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 اإلمالء

 هاء التأنيث وتاء التأنيث

 : هي الهاء التي تلحق : هاء التأنيث : أوال

 .خديجة، فاطمة: أواخر بعض األسماء، فتكون عالمة على تأنيثها وضًعا، مثل  -1
 . نشيطة، مرتفعة، غارقة: أو للتفرقة بين األسماء المذكرة والمؤنثة، مثل  -2
القاضي : تنتهي مفرداتها بتاء مفتوحة، مثلأو تلحق آخر بعض جموع التكسير، بشرط أال  -3

 .صوت ، بيت : أما التاء في أصوات وأبيات فمفردها . القضاة
 .نعمة : نعم . حبة : شجرة ، حّب : أو لإلفراد أحيانا ، شجر  -4
 . نابغة، راوية، عالمة، نسابة: أو تلحق آخر بعض األسماء للمبالغة، مثل -5

ما قبلها، وعالمتها أن يوقف عليها بالهاء، وترسم تاء مربوطة، وهاء التأنيث هذه تحرك ويفتح 
 . إجابتك : إال إذا أضيف االسم إلى ضمير فترسم تاء مفتوحة، مثل

 :      هي التي يوقف عليها بلفظها، وتكتب تاء مفتوحة، وتلحق  :تاء التأنيث : ثانيا

               .               أخت، بنت: بعض األسماء المفردة، مثل -1
زهرات، صفات، أخوات، بنات، : وهي من عالمة جمع المؤنث السالم والملحق به، مثل  -2

 .  أوالت، وهي في هذه األسماء تحرك على حسب إعراب الكلمة
 .نجحت زينب: وتلحق آخر الفعل الماضي إذا كان الفاعل أو نائبه مؤنثا، نحو -3
 .أما َثمة الظرفية فتاؤها مربوطة.  ُثّمت، رَبت، الت: وتلحق من األحرف  -4

 الهمزة

وأما األلف . ُأجيب: ِإجابة: َأجاب: الفرًق بين الهمزة واأللف اللينة، فالهمزة حرف يقبل جميع الحركات
: وسط الكلمة، مثلاللينة فهي امتداد صوتي ينشأ عن إشباع الفتحة فوق الحرف الذي قبلها،وتقع في 

 .وال تقبل الحركات. دعا، رمى: قال،وفي آخرها، مثل
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ما همزة قطع: الهمزة في أول الكلمة:أوال  :   إما همزة وصل وا 

فهمزة الوصل همزة يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن ، وهي تظهر في النطق أول الكالم،   
محمد، وال تظهر حين  اجتهد: ، فتظهر في النطق حين نقولاجتهد: يرهوتختفي من النطق في غ

أما همزة القطع فتظهر في النطق سواء في أول الكالم أم .  -تكتب وال تنطق - اجتهدمحمد : نقول
  .أقبلالناجح ، والناجح  أقبل: في غيره مثل 

 مواضع همزة الوصل

 :في األسماء -أ

اسمان، ابنان، ابنتان : ومثنى هذه األسماء. اسم، ابن، ابنة ، امرؤ، امرأة: األسماء الستة اآلتية-1
 .الموصول االسمي والجملة االسمية: والمنسوب إلى كلمة اسم.. .

 .ايم اهلل: اثنان، اثنتان، ايمن اهلل، ومختصرها: ألسماء الثالثة اآلتيةا -2  

 . اجتماع، اتحاد، استخراج، استقالل: مصدر الفعل الخماسي والسداسي ، مثل-3 

 :في األفعال -ب

 .اجتمع، اتحد، اشترك، استخرج، استقبل: مثل  والسداسي الخماسي ماضي -1
 ، استخرْج  اكتْب، اْجتِهدْ : أمر الثالثي والخماسي والسداسي، مثل  -2

                                                                   .                                   التلميذ، الراعي، السابق: أل، مثل: همزة:  في الحروف -جـ  

 مواضع همزة القطع

: أب، أحمد، والضمائر: جميع األسماء إال ما ذكرناه في همزة الوصل، وذلك مثل: في األسماء -أ
ر الثالثي إذا الشرطية، أي، إذ الظرفية ،وفي مصد: أنا، أنت، أنتم، إياي، إيانا، إياكم، وفي األدوات

 .ألم، أرق، أمل، إهمال ،إجابة :  والرباعي، مثل

 :في األفعال -ب 
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         .                          أبى، أتى، أرق، أِزف، أسرع : ماضي الثالثي المهموز والرباعي، مثل -1 
 .َأسِرع، أِجْب، أوِقْد، أقِبْل، أكِمْل : أمر الرباعي، مثل -2

 . أكتُب، أسافُر، أختاُر، أستحسنُ : همزة المضارعة للثالثي وغيره -3 

 .ْن، إن  أم، أو، أ: التعريفية( ال)كل الحروف همزتها قطع عدا : في الحروف -جـ

ليس فوقها وال تحتها همزة، سواء أكانت في أول : ترسم ألفا فقط، أي  : رسم الهمزة في أول الكلمة
 . في تاريخ العرب : انقشع السحاب، أم في وسطه مثل: الكالم مثل

 الهمزة في وسط الكلمة: ثانيا

الهمزة، وضبط الحرف ضبط هذه : يرتبط رسم الهمزة المتوسطة بأربعة أشياء ينبغي مالحظتها وهي
.   الذي قبلها ونوع الحرف الذي قبلها إذا كان حرف علة، ونوع الحرف الذي بعدها إذا كان حرف علة

هذه الهمزة ال : الهمزة المتوسطة الساكنة -أ: وينحصر رسم هذه الهمزة المتوسطة في الصور اآلتية
لى حرف مناسب لحركة الحرف الذي يكون الحرف الذي قبلها إال متحركا، وقاعدة رسمها أن تكتب ع

 : قبلها

 .  يأمر، شأن، رأس، مألوف، مأمون: فتكتب على ألف إذا كان ما قبلها مفتوحا  -1
 .مؤمن، رؤية، يؤذي، شؤم: وتكتب على واو إذا كان ما قبلها مضموما مثل   -2
 . بئر، ذئب، اطمئنان مئزر، استئناف: سورا مثلوتكتب على ياء إذا كان ما قبلها مك -3

هذه الهمزة قد يكون الحرف الذي قبلها متحركا بالفتح، أو : الهمزة المتوسطة المفتوحة -ب
الضم، أو الكسر، وقد يكون ساكنا، كما أن هذا الساكن قد يكون حرفا صحيحا، وقد يكون حرف 

 :علة، ومن اختالف هذه الحاالت تنشأ الصور اآلتية

.                                                                                        سأل، دأب، جأر، وأد، متأمل، تأخر: أن يكون ما قبلها مفتوحا فترسم على ألف -1
ينئذ هي وهذه األلف أن يكون ما قبلها مفتوًحا وبعدها ألف المد، أو ألف التثنية، فترسم ح -2
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مكافآت، مآكل، شنآن، سآمة، مآقي، برآة، مآثر، منشآت، مآب، مآل، : ألًفا عليها مدة، مثل
 .ملجآن، منشآن، مخبآن، مبدآن، مبتدآن، خطآن، نبآن: ومثل. مآرب، ضآلة

مؤن، : أن يكون ما قبلها مضموما، فتكتب حينئذ على واو، ولو كان بعدها ألف، مثل -3 
 ، يؤثرون، يؤمن، يؤدى، يؤخر، يؤكد ، تؤدة، يؤلب يؤاكل، مؤاخاة،  يؤدب، يؤجل

 .بئر، سائل،فئة: أن يكون ما قبلها مكسوًرا، فتكتب على ياء،ولو كان بعدها ألف -4

أن يكون ما قبلها ساكنا وهو حرف صحيح، وليس بعدها ألف، فتكتب حينئذ على ألف،  -أ -5 
 .  أين، بطأة،  يدأب، يرأس، جرأة، عبأين مسألة، نشأة، مذأبة، جز : مثل

 ظمآن، : فإذا كان بعدها ألف المد كتبت هذه األلف هي والهمزة مدة على ألف، مثل -ب

                .                                                       ينأى، ظمأى: إال إذا كانت هذه األلف متطرفة وترسم ياء، فتكتب على ألف، مثل -ج
ذا كانت هذه األلف التي بعد الهمزة المتوسطة المفتوحة ألف االثنين، رسمت هذه الهمزة  -د وا 

 . جزءان : مفردة إذا كان الحرف الذي قبلها ال يوصل بما بعده، مثل

فردة، أن يكون ما قبلها ساكنا وهو حرف غير صحيح بأن كان ألًفا، فترسم الهمزة حينئذ م -6
قراءة، تضاءل، هواءه، غذاءك، عباءة، كساءان، وراءة، جاءك، : ولو كان بعدها ألف، مثل

 .ساءكم، براءة، تساءل، تفاءل، جزاءان، تشاءموا 

ضوءان، : أن يكون ما قبلها واو ساكنة أو مشددة مضمومة، فترسم الهمزة حينئذ مفردة مثل -7 
 .ه، توءم، السموءل، مقروءة، سوءة، موبوءة هدوءه، لن يسوء

: مثل -سن صغيرة مثل الياء-أن يكون ما قبلها ياء ساكنة فترسم الهمزة حينئذ على نبرة  -8 
 .هيئة، ييئس، شيئان، بطيئات، رديئة، مشيئة خطيئات، دنيئة، جريئان 

 الهمزة المتوسطة المضمومة  -ج
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هذه الهمزة أيضا قد يكون الحرف الذي قبلها متحركا بالفتح، أو الضم، أو الكسر وقد يكون ساكًنا،  
 :كما أن هذا الساكن قد يكون حرًفا صحيًحا وقد يكون حرف علة

يؤم، يؤز، : مثل: بلها مفتوًحا وليس بعدها واو المد، فترسم الهمزة حيئنذ على واوأن يكون ما ق -1 
الواو األولى، : أؤلقى، أؤنبئكم، يقرؤه، يكلؤك، مبدؤه، خطؤه، منشؤه، ملجؤهما، أؤقسم، أؤنزل، َأُؤَؤوِّل

ال يوصل بما فإن كان بعد الهمزة واو المد كتبت الهمزة مفردة إذا كان الحرف الذي قبلها .  يرزؤهم
 .يبدءون-تبوءوا-قرءوا-بدءوا: بعده، مثل

.            شؤون، رؤوس: ورسمت على واو إذ كان الحرف الذي قبلها يوصل بما بعده مثل -2
مبادئكم، شاطئه، : أن يكون ما قبلها مكسوًرا، فتكتب حينئذ على ياء، ولو كان بعدها واو، مثل -3

 .ن، مبتدئون، مخطئون، قارئون ناشئهم، وِطئوا، ظمئوا، برئوا، مئو 

أن يكون ما قبلها ساكنا وهو حرف صحيح أو ألف، وليس بعد الهمزة واو، فتكتب الهمزة حينئذ  -4 
فإذا كان بعد الهمزة واو كتبت مفردة إذا كان الحرف الذي . أرؤس،التشاؤم، التفاؤل،: على واو مثل

 .جاءوا، مذءومأضاءوا،  :قبلها ال يوصل بما بعده مثل

أن يكون ما قبلها واوا ساكنة أو مشددة مضمومة، فتكتب الهمزة حينئذ مفردة ولو كان بعدها  -5 
 . ضوءه، يسوءه، هدوءه، وضوءه، موءودة: واو، مثل

 -د.    فيئها، ميئوس منه: ء ساكنة فتكتب الهمزة حينئذ على ياء مثلأن يكون ما قبلها يا -6 
تكتب هذه الهمزة على ياء مهما يكن ضبط الحرف الذي قبلها و نوعه ، : الهمزة المتوسطة المكسورة

 .مطمئن، رئي، ُسئم، أئنكم، ، يئن، يكتئب، ابدئي: أو الذي بعدها

  :مالحظات 

ر في رسم الهمزة المتوسطة، ولكن يتفاوت تأثيرها، فالكسرة الحظنا أن الحركات الثالث تؤث -1
فإذا كانت إحدى  -أ:        أقواها، وتليها الضمة، ثم الفتحة، بمعنى أنه إذا تحركت الهمزة وما قبلها

الحركتين كسرة ظهر تأثيرها وهو رسم الهمزة على ياء  سواء أكانت الكسرة للهمزة نفسها وما قبلها 
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سئم، أم كانت الكسرة للحرف الذي قبل الهمزة، وكانت الهمزة : ، أو مفتوح مثلرئي: مضموم،مثل
مبادئه، أو مفتوحة، مثل رئة، ففي جميع هذه األمثلة تغلبت الكسرة على : نفسها مضمومة، مثل

 . الضمة والفتحة

ذا كانت إحدى الحركتين ضمة واألخرى فتحة تغلبت الضمة، -ب رسمت الهمزة على واو، : أي وا 
سواء أكانت الضمة للهمزة نفسها، وما قبلها مفتوح، مثل يؤم، أم كانت الضمة للحرف الذي قبل 

.                                                                                 يؤدب، تغلبت الضمة على الفتحة: الهمزة وكانت الهمزة مفتوحة، مثل
الفتحة أضعف الحركات تأثيرا؛ فالهمزة ال ترسم على ألف إال إذا ضبطت وضبط الحرف الذي  -ج

إذا كانت الهمزة  -2. قبلها بالفتحة أو السكون والفتحة غير ممدودة،والسكون على حرف صحيح
 المتوسطة ساكنة، وما قبلها متحرك، أو العكس يظل التأثير للحركة المصاحبة للسكون طبقا للترتيب

 :                                                           السابق

 .     بئر: فإذا كانت الحركة كسرة للهمزة أو الحرف الذي قبلها رسمت على ياء مثل 

 الهمزة في آخر الكلمة :ثالثا

 :   يرتبط رسم هذه الهمزة بضبط الحرف الذي قبلها

جزء، : فإذا كان ما قبلها ساكنا رسمت الهمزة مفردة، سواء أكان هذا الساكن حرفا صحيًحا مثل -1 
أصدقاء، هواء، أعباء، : رزء، عبء، ردء، كفء، ملء، دفء، نشء، أم كان حرف علة ألًفا مثل

: ا، مثلأم كان حرف علة واوً . بناء، يشاء، يضاء، هناء، ثناء، غذاء، وباء، عداء، لقاء، نجالء
جريء، رديء، : نشوء، هدوء، وضوء، يسوء، يبوء، قروء، لجوء، ينوء، أم كان حرف علة ياء، مثل

بريء، يسيء، يضيء، شيء، يجيء،  ففي جميع هذه الصور ترسم الهمزة مفردة، سواء أكانت هي 
 أما إذا كانت مفتوحة في آخر اسم منصوب.كفء، نشوء، جريء، شيء: مضمومة، أم مكسورة، مثل

  :منون فأحكامها

إذا كان الساكن قبلها حرفا صحيًحا يفصل عما بعده، كتبت مفردة وبعدها ألف مبدلة من تنوين  -أ
 .  َبْدًءا، ِرْدًءا، ُجْزًءا، ُرْزًءا: المنصوب، مثل
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ذا كان الساكن قبلها حرف صحيحا يوصل بما بعده، كتبت على نبرة؛ وبعدها ألف مبدلة من  -ب وا 
 .عبًئا، نشًئا، بطًئا، دفًئان كفًئا، ملًئا: تنوين المنصوب مثل

ذا كان الساكن قبلها ألًفا، كتبت مفردة، وال يكتب بع -ج   ذا  -هواء، غذاء،  د: دها ألف، مثلوا  وا 
سوًءا، : كان الساكن قبلها واًوا، رسمت الهمزة مفردة وبعدها األلف المبدلة من تنوين المنصوب مثل

 . جوًءا، نشوًءا، وضوًءا ،َضوًءاهدوًءا، ل

ذا كان الساكن قبلها ياء، رسمت الهمزة على نبرة، وبعدها ا -هـ أللف المبدلة من تنوين المنصوب وا 
 شيًئا، فيًئا، بريًئا، جريًئا، دنيًئا، هنيًئا، مريًئا، مجيًئا، وبيًئا، مضيًئا،   : مثل

ذا كان ما قبلها متحركا رسمت على حرف يناسب حركة ما قبلها -2    :      وا 

بدأ، نشأ، قرأ، وفي : فتوحة مثلفإذا كان ما قبلها مفتوًحا رسمت على ألف، سواء أكانت هي م -أ
نبًأ، خطًأ، مبتدًأ، ملجًأ، : هذه الحالة إذا كانت في آخر اسم منصوب منون ال يكتب بعدها ألف مثل

يبدُأ، ينشُأ، يقرُأ، يلجُأ، مبدٌأ، ملجٌأ، خطٌأ، : أم كانت الهمزة نفسها مضمومة، مثل. منشًأ، مبدًأ، امرأً 
 .نبأٌ 

لم : خطٍأ، نبٍأ، ملجٍأ، مبدٍأ، مبتدٍأ، مرفٍأ، أم كانت الهمزة ساكنة، مثل: لأم كانت الهمزة مكسورة، مث
 .   يبدْأ، لم يقرْأ، لم ينشْأ، لم يلجْأ، لم يشأْ 

ذا كان ما قبلها مضموما رسمت على واو،  -ب لن يجرَؤ، التكافَؤ، التأللَؤ، دُفَؤ، وُضَؤ، َجُرَؤ، : وا 
.  تكافًؤا، تأللًؤا، جؤجًؤا، لؤلًؤا: إذا كانت هذه الفتحة في اسم منصوب منون كتب بعد الواو ألف. ُطؤَ بَ 

التجرِؤ، : أم كانت الهمزة مكسورة، مثل. يجرُؤ، التكافُؤ، التأللؤُ : أم كانت الهمزة مضمومة، مثل
يكون ما قبل الهمزة المتطرفة ويستثنى من هذه القاعدة أن . لم يجرؤْ : التكافِؤ، أم كانت ساكنة، مثل

واو مشددة مضمومة، فتكتب الهمزة مفردة، سواء أكانت الهمزة نفسها مفتوحة أم مضمومة، أم 
 . التبوُّء: مكسورة
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ذا كان ما قبلها مكسوًرا رسمت على ياء، سواء أكانت هي مفتوحة مثل -ج رئ، ُبدئ، ُأنشئ، بُ : وا 
شاطًئا، : ُقرئ، لن ُينشئ،إذا كانت هذه الفتحة في اسم منصوب منون، كتب بعد الياء ألف، مثل

شاِطٍئ، : أم كانت مكسورة مثل. ُيبِدُئ، ُينِشُئ، يخِطُئ، يكافئُ : قارًئا،  أم كانت الهمزة مضمومة، مثل
 .ئْ لم يبِدْئ، لم ينش: أم كانت ساكنة مثل.مكاِفٍئ، مناِوئٍ 

 التعبير

عّدة .كتابة التعبير شيء أساسي في اللغة العربية،ومهما تحدثنا عنه لن يكون إال نقطة في البحر   
مراعاة : أمور يجب مراعاتها عند كتابة التعبير حتى نحصل على تعبير ممّيز، أهم هذه القواعد 

وما إلى ذلك من عالمات عالمات الترقيم، من فواصل، وعالمات تنصيص، ونقاط في نهاية الجمل، 
أن الخط يكون واضحًا، بحجم مثالّي للعين، وأن يكون التعبير خاليًا من الخربشات . أخرى

أن تكون األفكار مترابطة . والمالحظات الجانبية، حتى ال تلفت انتباه القارئ أكثر من التعبير نفسه
هذا النطاق حتى ال يظهر  ومتسلسلة، وأن تكون األفكار ضمن الموضوع المطلوب، فال تخرج عن

أن تكون الكلمات بالعربية الفصيحة، مع . تشّتت الكاتب وبهذا يبتعد عن الفكرة الرئيسة للتعبير
مراعاة . الحرص على تجّنب العامية، وعدم تكرار الجمل، وأن تكون خالية من األخطاء اإلمالئية

ة بين كل كلمة وأخرى، وبين كل التنسيق المناسب للنص، ويكون ذلك باستخدام المسافة المناسب
جملة وأخرى، مع االهتمام بتنسيق الفقرة بطريقة احترافية؛ بترك مسافة بمقدار كلمة في أول الفقرة 

إن كان هناك حاجة الى )االستشهاد بالشعر، واآليات القرآنية، واألحاديث . عند الشروع بكتابتها
مراعاة القواعد اللغوية في تركيب . واألحاديث، مع ربط كل الفقرات معًا باآليات واألبيات (ذلك

أن يحتوي التعبير على عبارات . الجمل، فتكون خالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية، وحشو الكالم
جمالية وأساليب كتابية فّنية، فتخرج الكتابة عن النظام الممّل، إذ إّن التنوع في الكلمات المستخدمة 

أقسام النص التعبيري ُيقسم التعبير الكتابي . ة لمتابعة القراءة حتى النهايةتشحن القارئ بالطاقة والرغب
المقدمة، وتكون موجزة قصيرة تعطي تمهيدًا عن موضوع التعبير،  -:إلى ثالثة أقسام رئيسة، هي

الموضوع، . وغالبًا ما يتكّون من سطرين أو ثالثة، أو بيت شعر، أو آية قرآنية، أو حديث شريف
الفكرة المطلوبة، او األفكار المراد الحديث عنها، و يتكّون الموضوع من عّدة فقرات،  وهو شرح عن
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كل فقرة تحوي فكرة واحد، تشرحها وتُفّصلها وتُبّينها، ثم ُتمّهد فيها للفكرة التي تليها، وهكذا تترابط 
 .وع وتُنهيهالخاتمة، وهي عبارة او جملة صغيرة تدل على اختتام الموض. األفكار والفقرات معاً 

يعتبر . هو توصيل األفكار لآلخرين من خالل استخدام الرموز الكتابية :معنى التعبير الكتابي
.    التعبير الكتابي من ارقى درجات التحصيل االنساني، ويتم تحقيقه فقط حين تتحقق جميع متطلباته

ة تمكن التلميذ من ترجمة تعد الكتابة إحدى وسائل التواصل بين البشر، والتعبير الكتابي هو وسيل
وعلى . أفكاره وبلورة آرائه ضمن سياق لغوي يتسم بغنى األلفاظ ووجيز العبارات، وصحة التراكيب

الرغم من التقدم التقني الذي شهده مجال الكتابة اإللكترونية إال أن الحاجة تبقى ماسة إلى تعلم 
 .     مهارات التعبير الكتابي 

رة على التعبير عن األفكار، من خالل رسم الرموز التي ينبغي، وأن تتطابق تعرف الكتابة بأنها القد 
وتعد الكتابة نشاًطا . مع قواعد اإلمالء والتهجئة المعروفة، مما يؤدي إلى بناء كلمات واضحة للقراءة

كما . معرفًيا معقًدا يعتمد على مهارات الطالب األساسية، وقدرته على التنسيق بين عمليات عدة
 : ل مفهوم الكتابة على أربعة جوانب رئيسة هييشتم

 .وهو إفصاح الفرد عما يدور في نفسه بلغة سليمة وأفكار مترابطة: التعبير الكتابي.  1

 .وهي القدرة على تحويل األصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة: اإلمالء. 2 

 .اتصاله باألحرف رسم الحرف بشكل صحيح من حيث استدارته وزاويته و : الخط.  3 

التحكم في قواعد النحو والصرف من أجل ترتيب كلمات الجملة حسب السياق الداللي . 4 
، ألن هذه القواعد هي التي تنظم وترتب الكلمات حسب المعنى المقصود، لكنها ليست (المعنى)

 .      كافية ألن الجملة قد تكون صحيحة لكنها ال تحمل أي معنى منطقي 

واحدة من أرقى أشكال االتصال، حيث إن معظم األفراد يطورون مهارات الكتابة بعد أن  والكتابة    
يكونوا قد أتقنوا مهارات االستماع، والمحادثة، والقراءة، ومن هنا فإن الصعوبات التي تبرز في 

 . المهارات اللغوية، قد تعيق طريق إتقان الكتابة
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 أنواع التعبير الكتابي

كتعبئة . وهو الذي يستخدم ألغراض معينة في الحياة العملية: الوظيفي التعبير الكتابي   -
 .         االستمارات، واإلجابة على أسئلة االختبارات، وكتابة التقارير

ويشير إلى تعبير الفرد الشخصي عن أفكاره، وخبراته، وتجاربه بأسلوبه : التعبير الكتابي اإلبداعي  -
 . المميز، ككتابة المذكرات الخاصة والشعر  واإلنشاءالخاص و 

وهي المحاوالت التي يصف بها اآلخرون تجاربهم وخبراتهم وأفكارهم : التعبير الكتابي الوصفي   -
 .    وما يتعرضون إليه من األشياء واألماكن

جراء المقارنات، وشرح من خالل تح: التعبير الكتابي التفسيري   - ليل الوقائع واألفكار واآلراء، وا 
 .األسباب والعالقات السببية، وتقديم وجهات النظر ودعمها باألدلة

 :متطلبات التعبير الكتابي*

ومعرفة األصوات التي تنطق وال . روف مطابقة لهاالتحكم في القراءة وتحويل األصوات إلى ح -
نهاء الجملة بعالمة الترقيم  تكتب، والتي تكتب وال تنطق، وكتابة جمل تامة وواضحة، وا 

لتركيب ( نحوية، صرفية، إمالئية)المناسب،واستعمال عالمات الترقيم بدقة،ومعرفة القواعد البسيطة
 .إلى جمل  وترجمة األفكار.الجملة، وكتابة فقرات كاملة

 خطوات الكتابة الجيدة *

، والفئة المستهدفة، ومن .....( وصف، إخبار)ويتم فيها تحديد غرض الكتابة : مرحلة االستعداد -1
رسم، )يقة التي تالئم الطالب ثم استعراض األفكار حول موضوع ما، وتسجيلها على ورقة بالطر 

 ...(. خريطة ذهنية،

اختيار فكرة مما سبق ثم الكتابة عنها في جمل، دون التدقيق في قواعد التهجئة : مرحلة الكتابة-2 
.                                                                                 رة واحدةوقواعد الكتابة، وتعد المرحلة محاولة لتوليد أكبر قدر من الجمل لفك

وتحدث بمشاركة زميل أو معلم، بأن يقرأ الطالب ما كتبه، ويطلب من  اآلخر : مرحلة المراجعة-3
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حلة ويمكن تكرار مر . التعليق على الموضوع، وتوضيح الجمل غير الواضحة، وتقديم المقترحات
 .الكتابة والمراجعة إلى أن يشعر بالرضا التام عما كتبه

ويتم التركيز فيها على محاولة تدقيق مهارات التهجئة وآليات الكتابة، ويمكن : مرحلة التحرير-4 
 .مشاركة األستاذ أو زميل في ذلك

 .ويتم في تلك المرحلة كتابة الموضوع بشكل نهائي: مرحلة الطباعة والنشر -5 



 

المشتقــــات
 

 
   

 
اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة ،والصفة المشبهة، واسم : األَسماُء المشتقة سبعة

 .التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم اآللة

 

من ( فاِهم: )من أُخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ ،مثلأَخذ كلمة : واالشتقاق

 (.فَِهمَ )

 

 

 :اسم الفاعل -1

 

وصف مشتق من الفعل المبني للمعلوم للداللة على من قام به الحدث ، أو وقع منه ،على وجه 

على الحدث يدّل ( كاتِب)أكاتٌب أَخوك درَسه،  ف: مثل: الحدوث والتجدد ، ال الثبوت والدوام 

فزيٌد قائٌِم ، فكلمة قائِم اشتقت من   -قاَم زيٌد : وهو الكتابة ، وعلى الذات التي فعلت الكتابة، ومثل

 .قَاَم ، وتدّل على الحدث وهو القيام وعلى الذات التي من وقع منه الفعل

 

 :صوغه

 -قائِل، َوَعَد   -اَل ناِصر، قَ  -نََصَر : مثل( فاِعل ) يصاغ من األَفعال الثالثية على وزن  -1

 داٍع  -قَاٍض ، َدعا  –َراٍم ، قََضى  –آِخذ ، َرَمى  –َشاّد، أَخَذ       -واِعد، َشدَّ 

اذا كان اسم الفاعل منتهيا بالياء تحذف ياؤه ويعوض عنها بتنوين الكسر في حالتي الرفع  ●

أو ( أل)عرفا بـ أو يضف الى معرفة، وتثبت الياء اذا كان م( أل)والجر ان لم يعرف بـ 

 جاَء قاٍض بالعدِل مع داٍع الى الخيِر  : مثل . أضيف ، أو كان منصوباً 
                                  

من غير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما  -2

 -يَتََخاَصُم  –ُمْستغفِر، تََخاَصَم  -فِر يستَغْ  –ُمْكِرم، إستَْغفََر  -يُكِرُم  –أكَرَم : قبل آخره مثل

َع  َمُع   –ُمتَخاِصم، تََجمَّ ع، أعاَد  -يتَجَّ  ُمشتَدّ  –يشتدُّ  –ُمِعيد، اشتدَّ  –يُعيُد  –ُمتجمِّ

 

 :صيغ المبالغة -2
 

صيغ مشتقة من الفعل الثالثي المتعدي غالبا و تدّل على ما دّل عليه اسم الفاعل مع افادة التكثير 

 .  والمبالغة

 زيٌد صابٌِر على الشدائدِ :  فقولنا

 زيٌد صبُوٌر على الشدائِد           

( صبُور)لكن صيغة ( َصبَرَ )صيغتان اشتقت من الفعل الثالثي ( صابِر ، و صبُور)نجد أن 

 .أفادت معنى المبالغة في الحدث ، أي كثير الصبر

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db


 :ولصيغ المبالغة أوزان أشهرها ما يأتي 

 غفَّار،  ضّراب، وهّاب: ال مثلفعَّ  -1

 ِمْقوال، ِمْفضال ، ِمْقَدام: ِمْفعال مثل -2

 .ظَلُوم، َغفُور، َضُروب: فَُعول مثل -3

 .َرِحيم، َعلِيم: فَِعيل مثل -4

 .حِذر: فَِعل مثل -5

 

 .ويالحظ أَن أَفعال صيغ المبالغة كلها متعدية، وقّل أَن تأْتي من الفعل الالزم

 

ير و( فِّعيل: ) ى سماعية مثلوهناك صيغ أُخر مثل ِمسِكين وِمعطير، ( ِمْفِعيل)مثل ِصدِّيق وسكِّ

مثل طَُوال وُكبَار، ( فَُعال) مثل فاُروق ، و( فاُعول)مثل هُمَزة ولمَزة وُضَحكة، و( فَُعلة)و

ال)و  .مثل ُكبَّار وُحسَّان( فُعَّ

 

رجل ِمْعِطير : المذكر والمؤنث نقول يستوي فيها(( فَُعول وِمْفَعال  وِمْفِعيل))صيغ : مالحظة

 .وامرأَة ِمْعِطير، ورجٌل ظَلُوم وامرأَة فَُخور

 

 : اسم المفعول -3
 

وصف مشتق من الفعل المبني للمجهول ، للداللة على من وقع عليه الحدث ، على وجه التجدد 

 .والحدوث ال الثبوت والدوام

) الحدث الذي هو الفتح ، والذات التي وقع عليها وهو الباُب َمْفتُوٌح ، دّل لفظ مفتُوح على: فقولنا 

 (.الباب

 

 :صوغه

 

، ((: مفُعول))يصاغ اسم المفعول من الثالثي على وزن  -1 مضُروب، ممُدوح، مرُغوب، مغُزوُّ

تحذف : أَصلها َمْقُوول وَمْديُون)، َمقُول، َمِدين (أصلها َمْغُزْوٌو، وَمْرُموٌي قلبت الواو ياءً )مرميٌّ 

 (.لة في الفعل األَجوف ويضم ما قبلها إِن كانت العلة واواً، ويكسر إِن كانت ياءً الع

 

يصاغ من غير الثالثي على وزن المضارع المجهول بإِبدال حرف المضارعة ميماً  -2

 بُمهَذَّ : ُمتَداَول، يُهَذَّب : ُمْستَْغفَر، يُتَداول: ُمْكرم، يُْستغفَر: يُكَرم: مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

 

 .بمعنى اسم المفعول صيغ أَربع سماعية يستوي فيها المذكر والمؤنث: مالحظة

 َجِريح، قَتِيل ، َذبِيح: فَِعيل -1

 ، ِطْحن، ِطْرح(مذبوحة)شاة ِذبٌح : فِْعل -2

 قَنص، َسلَب، جلَب ، َعَدد ، َولَد: فََعل -3

 أُْكلة، ُمْضغة، طُْعمة: فُْعلة -4

 

الفاعل واسم المفعول من غير الثالثي على صيغة واحدة في المضعف  يجتمع أحياناً اسم: تنبيه

 واألجوف 

 



ُمشاّد ،  -، وشادَّ ( ُمختيِرفي اسم الفاعل وُمختيَر في اسم المفعول) ُمختار، واصلها  -مثل اختار

ويفرق بينهما في سياق الكالم ( ُمشاِدد في اسم الفاعل وُمشاَدد في اسم المفعول )واصلها 

 .والقرينة

 . اختاَرك رئيسك فأنت مختار ورئيسك مختار:  مثل

فلفظ مختار في السياق ورد مرتين ، األولى اسم مفعول ألنه دل على من وقع عليه الفعل ، 

 والثانية اسم فاعل ؛ ألنه دل على من قام بالفعل 

ُمْنقَِود ، ) الفاعل ُمتَواّد واصلها في اسم  –ُمْنَصّب ، وتَواّد  –ُمنقاد ، واْنَصبَّ  –وكذلك انقاد 

 (  ُمْنقَود ، وُمنًصبَب ، وُمتواَدد ) واصلها في اسم المفعول ( وُمنصبِب ، وُمتواِدد 

 

 

 الصفة المشبهة باسم الفاعل -4

 

وصف مشتق من مصدر الفعل الالزم للداللة على من قام به الحدث على وجه الثبوت ال 

 .ر بتغير الزمانالحدوث ، فال زمان لها ؛ النها ثابتة ال تتغي

وهي مشبهة باسم الفاعل والفرق بينهما هو أنها تفيد ثبوت معناها لمن يتصف بها ، واسم الفاعل 

يفيد الحدوث والتجدد ، وانها تصاغ من الفعل الالزم قياسا ، واسم الفاعل يصاغ من الفعل 

 .الالزم والمتعدي قياسا 

 رجٌل جالٌِس ، وضاِحٌك :  رجٌل طويٌل ، ونبيُل النفس ِ ، وقولنا: فقولنا 

جالِس ) صفة مشبهة ؛ ألنها صفة ثابتة ال تتغير بتغير الزمان ، و ( نبيُل النفس ِ) و( طويل ) فـ 

 . اسم فاعل ؛ ألنها صفة متغيرة بتغير الزمان( ضاِحك ) و (  

 

 أوزانها

 

 :يغلب صوغها في الغالب من بابين 

 :، وتأتي على ثالثة أوزان، هي (  يفَعلُ  –فَِعَل ) الباب الرابع  -أوال

 :ويطرد في ما دّل على لون أو عيب ظاهر أو حلية ظاهرة ، مثل: أْفَعل ومؤنثه فَْعالء -1     

 أْحَمر َحْمَراء ، أْعَور َعْوَراء ، أْحَور َحْوَراء        

 :ويطرد في ما دّل على خلو او امتالء ، مثل: فَْعالن ومؤنثه فَْعلى -2     

 َعْطَشان َعْطَشى ، َشْبَعان َشْبَعى ، َغْضبَان َغْضبَى        

ويطرد في ما دل على الصفات العارضة من فرح او حزن او داء  : فَِعَل ومؤنثه فَِعلَة -3     

 :مثل

 فَِرح فَِرَحة ، َمِرح َمِرَحة ، َحِزن َحِزنَة ، تَِعب تَِعبَة ، َضِجرَضِجَرة        

 :، ويأتي على أوزان ، هي ( يَفَُعُل  –فَُعَل ) خامس الباب ال -ثانيا 

 َحُسَن َحَسنٌ : فََعٌل ، مثل -1     

 َجنَُب ُجنُبٌ : فُُعٌل ، مثل -2     

 َشُجَع ُشَجاع ، َصُرَخ ُصَراخ: فَُعال ، مثل -3     

 َحُصَن َحَصان ، َجبَُن َجبَان : فََعال ، مثل  -4     

 

 :بين البابين الرابع والخامس، منها  هناك اوزان مشتركة –ثالثا 

 َكُرَم َكِرْيم  ، َرِحَم َرِحيم : فَِعيل ، مثل -1      

 َضُخَم َضْخم ، َسِمَح َسْمح: فَْعل ، مثل -2      



 َملَُح ِمْلح ، َصفَِر ِصْفر: فِْعل ، مثل -3      

 (رُحرْ ) ُحرٌّ (  َحِرر)َصلَُب ُصْلب ، َحرَّ : فُْعل ، مثل -4      

       

اذا أريد الوصف بالصفة المشبهة من غير الثالثي ، أي الداللة على الدوام والثبوت ، : مالحظة 

فيطرد صياغتها على وزن اسم الفاعل او المفعول من ذلك الفعل ، ولزم أن يضاف الوصف الى 

اصبح صفة مشبهة  اسم فاعل) محمٌد ُمْستَقِيُم اللساِن ، ُمْنطَلُِق القلِب ، : مرفوعه ، كقولنا 

 (باإلضافة

 (اسم مفعول أصبح صفة مشبهة باإلضافة) اخوك ُمهََّذُب الطَْبع ِ ، ُمَوطَّأ األكناِف ،          

       

 اسم التفضيل -5

 

للداللة على أَن شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أَحدهما (( أَْفَعل))وصف يصاغ على وزن 

 فَُع من المال ، زيٌد أطوُل من خالٍد العلُم أنْ :  فيها على اآلخر مثل

 ُصْغَرى –ُكْبَرى ، أْصَغر  –أْكبَر : مثل ( فُْعلَى ) ومؤنثه ( أْفَعل ) وله وزن واحد  

 (المفضل عليه ) ويسمى االخر ( المفضل)ويسمى الذي زاد 

حذفت  وقد(   خير ، َشّر ، َحّب : مثل )وقد وردت بعض األلفاظ بغير همزة شذوذاً عن القياس 

 وحذفت للتخفيف لكثرة االستعمال( أخير ، أشّر ، أَحّب ) الهمزة لكثرة استعمالها ، واألصل 

 

 صوغه

أن يصاغ من الفعل ، وأن يكون الفعل ) يصاغ اسم التفضيل بشروط  فعل التعجب ، وهو  

فَْعالء  –على أْفَعل ثالثياً، تاماً ، مثبتاً ،مبنياً للمعلوم ،متصرفاً ،قابالً للتفاوت ، ليس الصف منه 

فإِذا أُريد التفضيل فيما لم يستوف الشروط أتينا (   فيما دل على لون أو عيب أو حلية ظاهرة 

ثم نأتي بالمصدر ...( أَشّد ، أقَّل، أكثر ، أفضل ، ) بصيغة اسم تفضيل مساعد يناسب الفعل

: على التمييز ،مثل الصريح للفعل المراد صوغ اسم التفضيل منه ، ويكون المصدر منصوباُ 

 أَنت أَكثر إنفاقاً، وأَسرع استجابة، الشفُق أشّد  ُحْمرةً 

 

 حاالت اسم التفضيل

 

 :السم التفضيل باعتبار لفظه ثالث حاالت 

 واالضافة( أل)أن يكون مجردا من  -1

ل عليه مجروراً ب  : ) مثل( من )يالزم حالة واحدة هي اإِلفراد والتذكير ، واالتيان بالمفضَّ

المتعلمات ( ) هند أفضُل من ليلى ( )المتعلمون أفضل من الجاهلين ( ) محمٌد أفضُل من زيدٍ 

 (أفضُل من الجاهالت

 

 ( أل )أن يكون محلى بـ  -2

وال يؤتى بعده بـ ( التذكير والتأنيث ، واالفراد ، والتثنية ، والجمع)يلزم مطابقته لموصوفه في 

( البنُت الُصغرى ناجحةٌ ( ) الولُد األصغُر ناجٌح : ) ثلالجارة وال بالمفضل عليه م( من)

 ( الطالباُت الفُضليات مجدات ( ) الطالُب األفاضُل مجدون ( ) الطالبتان الُصغريان ناجحتان)

 

 



 

 :أن يكون مضافاً ، أما  -3

بعده ، ويجب أن يطابق المضاف اليه ( من)يلزم االفراد والتذكير وال تقع : الى نكرة -أ   

( هذان الرجالن أفضُل رجالٍ ( ) بغداُد أجمُل مدينةٍ ( ) الكتاُب أفضُل صديٍق : )موصوف ، مثلال

 (نساؤنا أفضُل نساءٍ ( ) رجالنا أفضُل رجالٍ ) 

) ،(أَفاضُل الرجالِ = رجالُنا أفضُل الرجاِل : )مثل: تجوز المطابقة وعدمها: إلى معرفة -ب 

 (.أفضال الرجاِل = هذان الرجالن أفضُل الرجاِل  )، (كبرى الرفيقات= زينب أَكبر الرفيقات 

 

 

 اسم الزمان واسم المكان -6

 

هنا مْدفَن الثروة، وأَمس متسابَق : )اسمان يصاغان للداللة على زمن حدوث الفعل أومكانه مثل

 (.العّدائين

 (ُملتقانا عند الكليِة ، ُملتقانا غداٌ )  

 

 صوغهما 

 :على الوزنين االتيين  يصاغان من الفعل الثالثي: أوال 

 

 :في الحاالت االتية( َمْفَعل) وزن  -1

 :اذا كان الفعل صحيح الالم مفتوح العين في المضارع أو مضمومها ، مثل  -أ          

 َمْذهب -يَْذهَب  –َمْلَعب ، ذهََب  –يَْلَعب  –لِعَب               

 َمْكتَب   –تُب َمْعبَد ، كتََب يكْ  –يَْعبُُد  –َعبََد              

 :اذا كان الفعل أجوف مفتوح العين في المضارع أو مضمومها ، مثل  -ب         

 َمَخاف –يخاف  –َمنَام  ، َخاف  –يَنام  –ناَم             

 َمطَاف   -يَطُوف  -َمقام ، طاَف  –يَقُوم  –قاَم             

 َمْجرى    -يَجري  –َمْرَمى ، جرى  –يرِمي  – َرَمى: اذا كان الفعل ناقصاً  ، مثل  –ج         

 

 :  في الحاالت اآلتية ( َمْفِعل ) وزن  -2

 :اذا كان الفعل صحيح الالم مكسور العين في المضارع ، مثل -أ          

 َمْنِزل –يَْنِزل  -َمْجلِس ، نََزَل   –يَْجلُِس  –َجلََس 

 :المضارع ، مثل اذا كان الفعل أجوف مكسور العين في  -ب         

 َمبِْيت –يَبِْيُت  -َمِصيف ، باَت  –يَِصيف  –َصاَف                

 : اذا كان الفعل مثاالً صحيح الالم ، مثل -ج        

 َمْوِضع -يََضُع  –َمْوقِف ، َوَضَع  –يَقُِف  –َوقََف                

                                                                                                              

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

        



 :اغان من الفعل غير الثالثي على وزن اسم المفعول ، ويفرق بينهم بالسياق ،مثل يص: ثانيا 

ه  –استَقََر          ه  –ُمْستَقَر ، تَنَزَّ  ...ُمتَنَزَّ

 (.زمن سفره)، غداً ُمسافر الوفد ( مكان انتظارهم)هنا منتظَر الزوار : فقولنا        

 

اسم المفعول واسما الزمان والمكان، : الثيةفاجتمع على صيغة واحدة في األَفعال غير الث

 .والتفريق بالقرائن

 

 

 اسم اآللة -7

 

 . اسم يشتق من الفعل الثالثي المتعدي ، للداللة على ما وقع بوساطته الفعل  

قد دلّت على الحدث وهو الفتح ، ( ِمفتاح ) وجدنا كلمة ( فتحُت الباَب بالمفتاِح : ) فاذا قلنا 

 (فَتََح ) الحدث بواسطتها ، واشتقت من الفعل الثالثي المتعدي  واالداة التي حصل

 :مشتق وجامدة: ينقسم اسم االلة الى 

 

 :وأوزانها قياسية ذكرها القدماء ، وهي: أسماء اآللة المشتقة  -أوال

 ِمْنَشار ، ِمْجَداف: ِمْفَعال ، مثل -1

 ِمْبَرد ، ِمْلقَط ، ِمقَصّ : ِمْفَعل ، مثل -2

 ِمْلَعقَة ، ِمْكنَْسة: ِمْفَعلة ، مثل -3

 

تدل على اآللة فقط وال تدل على الحدث، ولها أوزان كثيرة ال : أسماء اآللة الجامدة -ثانيا   

ين ، إْبَرة : ضابط لها، مثل  .... ُرْمح ، قَلَم ، َسيف ، ِسكِّ

 

   

الة : هناك أوزان أقرها المحدثون بسبب شيوعها وهي كثيرة ، منها : مالحظة  الة ، َغسَّ  –فَعَّ

 .....َحاِسبَة ، –فَاِعلَة 

 

 

 
 



وألاطاريح

 

والرسائل

 

البحوث

 

كتابة

 

في

 

الشائعة

 

ألاخطاء

 

أنواع

 

  

 

 

يشيع في كتابة البحوث والرسائل مجموعة متنوعة من ألاخطاء اللغوية يمكن تبويبها على خمسة أنواع من 

 :ألاخطاء

 
ً

 : إلامالئيةألاخطاء : أول

كتب. 1
ُ
نطق ول ت

ُ
 :من أمثلتها: مثل كتابة بعض الحروف التي ت

 الصواب الخطأ ت

 لكن  لكن   .1

 ...(هذا، ذلك،) ...(هاذا، ذالك)  .2

 عبد إلاله، الرحمن عبد إلاله، الرحمان  .3

 

 :من أمثلتها: كتابة بعض الحروف التي تكتب ول تنطق. 2

 الصواب الخطأ ت

 درسوا، لم يدرسوا   درسو، لم يدرسو  .4

 معلمو املدرسة، موظفو املستشفى معلموا املدرسة، موظفوا املستشفى  .5

 ...أرجو، نرجو، ندعو ...أرجوا، نرجوا، ندعوا  .6

 

 :من أمثلتها: الخلط بين الحركات والحروف. 3

 الصواب الخطأ ت

 َحِظَي، أكرمُه، أنِت  َحِظَيه، أكرمهو، أنتي  .7

 

 :أمثلتهامن : كتابة التنوين. 4

 الصواب الخطأ ت

ن، شكَرن، نظَرن   .8
َ
ن وسهل

َ
، شكًرا، نظًرا ...أهل

ً
 وسهال

ً
 ...أهال

9.   
ً
، مراعاتا

ً
  ...خدمتا

ً
، مراعاة

ً
 ...خدمة

11.   
ً
، سواءا

ً
، رجاءا

ً
، مساءا

ً
 بناًء، مساًء، رجاًء، سواءً  ...بناءا

11.   
ً
، مسجدا

ً
، طالبا

ً
 كتاًبا، طالًبا، مسجًدا ...كتابا
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 :من أمثلتها: التاء املربوطة والهاءالخلط بين . 5

 الصواب الخطأ ت

 مدرسة، مكتبة، ُجمعة مدرسه، مكتبه، ُجمعه  .12

 

 :من أمثلتها: الخلط بين التاء املربوطة والتاء املبسوطة. 6

 الصواب الخطأ ت

 ثقاة  .13

 مراعات، قضات، طاعت الوالدين

 ثقات

 مراعاة، قضاة، طاعة الوالدين

 

 :من أمثلتها: بعض الكلمات الشائعة أول الكملة وآخرهاكتابة الهمزة في . 7

 الصواب الخطأ ت

 أعداد، أشراف، أمالء، أسراء  .14

 بسم هللا

 شيئ، مليئ الشواغر

 إعداد، إشراف، إمالء، إسراء

 باسم هللا

 ش يء، ملء الشواغر

 

 :من أمثلتها: الخلط بين الضاد والظاء في كثير من الكلمات. 8

 الصواب الخطأ ت

 حفظه هللا، ظل، ضبط، إضافة حفضه هللا، ضل، ظبط، إظافة  .15

 

 :من أمثلتها: دمج الكلمات في غير موضعها. 9

 الصواب الخطأ ت

 إن شاء هللا إنشاء هللا  .16

 

 :من أمثلتها: فك الكلمات التي ينبغي دمجها. 11

 الصواب الخطأ ت

 وحّتاَم وعالَم؟فيما يتعلق، إلَم  في ما يتعلق، إلى َم وحتى َم وعلى َم؟  .17

 

 ثمانية( 8)كتابة العدد . 11

 الصواب الخطأ ت

 ثمانية أقسام، ثماني طالبات، ثماٍن وعشرون ثماني أقسام، ثمان طالبات، ثماني وعشرون  .18



 :من أمثلتها: أخطاء شائعة في الضبط: ثانًيا

 الصواب الخطأ ت

ي  .19 ِ
ّ
ى فالن، الـُمتوف

ّ
َوف

َ
  ت

 
الن، الـُمَتَوف

ُ
َي ف ِ

ّ
وف

ُ
 ىت

شَهَد فالن  .21
َ
شِهَد فالن احَتَضر فالن، َيحَتِضر، است

ُ
 احُتِضَر فالن، ُيحَتَضر، است

ى، َرض ى  .21
َ
يَ  بق  َبِقَي، َرض ِ

 ُمَسّودة البحث ُمْسَوّدة البحث  .22

 ُدستور، ُجمهور  َدستور، َجمهور   .23

ِكّفاء  .24
َ
فاء أ

ْ
 أك

 الـُمناخ الـَمناخ  .25

جنة، ِلجنة  .26
ُ
جنة ل

َ
 ل

 َحْسب َحَسب  .27

ى  َملِغي العقد  .28
ً
 العقد ُملغ

م    .29
ُ
م   ِمن ث

َ
 ِمن ث

 الَعّقار والجمع عقاقير (للدواء)الِعقار   .31

 

ا
ً
 :من أمثلتها: أخطاء في دللت ألالفاظ: ثالث

 الصواب الخطأ ت

 استنكر رئيس الحكومة أداَن رئيس الحكومة  .31

 وجود الطالب، أو حضور الطالب تواُجد الطالب  .32

 أبدى الرجل شعوره أو إحساسه (مشاعر جمع مشعر)أبدى الرجل مشاعره   .33

34.   
ً
ا، وسوّية  جئنا مًعا جئنا سويًّ

 في جميع الفصول  في سائر الفصول   .35

 ُيعّد  ُيعتبر  .36

م   وبالتالي  .37
َ
 وِمن ث

 عدم، انعدام عدم وجود  .38

 ...البحث املوضوعات يشمل ...البحث املوضوعات يغطي  .39

 عن باإلضافة إلى  .41
ً

 فضال

 ...مرحلة زمنية، حقبةُمّدة،  فترة  .41

 داخل الرسالة، أو طّياتها، أو تضاعيفها  ثنايا الرسالة  .42

، يسّوغ، تسويغ بّرَر، يبّرر، تبرير  .43
َ
 سّوغ



ي مئة ألف  .44
َ
 بلغ مقداره نحو مئة ألف أو زهاء مئة ألف بلغ مقداره حوال

ا  .45 ا لعَب دوًرا مهمًّ  أّدى دوًرا مهمًّ

 

 :أمثلتهامن : أخطاء في ألاساليب: رابًعا

 الصواب الخطأ ت

 ربيع آلاِخر ربيع الثاني  .46

 ُجمادى آلاِخرة ُجمادى آلاِخر  .47

 الديانة السْمحة الديانة السمحاء  .48

 لفت للنظر، لفت النظر ملفت للنظر، إلفات النظر  .49

 إمكان، إمكانات إمكانّية، إمكانّيات  .51

 مهّم  هامّ   .51

 بوساطة بواسطة  .52

 العشرينّيات العشرينات  .53

 طرائق التدريس طرق التدريس  .54

 مديرون جمع مدير على ُمدراء  .55

 استبانة استبيان  .56

 نّيات (نّية)نوايا في جمع   .57

 في أثناء أثناء  .58

 مختص أو اختصاص ي أخّصائي  .59

 شائنفعل   ُمشين فعل    .61

ل مقفول   .61
َ
 ُمقف

 رئيس، رئيسة رئيس ي، رئيسية  .62

ضوج  .63
ُ
ْضج ن

ُ
 ن

 بئر عميقة بئر عميق  .64

 يحسب أو يظن، أو يبدو للباحث الباحثيعتقد   .65

 أسهم، ُيسهم، إسهام ساَهَم، يساهم، مساهمة  .66

خريين في الحالتين ألاولتين، وألاخرتين  .67
ُ
 في الحالتين ألاوليين، وألا

 إلاصبع اليمنى، إلابهام اليمنى إلاصبع ألايمن، إلابهام ألايمن  .68

 ألاساتذة الُفَضالء ألاساتذة ألافاضل  .69

 تسلم الكتاب الكتاباستلم   .71



 يؤخذ بالحسبان يؤخذ بنظر الاعتبار أو بعين الاعتبار  .71

 على النحو آلاتي على النحو التالي  .72

 

 :من أمثلتها: أخطاء نحوية: خامًسا

 الصواب الخطأ ت

 القضايا غير املدروسة القضايا الغير مدروسة  .73

ة كافة الرسائل الجامعية  .74
ّ
 الرسائل الجامعية كاف

ألاساتذة املدرجة أسمائهم، الطالبان املدرجة   .75

 أسمائها

ألاساتذة املدرجة أسماؤهم، الطالبان املدرج 

 اسماهما

 يستند البحث إلى، استناًدا إلى ألامر يستند البحث على، استناًدا لألمر  .76

 أجاب عن أجاب على  .77

 أعطاه أهمية أعطى له أهمية  .78

 )استعمال   .79
ُ

 إذ للزمان أو للتعليل( حيث

 اقتبس ِمن اقتبَس عن  .81

 سبق أن ذكرنا سبَق وأن ذكرنا  .81
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النحو: المادة

 

 

   

 "هو علٌم بأصوٍل ُتعَرف بها أحوال أواخر الكلم إعراًبا وِبناءً : تعريف النحو اصطالحا

يحسن السكوت عليها، وال هو اللفظ المفيد فائدة : المصطلح عليه عند النحاة تعريف الكالم
ن كان : زيد قائم، أو من فعل واسم، نحو: يتركب إال من اسمين، نحو قام زيد، أو استقم، فهو وا 

 .انت: من لفظ ظاهر واحد، إال أن فيه ضميرا مستترا تقديره

 اسم وفعل وحرف: عناصر الكالم

ِمَنة الثَّاَلَثة، َما دّل على معنى ِفي َنفسه غير مق: تعريفه اصطالحا  االسم،: أوال َزأ ترن ِبأحد األأ
 :زيد وأرض وجبل وماء، وعالماته هي: نحو

 .   مررت بغالم زيد الفاضل: الجر، ويكون بحرف الجر أو اإلضافة أو التبعية، نحو -1

 .محمٌد رسولٌ : التنوين، وهو عبارة عن نون ساكنة تلحق بعض األسماء لفظا ال خطًّا، نحو -2

 . عبد اهلل يا: النداء نحو -3 

 .الكتاب: ال التعريف، نحو -4

ِطاَلحا الأِفعأل،: ثانيا  ِمَنة الثَّاَلَثة، : تعريفه اصأ َزأ َما دّل على معنى ِفي َنفسه مقترن ِبأحد األأ
قالت، : ذهب، وعالمته قبوله تاء الفاعل نحو ذهبت وتاء التأنيث الساكنة، نحو: نحو الماضي،
لم يضرب، وال يبتدأ إال بواحد من أحرف المضارعة : الجزم نحو، وعالمته قبوله أداة والمضارع

: ، وعالمته قبوله نون التوكيد مع داللته على األمر، نحواألمر، و (أنيت)المجموعة في كلمة 
 . أقبلّن يا زيد

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db
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ِطاَلحا الحرف،: ثالثا َما دّل على معنى ِفي َغيره، بمعنى أن معناه ال يتبين إال من : تعريفه اصأ
، فإن معناه يختلف بين تركيب وآخر، (ِمنأ )ضعه في السياق، مثال ذلك حرف الجر خالل و 

ٍم َأَحقُّ َأنأ َتُقوَم ِفيهِ  )) : فهو في قوله تعالى ِل َيوأ ِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّقأَوى ِمنأ َأوَّ  ،101:التوبة(( َلَمسأ
ِجِد الأَحَراِم ُسبأَحاَن الَِّذي أَ :)) البتداء الغاية في الزمان، وفي قوله تعالى سأَرى ِبَعبأِدِه َليأاًل ِمَن الأَمسأ

َلُه ِلُنِرَيُه ِمنأ آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الأَبِصيرُ  َنا َحوأ َقأَصى الَِّذي َباَركأ ِجِد األأ ، 1: اإلسراء(( ِإَلى الأَمسأ
وُّه من عالمات البتداء الغاية في المكان وفي قولنا أخذت من الدراهم للتبعيض، وعالمته خل

 .األسماء واألفعال

 المعرب والمبني

هو ما تغيرت حركة إعرابه بحسب تغير موقعه في الكالم، وهو األصل في األسماء  المعرب
 .جاء زيٌد، ورأيت زيًدا، ومررت بزيدٍ : زيد فنقول: على األرجح وأكثر األسماء معربة، نحو

( َمنأ )االسم الموصول : موقعه من الكالم، نحوهو ما لزم حركة واحدة بغض النظر عن  المبني
جاء من حفظ القرآن، وأكرمت من حفظ القرآن، ومررت بمن حفظ القرآن، فقد بقي االسم : فنقول

 .على حركة واحدة، وهي السكون في الحاالت جميعها( َمنأ )الموصول 

 المعرب والمبني من األسماء

 :، وهو على قسمين-كما ذكرنا –كون معربا األصل في االسم أن ي :األسماء المعربة: أوال

، وهو ما قبل جميع الحركات اإلعرابية مع التنوين، نحو زيد وبكر متمكن أمكن: القسم األول
 . ومحمد وخالد

وهو االسم الممنوع من الصرف، فال يقبل الجر وال التنوين،  متمكن غير أمكن،: القسم الثاني
  :وعلله كثيرة نقتصر على بعضها ومنها
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، ويشمل ما والعلمية ووزن الفعلزينب وفاطمة، : ، ويشمل كل علم مؤنث، نحوالعلمية والتأنيث
مساجد ومصابيح، : ، نحووصيغة منتهى الجموعأحمد ويزيد، : كان علما على وزن الفعل، نحو

 .مررت بمساجَد كثيرة: فهذه األسماء ال تجر بالكسرة وال تقبل التنوين، نحو

الضمائر، وأسماء : ويكون البناء في عدد محدد من األسماء، نحو :مبنيةاألسماء ال: ثانيا
اإلشارة، واالسم الموصول، وأسماء االستفهام، وأسماء األفعال، بمعنى أن هذه األسماء تالزم 

أيَن زيد، : فأقول( أينَ )حركة واحدة بغض النظر عن موقعها من الكالم، نحو اسم االستفهام 
لى أيَن ذهب زيد  .وا 

 معرب والمبني من األفعالال

َذَهَب، ما لم يتصل به ضمير الرفع التاء : ، ويكون مبنيا على الفتح، نحوالفعل الماضي: أوال
ذهبأُت وذهبأَنا وذهبأَن، أو يتصل به واو : أو نا أو نون النسوة، فيبنى على السكون، نحو

 .ذهبوا: الجماعة، فيبنى على الضم المقدر، نحو

 .معربا في حاالٍت، ومبنيا في حاالت أخرى ويكون ارع،الفعل المض: ثانيا

يعرب الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أو نونا التوكيد : حاالت اإلعراب -1
 َوُيِريدُ َعَليأُكمأ  َيُتوبَ َأنأ  ُيِريدُ َواللَُّه  )) :الثقيلة أو الخفيفة اتصاال مباشرا، نحو قوله تعالى

مرفوع ( يريد)، فإن الفعل 22:النساء(( َميأاًل َعِظيًما َتِميُلواالشََّهَواِت َأنأ  َيتَِّبُعونَ الَِّذيَن 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة، والفعل ( يتوب)لتجرده من الناصب والجازم، وأن الفعل 

منصوب أيضا وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة، وهذا ما ( تميلوا)
 .غيرت حركة إعرابه بحسب موقعه من الكالمنقصده باإلعراب إذ الفعل ت

وكذلك يعرب إذا كان الفعل المضارع من األفعال الخمسة واتصلت به نون التوكيد الثقيلة      
اتصاال غير مباشر، وهو في حالة كون الفعل المضارع من األفعال الخمسة، فإن واو الجماعة 

َلُمنَّ وَ : ))ل به نحو قوله تعالىأو ألف االثنين أو ياء المخاطبة مقترنة بالنون تتص َنَبَأُه َبعأَد  َلَتعأ
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، فإن واو الجماعة وقعت فاصال بين الفعل ونون التوكيد الثقيلة، فاألصل 11: ص(( ِحينٍ 
ثم ُأكد بنون التوكيد فصار تعلموَنّن، فُحذفت نون الرفع لتوالي األمثال فصار تعلموّن، ( تعلمون)

فهو فعل مرفوع ( تعلُمنّ )وعوض عنها بالضمة، فصار الفعل  فحذفت الواو اللتقاء الساكنين
 .وعالمة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي األمثال

 :يبنى الفعل المضارع على السكون في إحدى حالتين: حاالت البناء-ب 

ضِ َوالأَواِلَداُت :))إذا اتصلت به نون النسوة، ويكون مبنيا على السكون، نحو قوله تعالى -1  عأنَ ُيرأ
َليأِن َكاِمَليأن  .233:البقرة(( َأوأاَلَدُهنَّ َحوأ

: إذا اتصلت به نونا التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويكون مبنيا على الفتح، نحو قوله تعالى-2
ِرَجنَّكَ )) َفًعا َكالَّ َلِئنأ َلمأ َينأَتِه  :))، وقوله أيضا11:األعراف(( َياُشَعيأبُ  َلُنخأ : العلق( (ِبالنَّاِصَيةِ َلَنسأ
(11. ) 

، ويكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان صحيح اآلخر ولم يتصل فعل األمر: ثالثا
ذا كان معتل اآلخر يبنى على حذف حرف : به ضمير يبنى على السكون، نحو ، وا  لم يذهبأ

َمِة َوالأَموأِعَظةِ  ادأعُ : ))العلة، نحو قوله تعالى ، أو  121:النحل(( الأَحَسَنةِ  ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِبالأِحكأ
ذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء  ارمِ بما قسمه اهلل لك، أو  ارَض : قولنا الكرة، وا 

 . اذهبوا واذهبا واذهبي: المخاطبة يكون مبنيا على حذف النون، نحو

 حاالت اإلعراب وعالماته

لكالم، وال بد من وجود عالمة تبين لكل اسم معرب حالة إعرابية خاصة بحسب موقعه من ا
 :وتدل على تلك الحالة اإلعرابية، ليتميز، وهي اآلتي

زيد سيقوُم، ويكون في : ، وعالمته األصلية الضمة ويكون في االسم والفعل، نحوالرفع: أوال
 .المبتدأ والخبر والفاعلية واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها
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إن زيدا لن يقوَم، : ة الفتحة، ويكون في االسم والفعل أيضا، نحو، وعالمته األصليالنصب: ثانيا
 . ويكون في المفاعيل والحال والظرف وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، وغيرها

 .مررت بزيدٍ : ، وعالمته األصلية الكسرة، ويكون في االسم حصرا، نحوالجر: ثالثا

 .لم يضربأ : ن في الفعل حصرا، نحو، وعالمته األصلية السكون، ويكو الجزم: رابعا

 النيابة في اإلعراب

هناك من األلفاظ ما لم يكن اإلعراب فيه بالحركات األصلية المذكورة سابقا، بل ينوب عنها 
بعض الحروف، أو حذف بعض الحروف وذلك بحسب بنية الكلمة وما يطرأ عليها من تغيير، 

 .وسنقف على ذلك بالتفصيل بدًءا باألسماء

عرابهااألسم  اء الستة وا 

وهي أب وأخ وحم وفم وذو مال وهن، وهذه األسماء يجمعها التشابه في اإلعراب، فهي ترفع 
: بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب باأللف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، مثل

 : روطجاء أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك، وال تعرب هذه األسماء بالحروف إال بش

( أبونا)، فـ (23: )القصص(( َشيأٌخ َكِبيرٌ  َوَأُبوَنا: ))أن تكون مضافة، نحو قوله تعالى -1
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الستة، وهو مضاف ونا ضمير متصل 
مبني في محل جر مضاف إليه، فإن لم تضف أعربت بالحركات األصلية الظاهرة، 

اسم إن ( أبا)، فـ  21:يوسف(( َشيأًخا َكِبيًرا َأًباِإنَّ َلُه : ))قوله تعالىهذا أٌخ، ومنه : نحو
 . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

، فإن أضيفت إلى ياء -كما في األمثلة السابقة -أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم -2
 . هذا أخي: حوالمتكلم أعربت بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ن
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 َأَبَويأهِ َوَرَفَع : ))أن تكون مفردة، فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى، نحو قوله تعالى -3
شِ  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ( أبويه)، فـ 100:يوسف(( َعَلى الأَعرأ

ن كانت جمعا ُأعربت بالحركات الظاهرة، نحو  هؤالء آباؤهم، ورأيت: ملحق بالمثنى، وا 
 .آباءهم، ومررت بآبائهم

 أن تكون مكبرة، فإذا صغرت أعربت بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبيُّ زيد -4
عرابه  المثنى وا 

طالبان : المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، نحو
الياء ورجالن فإنه عبارة عن طالب وطالب ورجل ورجل، ويعرب المثنى باأللف رفعا، وب

 .جاء الطالبان، وأكرمت الطالبين، ومررت بالطالبين: نصبا وجرًّا، نحو

هو ما شابه المثنى لفظا وخالفه في أحد شروطه، ويعرب إعراب المثنى،  الملحق بالمثنى
؛ ألنه ال يصح عطف القمرانفإنه غير صالح للتجريد، إذ ليس مفرده اثن، أو  اثنان: نحو

 .ألن المقصود بهما األب واألم األبوانالشمس والقمر، و مثله عليه، فالمقصود بهما 

جاءني الرجالن كالهما، ورأيت : بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو كال وكلتاوكذلك 
الطالبين كليهما، ومررت بالطالبين كليهما، فإذا أضيفت إلى اسم ظاهر لزمتا األلف وأعربتا 

ءني كال الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت نحو جا: بالحركات المقدرة إعراب االسم المقصور
كال الرجلين  حاضر، وليس حاضران على أساس أن : كال الرجلين وكلتا المرأتين، ونقول

(( ِكلأَتا الأَجنََّتيأِن آَتتأ ُأُكَلَها: ))صيغة كال هي المفرد وليس المثنى، ومنه قوله تعالى
 (.آتتا: )ولم يقل( آتت: )، فقال33:الكهف
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 ر السالمجمع المذك

جاء : وهو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر، نحو
ما صفة  المعلمون ورأيت المعلمين ومررت بالمعلمين، والذي يجمع هذا الجمع إما اسم وا 

 :ولكل منهما شروط

مد، فإن مح: أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث والتركيب، نحو: شروط االسم
الشروط انطبقت عليه فصح جمعه محمدون، فإذا خالف واحدا من هذه الشروط امتنع جمعه 

إذا كان - والحق؛ ألنه علم لمؤنث، وزينبألنه ليس بعلم،  رجل: اجمع مذكر سالم، نحو
؛ ألنه عبد اهلل: ألن آخره تاء التأنيث، ونحو حمزة: ؛ ألنه لغير العاقل، ونحو -اسم فرس
 .علم مركب

، ويقصد بها اللفظ المشتق نحو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة شروط الصفة
أن تكون صفة لمذكر، عاقل، خالية من : وأفعل التفضيل وصيغ المبالغة، وشروط الصفة

تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعالء، وال من باب فعالن فعلى، وال مما يستوي فيه 
ب، وجمعها مذنبون، وصح هذا الجمع لتحقق جميع الشروط مذن: المذكر والمؤنث، نحو

 .فيها

حائضون؛ ألنه صف  حائضفإذا اختلف شرط امتنع جمعه جمع مذكر سالم، فال يقال في 
 عاّلمةصفة لفرس سابقون؛ ألنه صفة لغير العاقل، وال يقال في  سابقلمؤنث، وال يقال في 

 سكرانحمرون؛ ألن مؤنثه حمراء، وال في أ أحمرعالمون؛ ألن آخرها تاء التأنيث، وال في 
جريحون؛ ألنهما مما  جريحصبورون، أو  صبورسكرانون ؛ ألن مؤنثه سكرى، وال في 

 .يستوي فيهما المذكر والمؤنث
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 الملحق بجمع المذكر السالم

هو ماشابه جمع المذكر السالم لفظا، وخالفه في أحد شروطه، فيعرب إعراب جمع المذكر 
؛ ألنها ال واحد لها من لفظها، ومنها (من عشرين إلى تسعين)  ألفاظ العقودالسالم، ومنها 

 .؛ ألنه اسم جنس جامد ليس بعلموعالمونألنها صفة لما ال يعقل وهي أعلى الجنة،  عليون

ومما يجب التنبيه عليه أن جمع المذكر السالم والملحق به عند إضافته تحذف النون منه وال 
جاء معلمو المدرسة؛ ألن هذه األلف ال تكتب إال بعد واو  يعوض عنها باأللف، نحو

 .الجماعة، والواو في جمع المذكر السالم ليست بواو الجماعة

 نيابة حركة عن حركة

 :هناك من اإلعراب ما تنوب فيه حركة عن حركة أخرى، وهو قسمان

ومسلمات، هندات : وهو ما جمع بألف وتاء، نحو جمع المؤنث السالم،: القسم األول
أنه يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة، فالنيابة تكون في حالة النصب فقط، : وحكمه
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن ( مسلمات)رأيت مسلماٍت، فـ: نحو

 .الفتحة، ألنه جمع مؤنث سالم

يقبل التنوين، ، ويرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، وال الممنوع من الصرف: القسم الثاني
اسم مجرور ( أحمدَ )مررت بأحمَد فـ : فالنيابة في إعرابه تكون في حالة الجر فقط، نحو

وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنوع من الصرف، وال يجوز جره إال في إحدى 
مررت : اإلضافة، نحو -صليت في المساجِد، ب: دخول األلف والالم، نحو -أ: حالتين
 .المدينة بمساجدِ 
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 إعراب األفعال الخمسة 

هي األفعال المضارعة التي اتصل بها ألف اإلثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، 
يفعالن : وصيُغها خمسٌة بحسب صيغة الفعل الدالة على المخاطب أو الغانب، وأوزانها هي

 .وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين

ن بثبوت النون رفعا، وحذفها نصبا وجزما، نحو قوله والنيابة في إعراب هذه األفعال تكو 
َسَبنَّ الَِّذيَن : ))تعالى َمُدواَأنأ  َوُيِحبُّونَ ِبَما َأَتوأا  َيفأَرُحونَ اَل َتحأ َسَبنَُّهمأ  َيفأَعُلواِبَما َلمأ  ُيحأ َفاَل َتحأ

 (.111: )آل عمران(( ِبَمَفاَزٍة ِمَن الأَعَذاِب َوَلُهمأ َعَذاٌب َأِليمٌ 

 راب األسماء المعتلةإع

 :االسم المعتل عند النحاة هو ما كان آخره حرف علة، وهو قسمان

: وهو االسم المعرب الذي في آخره ألف الزمة قبلها فتحة، نحو: االسم المقصور: أوال
عرابه يكون بالحركات المقدرة، والمانع من ظهورها التعذر، نحو جاء : المصطفى، وا 

 .ومررت بالمصطفىالمصطفى، ورأيت المصطفى، 

القاضي : وهو االسم المعرب الذي آخره ياء الزمة قبلها كسرة، نحو :االسم المنقوص: ثانيا
جاء القاضي، : أنه يرفع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، نحو: والداعي، وحكمه

َمَنا َأِجيُبوا دَ : ))وينصب بالفتحة الظاهرة، نحو قوله تعالى ،  31:األحقاف(( اللَّهِ  اِعيَ َياَقوأ
 .مررت بالقاضي: ويجر بالكسرة المقدرة، نحو

ومما يجب التنبيه عليه هو أن االسم المنقوص إذا تجرد من األلف والالم ُحذفت ياؤه في  
هذا قاٍض، ورأيت قاضًيا، : حالتي الرفع والجر تخفيفا، وأثبتت في حالة النصب، نحو

عراب المثال األول  سم إشارة مبني على السكون في محل رفع ا( هذا)ومررت بقاٍض، وا 
 .خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف( قاضٍ )مبتدأ و
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 إعراب األفعال المعتلة

الفعل المعتل عند النحاة هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو أو ألف قبلها فتحة 
 .نحو يخشى أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي

ِإنََّما : ))، يرفع بالضمة المقدرة، نحو قوله تعالىإعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف
َشى المؤمن لن : ، وينصب بالفتحة المقدرة، نحو21:فاطر(( اللََّه ِمنأ ِعَباِدِه الأُعَلَماءُ  َيخأ

َش َوَلمأ : ))يخشى إال اهلل، ويجزم بحذف حرف العلة، نحو قوله تعالى  ِإالَّ  َيخأ
 .11:التوبة((اللَّهَ 

ربه،  يدعوالمؤمن : ، يرفع بالضمة المقدرة، نحوإعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو
: إال اهلل، ويجزم بحذف حرف العلة، نحو يدعوَ المؤمن لن : وينصب بالفتحة الظاهرة، نحو

 . إال اهلل يدعُ المؤمن لم 

أدعوا، وهذا ال : مضارع المعتل بالواو، نحوومن األخطاء الشائعة كتابة األلف في الفعل ال
 .  يصح؛ ألن األلف ال تكتب إال بعد واو الجماعة، وهذه الواو ليست واو الجماعة

 يرميالالعب : ، يرفع بالضمة المقدرة، نحوإعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر بالياء 
ويجزم بحذف حرف العلة، الكرة  يرميَ الالعب لن : الكرة، وينصب بالفتحة الظاهرة، نحو

 .الكرة يرمِ الالعب لم : نحو
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 (تأصيٌل وتطبيٌق وأسلوبٌ )معاني األلفاظ في العربية 
 

 

 (:مدخل)معاني األلفاظ 
بعيًدا ( القرآن الكريم)الذي يتكلَّم اللغة العربية المعطاءة والتي هي لغة كالم اهلل تعالى

الكاتب فيها الصدق والقبول، يكون عليه عن اختصاصه الدقيق في جميع العلوم التي يبتغي 
لزاًما أن يفهم األلفاظ ومعانيها من جهة التأليف والقصدية، حتى يكوَن كالُمه ذا رصانٍة في 
التعبير ودقٍَّة في األسلوب وفهٍم لدى المخاطب؛ وهذا ما يجده المتأمل لكالم اهلل تعالى عند 

عجازه مع وقوع التحدي ال عادل كونه من جنس ما يتكلَّم به أرباب نزول القرآن الكريم وا 
 .المعاني وحذَّاق العربية آنذاك

وحاَل ( صلَّى اهلُل عليه وَسلَّم)وال سيَّما أنَّ المسلمين كانوا يقولون عند مخاطبتهم للرسول 
راقبنا واحفظنا وراِع أحواَلنا، فيقصدون بها معًنى صحيًحا، : أي« َراِعَنا»: َتعلُّمهم أموَر الدِّين

( صلَّى اهلُل عليه وسلَّم)لكنَّ اليهود استعملوها في معًنى فاسٍد فصاروا يخاطبون النبيَّ 
، وُمبطنين أنَّهم يقصدون : ويقصدون المعنى الفاسَد، أي ُمظهرين أنَّهم يريدون المعنى العربيَّ

: لىالسبَّ الذي هو معنى اللفظ في لغتهم، فنهاهم اهلل عن هذه اللفظة، فقال سبحانه وتعا
: البقرة]﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم﴾ 

 .، فلو كان االكتفاُء بسالمة قلب المؤمنين دون تصحيح اللفظ ما نهاهم عن ذلك[٤٠١
ستطيع أن نستخرج منها ما يتعلق بمظاهر واذا حاولنا أن نستثمر هذه المالحظة فإنَّنا ن

 :الجمال اللغوي في معاني األلفاظ من أيِّ نوع
مظهر لغوي يقتضي الخضوع لقوانين اللغة التي يكتب بها المبدع، ويمكن دراسة  .1

هذا المظهر على أساس الصواب والخطأ؛ ألنَّ الباحث االسلوبي سيحتكم في هذا 
المعروفة سلفا وهذه الدارسة االسلوبية هي التي مارسها الجانب الى القواعد اللغوية 

 .اللغويون
مظهر ابداعي فردي، ال يخلو فيه المتكلم من الخضوع لتقليد االشكال البالغية  .2

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5873&m=db


2 

 

الموروثة، اال أنَّه يحاول دائًما أن يتجاوز التقليد ويحقق ذاته من خالل هذا 
 .ليل النَّص اإلبداعيالموروث نفسه، باستعماله طرائق جديدة تكتشف عند تح

 
 :معاني األلفاظ وأثرها في الدراسات الجامعية

فإنَّه ينتقي  –أيًّا كان نوعها  –عندما يشرع الباحث في رسم لوحة صحيحة جميلة 
من المفردات، والصياغات ما يستطيع أن يحمل رسالته، ويعبر عنها بالدرجة نفسها 

تعّرف الطبيعة اللغوية للمفردات التي التي يريد، ولذلك؛ وجدُت أنه من واجبنا أن ن
نوظفها في نصوصنا، والمتغيرات التي تطرأ على معناها المعجمي إذا صيغْت صياغة 
ما، أو ُنِقلْت من بيئة نصيَّة إلى بيئة أخرى؛ حتى تكون تعبيراتنا مؤثرة، وتراكيب نتاجنا 

حضر معها تجاربه؛ العلمي تمتلك خاصية الجاذبية في ذاتها، وكذا سحر المتلقي؛ فيست
 .قد نجَح في توصيل رسالته، وعبَّر عنها بصدق -حينذاك  -ويكون المبدع 

وندرك جميًعا أن لكلِّ لفظة في اللغة معنى معجمًيا نستطيع معرفته بداللة جذره 
المكون له، كما يمكننا إدراك حدوث فعٍل، وكذا زمن الفعل من خالل ( حروفه األصلية)

فاعاًل باعتبار أن لكل فعٍل فاعاًل، كما ندرك كذلك مكانه  صياغته، وندرك أن له
، حدوث الشرببصياغته تلك يدل على  "َشِربَ "الفعل : بحسب المالبسات، ومثال ذلك

، أضف إلى ذلك داللته المعنوية على أن الزمن الماضيباإلضافة إلى داللته على 
أربع ، فتلك حدث في غير مكان، وال ُيعَقُل أن هذا الحدث قد الفاعل هناك شارًبا، وهو

 .دالالت
وقد تتباين معاني األلفاظ بسبب الصياغات الصناعية التي تخضع لها، وأخص 
بالذكر هنا الفعل، ولو أننا ُسقنا مثااًل على ذلك من االستعماالت التراثية لصيغة 

وية التي صرفية، ودالالتها في الفعل الثالثي، لوجدنا أن معانيه تتباين بحسب البيئة اللغ
يتعاونان في  –حينئٍذ  –ُوِضع فيها، بمعنى أن المعنى المعجمي، والمعنى الوظيفي 

 .إيجاد معنى جديٍد للكلمة في بيئتها الجديدة باإلضافة إلى المدلول اللغوي األول
ولتكن الصيغة الصرفية التي نسوقها مثااًل لتعدُّد معانيها وصواًل إلى التباين بين 
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، فقد تغيرت دالالتها في ضوء االستعمال الذي "َفعَّلَ ": الصيغة الجديدةالمعنى األول، و 
وردت فيه، ممَّا يدل على أن البيئة اللغوية لها دوٌر فّعال في أداء المعنى يتعاون معها 

 :المدلول المعجمي؛ فهي تدل على
ْرُتها، كسَّ : َكَسْرُتها، وَقَطْعُتها، فإذا أردت كثرة الحدث قلتَ : ، تقولكثرة الحدث .1

" وغلََّقت األبواب: "وقطَّعُتها، وقد ورد ذلك في االستعمال القرآني، في قوله تعالى
ْرنا : "، فكأنَّ التغليق لكلِّ باٍب، وكذلك في قوله تعالى(22: سورة يوسف) وفجَّ

، وكأنَّ التفجيَر حدث في كلِّ أجزاء النهر،  22: (سورة الكهف)، " خاللهما نَهًرا
 .(ادٍة في المبنى زيادٌة في المعنىكلُّ زي)بمعنى 

َفَما اْسَطاُعوا َأن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقبًا : )ولننظر سويًة إلى قوله تعالى
وزيادة المبنى في  تجعل الفعل مناسبًا للحث( استطاع)زيادة التاء في فعل (. {79}

إحداث نقب فيه؛ ألن السّد والصعود على السّد أهون من . اللغة تفيد زيادة المعنى
قد صنعه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس المذاب؛ لذا استخدم اسطاعوا مع 
الصعود على السد واستطاعوا مع النقب، فحذف مع الحدث الخفيف أي الصعود 
على السد ولم يحذف مع الحدث الشاق الطويل بل أعطاه أطول صيغة له، وكذلك 

تطّلب زمنًا أقصر من إحداث النقب فيه فحذف من الفعل فإنَّ الصعود على السّد ي
 . وقّصر منه ليجانس النطق الزمني الذي يتطلبه كّل حدث

قلت اهلل أكبر، وال إله إالَّ : كبَّرُت، وهلَّلُت، وسبَّحُت، أي: ومنه قولك: إليجاز المعنى .2
 .اهلل، وسبحان اهلل

حتى إذا ُفزِّع :" ك في قوله تعالىأي إزالة الحدث ذاته، وقد ورد ذل: للسلب واإلزالة .2
قذَّْيُت : على إزالة الفزع عن قلوبهم، ومنه قولنا" فزِّعَ "فقد دلَّ الفعل " عن قلوبهم

 .عينه، أي أزلت القذى عن عينه
 : الفعل يقسم على قسمين بمعنى أنَّ  :للتعدية .4

فعول به هو ذلك الفعل الذي يلتزم حدَّ الفاعل، أي ال يحتاج الى م :الفعل الالزم .1
: قعد ، جلس ، كُرَم، مثل: إلتمام معنى الجملة ، أي هو ما ال ينصب مفعوال به
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 (.ناَم الطفل في فراشه)و ( عاد المسافُر الى وطنه)
هو ذلك الفعل الذي ال يكتفي بالفاعل، بل يتعداه ليأخذ مفعواًل  :الفعل المتعدي .2

 :ثالثة أقسامبه إلتمام معنى الجملة، أي هو ما ينصب مفعوال به وله 
 .َكَتَب سعيٌد الرسالةَ : ما ينصب مفعواًل واحدا ●

 .حِسَب عِلٌي األمَر َسْهالً : ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ●

 .أعطى خالٌد المسكيَن مااًل : ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدًأ وخبراً  ●

 .َأْعَلَم علٌي القوَم الخبَر صحيحاً : ما ينصب ثالثة مفاعيل ●

، وداللة صرفية، وقواعد ومما  سبق يمكننا التأكيد على أنَّ الكلمة لها معنى معجميٌّ
نحوية، ومعنى وظيفي، أْي بيئة لغوية جديدة توضع فيها، فتمتزج المعاني؛ لتبدو لنا 
الكلمة، وكأنها لبست ثوًبا جديًدا، أو اكتسبت معنى آخَر، هذا، وما سبق من حديث 

هي في صياغة صرفية معينة، ونحن نعرف أن كان فيما يخص الكلمة مفردة، و 
وحروف الزيادة التي تدخله ليسْت بقليلٍة الصياغات الصرفية للفعل متعددة، 

، وكل واحد من تلك الحروف له دالالته إذا دخل في تركيب الفعل، إلى (سألتمونيها)
مع كلمة آخر ذلك، فكيف بها وقد اتحدت مع غيرها، أو ُسِبكْت بيد الكاتب، أو المتكلم 

أخرى، أو كلمات، وكيف بها إذا ُوِضَعْت في قالٍب موسيقي، وَصنع لنا الكاتب بها 
صورًة فيها من األلوان ما َيْجِذب، ومن الحركة ما ُيْدِهش، وسكب المبدع على ذلك 

 !التعبير كله من ذاته، ومشاعره، وأحاسيسه؟
أطروحة أو أّي جهٍد علمّي وعليه فال بدَّ من الباحث الذي يكتب بحثًا أو رسالًة أو 

 : أن ينظر إلى الثوابت اآلتية
 
ذي  للكالم الفصيحصالح المعنى المعجمي للفظ المختار، بمعنى أنَّه خاضٌع  .1

 .المعنى المرموق الذي استعملته العرب
أن يهتم الباحث بكتابة بحثه باشتقاق الكلمة من الوجهة الصرفية المستعملة،  .2

 .والمؤثرة في سلَّم وصول المعنى حتى تتحقق الداللة الصحيحة
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أن يكون كالمه في كتابة بحثه خاضًعا للتراكيب النحوية الصحيحة من جهة  .2
 .(الرفع والنصب والجر والجزم)تحقيق عالمات اإلعراب األصلية والفرعية

 .اختيار األلفاظ المؤثرة والتي تحوي بالغًة في التركيب ودقًة في التعبير .4
 (.مقاٍم مقال لكلِّ )من جميل ما قالوا  .5
 :والمعنىما يتلفظ به اإلنسان أو من في حكمه، مهماًل كان أو مستعماًل،  :فاللفظ .6

عبارة عن مجموعة من العالقات الحية المتنامية، " :واللغةما يقصد بشيء، 
السطر من النخيل  :واالسلوبوليست مجرَّد رصف لأللفاظ بال تعلق فيما بينها، 

أخذ فالن في أساليَب من : لمذهب، وهو الفن، اذ يقالوالطريق الممتد والوجه وا
 .القول أي أفانين منه

ن اتحدت صيغته  -تختلف داللته ( ضرَب اهلل مثاًل )مثاًل في  (ضرب)فالفعل " وا 
فعل )، مع اّن كال التركيبين للفعلين يتألفان من (ضرَب زيٌد عمراً )في ( ضرب)عن  -ومادته

 ( ".مفعول به+ فاعل + 
" يجب أن تدرس من خالل السياقات الواقعة فيها التي قد تحدث  ب النحويةوالتراكي

تأثيرًا معنويًا اسلوبيًا ينقل مواقع التركيز المعنوي من كلمة الى أخرى ضمن عوامل الموقف 
اللغوي مركزية الكالم ومشاعر المتحدث وعالقته بالسامع أو المتلقي مثل التقديم والتأخير 

ملة، أو تحويل الكلمة من بنائها للمعلوم الى بنائها للمجهول وهذه المباح في تركيب الج
التأثيرات االسلوبية تمثل جزًءا من أغراض الكالم، أي استعمال اللغة ووظائفها الداللية 

 .لتكشف جانًبا مهًما من موقف المتحدث
 

 :يأتي ومن ثوابت التطبيقات االسلوبية على دراسة بنية األلفاظ ومعانيها وتركيبها ما
 .أحمدُ : هو الكلمة التي تدلُّ على معنى في نفسها غير مقترٍن بزمن، مثل :االسم -
: كلمة دلَّْت علي معنى في نفسها واقترنت بأحد األزمنة الثالثة التي هي :الفعل -

 :ماٍض و ُمَضاِرٌع وَأْمرٌ : الماضي والحال والمستقبل، والفعل على ثالثة أنواع
َماِن الذي قبل زمان التكلُّم، نحو َكَتَب، وقد  ما َدّل علي :فالماضي َحَدٍث َوَقَع في الزَّ
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إذ يكون اتصافُه به على زمن . اتصاُف الُمسَنِد في الماضي" كان"يخرج الى الدوام كمعنى 
، أي أنَّه كان ولم { وكاَن اهلُل عليمًا حكيماً }الدَّوام، إن كان هناك قرينٌة، كما في قوله تعالى 

مًا حكيمًا، ويكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة َيزْل علي
 (.َمن تهوَر ندم وَمن حذَر سلم)والتجربة الماضية، وهو ما يكون في الحكم ونحوها، نحو 

َما َدلَّ َعَلى حدٍث يقع في زمان التكلُّم أو بعده، نحو َيْكُتُب، فإن التعبير  :والمضارع
قد يفيد ( يكتبُ )الماضي قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة، في حين أن المضارع بالفعل 

ن تخفوها }: افتراض تكرر الحدث وتجدده، قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وا 
، فجاء بالفعل المضارع؛ وذلك ألنَّ هذه [291: البقرة]{ وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

 .األحداث تتكرر وتتجدد
 .ما َدلَّ علي َحَدٍث ُيْطَلُب ُحصوله بعد زمان التكلُّم ، نحو اْكُتبْ  :َواألمرُ 
، كأوامر اهلل تعالى على خلقه، واألمر أمر إذا كان من األعلى إلى األدنى فهو واألمر

َواْعُف َعنَّا )، كدعاء المخلوقين ُتجاه خالقهم، كقوله تعالى دعاء من األدنى إلى األعلى فهو
ذا كان األمر مقتضاه تساوي (َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْواَلَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ  َواْغِفْر َلَنا ، وا 

 .التماًساالرتبة بين المتكّلم والمخاطب فيسمَّى 
 .، ولكلِّ حرٍف معنى"ِمْن " كلمة َدلَّْت على َمْعًنى في غيرها ، نحو  :الحرف -
ضرَب : الذي يجيُء ثالًثا في تصريِف الفعل، نحوهو االسم المنصوب  :المصدر -

الصيام، : )فقط، كقولنا الحدث المصدر الصريح ويدلُّ على: َيضِرُب َضْرًبا، وهو قسمان
ل من (الضَّرب مًعا، كقوله الحدث والزمن ويدلُّ على ( أن والفعل)، والمصدر المؤوَّ
 .، فجمع بين الحدث والزمن مًعا(مصيامك)، بمعنى (َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكمْ :)تعالى

الزعم هو القول بأنَّ الشيء على صفة قوال غير مستند إلى وثوق، فقد يكون  :زعم -
 :حقا وباطال، ومن استعماله في التحقيق قول أبي طالب

 ولقد صدقَت وكنت ثَــمَّ أمينا... أنَّك ناصٌح  وزعمتَ ودعوتني 
الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل  َزَعمَ : )قال تعالىوأكثر ما يقع الزعم على الشك والباطل، 

َبْل  :)، وقال تعالى[9: التغابن( ]َبَلى َوَربِّي َلتُْبَعُثنَّ ثُمَّ َلتَُنبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ 
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 [.44: الكهف( ]َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا
الخ ... كبحث استعمال المبدع للواو أو الفاء أو ثم أو إن أو إذا  (الرابط)دراسة  -

وداللة ذلك على خصائص التعبير القرآني واللغوي فضاًل عن أصولها في كشف النقاب عن 
 :معاني األلفاظ، ومن الشواهد على ذلك اآلتي

العراِب جمعًا مطلقًا، تكوُن للجمع بين المعطوِف والمعطوف عليه في الُحكم وا الواو -
، فالمعنى أنهما اشتركا في حكم "جاَء عليٌّ وخالدٌ "فإذا قلَت . فال ُتفيُد ترتيبًا وال تعقيباً 

المجيء، سواٌء أكان عليٌّ قد جاَء قبل خالد، أم بالعكس، أم جاَءا معًا، وسواٌء أكان هناك 
 .ُمهلٌة بين مجيئهما أم لم يكن

فالمعنى أنَّ علّيًا جاَء ". جاء علّي فسعيدٌ "فإذا قلَت . عقيبتكوُن للترتيب والت الفاءُ  -
ُل، وسعيدًا جاَء بعَدُه بال ُمهلٍة بيَن مجيئهما  .أوَّ

جاَء " عليًّا"، فالمعنى أن "جاَء عليٌّ ثمَّ سعيدٌ "فإذا قلَت . تكون للتَّرتيِب والتَّراخي ثمَّ  -
 .هلةأوُل، وسعيدًا جاَء بعدُه، وكان بيَن مجيئهما مُ 

وشرُط العطِف بها أن يكوَن المعطوُف اسمًا ظاهرًا، وأن . العطُف بها قليلٌ  حتى -
يكون جزءًا من المعطوف عليِه أو كالجزء منه، وأن يكون أشرَف من المعطوف عليه أو 

غلبَك الناُس حتى . يموُت الناُس حتى األنبياءُ : أخسَّ منه، وأن يكوَن مفردًا ال جملًة، نحو
 .الصبيانُ 
إالَّ أنَّ سوف أوسع كالهما تختص بالفعل المضارع وهما للمستقبل،  :السين و سوف -

، ومنه قوله تعالى: ، كقولنازماًنا من السين سنراود عنه }: سيقوم عمُر، وسوف يقوم عليٌّ
، (الرَِّحيمُ  َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفورُ  :)، وقوله تعالى[61: يوسف]{ أباه

 .للبعيد، والسين للقريب( سوف)فاستعمل . 74: يوسف
فال تقول (. أم)بعد همزة التسوية، بل ال تقع إال ( أو)ال يصح وقوع  (:أم)و ( أو) -

قال (. سواء علي أحضرت أم غبت)، بل ال بدَّ أن تقول (سواء علي أحضرت أو غبت)
؛ وذلك ألنَّ المعنى [21: إبراهيم]{ من محيصسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا }: تعالى

، والمعنى (ال)أو ( نعم: )هو( أكتَب أو قرَأ؟: )، وذلك أن جواب قولك(أو)ال ( أم)يقتضي 
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 (.قرأ: )أو تقول( كتب: )هو التعيين، فتقول( أكتَب أم قرأ)أفعل أحدهما؟ وجواب 
أكتَب )وأمَّا قولك . عنهما أمرين متعادلين يسأل( أكتب أم قرأ)وبهذا تعلم أن في قولنا 

؟ فليس فيه أمران بل هو أمر واحد يسأل عنه، أي أفعَل أحدهما؟ والتسوية ال تكون (.أو قرأ
 .بعد الهمزة( أو)إال بين أمرين ال في أمر واحد، ولذا امتنع أن يساوي بـ 

إثباتًا، كقوله  تختصُّ بوقوعها بعَد الّنفي فتجعُلهُ : َفبلى. بينها فرقٌ  "َبلى وَنعْم وَأجل" -
َألسُت ِبَرّبُكم، قالوا }، وقولِه {َزَعَم الذيَن كفروا َأْن لن ُيبَعثوا، ُقل َبلى وَربي َلتُبَعُثنَّ }تعالى 

فإنَّ الجواَب بهما َيتبُع ما قبَلهما في إثباتِه " َنَعْم وأجلْ "بخالف . ، أي َبلى أنَت ربُّنا{"َبلى"
لِزَمُه ذلَك، ألنَّ المعنى " َبَلى"فإن قاَل " عليَك الُف ِدرَهٍم؟  َأليَس لي"ونفيِه، فإن قلَت لرجٍل 

ن قال " َبلى َلَك عليَّ ذلكَ "  ".َنَعم ليس لَك عليَّ ذلك"لم َيلزمُه، ألنَّ المعنى " َأجلْ "َأو " َنَعمْ "وا 
واألمور  مع المشكوك حصوله،( إن)وهما للشرط، وتستعمل : إذا و إن الشرطيتان -

ِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا)نادرة في الغالب، كقوله تعالى الموهومة وال ، (َواِ 
ن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك}: وقوله تعالى مع المتيقن حصوله، وتكون ( إذا)و. {وا 

، وقوله (تْ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّ )للمقطوع بحصوله، وللكثير الوقوع، على الغالب، كقوله تعالى 
ذا حللتم فاصطادوا}: تعالى  .{وا 

ا - حرفا جزم ونفي وقلب، وتقلب زمنه من الحاضر إلى المضّي، ومن الفوارق  :لم و لمَّ
( لّما)والمنفيَّ ِبـ، (لم َيِلْد ولم يوَلدْ )، كقوله تعالى ال يتوقَّع حصوله( لم)أنَّ المنفي : بينهما

 .فسفرَك ُمنتَظرٌ " أساِفْر لّما "، فإذا قلَت ُمتوقَّع الحصول
 "كأنَّ "التوكيُد، فهما لتوكيِد اتصاِف الُمسَنِد إليه بالُمسند، ومعنى  "إنَّ وأنَّ "معنى  -

كأّن "التوكيدية وكاِف التشبيه، فاذا قلَت " أنَّ "التشبيُه المؤكُد؛ ألنَّها في االصل ُمركبٌة من 
نَّهم لما أرادوا االهتماَم بالتشبيه، الذي َعَقدوا عليه ، ثم إ"إنَّ العلَم كالنور"، فاألصل "العلَم نورٌ 

 (.كأنَّ )الجملة جاؤوا بـ 
، (َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ )إذا دخل على الفعل الماضي، كقوله تعالى  تحقيقحرف  :قد -
، التوقع، وفيه معنى (قد يصدُق الكذوبُ )إذا دخل على الفعل المضارع، كقولنا  تقليلوحرف 
 .قد قامت الصالة، أي قُربت: ، كقول َمن قالللتقريب وتستعمل
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وهي : ما، {من يفعل سوءًا يجَز به}: وهي اسم مبهم للعاقل، نحو قوله تعالى: َمن -
أي يستعمل )، وقد يتعاقبان {وما تفعلوا من خير يعَلْمُه اهلل}اسم مبهم لغير العاقل، نحو 

 (.أحدهما مكان اآلخر لصالح المعنى
وتركيباتها وداللتها على التجدد والثبوت ودراسة  يغ االسمية والفعليةدراسة الص -

 :فمثاًل . استعمال كّل منهما بما يتناسب مع معاني األلفاظ المعتمدة
زيٌد مجتهٌد، وهي تتكون من مبتدإ : نحو: هي الجمل المبدوءة باسم :الجمل االسمية -

 .بوتوخبر، والجمل االسمية تدل على القوة والتوكيد والث
فعل : قم بواجباتك المدرسية، فـ قم: هي الجمل المبدوءة بفعل، نحو :الجمل الفعلية -

والجمل الفعلية تدلُّ على . أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوًبا تقديره أنت
 .الماضي والحال واالستقبال: التجدد بحسب األزمنة الثالثة

ْفِع ِللدَّاَلَلِة َعَلى ثََباِت اْلَمْعَنى ِإنَّ اْلُعُدوَل » :ومن جميل ما قيل َعِن النَّْصِب ِإَلى الرَّ
َرْفُع السَّاَلِم الثَّاِني ِللدَّاَلَلِة  [25: الذاريات]قاُلوا َسالمًا قاَل َسالٌم : َواْسِتْقَراِرِه َوِمْنُه َقْوُلُه َتَعاَلى

َتِحيٍَّة َأْحَسَن ِمْن َتِحيَِّتِهُم، فتحية المالئكة جملة فعلية، َعَلى َأنَّ ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم َحيَّاُهْم بِ 
نسلِّم سالًما، وتحية سيدنا إبراهيم جملة اسمية، أي عليكم سالٌم، واالسمية أقوى وأوكد : أي

 .وأثبت من الفعلية
ورضوان من اهلل )إلى قوله ( رضي اهلل عنهم ورضوا عنه)ومنه العدول عن قوله تعالى

جاء بالجملة اإلسمية الدالة على الثبوت، والتي هي أقوى من الفعلية ثم أخبر بأن ، ف(أكبر
ذلك )وملذاتها، ناسب عظم ذلك المجيء بضمير الفصل فقال . رضوان اهلل أكبر من الجنات

 (.هو الفوز العظيم
فدراسة ترتيب أجزاء بنية التركيب النحوي يعدُّ أهم عناصر البحث في أسلوبية معاني 

اظ؛ ألنَّ تقديم عنصر أو تأخيره يؤدِّي في األكثر الى تغيير في المعنى؛ ألنَّ المبدع األلف
ال يلتزم دائمًا بقواعد الترتيب المعيارية التي يرصدها اللغويون في اللغة العادية، ( المتكلم)

 .وال يتنافى هذا من كون األصول اللغوية أصاًل معتمًدا في التأصيل والتقعيد
لتراكيب النَّص ( البنية العميقة)الذوق الى استعمال طريقة النحو في بحث فيميل علماء 
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األدبي من خالل دراسة المعنى ومعنى المعنى؛ ألنَّها تساعد أواًل على فهم كثير من مسائل 
الحقيقة والمجاز والعدول عن كلٍّ منهما الى األخرى، ودراسة بنية التركيب النحوي عند 

إلى النَّص بكامله كونه كتلًة واحدًة يفهم المتلقي ما يريده المتكلم  االسلوبيين تقتضي النظر
 .بطريقة صحيحة




