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الكلمة في اللغة العربيّة  :اسم ،أو فعل ،أو حرف.
مـا مـبنيّ.
مـع َرب ،وإ ّ
مـا ُ
االسـم :إ ّ
واالسـم املـعرب :هــو الــذي تــتغيّر حــركــة آخــره بــتغيّر مــوقــعه فــي الجــملة ،مــثل كــلمة )بســتان( فــي جــملة :البسـتا ُ
ن جـميل،
ـضمة ،وت ــصبح ف ــتحة ف ــي ج ــملة :رأيــتُ البســتا َ
ن وأشــجا َره الــكبيرةَ ،وت ــصبح كس ــرةً ف ــي
فح ــرك ــتها اإلع ــراب ــية ه ــنا ه ــي ال ـ ّ
جملة :في البستا ِ
ن أشجا ٌر كثيرةٌ.
مــا االســم املــبنيّ :فــال تــتغيّر حــركــته مــهما كــان مــوقــعه فــي الجــملة ،وهــو يــشمل الــضمائــر :أنــا ،وأنــت ،وأنــتما ،وأنــتم،
أ ّ
وأننت ،وهو ،وهي ،وهما ،وهم ،و ُ
ه َّن.
واألسماء املوصولة :الذي ،والتي ،واللذان ،واللتان ،والذين ،والالتي.
وأسماء اإلشارة :هذا ،وهذان ،وهاتان ،وهؤالء.
أي.
وأسماء االستفهام والشرط :من ،ما ،ماذا ،متى ،أيّان ،أين ،كيف ،أنّى ،كمُّ ،
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واألعـداد املـركـبة :مـن ) (19 -11حـيث يـكون اإلعـراب جـزءان مـبنيان عـلى الـفتح حسـب مـوقـعهما فـي الجـملة ،فـقد يـكون فـي
َش َرةَ مـعلم ًة ،أو فـي محـل نـصب كـما فـي اآليـة الـكريـمة“ :إنـي
َشر مـعلما ً وسـبعَ ع ْـ
محـل رفـع مـثل فـي :املـدرسـة خـمَ س َة ع َـ
َش َر طالبا ً وأربعَ ع ْ
َش َر كوكبا ً” ،أوفي محل جر مثل :مررت بثالث َة ع َ
رأيتُ أح َد ع َ
َش َرةَ طالب ًة.
وأسماء األفعال :اسم الفعل كلمة مبنية تدل على معنى الفعل ،وتعمل عمله ،وال تقبل عالماته.
ينقسم اسم الفعل من حيث زمنه إلى:
هيهات َ -
سرعانَ -بطآن.
اسم فعل ماض :مثل:
َ
شتَّا َن – ُ
طٍ -
ف – َق ّ
آه َ -و ْي – واها ً.
اسم فعل مضارع :مثل :أ ُ ٍّ
ه ُل َّم َ -مـ ْه – هــاك -إلــيك -عــليك -رويــدك -أمــامــك -مــكانــك -لــديــك-
ني َ -حيَّ َ -ه َّيا  -هــيتَ َ -ـ
اسـم فـعل أمـر :مــثل :إيـ ِـه َ -ـ
ص ْه  -آمـ َ
دونك.
قسم األسماء املُعربة حسب حالتها اإلعرابية إلى ثالثة أقسام ،هي:
وتُ َ
االسـم املـرفـوع :املــبتدأ ،والــخبر ،والــفاعــل ،ونــائــب الــفاعــل ،واســم كــان وأخــواتــها ،وخــبر إ ّن وأخــواتــها ،وال ـتّابــع الس ـم ٍ مــرفــوعٍ
مثل :النعت )الصفة( ،والعطف ،والبدل ،والتوكيد.

الرفع ،فهي:
أ ّما عالمات ّ
ـضمة إذا كــا َن مــفردا ً أو جــمع مــؤنّــث ســامل ـا ً أو جــمع تــكسير ،مــثل :نـجحَ
الـضمّ ة :هــي عــالمــة رفــع أصــل ّية ،و ُيــرفــع االســم بــالـ ّ
الطالب.
الطالب ،نجحت الطالباتُ  ،نجح
ُ
ُ
ـضمة ُمق َّدرةً عـلى آخـره فـي حـال كـان االسـم ُم ّ
ـعتل اآلخـر ،وحـروف الـعلة هـي الـواو واأللـف والـياء ،مـثل :نـجح
بـينما تـكون ال ّ
الفتى :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.
ِ
الراميْ :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل.
نجح
جاء املدعو :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .
األلف :هي عالمة رفع فرع ّية ،و ُيرفَع االسم باأللف إذا كان ُمثنّىً ،مثل :نجح التلميذا ِ
ن.
الـواو :هـي عـالمـة رفـع فـرعـيّة ،ويُـرفَـع االسـم بـالـواو إذا كـان جـمع مـذكـر سـاملـاً ،مـثل :نـجح املـعلمون ،وإذا كـان مـن األسـماء
الخمسة وهي )أب ،أخ  ،حم  ،فم ،ذو( كما في كلمة )حموك( في جملة :جاء حموك.
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ـنصب االسـم إذا كـا َن فـي مـوقـع خـبر كـان ،أو اسـم إنّ ،أو كـان مـفعوالً بـه ،مـثل :أك َـل الـولـ ُد الـتفاحـ َة،
االسـم املـنصوب :يُ َ
أو مــفعوالً ُمــطلقا ً مــثلِ :
س ْرتُ
ب الـعل َم حُ بَّا ً كـبيرا ً ،أو مــفعوالً ألجــله مــثل :وقـفتُ إجـالالً ِـمل علمي ،أو مــفعوالً مــعه مــثلِ :ـ
أح ُّ
وال َ
ـنيل ،أو مـفعوالً فـيه )الـظرف يـنقسم لـقسمني زمـان( ،مـثل :تـناول الـعام ُـل الـطعا َم صـباحـا ً ،وظـرف مـكان مـثل :وقـفت
ـنادى م ــثل :يــا آدمُ
أمــا َم الــباب أو ح ــاالً م ــثل :جــا َء الــتلميذُ راكــضا ً ،أو مس ــتثنىً ،م ــثل :حــض َر الـ
ُ
ـطالب إال حــازم ـا ً أو م ـ ً
اسـكن أنـت وزوجـك الـجنة ،أو تـمييزا ً مـثل :اشـتريـتُ ِرطـالً زيـتا ً ،أو تـابـعا ً السـم مـنصوب كـالـنعت )الـصفة( مـثل :حـضرَ
التلميذُ املجتهدُ ،والعطف ،والبدل ،والتوكيد.

وعالمات النّصب هي:
ـنصب االس ــم ب ــال ــفتحة إذا ك ــان م ــفرداً ،أو ج ــمع ت ــكسير ،م ــثل :رأيــتُ الــول ـدَ ،رأي ـتُ
الــفتحة :ه ــي ع ــالم ــة ن ــصب أص ــليّة ،ويُ ـ َ
ّ
معتل اآلخر بألف ،مثل :رأيتُ الفتى.
األوالدَ ،وتكون الفتحة ُمق َّدرةً في حال كان االسم
ِ
نصب االسم بالكسرة إذا كان جمع مؤنّث ساملاً ،مثل :رأيتُ
الفتيات.
الكسرة :هي عالمة نصب فرعيّة ،ويُ َ
َ
نصب االسم باأللف إذا كان من األسماء الخمسة ،مثل :ودّعتَ
أباك.
األلف :هي عالمة نصب فرعيّة ،ويُ َ
ـنصب االســم بــالــياء فــي حــال كــان مــثنىً أو جــمع مــذكــر ســامل ـاً ،مــثل :رأيـتُ ال ِ
ـعامـ َل ْ ِ
ني،
الـياء :هــي عــالمــة نــصب فــرع ـيّة ،ويُـ َ
ِ
رأيتُ
العاملِ ْنيَ.
واالسـم املجـرور :يـكون االسـم مجـرورا ً إذا كـان مسـبوقـا ً بحـرف ج ّـر ،أو إن كـان مـضافـا ً إلـيه ،أو تـابـعا ً السـم ٍ مجـرو ٍر كـالـنعت
)الصفة( ،والعطف ،والبدل ،والتوكيد.

الجر هي:
وعالمات
ّ
الكسـرة :هـي عـالمـة ج ٍّـر أصـليّة ،ويُج ّـر االسـم بـها إن كـان مـفرداً ،أو جـمع تـكسير ،أو جـمع مـؤنـث سـاملـاً ،مـثل :سـ ّلمتُ عـلى
ـف أو يـ ٍ
ـعتل اآلخــر بــألـ ٍ
ِ
ـفتيات ،وتــكون الكســرةُ ُمق َّدرةً إن كــان االســم مـ ّ
ـاء،
الـ ّرجـ ِل ،سـ ّلمتُ عـلى الـ ّرجـال ،سـ ّلمتُ عـلى ال
مثل :مررتُ بالفتى ،مررتُ بالقاضي.
الـياء :هــي عــالمــة جـ ٍّـر فــرعـيّة ،ويُجـ ّـر االســم بــها إن كــان مــثنّىً ،أو جــمع مــذكــر ســاملـاً ،أو مــن األســماء الخــمسة ،مــثل :مـررتُ
هند ِ
ني ،مررتُ بامل ُ ِ
باملهندس ْ ِ
س ْنيَ ،مررتُ بأخيك.
َ
ٍ
ِ
الصرف ،مثل :مررتُ
كثيرة.
بمساج َد
جر فرع ّية ،و ُي َج ّر االسم بها إن كان ممنوعا ً من ّ
الفتحة :هي عالمة ٍّ

مـا مـبنيّ.
مـع َرب ،وإ ّ
مـا ُ
الـفعل :إ ّ
ـدل عـلى حـدوث شـيء ،واألفـعال ثـالثـة مـن حـيث داللـتها عـلى الـزمـن؛ وهـي :م ٍ
إ ّن الـفعل ك ّـل كـلمة ت ّ
ـاض ،ومـضارع ،وأمـر ،وكـما
ـعربـ ًة تـتغ ّير حـركـة آخـرهـا
فـي االسـم فـإ ّن األفـعال قـد تـكون مـبن ّي ًة ال تـتغ ّير حـركـة آخـرهـا بـتغ ّير وضـعه فـي الجـملة ،وقـد تـكون ُم َ
بتغيّر وضعها في الجملة .واألفعال تعرب كما يأتي:
الفعل املاضي :الفعل املاضي مبنيٌّ دائماً ،إال أ ّن عالمة بنائه تختلف باختالف ما يدخل عليه ،وعالمات بنائه هي:
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ٍ
ـشيء ،أو إن اتّــص َلت بــه الــضمائــر اآلتــية :تــاء الــتأنــيث ،وألــف
الـفتح :يــكون الــفعل املــاضــي مــبنيّا ً عــلى الــفتح إذا لــم يـتّصل بـ
املثنى ،وياء املتك ّلم ،وكاف املخاطب ،وهاء الغائب.
السكون :يكون الفعل املاضي مبنيّا ً على السكون إذا اتصلت به الضمائر اآلتية :تاء املتك ّلم ،ونا الفاعلني ،ونون النسوة.
َ
اتصل بواو الجماعة.
الضمّ :يكون الفعل مبنيّا ً على الض ّم إذا
الفعل املضارع :يكون الفعل املضارع في إحدى الحاالت اآلتية:
الـرفـع :يـكون الـفعل املـضارع مـرفـوعـا ً فـي حـال لـم يسـبقه نـاصـب أو جـازم ،وعـالمـة رفـعه الـض ّم فـي صـورتـه الـعامـة ،وقـد يـكون
مرفوعا ً بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة.
ـنصب بحـذف حـرف الـنون إذا
ـنصب الـفعل املـضارع إذا سـبقه أحـد حـروف الـنصب ،مـثل :الم الـتعليل ،أنْ ،لـنْ ،و ُي َ
الـنصبُ :ي َ
كان من األفعال الخمسة.
س ِبق بـأحـد أحـرف الجـزم ،مـثل :الم األمـر ،لـم ،ال الـناهـية ،وعـالمـة جـزمـه الـسكون إن
الجـزم :يُجـزَم الـفعل املـضارع فـي حـال ُـ
كــان صــحيح اآلخــر ،أو حــذف حــرف الــع ّلة فــي حــال كــان مـ ّ
ـعتل اآلخــر ،أو حــذف الــنون مــن آخــره فــي حــال كــان مــن األفــعال
الخمسة.
البناء :يُبنى الفعل املضارع على السكون إذا اتّصل بنون النسوة ،أو على الفتح إذا اتّصل بنون التوكيد.
الـفعل األمـر :يـكون مـبنيّا ً دائـماً ،حـيث يـكون مـبنيّا ً عـلى :الـسكون :إن لـم يـتّصل بـه شـيء ،وكـان صـحيح اآلخـر .ويـنبى عـلى
ح ــذف ح ــرف ال ــع ّلة م ــن آخ ــره ،وذل ــك ف ــي ح ــال ك ــان ف ــعل األم ــر م ـ ّ
ـعتل اآلخ ــر ،وي ــبنى ع ــلى ال ــفتح إذا اتّ ــصل ف ــعل األم ــر ب ــنون
التوكيد ،ويبنى على حذف النون ،إذا اتّصل فعل األمر بألف املثنّى ،أو واو الجماعة ،أو ياء املخاطبة.

الجملة في اللغة العربيّة :اسمية وفعلية.
الجـ ــملة االسـ ــميّة :ت ـ ــبدأ ب ـ ــاس ـ ــم أو ض ـ ــمير،
وت ـ ــحتوي ع ـ ــلى م ـ ــبتدأ وخ ـ ــبر م ـ ــرف ـ ــوع ـ ــني ،م ـ ــثل:
الشجـ ــرةُ مـ ــثمرةٌ ،والـ ـ ــخبر قـ ـ ــد يـ ـ ــكون اسـ ـ ــماً

د

م ــفردا ً ك ــما ف ــي امل ــثال ال ــساب ــق ،أو ج ــملة ف ــعلية
ـلعب ،أو اس ــم ّية ك ــما
ك ــما ف ــي ج ــملة :الــول ـ ُد يـ
ُ

الجـملة الـفعليّة :تــبدأ بــفعل ويــكون لــه فــاعــل،
وقــد يــكون الــفاعــل عــلى صــورة اســم ،أو ضــمير

ر

في جملة :السما ُء لونُها أزرقُ.

ق ث

ط

ج

ش

ف ي
ل

و

أ

غ

ك

ظاهر ،أو ضمير ُمستتر.

ولن نُ ْغ ِفل العدد واملعدود:
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اح د واث ْ ـنَان :ال تــمييزَ لــهما ألنّــهما يــأتــيان بــعد امل َ ـ ْع ُدود ويُـ ِ
ـوافــقانــه فــي التَّذكــير والتَّأْنــيث ،مــثل :حــضر طــالــب
ال ـعَددان َو ِ ـ
ٌ َو ِ
اح ٌد وطالب ٌة َو ِ
اح َدةٌ ،وأكرمتُ طالبنيِ اثْنَنيِ ،وطالبتنيِ اثْنَتَنيِ.
األعـداد مـن ثـالثـة إلـى تـسعة ،وعشـرة :يـأتـي تـمييزهـا جـمعا ً مجـرورا ً بـاإلضـافـة ،ويـكون الـ َعدد مـخالـفا ً ملـعدوده مـن حـيث
ٍ
طالبات ،وفي امللعب ع َ
الدرس ثالث َ ُة ّ
طالبٍ
َش َرةُ طالب.
التّذكير والتّأنيث ،مثل :قرأ
وخمس
ُ
َ
ش رةُ( طـ ٍ
ـالب حــركــتها الــفتحة ألن املــعدود مــذكــراً ،وتــكون حــركــتها الــسكون فــي حــال
مــلحوظــة :الشــني فــي جــملة فــي املــلعب ) َع َ ـ
املعدود املؤنث في امللعب ) َع ْ
ش ُر( طالبات .
األعــداد مــن ثــالثــة عشــر إلــى تــسعة عشــر :ي ــكون ت ــمييزه ــا م ــنصوب ـاً ،والج ــزء األ ّول م ــنها ي ــخال ــف م ــعدوده ف ــي ال ـتّذك ــير
عش َر العباً ،وسبعَ ْ
َ
امللعب خمس َة َ
دخل
عشرةَ العب ًة.
والتّأنيث بينما الجزء الثّاني يوافق معدوده ،مثل:
َ
عش َر :مــفردا ً مــنصوب ـا ً  ،ويُــوافـ ِ
بج زأيــهما فــي ال ـتّذكــير والتَّأنــيث مــثل:
ـقان مــعدودهــما ُ ـ
عش َر واثـنا َـ
الـعدديـن امل ُـركـبني أحـ َد َـ
توح ة إذا كـان امل َـعدود ُـم ذَكـراً،
ش ني "عشـرة" َـم فْ َـ
َش َرةَ عـينا ً ،وتـكون ِـ
َش َر كـوكـباً ،فـانفجـرت مـنه اث ْـنَتَا ع ْـ
إنـي رأيـت أحـ َد ع َـ
ِ
وساكنة إذا كان املَعدود ُمؤنَّثًا.
الشج ِ
الـعد ُد عشـرةُ :ي ِ
ـوافـقُ َـم ْعدو َده إذا كـا َن ُم َـر َّكبا ً ويُـخالِـفُ ُه إذا كـان ُمـفردا ً مـثل :عـلى ّ
َش َر عـصفوراً ،وعـلى
ـرة أربـع َة ع َـ
األرض ع َ
َش َرةُ عصافير.
ألـفاظ الـعقود :مـن عشـريـن إلـى تـسعني ،يـكون تـمييزهـا مـفردا ً مـنصوبـاً ،وال تـتغيّر مـع تـذكـير وتـأنـيث مـعدودهـا ،مـثل :حـضر
ن تلميذا ً وتسعو َ
ِعشرو َ
ن تلميذة.
األعـداد املـعطوفـة :يــكون تــمييزهــا مــفردا ً مــنصوب ـاً ،والجــزء األ ّول مــنها مــن ثــالثــة إلــى تــسعة ،يــخالــف املــعدود ،مــثل الـعمل
عــلى مــدار أرب ـعٍ وعشــري ـ ِ
ن ســاعــةِ ،بــثالث ـ ٍة وأربــع َ
ـلعب واح ـدٌ
ني عــام ـالً  ،وال ــواح ــد واالث ــنان ي ــواف ــق امل ــعدود ،دخـ َـل املـ
َ
ن وستّو َ
وعشرو َ
ن العبا ً واثنا ِ
ن متف ّرجا ً.
الــعدد مــائــة ومــضاعــفاتــها ،ألــف ومــضاعــفاتــه :ي ــكون م ــفردا ً مج ــرورا ً ب ــاإلض ــاف ــة ،م ــثال :فــي املــدرســة مــائ ـ ُة تــلميذة
ٍ
ومائتا تلميذ ،زار امل َ ْعر َ
امرأة.
ِض ألفُ رج ٍل وألفا
الـعدد مـليون ومـضاعـفاتـه ،ومـليار ومـضاعـفاتـه :يـكون مـفردا ً مجـروراً ،مـثل ثـروة بـل جـيتس ثـمانـو َ
ن مـليا َر دوالرٍ،
ـليار ت ــمييز
ف ــثمان ــون خ ــبر م ــرف ــوع ب ــال ــواو ألن ــه م ــلحق بج ــمع امل ــذك ــر ال ــسال ــم وال ــنون ع ــوض ع ــن ال ــتنوي ــن ف ــي االس ــم امل ــفرد  ،وم ـ َ
منصوب بالفتحة وهو مضاف ودوالر مضاف إليه.
م ــلحوظ ــة :ف ــي )م ــائ ــتني( و)أل ــفني( وك ــذل ــك )م ــليون ــي( و)م ــلياري ــن( تح ــذف ال ــنون ل ــإلض ــاف ــة ،و ي ــعام ــل م ــعام ــلة امل ــثنى م ــن ح ــيث
اإلعــراب ،حــيث يــرفــع بــاأللــف ويــنصب ويجــر بــالــياء مــثل :فـي املـعرض مـائـتا مـوظ ٍ
ـف ،وألـفا زائـرٍ .زا َر املـعر ُ
ِض مـليونـا
ٍ
ن .،كان في املعر ِ
مواط ٍ
موظف.
ِض مليارا كتابٍ  .رأيتُ مائتي زائرٍ .اِلتقيت بمائتي
صـوغ الـعدد عـلى وزن فـاعـل :إذا جـاء الـعدد ) (10-3عـلى وزن "فـاعـل لـلمذكـر وفـاعـلة لـلمؤنـث " )ثـالـث  -رابـع – تـاسـعة -
عـاشـرة( فـإنـه يـطابـق املـعدود ويـكون فـي الـغالـب صـف ًة لـه :الـكتاب الـعاشـر  -الـصفحة الـتاسـعة  -قـرأتُ السـطر الـرابـع،
والكلمة الخامسة.
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إذا جــاء الــعدد ) (19-11عــلى وزن فــاعــل ،فــإن جــزأه األول فــقط هــو الــذي يــكون عــلى وزن فــاعــل وهــو يــطابــق املــعدود بجــزئــيه،
عشرةَ ،واسـتمتعتُ إلـى ال ِـف ْق َرةِ
عش َر وقـصتي الـثالـث َة ْـ
ويـبقى الـعدد مـبنيا ً عـلى فـتح الجـزئـني مـثل  :هـذا كـتابـي الـرابـعَ َـ
ُعجبُني الرواي ُة الخامس َة ْ
الحادي َة ْ
ث َ
عش َر  -ت ِ
عشرةَ  -حفظتُ السط َر الثال َ
عش َرةَ.
هـذا غـيض مـن فـيض حـاولـنا االخـتصار قـدر اإلمـكان مـع مـراعـاة شـمولـية الـجانـب األكـبر مـن الـنحو فـي هـذه الـوريـقات الـقليلة
لتعم الفائدة ..واهلل املوفق.
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العضوية الشهرية

العضوية الربع سنوية

اشترك اآلن ب  35$بدالً من 49$

اشترك اآلن ب  99$بدالً من 147$

اضغط هنا

اضغط هنا

العضوية النصف سنوية

العضوية السنوية

اشترك اآلن ب  189$بدالً من 294$

اشترك اآلن ب  359$بدالً من 588$

اضغط هنا

اضغط هنا

النحو املبسط

