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 :يف العربيةوعالمات اإلعراب الكالم  َأقسامأوًلا : 
 :تعريف الكلمة  *

 (َدْيلز  )وللي  منال  ، وزيلد لفظ موضوع لمعنى مفرد ، نحو : محمد ، ورجل  ، ورلر   هي         
 ه ال معنى له ) ُمام  ( .ن  لَ  ؛

 وتعريفاتها: قسام الكلمةأ  * 
 قس م ، هي : الكلمة ثالثة أَ       

 .الحرف  -3               الفع  -2            االسم -1                 
 . وكت ب قلم ، نحو: ، ى ري نفسه غير مقترن بزم نعلى معن   م د    هو : ر السم

الم ضللللي ، والح ضللللر ،  :زمنللللة الثالثللللة حللللد الَ والفعلللل  : ملللل  د   علللللى معنللللى رللللي نفسلللله واقتللللرن ب َ 
 : ق َم ، يقوُم ، ُقْم . والمستقب  ، نحو

 ، وَلْم ، وَهْ  ، وال . ن  والحرف : م  ال يد   على معنى ري نفسه ، نحو : إ  
 هي :عالمات االسم *
 وقد اجتمعت ري البسملة .والتبعي ة ، ويشم  الجر ب لحرف ، واإلض رة الجرُّ ،  -1
 

 
     

 نحو : ي  زيُد ، ي  رجُ  .النَِّداُء ،  -2
 نحو : الرج  ، الكت ب . َأ  ، -3
 .ر لت ء مسند إليه  . تُ مْ ) اإلخب ر عنه (،ك لت ء ري قاإلْسَن ُد إليه  -4
يُن : -5  . لغير توكيد ال خط    هو نون س كنة تلحق آخر االسم لفظ    الت ْنو 

 : هي عالمات الفعل* 
 للم ضي عالمت ن :  -    
، بْ هَ : ذَ  ، نحوه الت ء المتحركة ) ت ء الف ع  (قبول -1  ُ ُُ  . ي ذا الجال  واإلكرام   ْكتَ  رَ بَ : تَ نحوو َت
 . ر َبْت ر طمةُ ،نحو: شَ  الت نيث الس كنةقبوله ت ء  -2
 عالم ت منا :وللمض رع  -    
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، نحللو:  كقبوللله السللين وسللوف، خللر وللله عالملل ت أُ  . :لللم يضللربْ  قبوللله الجللزم بللل )لللم (، نحللو     
حللرف حللد أَ ب َ  وكونلله مبللدوء   .وقبوللله الن للب بللل )لللن( نحللو : لللن أذهللَب  . ، وسللوف أذهللبُ  سلل ذهبُ 

 ذهُب ، يذهُب ، تذهُب . نذهُب ، أَ  (، نحو: ري قولك ) أنيت المض رعة المجموعة
 ولأَلمر عالمت ن : -    

 .ُرَجْن عالمته : الداللة على الطلب ب يغته مع قبوله نون التوكيد ، نحو : اْضر َبن  ، واخْ 

 :عالمات الحرف *
 َلْم .و  ، نحو: ه  ، وري ، رع  عالم ت الَ  وال ، عالم ت السم ءال يقب        

 عالمات اإلعراب األصلية :
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 عالمات اإلعراب األصلية :
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ويمكن أن ُنلخِّص كل ما مضى في الجدول التالي، فنقول: إن المعر بات عموًما في         
 اللغة العربية قسمان:

 قسم يعرب بالحركات )الضمة، والفتحة، والكسرة، والسكون(، وهو أربعة أنواع:
التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، االسم المفرد، جمع 

 سواء كان صحيح اآلخر، أم معتل اآلخر.
ر بالكسرة،  والقاعدة العامة في إعراب هذه األربعة: أنها ُترفع بالضمة، وتُنصب بالفتحة، وُتج 

 وتجزم بالسكون، إال أنه يستثنى من ذلك ثالثة أشياء؛ هي:
الممنوعة من الصرف: مفردة كانت، أو مجموعة جمع تكسير، فإنها ُتخفض األسماء  -1

 بالفتحة نيابًة عن الكسرة، ما لم تضف، أو تدخل عليها )أل(، فتجر بالكسرة على األصل.
 الفعل المضارع المعتل اآلخر، فإنه يجزم بحذف آخره، نيابًة عن السكون. -2
 نيابًة عن الفتحة. جمع المؤنث السالم؛ فإنه ينصُب بالكسرة، -3

وقسم يعرب بالحروف )الواو، واأللف، والياء، والنون( نيابًة عن الحركات، وهو أربعة أنواع 
 أيًضا؛ وهي:

المثنى: فإن المثنى ُيرفع باأللف، نيابًة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء، نيابة عن  -1
 الفتحة والكسرة.

بة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء، نيابة عن جمع المذكر السالم: فإنه يرفع بالواو، نيا -2
 الفتحة والكسرة.

األسماء الخمسة: فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب باأللف، نيابة عن الفتحة،  -3
 [.20وتجر بالياء، نيابة عن الكسرة]

ابة األفعال الخمسة: فإنها ترفع بثبوت النون، نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذفها، ني -4
 عن الفتحة والسكون.

 وقد تقدمت األمثلة على ذلك كله.
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ا: بناء اأَلفعال 
ا
 :ونصبه وجزم مضارعها وأقسامهاثاني

 بناء الفعل للمعلوم واجملهول 
يق د بل)) المبني للمعلوم (( م  ذكر له ر ع  ري الكالم ، كقولن  : قرأ محمد      

لسب ب ريذكر الفع  من دون  الدر ، ولكن المتحدث قد ين رف عن ذكر الف ع 
 ر ع  ، ريقو  : قرئ الدرُ  . 

 التغيرات التي تحدث ري الفع  عند بن ئه للمجاو  : و     
، للمجاو  بضم أوله وبكسر م  قب  آخرهال حيح والمعت  ُيبنى الفع  الم ضي 

أوله للمجاو  بضم والمعت  ال حيح  المض رعُيبنى الفع  نحو: ُضر َب/ ُدر َ /ُرت َح ، 
 ، نحو: ُيْضَرُب/ُيْدَرُ /ُيْفَتُح .م  قب  آخره ورتح

  العربية يف اأَلفعالأقسام                              
 يقسم الفعل إلى : ماٍض/ مضارع/ أمرمن حيث الزمن  -
 إلى : واالعتالل الصحة حيث يقسم الفعل في العربية منمن حيث الصحة واالعتالل  -
 . االعتالل من حروفه متسل الذي الفعل: الصحيح*
( والياء والواو األلف) العلة وحروف االعتالل، من حروفه تسلم لم الذي الفعل: المعتـل*

 :أ قسام ثالثة على ينقسم والصحيح
 . كتب  /درس  : نحو والهمز، والتضعيف االعتالل من حروفه سلمت الذي الفعل: سالم صحيح -
 . زلزل/ ردَّ : نحو والهمز، االعتالل نم حروفه صحَّت الذي الفعل: مضاعف صحيح -
 . قرأ/سأل/أ خذ: نحو االعتالل، من حروفه صحَّت الذي الفعل: مهموز صحيح -
 :أ قسام أ ربعة على ينقسم والمعتل   
 . وصف  / وعد  : نحو معتاًل، حرفاً  فاؤه كانت الذي الفعل: المثال المعتل -
 . صاد/ باع: نحو معتاًل، حرفاً  عينه كانت الذي الفعل: األ جوف المعتل -
 .   عدو/هدى: نحو معتاًل، حرفاً  المه كانت الذي الفعل:  الناقص المعتل -
 . شوى/ وقى: نحو معتالن، حرفان فيه كان الذي الفعل:  اللفيف المعتل -
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 عالمات اجلزم يف اللغة العربية
ذكُرها، وهو ال يدخل إال الفعل  الجزم هو النوع الرابع من أنواع اإلعراب األربعة المعروفة السابق 

 المضارع المعرب، فال يدخل:
ن كانت قد تأتي ساكنة  اآلخر أحياًنا؛ كـ)م ْن،  -1 االسم؛ ألن األسماء ال جزم فيها، فهي وا 

 وكم، والذي(، إال أن سكونها في هذه الحالة إنما هو سكون بناٍء، ال سكون إعراب.
كما سيأتي إن شاء اهلل تعالى بيانه بالتفصيل في باب  الفعل الماضي؛ ألنه مبنيٌّ دائًما، -2

 األفعال.
الفعل األمر؛ ألنه مبني كذلك دائًما، وسيأتي إن شاء اهلل تعالى بيان أحوال بنائه بشيء  -3

 من التفصيل في باب األفعال.
الفعل المضارع المبني، وقد سبقت اإلشارة إلى أن الفعل المضارع ال ُيبن ى إال في  -4
ل به:1تيِن]حال  [؛ وذلك إذا اتَّص 
ُكْم ﴾ ]األنبياء:  -1 ت اللَِّه أل  ِكيد نَّ أ ْصن ام  نون التوكيد؛ نحو: الفعل )أكيد( في قوله تعالى: ﴿ و 

 [، فهنا الفعل المضارع )أكيد( مبني على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد.57
د ُهنَّ ﴾ ]البقرة: نون النسوة؛ نحو: الفعل )يرضع( في قوله تعالى: ﴿ و الْ  -2 و اِلد اُت ُيْرِضْعن  أ ْوال 

 [، فالفعل المضارع )يرضعن( هنا مبني على السكون؛ التصاله بنون النسوة.233
 الحروف: ألن الحروف كلها مبنيٌَّة، والكالم في اإلعراب. -5

 عالمات الجزم:
 وللجزم كنوع من أنواع اإلعراب عالمتان:

 السكون، وهو األصل.
 وهو نائب عن السكون.والحذف، 

 أواًل من عالمات الجزم: السكون:
 يكون السكوُن عالمًة للجزم في الفعل المضارع الصحيح اآلخر، الذي لم يتَِّصل بآخره شيٌء.

ما ُيوجب أن ينتقل الفعُل المضارع من الجزم بالسكون إلى الجزم بحذف النون، و           
 وهذا يشمل الثالثة الباقية؛ وهي:

 الثنين أو االثنتين، ياء المخاطبة المؤنثة، واو الجماعة.ألف ا
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نما  صل الفعل المضارع الصحيح اآلخرفإذا ات بواحدٍة من هذه الثالثة، لم ُيجزم بالسكون، وا 
يجزم بحذف النون، على ما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء اهلل عند الحديث على عالمة حذف 

 النون كعالمة للجزم.
الذي لم يتصل بآخره شيء من األشياء الخمسة  -المضارع الصحيح اآلخر  ومثال جزم الفعل
 بالسكون، من كتاب اهلل عز وجل: -التي ذكرناها اآلن 

ُلون  ﴾ ]النمل:  اُف ل د يَّ اْلُمْرس  ْف ِإنِّي ال  ي خ  ْف( في قوله تعالى: ﴿ ي ا ُموس ى ال  ت خ  الفعل )ت خ 
10.] 

﴿ ِإْذ ق ال  ل ُه ق ْوُمُه ال  ت ْفر ْح ِإنَّ اللَّه  ال  ُيِحبُّ اْلف ِرِحين  ﴾ والفعل )تفرح( في قوله عز وجل: 
 [.76]القصص: 

ْن ل ْم ت ْفع ْل ف م ا ب لَّْغت  ِرس ال ت ُه ﴾ ]المائدة:   [.67والفعل )تفعل( في قوله سبحانه: ﴿ و اِ 
ل ْم ُيع قِّْب ﴾ ]النمل: والفعل )ُيعقِّب( في قوله عز وجل: ﴿ ف ل مَّا ر آه ا ت ْهت زُّ ك أ   لَّى ُمْدِبًرا و  انٌّ و  نَّه ا ج 

10.] 
 ثانًيا: من عالمات جزم الفعل المضارع، وهو مما ينوب عن السكون: الحذف:

 المراد بالحذف هنا كعالمٍة للجزم شيئان؛ هما:
 حذف حرف العلة. -1
 حذف النون. -2

 أواًل: حذف حرف العلة:
للجزم في الفعل المضارع المعتل اآلخر، سواء كان معتل اآلخر  يكون حذُف حرف العلة عالمةً 

األلف: نحو حذف األلف من الفعلين المضارعين )تر، تنس( في قوله تعالى: ﴿ أ ل ْم ت ر  ك ْيف   بـ:
اِب اْلِفيِل ﴾ ]الفيل:  بُّك  ِبأ ْصح  ا ﴾ [، وقوله عز وجل: ﴿ و ال  ت ْنس  ن ِصيب ك  ِمن  الدُّْني  6[]1ف ع ل  ر 

 [.7[]77]القصص: 
أم بالياء: نحو حذف الياء من آخر األفعال المضارعة: )ت ْبِغ، ت ْمِش، فلُيْلِقه( في قوله          

[، وقوله عز وجل: ﴿ و ال  ت ْمِش ِفي 77تعالى: ﴿ و ال  ت ْبِغ اْلف س اد  ِفي اأْل ْرِض ﴾ ]القصص: 
 [.8[]39ه: ﴿ ف ْلُيْلِقِه اْلي مُّ ِبالسَّاِحِل ﴾ ]طه: [، وقوله سبحان37اأْل ْرِض م ر ًحا ﴾ ]اإلسراء: 
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أم بالواو: نحو: حذف الواو من الفعلين المضارعين )تدع، نعف( في قوله سبحانه: ﴿ و ال  ت ْدُع 
ر  ﴾ ]القصص:  [، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ ِإْن ن ْعُف ع ْن ط اِئف ٍة ِمْنُكْم ُنع ذِّْب 88م ع  اللَِّه ِإل ًها آخ 

 [.9[]66ط اِئف ًة ﴾ ]التوبة: 
ما يوجب أن ينتقل إعرابه من الجزم بحذف حرف العلة إلى الجزم بحذف النون،           

 إذا اتصل بالفعل المضارع المعتلِّ اآلخر واحٌد من ضمائر ثالثة، هي: -كما تقدم  -وذلك 
و ال  ت ِني ا ِفي ِذْكِري ﴾ ]طه: ألف االثنين، أو االثنتين؛ نحو: الفعل )تنيا( في قوله تعالى: ﴿  -1

42[]13.] 
ْلي ْصف ُحوا أ ال  ُتِحبُّون  أ ْن ي ْغِفر  اللَُّه ل ُكْم ﴾  -2 ْلي ْعُفوا و  وواو الجماعة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ و 

البقرة: [، وقوله عز وجل: ﴿ ِإالَّ الَِّذين  ظ ل ُموا ِمْنُهْم ف ال  ت ْخش ْوُهْم و اْخش ْوِني ﴾ ]14[]22]النور: 
150[]15.] 

وياء المخاطبة المؤنثة؛ نحو: ال تسع ي في الشر، وال ترِمي أخواتك بسوء، ولتعِفي عمَّن  -3
 [.16ظلمك]

 يف اللغة العربية النصبعالمات 
 نصب الفعل المضارع :

ُينصب الفعل المضارع إذا سبق بإحدى أدوات النصب، وهي )أن، لن، كي، حتى، الم التعليل، 
 ، فاء السببية (الم الجحود

 أن :-1
أطمع أن يغفر لي ربي  )يغفر: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنه 

 مسبوق بـ أن (
 لن :  -2

لن أبرح مكاني   ) أبرح: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنه مسبوق بـ 
 لن (
 كي : -3
رع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنه أجتهد في دراستي كي أنجح  )أنجح: فعل مضا 

 مسبوق بـ كي (
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 الم التعليل : -4
أحافظ على الصالة ألنال الجنة  )أنال: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  

 ألنه مسبوق بـ الم التعليل(
 حتى :  -5

ة الظاهرة ألنه اجتهد حتى تحقق أمانيك    )تحقق: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتح
 مسبوق بـ حتى(

 الم الجحود :  -6
لم أكن ألذهب لو علمت أنك آٍت  )أذهب: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

 ألنه مسبوق بـ الم الجحود( وتفيد النفي واإلنكار
 فاء السببية :  -7

الظاهرة ألنه اجتهد في الدرس فتنجح   )تنجح: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
مسبوق بـ فاء السببية( وتفيد االستنتاج أي أن الفعل الذي يسبق الفاء السببية تكون نتيجته 

 الفعل الذي يأتي بعدها.
 *عالمة إعراب الفعل المضارع المنصوب

 أوال:الفتحة الظاهرة 
ن ُينصب الفعل المضارع بالفتحة الظاهرة على آخره إذا سبقه أداة من أدوات النصب وكا 

 صحيح اآلخر أو معتل اآلخر بحرفي الواو أو الياء.
 *أمثلة اعرابية:

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة ” صحيح اآلخر ” أتمنى أن تدرس   )تدرس:  –أ
 الظاهرة(

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه ” معتل اآلخر بالواو “لن أدنو للمعصية أبًدا  )أدنو:  –ب
 الفتحة الظاهرة (

فعل مضارع منصوب وعالمة ” معتل اآلخر بالياء “أن أقضي بالعدل )أقضي : أحب  –ج
 نصبه الفتحة الظاهرة (
 ثانيا: الفتحة المقدرة 
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ُينصب الفعل المضارع بالفتحة المقدرة إذا سبقه أداة من أدوات النصب وكان معتل اآلخر  
 باأللف.

 *أمثلة اعرابية:
فعل مضارع منصوب ” معتل اآلخر باأللف “يجب أن أسعى في نشر الخير  )أسعى :  –أ

 وعالمة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر (
فعل مضارع منصوب ” معتل اآلخر باأللف “لن يرضى عنك والدك إذا رسبت  )يرضى :  –ب

 وعالمة نصبه الفتحة المقدرةعلى األلف منع من ظهورها التعذر (
ن الفعل صحيح اآلخر أو معتل بالواو **خالصة:ينصب الفعل المضارع بالفتحة الظاهرة إذا كا

 والفتحة المقدرة على األلف للتعذر. والياء
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ا
ا
 : اأَلعداد يف العربية: ثالث
( يط بقلل ن المعللدود باملل  رلللن كلل ن المعللدود باملل  ُمَلن ثلل   َأْدَخْلللَت )التلل ء( علللى 2-1** العللددان: )  

ن كلل ن المعللدود ُمللَذك را   بالل  حللذرَت )التلل ء( داللللة علللى التللذكير، نحللو: العللدد داللللة علللى الت نيللث، وال
 )رأيُت ط لبين  اثنين  وط لبتين اثنتين( و)عندي ط لب  واحد  وط لبة  واحدة ( .

( تخلل لف المعللدود بالل ، رلللن كلل ن المعللدود بالل  ُمللَذك را  َأْدَخْلللَت )التلل ء( علللى 10-3** اَلعللداد: )  
ن كلل ن المعللدود بالل   ُمَلن ثلل   حللذرَت )التلل ء( داللللة علللى التللذكير، نحللو: العللدد داللللة علللى الت نيللث، وال

( و)اشللتريُت عشللرَة ُكتُللبث  ( و)عنللدي خمسللُة رجلل  ث وخمللُ  نسلل ءث )رأيلت ثالثللَة طللالبث وثللالَث ط لبلل تث
. )  وعشَر س ع تث

أم   المعدود با  ، وهو التمييز ريكون جمَع ق ل ةث مجلرورا  ب إلضل رة ، نحلو : )ال ليُف ثالثلُة         
َدةث( .  (، )ري المسجد  أربعُة َأْعم   َأْشُارث

َلة  ، وَأْرُع   ، ور ْعَلة  ، وَأْرَع   (       وأوزان جمع الق ل ة أربعة ، هي : )َأْرع 
رلن ك ن للمعدود جمع ق ل ة ، وَكثرة ر لكثر إض رة العدد إللى جملع الق ل لة ، كمل  رلي المثللة         

 ل يف ثالثة ُشُاورث . الس بقة ، ويق ُّ قولك : ا
 مالحظة:*

الللذي ُيْعتَللدُّ رللي تنسلليق العللدد والمعللدود بلله هللو المفللرد ال الجمللع مثلل   ذلللك : سلل ررُت سللبَع          
 لي  ث وثم نية َأي  م؛ ذلك َلن  مفرد لي  ث : ليلة ، ومفرد أي  م : يوم .

 
 :اَلعداد المرك بة** 
 اَلعداد المرك بة قسم ن هم  :    
( يط بقلل ن المعللدود باملل  رللي التللذكير، والت نيللث ؛ تقللو  : نجللح أحللَد َعَشللَر 12 -11العللددان: ) -1

 ط لب   وال حد  َعْشرَة ط لبة  ، س رَر اثن  عَشَر رجال  واثنت  َعْشَرَة امرأة  . 
للللل  جزلهللللل  الثللللل ني َرُيطللللل بق المعلللللدود19 -13اَلعلللللداد ملللللن ) -2 ؛ ( يخللللل لف جزلهللللل  الو  المعلللللدود، َأم 

 تقو :)نجَح ثالثَة َعَشر ط لب   وثالَث َعْشرَة ط لبة ( و)س رَر خمسَة عشَر رجال  وخمَ  عْشرَة امرأة  (.
ْن : عشرين ... حتى تسعين َألف ظ العقود** تكلون بلفلظ واحلد للملذكر،  -: وهي العداد المفردة م 

ثالثلللوَن ط لبللل   ، رلللي المدرسلللة والملنلللث، وتمييزهللل  ال يللل تي إال  مفلللردا  من لللوب  ، نحلللو : رلللي الف للل  
 خمسون ط لبة  ، ج َء سبعوَن رجال  وثم نوَن امرأة  .  
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 وتمييز العدد المرك ب ، كتمييز ألف ظ العقود يكون مفردا  من وب   ، نحو :      
حد  عشرَة امرأة ( و)نجَح ثالثَة عشَر ط لب   وأربَع عشرَة ط لبة ( .  )ج َء أحَد عَشَر رجال  وال

: يبقيلل ن علللى لفظاملل ، ال يتغيللران مللع المعللدود باملل  سللواء كلل ن مللذكرا ، أم ان م ئللة ، وألللفالعللدد**
لةث(.       ملنث   ؛ تقو : )ري الف    مئُة ط لبث ومئُة ط لبةث(، وتقلو : )و لَ  مكلَة أللُف حل لف وأللُف َح ج 

 أم   تمييزهم  راو مفرد  مجرور ب إلض رة ، كم  ري المثلة الس بقة .
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ارا
ا
 ظواهر لغوية :: بع

 لغويةالثلثات امل
هي دراسة لغوية دًللية للمفردات التي تتفق يف البناء الصريف من         

حيث ترتيب احلروف، وختتلف حركاتها. ومسيت مثلثات ألنها جتمع كل 
 ، مثاهلا:موعة، تتغري معانيها حسب حركاتهاثالث كلمات يف جم

بفتح  –م ، بفتح الّسين وكسرها وضّمها مع الّتشديد، فأّما السَّالم، والسُّال، والسِّالمالمـالسَّ  -1
ِلم ة وهي الحجارة، وأّما السُّالم -بكسر الّسين -وأما السِّالم فيعني التحّية، -الّسين  -فجمع س 

 فعروق ظاهر الكّف والقدم، وجمعها ُسالميات وِسال م. -بضّم الّسين
تح الكاف وكسرها وضّمها، فبالفتح تعني كالم الّناس المعروف، بف ،، والُكالموالِكالم الم،ـالك   -2

 . وبالكسر تعني الجراحات، واحدها ِكلم، وأّما بالضّم فاألرض الّصلبة، فيها الحصى والحجارة
رّ  ،ـّرةالصَّ  -3 ّرةةوالصِّ ، عني الجماعة من الناسبفتح الّصاد وكسرها وضّمها، فبالفتح ت ،، والصُّ

 . ، وأّما بالضّم فالخرقة يصّر فيها الشيءردة المظلمةلة الباوبالكسر تعني اللي
فهو  -بفتح القاف -بفتح القاف وكسرها وضّمها، فأّما الق سط، والِقسط، والُقسطسط، ـالق   -4

فهو الذي يتبّخر  -بضّم القاف –، وأّما الُقسط فهو العدل -بكسر القاف -الِقسطوأّما  الجور،
 به.
العين وكسرها وضّمها، فبفتح القاف تعني ريح العود، وبكسرها تعني الّصبر رف، بفتح ُـِـ الع   -5

 . عند المصيبة، وأّما بالضّم فتعني المعروف
د  -6 ّد، والِجّد، واْلُجّد، بفتح الجيم وكسرها وضّمها، فأما الج  فهو أبو  –بفتح الجيم  –الج 

 –وأّما اْلُجّد ، ي االجتهاد في األمرفيعن -بكسر الْجيم –، وأّما الِجّد ااألب، وهو البخت أيضً 
  فهو البئر القديمة.–بضم الجيم 

مام  -7 مام، والِحمام، واْلُحمام، بفتح الحاء وكسرها وضّمها، فأما اْلح  بفتح الحاء فهو  –اْلح 
 . فيعني الموت، وأّما اْلُحمام فهو اسم رجل -بكسر الحاء –الطير، وأّما الِحمام 

بفتح الراء  –اق، والرُّقاق، بفتح الراء مشددة وكسرها وضمها، فأّما الرَّقاق الرَّقاق، والرِّق -8
فما نضب عنه الماء من جوانب  -بكسر الراء –فهي الرمال المّتصلة، وأّما الرِّقاق  –مشددة 

 . فهو الخبز المرقوق –بضم الراء  –البحر أي غار في األرض، وأّما الرُّقاق 
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فيعني شّدة الحر، وأّما السِّهام  –بفتح السين  –السُّهام، فأّما الّسه ام الّسه ام، والسِّهام، و  -9
 فجمع سهم، وهو معروف، وأّما السُّهام فلهب الّشمس.

ّل  -10 ل، بفتح الصاد وكسرها وضّمها، فأما الصَّ ّل، والصُّ ّل، والصِّ فهو  –بفتح الصاد  –الصَّ
ل  فهو الحية الصغرى التي تكون في  –اد بكسر الص –ضرب الحديد بعضه ببعض، وأّما الصِّ

ّل   فهو ما نتن من اللحم. –بضم الصاد  –الرمال، وأّما الصُّ
اْلب رُّ )بفتح الباء(: ما انب س ط  من س ْطح األْرض ولم يغطه الماُء. واْلِبرُّ )بكسر الباء(:  -11

ْيُر. والفوائد. واْلُبرُّ )بضم الباء(: ح بُّ اْلق ْمِح.  اْلخ 
الثِّف اُل ، و ف اُل )بفتح الثاء(، من الدواّب وغيرها: البطيء الثقيل الذي ال ينبعث إاّل ك ْرًهاالثَّ  -12

والثُّف اُل  د وغيره ليسقط  عليه الّدقيُق.)بكسر الثاء(: ما ُيْبس ط تحت الرَّح ى عند الطَّْحِن، من ِجلْ 
ر األسفل من الرَّح ى.   ج   )بضم الثاء(: الح 

وُف.الثَّلَّة )ب -13 ُيقال ُفالن كثير الثلة: أ ْشع ُر الب د ِن. والثُّلَّة )بضم الثاء(:  فتح الثاء(: الصُّ
ماع ة من الناس. والثِّلَّة )بكسر الثاء(: اْله ل ك ة.  الج 

د ُث. واْلِجْذُع )بكسر الجيم وسكون الذال(:  ذ ُع )بفتح الجيم والذال( من الرجال: الشَّابُّ اْلح  *اْلج 
ونحوها. واْلِجذ ُع )بكسر الجيم وفتح الذال(: ُيقال: ذ ه ب  القوم ِجذ ع  ِمذ ع : تفرقوا  ساق النخلة
 في كل وجه.

*اْلح بُّ )بفتح الحاء(: ما يكون في السُّْنُبِل واألكمام كالقمح والشِعيِر. واْلُحبُّ )بضم الحاء(: 
ْحُبوُب.  اْلِود اُد. واْلِحبُّ )بكسر الحاء(: اْلُمِحبُّ واْلم 

 أصوات احليوانات                                            
 الحيوان وصوته الحيوان وصوته الحيوان وصوته الحيوان وصوته الحيوان وصوته
 الصقر: غقغقة الحصان: صهيل الدجاجة: نقنقة البغل: شحيج األرنب: ضغيب
البلبل:  األسد: زئير

 تغريد/شدو
الديك: 

 صقاع/صياح
 الضبع: زمجرة يقالحمار: نه

 الضفدع: نقيق الحمامة: هديل الذئب: عواء البومة: نعيق األفعى: فحيح
 الظبي: نزيب الحية: فحيح الذبابة: أزيز الثعبان: فحيح البازي: صرصرة
 العجل: خوار الخروف: مأمأة الجرادة: صرير الثعلب: ضباح البطة: بطبطة
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 العصفور: زقزقة الخنزير: قباع يرالجمل: رغاء/هد الدب: قهقاع البقرة: خوار
 العقرب: صئي الصرصور: عرير الدجاجة: نقنقة البغل: شحيج البعوضة: طنين
 الماعز: ثغاء القط: مواء الفأر: صرير الغزال: سليل العندليب: عندلة
 الناقة: حنين الكلب: نباح القرد: ضحك الغنمة: ثغاء الغراب: نعيب
 الهدهد: هدهدة النملة: حفق/صرير لنعامة: زمارا النسر: صفير النحلة: طنين

ا
ا
 :كتابة اهلمزة يف العربية :خامس

ل الكلمة ) همزتا الوصل والقطع (  مواضع كتابة الهمزة أوَّ
 إذا وقعت الامزة ري أو  الكلمة يكون لا   ورت ن: هم        

 (ل همزة القطع وتكتب هكذا )َأ،ُأ،إ   2ل همزة الو   وتكتب هكذا )ا(. 1
 : أوال: همزة الوصل

هي ألف زائدة ري أو  الكلمة ، يلتى با  للتو   إلى النطق ب لس كن ، وهي        
تنطق وتكتب إذا وقعت ري أو  الكالم :مث  ) استغفر محمد ربه( ، وتسقط ري النطق 
 وتختفي إذا سبقت بحرف أو  كلمة ، وتبقى ري الكت بة مث  : )واستغفر محمد ربه( .

 ضعها:أهم موا 
ل السم ء العربية الت لية : ) اسم ، ابن ، ابنة ،ابنم ، امرل، امرأة، اثن ن، اثنت ن 1

،ايمن اهلل ومخت ره  ايم اهلل ( ومثنى هذه السم ء مث  : اسم ن، ابن ن، ابنت ن...، 
 وكذلك النسب إلى كلمة اسم مث  : الجملة االسمية ، اسمي ، المو و  االسمي .

لخم سي والسداسي مث  : اجتم ع ، اتح د، اشتراك ل استخرال، ل م  در الفع  ا
 استقال  ، استدال  .

 ـ في األفعال :2
ل الفع  الم ضي الخم سي والسداسي ، وأمرهم  : مث  : اجَتمع : اجتم ع ، اشَترك : 

ن .  اشتر ك ، استخَرل : استخر ل ، استحَسن : استحس 
 )اجل ( ، رتح )ارتح( .ل أمر الفع  الثالثي : كتب)اكتب( ، جل  
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 ـ في الحروف: 3
 ل تكون ري همزة )ا ( التعريف رقط مث  : التلميذ ، الكت ب ، الراعي ، الس بق.  

 : ثانيًا: همزة القطع
وهي : الامزة التي تنطق ري ابتداء الكالم وري و   الكالم مث  : أم  ، ُأسرة ، 

 إخرال.
 أهم مواضعها 

ء همزتا  قطع ، م عدا م  تقدم ذكره ري همزة الو   : جميع السم  في األسماءل 1
مث  : أب ، أبن ء، أسم ء ، أعم   ، إبراهيم ، إسم عي  .وكذلك الضم ئر : أن ، أنت 

 ، أنتم ، إي ي ، إي ن  ، إي كم .
 ل م در الفع  الرب عي : إسراع ، إنق ذ ، إهم  ، إحس ن .

 في األفعال:ل 2
 ز : أخذ، أك  ، أمن، أتى ، أسف .ل الفع  الم ضي الثالثي المامو 

 ل الفع  الم ضي الرب عي : أحسن ، أجر ، أسرع ، أعلن ، أقب  .
ز، ، أعل ن .  ل الفع  المر للم ضي الرب عي : أسر ع، أقب   ، أنج 

 في الحروف :ل 3
 ك  الحروف همزتا  قطع م  عدا )ا ( التعريف : أم ، إلى ، أم  ، إن ، أو، إال .   

 بة الهمزة :مواضع كتا
 وزنها االفتراضي ما يناسبها رسًما الحركة
 كغم 3  ئ الكسرة
 كغم 2  ؤ الضمة
 كغم 1  أ الفتحة
 × × السكون
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ل الكلمة على األلف مطلًقا مع مراعاة حركة  - تكتب الهمزة في أوَّ
 الهمزة فتًحا وضًما وكسًرا، مثاله :

 أ حمد/ ُأحد / ِإحدى
مايناسب حركة الحرف األخير  على الكلمة آخر في الهمزة تكتب -

 : مثاله مراعاة ما يناسب الحركة رسًما، مع قبل الهمزة
 / عْبء تباُطؤقر أ / ُقِرئ / 

مايناسب أقوى الحركتين: أعني  على الكلمة وسط في الهمزة تكتب -
كما في الجدول السابق  حركة الهمزة وحركة الحرف قبلها الهمزة

 ا:مراعاة ما يناسب الحركة رسمً  مع
 ُسِئل / س أ ل / ُأؤمن / عْاِئل/ ُسؤ ال

ا
ا
 : التاء املربوطة والتاء املفتوحة:  سادس

 أوال: التاء المربوطة :
تعريفا : هي الت ء التي يمكن أن تنطق ه ء عند الوقف عليا  ب لسكون ري آخر 
الكلمة، وتسمى أيض   ) ه ء ( الت نيث. وتلحق بعض السم ء لت نيثا ، مث : ر طمة، 
ع ئشة، ط لبة، مرتفعة ولا  شكالن عند كت بتا : ) ة( أو )لة( وال بد من وضع نقطتين 
روق الت ء المربوطة، وذلك للتفريق بينا  وبين الا ء ال لية، مث : قراءة، مرة، رج ة، 

 مح ضرة،  فقة، جلسة، جميلة.
 أهم مواضعا : 
لوسط(: ر طمة، ع ئشة، ل ري نا ية االسم المفرد الملنث ) غير الثالثي الس كن ا1

 خولة، زهرة .
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ل ري نا ية جمع التكسير، الذي ال ينتاي مفرده بت ء مفتوحة، مث : 2
 عبقري)عب قرة(،والي )والة( ، ق ضي)قض ة(، راعي)رع ة(.

 .ل ري نا ية بعض السم ء للمب لغة، مث : ن بغة، عالمة، راوية، داعية3
 : ملحوظة : الفرق بين التاء المربوطة والهاء

بعض الكلم ت تنتاي )بت ء( مربوطة، مث : َضْرَبة ، وقد تنتاي)با ء(، مث : َوْجه،     
به ، معتوه ، أو ضمير مث : َضَرَبُه.  ش 

 للتفريق بينام :   
م  إض رتا  إلى م   م  تنوينا ، وال ل يكون ذلك ب حد أمور: إم  بتحريك آخر الكلمة، وال

 ه ل له( مث : وجُه الرض، شبُه كروية.بعده . رلن ظارت )الا ء( كتبت هكذا: )
ن ظارت ) الت ء( كتبت هكذا ة ل لة (مث  : عملية جراحية، مقدمة جميلة، شريعُة : وال

 اإلسالم ، غررُة الط لب ، إق مُة ال الة.
ب ه ) جمع جباة(، ُجب ة ) ج معو الضرائب ( ل  ل ومن الكلم ت المشتركة بينام  : ج 

 ه ) من ولد أعمى(. الكمة ) الت  ( ، الْكمَ 
 ثانيًا: التاء المفتوحة :

وهي : الت ء المفتوحة التي تبقى )ت ء( على ح لا ، إذا وقفن  عليا  ري آخر       
 الكلمة، وتظار ري النطق، وال يمكن أن تنطق ه ء، مث : بيت، مقررات. أوق ت.

 أهم مواضعا : 
 ت.ل الت ء ال لية ري الفع  : مث : ب ت، م ت، سكت، لف1
 ل ت ء الت نيث الس كنة التي تلحق الفع  الم ضي: كتبْت، طلعْت، سمعْت. 2
ل ت ء الف ع  المتحركة ب لضم أو الفتح أو الكسر مث : كتبُت، طلعُت ،سمعُت، كتبَت، 3

. ، سمعت  ، طلعت   طلعَت، سمعَت ل كتبت 
 ل توجد ري جمع الملنث الس لم، مث : مدرس ت، أما ت، زهرات،  ف ت.4



 

 الدكتور أحمد صالح يونس المولى: إعدادقسم اللغة العربية / كلية اآلداب / جامعة الموصل  
 ب رمضان الشيبانيالدكتور شيبان أديو الدكتور عبدالله خليف خضير الحيانيو 

20 

 ل توجد ري جمع التكسير) الذي مفرده ت ء مفتوحة(، مث : وقت) أوق ت(، زيت5
 ) زيوت(، بيت) بيوت أو أبي ت(.

ل توجد أ لية ري بعض السم ء ) الثالثية الس كنة الوسط، مفردا أم جمع ، مذكرا أم 6
 سكوت، قنوت.   بن ت، أنت، نب ت، بيت، حوت، ملنث (، مث : نبت، بنت،

الكلم ت اآلتية: حديقه المدرسة جميله ل قضين  وقة  جميال _ كليت  حح الخط  ري 
 .المجتمع ، عمليت   جراحيت   

ا
ا
 : الفرق بني الضاد والظاء :سابع

 ح رتي إحد  من مخرجا  آخر بتعبير أو الاواء يخرل ال ب لض د النطق عند          
 يرسم أنه علم   اليمن من أكثر اليسر الج نب من وخروجه الضرا  يلي مم   اللس ن
 . ب ل  د شبيا  

 اللثة قرب العلي  الثن ي  أطراف مع اللس ن مقدمة من ريخرل الظ ء  وت أم            
 .  ب لظ ء شبيا  ويرسم

 انطب ق:  اإلطب ق ب فة ويق د اإلطب ق، أ وات من والظ ء الض د و وت          
 . لنطق بام ا عند( الفم سقف) العلى الحنك على اللس ن
 : الموضوع هذا ري مشكلت ن هن  إذن
 ( .النطق مخرل) با  وأق د النطق مشكلة -
 . الكت بة مشكلة -

 :  رمنا  ، المشكلة لاذه حلو  ووضعت
 لنا  ؛ ح ر ا ب لظ ء تكتب التي الكلم ت العربي ة يدر  الذي الط لب يحفظ أن •

 لاذه ش مال   يعد الح  هذا أن علم   ،  دالض تكتب التي الكلم ت من كثير ا وأق  ، قليلة
 إذا مغ ير معنى لا  الظ ء كتبت التي الكلم ت العربية ط لب يحفظ أن أو ، المشكلة
 . الض د كتبت
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 كتبت إذا معن ه  عن مغ ير معنى لا  ب لض د كتبت إذا كلم ت هن ك: ملحوظة    
 :  ي تي م  ذلك ومن ، ب لظ ء

 
 
 
 
 

 ىالمعن الكلمة المعنى الكلمة
 نصيب حظّ  الحثّ  الحّض 
 للنمل  فقط   البيظ للحيوانات جميعها البيض
 بقي ظلّ  تاه ضلّ 
 شك ظن بخل ضن

 الجوع الشديد المرظ العلة المرض
 المديح التقريظ صناعة الشعر التقريض 

 منع حظر جاء حضر
 المنع من الّضياع حفظ ألقى حفض
 سيء الُخلق  الفظ التفرقة الفّض 
 علم يهتدى به الظرير ألعمىا الضرير
 ِقشرُة الب ْيضة الُعْليا اليابسُة  القيض صميم حّر الصيف القيظ
 حُسن ، الشيء الجميل نضر نظر العين نظر 
مُّ الشَّْيِء ِإل ى الشَّْيِء  ضفر  الفوز  ظفر  ض 
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ا
ا
 : عالمات الرتقيم  : ثامن
 الترقيم  عالمات
 من بعضه لتمييز الكالم أجزاء بين توضع يا ،عل ا ُطل حَ  رموز هي: معن ه * 

 ، الو   مواضع من الوقف مواضع ليعرف قراءته، عند به ال وت ولتنويع بعض،
 . جارا   قراءته عند لاجته نبرة ولتحديد

 رسم أن رأين  ركم  ؛ مب شرا   ات  ال اإلمالء بقضية الترقيم عالم ت تت  : أهميتا  *
 أسيء إذا النقيض إلى يختلف المعنى ركذلك ، إمالئي  يختلف الامزة وبخ  ة الحروف
 يكذب ال أخي:  ق   علي  ولكن:  تكتب أن ذلك ومث   الترقيم عالم ت استعم  

 [ .علي الق ئ ]
 [ .أخي الق ئ ] يكذب ال -أخي ق   -علي  ولكن
 المعنى اختالف ري السبب أن لعلمن  الجملتين ري الترقيم عالمة وضع ري دققن  لو
 على وقفن  لم  ذلك ولوال( -  -) الترقيم وعالمة):(  الترقيم عالمة وضع من ئن ش

 . المق ود
 ((إجم ال   الترقيم عالم ت)) 

 ( .،) ورمزه  ، الف  لة أو الشولة أو الف لة -1
 (.؛) ورمزه  ، الف  لة أو المنقوطة الف لة -2
 ).( . ورمزه  ، الوقفة أو النقطة -3
 ( .؟) ورمزه  ، لحقيقيا االستفا م عالمة -4
 !( .؟) ورمزه  ، التعجبي االستفا م عالمة -5
 )!( . ورمزه  ، واالنفع   الت ثر عالمة -6
 ):( . ورمزهم  ، الرأسيت ن النقطت ن -7
 . كذلك الااللين ويسمي ن)  ( .  ورمزهم  القوس ن -8
 .   الح  رتين وتسمي ن]  [ .  ورمزهم  ، المعقورت ن -9
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 . االقتب   عالمتي وتسمي ن»  «.  ورمزهم  ، التن يص عالمت -10
 ( .-) ورمزه  ، الو لة أو الشرطة -11
 )...( . ورمزه  ، الحذف عالمة -12
 ال فحة أعلى يمين =  ومثلا ( ال فحة أسف  يس ر= ) ورمزه  ، التت بع عالمة -13
 . الت لية
 ورمزه  )}     {( . ، المزهرة القوا  -14
 ) ،، ،، ،، ( . ورمزه  ، المم ثلة عالمة -15
 ( .-   -) الشرطت ن -16
 : مواضعا     
 ري ترد( ،) هكذا مقلوبة  غيرة واوا   ترسم:  الفاصلة أو الشولة أو الفصلة:  أوال

 ( :جدا  غيرة سكتة يسكت أو يسيرا وقور  الق رئ يقف وعنده ) اآلتية المواضع
 ذات طويلة مجموعا  جملة ري تشك  التي المعنى المت لة الق يرة الجم  بين  -1

 الن   بين وتزداد الرئدة، بطلعته وتسر النفو ، له رتنشرح رمض ن ي تي: ُكلِّي   معنى
 . بعض    بعضام ويانئ له القلوب، وتلين ، اللفة
 . إج زة منحي أرجو ، المدير سع دة.  أقب  محمد، ي :  المن د  بعد  -2
 كريم وال ، رع  م  على خير ر ع  يندم ال: نحو الجم  هوشب الس سية الجم  بين -3
 .رقير على غني وال ، متعلم على ع لم وال ، أعطى م  على
 م ض الزمن.  وحرف ، ورع  ، اسم الكلمة: نحو عليه والمعطوف المعطوف بين -4
 . وأمر ، ومض رع ،
 ومعت  ، راآلخ  حيح إلى المض رع الفع  سنقسم:  وأقس مه الشيء أنواع بين -5

 . خمسة وأرع   ، اآلخر
 ( ؛) ورمزها  ، المنقوطة الشولة أو المنقوطة الفاصلة أو المنقوطة الفصلة:  ثانياً 

 : اآلتية المواضع ري وتستعم 
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 عالقة لا  أو الولى عن مسببة الع دة ري منام  الث نية وتكون جملتين بين توضع -1
 . كثيرا نييحترم لذلك ؛ محمدا   زميلي عدت:  نحو با 
 : قبلا  م  حدوث ري والسبب ال لة تذكر التي الجم  بين -2
 .   وحده اهلل إال يا ب ال ع ش لنه ؛ وعزيزا ش مخ  -عنه اهلل رضي -عمر ك ن
 : . نحو إعراب  ال معنى ارتبطت  اللتين الجملتين بين -3

 نحو العلةو  ب لسبب المشعرة الكلم ت قب  المنقوطة الف  لة وضع يكثر:  ملحوظة
 ...( . ولذا ، إن حيث ، لنه ، لن ، لل   ، ثم ومن ، لذا ، لج  ، لذلك)

 : ).( المربعة النقطة أو الوقفة أو النقطة: ثالثاً 
 إلى رلسطين ع  مة وهي ، إسالمي بلد القد :  المعنى الت مة الجملة نا ية ري -1
 . اهلل هق م بسوء أراده  رمن ، أرضه ري اهلل كن نة م ر.  البد
 الت م   الكالم آخر وري ، الفقرات بين معنى ك  نا ية وري ، رقرة ك  نا ية ري -2

 . المعنى
 معنى تحم  أال شريطة المعنى الت مة الجملة نا ية ري توضع النقطة:  ملحوظة
 من خيركم: " - لى اهلل عليه وسلم-اهلل  رسو  ق  :  نحو.  االستفا م أو التعجب
 " .هوعلم القرآن تعلم
 ( : ؟)  الحقيقي االستفهام عالمة: رابعاً 
 كيف ؟ حرر  أم اسم  االستفا م أداة أك نت سواء عنه المستفام الكالم آخر ري توضع
  ؟ ح لك

 مق م يقوم النبر لن ؛ العالمة توضع ذلك ومع االستفا م حرف يحذف قد:  ملحوظة
 :  فا ميةاست كونا  عن االستفا م حرف حذف يخرجا  رال الداة حرف
 .؟ اليوم تس رر  ؟ المسجد إلى تذهب  ؟ موجود أبوك  ؟ حضر من

:  ونحوه  والتوبيخ  ك الستنك ر بالغية مع ني يحم  الذي االستفا م بعد كذلك وتوضع
  ؟ هو أسحر ج ءكم لم  للحق أتقولون
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 !( :؟) التعجبي االستفهام:  خامساً 
 الحقيقي االستفا م يق د ال الك تب ب ن الق رئ تشعران عالمت ن ريه وتتج ور         

 تس رر و المت خرة السن هذه ري أتتركني :نحو ، شيء من متعجب  يستفام لكنه و ،
 ! .؟ السن هذه ري أنت و الفتي ت إلى بطررك أترمي ،!؟ رشيد رج  منكم ألي  ،!؟

 و م ، رات ث تحم  جملة ك  نا ية ري توضع )!( :  االنفعال و التأثر عالمة:  سادساً 
 أم حزن  أم ررح  أم ندبة أم تحذيرا أم إغراء أم تعجب  ذلك أك ن سواء م  انفع ال تحكي
 ليت ي  ،!  لك عجب ،!  اجتمعت  إذا الدني  و الدين أجم  م :  نحو ، تمني  أم استغ ثة
 الن ر ،!  السد السد ،!  ال الة ال الة ،!  عنه يعفى السجين لع  ،!  يعود الغ ئب
 حذار ،! لي  ي  أواه ،!  للمسلمين ي هلل ،! واررحت ه ،!  وارأس ه ،!  وا إسالم ه ،!   رالن

 !  عني إليك ،!  بطشي و رتكي من حذار
 ): ( : الرأسيتان النقطتان:  سابعاً 
 : نحو(  ق ئ  نقو  تقو  يقو  أقو )  مشتق ته و القو  بعد -1
 ... ". مبخيرك لست و عليكم وليت إني: "  بكر أبو ق  
 . حرف و ، رع  و ، اسم:  أقس م ثالثة الكلمة: نحو مجمال يف   كالم قب   -2
:  البنون و الم   و العلم و ال حة و ، العق :  نحو ، تف ي  بعد المجم  قب   -3
 . تركا  يح  ال التي النعم هي تلك
 )   ( : القوسان:  ثامناً 
 ، المعنى يستقيم و ، الكالم من عا رر يمكن التي االعتراضية الجم  بين يوضع -1
 و ، اللعن أو الترضي و الترحم و المدح و للثن ء ت  غ التي الجم  بين توضع و

 اهلل  لى) محمد ق  ( :  عنه اهلل رضي) بكر أبو ق  :  نحو الشخص على الدع ء
 ...". غريب ك نك الدني  ري كن(: " وسلم عليه
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 اللب  تبين أو غ مض  تفسر التي م تالكل أو االحترا  ألف ظ بين توضع -2
 الامزة تسكين و مشددة الالم بكسر)  الرئب  :  نحو الكلم ت بعض قراءة ري الح   

 .  معط ء بلد(  ال  د وتكسين الميم بكسر)  ،م ر السد( 
 التحقيق أه  ويستعمله  ]   [ : ورمزهما المركنان القوسان أو المعقوفتان:  تاسعاً 
 من الزي دة تلك أن على تنبيا  ال   على ب لزي دة نص ري دخلونيت عندم  كثيرا
 . الُمَلل ف ل  حب وليست الب حث عم  من أو المحقق  نع
 «  :   »ورمزهما المزدوجتان الشولتان أو االقتباس أو التنصيص عالمتا:  عاشراً 
 يروق ال الكالم هذا ك ن ولو الن ق  من تدخ  دون بن ه المنقو  الكالم بين توضع
 . لن قله
 الكالم ركني بين وتوضع ( :العالمات هذه أهم: ) الوصلة أو الشرطة:  عشر حادي
 ، اإلبا م إلى يفضي بحيث المبتدأ ط   إذا والخبر المبتدأ بين أي الو  ركنه ط   إذا
 أو اسمام  ط   إذا ك د أو ك ن خبر بين أو ، اسما  ط   إذا واسما  إن خبر بين أو
 ط   إذا والشرط الشرط جواب بين أو الو  ط   إذا لظن والو  الث ني و المفع بين
 الركن ط   إذا -اختالرام  على -الكالم ركني بين توضع أنا  والخال ة ، الشرط
 :  نحو ، معدوده وبين لفظ  أو رقم  العدد بين وكذلك ، ريام  الو 
الدكتوراه  درجة لني  س ررو  ، قرن ئه على الم ضي الع م ري تفوق الذي محمدا إن -
 . الوطن أرض إلى اهلل بسالمة ع د قد -السن ن طب ري
 التي) االعتراضية الجم  بين وتوضع ن ( :-    -) ورمزهما الشرطتان:  عشر ثاني
 أو الثن ء وعب رات ، الدع ء جم  بين وكذا ،( معن ه يخت  وال التركيب من حذرا  يمكن
 المفسِّرة الكلم ت أو الضبط بي ن أو االحتراز عب رات اوكذ ، والترضي الترحم عب رات
 لى اهلل عليه  -ق   ،(82 طه{)َوآَمنَ  تَ بَ  ل َمن َلَغف  ر   َوال نِّي:} -تع لى -ق  :  نحو
 " .يليك مم  وك  بيمينك وك  اهلل سم غالم ي : " -وسلم 
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 )...( : ورمزها الحذف عالمة:  عشر ثالث
 هذا ري إليه الح جة لعدم بن ه المنقو  الكالم بعض عن االستغن ء عند وتوضع -1

 .  السي ق
 التالية الصفحة أول في=  الصفحة آخر في=  ورمزها التتابع عالمات:  عشر رابع
  جيدا تحقيق  الن وص تحقيق عند العالمة هذه تستعم  م  وأكثر :

 : {(ورمزهما ) }    المزهران الكأسان أو ، المزهرة األقواس: عشر خامس
 . الكريمة القرآنية اآلي ت لح ر ري ويستعمالن

 )،،  ،،  ،،    ( : المماثلة عالمة:  عشر سادس
 المتر يب ع:  نحو سطر ك  ري كت بتا  إع دة من بدال المتكررة اللف ظ تحت وتوضع
 . بدين رين الحرير،،  ،،     ،،     و بدين ر ال وف من
  

ا 
ا
 : أغالط شائعة :تاسع

 :.مبروك1
من أشهر تلك الكلمات المتداولة يوميًا في حديثنا كلمة "مبروك" التي نستخدمها عند         

" أي  التهنئة بمناسبة سعيدة، واألصح أن نقول مبارك، ألن مبروك اسم مفعول من الفعل "ب ر ك 
فيه برك الجمل أو بركت الدابة، والصواب أن نقول مبارك، بارك اهلُل الشيء  وفيه وعليه: جعل 

 الخير  والبركة.
 : .تواجد2

كثيرًا ما نسمع كلمة تواجد ويقصد بها وجود الشخص في مكان معين، وهذا من التعابير 
 الخاطئة فتواجد تعني إظهار #الوجد وهو الحب الشديد أو الحزن.

 : .مدراء3
ها كذلك تترد على األسماع مدراء جمعًا لكلمة مدير، والصحيح مديرون أو مديرين حسب موقع

 من اإلعراب، فتجمع جمع المذكر السالم.
 : .مؤخراً 4
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 الصحيح أخيرًا كأن يحصل األمر في الفترة األخيرة، أما مؤخرا فتعني حصول األمر بعد تأخير.
 : .الّنفايات5

والكثير يلفظها بكسر النون مع أن الصواب هو لفظها بضم النون ُنفايات جمع نفاية على وزن 
 ُفعالة مثل قمامة.

 : زوج من.ت6
خطأ شائع والصواب تزوج فالن بفالنة وليس منها حتى إن بعض المذاهب الفقهية         

تعتبر عقد الزواج التي تستخدم فيه صيغة "زوجت فالنا من فالنة" باطال، وفي اآلية القرآنية: 
 "وزوجناهم بحور عين".

 : .الماء الشروب7
في المعجم، الشَُّروب: الماء ُيشرب على ُكْرٍه ويقصد بها الماء الصالح للشرب لكن           

لماء الذي نستخدمه في حياتنا اليومية، نشربه القلة عذوبته، وبالتالي العبارة ال تنطبق على 
 ونستعمله في النظافة وغيرها.

 : .سائر8
كلمة سائر شائعة على أنها تعني "كل" لكنها غير ذلك فهي تعني الباقي من الشيء،         
المعجم، السائر من الشيء: باقيه، فمثال تقول جربت سائر الحلول، وهذا يعني أنك جربت ففي 

 بعضها وليس كلها.
 : .هكذا تصرفات9

كثيرًا ما تستخدم في اإلعالم هكذا تصرفات أو هكذا قرار، والصحيح القول: تصرفات        
 كهذه أو قرار كهذا.

 : .أخصائي10
صي، فنقول الدكتور فالن اختصاصي في أمراض الصدر األصح أن نستخدم اختصا        

 مثاًل، فالفعل اختص اسم الفاعل منه اختصاصي.
 فضاًل عّما ورد ذكره يطالعنا اللغويون بجملة من األخطاء بطريقة قل والتقل، منها :        
 قل: أحتاج إلى كذا أو يعوزني كذا، وال تقل : يلزمني كذا " فمعنى يلزمني يبقى مالزما -

 لي" .

 قل : حار ، وال تقل : احتار . -
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 قل : ضحى بنفسه، وال تقل : ضحى نفسه. -

 " للميت، وال تقل : المتوفَّي " ألن المتوفي هو اهلل". ىفو قل : المت -

 قل : النضج ، وال تقل : النضوج. -

 قل : وحده ، وال تقل : لوحده. -

 قل : ينع ى، وال تقل ينعي . -

 ح "الن الصبوح عند العرب هو شراب الصباح".قل : وجه صبيح، والتقل : وجه صبو  -

 قل: تعود األمر ، وال تقل : تعود على األمر. -

بًا إرب ًا . -  قل : إْربًا إْربًا، وال تقل : إر 

 . خطأ أن نقول : هذا البئر عميق والصواب : هذه البئر عميقة ...ألن كلمة بئر مؤنثة -

 ملوء باللبنخطأ أن نقول : إناء مليء باللبن والصواب : إناء م -

 خطأ أن نقول : بلغ منسوب الماء كذا متر والصواب : بلغ مستوى الماء كذا متر -

 خطأ أن نقول : رجل ن ِشط والصواب : رجل نشيط أو ناشط -

 والصواب : دق الباب خطأ أن نقول : دق على الباب -

 والصواب : ُدِهش أو د ِهش فالن مما رأى ندهش فالن مما رأىاخطأ أن نقول :  -

 والصواب : ذهبوا معاً  أن نقول : ذهبوا سويةخطأ  -

 والصواب : حديث شائق خطأ أن نقول : حديث شيق -

 الصواب: بعيد منا خطأ : بعيد عنا -

 نضم بعضهم إلى بعضاالصواب:  نضموا إلى بعضهم البعضاخطأ :  -

 الصواب: الينبغي له أن يفعل كذا خطأ : الينبغي عليه أن يفعل كذا -

 الصواب: هذا البلد جميل خطأ : هذه البلد جميلة -

 خطأ : تخرج من معهد كذا الصواب: تخرج في معهد كذا -
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 األخطاء النحوية وتصويبها مع بيان السبب
 بيان السبب الصواب اخلطأ ت

قدم الباحث مشروعًا آخرًا   -1

 للمناقشة

قدم الباحث مشروعًا آخَر 

 للمناقشة

ألن كلمة آخر على وزن أفعل 

منو  من ممنوعة من الصرف/وامل

 الصرف ال ينون

ال جيوز التنوين ألن الكلمة مضافة  عقدت ندوة يف يوم أمِس األول عقدت ندوة يف يوم أمٍس األول  -2

 وعند اإلضافة مينع التنوين

ال جيوز التنوين ألن كلمة مزار   زرُت مزارَ  كثريًة  زرت مزارعًا كثريًة   -3

ممنوعة من الصرف ألنها على وزن 

 تهى اجلمو  مفاعل صيغة من

ألن البيض صفة للكريات والصفة  كريات الدم البيض كريات الدم البيضاء  -4

 تتبع املوصوف وهو وصف للجمع

ألن احلمر صفة للكريات والصفة   كريات الدم احُلْمر كريات الدم احلمراء  -5

 تتبع املوصوف وهو وصف للجمع

ال جيوز التنوين ألن كلمة مواد   زودت الكلية مبوادَّ حديثَة زودت الكلية مبواٍد حديثة  -6

ممنوعة من الصرف ألنها على وزن 

 مفاعل صيغة منتهى اجلمو 

ألن بعد سوى وغري يكون مضاف  زرُت احلقول سوى حقلني زرُت احلقول سوى حقالن  -7

 إليه جمرور

ولدت مجيع األبقار ما عدا بقرٍة   -8

 واحدٍة

ولدت مجيع األبقار ما عدا بقرًة 

 واحدًة

)ما عدا( يكون مفعواًل به ألن بعد 

 منصوب

جنح الطالب مجيعهم سوى   -9

 أخوك

جنح الطالب مجيعهم سوى 

 أخيك

ألن بعد سوى يكون مضافًا إليه 

 واألمساء الستة تعرب بالياء

ألن األرض معطوفة على السماوات  خلق اهلل السماواِت واألرَض خلق اهلل السماواِت واألرِض  -11

، السماوات منصوبة ، فنصبت 
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 ألرضا

سوف يكون له أثرًا واضحًا يف   -11

 اإلنتاج

سوف يكون له أثٌر واضٌح يف 

 اإلنتاج

 ألنه اسم كان مؤخرًا.

 ألنه اسم ليس مؤخرًا. ليس أمامنا خياٌر سوى املشاركة ليس أمامنا خيارًا سوى املشاركة  -12

 رًاألن قائدين اسم إن َّ مؤخ إنَّ هناك قائدين عظيمني إنَّ هناك قائدان عظيمان  -13

ألن سنون فاعل مرفو  بالواو ملحق  مرت سنون عجاف على مدينتنا مرت سنني عجاف على مدينتنا  -14

 جبمع املذكر السامل

شارك يف الدورة كاًل من   -15

 التدريسيني واملوظفني

شارك يف الدورة كٌل من 

 التدريسيني واملوظفني

 ألن كل فاعل مرفو 

ألنها اسم إن مؤخرًا وتظهر  ًةإن فيها معاني كثري إن فيها معاٍن كثريٍة  -16

 الفتحة على الياء خلفتها 

ألن اجتما  نائب فاعل مرفو   سُيعقُد يف الكلية اجتماٌ  موسٌع سُيعقُد يف الكلية اجتماعًا موسعًا  -17

 وموسع صفة مرفوعة

يف شريعة الغاب يصبح السالم   -18

 مساٍو لالستسالم

يف شريعة الغاب يصبح السالم 

 مساويًا لالستسالم
ألنه خرب أصبح منصوب فتظهر 

 الفتحة على الياء

 ألن )ما( تأتي مع الفعل املاضي زال ما زال الباحث يبحث يف املسألة ال زال الباحث يبحث يف املسألة  -19

ما يزال الطالب جيتهد يف   -21

 دروسه 

ألن )ال( تأتي مع الفعل املضار   ال يزال الطالب جيتهد يف دروسه

 يزال 

ألن قط تأتي مع داللة املاضي  مل تستخدم هذه التجارب قط التجارب أبدًامل تستخدم هذه   -21

فلجملة اجملزومة حتولت داللتها 

 إىل املاضي

ألن )لن( تدل على االستقبال وهي  لن تستخدم هذه التجارب أبدًا مل تستخدم هذه التجارب أبدًا  -22

 تتناسب مع أبدًا

يستهلك العراق اثنني مليون   -23

 برميل نفط يوميًا

يستهلك العراق مليوني برميل 

 نفط يومًيا

ألن العدد )اثنان( يأتي نعتًا 

 توكيديًا وهنا ال يوجد توكيد
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أرسل أبو جعفر رسالة إىل أبو   -24

 مسلم اخلرساني

أرسل أبو جعفر املنصور رسالة 

 إىل أبي مسلم اخلرساني

ألن لفظة ) أبي( وقعت جمرورة 

 واألمساء الستة جتر بالياء.

ريرة كثري الرواية إن أبو ه  -25

 للحديث

إن أبا هريرة كثري الرواية 

 للحديث

ألن )أبا( من األمساء الستة 

 واألمساء الستة تنصب باأللف

 19-13ألن العدد املركب من  قرأت مخس عشرة قصة قرأت مخسة عشرة قصًة   -26

اجلزء األول منه خيالف املعدود 

 والثاني يوافق

ألن العدد على وزن فاعل يطابق  اجللسة اخلامسة عشرةعقدت  عقدت اجللسة اخلامسة عشر    -27

 املعدود تذكريًا وتأنيثًا

وذلك ألنك تنسبه إىل تلك السنوات  يف مثانينيات القرن املاضي  يف مثانيات القرن املاضي  -28

 فيجب اإلتيان بياء النسب

خيالف  11-3ألن العدد من  يف القاعة مخس وعشرون طالبة يف القاعة مخسة وعشرون طالبة  -29

 املعدود من حيث التذكري والتأنيث

ألن ثالثني اسم إن مؤخرًا منصوب  إن يف املكتبة ثالثني كتابًا إن يف املكتبة ثالثون كتابًا  -31

 بالياء ملحق جبمع املذكر السامل

ارتفعت احلرارة إىل اثنني   -31

 وأربعني درجة

ارتفعت احلرارة إىل اثنتني 

 وأربعني درجًة

افق املعدود ( يو2ألن العدد) 

 تذكريًا وتأنيثًا

 األخطاء الشائعة                          
 السبب الصواب اخلطأ ت

وقع على الشيء الثابت من إحددى اجلهدات ،    ألن االستناد استند الشيء إىل غريه  استند الشيء على غريه  1

ال من جهة العلو ، فينبغي اسدتعمال حدرف اجلدر) إىل( ،    

االستعالء أي الوقو  على الشيء من أعلى ال ألن )على( تفيد 

 من جانب.

أحددال إليدده الكتدداب /   2

 وأحيل إىل املستشفى

/ أحدددال عليددده الكتددداب  

 وأحيل على املستشفى

 ألن يف معنى اإلحالة تسليطًا وتكليفًا للمحال عليه .
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 ألن )من( ليست من حروف الظرفية . تثبت فالن يف األمر  تثبت فالن من األمر 3

ألن ختّرج مبعنى تأّدب وتعّلم وتدّرب فيقال تعّلم يف الكليدة   ختًرج فالن يف الكلية. ختّرج فالن من الكلية 4

وتددأّدب يف الكليددة ، وال رددل حلددرف اجلددر )مددن( فلدديس  

 املقصود اخلروج من الكلية .

علددددى  فددددالن  خددددرج 5

 القانون 
 

والصددددواب خددددرج عددددن 

 القانون.

اوزة واجملانبددة وذلددك ألن اخلددروج يسددتلزم حددرف اجملدد 

واالبتعاد وهو )عن(  أمدا اخلدروج علدى القدانون فدرياد بده       

السري على حسب ما يوجبه القانون ، لذا نقول هدذا القدول   

 خارج على طريق اجملاز أي سائر يف طريق اجملاز .

ال تقددددل أثددددر عليدددده  6

 والتأثري عليه

لعمق ال من جهدة العلدو   ألن األثر يكون يف الشيء من جهة ا  قل أثر فيه والتأثري فيه

، فهو يف داخل الشيء ال خارجه. و)على( و)عليه( ال تفيد 

 الوغول بل تفيد العلو وال تستلزم االندماج.

  ال يبصرون ألن إكّفاء مبعنى ضريرون  هؤالء مديرون أْكفاء هؤالء مديرون أِكّفاء 7

مدددن اخلطدددأ أن نقدددول  8

 دهست السيارة دهسًا

والصددواب نقددول دعسددته  

سدديارة دعسددًا وداسددته   ال

 دوسًا  .

ألن الدهس يراد به املكان اللني ، وقيل الدهس األرض 

السهلة يثقل فيها املشي، والدهسدة تطلدق علدى لدون كلدون      

الرمل، أما الدعس فهو شدة الوطء ، ودعست اإلبل الطريدق  

 تدعسه دعسًا وطئته وطئًا شديدًا .  

 النقول اهَلوية   9
 

 وية مأخوذة من ) ُهو(واهلاء فيها مضمومة المفتوحة .فاهُل و نقول اهُلوية 

ال نقددددول نددددذيع  11

 عليكم
 

وذلددك ألن علددى تفيددد االسددتعالء والتسددلط واألذى يف األعددم   نذيع بينكم وفيكم

األغلب ، فمعنى ُنذيع عليكم( ننشر خبدارًا سديئة وأوصدافًا    

 قبيحة لكم أو ما تكرهون نشره من أحولكم . 

تأسسدت  من اخلطأ قول  11

 املدرسة وتأسس املسجد
 

والصواب ُأسست املدرسدة  

 وُأسس املسجد.

 

وذلددك ألن الفعددل )تأسددس( خددام مبددا يقددوم بنفسدده ،    

واملدرسة وأشباهها من العمارات واملسجد وأمثاله من البنيدان ال  

تقوم بنفسدها . والصدواب ُأسدس أي هنداك مدن قدام بتشدييده .        

 رفعت قواعدها.يقال: أسسُت داًرا إذا بينُت حدودها و
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 ال تقل ُخطبة الزواج 12
 

يقال َخطب املرأَة خيُطبها ِخطبًة  فهو خاطب وهي خمطوبة  ِخطبة الزواج   

. أما اخُلطبة فهي الكالم الذي ُيلقيه اخلطيب من على املنرب 

 أو غريه. 

 اجلبل.ألن ثنايا مجع ثنية وهي األسنان أو طية يف  ويف صفحات الكتاب ويف ثنايا الكتاب 13

يعتدرب علدم املنطدق مدن      14

 العلوم العقلية 

يعد علم املنطق من العلدوم  

 العقلية

 ألن ال يوجد يف ذلك عربة واعتبار .

 أخطاء تتعلق باألمور الصرفية:                 
 السبب الصواب  اخلطأ ت

 هذا حزب منحل  1

 

ن والسبب يف ذلدك أن منحدل اسدم مفعدول مد      والصواب هذا حزب رلول

احنددل علددى وزن )انفعددل( ووزن انفعددل يف    

اللغة العربية ميثل رغبة الفاعل يف الفعدل ،  

إرادية كانت أو طبيعية كما يف قولنا ) انطلق 

فددالن وانصددرف(  ، واحلددزب ا لددول مل   

حيل من تلقاء ذاته إي مل حيدل مدن أعضدائه    

 بل بقهر قاهر وأمر آمر.

تنقالت املوظفني  ال تقل 2

  تنقالتهم.   و

 نقالت املوظفني ونقالتهم 
 

وذلك ألن ) التنقالت( مجع املصدر) التنقدل( املشدتق مدن    

تنقل فالن ومضارعه يتنقدل أي انتقدل مدن شديء إىل آخدر ومدن       

مكان إىل آخدر عددة مدرات  سدب رغبتده وهدواه ، وتدنقالت        

املددوظفني ليسددت مكددررة ومل تكددن برغبددة مددنهم ، فالصددواب ) 

ظدف ) نقلدة( والنقلدة مصددر مدرة      الُنقول والنقالت( ولكدل مو 

 ومجعها َنَقالت ألن املوظف ُنقل نقلة واحدة.

َرف بفددتح ْصددال تقددل َم 3

 الراء

 ُفِرْصد َي َفَرفاملصِرف بالكسر اسم مكدان مدن الفعدل َصد     قل َمْصِرف بكسر الراء

كدداجمللس واملنددزل ، واملسددجد ، وال جيددوز أن يقددال    

 ف بفتح الراء . املصَر
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تشدفى  ال نقول هدذه مس  4

 كبرية

 

ألن املستشفى اسم مكان مذكر ومشتق من الفعل استشفى أي  نقول هذا مستشفى كبريو

الثالثي يكون على  غري طلب الشفاء ، واسم املكان من الفعل

ا وال يقبل تاء التأنيث مدع  فعول وهو مذكر دائًماسم املوزن 

بقائه اسم مكان فال يقال مستشفاة ، فهو خبدالف الثالثدي   

بل تاء التأنيث مثل منزل ومنزلة من الفعدل ندزل ،   فإنه يق

ل ورلة من الفعل حّل ، مقام ومقامدة مدن الفعدل قدام     ور

ذي ابتد  تأنيث املستشفى قاسها على كلمة خسدتخانة  ل.وا

 الفارسية املستعملة يف لغة الرتك   

هددؤالء جنددود ال نقددول  5

 بواسل

هؤالء جنود باسدلون  والصواب 

 وبسالء

يل وهو الشجا  والبطدل الشدديد وهدو مجدع     بسالء مجع بس

العقددالء علددى وزن ُفعددالء مثددل كددريم كرمدداء ويقددال باسددل  

وبسالء مثل شاعر وشعراء ، أما) البواسل ( فهو مجع لغري 

العاقل وللمؤنث حنو أسد باسل وأسود بواسل وفتداة باسدلة   

 وفتيات بواسل أي باسالت .

فددالن املتددويف ،وفالنددة   6

 املتوفية

ألن املتويف اسم فاعل ، وهو الذي قام بالوفاة وهدو اهلل تعداىل    توفى/ وفالنة املتوفاةفالن امل

 ، أما املتوفى اسم مفعول وهو الذي وقعت عليه الوفاة

شددهور قليلددة / أشددهر   7

 كثرية

ألن الشهور مجع تكسري للكثرة ويشمل من العشدرة إىل   شهور كثرية/ أشهر قليلة

 ة من الثالثة إىل العشرة. ما ال حد له، واألشهر مجع قل

الطريددددق الرئيسددددي /  8

 الفكرة الرئيسية 

الطريدددق الدددرئيس/ والفكدددرة  

 الرئيسة

ألن كلمة رئيس نفسها صفة مصوغة على ) فعيدل( فدال   

 حتتاج إىل ياء النسب.

كال الدولتني تتنافسدان   9

 يف شراء األسلحة 

جدب أن تدأتي معهدا كلتدا     ألن الدولتني مثنى مؤندث في  كلتا الدولتني تتنافس يف ...

 الدالة على املؤنث املثنى .

 الدولتان العظميتان 11

 

 

ألن مفردها عظمى ، والقاعدة الصرفية تقدول إن األلدف    الدولتان العظميان

إذا كانت رابعة فصاعد تبدل ياًء ، أما إذا كاندت ثالثدة   

 تعود إىل أصلها أما ياء أو واوًا.   

أقدددام دعدددوتني علدددى    11

 خصمه

م َدَعدَوينِي علدى خصدمه ألن    أقا

 مفردها دعوى

والقاعدددة الصددرفية تقددول إن األلددف إذا كانددت رابعددة   

 فصاعد تبدل ياًء

 


