
  الكالم ثالثة أقسام

 : اسم وفعل و حرف

 لى معنى يف نفسه ومل يقرتن بزماناالسم هو ما دل ع -أ( 

 األمر لثالثة املاضي واحلال و ى معنى يف نفسه واقرتن بأحد األزمنة االفعل هو ما دل عل- ب( 

 احلرف ما دل على معنى يف غريه -ج( 

 

 مثلة ا  

 

 أمثلة على االسم

  حممد , على , رجل , مجل , نهر , تفاحة , عصا

 أمثلة على الفعل

    كتب , فهم , خرج , مسع , تكلم  الفعل املاضي مثل

 يكتب , يفهم , خيرج , يسمع , يتكلم الفعل املضارع مثل

 , اخرج , امسع , تكلماكتب , افهم  فعل األمر مثل

 أمثلة على احلرف

من , إىل , عن , على , إال , لكن , إن , أن , بلى , بل , قد , سوف , حتى , مل , ال , لن , لو , ملا , لعل , ما , الت , 

 ليت , ثم , أو

 

 

 

 رفاالسم والفعل واحل عالمات 

 

 

 

الفعل                                                                                                              االسم                                                

 احلرف

ما ال                                                                                                                                                                                                                         

 يصح معه دليل االسم والفعل

 

 تاء التأنيث الساكنة             سوف                                        السني                                                     قد                                                                

                                                     

 

 املاضي                                   املضارع                            املضارع                 ضارع            املاضي                امل                                        

 

 



ول األلف والالم                                             قبول اجلر                                                    التنوين                                                   قب                

 حروف اجلر

 

 

 

    الكاف                            الباء          رب                   يف                             إىل                       عن                   على                  من                            

 حرف القسم   الالم           

 

 

 

                                        الواو                                                                                                                                                                                  

 التاء          الباء                                

 

 سماأل عالمات

 اجلرعالمة 

 مررت برجٍل كريٍم , فكلمة )رجل( هلا عالمة األسم وهي اجلر  و كذلك كلمة)كريٍم(. 

 عالمة التنوين 

 .حممٍد , كتاٍب , مسلماٍت , حينئٍذ

  والالمدخول اإللف 

 ( اسم لدخول اإللف والالم كيمياءال, فكلمة )قسم الكيمياء 

 حروف اجلردخول  

 , )السماء( أسم لدخول حرف اجلر عليه 6 قال تعاىل: )َأَفَلْم َينُظُرَوْا ِإَلى الّسَمآِء َفْوَقُهْم(ق 

 الفعل عالمات

  دخول قد

 , )أفلح( فعل لدخول )قد(  1نتعاىل: )َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن(املؤمنو مثال قوله

 دخول السني

 ( فعل لدخول السنيَيْعَلُموَن, )  5َكاّل َسَيْعَلُموَن(النبأ  تعاىل: ) ولهقمثال  

 دخول سوف

 ( فعل لدخول سوفَتْعَلُموَن, ) 3 قال تعاىل: )َكاّل َسْوَف َتْعَلُموَن(التكاثر 

 تاء التأنيث الساكنة



تاء  )قالت( فعل لدخول 92َأُتُه ِفي َصّرٍة َفَصّكْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم(الذاريات قال تعاىل )َفَأْقَبَلِت اْمَر

 التأنيث الساكنة

   فقد تدخل على االسم ةأما إذا كانت تاء التأنيث غري ساكن

 ,غري ساكنة , )رمحة( ليست فعال الن تاء التأنيث 29قال تعاىل )َقاَل هَـََذا َرْحَمٌة ّمن ّرّبي( ]سورة 

 


