
 

 

الكلمة في اللغة العربيّة : اسم، أو فعل، أو حرف. 

 . االسـم: إمّـا مُـعرَب، وإمّـا مـبنيّ

واالسـم املـعرب: هــو الــذي تــتغيّر حــركــة آخــره بــتغيّر مــوقــعه فــي الجــملة، مــثل كــلمة (بســتان) فــي جــملة: البسـتاُن جـميل، 

فحـــركـــتها اإلعـــرابـــية هـــنا هـــي الـــضّمة، وتـــصبح فـــتحة فـــي جـــملة: رأيــُت البســتاَن وأشــجارَه الــكبيرةَ، وتـــصبح كســـرةً فـــي 
جملة: في البستاِن أشجاٌر كثيرةٌ.

أمّــا االســم املــبنيّ: فــال تــتغيّر حــركــته مــهما كــان مــوقــعه فــي الجــملة، وهــو يــشمل الــضمائــر: أنــا، وأنــت، وأنــتما، وأنــتم، 
 . وأننت، وهو، وهي، وهما، وهم، وُهنَّ

واألسماء املوصولة: الذي، والتي، واللذان، واللتان، والذين، والالتي.

 وأسماء اإلشارة: هذا، وهذان، وهاتان، وهؤالء. 

. وأسماء االستفهام والشرط: من، ما، ماذا، متى، أيّان، أين، كيف، أنّى، كم، أيُّ
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واألعـداد املـركـبة: مـن (11- 19) حـيث يـكون اإلعـراب جـزءان مـبنيان عـلى الـفتح حسـب مـوقـعهما فـي الجـملة، فـقد يـكون فـي 

رَةَ مـعلمًة، أو فـي محـل نـصب كـما فـي اآليـة الـكريـمة: “إنـي  ر مـعلماً وسـبعَ َعشْـ محـل رفـع مـثل فـي: املـدرسـة خـَمسَة َعشَـ

رأيُت أحَد َعَشَر كوكباً”، أوفي محل جر مثل: مررت بثالثَة َعَشَر طالباً وأربعَ َعْشرَةَ طالبًة. 

وأسماء األفعال: اسم الفعل كلمة مبنية تدل على معنى الفعل، وتعمل عمله، وال تقبل عالماته. 

ينقسم اسم الفعل من حيث زمنه إلى: 

اسم فعل ماض:  مثل: هيهاَت - َشتَّاَن – ُسرعاَن- بطآن.

اسم فعل مضارع: مثل: أُفٍّ – َقّط - آٍه - َوْي – واهاً.

ْه – هــاك- إلــيك- عــليك- رويــدك- أمــامــك- مــكانــك- لــديــك-  ُلمَّ - مَــ ْه - آمــنَي - َحيَّ - َهيَّا - هــيَت - هَــ اسـم فـعل أمـر: مــثل: إيــِه - صَــ

دونك.

وتُقَسم األسماء املُعربة حسب حالتها اإلعرابية إلى ثالثة أقسام، هي:

االسـم املـرفـوع: املــبتدأ، والــخبر، والــفاعــل، ونــائــب الــفاعــل، واســم كــان وأخــواتــها، وخــبر إّن وأخــواتــها، والــتّابــع الســمٍ مــرفــوعٍ  

مثل: النعت (الصفة)، والعطف، والبدل، والتوكيد.

أّما عالمات الرّفع، فهي:

الـضّمة: هــي عــالمــة رفــع أصــليّة، ويُــرفــع االســم بــالــضّمة إذا كــاَن مــفرداً أو جــمع مــؤنّــث ســاملــاً أو جــمع تــكسير، مــثل: نـجحَ 

الطالُب، نجحت الطالباُت، نجح الطالُب. 

 بـينما تـكون الـضّمة ُمقدَّرةً عـلى آخـره فـي حـال كـان االسـم مُـعتّل اآلخـر، وحـروف الـعلة هـي الـواو واأللـف والـياء، مـثل: نـجح 
الفتى:  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. 

نجح الراِميْ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. 

جاء املدعو: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .

األلف: هي عالمة رفع فرعيّة، ويُرفَع االسم باأللف إذا كان ُمثنّىً، مثل: نجح التلميذاِن. 

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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االسـم املـنصوب: يُـنَصب االسـم إذا كـاَن فـي مـوقـع خـبر كـان، أو اسـم إّن، أو كـان مـفعوالً بـه، مـثل: أكـَل الـولـُد الـتفاحـَة، 

رْتُ  علمي، أو مــفعوالً مــعه مــثل: سِـ أو مــفعوالً مُــطلقاً مــثل: أِحبُّ الـعلَم ُحبَّاً كـبيراً، أو مــفعوالً ألجــله مــثل: وقـفُت إجـالالً ملِـ
والـنيَل، أو مـفعوالً فـيه (الـظرف يـنقسم لـقسمني زمـان)، مـثل: تـناول الـعامـُل الـطعاَم صـباحـاً، وظـرف مـكان مـثل: وقـفت 

أمــاَم الــباب أو حـــاالً مـــثل: جــاَء الــتلميذُ راكــضاً، أو مســـتثنىً، مـــثل: حــضَر الــطالُب إال حــازمــاً أو مـــنادًى مـــثل: يــا آدمُ 
اسـكن أنـت وزوجـك الـجنة، أو تـمييزاً مـثل: اشـتريـُت رِطـالً زيـتاً، أو تـابـعاً السـم مـنصوب كـالـنعت (الـصفة) مـثل: حـضرَ 

التلميذُ املجتهُد، والعطف، والبدل، والتوكيد. 

وعالمات النّصب هي:

الــفتحة: هـــي عـــالمـــة نـــصب أصـــليّة، ويُـــنَصب االســـم بـــالـــفتحة إذا كـــان مـــفرداً، أو جـــمع تـــكسير، مـــثل: رأيــُت الــولــَد، رأيــتُ 

األوالَد، وتكون الفتحة ُمقدَّرةً في حال كان االسم معتّل اآلخر بألف، مثل: رأيُت الفتى. 

الكسرة: هي عالمة نصب فرعيّة، ويُنَصب االسم بالكسرة إذا كان جمع مؤنّث ساملاً، مثل: رأيُت الفتياِت. 

األلف: هي عالمة نصب فرعيّة، ويُنَصب االسم باأللف إذا كان من األسماء الخمسة، مثل: وّدعَت أباَك. 

الـياء: هــي عــالمــة نــصب فــرعــيّة، ويُــنَصب االســم بــالــياء فــي حــال كــان مــثنىً أو جــمع مــذكــر ســاملــاً، مــثل: رأيـُت الـعامِـَلنْيِ، 
  . رأيُت العاِملنِْيَ

واالسـم املجـرور: يـكون االسـم مجـروراً إذا كـان مسـبوقـاً بحـرف جّـر، أو إن كـان مـضافـاً إلـيه، أو تـابـعاً السـمٍ مجـروٍر كـالـنعت 

(الصفة)، والعطف، والبدل، والتوكيد.

وعالمات الجّر هي:

الكسـرة: هـي عـالمـة جـرٍّ أصـليّة، ويُجـّر االسـم بـها إن كـان مـفرداً، أو جـمع تـكسير، أو جـمع مـؤنـث سـاملـاً، مـثل: سـّلمُت عـلى 

الـرّجـِل، سـّلمُت عـلى الـرّجـال، سـّلمُت عـلى الـفتياِت، وتــكون الكســرةُ ُمقدَّرةً إن كــان االســم مــعتّل اآلخــر بــألــٍف أو يــاٍء، 
مثل: مررُت بالفتى، مررُت بالقاضي. 

الـياء: هــي عــالمــة جــرٍّ فــرعــيّة، ويُجــّر االســم بــها إن كــان مــثنّىً، أو جــمع مــذكــر ســاملــاً، أو مــن األســماء الخــمسة، مــثل: مـررتُ 
باملهندَسنْيِ، مررُت باملُهنِدِسنْيَ، مررُت بأخيك.  

الفتحة: هي عالمة جرٍّ فرعيّة، ويَُجّر االسم بها إن كان ممنوعاً من الّصرف، مثل: مررُت بمساِجَد كثيرٍة. 

 . الـفعل: إمّـا مُـعرَب، وإمّـا مـبنيّ

 إّن الـفعل كـّل كـلمة تـدّل عـلى حـدوث شـيء، واألفـعال ثـالثـة مـن حـيث داللـتها عـلى الـزمـن؛ وهـي: مـاٍض، ومـضارع، وأمـر، وكـما 
فـي االسـم فـإّن األفـعال قـد تـكون مـبنيًّة ال تـتغيّر حـركـة آخـرهـا بـتغيّر وضـعه فـي الجـملة، وقـد تـكون مُـعَربـًة تـتغيّر حـركـة آخـرهـا 

بتغيّر وضعها في الجملة. واألفعال تعرب كما يأتي:

الفعل املاضي: الفعل املاضي مبنيٌّ دائماً، إال أّن عالمة بنائه تختلف باختالف ما يدخل عليه، وعالمات بنائه هي: 
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الـفتح: يــكون الــفعل املــاضــي مــبنيّاً عــلى الــفتح إذا لــم يــتّصل بــشيٍء، أو إن اتّــصَلت بــه الــضمائــر اآلتــية: تــاء الــتأنــيث، وألــف 
املثنى، وياء املتكّلم، وكاف املخاطب، وهاء الغائب. 

السكون: يكون الفعل املاضي مبنيّاً على السكون إذا اتصلت به الضمائر اآلتية: تاء املتكّلم، ونا الفاعلني، ونون النسوة.

الضّم: يكون الفعل مبنيّاً على الضّم إذا اتصَل بواو الجماعة. 

الفعل املضارع: يكون الفعل املضارع في إحدى الحاالت اآلتية:

الـرفـع: يـكون الـفعل املـضارع مـرفـوعـاً فـي حـال لـم يسـبقه نـاصـب أو جـازم، وعـالمـة رفـعه الـضّم فـي صـورتـه الـعامـة، وقـد يـكون 

مرفوعاً بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة. 

الـنصب: يُـنَصب الـفعل املـضارع إذا سـبقه أحـد حـروف الـنصب، مـثل: الم الـتعليل، أْن، لـْن، ويُـنَصب بحـذف حـرف الـنون إذا 

كان من األفعال الخمسة. 

ِبق بـأحـد أحـرف الجـزم، مـثل: الم األمـر، لـم، ال الـناهـية، وعـالمـة جـزمـه الـسكون إن  الجـزم: يُجـزَم الـفعل املـضارع فـي حـال سُـ

كــان صــحيح اآلخــر، أو حــذف حــرف الــعّلة فــي حــال كــان مــعتّل 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 مـبنيّاً دائـماً، حـيث يـكون مـبنيّاً عـلى: الـسكون: إن لـم يـتّصل بـه شـيء، وكـان صـحيح اآلخـر. ويـنبى عـلى 

حـــذف حـــرف الـــعّلة مـــن آخـــره، وذلـــك فـــي حـــال كـــان فـــعل األمـــر مـــعتّل اآلخـــر، ويـــبنى عـــلى الـــفتح إذا اتّـــصل فـــعل األمـــر بـــنون 

التوكيد، ويبنى على حذف النون، إذا اتّصل فعل األمر بألف املثنّى، أو واو الجماعة، أو ياء املخاطبة. 

الجملة في اللغة العربيّة: اسمية وفعلية. 

الجــــملة االســــميّة: تـــــــبدأ بـــــــاســـــــم أو ضـــــــمير، 

وتــــــحتوي عــــــلى مــــــبتدأ وخــــــبر مــــــرفــــــوعــــــني، مــــــثل: 
الشجــــرةُ مــــثمرةٌ، والــــــــخبر قــــــــد يــــــــكون اســــــــماً 

مـــفرداً كـــما فـــي املـــثال الـــسابـــق، أو جـــملة فـــعلية 
كـــما فـــي جـــملة: الــولــُد يــلعُب، أو اســـميّة كـــما 

في جملة: السماُء لونُها أزرقُ.  

الجـملة الـفعليّة: تــبدأ بــفعل ويــكون لــه فــاعــل، 

وقــد يــكون الــفاعــل عــلى صــورة اســم، أو ضــمير 
ظاهر، أو ضمير ُمستتر. 

ولن نُْغِفل العدد واملعدود: 
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د واثْــنَان: ال تــمييزَ لــهما ألنّــهما يــأتــيان بــعد املَــْعُدود ويُــوافِــقانــه فــي التَّذكــير والتَّأْنــيث، مــثل: حــضر طــالــب  الــَعددان َواحِــ

ٌَواِحٌد وطالبٌة َواِحَدةٌ، وأكرمُت طالبنيِ اثْننَيِ، وطالبتنيِ اثْنَتنَيِ. 

األعـداد مـن ثـالثـة إلـى تـسعة، وعشـرة: يـأتـي تـمييزهـا جـمعاً مجـروراً بـاإلضـافـة، ويـكون الـَعدد مـخالـفاً ملـعدوده مـن حـيث 

التّذكير والتّأنيث، مثل: قرأ الدرَس ثالثَُة طاّلٍب وخمُس طالباٍت، وفي امللعب َعَشرَةُ طالب. 

رةُ) طــالٍب حــركــتها الــفتحة ألن املــعدود مــذكــراً، وتــكون حــركــتها الــسكون فــي حــال  مــلحوظــة: الشــني فــي جــملة فــي املــلعب (َعشَــ
املعدود املؤنث في امللعب (َعْشُر) طالبات .

األعــداد مــن ثــالثــة عشــر إلــى تــسعة عشــر: يـــكون تـــمييزهـــا مـــنصوبـــاً، والجـــزء األّول مـــنها يـــخالـــف مـــعدوده فـــي الـــتّذكـــير 
والتّأنيث بينما الجزء الثّاني يوافق معدوده، مثل: دخَل امللعَب خمسَة عَشَر العباً، وسبعَ عْشرةَ العبًة.

زأيــهما فــي الــتّذكــير والتَّأنــيث مــثل:  َر: مــفرداً مــنصوبــاً ، ويُــوافــقاِن مــعدودهــما بجُــ َر واثـنا عشَـ الـعدديـن املُـركـبني أحـَد عشَـ

ة إذا كـان املـَعدود مُـذَكـراً،  ني "عشـرة" مَـفْتوحَـ رَةَ عـيناً، وتـكون شِـ َر كـوكـباً، فـانفجـرت مـنه اثـْنَتَا َعشْـ إنـي رأيـت أحـَد َعشَـ

وساِكنة إذا كان املَعدود ُمؤنَّثًا. 

َر عـصفوراً، وعـلى  باً ويُـخالِـفُُه إذا كـان مُـفرداً مـثل: عـلى الّشجـرِة أربـعَة َعشَـ الـعدُد عشـرة: يُـوافِـُق مَـْعدوَده إذا كـاَن مُـرَكَّ

األرض َعَشرَةُ عصافير.  

ألـفاظ الـعقود: مـن عشـريـن إلـى تـسعني، يـكون تـمييزهـا مـفرداً مـنصوبـاً، وال تـتغيّر مـع تـذكـير وتـأنـيث مـعدودهـا، مـثل: حـضر 

ِعشروَن تلميذاً وتسعوَن تلميذة. 

األعـداد املـعطوفـة: يــكون تــمييزهــا مــفرداً مــنصوبــاً، والجــزء األّول مــنها مــن ثــالثــة إلــى تــسعة، يــخالــف املــعدود، مــثل الـعمل 
عــلى مــدار أربــعٍ وعشــريــِن ســاعــة، بِــثالثــٍة وأربــعنَي عــامــالً ، والـــواحـــد واالثـــنان يـــوافـــق املـــعدود، دخــَل املــلعَب واحــدٌ 

وعشروَن العباً واثناِن وستّوَن متفرّجاً. 

الــعدد مــائــة ومــضاعــفاتــها، ألــف ومــضاعــفاتــه: يـــكون مـــفرداً مجـــروراً بـــاإلضـــافـــة، مـــثال: فــي املــدرســة مــائــُة تــلميذة 

ومائتا تلميذ، زار املَْعرَِض ألُف رجٍل وألفا امرأٍة. 

الـعدد مـليون ومـضاعـفاتـه، ومـليار ومـضاعـفاتـه: يـكون مـفرداً مجـروراً، مـثل ثـروة بـل جـيتس ثـمانـوَن مـلياَر دوالٍر، 

فـــثمانـــون خـــبر مـــرفـــوع بـــالـــواو ألنـــه مـــلحق بجـــمع املـــذكـــر الـــسالـــم والـــنون عـــوض عـــن الـــتنويـــن فـــي االســـم املـــفرد ، ومـــلياَر تـــمييز 
منصوب بالفتحة وهو مضاف ودوالر مضاف إليه.

مـــلحوظـــة: فـــي (مـــائـــتني) و(ألـــفني) وكـــذلـــك (مـــليونـــي) و(مـــلياريـــن) تحـــذف الـــنون لـــإلضـــافـــة، و يـــعامـــل مـــعامـــلة املـــثنى مـــن حـــيث 
اإلعــراب، حــيث يــرفــع بــاأللــف ويــنصب ويجــر بــالــياء مــثل:  فـي املـعرض مـائـتا مـوظـٍف، وألـفا زائـٍر. زاَر املـعرُِض مـليونـا 

مواطٍن،. كان في املعرِِض مليارا كتاٍب. رأيُت مائتي زائٍر. اِلتقيت بمائتي موظٍف.

صـوغ الـعدد عـلى وزن فـاعـل: إذا جـاء الـعدد (3-10) عـلى وزن "فـاعـل لـلمذكـر وفـاعـلة لـلمؤنـث " (ثـالـث - رابـع – تـاسـعة - 

عـاشـرة) فـإنـه يـطابـق املـعدود ويـكون فـي الـغالـب صـفًة لـه: الـكتاب الـعاشـر - الـصفحة الـتاسـعة - قـرأُت السـطر الـرابـع، 

والكلمة الخامسة. 
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إذا جــاء الــعدد (11-19) عــلى وزن فــاعــل، فــإن جــزأه األول فــقط هــو الــذي يــكون عــلى وزن فــاعــل وهــو يــطابــق املــعدود بجــزئــيه، 
رةَ، واسـتمتعُت إلـى الـِفْقرَةِ  َر وقـصتي الـثالـثَة عشْـ ويـبقى الـعدد مـبنياً عـلى فـتح الجـزئـني مـثل : هـذا كـتابـي الـرابـعَ عشَـ

الحاديَة عْشرةَ - حفظُت السطَر الثالَث عَشَر - تُعِجبُني الروايُة الخامسَة عْشرَةَ. 

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 
اشترك اآلن ب $35 بدالً من 49$ 

اضغط هنا

العضوية النصف سنوية 
اشترك اآلن ب $189 بدالً من 294$ 

اضغط هنا

العضوية السنوية 
اشترك اآلن ب $359 بدالً من 588$ 

اضغط هنا

العضوية الربع سنوية 
اشترك اآلن ب $99 بدالً من 147$ 

اضغط هنا

https://arabia.gravyforthebrain.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82/?add-to-cart=629005&coupon=gftba3months
https://arabia.gravyforthebrain.com/cart/?add-to-cart=1266&coupon=getgftbnow
https://arabia.gravyforthebrain.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82/?add-to-cart=629014&coupon=gftba6months
https://arabia.gravyforthebrain.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82/?add-to-cart=628820&coupon=gftba1year
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