُبَتَع" و "مررُت بهنَّ ُجَمَع وُكَتَع وُكَتُع وبُ  ٌْ ، و "رأ َصُع وُبَتُع" أي: جمٌُعهنَّ

 وُبَصَع وُبَتَع". فهً ممنوعٌة من الصرِف للتعرٌِف وللَعدِل.

ئدةٌ أللحاق ( أن ٌكون َعلماً َمزٌداً فً آخره الٌف لاللحاق: كأْرطى وِذْفَرى، إذا َسّمٌَت بها. وألفُها زا7)

 وزنهما بجعفر.

رف فة الممنوعة من الصَّ  الصِّ

نُع الصفُة من الّصرف فً ثالثة مواضَع:مت  

( أن تكون صفًة أصلًٌة على وزن "أفَعَل": كأحمَر وأفضل.ٔ)  

 وٌشترُط فٌها أالّ ُتؤنَث بالتاِء، فإن أُنِّثت بها لم تمنع كأرمٍل، فإن مؤنثه أرملٌة. واألرمُل الفقٌر.

ن تكوَن صفًة على وزِن "َفعالَن" كَعطشاَن وسكراَن وٌشترط فً منعها أن ال ُتؤنَث بالتاِء. فإن ( إٔ)

فاٍن  ٌْ وهو الندٌُم ألنَّ مؤنثها  -وَندمان  -وهو اللئٌُم  -وَمّصاِن  -وهو الطوٌُل  -أُنثْت بها لم تمتنع: كَس

ندمانٌة.وسٌفانٌة وَمّصانٌة   

بأن تكون الصفُة معدولة عن وزن آخر. وٌكوُن العدُل مع الوصِف ( أن تكون صفًة معدولًة، وذلك ٖ

 فً موضعٌن:

األوُل: األعداُد على وزن "فُعال أو َمْفَعل": "كأحاُد وَمْوَحَد، وُثناًء وَمثنى، وُثالَث وَمثلََث، ورُباَع 

 وَمرَبَع.

. )وهً معدولة عن واحد واحد واثنٌن اثنٌن الخ  

ك: "مررُت بنساٍء أَُخَر" قال تعالى: }َفِعدةٌ من اٌام أَُخَر{. وهً جمع أُخرى، الثانً: أَُخُر، فً نحو قول

. ُمؤنَّث آخر. وآخر )بفتح الخاِء( اسُم تفضٌٍل على وزِن "أفَعل": بمعنى مغاٌر  

 حكم االسم الممنوع من الصرف
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ٌُجّر بالفتحة نحو: "مررُت بأفضَل  حكُم االسم الممنوع من الصرف أن ٌمنَع من التنوٌن والكسرة، وأن 

منه"، إال إذا سبقتُه "أل" أو أُضٌف، فٌجرُّ بالكسرة، على األصل، نحو: "أحسنت إلى األفضِل أو إلى 

 أفضِل الناس".

سمٌةالجملة اال  

 

اسم مرفوع تبدأ به الجملة االسمٌة نحو: العلُم مفٌٌد هو   

 العلُم : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

كقوله تعالى )ألنتم أشدُّ رهبًة فً ُصدورهم(  ٌجوز أن تدخل علٌه الم االبتداء  

ال محل لها من اإلعراب . -الم االبتداء -ألنتم : الالم  

. أنتم : ضمٌر منفصل مبنً فً محل رفع مبتدأ   

 أنواع المبتدأ :

النوع األول -ٔ  

اال هللا شهادة حّق للمؤمنٌن  . مثل : الَعلُم مرفوع، و ال إلهالمبتدأ كلمة واحدة ٌكون   

هً كلمة واحدة ال باعتبارها جملة .فالمبتدأ )ال إله اال هللا(   

 ال إله اال هللا : مبتدأ مرفوع بالضمة .

 شهادة : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

المصدر المؤول : ) وأن تصوُموا خٌٌر لكم(-ٕ  

 أن : حرف مصدري ناصب .

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ؛ ألنه من األفعال الخمسة تصوُموا :   

 الواو : ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل . والمصدر المؤول فً محل رفع مبتدأ 

 خٌٌر : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

وهذا ال ٌحتاج إلى خبٍر وانما ٌحتاج إلى ما ٌسد مسد الخبر . النوع الثانً : وهو المكتفً بمرفوعهِ   

 ما قادم المهمل :
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 ما : حرف نفً مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب .

 قادم : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .

المهمل : فاعل سد مسد الخبر مرفوع بالضمة .   

 

: حذف المبتدأ   

، فٌحذف المبتدأ جوازاً وواجباً :االسمٌةإن المبتدأ ركن أساسً فً الجملة   

الحذف الجائز : إن دّل علٌه دلٌل كأن ٌكون فً جواب عن سؤال فتقول : أٌن أبوك؟  -ٔ    

 فتجٌب مسافر .

الحذف الواجب ومواضعه هً :-ٕ  

فً أسلوِب المدح والذم  -أ  

 نعم القائد خالد :

 نعم : فعل ماضً جامد مبنً على الفتح .

عل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .القائد : فا  

 خالد : مبتدأ مؤخر مرفوع . 

وٌمكن تقدٌر الجملة على أنها ) نعم القائد هو خالد( . فٌكون إعراب )خالد( خبر لمبتدأ محذوف 

 تقدٌره )هو( .

ن ٌكون مبتدأ لقسم مثل : إ -ب  

 بحٌاتً ألقومن بمساعدتك : 

الباء، حرف جر مبنً على الكسر ال محل له من اإلعراب . بحٌاتً :  

حٌاة : اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة مقدرة منع من ظهورها، والٌاء ضمٌر متصل مبنً 

فً محل جر مضاف إلٌه ، والجار والمجرور)بحٌاتً( متعلقان بمحذوف خبر فً محل رفع، حٌث 

مساعدتك( .ان تقدٌر الكالم )ٌمٌن بحٌاتً ألقومن ب  

بعد ال سٌما :-ج  

األدب ال سٌما الشعر : أحبُّ   

 الشعر: خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره هو ) ال سٌما هو الشعر ( .

 

: الخبر -2  

وهو الركن الذي ٌكون مع المبتدأ الجملة المفٌدة، وٌطابق المبتدأ فً اإلفراد والتثنٌة والجمع 

 والتذكٌر والتأنٌث . 
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الطالب مجتهد ، الطالبان مجتهدان، الطالب مجتهدون، الطالبة مجتهدة،  الطالبتان  مثال ذلك :

 مجتهدتان، الطالبات مجتهدات .

 أنواع الخبر : 

المفرد : وهو الذي لٌس بجملة وال بشبه جملة نحو : الملعب واسع : -ٔ  

 الملعب : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .

مة رفعه الضمة الظاهرة .واسع : خبر مرفوع وعال  

 

الجملة : وٌأتً جملة اسمٌة وجملة فعلٌة : -ٕ  

 مثال الجملة االسمٌة : الوردة رائحتها جمٌلة :

 الوردة : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .

 رائحتها : مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف الٌه 

خبر المبتدأ الثانً مرفوع والجملة االسمٌة) رائحتها جمٌلة( خبر المبتدأ األول مرفوع  جمٌلة :  

 

 ومثال الجملة الفعلٌة : الطالب ٌكتب درسه :

 الطالب : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .

 ٌكتب : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو .

فعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً درسه : م

.محل جر مضاف الٌه ، والجملة الفعلٌة) ٌكتب درسه( فً محل رفع خبر   

 

شبه الجملة : وٌكون بالجار والمجرور أو الظرف .-ٖ  

الجار والمجرور : الكتاب فً الحقٌبة :  -أ  

 فً : حرف جر 

، والجار والمجرور فً محل رفع خبر .   الحقٌبِة : اسم مجرور  

 

الظرف-ب  

 العصفور فوق الغصن 

 فوق : ظرف مكان مبنً على الفتح وهو مضاف 

 الغصن : مضاف إلٌه، وشبه الجملة فً محل رفع خبر .
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 الجملة الفعلٌة

 

 

ع وقع علٌه الفعل، والبد ان ٌكون كلمة وال ٌأتً جملة نحو قولنا : نزل المطر مرفو اسمالفاعل :   

 نزل : فعل ماض مبنً على الفتح الظاهر على اآلخر . 

الفاعل كما ترى اسماً صرٌحاً؛ رفعه الضمة الظاهرة على آخره . المطر : فاعل مرفوع وعالمة 

 ولكنه ٌأتً اٌضاً مصدراً مؤوالً .

تقرر أن ترجع ) التأوٌل تقرر رجوعك ( . نحو :  

 تقرر : فعل ماض مبنً على الفتح . 

 أن : حرف مصدري ناصب 

 ترجع : فعل مضارع منصوب بان وعالمة نصبه الفتحة 

 المصدر المؤول من ) ان والفعل( فً محل رفع فاعل .  

 

:أحكامه   

أو فً محل رفع  . ان ٌكون مرفوعاً -ٔ  

 حضر أحمد : 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .أحمد :   

 قمُت : التاء ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل 

 

 تقدٌم الفاعل على المفعول به وجوبا  

 

 هناك حاالت ٌجب فٌها تقدٌم الفاعل على المفعول به وهً :

ٌّن أحدهما نحو :-ٔ رأى موسى عٌسى . إذا خٌف اللبس بٌن الفاعل والمفعول به لعدم وجود قرٌنة ُتع  

 موسى : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة .

اذا كان الفاعل ضمٌراً متصالً والمفعول به اسماً ظاهراً مثل : عرفُت الحّق .-ٕ  

إذا كان المفعول به محصوراً باإل أو بإنما مثل : ما قال المؤمن إال الصدق . أو إنما ٌقول المؤمن -ٖ

 الخٌر .

نهما ضمٌراً متصالً وال حصر فً احدهما . مثل : اعطٌناك .أن ٌكون كل م-ٗ  
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 المفعول به

ٌُشٌر إلى الشًء الذي وقع علٌه الفعل  .ٌُطلق على االسم، أو الّتركٌب اللغوّي الذي   

أكل الطفل الُتفاحَة؛ حٌث إّن الّتفاحَة فً هذه الجملة : فً العدٌد من الجمل؛ كجملة  المفعول به وٌظهر

به؛ بسبب وقوع فعل األكل علٌها، وٌكون الطفل فً هذه الجملة هو الفاعل.هً المفعول   

أقسام المفعول به ما ٌلً أقسام المفعول به:   

ٌُقّسم إلى  -ٔ  الصرٌح ٌعّبر مفهوم المفعول به الصرٌح عن القسم الذي لٌس بحاجٍة إلى تفسٌر، و

 نوعٌن، كما ٌلً:

)قرأت المقالَة لٌلة أمس(؛ ففً هذه : ذا النوع جملة المفعول به الصرٌح الظاهر: ومثال على ه-ٔ 

 الجملة إّن كلمة المقالَة هً مفعول به صرٌحاً وظاهراً للفعل قرأت. 

المفعول به الضمٌر: قد ٌكون ضمٌراً متصالً كجملة؛ دعوُتَك للحفلة، ودعوُتهم للحفة، أو ضمٌراً -ٕ

اَك نَ  ٌَّ اَك َنْسَتِعٌُن(ْعبُ منفصالً كما ورد فً اآلٌة الكرٌمة:)إِ ٌَّ ٌّاَك( هنا ضمٌراً منفصالً  . ُد َوإِ حٌث إّن )إ

فً محل نصب المفعول به؛ وقُّدم على الفاعل لالختصاص بغرض اإلشارة إلى أننا نعبد هللا تعالى، 

 وال نعبد غٌره. 

من غٌر الصرٌح ٌعّبر المفعول به غٌر الصرٌح عن القسم الذي ٌحتاج للتفسٌر والتأوٌل للتمّكن -ٖ

ٌُقّسم إلى ثالثة أنواع، كما ٌلً:  إعرابه مفعوالً به، و

: من األمثلة على هذا النوع جملة؛ علمُت أّنك  -أ المفعول به المؤّول بمصدر بعد حرٍف مصدريٍّ

 متوفٌّق، أي علمُت تفّوقَك. 

فالكاف فً المفعول به المؤّول بمفرد: من األمثلة على هذا الّنوع جملة؛ ظننتَك تدرُس فً المنزل، -ب

ٌّة المتكّونة من الفعل، والفاعل المقّدر  هذه الجملة هً مفعول به أّول للفعل ظّن، أّما الجملة الفعل

 )تدرُس( فً محل نصب مفعول به ثاٍن للفعل ظّن.

 إعراب المفعول به 

الفتحة الظاهرة: كالتً تظهر فً جملة: كتبُت )الدرَس( على اللوح.  هً : عالمات نصب المفعول

فتحة المقّدرة للتعّذر: كالتً تظهر فً جملة؛ شاهدُت )موسى( فً الحدٌقة هذا المساء. الفتحة المقّدرة ال

 على ما قبل ٌاء المتكلّم: كالتً تظهر فً جملة؛ صافحت )صدٌقً( بحرارٍة. 
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اسم نكرة منصوب ٌذكر لبٌان المقصود من اسم قبله مبهم ٌصلح ألن ٌراد به أشٌاء  فهو : التمٌٌز

 كثٌرة مختلفة

 أمثلة عن التمٌٌز

 ما هو التمٌٌز ؟

  

 : تأمل الجمل اآلتٌة

 .اشترى عبد هللا كٌلو جراما لحما  –

 . أخرجتُ  صاعا قمحا لزكاة الفطر –

 .اشترٌت من التاجر ذراعا حرٌرا  –

 .فً المدرسة ثالثون قاعة  –

  

 . ( تمٌٌز الوزن )اشترٌت رطال تفاحا  –

 . هكتار أرضا عندي ) تمٌٌز المساحة ( –

 . ( تمٌٌز الكٌل )بعتك صاعا قمحا  –

 . ( تمٌٌز العدد )أطلقت المدفعٌة إحدى وعشرٌن طلقة  –

 . ( تمٌٌز ملحوظ )العنب من ألّذ أنواع الفاكهة طعما  –

 . ( تمٌٌز ملحوظ ) ازداد محمد علما –

تكون قد ركبت جملة صحٌحة تامة متوفرة على جمٌع  ‘ اشترى عبد هللا كٌلو جراما ‘ : إذا قلت

عناصرها األساسٌة ، من فعل وفاعل ومفعول به ، ولكن السامع أو القارئ بالرغم من ذلك لم ٌفهم ما 

 …فهو ال ٌدري ألحما اشترى أم تمرا أم تفاحا ! ترٌده بالكٌلو جرام

اسم غامض مبهم ٌصلح ألن ٌراد به كل األشٌاء المذكورة وغٌرها . ولكنك ‘ الكٌلو جرام ‘ وذلك ألن 

زال ذلك الغموض واإلبهام ، وفهم السامع مرادك تمام الفهم ، ألنك مٌزت له ‘ لحما ‘ إذا قلت 

 . الكٌلوغرام ، وبٌنت له المقصود منه

لحما‘ ولذلك ٌسمى لفظ  كٌلو جرام‘ ٌسمى االسم المبهم وهو  ، كما تمٌٌزا ‘   . ممٌزا ‘ 
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 أنواع التمٌٌز فً اللغة العربٌة

  

 .لنعد إلى الجمل فً األمثلة السابقة ، ولنالحظ العالقة بٌن التمٌٌز والممٌز

‘ صاعا ‘ ، من أسماء الوزن . وسنجد فً الجملة الثانٌة ‘ كٌلو جراما ‘ سنجد فً الجملة األولى أن 

وهو من ‘ ثالثون ‘ وهو من أسماء القٌاس . وفً الرابعة ‘ ذراعا ‘ الكٌل . وفً الثالثة وهو من أسماء 

 . أسماء العدد

وجاء التمٌٌز بعدها لتوضٌح ما ٌراد بهذه الكلمات المبهمة ، والتً ذكرت لفظا ، وهذا ما 

أو الذات أو المفرد بالتمٌٌز الملفوظ ٌسمى  . 

 التمٌٌز الملفوظ

) الممٌز ( ، وٌقع فً أربعة مواضع مبهمةهو الذي ٌوضح كلمة   : 

 ٔ- بعد أسماء الوزن ، مثل : ِبعُتك رطال عنبا 

 ٕ- بعد أسماء الكٌل ، مثل : اشترٌُت لٌترا حلٌبا 

 ٖ- بعد أسماء المساحة ، مثل : اشترٌُت فّدانا أرضا 

 ٗ- بعد أسماء األعداد ، مثل : ركب السفٌنة خمسة وتسعون رجال 

ٌُفهم من الجملة دون أن ٌذكر فٌها ، وٌسمى  : الملحوظالتمٌٌز  هو ما ٌوضح معنى مجمال ، أو ما 

 كذلك بتمٌٌز النسبة أو الجملة

 : تأمل الجمل اآلتٌة

 .طاب المكان هواءً   –

 .فاض القلب سرورا  –

 .الشٌخ أكثر من الشاب تجربةً   –

ولكننا نلحظه ونفهمه حٌن نسمع الجمل ، فإذا  إذا بحثنا عن الممٌز فً هذه الجمل ال نجده مذكورا ،

، الحظنا أن الذي طاب هو شًء من األشٌاء المنسوبة للمكان . ولكننا ال  ‘ طاب المكان ‘ سمعنا جملة

 … ندري ما هو ذلك الشًء أهو ماؤه ، أم تربته

ٌّن المراد من الجملة . فالممٌز هنا ملحوظ ومفهوم من الجملة  وإن كان غٌر مذكور فإذا ذكر التمٌٌز تع

 : لفظا ، وبالتالً فإن
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  إعراب التمٌٌز :

 ٔ-اشترٌُت فّدانا أرضا

 . اشترٌت : فعل ماض مبنً على السكون والتاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل رفع فاعل

 . فدانا : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره

 . أرضا : تمٌٌز منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره

 

 أمثلة على التمٌٌز من القرآن الكرٌم

  

: قال تعالى   

ُت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا ( ٌْ )-ٔ إِنًِّ َرأَ  

تمٌٌز منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره : كوكبا :   

َرهُ )-ٕ ٌَ ًرا  ٌْ ٍة َخ ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٌَ    (َفَمن 

تمٌٌز منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره خٌرا :   

لٌست شٌئا السم ٌوزن به ولكنها شبٌهة بالوزن ، وبالتالً تنطبق علٌها قواعد التمٌٌز‘ مثقال ‘ كلمة   . 

ًبا) -ٖ ٌْ ْأُس َش   (َواْشَتَعَل الرَّ

تمٌٌز منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره شٌبا :  . 

ٌُوًنا)-ٗ  ْرَنا اأْلَْرَض ُع   (َوَفجَّ

تمٌٌز منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره عٌونا :  . 
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 الحال

 

اسم نكرة منصوب ، ٌأتً بعد جملة تامة لبٌان حال الفاعل ، أو المفعول به ، أو االسم  :  الحال 

. المجرور ، أو المبتدأ ، أو الخبر ، وهذا ما ٌسمى صاحب الحال  . 

: جمل و أمثلة عن الحال  

  

 ٔ. جاء الولُد ضاحكا –

 . صاحب الحال : الولد ) فاعل (

 . الحال : ضاحكا

 ٕ. رأٌُت األوالَد الهٌنَ  –

 . ( مفعول به ) صاحب الحال : األوالد

 الحال : الهٌن

 ٖ. هذا ابنً ناجحا –

 . صاحب الحال : ابنً ) خبر (

 . الحال : ناجحا

 ٗ. أخوك متعلما خٌٌر منه جاهال –

 . صاحب الحال : أخوك ) مبتدأ (

 . الحال : متعلما

 

 أنواع الحال

  

) فً اإلفراد والتثنٌة والجمع ( ، مثل مفردا  : 1-  

 رجع القائد منصورا 

https://analbahr.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1/


  كلٌة الكوت الجامعة                                             المادة/ العربٌة العامة 

 أستاذة المادة/ د. زٌنب الموسويّ 

 
ٔٗ 

نِ   ٌْ نِ  منصور ٌْ  رجع القائد

 رجع القادةُ  منصوِرٌنَ   

، مثل جملة فعلٌة  : 2-  

 ذهب المجرمُ  تحرسه الشرطة 

، مثل جملة اسمٌة  : 3-  

  سافرُت والشمس مشرقة –

، مثل جارا ومجرورا -4  

 أقبل العٌدُ  بالخٌرات 

، مثل ظرفا  : 5-  

  أبصرُت الخطٌبَ  فوق المنبرِ 

  

 تعدد الحال

  

 . قد تتعد الحال سواء أكانت مفردا أم جملة أم شبه جملة

 .جاء الولد راكضا ، حائرا ، مسرعا ، ٌلهث ، وٌسترٌح  :مثال 

  

 تقدٌم الحال وتأخٌره

  

: تتقدم الحال على صاحبها وجوبا فً موضعٌن   

: ، مثل إذا كان صاحب الحال نكرة لم تستوف الشروط  : 1-  

  أقبل مسرعا قطار   –

، مثل إذا كان صاحب الحال محصورا :   : 2-  

   ما حضر متأخرا إال محمد
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عراب الحالإ  

  

ًَ الجنديُّ صامدا – -ٔ  بق  

  بقً : فعل ماض مبنً على الفتحة الظاهرة فً آخره

  الجندي : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة فً آخره

  صامدا : حال منصوبة بالفتحة الظاهرة فً آخره

الطرٌَق راكضاقطعُت  –  ٕ-  

قطعت : فعل ماض مبنً على السكون ، والتاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل رفع 

 . فاعل

 . الطرٌق : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره

. حال منصوبة بالفتحة الظاهرة فً آخره راكضا :  . 

 

 االستثناء

 

 

‘ إال ‘ هو أن تخرج من الكالم ماال ترٌد أن ٌقع فً ذهن السامع ، وذلك بواسطة  االستثناء :

 : أو إحدى أخواتها ، وأركانه ثالثة

 1- المستثنى منه

  2- أداة االستثناء

 3- المستثنى

  

 تعرٌف المستثنى و المستثنى منه
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إحدى أخواتها ٌخالف ما قبلها فً الحكم  إو‘ إال ‘ هو اسم منصوب ٌذكر بعد   : المستثنى .  

ٌُطرح منه هو االسم المذكور الذي ٌنطبق علٌه حكم المتكلم  : المستثنى منه   . و

  

 أمثلة على المستثنى و المستثنى منه

  

حضر األصدقاء إال علٌا -ٔ    

: األصدقاء المستثنى منه  

 المستثنى : علٌا

قرأت الكتاب إال صفحتٌن -ٕ  

: الكتاب هالمستثنى من  

 المستثنى : صفحتٌن

جاهد المواطنون إال متخاذال -ٖ –  

: المواطنون المستثنى منه  

 المستثنى : متخاذال

  

 أدوات االستثناء

  

حاشا –خال  –عدا  –سوى  –غٌر  –إال   

 : أمثلة

 . ما بقً مكان فارغ غٌرَ  جانب بعٌد –

 . جلس الحاضرون سوى المشرفٌن على الحفل –

 . كّرمنا الفائزٌن عدا واحدا –
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 . قطفت األزهار ما خال القرنفلَ  –

 . عاد الطالب حاشا طالبٍ  –

  

 أنواع االستثناء

  

 المستثنى بإال

 : المستثنى بإال له ثالث حاالت –

)  ٌجب النصب ، فً هذه الحال إذا وجدت أركان االستثناء الثالثة ، والكالم غٌر منفً -ٔ

 نصب المستثنى ( ، 

الضٌوف إال علٌاً : قام  مثل  : 

ٌجوز فٌه البدل )  ، فً هذه الحال إذا وجدت أركان االستثناء الثالثة ، وكان الكالم منفٌا -ٕ

، مثل وتعرب إال أداة حصر ( أو النصب على االستثناء   

 . ما صعد المغامرون الجبَل إال واحداً ) أو واحٌد (

 . إال واحٌد : بدل مرفوع

 . إال واحدا : مستثنى منصوب

ٌعرب االسم على  فً هذه الحال  إذا لم توجد أركان االستثناء كلها ، وكان الكالم منفٌا -ٖ

، مثل حسب موقعه من الكالم ، وتعرب إال أداة حصر   

  ما جاء إال سعٌدٌ 

 إال : أداة حصر

آخرهسعٌد : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة فً   . 

لمستثنى بخال وعدا وحاشاا  

وحاشا . فٌنصب االسم بعدها مفعوال به باعتبارها أفعاال ، أو ٌجر باعتبارها ٌستثنى بخال وعدا 

خال أو عدا فٌنصب االسم بعدها باعتبارها أفعاال‘ ما ‘ أحرف جر ، فإن سبقت  . 

: تأمل األمثلة   
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 ٔ- جاء المتسابقون عدا 

 سنعتبر عدا فعال وبالتالً سنعرب خالدا : مفعوال به منصوب

 ٕ- رأٌت التالمٌذ خال تلمٌذٍ  –

وبالتالً سنعرب تلمٌذ : اسما مجرورا سنعتبر خال حرف جر  . 

 ٖ- ٌموت الناس ما خال الشهداءَ  –

 خال : فعل ماض و الشهداء : مفعول به

  

 إعراب المستثنى

  

متخاذالجاهد المواطنون إال  -ٔ  

 جاهد : فعل ماض مبنً على الفتحة الظاهرة فً آخره

 . المواطنون : فاعل مرفوع بالواو والنون ألنه جمع مذكر سالم

 . إال : أداة استثناء

 . متخاذال : مستثنى بإال منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره

ما صعد المغامرون الجبَل إال واحدا -ٕ –   

 . ما : نافٌة

فعل ماض مبنً على الفتحة الظاهرة فً آخره صعد :  . 

لمفاعل مرفوع بالواو والنون ألنه جمع مذكر سا المغامرون :  . 

 . الجبل : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره

 . إال : أداة استثناء

مستثنى بإال منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره واحدا :  . 

https://analbahr.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87/
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 أو

 . إال : أداة حصر

 . واحٌد : بدل مرفوع بالضمة الظاهرة فً آخره

 

 أخطاء إمالئٌة شائعة عند الكتابة باللغة العربٌة

 

تنقسم األخطاء الشائعة فً الكتابة إلى أقسام عدة، منها األخطاء اللغوٌة التً تنشأ بتغٌٌر 

لغوٌات الكلمات ذاتها وعادة ما نختار الكلمات الدارجة فٌها، والنوع الثانً ٌتمثل فً األسلوب 

 نفسه بإضافة حروف للكلمات أو تغٌٌر سٌاق الجملة بشكل خاطىء، والنوع الثالث وهو الخطأ

اإلمالئً فً الكتابة ذاتها وهو أبشع األخطاء التً تراها لدى الكثٌر من الكتاب فً هذا العصر 

وقد ٌكون نتٌجة تعّودهم على الشكل الخاطىء للكلمة أو عدم معرفة تامة بقواعد اللغة والنوع 

عة، األخٌر المتمثل فً األخطاء المطبعٌة الناتجة عن أخطاء آلٌة أو بشرٌة فً عملٌة المراج

 .وإلٌك بعض من أشهر هذه األخطاء

 

 همزتا القطع والوصل

 

هناك حٌرة لدى بعض الكّتاب فً التفرٌق بٌن همزتً القطع والوصل، لكن دعنً أشرح لك 

الفرق بٌنهما اصطالًحا وبعدها نجرب حٌلة ستمحً على هذه المشكلة تماًما. همزة القطع هً 

الهمزة التً ُتنطق وُتكتب أما همزة الوصل فتنطق وال تكتب وهذا الفرق العام بٌنهما، أما عن 

ٌّز سرًٌعا بٌنهما ، إذا أردت معرفة الحرف ضع الكلمة فً وسط الكالم الحٌلة ا لتً ستجعلك تم

حتى وإن كان محلها فً أول الجملة. فمًثال حاول أن تضع قبلها أحد حروف الجر أو العطف 

وانطقها فإذا كانت َقطع فسُتجبر على نطقها أما إن كانت وصل فستالحظ اختفائها فً النطق 

وصلهاوهذا دلٌل على  . 

 

 مثال: كلمات مثل إبراهٌم وانتصار واقتصاد وإجبار

 

إذا وضعنا حرف العطف "الواو" أو الفاء قبل هذه الكلمات جمًٌعا ستجد اختفاء ُنطق الهمزة فً 

كلمتً انتصار واقتصاد وظهورها فً كلتمً إبراهٌم وإجبار وهذا ٌدل على أن الهمزة فً 
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زة وصلإبراهٌم وإجبار همزة قطع واألخرى هم . 

 

 

 

 األلف المقصورة واأللف الممدودة فً نهاٌة الكلمات

 

خطأ شائع ٌقع به العدٌد من كّتاب اللغة العربٌة من الهواة أو المحترفٌن وتحدًٌدا عندما تقع فً 

ٌُرسم على شكل ٌاء "ى" وٌنطق ألًفا، أما  آخر الكلمة. األلف المقصورة هً الحرف الذي 

ا "ا" وبدون أي همزةاأللف الممدودة فتكتب ألفً  . 

 

 :تقع األلف المقصورة فً أسماء معٌنة مثل

 

 االسم الثالثً المنقلبة ألفه عن ٌاء مثل: فتى وهدى 

 االسم الزائد عن ثالثة أحرف إذا لم تسبق ألفه بٌاء مثل سلوى ونجوى. 

 

 :تقع األلف الممدودة فً أسماء معٌنة مثل

 

 ٔ- صفا –ثل: عصا االسم الثالثً المنقلبة ألفه عن واو م   

 ٕ-  زواٌا –االسم الزائد عن ثالثة أحرف وسبق ألفه بباء مثل: هداٌا  

 ٖ-  أوروبا )باستثناء عٌسى،  -فنزوٌال  -األسماء األعجمٌة الداخلة على اللغة مثل: استرالٌا

 .موسى، كسرى(

 ٗ-  هنا )باستثناء لدى، أّنى، منى وأولى( -األسماء المبنٌة مثل: هذا   

 

لمعرفة الفرق بٌنهما فً األسماء نرجع إلى أصل الكلمة بالنظر إلى المفرد )همة مالحظة م

والمثنى والجمع، فإذا وجدت األلف أصلها واًوا فتكتب ألف ممدودة وإن وجد أصلها ٌاء 

( .فتكتب ألف مقصورة   
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 أستاذة المادة/ د. زٌنب الموسويّ 

 
ٕٔ 

: أما فً األفعال، فنجد األلف المقصورة فً  

 

 ٔ- :عصى –رمى  الماضً الثالثً المنقلبة ألفه عن ٌاء  

 ٕ-  اقتدى.  -الماضً والمضارع الزائد عن ثالثة أحرف ولم تسبق ألفه بٌاء: استقى

: واأللف الممدودة فً األفعال نجدها فً : 

 

 -  داعا –الماضً المنقلبة ألفه عن واو: سما  

 -  ٌحٌا -الماضً والمضارع الزائد عن ثالثة أحرف وسبقت ألفه بٌاء: أحٌا  

 

لمعرفة الفرق بٌن األلف المقصورة واأللف الممدودة فً األفعال نضٌف تاء مالحظة )

الفاعل أو بمعرفة مصدر الكلمة فإن كانت أصلها واًوا كتبت ألف ممدودة وإن كان أصلها 

( .ٌاء فتكتب مقصورة   

 

أما عن حروف المعانً فجمٌعها تنتهً بكتابة ألف ممدودة باستثناء الحروف )حتى، على، 

ً( فتكتب باأللف المقصورةبلى، إل . 

 

 

 

 الفرق بٌن كتابة التاء المربوطة والهاء

 

ٌُخطىء البعض فً كتابة التاء المربوطة والهاء فً نهاٌة الكلمة، لكن هناك فرق شاسع بٌن 

ٌُنطق حرف الهاء كما هو فً حاالت القطع أو الوصل وعادة ما تكون  كتابة الحرفٌن. 

التاء المربوطة فُتنطق هاًء فً حالة نطقها مفردة أي فً حالة  جزًءا ُمضاًفا إلى الكلمة، أما

 القطع، بٌنما ُتنطق تاء فً حالة إضافتها لكلمة أخرى أو داخل عبارة ُشّكلت تشكٌاًل صحًٌحا

. 

 

: مثال على ذلك   

 



  كلٌة الكوت الجامعة                                             المادة/ العربٌة العامة 

 أستاذة المادة/ د. زٌنب الموسويّ 

 
ٕٕ 

  كلمة "مدرسة" تنطق هاء فً حالة القطع، أما عند إضافتها لكلمة أخرى مثل "مدرسة

طق تاء ولهذا فالحرف األخٌر تاء مربوطة ولٌس هاءالنحو" فإنها ُتن . 

  "كلمة "ُمنتزه" تنطق هاء فً حالة القطع، وعند إضفتها لكلمة أخرى مثل "متنزه الزهراء

 .فإنها ُتنطق هاء أًٌضا ولذا فالحرف األخٌر هاء وٌس تاء مربوطة

 

 

 

"كتابة حرف العطف "و  

 

حتوي على حروف العطف، فٌضعون مسافة ٌقع الكثٌر من الكتاب فً كتابة الجمل التً ت

بٌن حرف العطف والكلمة التً تلٌه "المعطوف" ولهذا من األخطاء اإلمالئٌة الشائعة 

 .والغرٌبة أن تضع مسافة بٌن حرف العطف والمعطوف

 

   : مثال على كتابة حرف العطف

 

 )أكلت السمك واألرز. )هذه الجملة كتابتها صحٌحة 

 ذه الجملة كتابتها خاطئة(أكلت السمك و األرز. )ه  

 

 أخطاء شائعة فً كتابة عالمات الترقٌم

 

البد لك وأن تعرف أن عالمات الترقٌم رموز اصطالحٌة معٌنة توضع بٌن الجمل أو 

الكلمات لتوضٌح المعنى للقارىء فهً لٌست عدٌمة المعنى، وقد ٌغنً وجودها مفردة عن 

ح، ومن األخطاء الشائعة حول هذه اإلشارة بجمل كاملة ولكل عالمة معناها الواض

العالمات وضع الكاتب لمسافة قبل عالمات الترقٌم مثل الفاصلة والنقطة والفاصلة 

المنقوطة وغٌرها من عالمات الترقٌم، وكذلك وضع المسافات بٌن األقواس والجمل التً 

ذلك وضع تلٌها، أو تكرار كتابة عالمة االستفهام أو عالمة التعجب مرتٌن أو أكثر ، وك

 .النقطة بعد عالمة التعجب أو االستفهام

 

: لكل عالمة من العالمات استخدام واضح وهً   

 



  كلٌة الكوت الجامعة                                             المادة/ العربٌة العامة 

 أستاذة المادة/ د. زٌنب الموسويّ 

 
ٕٖ 

 ٔ-  الفاصلة )،(: ُتستخدم بٌن الجمل المتصلة فً المعنى أو بٌن أقسام الشًء الواحد أو بعد

. لفظ الُمنادى وبعد حروب الجواب، وهً نعم وال وكال وبلى . 

 ٕ- أتً بٌن جملتٌن عندما تكون الجملة الثانٌة نتٌجة لألولى أو أن الفاصلة المنقوطة)؛(: ت

عالمة االستفهام)؟(: تأتً فً نهاٌة جملة االستفهام ولٌس -تكون الثانٌة سبًبا فً األولى. 

. هناك مسافة قبلها كما أنه ال توضع بعدها النقطة أو قبلها  

 ٖ- ر الفقراتالنقطة).(: تأتً فً نهاٌة الجملة المكتملة المعنى وآخ  

 ٗ- النقطتان):(: تستخدم بعد القول وما شابه أو قبل عناصر فً شكل قائمة  

 ٘- (ُتوضع بٌنهما جملة اعتراضٌة إذا ما ُحذفت ال ٌتغٌر المعنى--الشرطتان :)  

 ٙ-  القوسان(:ٌوضع بٌنهما الجمل واأللفاظ البعٌدة عن سٌاق الجملة وذلك من أجل(

. التوضٌح أو التحدٌد  

 ] القوسان المركنان]: توضع بٌنهما الكالم الزائد على النصوص المقتبسة أو تكملة  -7

. النص الموجود  

 " عالمتا التنصٌص": ٌوضع بٌنهما العبارات المقتبسة بنصها من كالم اآلخرٌن،  -8

. وبعض أسماء المجالت أو الكلمات الجاذبة لالنتباه فً بعض الجمل  

 

 

  ٌّاب -أنشودة المطر للس  
 

 ر ..." َمطَ 

 َمطَر ...

 َمطَر ...

 ويف الِعرَاِق ُجوعْ 

 وينثر الغالَل فيه َمْوِسُم احلصادْ 



  كلٌة الكوت الجامعة                                             المادة/ العربٌة العامة 

 أستاذة المادة/ د. زٌنب الموسويّ 

 
ٕٗ 

 لتشبَع الِغْربَان واجلراد

 وتطحن الّشوان واحَلَجر

 حوهلا َبَشرْ … رَِحًى َتُدوُر يف احلقول 

 َمطَر ...

 َمطَر ...

 َمطَر ...

َلَة الرَِّحيِل ، ِمْن ُدُموعْ  َنا لَي ْ  وََكْم َذَرف ْ

طَر ... –َخْوَف َأْن ُنالَم  -ُُثَّ اْعتَ َلْلَنا 
َ

 بِامل

 َمطَر ...

 َمطَر ...

َماء  َوُمْنُذ َأْن ُكنَّا ِصَغارَاً ، َكاَنِت السَّ

َتاء  َتِغيُم يف الشِّ

طَر ،
َ

 َويَ ْهُطل امل

 ََنُوعْ  -ِحنَي يُ ْعُشب الث ََّرى -وَُكلَّ َعاٍم 

 َما َمرَّ َعاٌم َوالِعرَاُق لَْيَس ِفيِه ُجوْع .

 



 وأنواعه التوكٌد

 . ومعنوي لفظً:  نوعان التوكٌد

 اللفظً التوكٌد تعرٌف

 : وٌكون ، األكثر على ثالثا أو مرتٌن ،(  المؤكد)  السابق اللفظ تكرار هو اللفظً التوكٌد

 . مفٌد   الكتاب   الكتاب  :  مثل ، اسما –

 . القمر   طلع   طلع  :  مثل ، فعال –

 . قطار   المحطة   فً فً:  مثل ، حرفا –

 . المجد   هو   هو  :  مثل ، ضمٌرا –

 . عذب   الماء   ، عذب   الماء  :  مثل ، اسمٌة جملة –

 . األسد   زأر ، األسد   زأر:  مثل ، فعلٌة جملة –

  المعنوي التوكٌد تعرٌف

 – كال – عامة – جمٌع – كل – عٌن – نفس:  األلفاظ هذه أحد(  المؤكد)  السابق االسم بعد ٌذكر أن هو المعنوي التوكٌد

 . أجمع – كلتا

 : وحكم معنى األلفاظ هذه من لفظ ولكل.  المؤكد على ٌعود ضمٌر إلى األلفاظ هذه تضاف أن بد وال

 والعٌن النفس – 1

(  أفع ل)  وزن على وٌجمعان ، المفرد مع مفردا لفظهما وٌكون ، والجمع والمثنى المفرد بهما وٌؤكد ، واحد بمعنى وهما

 : مثل ، والجمع المثنى مع

ه   األستاذ   رأٌت   –  . السوق فً نفس 

ٌ ن هم الالعبون جاء –  . الملعب   فدخلوا أع

 . أنف سه ما المرأتان جاءت –

 وعامة وجمٌع كل – 2

 : مثل ، الشمول على لتدل األلفاظ بهذه وٌؤكد

 . كلَّهم الصادقٌن أحب   –

هم المسلمون –  . إخوة جمٌع 

 . عامت هم المشجعون حضر –



  وكلتا كال – 3

 : مثل ، المؤنث المثنى لتأكٌد كلتا وتستعمل ، المذكر المثنى لتأكٌد كال تستعمل

ما الطالبان جاء –  . كاله 

ما المرأتان جاءت –  . كلتاه 

 . الضمٌر إلى أضٌفا إذا إال(  كلتا – كال)  بـ ٌؤكد ال:  مالحظة

 أجمع – 4

  هً للتوكٌد أخرى كلمات ثالث أجمع كلمة من وٌتفرع ، ضمٌر بها ٌتصل وال المثنى دون والجمع المفرد لتوكٌد تستعمل

 . المؤنثة للمفردة:  جمعاء –

 . الذكور لجماعة:  أجمعون –

ع – م   . اإلناث لجماعة:  ج 

 : أمثلة

 . أجمع   الدرس   فهمت   –

 . جمعاء   السورة حفظت   –

 . أجمعٌن   المسلمٌن   أحب –

مع األمهات   أقدر –  . ج 

 والمعنوي اللفظً التوكٌد إعراب نماذج

 نفس ه زٌد   جاء –

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:  جاء

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع فاعل:  زٌد

 محل فً الضم على مبنً متصل ضمٌر والهاء ، مضاف وهو آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌد:  نفسه

 . باإلضافة جر

ه ما المعلمان حضر –  . أنفس 

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:  حضر

 . مثنى ألنه والنون باأللف مرفوع فاعل:  المعلمان



 محل فً الضم على مبنً متصل ضمٌر والهاء ، مضاف وهو آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌد:  أنفسهما

 . للتثنٌة واأللف ، عماد حرف والمٌم. باإلضافة جر

 . أجمعون   الالعبون   رجع –

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:   رجع

 . سالم مذكر جمع ألنه والنون بالواو مرفوع فاعل:  الالعبون

 . المفرد االسم فً التنوٌن عن عوض والنون ، السالم المذكر بجمع ملحق ألنه بالواو مرفوع معنوي توكٌد:  أجمعون

ما المالكمان سقط –  . كاله 

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:   سقط

 . مثنى ألنه والنون باأللف مرفوع فاعل:  المالكمان

 جر محل فً السكون على مبنً متصل ضمٌر:  وهما ، بالمثنى ملحق ألنه باأللف مرفوع معنوي توكٌد:  كالهما

 . باإلضافة

 . واحدة   األمة   األمة   –

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع مبتدأ:  األمة

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع لفظً توكٌد:  األمة

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع خبر:  واحدة

 . البنتٌن   كلتا جاءت –

 . اإلعراب من لها محل ال الساكنة التأنٌث تاء والتاء ، آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:  جاءت

 . مضاف وهو التعذر ظهورها من منع األلف على المقدرة بالضمة مرفوع فاعل:  كلتا

 . مثنى ألنه بالٌاء مجرور إلٌه مضاف:  البنتٌن

 . الثالث اإلعراب حركات علٌهما وتقدر ، توكٌد غٌر حٌنئذ فتعربان ظاهر اسم إلى وكلتا كال أضٌفت إذا:  قاعدة

 الكرٌم القرآن من التوكٌد على أمثلة

الَّ ‘   – ْعل م ون   ك   ٌ الَّ  ث مَّ .  س  ْعل م ون   ك   ٌ  ( . 5 – 4 النبإ‘ )  س 

د  ‘   – ج  ة   ف س  ئ ك  ال  ل ه مْ  اْلم  ع ون   ك   ( . 33 الحجر‘ )  أ ْجم 

الَّ ‘  – ا ك  كَّت   إ ذ  ا اأْل ْرض   د  ك ًّ ا د  ك ًّ  ( . 21 الفجر‘ )  د 

ان  ‘  – ْبح  ل ق   الَّذ ي س  اج   خ  ا اأْل ْزو  لَّه  ا ك  مَّ نْ  اأْل ْرض   ت نب ت   م  م  مْ  و  ه  ا أ نف س  مَّ م  ْعل م ون   ال   و   ( . 36 ٌس‘ )  ٌ 



 ( . 35 – 34 القٌامة‘ )  ف أ ْول ى   ل ك   أ ْول ى   ث مَّ .  ف أ ْول ى ل ك   أ ْول ى  ‘  –

 الشعر من التوكٌد على أمثلة

 : ثابت بن حسان قال

 مزودي السٌف ٌبلغ ال ما وٌبلغ*    كالهما صارمان وسٌفً لسانً

 : الخوري بشارة قال

 كالنا المهد من رضعناه قد*    الذي العهد على أخت ٌا نحن

 : بثٌنة جمٌل قال

 وعهودا مواثقا علً أخذت*    إنها بثنة بحب أبوح ال ال

 : الدارمً مسكٌن قال

 سالح بغٌر الهٌجا إلى كساع*    له أخا ال من إن   أخاك أخاك



 وأنواعه التوكٌد

 . ومعنوي لفظً:  نوعان التوكٌد

 اللفظً التوكٌد تعرٌف

 : وٌكون ، األكثر على ثالثا أو مرتٌن ،(  المؤكد)  السابق اللفظ تكرار هو اللفظً التوكٌد

 . مفٌد   الكتاب   الكتاب  :  مثل ، اسما –

 . القمر   طلع   طلع  :  مثل ، فعال –

 . قطار   المحطة   فً فً:  مثل ، حرفا –

 . المجد   هو   هو  :  مثل ، ضمٌرا –

 . عذب   الماء   ، عذب   الماء  :  مثل ، اسمٌة جملة –

 . األسد   زأر ، األسد   زأر:  مثل ، فعلٌة جملة –

  المعنوي التوكٌد تعرٌف

 – كال – عامة – جمٌع – كل – عٌن – نفس:  األلفاظ هذه أحد(  المؤكد)  السابق االسم بعد ٌذكر أن هو المعنوي التوكٌد

 . أجمع – كلتا

 : وحكم معنى األلفاظ هذه من لفظ ولكل.  المؤكد على ٌعود ضمٌر إلى األلفاظ هذه تضاف أن بد وال

 والعٌن النفس – 1

(  أفع ل)  وزن على وٌجمعان ، المفرد مع مفردا لفظهما وٌكون ، والجمع والمثنى المفرد بهما وٌؤكد ، واحد بمعنى وهما

 : مثل ، والجمع المثنى مع

ه   األستاذ   رأٌت   –  . السوق فً نفس 

ٌ ن هم الالعبون جاء –  . الملعب   فدخلوا أع

 . أنف سه ما المرأتان جاءت –

 وعامة وجمٌع كل – 2

 : مثل ، الشمول على لتدل األلفاظ بهذه وٌؤكد

 . كلَّهم الصادقٌن أحب   –

هم المسلمون –  . إخوة جمٌع 

 . عامت هم المشجعون حضر –



  وكلتا كال – 3

 : مثل ، المؤنث المثنى لتأكٌد كلتا وتستعمل ، المذكر المثنى لتأكٌد كال تستعمل

ما الطالبان جاء –  . كاله 

ما المرأتان جاءت –  . كلتاه 

 . الضمٌر إلى أضٌفا إذا إال(  كلتا – كال)  بـ ٌؤكد ال:  مالحظة

 أجمع – 4

  هً للتوكٌد أخرى كلمات ثالث أجمع كلمة من وٌتفرع ، ضمٌر بها ٌتصل وال المثنى دون والجمع المفرد لتوكٌد تستعمل

 . المؤنثة للمفردة:  جمعاء –

 . الذكور لجماعة:  أجمعون –

ع – م   . اإلناث لجماعة:  ج 

 : أمثلة

 . أجمع   الدرس   فهمت   –

 . جمعاء   السورة حفظت   –

 . أجمعٌن   المسلمٌن   أحب –

مع األمهات   أقدر –  . ج 

 والمعنوي اللفظً التوكٌد إعراب نماذج

 نفس ه زٌد   جاء –

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:  جاء

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع فاعل:  زٌد

 محل فً الضم على مبنً متصل ضمٌر والهاء ، مضاف وهو آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌد:  نفسه

 . باإلضافة جر

ه ما المعلمان حضر –  . أنفس 

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:  حضر

 . مثنى ألنه والنون باأللف مرفوع فاعل:  المعلمان



 محل فً الضم على مبنً متصل ضمٌر والهاء ، مضاف وهو آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌد:  أنفسهما

 . للتثنٌة واأللف ، عماد حرف والمٌم. باإلضافة جر

 . أجمعون   الالعبون   رجع –

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:   رجع

 . سالم مذكر جمع ألنه والنون بالواو مرفوع فاعل:  الالعبون

 . المفرد االسم فً التنوٌن عن عوض والنون ، السالم المذكر بجمع ملحق ألنه بالواو مرفوع معنوي توكٌد:  أجمعون

ما المالكمان سقط –  . كاله 

 . آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:   سقط

 . مثنى ألنه والنون باأللف مرفوع فاعل:  المالكمان

 جر محل فً السكون على مبنً متصل ضمٌر:  وهما ، بالمثنى ملحق ألنه باأللف مرفوع معنوي توكٌد:  كالهما

 . باإلضافة

 . واحدة   األمة   األمة   –

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع مبتدأ:  األمة

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع لفظً توكٌد:  األمة

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع خبر:  واحدة

 . البنتٌن   كلتا جاءت –

 . اإلعراب من لها محل ال الساكنة التأنٌث تاء والتاء ، آخره على الظاهرة الفتحة على مبنً ماض فعل:  جاءت

 . مضاف وهو التعذر ظهورها من منع األلف على المقدرة بالضمة مرفوع فاعل:  كلتا

 . مثنى ألنه بالٌاء مجرور إلٌه مضاف:  البنتٌن

 . الثالث اإلعراب حركات علٌهما وتقدر ، توكٌد غٌر حٌنئذ فتعربان ظاهر اسم إلى وكلتا كال أضٌفت إذا:  قاعدة

 الكرٌم القرآن من التوكٌد على أمثلة

الَّ ‘   – ْعل م ون   ك   ٌ الَّ  ث مَّ .  س  ْعل م ون   ك   ٌ  ( . 5 – 4 النبإ‘ )  س 

د  ‘   – ج  ة   ف س  ئ ك  ال  ل ه مْ  اْلم  ع ون   ك   ( . 33 الحجر‘ )  أ ْجم 

الَّ ‘  – ا ك  كَّت   إ ذ  ا اأْل ْرض   د  ك ًّ ا د  ك ًّ  ( . 21 الفجر‘ )  د 

ان  ‘  – ْبح  ل ق   الَّذ ي س  اج   خ  ا اأْل ْزو  لَّه  ا ك  مَّ نْ  اأْل ْرض   ت نب ت   م  م  مْ  و  ه  ا أ نف س  مَّ م  ْعل م ون   ال   و   ( . 36 ٌس‘ )  ٌ 



 ( . 35 – 34 القٌامة‘ )  ف أ ْول ى   ل ك   أ ْول ى   ث مَّ .  ف أ ْول ى ل ك   أ ْول ى  ‘  –

 الشعر من التوكٌد على أمثلة

 : ثابت بن حسان قال

 مزودي السٌف ٌبلغ ال ما وٌبلغ*    كالهما صارمان وسٌفً لسانً

 : الخوري بشارة قال

 كالنا المهد من رضعناه قد*    الذي العهد على أخت ٌا نحن

 : بثٌنة جمٌل قال

 وعهودا مواثقا علً أخذت*    إنها بثنة بحب أبوح ال ال

 : الدارمً مسكٌن قال

 سالح بغٌر الهٌجا إلى كساع*    له أخا ال من إن   أخاك أخاك



 

 الحال

 

اسم نكرة منصوب ، ٌأتً بعد جملة تامة لبٌان حال الفاعل ، أو المفعول به ، أو  :  الحال 

. االسم المجرور ، أو المبتدأ ، أو الخبر ، وهذا ما ٌسمى صاحب الحال  . 

: جمل و أمثلة عن الحال   

 1. جاء الولُد ضاحكا  

 . صاحب الحال : الولد ) فاعل (

 . الحال : ضاحكا

 2. رأٌُت األوالَد الهٌنَ 

 . ( مفعول به ) صاحب الحال : األوالد

 الحال : الهٌن

 4. أخوك متعلما خٌٌر منه جاهال

 . صاحب الحال : أخوك ) مبتدأ (

 . الحال : متعلما

يمكن ان يأتي الحال على انواع منها ::أنواع الحال   

)ونعنً به ما لٌس جملة وال شبه جملة (. مفردا  : 1-  

 رجع القائد منصورا 

نِ   ٌْ  رجع القائدان منصور

 رجع القادةُ  منصوِرٌنَ   

، مثل جملة فعلٌة  : 2-  

 ذهب المجرمُ  تحرسه الشرطة 

، مثل جملة اسمٌة  : 3-  

  سافرُت والشمس مشرقة –

، مثل جارا ومجرورا -4  

https://analbahr.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1/


 أقبل العٌدُ  بالخٌرات 

، مثل ظرفا  : 5-  

   أبصرُت الخطٌبَ  فوق المنبرِ 

:تعدد الحال   

مثل قولنا: أكانت مفردا أم جملة أم شبه جملةقد تتعد الحال سواء   . 

  .جاء الولد راكضا ، حائرا ، مسرعا ، ٌلهث ، وٌسترٌح 

:تقديم الحال وتأخيره   

: تتقدم الحال على صاحبها وجوبا فً موضعٌن   

: ، مثل إذا كان صاحب الحال نكرة لم تستوف الشروط  : 1-  

  أقبل مسرعا قطارٌ 

، مثل صوراإذا كان صاحب الحال مح :   : 2-  

   ما حضر متأخرا إال محمد

 
:عراب الحالإ   

ًَ الجنديُّ صامدا -1  بق  

  بقً : فعل ماض مبنً على الفتحة الظاهرة فً آخره

  الجندي : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة فً آخره

  صامدا : حال منصوبة بالفتحة الظاهرة فً آخره

-2 قطعُت الطرٌَق راكضا .  

مبنً على السكون ، والتاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً قطعت : فعل ماض 

 . محل رفع فاعل

 . الطرٌق : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة فً آخره

. حال منصوبة بالفتحة الظاهرة فً آخره راكضا :  . 

 

                  



 كلية الكوت الجامعة / قسم القانون 

ة    الضمائر /الثانية المحاضر
ر
   العربية اللغة ف

 م.د. زينب علي حسين

 بمنع الكالم وتجميل لالختصار وذلك آخر، اسم على للداللة به يُستعاض اسم هو : الضمير  

 .التكرار

  الضمائر أنواع

  :أقسام عّدة إلى الضمائر تُقسم

 :الترتيب على ذلك وأمثلة غائب، أو مخاطب، أو متكلم، ضمائر إلى تُقَسم :داللتها حيث من /١

  :المتكلم ضمائر •

 للمتكلمين :نحن .كتابي :مثل المتصلة، المتكلم وياء مسافر، أنا :مثل والمفردة، المفرد للمتكلم :أنا

  .كتابنا :مثل المتصلة المتكلمين :ونا مسافرات، نحن :مثل والمتكلمات،

  :َطبالُمخا •

 المتصلة والتاء المخاَطبة، للمؤنث :أنت   .درستَ  :مثل المتصلة، والتاء المخاطب، للمذكر :أنتَ 

 للجمع :أنتم .درستما :مثل المتصلة والتاء والمخاطبتَين، للمخاَطبَين :أنتما .درست   :مثل

 .درستُن   :مثل المتصلة والتاء المخاطبات، للجمع :أنتن   .درستم :مثل المتصلة والتاء المخاطبين،

 المفردة للغائبة :هي .أُخبره :مثل المتصلة والهاء مسافر، هو :مثل المفرد للغائب :هو :الغائب • 

 مسافرتان، هما :مثل والغائبَتين للغائبَين :هما .أخبرها :مثل المتصلة والهاء مسافرة، هي :مثل

 :مثل المتصلة والهاء افرون،مس هم :مثل الغائبين، للجمع هم**.أخبرهما :مثل المتصلة والهاء

 .أخبُرُهن   :مثل المتصلة والهاء مسافرات، هن   :مثل الغائبات للجمع :هن   .أخبرهم

  :إلى تُقسم استتارها أو ظهورها حيث من تُقسم /٢ 

 .والمتصلة المنفصلة كالضمائر به ويُنطق يظهر ما هو :البارز الظاهر الضمير •

  الذهن، في يُضَمر وإنما به يُنطق وال يظهر ال ما فهو : المستتر الضمير أما•

 مقدرة المستترة والضمائر أنت، خذ   الكالم وتقدير ظاهر غير هنا فالفاعل .كتابك خذ   :قول :مثل

  :يأتي بما

  .(يوم كل أقرأ) كالقول :(أنا) المتكلم ضمير •

  .(يوم كل نقرأ) كالقول :(نحن) المتكلمين ضمير •

  .(تنجح ادرس  ) كالقول :(نتَ أ) المخاَطب ضمير •

 هند) كالقول :(هي) الغائبة ضمير • .(بعد يعُد ولم خرج محمد) كالقول :(هو) الغائب ضمير •

  .(يوم كل تقرأ

  : إلى تُقسم اتصالها أو انفصالها حيث من وأما

 المتكلم كضمائر غيرها، بكلمة متصلة غير وحدها كلمة جاءت ما وهي :  المنفصلة الضمائر •

 :بالترتيب ذلك وأمثلة والغائب، والمخاَطب

  .المدير قصد إيايَ  :مثل المتكلمة، أو المتكلم على للداللة :إياي أنا، •

  .الرجل يُكل م إيانا :مثل المتكلمين، على للداللة :إيانا نحن، •

 .نعبد إياك :مثل المخاَطب، على للداللة :إياكَ  أنَت، •

• ،  .أحد ث إياك   :مثل خاَطبة،الم على للداللة :إياك   أنت 

  .أعني إياكما :مثل المخاطبتَين، أو المخاطبَين على للداللة إياكما أنتما، •

 .أكل م إياكم :مثل المذكر، الجمع على للداللة :إياكم أنتم، •



• ،   .أعل م إياكن   :مثل المؤنث، الجمع على للداللة إياكن   أنتن 

  .أقصد إياه :مثل الغائب، على للداللة :إياه هو، •

  .أقصد إياها :مثل الغائبة، على للداللة :إياها هي، •

  .أقصد إياهما :مثل المؤنثَين، أو المذكَرين الغائبَين على للداللة :إياهما هما، •

  .أقصد إياهم :مثل المذكر، الجمع على للداللة :إياهم هم، •

• ،   ...أقصد إياهن   :مثل المؤنث، الجمع على للداللة :إياهن   هن 

 المتكلم ياء :مثل حرفا ، أو فعال   أو كانت اسما   بالكلمة اتصلت ما فهي :المتصلة الضمائر وأما

 .ولها جهازك، أخبرني، :مثل الترتيب على بالكلمات المتصلة الغائبة وهاء المخاطب وكاف

  الضمائر إعراب

  : إلى إعرابها حيث من وتقسم ،(مبنية أسماء) هي الضمائر

 به تتصل وما الجملة في موقعها حسب وذلك ؛ وجر ونصب رفع ضمائر •

  :الرفع ضمائر  -١

 المبتدأ رفع محل في غالبا   وتُعرب هو، أنت، أنا، :مثل المنفصلة الضمائر هي. 

 ؛(تايون) كلمة في مجموعة وهي : مثلا  أخواتها أو وبكان بالفعل المتصلة والضمائر 

 ألف ،(سمعت   سمعَت، سمعُت،) والمخاطبة والمخاطب المتكلم تاء المتحركة؛ التاء وهي

 (سمع نَ ) النسوة نون ،(سمعوا) الجماعة واو ،(اسمعي) المخاطبة ياء ،(سمعا) االثنين

 .سعيدا   سمع نا) الفاعلين على الدالة ونا

ا  يكون هنا الفعل أن إلى هنا التنبيه ويجدر  " ا  تعرب الضمائر هذه وإن .السكون على مبنيّا  غالبا

  ."وأخواتها كان اسم أو الفاعل، نائب أو الفاعل رفع محل في

 في وتُعرب إياهم، إياكما، إياك، :مثل المنفصلة الضمائر هي الضمائر هذه :النصب ضمائر- ٢ 

 كاف تُسمى بإي ا المتصلة الكاف أن هنا ويُذكر- أعبد إياك :في كما مقد م به مفعول نصب محل

 نا :هي بالفعل أو وأخواتها بإن المتصلة والضمائر -للمتكلم والياء الغيبة، هاء والهاء الخطاب،

 سعيد   أخبَرنا) المفعولين على الدالة

ا  يكون الفعل أن إلى هنا التنبيه ويجدر"  إنه)و (فلن يخبره لم) الغائب وهاء الفتح، على مبنيّا

 . "فلن يخبرك لم) المخاطب وكاف (فلن أخبرني) المتكلم ياء ،(شجاع

 

 في (إلى) الجر بحرف المتصلة الهاء :مثل الجر بحروف الضمائر كاتصال : الجر ضمائر -٣

 المتكلم ياء :مثل باألسماء المتصلة أو الجر، بحرف جر محل في وتُعرب (إليه اذهب) الجملة

 .باإلضافة جر محل في وتُعَرب ،(جديد كتابي) الجملة في بكتاب المتصلة
 



 كلية الكوت الجامعة / قسم القانون 

ة    الضمائر /الثانية المحاضر
ر
   العربية اللغة ف

 م.د. زينب علي حسين

 بمنع الكالم وتجميل لالختصار وذلك آخر، اسم على للداللة به يُستعاض اسم هو : الضمير  

 .التكرار

  الضمائر أنواع

  :أقسام عّدة إلى الضمائر تُقسم

 :الترتيب على ذلك وأمثلة غائب، أو مخاطب، أو متكلم، ضمائر إلى تُقَسم :داللتها حيث من /١

  :المتكلم ضمائر •

 للمتكلمين :نحن .كتابي :مثل المتصلة، المتكلم وياء مسافر، أنا :مثل والمفردة، المفرد للمتكلم :أنا

  .كتابنا :مثل المتصلة المتكلمين :ونا مسافرات، نحن :مثل والمتكلمات،

  :َطبالُمخا •

 المتصلة والتاء المخاَطبة، للمؤنث :أنت   .درستَ  :مثل المتصلة، والتاء المخاطب، للمذكر :أنتَ 

 للجمع :أنتم .درستما :مثل المتصلة والتاء والمخاطبتَين، للمخاَطبَين :أنتما .درست   :مثل

 .درستُن   :مثل المتصلة والتاء المخاطبات، للجمع :أنتن   .درستم :مثل المتصلة والتاء المخاطبين،

 المفردة للغائبة :هي .أُخبره :مثل المتصلة والهاء مسافر، هو :مثل المفرد للغائب :هو :الغائب • 

 مسافرتان، هما :مثل والغائبَتين للغائبَين :هما .أخبرها :مثل المتصلة والهاء مسافرة، هي :مثل

 :مثل المتصلة والهاء افرون،مس هم :مثل الغائبين، للجمع هم**.أخبرهما :مثل المتصلة والهاء

 .أخبُرُهن   :مثل المتصلة والهاء مسافرات، هن   :مثل الغائبات للجمع :هن   .أخبرهم

  :إلى تُقسم استتارها أو ظهورها حيث من تُقسم /٢ 

 .والمتصلة المنفصلة كالضمائر به ويُنطق يظهر ما هو :البارز الظاهر الضمير •

  الذهن، في يُضَمر وإنما به يُنطق وال يظهر ال ما فهو : المستتر الضمير أما•

 مقدرة المستترة والضمائر أنت، خذ   الكالم وتقدير ظاهر غير هنا فالفاعل .كتابك خذ   :قول :مثل

  :يأتي بما

  .(يوم كل أقرأ) كالقول :(أنا) المتكلم ضمير •

  .(يوم كل نقرأ) كالقول :(نحن) المتكلمين ضمير •

  .(تنجح ادرس  ) كالقول :(نتَ أ) المخاَطب ضمير •

 هند) كالقول :(هي) الغائبة ضمير • .(بعد يعُد ولم خرج محمد) كالقول :(هو) الغائب ضمير •

  .(يوم كل تقرأ

  : إلى تُقسم اتصالها أو انفصالها حيث من وأما

 المتكلم كضمائر غيرها، بكلمة متصلة غير وحدها كلمة جاءت ما وهي :  المنفصلة الضمائر •

 :بالترتيب ذلك وأمثلة والغائب، والمخاَطب

  .المدير قصد إيايَ  :مثل المتكلمة، أو المتكلم على للداللة :إياي أنا، •

  .الرجل يُكل م إيانا :مثل المتكلمين، على للداللة :إيانا نحن، •

 .نعبد إياك :مثل المخاَطب، على للداللة :إياكَ  أنَت، •

• ،  .أحد ث إياك   :مثل خاَطبة،الم على للداللة :إياك   أنت 

  .أعني إياكما :مثل المخاطبتَين، أو المخاطبَين على للداللة إياكما أنتما، •

 .أكل م إياكم :مثل المذكر، الجمع على للداللة :إياكم أنتم، •



• ،   .أعل م إياكن   :مثل المؤنث، الجمع على للداللة إياكن   أنتن 

  .أقصد إياه :مثل الغائب، على للداللة :إياه هو، •

  .أقصد إياها :مثل الغائبة، على للداللة :إياها هي، •

  .أقصد إياهما :مثل المؤنثَين، أو المذكَرين الغائبَين على للداللة :إياهما هما، •

  .أقصد إياهم :مثل المذكر، الجمع على للداللة :إياهم هم، •

• ،   ...أقصد إياهن   :مثل المؤنث، الجمع على للداللة :إياهن   هن 

 المتكلم ياء :مثل حرفا ، أو فعال   أو كانت اسما   بالكلمة اتصلت ما فهي :المتصلة الضمائر وأما

 .ولها جهازك، أخبرني، :مثل الترتيب على بالكلمات المتصلة الغائبة وهاء المخاطب وكاف

  الضمائر إعراب

  : إلى إعرابها حيث من وتقسم ،(مبنية أسماء) هي الضمائر

 به تتصل وما الجملة في موقعها حسب وذلك ؛ وجر ونصب رفع ضمائر •

  :الرفع ضمائر  -١

 المبتدأ رفع محل في غالبا   وتُعرب هو، أنت، أنا، :مثل المنفصلة الضمائر هي. 

 ؛(تايون) كلمة في مجموعة وهي : مثلا  أخواتها أو وبكان بالفعل المتصلة والضمائر 

 ألف ،(سمعت   سمعَت، سمعُت،) والمخاطبة والمخاطب المتكلم تاء المتحركة؛ التاء وهي

 (سمع نَ ) النسوة نون ،(سمعوا) الجماعة واو ،(اسمعي) المخاطبة ياء ،(سمعا) االثنين

 .سعيدا   سمع نا) الفاعلين على الدالة ونا

ا  يكون هنا الفعل أن إلى هنا التنبيه ويجدر  " ا  تعرب الضمائر هذه وإن .السكون على مبنيّا  غالبا

  ."وأخواتها كان اسم أو الفاعل، نائب أو الفاعل رفع محل في

 في وتُعرب إياهم، إياكما، إياك، :مثل المنفصلة الضمائر هي الضمائر هذه :النصب ضمائر- ٢ 

 كاف تُسمى بإي ا المتصلة الكاف أن هنا ويُذكر- أعبد إياك :في كما مقد م به مفعول نصب محل

 نا :هي بالفعل أو وأخواتها بإن المتصلة والضمائر -للمتكلم والياء الغيبة، هاء والهاء الخطاب،

 سعيد   أخبَرنا) المفعولين على الدالة

ا  يكون الفعل أن إلى هنا التنبيه ويجدر"  إنه)و (فلن يخبره لم) الغائب وهاء الفتح، على مبنيّا

 . "فلن يخبرك لم) المخاطب وكاف (فلن أخبرني) المتكلم ياء ،(شجاع

 

 في (إلى) الجر بحرف المتصلة الهاء :مثل الجر بحروف الضمائر كاتصال : الجر ضمائر -٣

 المتكلم ياء :مثل باألسماء المتصلة أو الجر، بحرف جر محل في وتُعرب (إليه اذهب) الجملة

 .باإلضافة جر محل في وتُعَرب ،(جديد كتابي) الجملة في بكتاب المتصلة
 



من خالل الفقرات المثنى وقواعده المثنى : في هذه المحاضرة سنتعرف على أحكام 

 االتية :

 المثنى تعريف -1

  المثنى على أمثلة -2

 المثنى إعراب -3

 وإعرابه المثنى على أمثلة -4

  المثنى شروط -5

 المثنى نون حذف -6

 به والملحق المثنى -7

 بالمثنى الملحق إعراب -8

 وملحقاته المثنى إعراب نماذج -9

 الكريم القرآن من المثنى على أمثلة -11

 ؟ المثنى هو ما

 : اآلتية الجمل تأمل 

 . العامالنِ  َتِعبَ  –

 . المهندسانِ  حضرَ  –

 . البائعْينِ  ناديت   –

 . المهذبتينِ  على أثنيت   –

(  المهذبتين – البائعين – المهندسان – العامالن)  خط تحتها التي الكلمات تأملنا إذا

:  بـ االسم هذا ويسمى ، اثنين شيئين على يدل منها اسم وكل ، أسماء كلها وجدناها

 . المثنى

  المثنى تعريف

 . والمعنى والحركات الحروف في متفقين اثنين على يدل اسم المثنى

  المثنى على أمثلة

 . المسابقة في نجحا الطالبان –

 . الكرة الالعبْينِ  من أخذت –



 . الكتابْينِ  في الطالبان يقرأ   –

 . الكوكبينِ  شاهدت   –

 . بالهديتينِ  فرحت   –

 . ماهرْينِ  المالكمان كان –

 المثنى إعراب

 الفتحة عن نيابة بالياء ويجر وينصب ، الضمة عن نيابة باأللف المثنى يرفع

 . المفرد االسم في التنوين عن عوض فيه والنون ، والكسرة

 وإعرابه المثنى على أمثلة

 . الكتابْينِ  في الطالبانِ  يقرأ   –

 . مثنى ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع فاعل:  الطالبان

 . مثنى ألنه الياء جره وعالمة مجرور اسم:  الكتابين

 . الكوكبْينِ  شاهدت   –

 . مثنى ألنه الياء نصبه وعالمة منصوب به مفعول:  الكوكبين

 . بالهديتينِ  فرحت   –

 . مثنى ألنه الياء جره وعالمة مجرور اسم:  الهديتين

  المثنى شروط

 : يلي ما ، االسم لتثنية يشترط

 . يثنيان ال والجمع فالمثنى ، مفردا يكون أن –

 . تثنى ال المبنية فاألسماء ، معربا يكون أن –

 وبنتان ، رجل مفردها رجالن:  مثل ، والمعنى اللفظ في موافقا مفرده يكون أن –

 . بنت مفردها

 اللفظ موافقة دون ، والقمر للشمس(  قمران) و ، واألم لألب(  أبوان)  قولهم أما

 . أكثر ليس التغليب باب فمن – والمعنى



 : مثال

 المثنى نون حذف

 . وجرا ونصبا رفعا اإلضافة حالة في المثنى من النون تحذف

 . العلم طالبا جاء : مثال

 . العلم طالَِبي رأيت   –

 . العلم بطالَبي مررت   –

 به والملحق المثنى

 : اآلتية األسماء بالمثنى يلحق

 . واثنتان اثنان – 1

 . الطالب من اثنانِ  جاء:  مثال

 . وهاتانن هذا – 2

 . مجتهدان ولدان هذان:  مثال

 واللتان اللذان – 3

 . نجحتا اللتان جاءت:  مثال

 . الضمير إلى مضافتان وكلتا كال – 4

 . الحفلة إلى كالهما األبوان وصل:  مثال

 ، الظاهر االسم إلى وأضيفتا الضمير إلى”  وكلتا كال”  تضف لم إذا:  ملحوظة

 األلف على المقدرة بالضمة فترفع ، المقصور االسم إعراب منهما كل فتعرب

 على المقدرة بالكسرة وتجر ، للتعذر األلف على المقدرة بالفتحة وتنصب  ، للتعذر

 . للتعذر األلف

  مجتهدان الولدين كال:  مثال

 بالمثنى الملحق إعراب

 بالياء وتجر وتنصب باأللف ترفع إذ ، المثنى إعراب بالمثنى الملحقة األسماء تعرب

. 



 وملحقاته المثنى إعراب نماذج

 . المجتهدان الطالبان نجح –

 . آخره على الظاهر الفتح على مبني ماض فعل:  نجح

 . مثنى ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع فاعل:  الطالبان

 . مثنى ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع نعت:  المجتهدان

 . شاعرانِ  زارنا –

 متصل ضمير:  ونا.  آخره على الظاهر الفتح على مبني ماض فعل:  زار:  زارنا

 . به مفعول نصب محل في السكون على مبني

 . مثنى ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع فاعل:  شاعران

 . المجتهدين الطالبْينِ  هنأت   –

 في الضم على مبني متصل ضمير والتاء السكون على مبني ماض فعل:  هنأت

 . فاعل رفع محل

 . مثنى ألنه الياء نصبه وعالمة منصوب به مفعول:  الطالبين

 . مثنى ألنه الياء نصبه وعالمة منصوب نعت:  المجتهدين

 . كالهما األبوانِ  وصل –

 . آخره على الظاهر الفتح على مبني ماض فعل:  وصل

 . بالمثنى ملحق ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع فاعل:  األبوان

)  و ، مضاف وهو ، بالمثنى ملحق ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع توكيد:  كالهما

 . إليه مضاف جر محل في السكون على مبني متصل ضمير(  هما

 الكريم القرآن من المثنى على أمثلة

 : تعالى قال

اَلنِ  َقالَ ”  – ل وا َعلَْيِهَما ّللاَّ   أَْنَعمَ  َيَخاف ونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َرج   المائدة” )  اْلَبابَ  َعلَْيِهم   اْدخ 

23 . ) 

وِنِهم   ِمن َوَوَجدَ ”  – وَدانِ  اْمَرأََتْينِ  د   ( . 23 القصص” )  َتذ 



ا”  – َما اْلِكَبرَ  ِعنَدكَ  َيْبل َغنَّ  إِمَّ ه  َما أَوْ  أََحد   ( . 23 اإلسراء” )  أ ف   لَّه َما َتق ل َفاَل  ِكاَله 

م   َحَضرَ  إَِذا”  – ةِ  ِحينَ  اْلَمْوت   أََحَدك  مْ  َعْدل   َذَوا اْثَنانِ  اْلَوِصيَّ نك   ( . 116 المائدة” )  مِّ

–  

 



 

 المفعول به

 تعرٌـــــفه:

. الفاعل فعل تأثٌر ، أو الّتركٌب اللغوّي الذي وقع علٌههواالسم  

: منها فً العدٌد من الجمل المفعول به وٌظهر  

حٌث إّن الّتفاحة  فً هذه الجملة هً المفعول به؛ بسبب وقوع  ،(أكل الطفل الُتفاحة   ) -1

 فعل األكل علٌها، وٌكون الطفل فً هذه الجملة هو الفاعل.

)كلّم الطالب صدٌقه(. -2  

أقسام المفعول به:   

اقسام كثٌرة اهمها: للمفعول به  

تفسٌر، الصرٌح ٌعّبر مفهوم المفعول به الصرٌح عن القسم الذي لٌس بحاجٍة إلى  -1 

ٌُقّسم إلى نوعٌن، كما ٌلً:  و

)قرأت المقالة  لٌلة أمس(؛ : المفعول به الصرٌح الظاهر: ومثال على هذا النوع جملة  -أ 

 ففً هذه الجملة إّن كلمة المقالة  هً مفعول به صرٌحاً وظاهراً للفعل قرأت. 

لة، ودعوُتهم دعوُتك  للحف :)المفعول به الضمٌر: قد ٌكون ضمٌراً متصالً كجملة -ب 

ِعٌُن((ةلللحف ْست  اك  ن  ٌَّ إِ ْعُبُد و  اك  ن  ٌَّ حٌث إّن  . ، أو ضمٌراً منفصالً كما ورد فً اآلٌة الكرٌمة:)إِ

( هنا ضمٌراً منفصالً فً محل نصب المفعول به؛ وقُّدم على الفاعل لالختصاص  ٌّاك  )إ

 بغرض اإلشارة إلى أننا نعبد هللا تعالى، وال نعبد غٌره. 

تفسٌر الى المفعول به غٌر الصرٌح عن القسم الذي ٌحتاج  عنٌعّبر :الصرٌح غٌر-2

ٌُقّسم إلى:أ وتأوٌل للتمّكن من إعرابه مفعوالً به، و  

: من األمثلة على هذا النوع جملة -أ :المفعول به المؤّول بمصدر بعد حرٍف مصدريٍّ  

. علمُت تفّوق  :، أي (ّوق  فعلمُت أّنك مت)  ك   

:من األمثلة على هذا الّنوع جملةومؤّول بمفرد:المفعول به ال-ب  

، فالكاف فً هذه الجملة هً مفعول به أّول للفعل ظّن، أّما (ظننتك  تدرُس فً المنزل) 

ٌّة المتكّونة من الفعل، والفاعل المقّدر )تدرُس( فً محل نصب مفعول به ثاٍن  الجملة الفعل

 للفعل ظّن.

 إعراب المفعول به :



 الفتحة الظاهرة: كالتً تظهر فً جملة: هً : المفعولعالمات نصب 

 . (كتبُت الدرس  على اللوح) 

فً الحدٌقة هذا  موسىشاهدُت  :)الفتحة المقّدرة للتعّذر: كالتً تظهر فً جملة

 .(المساء

 صدٌقًصافحت ): ء المتكلّم: كالتً تظهر فً جملةالفتحة المقّدرة على ما قبل ٌا 

 .(بحرارةٍ 



 

 المفعول به

 تعرٌـــــفه:

. الفاعل فعل تأثٌر ، أو الّتركٌب اللغوّي الذي وقع علٌههواالسم  

: منها فً العدٌد من الجمل المفعول به وٌظهر  

حٌث إّن الّتفاحة  فً هذه الجملة هً المفعول به؛ بسبب وقوع  ،(أكل الطفل الُتفاحة   ) -1

 فعل األكل علٌها، وٌكون الطفل فً هذه الجملة هو الفاعل.

)كلّم الطالب صدٌقه(. -2  

أقسام المفعول به:   

اقسام كثٌرة اهمها: للمفعول به  

تفسٌر، الصرٌح ٌعّبر مفهوم المفعول به الصرٌح عن القسم الذي لٌس بحاجٍة إلى  -1 

ٌُقّسم إلى نوعٌن، كما ٌلً:  و

)قرأت المقالة  لٌلة أمس(؛ : المفعول به الصرٌح الظاهر: ومثال على هذا النوع جملة  -أ 

 ففً هذه الجملة إّن كلمة المقالة  هً مفعول به صرٌحاً وظاهراً للفعل قرأت. 

لة، ودعوُتهم دعوُتك  للحف :)المفعول به الضمٌر: قد ٌكون ضمٌراً متصالً كجملة -ب 

ِعٌُن((ةلللحف ْست  اك  ن  ٌَّ إِ ْعُبُد و  اك  ن  ٌَّ حٌث إّن  . ، أو ضمٌراً منفصالً كما ورد فً اآلٌة الكرٌمة:)إِ

( هنا ضمٌراً منفصالً فً محل نصب المفعول به؛ وقُّدم على الفاعل لالختصاص  ٌّاك  )إ

 بغرض اإلشارة إلى أننا نعبد هللا تعالى، وال نعبد غٌره. 

تفسٌر الى المفعول به غٌر الصرٌح عن القسم الذي ٌحتاج  عنٌعّبر :الصرٌح غٌر-2

ٌُقّسم إلى:أ وتأوٌل للتمّكن من إعرابه مفعوالً به، و  

: من األمثلة على هذا النوع جملة -أ :المفعول به المؤّول بمصدر بعد حرٍف مصدريٍّ  

. علمُت تفّوق  :، أي (ّوق  فعلمُت أّنك مت)  ك   

:من األمثلة على هذا الّنوع جملةومؤّول بمفرد:المفعول به ال-ب  

، فالكاف فً هذه الجملة هً مفعول به أّول للفعل ظّن، أّما (ظننتك  تدرُس فً المنزل) 

ٌّة المتكّونة من الفعل، والفاعل المقّدر )تدرُس( فً محل نصب مفعول به ثاٍن  الجملة الفعل

 للفعل ظّن.

 إعراب المفعول به :



 الفتحة الظاهرة: كالتً تظهر فً جملة: هً : المفعولعالمات نصب 

 . (كتبُت الدرس  على اللوح) 

فً الحدٌقة هذا  موسىشاهدُت  :)الفتحة المقّدرة للتعّذر: كالتً تظهر فً جملة

 .(المساء

 صدٌقًصافحت ): ء المتكلّم: كالتً تظهر فً جملةالفتحة المقّدرة على ما قبل ٌا 

 .(بحرارةٍ 



 النعت في النحو العربي ....المحاضرة الثانية

 :الّسببً الّنعت -

 الّنعت هذا ٌطابق أن وٌجب بعده، الذي االسم فً صفة على ٌدلّ  الذي الّتابع وهو 

 دائًما، اإلفراد لحالة مالزم وهو اإلعراب، وحاالت والّتنكٌر، الّتعرٌف فً منعوته

 بعده، لما ٌتبع فإّنه والّتأنٌث للّتذكٌر بالنسبة وأّما

َنا: }تعالى قوله: نحو  ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْخِرْجَنا َربَّ ٌَ الِمِ  اْلَقْر  ،{أَْهلَُها الظَّ

ًّ  نعت وهو ،"قرٌة" لـ نعت" ظالم" فـ   وقد قبله، لما ال بعده لما واصًفا ألّنه سبب

 مذّكًرا وجاء اإلفراد، لزم وقد ،"الجرّ " اإلعراب وحالة الّتعرٌف فً المنعوت طابق

ا ًٌ  الّسببً: الّنعت - .لمعموله مراع

 الّنعت هذا ٌطابق أن وٌجب بعده، الذي االسم فً صفة على ٌدلّ  الذي الّتابع وهو 

 دائًما، اإلفراد لحالة مالزم وهو اإلعراب، وحاالت والّتنكٌر، الّتعرٌف فً منعوته

 :تعالى قوله: نحو بعده، لما ٌتبع فإّنه والّتأنٌث للّتذكٌر بالنسبة وأّما

َنا}  -1 الِمِ  ةِ اْلَقْرٌَ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْخِرْجَنا َربَّ  ،{أَْهلَُها الظَّ

ًّ  نعت وهو ،"قرٌة" لـ نعت" ظالم" فـ   وقد قبله، لما ال بعده لما واصًفا ألّنه سبب

 مذّكًرا وجاء اإلفراد، لزم وقد ،"الجرّ " اإلعراب وحالة الّتعرٌف فً المنعوت طابق

ا ًٌ  .لمعموله مراع

ْخُرجُ : ﴿ تعالى قال -1  فالنعتُ  ،[96: النحل﴾ ] أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِف   َشَراب   ُبُطوِنَها ِمنْ  ٌَ

 ﴾. َشَراب  ﴿  هو ومنعوته ،﴾ ُمْخَتلِف  : ﴿ هو هنا السببً

ته ووجه ٌَّ  ،(شراب) كمنعوته مرفوع( مختلف) أن: خمسة ِمن اثنٌن فً لمنعوته تبع

 .اثنٌن من واحد والتنكٌر ،(شراب) كمنعوته نكرة   وأنه ثالثة، من واحد والرفع

 فً بعده أتى الذي المرفوع االسمَ  اتبع قد﴾  ُمْخَتلِف  ﴿  السببً عتالن هذا أن كما

  أًٌضا، مفرد وهو اثنٌن، ِمن واحد والتذكٌر تذكٌره،

                         اإلسالم، بها ٌنتفع أجٌااًل  ُتربًِّ إٌماُنها القويَّ  المسلمة إن -2

 النصب، فً( المسلمة) المنعوت وافق وقد مفرد،( القوي) هنا السببً فالنعت

 .التذكٌر فً بعده ما ووافق التعرٌف، وفً

 :ٌتبع السببً النعت أن لدٌنا ٌجتمع وبذلك



 :فً فٌتبعه خمسة، ِمن اثنٌن فً منعوته - 1

 .والجر والنصب الرفع: ِمن واحد

 .والتنكٌر التعرٌف: من وواحد

 :هما اثنٌن؛ ِمن واحد فً بعَده ٌأتً الذي مرفوعه وٌتبع - 2

 .والتأنٌث التذكٌر

 كان ولو دائًما، مفرًدا ٌكون السببً النعت فإن والجمع، والتثنٌة اإلفراد وأما - 3

 .تصحٌح جمع مجموًعا أو مثّنًى، منعوته

 النعت: أنواع-3

 بأّنه: به الّتعرٌف سبق وقد الّتوابع من تابع وهو صحٌح، كالهما الّصفة أو الّنعت 

 وهو بالمتبوع ٌتعلّق فٌما أو المتبوع فً معنى على بداللته لمتبوعه المكّمل الّتابع

 الّثالثة، أنواعه عن الحدٌث سٌتمّ  الفقرة هذه وفً أحكامه، ذكر ثمّ  الّنعت، بعد اسم

 :وهً

 المفرد: الّنعت

: فٌقال التفضٌل، وأفعل المشّبهة والّصفة المفعول واسم الفاعل كاسم مشتًقّا وٌكون 

، الّطالب   هذا ، رجل   وجاءني الّناجح   أفضل   تاجًرا ورأيت كريًما رجًل  ورأيت مسرور 

 اسم: وٌشمل المشتق أفاده ما ٌفٌد الذي الجامد االسم وهو بمشتق مؤّواًل  أو زيد   من

 رجل   جاءنا: نحو" صاحب بمعنى التً" "ذو"و هذا، خالد   أعجبني: نحو اإلشارة،

 قام ذو بزٌد   مررت: نحو ،"وأخواتها الذي بمعنى التً" الموصولة" ذو"و ،علم   ذو

 رأيت: نحو المصدر قرٌش إلى المنسوب: أي ،القرشيّ  بزيد   مررت: نحو والمنسوب

ْدًل  قاضًيا  [٥.]كثٌر الّنعت فً المصدر واستعمال عاداًل،: أي ،ع 

 الجملة: الّنعت 

 نفسها، الجملة فً وشرطان المنعوت، فً ٌكون فً شرط شروط ثالثة وفٌها 

ٌُشترط  االسم أكان وسواء بنكرة، ُتؤّول الجملة ألنّ  نكرًة؛ ٌكون أن المنعوت فً َف

 قوله والمعنى، اللّفظ فً الّنكرة فمثال.لفًظا ال معنى أو ومعنى، لفًظا نكرة المنعوت

ق وا}: تعالى اتَّ ْوماً  و  ون   ي  ع  : وجملة ومعنى، لفًظا نكرة" ٌوًما" فـ ،{َللاَِّ  إِل ى فِيهِ  ت ْرج 

ة  }: تعالى كقوله اللّفظ، دون المعنى فً والّنكرة له، نعت{ ِفٌهِ  ُتْرَجُعونَ } آي   ل ه م   و 



ْسل خ   اللَّْيل   ار   ِمْنه   ن  ه  ا النَّ مْ  ف إِذ  ْظلِم ون   ه  ٌّة بأل معّرف" اللٌّل: "قوله ،{م   فهو الجنس

 له. نعت{ َنْسلَخُ } وجملة المعنى فً نكرة

 الجملة: شبه الّنعت

ا أو ظرًفا الجملة شبه تأتً  ل  }: تعالى قوله بالّظرف الّنعت فمثال ومجروًرا، جاًرّ  و 

نَّ  ب  ْحس  بِيلِ  فِي ق تِل وا الَِّذين   ت  ِ  س  اًتا َللاَّ لْ  أ ْمو  اء   ب  ِهمْ  ِعْند   أ ْحي  بِّ ق ون   ر  " عند" ،{ي ْرز 

 ثان. نعت{ ٌرزقون} وجملة" أحٌاء" لـ نعت بمحذوف متعلّق ظرف

مْ  ل ق دْ }: تعالى قوله والمجرور بالجارّ  الّنعت ومثال  ك  اء  ول   ج  س  مْ  ِمنْ  ر   فـ ،{أ ْنف ِسك 

 على إعرابية أمثلة". رسول" لـ نعت بمحذوف متعلّق ومجرور جار{ أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ }

 النعت

 الّنعت عالقة ثمّ  وأنواعه وأحكامه الّنعت عن الحدٌث وبعد المطاف نهاٌة وفً 

 الّشعر ومن الحكٌم، الّذكر من وكافٌة وافٌة بأمثلة االستشهاد من بدّ  ال بالمنعوت،

 ًّ  من إعرابه ٌلزم ما إعراب وٌتمّ  وفهًما، شمواًل  أكثر البحث لٌكون الفصٌح؛ العرب

 :كاآلتً وهً الّشواهد،

ا}: تعالى هللا قال  ورِ  فِي ن فِخ   ف إِذ  ة   الصُّ ْفخ  ة   ن  اِحد   {.و 

 أفاد وقد" واحدة" بمشتق مؤّول مفرد اسم الّنعت مجًء الّسابقة اآلٌة فً الّشاهد 

ًّ  ماض فعل: ُنِفخَ . الّتوكٌد ًّ  للمجهول مبن ورِ  ِفً. الفتح على مبن  حرف: فً: الصُّ

 وعالمة مرفوع فاعل نائب: َنْفَخة  . ُنفخَ  بالفعل متعلّقان مجرور، اسم: الّصور جّر،

 محلّ  فً والجملة الّضّمة، رفعه وعالمة مرفوع نفخة نعت،: واِحَدة  . الّضّمة رفعه

قُوا[ 1٥.]باإلضافة جرّ  ًّ  أمر فعل: اّتقوا عاطفة،: الواو: َواتَّ  الّنون، حذف على مبن

ًّ  مّتصل ضمٌر: والواو ْوًما. فاعاًل  رفع محلّ  فً مبن  وعالمة منصوب به مفعول: ٌَ

 مرفوع للمجهول مبنً مضارع فعل: ُتْرَجُعونَ . معطوفة والجملة. الفتحة نصبه

ًّ  مّتصل ضمٌر: والواو الّنون، ثبوت رفعه وعالمة . فاعل نائب رفع محلّ  فً مبن

 ".ٌوًما"لـ نعت، نصب محل فً{: ترجعون}

 مالهِ  من فكأّنما جاِههِ  ِمن  صنيعةً  إليك   أهدى امرؤ   وإذا: الّشاعر قال 

 نكرة اسم والمنعوت ،"جاهه من" جملة شبه الّنعت مجًء الّسابق البٌت فً الّشاهد 

 مرفوع، بعده المذكور ٌفّسره محذوف لفعل فاعل: امرؤُ ". صنٌعة" ولفًظا معنى

: جاههِ  من. الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول: صنٌعة. الّضّمة رفعه وعالمة

 مّتصل ضمٌر: والهاء الكسرة، جّره وعالمة بمن مجرور اسم: جاه جّر، حرف: من

 ًّ : أي لصنٌعة، من بنعت متعلّقان والمجرور والجارّ  إلٌه، مضاًفا جرّ  محلّ  فً مبن



لتَ ". صنٌعة"لـ صفة نصب محلّ  فً الجملة شبه   لَهُ  َفِاصَطَبرتَ  َعظٌماً  أَمراً  ُحمِّ

 مشتًقّا مفرًدا الّنعت مجًء الّسابق البٌت فً الّشاهد ُعَمرا ٌا هللاَِ  ِبأَمرِ  فٌهِ  َوقُمتَ 

 منصوب نعت: َعظًٌما. الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول: أَمًرا". عظًٌما"

 .الفتحة نصبه وعالمة

 



 محاضرة العربٌة العامة

 المرحلة االولى

                  قسم القانون

ِحٌمِ           ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

اٍل َعْشٍر )َٔواْلَفْجِر ) ٌَ ْفِع َواْلَوْتِر ٕ( َولَ ْسِر )ٖ)( َوالشه ٌَ ِل إَِذا  ٌْ ( َهْل ِفً َذلَِك ٗ( َوالله

َك ِبَعاٍد )َ٘قَسٌم لِِذي ِحْجٍر ) َؾ َفَعَل َربُّ ٌْ ( الهِتً لَْم 7( إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد )ٙ( أَلَْم َتَر َك

ْخَر ِباْلَواِد )8ٌُْخلَْق ِمْثلَُها ِفً اْلِبََلِد ) َعْوَن ِذي ( َوِفرْ 9( َوَثُموَد الهِذٌَن َجاُبوا الصه

ِهْم ٕٔ( َفأَْكَثُروا ِفٌَها اْلَفَساَد )ٔٔ( الهِذٌَن َطَؽْوا ِفً اْلِبََلِد )ٓٔاْْلَْوَتاِد ) ٌْ ( َفَصبه َعلَ

َك َسْوَط َعَذاٍب ) َك لَِباْلِمْرَصاِد )َٖٔربُّ ُه ٗٔ( إِنه َربه ا اْْلِْنَساُن إَِذا َما اْبَتََلهُ َربُّ ( َفأَمه

قُوُل َربًِّ أَْكَرَمِن )َفأَْكَرَمُه َوَنعه  ٌَ قُوُل َ٘ٔمُه َف ٌَ ِه ِرْزَقُه َف ٌْ ا إَِذا َما اْبَتََلهُ َفَقَدَر َعلَ ( َوأَمه

ِتٌَم )َٙٔربًِّ أََهاَنِن ) ٌَ وَن َعلَى َطَعاِم اْلِمْسِكٌِن 7ٔ( َكَله َبل اَل ُتْكِرُموَن اْل ( َواَل َتَحاضُّ

َراَث أَْكَلا لَ 8ٔ) ا )( َوَتأُْكلُوَن التُّ ا )9ّٔما ا َجّما ِت ٕٓ( َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحّبا ( َكَله إَِذا ُدكه

ا ) ا َدّكا َك َواْلَملَُك َصفّاا َصفّاا )ٕٔاْْلَْرُض َدّكا َم ٕٕ( َوَجاَء َربُّ ْوَمِئٍذ ِبَجَهنه ٌَ ( َوِجًَء 

ْكَرى ) ُر اِْلْنَساُن َوأَنهى لَُه الذِّ َتَذكه ٌَ ْوَمِئٍذ  اٌَٖٕ ٌَ قُوُل  ٌَ اِتً ) (  ٌَ ْمُت لَِح َتِنً َقده ٌْ ( ٕٗلَ

ُب َعَذاَبُه أََحٌد ) ٌَُعذِّ ْوَمِئٍذ اَل  ٌَ ٌُوِثُق َوَثاَقُه أََحٌد )َٕ٘ف ُة ٕٙ( َواَل  ْفُس اْلُمْطَمِئنه ُتَها النه ٌه ا أَ ٌَ  )

ةا )7ٕ) ٌه ةا َمْرِض ٌَ ِك َراِض ً ( َواْدُخلِ 9ٕ( َفاْدُخلًِ ِفً ِعَباِدي )8ٕ( اْرِجِعً إِلَى َربِّ

ِتً )  (َٖٓجنه

 في ظالل السورة

 ـ سورة الفجر من السور المكٌة ،عدد آٌاتها ثَلثون آٌةٔ

ـ  ذكرت السورة المباركة قصص بعض االمم التً كذبت رسل َّللا كقوم عاد ٕ

 وثمود وقوم فرعون وبٌنت ما حصل بهم من العذاب والطؽٌان ،

لخٌر والشر والؽنى والفقر وطبٌعة ـ بٌنت سنة َّللا تعالى فً العباد فً هذه الحٌاة باٖ

 اْلنسان فً حبه الشدٌد للمال

أول ذي : ـ اآلٌتان اْلولى والثانٌة:}والفجر ولٌاٍل عشٍر{أقسم َّللا بالفجر، ولٌال عشر

 وقٌل إنها هً العشرة اْلخٌرة من شهر الحجة إلى ٌوم النحر وهً عشر لٌالً

 رمضان ْلن فٌها لٌلة القدرة  

:والشفع: اقسم َّللا بكل شًء الن االشٌاء إما زوج أو فرد وهو قسم ـ اآلٌة الثالثة 

أقسم باللٌل إذا (بالخالق والمخلوق فان َّللا هو)الوتر(والمخلوقات ذكر وانثى )شفع



ٌمضً بحركة الكون العجٌبة الدال على قدرة َّللا ،وهناك من قال ان الشفع  ٌومان 

 والوتر ٌوم النفر اآلخر  بعد ٌوم النحر

ٌة الرابعة : أقسم باللٌل إذا ٌمضً بحركة الكون العجٌبة والتقلٌد بسرٌانه لما فٌه اآل 

ِل إِذا َعْسَعَس َوِْلَنه ِنْعَمَة  ٌْ من وضوح الداللة على كمال القدرة  ووفرة النعمة . َوالله

َهاِر َواْخِتََلِؾ َمَقاِدٌِرِهَما َعلَى اْلَخلْ  ِل َوالنه ٌْ ِ ِبَتَعاقُِب الله ٌُْقِسَم ِبِه َّللاه ِق َعِظٌَمٌة، َفَصحه أَْن 

 ِْلَنه ِفٌِه تنبٌها على أن تعاقبهما بتدبٌره ُمَدبٍِّر َحِكٌٍم َعالٍِم ِبَجِمٌِع اْلَمْعلُوَماِت، 

اآلٌة الخامسة : هل فٌما ذكر من االشٌاء قسم مقنع لذي لب وعقل  فهذه االشٌاء تدل 

)ص( ماذا فعلنا باْلمم السابقة عاد وثمود على ربوبٌته وتوحٌده ، ثم ٌبلػ الرسول 

وفرعون كلهم كانوا مستكبرٌن فً االرض وكانوا اكثر قوة من قرٌش واكثر عددا 

 ولكن امام عذاب الل لم ٌلبثوا لحظة من الزمن 

ِمٌ َة َثََلِث ِفَرٍق ِمَن اْلُكفهاِر اْلُمَتَقدِّ ُه َتَعالَى َذَكَر هاهنا ِقصه ًَ َعاٌد اآلٌة السادسة : أَنه َن َوِه

َك َسْوَط َعذاٍب  ِهْم َربُّ ٌْ ُث َقاَل: َفَصبه َعلَ ٌْ َوَثُموُد َوَقْوُم ِفْرَعْوَن َعلَى َسِبٌِل اْْلِْجَماِل َح

اَن انواع العذاب ، أي ابلؽك ٌا  ٌَ َة َذلَِك اْلَعَذاِب، َوَذَكَر ِفً ُسوَرِة اْلَحاقهِة َب ٌه ِف ٌْ ْن َك ٌِّ َب ٌُ َولَْم 

 عل َّللا بقوم عاد                                        محمد  ماذا ف

ُة  ٌَ َحاِح: َواْلِعَماُد: اْْلَْبِن اِن ِباْلُعُمِد. َوِفً الصِّ ٌَ ْعِنً إِْحَكاَم اْلُبْن ٌَ اآلٌة السابعة :ذاِت اْلِعماِد 

ِفٌَعُة، الذٌن كانوا ٌسكنون باْل  حقاؾ بٌن عمان و حضرموت . الره

ْ لتً لم ٌخلق مثلها فً البَلداآلٌة الثامنة:)ا ةا  (َ ٌُْخلَْق ِمْثُل اْلَقِبٌلَِة ِفً اْلِبََلِد: قُوه َلْم 

ِ الهِتً لَْم  ِرِه. َوِفً َحْرِؾ َعْبِد َّللاه ٌْ ةا، َوِعَظَم أَْجَساٍد، َوُطوَل َقاَمٍة، َعِن اْلَحَسِن َوَؼ َوِشده

ْرجِ  ٌَ ِه اْْلَْكَثُر، َحَسَب َما ٌُْخلَْق ِمْثلُُهْم ِفً اْلِبََلِد. َوِقٌَل:  ٌْ ُل أَْظَهُر، َوَعلَ ُع لِْلَمِدٌَنِة. َواْْلَوه

َك ِبَمِدٌَنِة َعاٍد إَِرَم، َؾ َفَعَل َربُّ ٌْ َر َحْذفاا، اْلَمْعَنى: َك  َذَكْرَناهُ. َوَمْن َجَعَل إَِرَم َمِدٌَنةا َقده

ُجوُب اْلِبََلَد، أَْي اآلٌة التاسعة: َثُموُد: ُهْم َقْوُم َصالٍِح. وجاُبوا: َقَطعُ  ٌَ وا. َوِمْنُه: فََُلٌن 

َخاَم: َثُموُد. َفَبَنْوا ِمَن اْلَمَداِئِن َواْلَمَناِزِل،  َوَر َوالرُّ ُل َمْن َنَحَت اْلِجَباَل َوالصُّ ْقَطُعَها أَوه ٌَ

ْنقُبُ  ٌَ ُخوَر، َو ٌُْخِرُجوَن الصُّ ِتِهْم  ْجَعلُوَنَها ُكلَُّها ِمَن اْلِحَجاَرِة. َوَكاُنوا لِقُوه ٌَ وَن اْلِجَباَل، َو

ا  ا َوُدورا ٌُوتا ْنقُُبوَن ِفً ِتْلَك اْلِجَباِل ُب ٌَ َن ِجَباٍل، َوَكاُنوا  ٌْ ا ِْلَْنفُِسِهْم. َوِقٌَل: اْلَواِدي َب ٌُوتا ُب

ا ِل َوَمْنَفذا ٌْ ا لِلسه ُكوُن َمْسلَكا ٌَ َن ِجَباٍل أَْو ِتََلٍل  ٌْ ا. َوُكلُّ ُمْنَفَرٍج َب  َفُهَو واد. َوأَْحَواضا

ٌُوِش الهِتً َتُشدُّ ُمْلَكُه، َقالَُه اْبُن  اآلٌة العاشرة : أَيِ اْلُجُنوِد َواْلَعَساِكِر َواْلُجُموِع َواْلُج

ا ِمْنُه  ُموُتوا، َتَجبُّرا ٌَ ُهْم ِبَها إِلَى أَْن  ُشدُّ ٌَ اَس ِباْْلَْوَتاِد، َو ُب النه ٌَُعذِّ اٍس. َوِقٌَل: َكاَن  َعبه

ا ٍد: َكاَنْت لَُه َوُعُتّوا ٌْ ْحَمِن ْبُن َز َة َوَماِشَطِة اْبَنِتِه، َوَقاَل َعْبُد الره ٌَ . َوَهَكَذا َفَعَل ِباْمَرأَِتِه آِس



ٌُْرِسُل ِتْلَك  ٌُْؤَخُذ اْْلِْنَساُن َفُتوَتُد لَُه أَْوَتاُد اْلَحِدٌِد، ُثمه  َصْخَرةا ُتْرَفُع ِباْلَبَكَراِت، ُثمه 

ْخَرَة َعلٌَْ   ِه َفَتْشَدُخُه. الصه

ُدوا َوَعَتْوا َوَتَجاَوُزوا اْلَقْدَر  اآلٌتان الحادٌة عشر الثانٌة عشر: َوِفْرَعْوَن َطَؽْوا أَْي َتَمره

ْلِم َواْلُعْدَواِن. )َفأَْكَثُروا ِفٌَها اْلَفساَد( أَيِ اْلَجْوَر َواْْلََذى ُهُم الهِذٌَن َطَؽْوا، َعلَى  ِفً الظُّ

 وِرٌَن: َعاٍد، وثمود، وفرعون.َوْصِؾ اْلَمْذكُ 

ٌَُقاُل:  ِهْم َوأَْلَقى،  ٌْ َك َسْوَط َعذاٍب( أَْي أَْفَرَغ َعلَ ِهْم َربُّ ٌْ اآلٌة الثالثة عشرة : )َفَصبه َعلَ

ِء َبْعِضِه ِبَبْعٍض،  أَْي  ًْ ْوُط: َخْلُط الشه ِه. َفالسه ٌْ ، أَْي أَْلَقاَها َعلَ َصبه َعلَى فََُلٍن ُخْلَعةا

 ه  َخلَطَ 

ُه  ٌَ ٌَُجاِز ْرُصُد َعَمَل ُكلِّ إِْنَساٍن َحتهى  ٌَ َك لَِباْلِمْرصاِد (أَْي  اآلٌة الرابعة عشرة: )إِنه َربه

فُوُتُه أََحٌد. َواْلَمْرَصُد  ٌَ ِبِه، َقالَُه اْلَحَسُن َوِعْكِرَمُة. َوِقٌَل: أَْي َعلَى َطِرٌِق اْلِعَباِد اَل 

ِرٌُق.  لَ  ا لَِباْلِمْرصاِد أَْي َواْلِمْرَصاُد: الطه ضا ٌْ اٍس، أَ َم، َوَعِن اْبِن َعبه ْعِنً َجَهنه ٌَ ِباْلِمْرصاِد 

ْعلَُم  ٌَ َرى( أَْي  ٌَ ْسَمُع( أَْقَوالََهْم َوَنْجَواُهْم، و) ٌَ َرى. قُْلُت: َهَذا َقْوٌل َحَسٌن، ) ٌَ ْسَمُع َو ٌَ

ٌَُجاِزي َكَّلا ِبَعَملِِه. َك؟  أَْعَمالََهْم َوأَْسَراَرَهْم، َف َن َربُّ ٌْ ُه ِقٌَل لَُه: أَ َوَعْن َبْعِض اْلَعَرِب أَنه

 َفَقاَل: ِباْلِمْرصاد .

قُوُل َربًِّ  ٌَ َمُه َف ُه َفأَْكَرَمُه َوَنعه ا اْْلِْنساُن إِذا َما اْبَتَلهُ َربُّ اآلٌة الخامسة عشرة: ) فأَمه

ْعنِ  ٌَ ا اْْلِْنساُن(  ٌُِرٌُد ُعْتَبَة ْبَن أَْكَرَمِن ( َقْولُُه َتَعالَى: )َفأَمه اٍس:  ً اْلَكاِفَر. َقاَل اْبُن َعبه

ُه( أي امتحنه واختبره بالنعمة.  َة ْبَن َخلٍَؾ. )إِذا َما اْبَتَلهُ َربُّ ٌه َرِبٌَعَة . َوِقٌَل: أَُم

فْ  ٌَ قُوُل َربًِّ أَْكَرَمِن( َف ٌَ َمُه( ِبَما أَْوَسَع علٌه. )َف َرُح ِبَذلَِك َواَل )َفأَْكَرَمُه( ِباْلَماِل. )َوَنعه

ْحَمُدهُ. : ٌَ 

ا   قُوُل َربًِّ أَهاَنِن( )َوأَمه ٌَ ِه ِرْزَقُه َف ٌْ ا إِذا َما اْبَتَلهُ َفَقَدَر َعلَ اآلٌة السادسة عشرة: )َوأَمه

ِه ِرْزَقُه( ٌْ َق )َعلَ ٌه َعلَى ِمْقَداِر  إِذا َما اْبَتَلهُ( أَيِ اْمَتَحَنُه ِباْلَفْقِر َواْخَتَبَرهُ. )َفَقَدَر( أَْي َض

ٌُْؤِمُن  ا. َوَهِذِه ِصَفُة اْلَكاِفِر الهِذي اَل  قُوُل َربًِّ أَهاَنِن( أَْي أَْواَلِنً َهَوانا ٌَ اْلُبْلَؽِة. )َف

ا اْلُمْؤمِ  ا َوِقلهِتِه. َفأَمه ٌَ ْن َما اْلَكَراَمُة ِعْنَدهُ َواْلَهَواُن ِبَكْثَرِة اْلَحظِّ ِفً الدُّ ُن ِباْلَبْعِث: َوإِنه

عَ  ي إِلَى َحظِّ اآْلِخَرِة، َوإِْن َوسه ُ ِبَطاَعِتِه َوَتْوِفٌِقِه، اْلُمَؤدِّ ٌُْكِرَمُه َّللاه  َفاْلَكَراَمُة ِعْنَدهُ أَْن 

ُظنُّ  ٌَ َتاِن ِصَفُة ُكلِّ َكاِفٍر. َوَكِثٌٌر ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن  ٌَ ا َحِمَدهُ َوَشَكَرهُ. قُْلُت: اآْل ٌَ ْن ِه ِفً الدُّ ٌْ َعلَ

قُوُل ِبَجْهلِِه: لَْو لَْم أستحق هذا لم أَ  ٌَ َما  ِ، َوُربه ُ لَِكَراَمِتِه َوَفِضٌلَِتِه ِعْنَد َّللاه نه َما أَْعَطاهُ َّللاه

ِة َفَقَدرَ  ِ. َوِقَراَءةُ اْلَعامه ُظنُّ أَنه َذلَِك ِلَهَواِنِه َعلَى َّللاه ٌَ ِه  ٌْ ُ. َوَكَذا إِْن َقَتَر َعلَ  ٌعطٌنه َّللاه

الِ ُمَخفه   َفُة الده

َس  ٌْ ، أَْي لَ ( َردٌّ ِتٌَم  َقْولُُه َتَعالَى: )َكَله ٌَ اآلٌة السابعة عشرة : َكَله َبْل اَل ُتْكِرُموَن اْل

َما اْلَفْقُر َواْلِؽَنى ِمْن  َس اْلِؽَنى لَِفْضلِِه، َواَل اْلَفْقَر لَِهَواِنِه، َوإِنه ٌْ ، َفلَ ٌَُظنُّ اْْلَْمُر َكَما 



ْنَبِؽً لِْلَعْبِد أَْن َتْقِدٌِري  ٌَ ُكْن  ٌَ اُء: َكَله ِفً َهَذا اْلَمْوِضِع ِبَمْعَنى لَْم  َوَقَضاِئً. َوَقاَل اْلَفره

 ُ قُوُل َّللاه ٌَ َ َعزه َوَجله َعلَى اْلِؽَنى َواْلَفْقِر. َوِفً اْلَحِدٌِث: ) ْحَمُد َّللاه ٌَ ُكوَن َهَكَذا، َوَلِكْن  ٌَ

: َكَله إِنِّ  َما َعزه َوَجله ا، َواَل أُِهٌُن َمْن أََهْنُت ِبِقلهِتَها، إِنه ٌَ ْن ً اَل أُْكِرُم َمْن أَْكَرْمُت ِبَكْثَرِة الدُّ

ِتً َقْولُُه َتَعالَى: َبْل اَل ُتْكِرُموَن  ٌَ أُْكِرُم َمْن أَْكَرْمُت ِبَطاَعِتً َوأُِهٌُن َمْن أََهْنُت ِبَمْعِص

ِتٌَم إِْخَباٌر َعْن َما َكاُنو ٌَ ا اْل ِتٌِم اْلِمٌَراَث، َوأَْكِل َمالِِه إِْسَرافاا َوِبَدارا ٌَ ْصَنُعوَنُه ِمْن َمْنِع اْل ٌَ ا 

اِء،  ٌَ ٌُِحبُّوَن ِباْل أُْكلُوَن، َو ٌَ وَن َو ٌَُحضُّ ٌُْكِرُموَن، َو ْعقُوُب  ٌَ ْكَبُروا. َوَقَرأَ أَُبو َعْمٍرو َو ٌَ أَْن 

َم ِذْكُر اْْلِْنَساِن، َواْلمُ  ُه َتَقده اِء ِفً ِْلَنه َر َعْنُه ِبلَْفِظ اْلَجْمِع. اْلَباقُوَن ِبالته َراُد ِبِه اْلِجْنُس، َفَعبه

ا. َوَتْرُك إِْكَراِم  ا َوَتْوِبٌخا ُه َقاَل لَُهْم َذلَِك َتْقِرٌعا اْْلَْرَبَعِة، َعلَى اْلِخَطاِب َواْلُمَواَجَهِة، َكأَنه

ِتٌِم ِبَدْفِعِه َعْن َحقِِّه َوأَْكِل مَ  ٌَ  الِِه  اْل

أُْمُروَن أَْهلٌِِهْم  ٌَ وَن َعلى َطعاِم اْلِمْسِكٌِن( أَْي اَل  اآلٌة الثامنة عشرة :)َوال َتَحاضُّ

اِء َواْلَحاِء َواْْلَلِِؾ. أَيْ  وَن" ِبَفْتِح الته ٌُّوَن" َواَل َتَحاضُّ ِجٌُئُهْم. َوَقَرأَ اْلُكوِف ٌَ  ِبإِْطَعاِم ِمْسِكٌٍن 

ا. َوأَصْ  َها. " ٌَُحضُّ َبْعُضُهْم َبْعضا ٌْ ِن لَِداَللَِة اْلَكََلِم َعلَ ٌْ اء وَن، َفُحِذَؾ إِْحَدى الته  لُُه َتَتَحاضُّ

. )َوَتأُْكلُوَن  ، َوُهَو اْلَحثُّ اِء، َوُهَو ُتَفاِعلُوَن ِمَن اْلَحضِّ اآلٌة التاسعة عشرة : الته

َتاَمى. َوأَْصلُُه اْلِوَراُث ِمْن َوِرثْ  ٌَ ا( أَْي التُّراَث( أَْي ِمٌَراَث اْل َم. )أَْكَلا لَّما ُت. َوَقْد َتَقده

َدَة. َوأَْصُل اللهمِّ ِفً َكََلِم اْلَعَرِب:  ٌْ ا: َقالَُه اْلَحَسُن َوأَُبو ُعَب . ِقٌَل لَّما يُّ دِّ ا، َقالَُه السُّ َشِدٌدا

ٌُقَ  ا: إَِذا َجَمْعُتُه، َوِمْنُه  ُه لَّما َء أَلُمُّ ًْ ٌَُقاُل: لََمْمُت الشه ُ َشْعَثُه، أَْي َجَمَع َما اْلَجْمُع،  اُل: لَمه َّللاه

َق ِمنْ   َتَفره

ا(  ا َجّما ُجمُّ  اآلٌة العشرون : )َوُتِحبُّوَن اْلماَل ُحّبا ٌَ َء  ًْ ٌَُقاُل: َجمه الشه . َواْلَجمُّ اْلَكِثٌُر. 

. َوِمْنُه َجمه اْلَماَء ِفً اْلَحْوِض: إَِذا  ا، َفُهَو َجمٌّ َوَجامٌّ  اْجَتَمَع وكثر.ُجُموما

 

 


