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 تعريف الكالم
 نحويّ  والثاني ، لغوي أحدىما:  معنَيان لو : لكالما

 واإلشارة والكتابة كالخط يكن لم أم ، لفظا   َأكان سواء   ، َفائَِدة   بسببو َتْحُصلُ  َعمَّا عبارة فهو :الغوي الكالم أما

 ، مركَّبا   يكون أن والثاني ، ظا  لف يكون أن األول:  أمور أربعة فيو يجتمع أن من فالبُدَّ  :النحوي   الكالمُ  وأما
 . العربي بالوضع موضوعا   يكون أن والرابع ، مفيدا   يكون أن والثالث

                مذروطماظؽالممم

م

 

مممممممممممممممممم
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م

م

ماظؽالممػوماظؾػظمادلرطبمادلػقدمظؾوضعم-1

م.اظؾػظمأنمؼؽونمصوتًامعشؿؿاًلمسؾىمبعضماحلروفماهلفائقةم-أ(

م.حؼقؼةمأومتؼدؼرًاممأومأطـرادلرطبمأنمؼؽونمعمظػًامعنمطؾؿؿنيم-ب(

م.حيلنمدؽوتمادلؿؽؾممسؾقهمأنادلػقدمم-ج(

م.اظوضعمػوماظوضعماظعربيم-د(

م

أعـؾةمم م

م

مدللؿوصىماظشروطمأعـؾةمظؾؽالمما

مؼضيءماظؼؿرمظقاًلم,محمؿدمصػوةمادلردؾنيم,مآمربـام,محمؿدمغؾقـام,مماهلاللمدارع,ماجلومصقوم,ماظؾلؿانمعـؿرم

مأعـؾةمظؾػظمادلػرد

محمؿدم,مسؾىمم,مإبراػقمم,مضامم,معن

محؼقؼةأعـؾةمظؾؽالممادلرطبم

مآمربـام,محمؿدمغؾقـا,ممضاممزؼدم,محمؿدمصػوةمادلردؾنيم
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مةمظؾؽالممادلرطبمتؼدؼرًاأعـؾ

مأخوكم,مصؿؼولمحمؿدمصفذهماظؽؾؿةمتعؿربمطالعًامألنماظؿؼدؼرمحمؿدمأخيإذامضالمظكمضائلم,معنم

مظؾؿرطبمشريمادلػقدأعـؾةم

مظوماغصفماظـاسم,مإذامجاءماظصقفم,مإنمرؾعتماظشؿس

مم

           اظؽالمماضلاممم

م

م

ماحلرفممممممممممممماظػعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماالدمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

معامدلمسؾىمععـىميفمشريهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

معامدلمسؾىمععـىميفمغػلهمممممممممممممممممممممممممممممملمؼؼرتنمبزعانممممم

م

م

مواضرتنمبزعانمممممممممممعامدلمسؾىمععـىميفمغػلهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

ماألعرممممممممممممممممممممممممممممممممممادلضارعمممممممممممممممممادلاضيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

مماظؽالممثالثةمأضلامم

م:مادمموصعلمومحرف

مؾىمععـىميفمغػلهموملمؼؼرتنمبزعاناالدممػومعامدلمسم-أ(م

ماألعرمظـالثةمادلاضيمواحلالمومىمععـىميفمغػلهمواضرتنمبلحدماألزعـةمااظػعلمػومعامدلمسؾ-مب(م

ماحلرفمعامدلمسؾىمععـىميفمشريهم-ج(م

م

عـؾةمام م

م

مأعـؾةمسؾىماالدم

ممحمؿدم,مسؾىم,مرجلم,مذيلم,مغفرم,متػاحةم,مسصا

مأعـؾةمسؾىماظػعل

ممممطؿبم,مصفمم,مخرجم,ممسعم,متؽؾممماظػعلمادلاضيمعـل

مؼؽؿبم,مؼػفمم,مخيرجم,مؼلؿعم,مؼؿؽؾمماظػعلمادلضارعمعـل

م,ماخرجم,مامسعم,متؽؾماطؿبم,ماصفمممصعلماألعرمعـل

مأعـؾةمسؾىماحلرف

مأومعنم,مإديم,مسنم,مسؾىم,مإالم,مظؽنم,مإنم,مأنم,مبؾىم,مبلم,مضدم,مدوفم,محؿىم,مملم,مالم,مظنم,مظوم,مدلام,مظعلم,معام,مالتم,مظقتم,مثمم,

م



 ٖ 

م

م

رفاالدممواظػعلمواحلمسالعاتمم

م

م

م

ماظػعلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحلرفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماالدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

معامالمؼصحمععهمدظقلماالدممواظػعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

متاءماظؿلغقثماظلاطـةمممممممممممممدوفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظلنيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مادلاضيمممممممممممممممممممممممممممممممممممادلضارعممممممممممممممممممممممممممممادلضارعمممممممممممممممممضارعممممممممممممادلاضيممممممممممممممممادلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

مولماألظفمواظالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضؾولمحروفماجلراجلرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؿـوؼنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضؾمممممممممممممممم

م

م

م

محرفماظؼلمممماظالمممممممممممممممماظؽافمممممممممممممممممممممممممممماظؾاءممممممممممربممممممممممممممممممميفمممممممممممممممممممممممممممممإديمممممممممممممممممممممممسنمممممممممممممممممممسؾىممممممممممممممممممعنمممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

ماظؿاءمممممممممماظؾاءمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظواومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مدماألمسالعات

ماجلرسالعةم

معررتمبرجٍلمطرؼٍمم,مصؽؾؿةم)رجل(مهلامسالعةماألدمموػيماجلرممومطذظكمطؾؿة)طرؼٍم(.م

مسالعةماظؿـوؼنم

م.حمؿٍدم,مطؿاٍبم,معلؾؿاٍتم,محقـؽٍذ

ممواظالمدخولماإلظفم

م(مادممظدخولماإلظفمواظالممؽقؿقاءاظ,مصؽؾؿةم)ضلمماظؽقؿقاءم

محروفماجلردخولمم

م,م)اظلؿاء(مأدممظدخولمحرفماجلرمسؾقهم6مضالمتعادي:م)َأَصَؾِممَؼـُظُرَوْامِإَظىماظّلَؿكِءمَصِوَضُفِم(قم

ماظػعلمسالعات

ممدخولمضد
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م,م)أصؾح(مصعلمظدخولم)ضد(مم1نتعادي:م)َضِدمَأْصَؾَحماْظُؿِمِعـُوَن(ادلمعـومعـالمضوظه

مدخولماظلني

م(مصعلمظدخولماظلنيَؼِعَؾُؿوَن,م)مم5َطاّلمَدَقِعَؾُؿوَن(اظـؾلممتعادي:م)موظهضعـالمم

مدخولمدوف

م(مصعلمظدخولمدوفَتِعَؾُؿوَن,م)م3مضالمتعادي:م)َطاّلمَدِوَفمَتِعَؾُؿوَن(اظؿؽاثرم

متاءماظؿلغقثماظلاطـة

متاءماظؿلغقثماظلاطـةم)ضاظت(مصعلمظدخولم92َأُتُهمِصيمَصّرٍةمَصَصّؽِتمَوِجَفَفامَوَضاَظِتمَسُفوٌزمَسِؼقٌم(اظذارؼاتمضالمتعاديم)َصَلْضَؾَؾِتماِعَر

مممصؼدمتدخلمسؾىماالدممةأعامإذامطاغتمتاءماظؿلغقثمشريمداطـ

م,شريمداطـةم,م)ررية(مظقلتمصعالمالنمتاءماظؿلغقثم29ضالمتعاديم)َضاَلمػَـََذامَرِحَؿٌةمّعنمّرّبي(م]دورةم

 

اإلسرابموأغواسهمم

م

م

مم

مواظـصب,ماظرصع:مصادلشرتكمبلحدػؿا,مخمؿصموضلممواألصعال,ماألمساءمبنيمعشرتكمضلم

مثؼقل,مرواجلمخػقف,ماالدممألنمباالدممراجلمواخؿصاصمماجلزمموباظػعلم,جلرامباالدمموادلكؿص

مظػظهمألنمثؼقل؛ملواظػعمخػقف,مصفومحرف,مأومحرطةمحذفمواجلزمماظـؼقل,ماخلػقفمصلسطي

م.ظؾؿعادلمرؾؾاماخلػقف,ماظـؼقلمصلسطيمثؼقل,مصفومعرطؾة,مودالظؿهمعػرد,

م

م
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م

م

م
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مم

مادلاضيماظػعل

ماظػعلمادلاضيمدائؿًاممؼلتيمعؾـقاموػومسؾىماظـقوماظؿاظي:مم-(1

اظواو(ممزاػرةموضدمتؽونمعؼدرةم,مصؿؽونمعؼدرةميفمحريفماظعؾةم)األظفموم: ٚاٌفرذح لذ ذىْٛيُثٕى ػٍى اٌفرح -1

موتؽونمزاػرةميفمحرفماظعؾةم)اظقاء(موبؼقةماحلروف

 ََٔجَخ . -َدَسَط  -إرا ٌُ يرصً تٗ شيء ٔذٛ :َورَةَ  - أ

  َدَسَسْد. –إرا اذصٍد تٗ ذاء اٌرأٔيث ٔذٛ :َورَثْد -ب
 و تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، مثل ) و قالت أْخُرْج عليهن...(

 ير المثنى )األلف( من أجل حدوث التناسب النطقي، كقوله تعالى:) قالتا أتينا طائعين(.و تحرك بالفتح إن و ليها ضم
 َدَسسا. –إرا اذصٍد تٗ أٌف االثٕيٓ ٔذٛ:َورَثا  -ج    
 : يُثٕى ػٍى اٌغىْٛ-2

. -ورثٕا–إرا اذصٍد تٗ ذاء اٌفاػً ٚ)ٔا( اٌفاػً  أٚ ْٔٛ إٌسٛج ٔذٛ: َورَْثُد  َٓ ممَورَْث

ؿريماظرصعمعؿقرطامظقؾـىماظػعلمادلاضيمسؾىماظلؽونمصانمطانمضؿريماظرصعمداطـامؼؾـىمؼشرتطمأنمؼؽونمضو

ممسؾىماظػؿح

 :سثة تٕاءٖ ػٍٝ اٌسىْٛ )وشا٘ح ذٛاٌي استغ دشواخ ِرٛاٌيح(ِالدظح

 

 : يُثٕى ػٍى اٌضُ-3

 َدسُسٛا . –إرا اذصٍد تٗ ٚاٚ اٌجّاػح ٔذٛ : َورثُٛا 

 :ىقاردةىاأللفىالفارقظىومواضطكامالحظظ:
        سّيد األٌف اٌفاسلح تٙزا االسُ : ألٔٙا ذفشق تيٓ ٚاٚ جّغ اٌّزوش اٌساٌُ ٚاٌٛاٚ األصٍيح ٚ ٚاٚ اٌشفغ..ِثاي:

                                                    ٚاٚ جّاػح.  "وٍٛا ٚاششتٛا ٚال ذسشفٛا" 

      ٚاٚ أصٍيح.     ستٕا ٌيىشف ضشٔا ٔذػٛ  

 ٚاٚ سفغ جّغ اٌّزوش اٌساٌُ، ٚاٌري في داٌح إٌصة ذصثخ ياًء " إْ ِسٍّي اٌؼاٌُ فاضٍْٛ "   فاضٍْٛ. اٌُاٌؼ ِسٍّٛ  

 ِٛاضغ وراترٙا:

 اٌٛاجة . ورثٛاتؼذ اٌفؼً اٌّاضي ِثً: اٌطالب  –أ 

 اٌٛاجة .اورثٛا تؼذ فؼً األِش ِثً:  –ب 

 إال هللا. ٌٓ ذؼثذٚا تؼذ اٌفؼً اٌّضاسع إٌّصٛب إرا واْ ِٓ األفؼاي اٌخّسح: –ج 

 تؼذ اٌفؼً اٌّضاسع اٌّجضَٚ إرا واْ ِٓ األفؼاي اٌخّسح ِثً: ال ذؼثذٚا إال هللا. –د 

 المواضعىالتيىالىتكتبىفوكا:

ّْ ٘زٖ األٌف ال ذىرة تؼذ جّغ اٌّزوش اٌساٌُ في داٌح اٌشفغ ِثً :  -أ          اٌّذسسح داضشْٚ.  ِـؼٍّٛأ

 ً اٌّضاسع اٌّثذٚء تأدذ اٌذشٚف اٌراٌيح ) أٔيد ( .  ٚال ذىرة تؼذ اٌفؼ -ب        

          أْ ذىْٛ سؼيًذا. أسجٛاٌّٙضج:     

 أْ ذىْٛ سؼيًذا. ٔشجٛإٌْٛ:     

ًَّ خيش . يشجٛاٌياء:         اٌّؼٍُ ٌطالتٗ و

 إٌٝ وً خيش ذذػٛاٌراء: أٔد     
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مادلضارعماظػعل

مفماجملؿوسةميفمطؾؿةم)أغقت(اظػعلمادلضارعمالبدمأنمؼؽونمأوظهماحدماحلرو-1

مسلمصقهم)غا(موػومعلؿرتموجوبااإذامطانمعؾدوءًامباهلؿزةمصؿؼدؼرماظػ-أ

مسلمصقهم)دمن(موػومعلؿرتموجوبااإذامطانمعؾدوءًامبـونمصؿؼدؼرماظػ-ب

مسلمصقهم)ػو(موػومعلؿرتمجوازااإذامطانمعؾدوءًامباظقاءمصؿؼدؼرماظػم-ج

ممصقهم)أغت(موػومعلؿرتموجوبالمساإذامطانمعؾدوءًامباظؿاءمصؿؼدؼرماظػ-د

موؼؼلمماظػعلمادلضارعماديمثالثةماضلام

م(اظصققحماالخرماظػعلمادلضارعم)اظؼلمماالول:

ماوالم:ماظرصع

م:مباظضؿةماظظاػرةممعامملمؼلؾؼهمغاصبموالمجازممماظرصعم-1

مممثاغقام:ماظـصب

ماذامدؾؼهماحدماحلروفماظـاصؾةممباظػؿقةماظظاػرةماظػعلمادلضارعمعـصوب-1

ماحرفماظـصبمػيم)أن,ان,ظن,طيمأذن,المماجلقود(

مثاظـام:اجلزم

مماذامدؾؼهماحدماحلروفماجلازعةممباظلؽونممجمزوماظصققحماالخرماظػعلمادلضارعم-1

مادواتماجلزممػيم)ملم,دلا,الغاػقةم,المماالعر(

ميفمحاظؿني:اظػعلمادلضارعمعؾينمم-رابعًا:اظؾـاء

َّٓ أخٛن إٌٝ اٌثذش إرا اذصٍد تٗ إدذ يُثٕى ػٍى اٌفرح –أ  ٜ ٔٛٔي اٌرٛويذ، ِثاي : ٌِيز٘ثَ

ْٓ وّا يشاء.  ٌٚيسثََذ

َّٓ : فؼً ِضاسع اذصٍد تٗ ْٔٛ اٌرٛويذ اٌثميٍح ٚإػشاتٗ : فؼً ِضاسع ِثٕي ػٍٝ  ٌيز٘ثَ

 اٌفرذح الذصاٌٗ تْٕٛ اٌرٛويذ اٌثميٍح .

َٓ تؼ يُثٕى ػٍى اٌغىْٛ - ب ٍْ . إرا اذصٍد تٗ ْٔٛ إٌسٛج. ِثاي : األِٙاخ يذرف ّٓ يذ٘

:فؼً ِضاسع ِثٕٝ ػٍٝ اٌسىْٛ الذصاٌٗ تْٕٛ إٌسٛج. ٚإٌْٛ ضّيش ِرصً ِثٕي  َٓ يذرفٍ

 ػٍٝ اٌفرذح في ِذً سفغ فاػً
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 المضارع المرفوع  المضارع المجزوم  المضارع المنصوب

ػالِح ٔصثٗ اٌفرحح إرا 

 عثمٗ أحذ اٌحشٚف اآلذيح :
 

ػالِح جضِٗ اٌغىْٛ إرا 

 عثمٗ أحذ اٌحشٚف اآلذيح
 

ػالِح سفؼٗ اٌضّح ، إرا 

ٌُ يغثمٗ حشف ٔاصة أٚ 

 حشف جاصَ

 ْْ ْٓ  أ  َويْ  ٌَ
 الَ

 اٌرؼٍيً

 
 ُْ ٌَ 

 ال

 إٌا٘يح

 الَ

 األِش

  

  

              

ْْ يجة  َُ  أ  إٌظاَ ٔرؼٍ
 

 ُْ  ػٓ اٌصف . ْْ أخشج ٌ
اٌرٍّيذذز اٌذساجذذح  يشوببةُ  

. 

 ْٓ ََ  ٌذذذ اٌذذذزت يرذذذ ٔى فذذذي  يٕبببذ

 األِٛس

 
 اب .اٌىز ذصذقْ  ال

 
 اٌثٕد تاٌحثً . ُْ ذٍؼة

ػٍى  يذافعَ  وييغٙش اٌششطي 

 األِٓ

 
ًٌ ِٕا إٌظاَ . ْْ يرؼٛدٌ  و

اٌض٘ش فذي اٌشتيذغ  يرفرخُ  

. 

 عؼيذا   رؼيشَ ٌِ  افؼً اٌخيش
تاٌىشج فذي اٌفٕذا   ٍٔؼةُ    

. 

    اإلعراب
 

  اإلعراب
  

   اإلعراب
بعالما  منصاب  فعل مضارع  

ه الظرهعة على آخع الفتح نصبه 
. 

 
بعالماا  مجاامب  فعاال مضاارع  

الظاارهعة علااى  الساانب جممااه 
 آخعه .

 
معفااااااب  فعاااااال مضاااااارع  
الضاااااام  بعالماااااا  عفعااااااه 
 الظرهعة على آخعه .

 اٌفؼً اٌّضاسع اٌّؼرً االخش( )ااٌمغُ اٌثأي:

 

ماوالم:اظرصع

مسؾىماظواوماوماظقاءمظؾـؼلماذمطانمععؿلماالخرمباظضؿةمادلؼدرةماظرصعم-1

معيعـل:مؼدسومم,ماومؼر

مؼرعيماظصقادماظشؾؽةم,م)ؼرعي(مصعلمعضارعمعرصوعمباظضؿةمادلؼدرةمسؾىمآخرهمعـعمعنمزفورػاماظـؼل

ماظرصعمباظضؿةمادلؼدرةمسؾىماظفمظؾؿعذرمعـلم)خيشىمادلمعنمآم(م-9

مثاغقا:ماظـصب

ماظـصبمباظػؿقةماظظاػرةماذمطانمععؿلماالخرمباظواوماوماظقاءمعـلم)ؼدسوم,ؼرعي(-1

مقةمادلؼدرةماذامطانمععؿلماالخرمباظفمعـل)ظنمخيشىماظعراقماظعدو(ماظـصبمباظػؿم-9

م
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مثاظـا:ماجلزم

مجيزممحبذفمحرفماظعؾةممعـلم)ملمغـسَمم,ملمؼرِم,مملمؼدُع

ماخلؿلـــــةماألصعــــالماظـاظث:ماظؼلم

م

ذيعمأومضؿريمم)ادلذطرموادلمغث(األصعــــالماخلؿلـــــةمػيماظػعلمادلضارعمإذاماتصلمبهمضؿريمتــقة

مأومضؿريمادلمغـةمادلكارؾة)ادلكاربمواظغائب(

مؼػعالنمممماظػعلمادلضارعمإذاماتصلمبهمضؿريماظؿــقةمادلذطر

متػعالنمماظػعلمادلضارعمإذاماتصلمبهمضؿريماظؿــقةمادلمغث

متػعؾونماظػعلمادلضارعمإذاماتصلمبهمضؿريمذيعم

مؼػعؾونمماظػعلمادلضارعمإذاماتصلمبهمضؿريمذيعمظؾغائب

متػعؾنيمدلضارعمإذاماتصلمبهمضؿريمادلمغثمادلكارؾةاظػعلما

مممماخلؿلةماالصعالمسرابا

ماالصعالماخلؿلةمترصعمبـؾوتماظـونموتـصبموجتزممحبذفماظـون

م(مصعلمعضارعمعرصوعموسالعةمرصعهمثؾوتماظـونَتِعَؾُؿوَن,م)م29اظؾؼرةممَوَأِغُؿِممَتِعَؾُؿوَن(ممضالمتعادي:م)ماظرصعمبـؾوتماظـونم-1

,مصعلمعضارعمعـصوبمبـؾنموسالعةمغصؾهمحذفماظـونمألغهمعنماألصعالمم92ضالمتعادي:م)َوَظنمَتْػَعُؾوْا(ماظؾؼرةمذفماظـونحببماظـص-9

ماخلؿلة.

(مصعلمعضارعمجمزوممبـمملموسالعةمجزعهمحذفماظـونمألغهمعنمَتْػَعُؾوْا)م92ماظؾؼرةمضالمتعادي:م)َصِننمّظِممَتْػَعُؾوْا(ذفماظـونحباجلزمم-3

معالماخلؿلةاألص

مخالصةماسرابماظػعلمادلضارع

  اظـصب اجلزم
 اظػعل اظرصع

  اظػؿقة اظلؽون
 ادلضارعماظصققحماآلخر اظضؿة

  اظػؿقةمادلؼدرة حذفمحرفماظعؾة
 ادلضارعمادلعؿلماآلخرمباألظف اظضؿةمادلؼدرة

  اظػؿقةماظظاػرة حذفمحرفماظعؾة
 ادلضارعمادلعؿلماآلخرممباظواوموماظقاء رةاظضؿةمادلؼد

م محذفماظـون م م م

 األصعالماخلؿلة ثؾوتماظـون ـونحذفماظ



 ٔٓ 

 صعلماالعر

 

 ويتميز بقبول عالمة مما يأتي:

  قبول ياء المخاطبة، مثل: اقنتي -

 قبول نون التوكيد، مثل: اقبمّن، اسكتنّ  - 
 البناء عمى السكون:-أ

 ٌٕسٛج.  إرا ٌُ يرصً تٗ شيء أٚ إرا اذصٍد تٗ ْٔٛ ا ويكون ذلك في حالتين:

 َأْسِمْع ِبِيْم َوَأْبِصْر.إذا كان صحيح اآلخـر، ولم يتصل بو شيء، كقولو تعالى:  -ٔ
فؼً أِش ِثٕي ػٍٝ اٌسىْٛ الذصاٌٗ  .َوَأِطْعَن المََّو َوَرُسوَلوُ إذا أسند إلى )نون النسوة(، مثل قولو تعالى:  -ٕ

 ي ِذً سفغ فاػً .تْٕٛ إٌسٛج. ْٚٔٛ إٌسٛج ضّيش ِرصً ِثٕي ػٍٝ اٌفرخ ف
 ففعل األمر مبني عمى السكون في الحالتين، نظير ما يجزم بو الفعل المضارع، مثل: لم َيْسَمْع، لم َيكتْبن.

 البناء عمى الفتح:-ب

ويكون ذلك في فعل األمر لمواحد إذا اتصمت بو إحدى نوني التوكيد: الثقيمة أو الخفيفة، سواء أكان الفعل صحيح 
، وادُعَوْن، وادُعَوّن، استعيْن، واسَعيّن. اآلخر أم معتال،  مثل: اكتَُبن، واْكتَُبنَّ

ٌٍرفشيك تيٓ ْٔٛ إٌسٛج ْٚٔٛ اٌرٛويذ اٌخفيفح يجة ِؼشفح ِا يٍي : إْ ْٔٛ إٌسٛج دائّاً ِثٕيح  :مالحظة

ْ ْٔٛ إٌسٛج ػٍٝ اٌفرخ ٚال ذأذي ساوٕح. أِا ْٔٛ اٌرٛويذ اٌخفيفح فذائّاً ذأذي ساوٕح. ِٚٓ ٔاديح ٚظيفيح فإ

 ٌٙا ِذً ِٓ اإلػشاب، أِا ْٔٛ اٌرٛويذ ال ِذً ٌٙا ِٓ اإلػشاب

           ع              ا             ع                 ا  ر 

     ع              رع  

     ر  ا    

    ا    

     ا  ر

      

ا                       

  ا ا         

ا      



 ٔٔ 

 البناء عمى حذف حرف العمة:-ج 

 )فاقض ما أنت قاضي(. واعُف عّناويكون ذلك إذا كان معتل اآلخر، مثل، قولو تعالى: 

 وتقول: اسع في الخير بين الناس.

ف العمة، وىي الواو أو الياء أو األلف، ووجود الضمة أو الكسرة فاألفعال )اعف، اقض، اسَع (، مبنية عمى حذف أحر 
 أو الفتحة داللة عمى الحرف المحذوف.

 ومضارع ىذه الصيغ ُيجزم أيضا، بحذف حرف العمة، مثل: لم يقُف، ولم يقِض، ولم َيْسَع.

 البناء عمى حذف النون:-د 

ادخموا  ،ادخال النارويكون ذلك إذا اتصمت بو ألف االثنين، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، مثل: قولو تعالى: 
 .ادخمي الصرحَ  ،الباب

 فاألفعال الثالثة مبنية عمى حذف النون، كمضارعيا إذا جاء بصيغ األفعال الخمسة، فإنيا تجزم بحذف النون أيضا.

َقةٍ عالى: وقد اجتمعا في قولو ت  .َوَقاَل َياَبِنيَّ اَل َتْدُخُموا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُموا ِمْن َأْبَواٍب ُمَتَفرِّ
م

 




 ٕٔ 



 



 ٖٔ 

 
 مثال: المبتدأ مع خبره -أ

َُ ٘ــٛ اٌذــــــُك                   خبرىجملظىادموظ:          اإلسـال
           

ىلىىالمبتدأىاألولىضمورىمنفصلىوطودىرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىِثرذأ أٚي ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌضّح .اإلدالُمى:ىى
ٍْ . هـــــــــوى:ى ىضّيش ِٕفصً ِثٕي في ِذً سفغ ِثرذأ ثـا
 ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌضّح)ىالضمــورى(ىىىخثش ٌٍّثرذأ اٌثأي الحـــُقىى:ى

 في ِذً سفغ خثش ٌٍّثرذأ األٚي اٌّىٛٔح ِٓ اٌّثرذأ اٌثأي ٚخثشٖ )ىهـــوىالحــقى(ٚاٌجٍّح االسّيح 
 



 ٔٗ 

 : خبرىالجملظىالفطلوظى-ب
ٚذىْٛ فٝ ِذً سفغ ٚالتذ ِٓ ضّيش ساتط يؼٛد ػٍٝ اٌّثرذأ ٚيىْٛ ِسررشاً أٚ ِرصبالً ... ٚفؼبً اٌجٍّبح إِبا أْ 

 يىْٛ ِاضياً ، أٚ ِضاسػاً ، ٚال يىْٛ أِشاً أتذاً.

 ْ(  ...... خثش جٍّح فؼٍح ٚاٌطالب )يزاوش -        )هو(ىىاٌطاٌة يزاوش. - ِثً :  

  الرابطىضمورىمتصل                                           الرابطىضمورىمدتتر 

ىِثرذأ ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌضّح .ىىالطالُبى:
ىفؼً ِضاسع  ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌضّح. ىذاكـــُرى:و

ىد ػٍٝ اٌطاٌة .ٚاٌفاػً ضّيش ِسررش ذمذيشٖ " ٘ـٛ " يؼٛ ىــــــــــــــىى:
 في ِذً سفغ خثش ٌٍّثرذأ األٚي . )ىوذاكــرى(ٚاٌجٍّح اٌفؼٍيح              

 خبرذبهىالجملظى-ج

 ٚيىْٛ فٝ ِذً سفغ ٚ٘ٛ ال يذراج ٌضّيش ساتط يؼٛد ػٍٝ اٌّثرذأ ٚ٘ٛ إِا :

    ٔ- خثش شثٗ جٍّح.            ٌيَٛ ظـشف صِاْ      ِثً : اٌشدٍح ا 

 اٌذتاتح     خثش شثٗ جٍّح. فٛقف ِىـاْ      ِثً : اٌجٕذٜ ظـش -           

    ٕ-  خثش شثٗ جٍّح.        فٝ اٌذمًجاس ِٚجشٚس     ِثً : اٌفالح 

 ىى)  اٌطاٌة في اٌفصً (نموذجىإررابيى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىِثرذأ ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌضّح .ىىالطالُبى:
ىثٕي ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػشاب.دشف جش ِ ىفـــيى:

 اسُ ِجشٚس ٚػالِح جشٖ اٌىسشج . ىالفصِلىى:

 ِٓ اٌجاس ٚاٌّجشٚس في ِذً سفغ خثش ٌٍّثرذأ . )ىىفيىالفصلى(ٚشثٗ اٌجٍّح  

 
 
 
 
 



 ٔ٘ 

 



 ٔٙ 
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٘بي اٌربي ذظٙبش فبي إٌطبك دائّباً سبٛاء أوأبد فبي تبذء اٌىبالَ أَ فبي ٚصبٍٗ ، ٚذشسبُ  همزةىالقطعى:ىى

 ٘ىــزا ) ء ( .

٘ي اٌري ذظٙش في إٌطك في تذء اٌىالَ ، ٌٚىٕٙا ال ذظٙـش في ٚصٍٗ ، ٚال ذشسُ ِطٍمباً  ألفىالوصلى:ىى

  ، ٌٚزٌه ذسّي أٌف اٌٛصً .
 مـــواضـع همــزة القطــع وألف الوصــــل  

  

ررظىفكيىهمزةىقطعىدواءىأكانىالفطلىكلىفطلىمضارعىمبدوءىبكمـزةىالمضاى:ملحــوظة هامة 
   ثالثوًاىأمىرباروًاىأمىخمادوًاىأمىددادوًاى.ى…

 

  :حزف ّ٘ضج اٌٛصً ِٓ وٍّري : اتٓ ٚاتٕح في األحٛاي اآلذيحذ                

  : إرا ٚلؼرا تيٓ اعّيٓ ػٍّيٓ ضّٓ اٌششٚط اٌراٌيحاٚال :

 . يٓ أٚ ِجّٛػريٓ : اتٕا ، اتٕراأْ ذىٛٔا ِفشدذيٓ ٚذثثد اٌّٙضج إرا وأرا ِثٕير -أ

ْ ثثرد األٌف ِثً : ِشسخ تخاٌٍذ اتٓ اٌٌٛيذ -ب ّٛ  . أْ يىْٛ اٌَؼٍُ فيٙا غيش ِْٕٛ فإرا ٔ

أْ ذمؼا ٔؼريٓ ٌالعُ لثٍّٙا فإْ ٚلؼرا خثشيٓ ثثرد ّ٘ضج اٌٛصً فيّٙا ٔحٛ : خاٌذ تٓ اٌٌٛيذ . جٛاتا  ٌّٓ  -ج

 خاٌذ اتٓ ِٓ ؟: ع ي

 . اٌغطش فإْ ٚلؼرا في أٚي اٌغطش ثثد أٌفّٙا ِثً : اتٓ اٌّثاسن أحذ ػٍّا  اٌّغٍّيٓ أالّ ثمؼا في أٚي -د

 . أالّ يفصً تيّٕٙا ٚتيٓ االعُ لثٍّٙا فاصً . ِثً : خاٌذ ٘ٛ اتٓ اٌٌٛيذ -٘ـ 

 أيضا  ذحزف ّ٘ضج اٌٛصً ِٓ وٍّري ) اتٓ ٚاتٕح ( إرا دخٍد ػٍيّٙا ّ٘ضج االعرفٙاَ ِثً : أتٕه ٘زا ؟ ثأيا :

 .يا تٕد اٌخطاب  . إرا دخٍد ػٍيّٙا يا  إٌذا  ِثً : يا تٓ آدَاٌثاُ:ث

ىألــفىالوصــــــلىهمــزةىالقطـــــعىعـــــوضــلما
ى(ى1)
  األدماءى

 
 

ى(2)ى
ىالحروفىى

ىىىىىى 
ى(3)
ىاألفطالىى

 

:         ِثً … جّيغ األسّاء 

 ششفأ] أدّذ ــ إتشا٘يُ ــ 

 …ِا ػذا  …[ــ إسّاػيً
 

         ِثً …  اٌذشٚفجّيغ 

 …[الــ إأْ ــ  ْــ إ إٌي ] 

 …...................ِا ػذا 
 

اٌفؼً اٌّاضي اٌثالثي       

 …… [] أخز ــ أِش ــ أوـً 

اٌفؼً اٌشتاػي : في ِاضيٗ 

ٚأِشٖ ِٚصذسٖ     ِٚضاسػٗ

َٓ ــ أُحِغٓ ــ أَْحِغٓ ــ  ] أَْحَغ

 …………… [إحغاْ 

اثٕراْ ــ  اثٕاْ ــ ــاتٕح ــ  اسد ــ اتٓــ  اسُ]

 [اِشؤ ــ اِشأج ــ ايُ هللا ــ ايّٓ هللا 

م******  
  اٌشّسيح                                   

م)ماظـم(ماظؿعرؼفممممممممم

 اٌمّـشيح                                  
 

 اٌفؼً األِـــش اٌثالثي      

 ….. [] اورة ــ افؼً ــ اششب   
اٌفؼً اٌخّاسي ٚاٌسذاسي  في ِاضيٗ ٚأِشٖ 

 ِٚصذسٖ

ْٔطٍَََك ــ أطٍِْك ــ أأطالق [    ] اِ
  ]اِْعرَْىَشَف ـ اِْعرْىِشْف ـ اعرىشاف[



 ٔ8 

 عالمات الترقيم

 :أول من أدخل عالمات الترقيم في الكتابة العربية الحديثة

، يَُؼذُّ أحذ أػّذج إٌٙضح اٌؼشتيح اٌحذيثح، ٚصاحة تاشا حّذ صويااالدية ٚاٌّفىش اٌّصشت اٌؼشتي 

ح ػشش أٌف ِجٍذ، ٚ٘ٛ أٚي ِٓ أطٍك ػٍى األٔذٌظ اٌرغّيح اٌشٙيشج ِىرثح شخصيح ذضُ حٛاٌي ثّأي

ػٍى أغٍفح اٌىرة اٌؼشتيح، ٚ٘ٛ أحذ اٌشٚاد « ذحميك»، ٚأٚي ِٓ اعرخذَ ِصطٍح «اٌفشدٚط اٌّفمٛد»

ٍٛا ػٍى جّغ اٌّخطٛطاخ، ٚذصٛيش٘ا تاٌفٛذٛغشافيا ٚذحميمٙا، ٚلذ ٌمة  ِّ شيخ اٌؼشٚتحت »اٌزيٓ ػ ». 

ٌَِذ  ٧٦٨١َػاَ « اشا إتشا٘يُأحّذ صوي ت»ُٚ  

وضع رموز مخصصة أثناء الكتابة ، بغرض تعيين مواضع  ىوالترقيم : تعريف 
الفصل والوقف واالبتداء ، وأنواع النبرات الصوتية ، واألغراض الكالمية أثناء 

 أنواعيا : .القراءة 

 العطف. ، والجمل المتضادة ، وبعد : بعد النداء، وبين أجزاء الجمل ( ، )الفاصمة  -ٔ
 أقصر. يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر المثال :* 
 .توضع بين جممتين إحداىما سبب حدوث األخرى ( ؛) الفاصمة المنقوطة   -ٕ
 إن كنت مسافرًا ؛ فودع أىمك. المثال :* 
 . توضع في نياية الفقرة أو المعنى  ( .  )   النقطة  -ٖ
 خير الناس أنفعيم لمناس. المثال :* 
وبين الشيء وأقسامو ، وبعد كممة مثل  قبل القول المنقول أو ما في معناه توضع(   : )   النقطتان الفوقيتان -ٗ
 : ربيع ، وصيف ، خريف ، وشتاء. العام/ قال تعالى : "  َعَمْيُكْم َأنُفَسُكْم ":  المثال* .
 . توضع بعد صيغة السؤال أو االستفيام  ( ؟)  عالمة االستفيام -٘
  ؟ ما مينتك المثال : *
 .لمداللة عمى كالم محذوف من النص   توضع  ( .........)   عالمة الحذف -ٙ
 وقف في ساحة المدرسة ..... ثم أنشد المثال :* 
 .توضع بعد كممة أو جممة أو معنى متعجب منو ( !)   عالمة التعجب  -ٚ
 !  ما أجمل أيام الربيع المثال :* 
 .توضع يوضع بينيما كالم منقول    "      "   عالمة االقتباس -ٛ
 :" ال ضرر، وال ضرار ".-صمى اهلل عميو وسمم  -قال رسول اهلل  المثال :* 
 .توضع قبل وبعد الجممة االعتراضية     ــــ        ــــ   الشرطة المعترضة -ٜ
 بخير. -والحمد هلل  -إني  المثال :* 
 . زائد عمى النصيوضع بينيما كالم  ]       [    القوسان الحاصرتان -ٓٔ
 ] فيمسوف ألماني مشيور[ تشبو فمسفة أبي العالء  إن فمسفة شوبنيورالمثال :* 
 .يوضع بينيما أرقام أو مرجع داخل النص  )       (القوسان  -ٔٔ
 (ٜٔٙٔخرجت فرنسا مدحورة من الجزائر عام ) المثال :* 
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 : مقدمة
 

ىــو العــدد  يــزيتم ، ونعــرف أنمــن األرقــام  بــدالً كتــب العــدد بــالحروف كتابــة صــحيحة نمــن ىــذا الــدرس كيــف  فعــر ن     
 .ريختمف من عدد ألخ وىو َنُعُدهالذي  ءالشي
 ز كل قسم يالعدد و تمي أقسام: 
                                              . العدد المركب -ٕ                                       . العدد المفرد -ٔ
  . العدد المعطوف -ٗ                                       . ألفاظ العقود -ٖ
 

 اإلعراب زيالتمي حكم المطابقة العدد القسم
 
 

 المفرد

 
ٔ  ،ٕ 
ٖ-ٔٓ 

 
 ةـــائـم
 فـــوأل

 
 يطابقان المعدود

 المعـدود خالفت
 

وال    كما ىي  تبقي
 كتابتيا تتغير

 
 يحتاجان ال

 مجرور جمع
 

 مجرور مفرد

 
 موقعو اإلعرابي حسب
 ةـمـبالض عــيرف

 وينصب بالفتحة
 رةـو يجر بالكس

 
 
 

 المركب
 
 

 
ٔٔ،ٕٔ 

 
 
 
 
ٖٔ-ٜٔ 

 
 طابقان المعدودي

 
 
 

 خالفالجزء األول ي
المعدود والجزء الثاني 

 يطابق المعدود .

 
 منصوب مفرد

 
 
 

 منصوب مفرد

 
مبنـي عمـي فتـح الجزأين 

  في محل ......
[ لو  ٕٔلعدد ] ما عدا ا

  قاعدة خاصة .
 استمـــع إلييـــا مـــع

 " البديع "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٕٓ 

 
 

 
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

والمقصود بتمييز العدد إزالُة اإلبيام من لفظ العدد ، ألن العدد لفظ ُمبيم ، ال يوضح بنفسو المراَد منو ، وال ُيعّين نوع 
مدلولو ومعدوده ، كأن تقول )ثالثة( مثال . ولو قمت )ثالثة كتب( )أو ثالث لياٍل( لزال اإلبيام ، وانكشف الغموض 

 . (وليذا التمييز أحكام تختمف باختالف أقسام العدد. (ولذا ُيسّميو النحاة تمييز العددعن مدلول العدد . 
 . ( ال يحتاجان إلى تمييزٕ،  ٔالعددان ) 1-
 . ( تحتاج لجمع تكسير مجرور باإلضافة ، مثل جاء ثالثة رجال ، وعشرة نسوةٓٔ - ٖاألعداد ) 2 -
َمٌة َعَمْيِيْم َأْرَبِعيَن َسَنًة.....{  ( يكون التمييز ُمفرداً ٜٜ - ٔٔاألعداد )  3-  .منصوبًا ، كقولو تعالى : }َقاَل َفِإنََّيا ُمَحرَّ

العددان ، مئة وألف يكون تمييزىا ُمفردًا مجرورًا ، كقولو تعالى : }..... َقاَل َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم .....{ وكقولو - 4
نَّ َيْوًما ِعنَد َربِّ   . ( سورة الحـجَٚٗك َكَأْلِف َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّوَن{ )تعالى : }..... َواِ 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 اإلعراب زيالتمي حكم المطابقة العدد القسم
 
 ألفاظ
 العقود

 
ٕٓ 
ٖٓ 
ٗٓ 
٘ٓ 
ٙٓ 
ٚٓ 
ٛٓ 
ٜٓ 

 
 رــمذك اً ــدائم

 
 منصوب مفرد

 
إعراب جمع  يعرب

 .... المذكر السالم
 واوـبالع ـيرفف
 بالياءينصب و 

 ياءــبالر ــويج

 
 المعطوف

 
ٕٔ-ٜٜ 

 باستثناء
ألفاظ 
 العقود 

 
ـــــــــــــــــــــان  إذا**  ك

ــــــو  المعطــــــوف عمي
  ٕ،  ٔ العــــــــــــــــدد 

 .قــوافمز يالتميف
**  وغـــير ذلــك  
  فالتمييز مخالــف .

 
 منصوب  مفرد

 
يعرب عميو  المعطوف

 حسب موقعو.
يعـــــرب  المعطـــــوفو 

إعـــراب جمـــع المـــذكر 
 ألفـاظالسالم ألنو من 

    العقود.



 ٕٔ 

 اٌّذٛس اٌمشآٔي ، ٚٔرٕاٚي فيٗ: اٌّحاضشج 

 ذالٚذٙا -ٔسٛسج اٌفاذذح: ٚفيٙا: 

 ذذٍيٍٙا، ٚأسّاؤ٘ا.-ٕ                           

 أسثاب ٔضٌٚٙا. -ٖ                          

ِحٌِ  )ٕاْلَحْمُد ّلّلِ َع ِّ اْلَعرلَِمٌَ  )( ٔبس  هللا العحم  العحٌ  ) ْحمـِ  العَّ ٌِ  )ٖ( العَّ ْبِ  الدِّ ٌَ رَك ٗ( َمرلِِك  ٌَّ ( إِ
رَك َنْسَتِعٌُ  ) ٌَّ َعاَط الُمسَتِقٌَ  )َ٘نْعُبُد بإِ ( ِصَعاَط الَِّذٌَ  أَنَعمَت َعلٌَِهْ  َغٌِع الَمغُضبِ  ٙ( اهِدَنــــر الصِّ

رلِّ  ىىى(7)  )ٌ َ َعلٌَِهْ  َبالَ الضَّ
 أ   ء ا      

 

 الصالة، لحدٌث: قسمت الصالة بٌنً ببٌ  عبدي نصفٌ . -ٔ 
القعآ  -7المثرنً. -ٙأ  القعآ . -٘ أ  النتر  -ٗفرتح  النتر . -ٖسبعة الحمد، لذنع الحمد فٌهر. -ٕ

ىىىالنرفٌ . -ٕٔ البافٌ . -ٔٔ األسرس. -ٓٔ العقٌ  -9الشفرء. -8 العظٌ 
ىىىأ   ب      ا      

ُ علٌَِه بَسلََّ  نرَ   ِ صلَّى هللاَّ أمر سب  نمبلهر مر عباه علً ب  أبً طرل  عضً هللا عنه: قرل أ َّ عسبَل هللاَّ
بَت انطلَق هرِعًبر فقرل له بَعَقُ  بُ  َنبَفٍل: إذا َسِمعَت  ُد فإذا َسمَع الصَّ ر ٌنردي ٌر ُمحمَّ ًٌ إذا بَعَم َسِمَع منرِد

ُ النِّداَء فرثُبْت حتَّى  ٌَك قرل: قُْل أَشَهُد أَ  ال إِلَه إاِلَّ هللاَّ ر بعَم سِمَع النِّداَء فقرَل: لبَّ َتسَمَع مر ٌقبُل لَك فلمَّ
ِحٌِ  حتَّى فعَغ ِم  ف ْحَمِ  العَّ ِ َع ِّ اْلَعرلَِمٌَ  العَّ ِ ُث َّ قُْل اْلَحْمُد ّلِلَّ ًدا عسبُل هللاَّ ىىىرِتَحِ  الِنترِ .بأشَهُد أ َّ ُمحمَّ

ىىى
  ئ    رة ا        
  ًِّ لسبعة الفرتح  فضرئل نثٌعة أُجمل بعضرً منهر بهً: ع  ابِ  عبرٍس ؛ قرل: بٌنمر جبعٌُل قرعٌد عند النب

صلَّى هللاُ علٌِه بسلََّ ، سمع نقًٌضر م  فبِقه، فعفع عأَسه، فقرل : هذا برٌ  م  السمرِء فُِتَح الٌبَ ، ل  ٌفتح 
، فقرل: هذا ملٌك نمل إلى األعِض، ل  ٌنمل قط إال الٌبَ ، فسلَّ  بقرل: أبِشْع قط إال الٌبَ ، فنمل منُه ملكٌ 

ًٌّ قبلك، فرتحُ  النترِ  بخباتٌُ  سبعِة البقعِة، ل  تقعأَ بحعٍف منهمر إال  ٌٍِ  أبتٌتهمر ل  ٌؤتهمر نب بنبع
 أُعطٌَته" نذلك مر لقعائتهر م  أجع عظٌ  عمٌ .

عاض العضبٌ  بالعبحٌ  بالقلبٌ  بأنباعهر، بمر فٌهر شفرء م  السحع، تعد سبعة الفرتح  شفرء م  األم 
بالمس، بالعرعض، بالشٌطر ، بالعٌ ، بمر لهر م  بعن  بفضل فً تذلٌل الصعر  بقضرء الحرجرت 

ىىىبدفع الملمرت.
ىىى

ىىى
ىىى
ىىى
ىىى
ىىى
ىىى



 ٕٕ 

 ؟  ّٙاويف ذّيّض تيٕٚ حشف اٌضاد)ض(ٚ اٌظاد)ظ(                        

فعٌدة بٌنهر بلذلك اخترعبه لٌنب  ممٌما للعع  ع  غٌعه  فً  الهجرء الععبٌ  بله منمل  حعف الضرد أحد حعبف

 برلضرد  اس  الحعف على اللغ  الععبٌ  ،فقرلبا : لغ  الضرد بلسر  الضرد بالنرطقب  لغته  بأطلقبا

عفٌ  عى العغ  انهمر م  الطال  التمٌم بٌنهمر حٌث ٌخلط بٌ  الحالنثٌع ٌصع  علىحعفر  بحعفر) الضرد بالظرء (

هذا الخلط بٌ  الحعفٌ  لٌس بلٌد الٌب  بلننه منذ القد  ، بلهذا ل  ٌغفله علمرؤنر األجاّلء فنتببا فً ٌختلفر  نترب  بنطقر 

حتى تفعق بٌ  الحعفٌ  ٌج  أ  تحفظ النلمرت التً فٌهر حعف الظرء ألنهر األقل فً ب هذا المجرل العدٌد م  النت 

بعدد النلمرت التً فٌهر حعف الظرء فً لغتنر نمر حصعهر علمرؤنر األجالء )ثالثر  ٌنت  ضردا اللغ  بمر عداهر

 )اثنتر بثالثب  نلم (المهم   بمختصعة  بتسعٌ  ( نلم 
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ىىىىىىس ال ٌبجد فٌهر حعف )ظرء( بترتر !!-ض-ص-ط-م-ذ-ث-ت-هذه القرعدة: أي نلم  تبدأ بأحد هذه األحعف : أ
م  ومرادفيا بالٌك بعض النلمرت بمعنرهر

 المعنى الكممة بالظاء المعنى الكممة بالضاد ت
 الجوع المضر المرظ الداء المرض ٔ
 الحجارة الظرير االعمى الضرير ٕ
 الشك الظن البخل الضن ٖ
 ظير الرجل او المراة يرظال قطعة من جبل الضير ٗ
 ظل الشجرة استظل ظل تاه اليداية ضل ٘
 المنع حظر جاء حضر ٙ
 النصيب حظ حث حض ٚ
 بيض النمل بيظ بيض الطيور بيض ٛ
 من البصر والرؤية ناظرة جميمة ناضرة ٜ
 الوجو القبيح الظد الخصم الضد ٓٔ
 نبت معروف الحنظل الظل المديد الحنضل ٔٔ
  الحر الشديد القيظ   قشر ظاىر في البيضة القيض ٕٔ

م



 ٕٖ 

     ك   ض ا     ت ا ش ئ   ا خ طئ        ه 

 
   

 ا   ب ا      ا       ا      ا خ طئ  ت

 صل عمى محمد صمي عمى محمد 1

ي الياء ىاىنا المقصود بيا ف
المغة مخاطبة المؤنث وىو 

 االمر
الذي ال يجوز والينبغي أن 

 يقال في الذات االليية.

 ان شاء اهلل انشاء اهلل 2
االولى يعني وكأننا قمنا : 
 "خمق اهلل"  واثانية االرادة

 أنت مثل أبي  أنت بمثابة أبي  3
من معنى المثابة: البيت 

 والممجأ والجزاء

 سفر أجوزة ال جوازات السفر  4
يجمع الجواز عمى "أجوزة" 

 كما في المعجمات

 انحط إلى أسفل الدركات إنحط إلى أسفل الدرجات 5
الدركة ىي المنزلة السفمى، 
 والدرجة ىي المنزلة العميا

 أصيب فالن بدوار أصيب فالن بدوخة  6
من معاني داخ: ذل وخضع ، 

 وداخ البالد: قيرىا

 يتعدى الفعل "تردد" بـ إلى كتبة تردد إلى الم تردد عمى المكتبة  7
 التجمع "سيد" عمى أسياد سادة القوم  أسياد القوم  8

 شكوت اليم  شكوت من اليم  9
يتعدى الفعل"شكا" بنفسو "قال 
 إنما أشكو بثي وحزني" اآلية

 يتعدى الفعل "اشتاق" بـ إلى اشتقت إليك  اشتقت لك  10

 وجو صبيح  وجو صبوح  11
شراب  ألن الصبوح ىو

 الصباح من لبن أو خمر



 ٕٗ 

 ألن االعتذار يكون عن خطأ اعتذر عن عدم الحضور  اعتذر عن الحضور 12

 اعتذر إليو  اعتذر منو  13
االعتذار يكون من الذنب إلى 

 المذنب إليو

 ليس من معاني "عزم" الدعوة دعاه إلى العشاء  عزمو عمى العشاء  14

 رؤيتكأنا مشتاق ل أنا متميف لرؤيتك  15
التميف ىو الحزن والتحسر 

 ال الشوق والحنين

 مبارك مبروك 16
النو معنى مبروك في المغة 
َبَرك عميك البعير واستقّر 

 وثََبَت 

 ينبغي لك ينبغي عميك 17
الن الفعل يتعدى )بالالم( 

 وليس عميك حرف جر

 النو البئر مؤنثة ىذه البئر عميقة ىذا البئر عميق 18

 انحط الى اسفل الدركات فل الدرجاتانحط الى اس 19
النو الدرج يستخدم لمعمو 

 والرك يستخدم لممنزلة السفمى
م




