
 :  وتنمسم الكلمةُ فً اللغِة العربٌِة إلًأصغر وحدة فً الكلم، والكلمة هً اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، : الكلمة

 (.  اْسـٍم، وفِْعـٍل، وَحـْرفٍ )

لا   .  الْسـمُ : أَوَّ

 مادي) محسوس شًء على دالا  ٌكون ولد ،بزمن ممترن غٌر نفسه فً معنً على دلَّ  ما هو :الصطالح فً السم -
 :المحسوس غٌر أمثلة ومن ،مدرسة ،شجرة ،دمحم :المحسوس أمثلة فمن ،(معنوي) والعمل بالتصور ٌدرن أو (ملموس
 . الخ ... حرٌَّة ، نظافة ، عدل

 . الِفـْعـلُ : ثَانٌِاا

َمنِ  اْلتَِرانِهِ  َحْسبَ  وٌنمسمُ  ،بَِزَمنٍ  ُمْمتَِرن   َحَدث   ُهـوَ  :الصطالح فً الفعل -  الفَْعلُ  ،الَماِضً الِفْعلُ ) :أَْنَواعٍ  ثاَلثَةِ  إلً بالزَّ
   .(األَْمـرُ  الِفْعلُ  ،الُمَضاِرعُ 

َمنُ  فًِ الَحَدثِ  َولُْوعِ  َعلَى ٌُدل   الذي هو :الَماِضً الِفْعلُ  ـ1    .الخ...َعِلمَ  ،نََجحَ  ،َكتَبَ  :مثل ؛الكالم زمن لبل : أي الَماِضً؛ الزَّ

َمنِ  فًِ الَحَدثِ  ُولُْوعِ  َعلًَ ٌَُدل   الذي هو :الُمَضاِرعُ  الِفْعلُ  ـ2  فًِ والْستِْمَرارِ  التََّجد دَ  وٌفٌدُ  ،(الَكالمِ  َزَمنِ )الَحاِضرِ  الزَّ
   .الخ..ٌَْنَجُح، ،ٌَُصِلً ،ٌَُذاِكرُ  :مثل الُمْستَمَبَِل؛

  ،لُمْ  ،نَمْ  ،اْجتَِهد ،َذاِكرْ  :مثل األمر، صدور وبعد ،(الَكالمِ  َزَمنِ  بعد) الُمْستَْمبَلِ  فًَ َحَدثٍ  َعلًَ ٌَُدل   الذي ُهوَ  :األَْمـرُ  الِفْعلُ  ـ3

 .  الَحـْرفُ : ثَاِلثاا

ٌْرِ  َمْعنًَ َعلًَ ٌَُدل   الذي فُهوَ  ذاته، فً معنى على ٌدل   ل الذي وهو :الصطالح فً الحرف - ؛ َغ  إذا معناه ٌظهر :أي ُمْستَِمّلٍ
 والحروفُ  .(المسجد إلى) أو (المدرسة من) للنا إذا إل معنى على تدل ل (إلى)أو (من) فمثالا  .الفعل أو كالسم لغٌره أُضٌف
 ،الواو ،أو ،ثُمَّ  :مثل :العَْطفِ  وحروف .الخ..،فً ،إلى ،ِمنْ  :مثل :الَجرِّ  حروف :منها ومتنوعة؛ كثٌرة   العربٌةِ  اللغةِ  فً
   .الخ..إنْ  ،لتَ  ،ل ،ما :مثل :النَّْفًِ  وحروف ..الفاء

 

 

 



 عالمات االسم يف اللغة العربية
 :العالمات هذه وأهم والحرف، الفعل عن تَُمٌِّزه عالمات لالسم : عالماتــه

 .مجتهد   طالب   هذا :نحو :التنوٌن -1 

 أو باإلضافة أو الجر بحرف الجر ٌكون ولد .ميحرلا نمحرلا هللا بسم :نحو :والجر-2 
ا السم ٌؤتً كؤن بالتبعٌة  .الخ.. والبدل والمعطوف كالنعت تابع ألنه مجرورا

   .والدٌن أطع بكر ٌا : نحو :والنداء-3

  .الولد الرجل، :نحو :التعرٌف(الـ)و-4

   .العلم طالبَ  ٌا :نحو :واإلضافة-5

ٌِْعر، هذا :نحو :والتصغٌر-6 ٌْتِب وذان ُشَو    . ُكَو

  . مجتهد   محمد   :واإلسناد-8

ها َخْمُس َعالَماتٍ  َصَها اْبُن َماِلٍن فً لوله، عالمات السم كثٌرة ، أهم   :  لَخَّ

ٌْنِ ، بِالَجـرِّ  ٌْز  َحَصلْ ، والنَِّدا، والتَّْنِو  َوأَْل          ُوُمْسنَد  لالْسِم تَْمٌِ

 



 عالمات الفعل يف اللغة العربية
ًعالمتا الفعل الماض: 

(أ) نجحتَ  أنت :نحو ،للُمَخاَطبِ  (مفتوحة)و ،نجحتُ  ،لُمتُ  :نحو للُمتَُكلِِّم، (مضمومة) تاء   وهً :الفاعل [تاء] لبوله، 
   .الخبر علمتِ  وأنتِ  ،الملم كسرتِ  أنتِ  :نحو  للُمَخاَطبَِة، (مكسورة)و ،وذهبتَ 

 (ب) لوله ذلن ومن ،اإلعراب من لها محلَّ  ل ،التؤنٌث علً عالمة ساكنة (تاء) وهً :التؤنٌث [تاء] لبوله 
 ،[51 :ٌوسف(]اْلَحك   َحْصَحصَ  اْْلنَ  اْلعَِزٌزِ  اْمَرأَتُ  لَالَتِ :تعالى

عالمات الفعل المضارع: 

3:اإلخالص(]ٌُولَدْ  َولَمْ  ٌَِلدْ  لَمْ ) :تعالى لوله ومنه :النَّْصبِ  وأدوات الَجْزمِ  وأدوات (لم) بـ َسْبمُهُ  أـ]، 

 ا تُْنِفمُوا َحتَّى اْلبِرَّ  تَنَالُوا لَنْ ):تعالى ولوله  .[92:عمران آل(]تُِحب ون ِممَّ

ٌِْس  حروفِ  دخولِ  لبولُهُ  ـ ب ٌْفِ ) التَّْنِف ٌْنُ ) وهما (التَّْسِو  إِنَّهُ  َربًِّ لَُكمْ  أَْستَْغِفرُ  َسْوفَ  لَالَ )تعالى لوله ومنه:(وَسْوفَ  الّسِ
ِحٌمُ  اْلغَفُورُ  ُهوَ   لوله ومنه ،[5:الضحى(]فَتَْرَضى َرب نَ  ٌُْعِطٌنَ  َوَلَسْوفَ ):تعالى ولوله ،[98:ٌوسف(]الرَّ
بَاحِ  َحتَّى َسؤَُذاِكرُ  :لولن ومنه ،[6:األعلى(]تَْنَسى فاَل َسنُْمِرئُنَ ):تعالى    .الصَّ

ٌْـتُ ) الُمَضاَرَعةِ  حروفِ  بؤحد اْفتِتَاُحهُ  ـ ج  .الخ.. نلع – ٌلعب – ٌذاكر – تذاكر – نذاكر – أذاكر  :(أَنَ
عالمات الفعل األمر: 

َول:تعالى ولوله ،[24:الكهف(]َربًِّ ٌَْهِدٌَنِ  أَنْ  َعَسى َولُلْ  نَِسٌتَ  إَِذا َربَّنَ  َواْذُكرْ ) لوله نحو :الطَّلَبِ  َعلًَ ِدللَتُهُ  أـ 
 نَـمْ  ،ُدُرْوَسنَ  َذاِكرْ  :ولولن ،[48:األحزاب(]َوِكٌالا  بِاّللَِّ  َوَكفَى ّللاَِّ  َعلَى َوتََوكَّلْ  أَذَاُهمْ  َوَدعْ  َواْلُمنَافِِمٌنَ  اْلَكافِِرٌنَ  تُِطعِ 
ا    .الخ...المدرسة، إلى اذهبْ  ،ُمبكرا

ي َواْشَربًِ فَُكِلً): لوله ومنـه :المخاطبة [ٌاء] لبوله ـ ب ا  َولَّرِ ٌْنا  وأَْحِسنًِ ،ُدُرْوَسنِ  َذاِكـِري :ولولن ،[26:مرٌم(]َع
فَ     .أُُمْوِرنِ  ُكلِّ  فًِ التََّصر 

عالمة الحرف  : 

الفعل أو السم عالمات من عالمة ألي لبوله عدم بمعنى عدمٌة. 



 االسم إمَّا معرٌب أو مبين
ا أو لفظاا علٌه الداخلة العوامل باختالف الكلم أواخر حركة تغٌر :اإلعراب  تمدٌرا
 .الجملة فً مولعها لتغٌر أو محالا، أو

    على سلمت – المدرسة فً محمداا رأٌتُ  – مإدب   طالب   محمد  ) مثالا  نمول 
   (محمدٍ 

ا، أو لفظاا اعتالل ول عامل لغٌر واحدة حالة الكلمة آخر لزوم هو :البناء  أو تمدٌرا
 ."حالٍ  بُكلِّ  الكلمات آخر فً لزم ممدر أو ظاهر أثر "

  فً مولعها تغٌر من الرغم على واحدة لحالة الكلمة آخر حركة لزوم هو فالبناء 
 رأٌتُ  – مخلصون رجال   هإلءِ ) مثالا  نمول علٌها، الداخلة العوامل وتغٌر الجملة
  (الرجال هإلءِ  على سلمت – الرجال هإلءِ 

لتغٌٌر أو الجملة فً مولعه لتغٌر آخره حركة تتغٌر الذي هو :المعرب السم 
 .علٌه الداخلة العوامل

تغٌر مهما تتغٌر ل واحدة حركة منه األخٌر الحرف ٌلزم الذي هو :المبنً السم 
 .علٌه الداخلة العوامل تغٌرت أو الجملة فً مولعه



 حاالت اإلعراب وعالماته األصلية•
الرفع والنصب والجر والجزم: حالت اإلعراب 

عالمات اإلعراب األصلٌة: 

 الضمةعالمته : الرفع 

الفتحةعالمته : النصب 

الكسرةعالمته : الجر 

السكونعالمته : الجزم 

ٌشترن السم والفعل فً حالتً الرفع والنصب وٌختلفان فً الجر والجزم. 

 .الجر خاص باألسماء والجزم خاص باألفعال



 عالمات اإلعراب الفرعية
 ،وحذف النون وثبوت والكسرة، ، والفتحة ، والٌاء والواو، األلف، :أهمها من

 .العلة حرف وحذق النون،

 :األبواب التً تظهر فٌها عالمات اإلعراب الفرعٌة•

 :األسماء الستة(1)

 :المثنى(2)

 :جمع المذكر السالم(3)

 :جمع المإنث السالم(4)

 :الممنوع من الصرف(5)

 (:األمثلة الخمسة)األفعال الخمسة (6)

 :الفعل المضارع معتل اْلخر(7)



 األمساء الستة( 1)
(وذو ـ وفو  ـ وهنُ  ـ وحمُ  ـ وأخ ـ أب):وهً :تعرٌفها. 

ُمعربة   أنَّها والمشهورُ ...بؤبٌه مررت :نحو بالٌاء، وتجر .أباه رأٌت :نحو باأللف، وتنصب .زٌد أبو جاء :نحو بالواو، ترفع :إعرابها 

 .الكسرة عن نائبة   والٌاءُ  الفتحِة، عن نائبة   واأللفُ  الضَّمة، عن نائبة   فالواو بالحروف،

شروط أربعة :العامة إعرابها شروط: 

- (أباا ورأٌتُ  ـ أب   هذا) نحو ،الظاهرة بالحركات تعرب حٌنئذ فإنها تُضف لم وإذا :ضمٌر أو ظاهر اسم إلى مضافة تكون أن :أحدها  

 ُممدَّرٍة، بحركاتٍ  أُعربت (الُمتكلِّم ٌاء) إلى أُضٌفت فإنْ  ، (وحموه وأخوه زٌدٍ  أبو هذا) نحو :المتكلم ٌاء غٌر إلى تضاف أن :الثانً -

 .الحروف بهذه تُعربْ  ولم ،(بؤبً ومررت  ـ أبً ورأٌت ـ أبً هذا) نحو

- رت فإذا :ُمصغَّرة وغٌر ُمكبَّرة تكون أن :الثالث ً   هذا) نحو الظاهرة، بالحركات تُعرب فإنَّها ُصغِّ ًَّ  ورأٌتُ  ـ مال وذُوي   زٌد أُب  زٌدٍ  أُب

ِ  ومررتُ  ـ مالٍ  وذُويَّ  ًّ  .(مالٍ  وذُوّيِ  زٌدٍ  بؤُب

- ـ الزٌدٌن آباءُ  هإلء) نحو الظَّاهرة، بالحركات أُعربت مجموعة كانت فإنْ  مثناة، أو مجموعة تكون فال :ُمفردة تكون أن :الرابع 

ا وبالٌاء رفعاا باأللف المثنى إعراب أُعربت ُمثناة كانت وإن ،(بآباِئهم ومررتُ  ـ آباَءهم ورأٌتُ   ـ زٌد أبوا هذان) نحو ونصباا جرًّ

 .(بؤبوٌه ومررت ـ أبوٌه ورأٌت

(فو) إلى المٌم ٌُضاف ألَّ  (2) :صاحب بمعنى (ذو) تكون أن (1) :شرطان :الخاصة الشروط:   

لغات ثالث :إعرابها لغات: 

 .السابمة بالشروط فرعٌة بعالمات الستة األسماء تعرب وفٌها :التَّمام لغة (1)

 :الشاعر لول ومنه األلف، على ُممدَّرةٍ  بحركاتٍ  ُمعربة   أنَّها والصَّحٌحُ  الممصور، السم إعراب إعرابها وهً :المصر لغة (2)

 لد بلغا فً المجد غاٌتاها... إنَّ أباها وأبا أباها

 :الطائً حاتم بن عدي ٌمدح الشاعر لول ومنه أصلٌة، بعالمات وٌعرب اإلعراب حرف ٌحذف وفٌها :النَّمص لغة (3)

 ظلموَمْن ٌُشابه أبَهُ فما ... بؤبِِه التدى عديٌّ فً الكرم



 املثىن( 2)
والجر النصب فً (ٌن)و الرفع فً (ان) آخره فً بزٌادة اثنتٌن أو اثنٌن على دالٌّ  لفظ  :المثنى تعرٌف. 

مرفوع فاعل (الطالبان)الطالبان، نجح :نمول ...بالٌاء وٌجر وٌنصب باأللف، ٌرفع :المثنى أعراب 
 مجرور اسم (الطالبٌن)الطالبٌن، على سلمت :ونمول .مثنى ألنه الضمة عن نٌابة األلف رفعة وعالمة
 .الخ..مثنى ألنه الكسرة عن نٌابة الٌاء جره وعالمة (على) الجر بحرف

من مفرد ل لكن المثنى لفظ لفظه (المثنى حد علٌه ٌصدق ل ما كل وهو) المثنى شبه :بالمثنى الملحك 
   (واثنتان ـ واثنان ـ وكلتا ـ كال)مثل ـ.لفظه

 •شروط السم الذي ٌؤتً مثنى: 
1الجمع ول المثنً ٌثنً فال :مفرداا ٌكون أن ـ.   

2ا ،المبنً ٌثنً فال :معرباا ٌكون أن ـ  علً هما وإنَّما ُمإنثهما؛ وكذا ،بُمثنٌٌن فلٌس (هذان ،اللذان) وأمَّ
  .المثنً صورة

3التفاق لعدم (وعمر بكر أبً) مثنً (العَُمران) ٌُمال فال :والمعنً والوزن اللفظ فً ُمتَّفمٌن ٌكونا أن ـ 
 مثنً (العٌنان) نمول ول ،الوزن فً التفاق لعدم (وعمر عمرو،) مثنً (العَْمران):نمول ول ،اللفظ فً
  .المعنً فً التفاق لعدم (والجارٌة الباصرة،)

4ا ٌكون أن ـ   .علمٌته علً بالٌاا العلم ٌثنً فال :منكَّرا

5سبٌل علً فهذا (لمران) :للنا وإذا المماثلة؛ لعدم (والممر الشمس) ٌثنً فال :ُمُماثل له ٌكون أن ـ 
   .التغلٌب

6بتثنٌة تثنٌته عـن لالستغناء (سواء) ٌثنً فال :عنه غٌره بتثنٌة ٌستغنً أل ـ ( ًَّ  .(س

 



 مجع املذكر السامل( 3)
فً (ٌن)و الرفع، حالة فً (ون) بزٌادة اثنٌن على زاد ما على دلَّ  اسمٍ  ُكل   :تعرٌفه 

   ...والجر النصب حالتً

بالٌاء والجر ـ بالٌاء والنصب ـ بالواو الرفع :إعرابه. 

ا ٌكون أن ـ3 . معرباا ٌكون أن ـ 2   .مفرداا ٌكون أن ـ  1:شروطه    .وصفاا أو علما

4 ا ٌكون أن ـ    .لعالل وصفاا أو عالالا  ٌكون أن ـ 5  .مذكرا

6وٌجمع إضافٌاا تركٌباا المركب إل الجمع هذا فٌه ٌجمع فال مركباا السم كان إذا ـ 
 . الخ .... السٌارات سائمو ،الهند مسلمو :مثل فمط؛ صدره

7 الخ..ومعاوٌة طلحة، :مثل علٌه؛ ٌجمع فال التاء؛ من خالٌاا ٌكون أن ـ.   

8(فعالء) مإنثه الذي (أفعل) وزن علً تكون أل فٌها فٌُشترط صفة العلم كان وإذا ـ، 
   .(فعلً) مإنثه الذي (فعالن) ٌكون ول

9مثل والمذكر، المإنث فٌها ٌستوي التً الصفات من تكون أل الصفة فً وٌُشترط ـ: 
   .الخ..،جرٌح ،صبور

(َعالَم جمع) وعالَُمون أهلون -(أصحاب بمعنً) أولو :السالم المذكر بجمع الملحك:  
 ألعلى اسم) علٌون :(وتسعون ،..،وثالثون ،عشرون):وهً :الثمانٌة العمود ألفاظ
  ،مئون ،ثبون ،للون ،بنون ،(أرض جمع) أرضون ،ِسنٌن ،ِعزٌن ،ِعضٌن،(الجنة
ون    .الخ..احر 



 (اجملموع ابأللف والتاء)مجع املؤنث السامل ( 4)
ـ فاطمات ـ مسلمات) نحو مفرده، على (وتاء ألف) بزٌادة اثنتٌن، من أكثر على دلَّ  ما:تعرٌفه  

  .(الخ..لانتات ـ طلحات

بالكسرة وٌجر وٌنصب بالضمة ٌرفع :إعرابه.   

ا؛ كان سواء :األصلٌة غٌر بالتاء ختم ما كل -أ:شروطه  كصناعة؛ علم؛ غٌر أو كفاطمة، علما
 التاء كانت وسواء .الرجال أعالم من كحمزة، فمط؛ معنى أو كعائشة، ومعنى؛ لفظاا مإنثاا
مة للمبالغة أو األمثلة، كهذه للتؤنٌث الة كعالَّ    .ورحَّ

ا أكان سواء :الممدودة أو الممصورة التؤنٌث ألف آخره فً ما -ب  ُسعدى :نحو لمإنث؛ علما
ا أم وحسناء، فُضلى :نحو علم؛ غٌر أم وعصماء،    .لمذكر .علمٌن وزكرٌا، كُدنٌا لمذكر؛ علما

بدر إحسان، زٌنب، :مثل :تؤنٌث عالمة فٌه ولٌست حمٌمً لمإنث علم كل -جـ. 

ُجمٌالت، نُهٌرات :تمول وصفه، وكذلن .ُجبٌل نُهٌر، :نحو :العالل غٌر المذكر مصغر -د 
 .معدودات وأٌام شامخات، وُجبٌالت

امات، ُسرادلات، :مثل :تكسٌر جمع العرب عن له ٌسمع لم خماسً كل هــ  وما اصطبالت، حمَّ
  سجالت، سموات، ،شمالت :مثل السماع، على فٌه ٌمتصر األنواع هذه عدا

كما ،(..لفظً ـ معنوي ـ مجازي ـ حمٌمً) بالمإنث عاللة له ما كل الجمع هذا على ٌجمع -و 
 النحوٌٌن من لكثٌر ٌحلو لذلن (لطارات -لطار/إطارات -إطار/لرارات -لرار) مثل علٌه ٌجمع
ا لٌس ألنه ؛(والتاء باأللف المجموع) تسمٌته  .فمط المإنث جمع على ممصورا

الخ.. وأذرعات عرفات،  أولت، : مثل :السالم المذكر بجمع الملحك. 



 املمنوع من الصرف( 5)
من التنوٌن، الممنوع : تعرٌفه 

بالفتحةبالضمة وٌنصب بالفتحة وٌُجر ٌرفع : إعرابه 
  فالرفُع كما في قولو تعالى ََأْحَسنُ  َوَجاِدْلُيم ِبالَِّتي ِىي[النحل:ٕٔ٘] والنصب كما في قولو تعالى ، ُ ، والجر كما في قولو [ٕٔٔ:التوبة]َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ  َأْحَسنَ ِلَيْجِزَيُيُم َّللاَّ

َذا ُحيِّيُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا تعالى وَىا  ِبَأْحَسنَ َواِ   [.  8ٙ:النساء] ِمْنَيا َأْو ُردُّ
(:االسم -الصفة -العمم:)ما يمنع من الصرفأىم : ما ٌمنع من الصرف 

 مواضع( ستة)يمنع العمم من الصرف في  :العمم: أوالا: 
ٔ- الخ...حمزة – قريش -مكة – سعاد -فاطمة :مثل لفظي، أو معنوي  أو مجازي  أو حقيقي سواء :المؤنث العمم. 
ٕ- الخ...أفالطون  -شارون  – بوش - عيسى – إبراىيم :مثل :الزائد األعجمي العمم.   
ٖ- الخ..-ينبع -يشكر – يزيد – أحمد :مثل :الفعل وزن  عمى العمم. 
ٗ- الخ..ُزحل – ُزفر -ُعمر :مثل :الفاء بضم (ُفَعل) وزن  عمى العمم. 
٘-الخ..عمران  -  مروان  -  عفان - عثمان:مثل :زائدتين ونون  بألف المنتيي العمم. 
ٙ- الخ...يورك نيو - حضرموت  -  بعمبك  -  بورسعيد :مثل :مزجياا تركيباا المركب العمم. 

مواضع( أربعة)من الصرف في )ُتمنع الصفة  :الصفة: ثانياا: 
ٔ- الخ... -أكرم-أفضل – أكبر – أحسن :مثل :(َأْفَعل) وزن  عمى الصفة. 
ٕ-(َفرحى / فرحان  -  َظمأى / َظْمآن  -  َغضبى / َغْضبان - َعْطَشى / َعطشان):مثل :(َفْعمى) وزن  عمى ومؤنثيا (َفْعالن) وزن  عمى الصفة. 
ٖ- ثالث الطالب وقف :مثال ،(وَمْثَمث ُثاَلث - ومثنى ُثَناء - وَمْوحدَ  ُأَحاد):مثل ،(ٓٔ  -  ٔ) من العدد أسماء من (َمْفَعل أو ُفَعال) وزن  عمى الصفة 

   .ورباع
ٗ- (أخرى ) جمع (ُأَخر) كممة إال منيا وليس (ُفعل) وزن  عمى الصفة. 
معابد :مثل ومفاعيل، مفاعل :وزن  عمى ساكن، أوسطيم ثالثة أو حرفان بعدىا ألف آخره جمع كل) :الجموع منتيى صيغة وزن  عمى كان ما :ثالثاا – 

 .(.. ومصابيح -مفاتيح
جْرَحى - قْتَمى - دْعَوى  - َبَرَدى - ذكَرى  - لبَنى - ليَمى - سمَوى ) : مثل قبميا، ما مفتوح ألف آخره اسم :المقصور االسم:الزائدة المقصورة التأنيث بألف المنتيي االسم :رابعاا 

 . (عميا - دنَيا - كبَرى  - عظَمى -
ا ن .(سعداء -كرماء  -حمراء  -صحراء  -فقراء):مثل أكثر، أو أحرف ثالثة بعد زائدتان [اء] آخره اسم ىو :الممدود االسم:الممدودة التأنيث بألف المنتيي االسم :خامسا  وا 

 .بناء    -  داء   - أعداء   : مثل ،(الكممة صرفت) أصل عن منقمبة أو أصمية اليمزة كانت
(لوط -نوح  -ىود  -شعيب  -صالح  -دمحم:)أسماء األنبياء ممنوعة من الصرف؛ ألنيا أعجمية ما عدا ستة أسماء ىي كل:ممحوظة. 

 



 (األمثلة اخلمسة)األفعال اخلمسة ( 6)
ياء أو الجماعة واو أو االثنين ألف :بو اتصمت مضارع فعل كل :تعريفها 

 تفعالن ـ يفعالن) الخمسة األوزان من وزن  عمى جاء فعل كل أو المخاطبة،
 .(تفعمين ـ تفعمون  ـ يفعمون  ـ
النون  بحذف وتجزم وتنصب الضمة، عن نيابة النون  بثبوت ُترفع :إعرابها  

 التوالي عمى والسكون  الفتحة عن نيابة
تعالى كقولو الرفع حالة في:  ََتْسَتْفِتَيانِ  ِفيوِ  الَِّذي اأْلَْمرُ  ُقِضي  

[يوسف:ٗٔ] (تستفتيان) النون  ثبوت رفعو وعالمة مرفوع مضارع فعل 
 قولو في كما والجزم والنصب الخمسة، األفعال من ألنو الضمة؛ عن نيابة
 (تفعموا لم) ،[ٕٗ:البقرة]النار فاتقوا تفعموا ولن تفعموا لم فإن تعالى
 عن نيابة النون  حذف جزمو وعالمة بمم مجزوم مضارع فعل :تفعموا

 بمن منصوب مضارع فعل (تفعموا لن)و الخمسة، األفعال من ألنو السكون؛
 .الخمسة األفعال من ألنو الفتحة؛ عن نيابة النون  حذف نصبو وعالمة
 



 الفعل املضارع معتل اآلخر( 7)
(يرمي ـ يخشى ـ تدعو) نحو ،(واي) عمة حرف آخره :أي :اآلخر معتل المضارع الفعل :تعرٌفه. 
الرفع (ٔ):إعرابه: 
(مقدرة بضمة مرفوع).السالم إلى يدعو اإلسالم :واو آخره ـ. 
(مقدرة بضمة مرفوع) .الئم لومة هللا في يخشى ال المسمم :ألف آخره ـ. 
(مقدرة بضمة مرفوع) .الكرة يرمي الالعب :ياء آخره ـ. 
(ٕ) النصب: 
(ظاهرة بفتحة منصوب).االستسالم إلى يدعوَ  لن القائد :واو آخره ـ. 
(مقدرة بفتحة منصوب).الفقر يخشى لن المسمم :ألف آخره ـ. 
(ظاهرة بفتحة منصوب).الكرة يرميَ  لن الالعب :ياء آخره ـ. 
(ٖ) الجزم: 
( فرعية ـ السكون  عن نيابة العلة حرف بحذف مجزوم).االستسالم إلى يدعُ  لم اإلسالم:واو آخره ـ. 
ـ السكون  عن نيابة العلة حرف بحذف مجزوم).الئم لومة هللا في يخَش  لم المسمم :ألف آخره ـ 

 .[18:التوبة]َّللاََّ  ِإالَّ  َيْخَش  َوَلمْ  :تعالى قوله ومنه .(فرعية
قوله ومنه .(فرعية ـ السكون  عن نيابة العلة حرف بحذف مجزوم).الكرة يرمِ  لم الالعب :ياء آخره ـ 

 .[23:عيسى]َأَمَرهُ  َما َيْقضِ  َلمَّا َكالَّ  :تعالى



 االسم املبين : اثنًيا
فً مولعه تغٌر من الرغم على واحدة حركة فٌه حرف آخر ٌلزم الذي السم هو :تعرٌفه 

 .علٌه الداخلة العوامل تغٌر أو الجملة

حالت البنـاء : 
 والكسرة ، أينَ  :نحو ، والفتحة حيُث، :نحو الضمة، : وىي ، حاالت أربع المبني لالسم 

 . ىذا :نحو ، والسكون  ، أمسِ  : نحو ،
األصلً والعارض: نوعا البناء فً السم 

ًوهو الذي ٌلزم السم فً كل أحواله: البناء األصل. 

ًأبواب البناء األصل: 
1-نحو للمخاطب، أم مسلمون، ونحن مسلم ، أنا :نحو للمتكلم، أكانت سواء :الضمائر: 

 .لربها المانتة وهً هللا، هو :نحو للغائب، أم المسلمة، وأنتِ  اللبٌب، أنتَ 

2-وتجدر...ذلن :نحو للبعٌد، أم هذا، :نحو للمرٌب، أكانت سواء :اإلشارة أسماء 
 لم (وهاتان هذان،) والمإنث المذكر المثنى على الدالٌن اإلشارة اسمً أن إلى اإلشارة
 اإلعراب، فً بالمثنى فٌلحمان ُمعربان، أنهما ذلن وعلة المبنٌة، األسماء ضمن ٌِردا

   .بالٌاء وٌُجران وٌُنصبان باأللف، فٌُْرفعان

3-معربة فإنها (أي) منها وٌستثنى (إذا حٌثما، ، مهما ، ما ، َمن) : نحو :الشرط أسماء 
 .(الحسنى األسماء فله تدعوا ما أٌاا) : نحو ،

 



 :اتبع البناء األصلي
4-فإنهما ( اللذان، واللتان)وٌستثنى منها الذي والتً ، نحو : األسماء الموصولة

 .ملحمان بالمثنى فً اإلعراب، فٌرفعان باأللف ، وٌنصبان وٌجران بالٌاء 

5-كٌف، ومتى، وأَنَّى: نحو: أسماء الستفهام. 

6-اْلن ، وأمس: نحو: الظروف المبنٌة . 

7-الجزأٌن فتح على تبنى فإنها :عشر تسعة إلى عشر أحد من المركبة األعداد ، 

 العدد ذلن من وٌستثنى (عشر تسعة علٌها)و ،(كوكٌاا عشر أحد رأٌت إنً) نحو

 على مبنٌاا عجزه وٌبمى بالمثنى، الملحك إعراب ٌعرب صدره فإن (12)رلم

 .(عٌناا عشرة اثنتا منه فانفجرت):نحو الفتح،

8-افترق، وهٌهات، بمعنى بَعُـدَ شتان، بمعنى : نحو: اسم الفعل . 

 



 (الطارئ)البناء العارض 
رئٌسة ألسام ثالثة إلى النوع هذا وٌنمسم: 

1-وِمن لبلُ  من األمرُ  هلل):تعالى لوله فً وبعد لبل :نحو :الظروف من طائفة 

؛ دون لفظاا اإلضافة عن ممطوعان ظرفان الكرٌمة اْلٌة فً فهما (بعدُ   معنىا

 . طارئاا بناءا  الضم على بُنٌا ولذلن

2-فٌه واألصل (بسالم اهبط نوحُ  ٌا) فً نوح مثل :الضم على المبنً المنادى 

ا أرسلنا ولمد) فً ونصبه (نوح   ولال) فً رفعه بدلٌل معرب   أنه   (لومه إلى نوحا

 .(لبلُ  من نوحٍ  ولومَ ) فً وجره

3- جنس أفراد جمٌع عن الخبر نفً بها ٌُراد التً للجنس النافٌة (ل) اسم  
 على – هنا – مبنٌان (ولوةَ  ، حولَ ) فـ ، باهلل إل لوةَ  ول حولَ  ل : نحو :اسمها
 . الفتح

 


