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 عالمات )االسم ,والفعل,واحلرفاحملاضرة الثانية :  

 )االسم ,والفعل,واحلرف( عالمات

 :-رمحه اهلل-قال بن مالك 

 َوُمْسَنٍد ِلاِلْسِم َتْمِييٌز َحَصْل……باجَلرِّ َواْلتَّْنِويِن َوالنَِّدا َوَأْل -10

 َوُنوِن أْقِبَلنَّ ِفْعٌل َيْنَجِلي……بَتا َفَعْلَت َوَأَتْت َوَيا اْفَعِلي  -11

 ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َيِلي َلْم َكَيَشْم……ِسَواُهَما اْلَحْرُف َكَهْل َويف َوَلْم -12

 ِبالنُّوِن ِفْعَل األْمِر ِإْن أْمٌر ُفِهْم……األْفَعاِل ِبالتَّا ِمْز َوِسْم َوَماِضَي -13

 ِفيِه ُهَو اْسٌم َنْحُو َصْه َوَحيََّهْل……وَاأَلْمُر إْن َلْم َيُك ِللنُّوِن َمَحْل -14

 عالمات االسم

 َحَصْل َوُمْسَنٍد ِلاِلْسِم َتْمِييٌز……باجَلرِّ َواْلتَّْنِويِن َوالنَِّدا َوَأْل-10

اآلن سيطرح لنا كيف نقبض على االسم,إذا كان عندنا جمموعة من الكلمات نريد أن نصنف 

هذه الكلمات إىل حقلها املناسب :نضع االسم يف خانة االسم و الفعل يف خانة الفعل ثم نضع 

 احلرف يف خانة احلرف,فكيف نعمل؟

 هناك عالمات ظاهرة تدل على كل كلمة من هذه الكلمات

 لنا بن مالك رمحه اهلل مخس عالمات هنا:اجلر ,التنوين,النداء,أل التعريف,االسناد يسوق

 و هذا كله جيعل االسم مميَّزا عن قسيميه:الفعل واحلرف

فبمجرد أن نرى كلمة تقبل اجلر فهي إسم ,نرى كلمة تقبل التنوين فهي إسم,نرى كلمة 

ئعة اليت تسمى "أل"فهي إسم,كلمة يف تقبل أن تنادى فخي إسم, كلمة تقبل هذه الالصقة الرا



 اجلملة يسند إليها فهي إسم.

 اجلر:-1

 ما املقصود باجلر؟

 اجلر :أول العالمات اليت مّتيز االسم عن قسيميه"الفعل و احلرف"

 و املقصود به ما حيدثه عامل اجلر سواء كان اجلر حبرف جر أم باإلضافة أم بالتبعية .

 أنواع اجلر:

 ثالثة:

 اجلر جر حبرف-1

 جر باإلضافة-2

 جر بالتبعية-3

 كل هذا موجود يف كلمة عظيمة هي :"بسم اهلل الرمحن الرحيم"

 نقول يف اإلعراب:

 الباء:حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب

اذن هي اسم --اسم:اسم جمرور بالباء و عالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره و هو مضاف 

 اجلربالضرورة ألنها قبلت 

و هذا نوع من <--اهلل:لفظ اجلاللة )تأدبا مع هذا اللفظ العظيم(مضاف إليه جمرورا باإلضافة

 الرتكيب يسمى "الرتكيب اإلضايف".

فالرتكيب اإلضايف:يرتكب من امسني ,األول نكرة و الثاني معرفة فيتحقق التعريف و يتحقق 

 التخصيص.

  إليه فيكون جمرورا دائما باإلضافةاألول يعرب حسب موقعه من اإلعراب أما املضاف 

 الرمحن الرحيم:كالهما نعتان أو صفتان جمروران تابعان ملنعوتهما اسم اجلاللة "اهلل" .

 (التنوين2

 التنوين لغة:التصويت

 نقول "نوَّن الطائُر" أي غنى الطائر و صوَّت



فتحتني أو  اصطالحا:نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم تنطق و ال تكتب,و هي عبارة عن

 ضمتني أو كسرتني.

 مثال /"مجيٌل "تنطق هكذا "مجيُلْن"

 أنواعه:

 (تنوين التمكني:و هو الالحق باألمساء امُلعربة1

 مثل :زيٌد,رجٌل

 (تنوين التنكري:يلحق ببعض املبنيات داللة على تنكريها2

 مثل :سبويٍه ,صٍه,مٍه,إيٍه,آٍه,أفٍّ

 نؤن  السام,(تنوين املقابلة:هو الذي يلحق جبمع امل3

 مثل:مسلماٌت

مسي بذلك ألنه يقابل النون يف مجع املذكر السام"مسلمون",فال نكتب "مسلموٌن" أو 

 "مسلموٍن" أو "مسلمونًا", فالنون هنا هي عوض عن التنوين.

 (تنوين الِعَوض:و هو على ثالثة أقسام:4

و أنتم }مثل  *عوض عن مجلة:هو ما يلحق "إْذ" عوضا عن مجلة حمذوفة تكون بعدها1

 أي :و أنتم حني إذ بلغت الروح احللقوم تنظرون <--{حينئٍذ تنظرون

كلُّ الناس قائم )ألن التنوين ميتنع يف اإلضافة <--,مثل: كلٌّ قائم *عوض عن اسم حمذوف2

 فال نقول "كٌل الناس قائم"(

ياء *عوض عن حرف حمذوف,و يكون يف اإلسم املنقوص,و االسم املنقوص هو املنتهي ب3

 قاٍض<--الزمة مكسور ما قبلها. مثل:قاضي,القاضي

فــ"القاضي "معرف بأل و التنوين تنكري يف أغلبه و ال جيتمع التعريف مع التنكري,فإذا 

  حذفت "أل يرجع" اإلسم إىل تنكريه"قاٍض".

يقال أنه تنوين تنكري و ال بأس باجتماع التنوين يف نظري "تنوين التنكري" و "تنوين 

 العوض".

 و هو خاص بالشعر,و هو الذي يلحق بالقوايف امُلطَلقة حبرف علة. (تنوين الرتمن:5



 مثل:أقلي اللوم عاذال و العتابًا***و قولي إن أصبُت لقد أصابًا

 و األصل:العتاَبا ,أصاَبا,و لكن الشاعر أتى بالرتمن.

 و هناك من تردد حول قبوله فال مشكلة يف هذا.

 ( النداء3

 منري" عندما أقول "يا

 فـ"منري" بالضرورة اسم ألنه قبل النداء.

 (أل التعريف4

 كل كلمة تقبل "أل "هي اسم بالضرورة

 اْلَيْأُكُل<---فال نقول يأُكُل

 و تنقسم إىل قسمني :جنسية و عهدية

 تفيد العموم,مثل : *اجلنسية1

 أي جنس اإلنسان كله ضعيف.{َوُخِلَق اإِلْنَساُن َضِعيفًا }-

 من املرأة" أي أن جنس الرجل أقوى من النساء يف الغالب"الرجل أقوى -

و يقصد بها تعريف الشيء بعينه شرط أن يكون السامع أو املخاَطب يعرف هذا  *العهدية:2

 االسم أو تعرض له من قبل.

 مثل:لو قلت لصديقك )فالن (الذي اغتاب صديقك )عالن ( :"ال تغتب الرجل يا فالن".

 ع:و أل العهدية ثالثة أنوا

 ,أي أن املعهود ُذِكر يف سياق ُمعيَّن . أل العهدية الذِّْكِرية-1

فكلمة "الرسول"تعين  { َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسواًل َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل}مثل قوله تعاىل 

 موسى عليه السالم ألنه سبق ذكره يف السياق,فهذا عهد ِذكري.

 ي اليت يكون ُمعرَِّفها معهودا يف الذهنأل العهدية الذهنية:ه-2

غار ثور,فهنا عهد ذهين يف رؤوسنا من خالل <-- {ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر}مثل قوله تعاىل 

 ثقافتنا و من خالل انتمائنا لإلسالم.

 أل العهدية احلضورية,أي تدل على حضور الشيء عيانا-3



كلمة السمك <---يت شوت أمي السمك."مثال:"اشرتى أبي من السوق مسكا و ملا عاد إىل الب

 حاضرة يف السياق .

 و قد جيتمع نوعان يف اجلملة.

 ( اإلسناد5

اإلسناد: عالمة رئيسة وال تكون إال يف الرتكيب,وهو عالقة ارتباط قائمة بني ركين اجلملة 

 ,سواء كانت اجلملة امسية أو فعلية,فالعالقة بني امُلسند و املسند إليه هي اإلسناد.

 كنا اجلملة اإلمسية:املبتدأ و اخلرب*ر

 *ركنا اجلملة الفعلية:فعل و فاعل

  القمر طالع-مثل :

 أسندنا )أي أوكلنا(الطلوع إىل القمر<---القمر :مبتدأ ,طالع :خرب

 طلَع القمُر-

 أسندنا أيضا الطلوع إىل القمر<--- طلع:فعل ,القمر:فاعل

 فعلية ,ألنه ال ُيسَند إال لإلسم.اذن فالقمر اسم سواء يف اجلملة اإلمسية أو ال

فلذلك متييٌز حصل لالسم:باجلر و بالتنوين وبالنداء وبـ"أل"و باإلسناد,فأي اسم من األمساء -

طبَّقت عليه عالمة أو عالمتني فإنك ستخرج بيقني أن هذه الكلمة اسم ليست فعال وليست 

 حرفا.

--------------------------------------------- 

 ت الفعل:عالما

 ْبَتا فعلَت وأتت ويا افعلي*** ونوِن أقبلنَّ فعل ينجلي-11

 هو هنا ال يتحدث عن االسم و لكن يتحدث عن الفعل مُبجمِل األمور.

 أنواع الفعل:

 أمر)مستقبل(-حاضر)مضارع(  -الفعل ثالثة أنواع:ماض 

 :أي ينجلي و يتضح لنا الفعل بصفة عامة بعالمات يف اجلمل هي: "ينجلي"

 تاء فعلَت:أي تاء الفاعل "كتْبُت ,كتْبَت,كتْبِت"*



 *تاء أَتْت: أي تاء التأني  الساكنة "كتَبْت,رمَسْت,جلَسْت"

 *ياء افعلي:أي ياء املخاطبة "اكُتِبي ,اشَرِبي"

 *نون اقبلنَّ :أي نون التوكيد )الثقيلة و اخلفيفة("اكتَبنَّ,يشرَبْن,َتَفهَّْمنَّ"

 

 على السكون التصاله بتاء الفاعل.مثال:كتبَت:فعل ماض مبين 

--------------------------------------------- 

 عالمات احلرف

 ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َيِلي َلْم َكَيَشْم……ِسَواُهَما اْلَحْرُف َكَهْل َويف َوَلْم -12

:أي سوى اإلسم و الفعل,و ال يقبل عالمات أي منهما, فهو اذن ال عالمة  "سواهما احلرف"

 ,و يعرف بأنه ليس له معنى يف نفسه بل يكون معناه يف غريه.له

 أنواع احلرف:

 بعض احلروف خمتص بالدخول على األمساء و األفعال-1

 مثال:

 *هل : حرف استفهام يدخل على الفعل واالسم

 هل دخل سارية؟

 هل سارية موجود؟

 و بعضها خمتص بالدخول على األمساء فقط-2

 اءمثال*يف :حرف خمتص باألمس

 نقول :القلم يف جييب"

 وال ميكن أن نقول مثال "ِفي َيْأِتي".

 و بعضها خمتص بالدخول على األفعال فقط.-3

 مثال:

 *م:حرف خمتص باألفعال

 مثل:َلْم َيَشْم )يشم يعين يشم (



 جزمنا هذا الفعل ألن "م" حرف جزم.

 اذن احلرف ال يقبل أي عالمة.

--------------------------------------------- 

 عالمات الفعل املضارع:

 وهي عالمة رئيسة.<--- دخول "م"-1

  مثل:َلْم َيَشْم

- أنه يقبل السني و سوف )حريف التسويف(فتقلب الفعل املضارع من احلال إىل االستقبال -2

 وهي عالمة رئيسة أيضا<--

 غدا ليست هناك قرينة تدل على أنه ييأكل اآلن أو--مثال:*يأكل بشري الطعام

 هناك داللة على املستقبل ألن هناك قرينة ,وهي هنا "السني".--*َسَيأكُل بشري الطعام

 الزوائد املوجودة يف أوائله اجملموعة يف قولنا "نأتي" أو "أنيت"-3

 اهلمزة<-- آكل أنا

 النون<--نأكل حنن

 التاء <--تاكل هي

 الياء<--يأكل هو

د تلك احلروف و هي ليست يف املضارع,فهذه ولكن ليس شرطا فقد تأتي أفعال مبدوءة بأح

 العالمة ليست عالمة رئيسة.

--------------------------------------------- 

 عالمات الفعل املاضي:

 ِبالنُّوِن ِفْعَل األْمِر ِإْن أْمٌر ُفِهْم……َوَماِضَي األْفَعاِل ِبالتَّا ِمْز َوِسْم -13

 الفعل املاضي يقبل :

 تأني  / كتَبْتدخول تاء ال-1

 تاء الفاعل /أكلُت أكلَت ,أكلِت-2

 فال ميكن أن نقول مثال "أنا يرُكْضُت".



--------------------------------------------- 

 عالمات فعل األمر

 ِبالنُّوِن ِفْعَل األْمِر ِإْن أْمٌر ُفِهْم……................... َوِسْم -13

 لفعل األمر.أي اجعل مسة و هي النون  "ِسْم "

 فعل األمر له عالمتان :

 عالمة معنوية :داللة الطلب *1

 أي أطلب منها طلبا و هو الكتابة <-- مثال :يا مسراكتِبي الدرس

 *عالمة ظاهرة :قبول نون التوكيد اخلفيفة و الثقيلة2

 )أؤكد عليه أن يكتب(. <-- مثال:اكُتَبْن الدرس يا سارية ,اكتَبنَّ الدرس..

 

 

 

 

 

 

 


