جامع قواعد كتاب:
((النحو الواضح))
لعلي اجلارم و مصطفى أمني
( 421قاعدة جمردة من األمثلة والشرح والتمارين)

ويليه:
((مئة قاعدة يف النحو))
و
((مخسون قاعدة يف الصرف))
ل ـ أ .د .عبدالعزيز احلريب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على خري خلق هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،
وبعد:
فإن كتاب(( :النحو الواضح)) الذي كان مقررا يف السابق من قبل وزارة املعارف املصرية
على الطالب يف املدارس االبتدائية والثانوية :يعترب من أحسن املؤلفات يف علم النحو يف
هذا العصر؛ وذلك لعدة أسباب ،منها:

 سهولة العبارة؛ مبا يتناسب مع فهم الطالب املبتدئ هلذا العلم. الطريقة املنهجية املتبعة يف وضع القواعد النحوية :فيبدأ الدرس أوال ابألمثلةالواضحة ،مث يليها شرح مبسط وفق هذه األمثلة ،ومن مث وضع القاعدة.
 تذييل الدرس بنماذج إعرابية :ليتدرب القارئ على اإلعراب؛ إذ الغاية الكربى منتعلم علم النحو :كيفية إعراب الكلمات.
 -إرفاق الدرس بتمارين غري حملولة ،المتحان فهم الطالب من خالهلا.

قال املؤلفان .. « :وقد حنوان يف هذا الكتاب طريقة االستنباط اليت هي أكثر طرق
أثرا يف نفوسهم ،وأقرهبا إىل املنطق؛ ألهنا خري
التعليم ا
قراب إىل عقول األطفال ،وأثبتها ا
وتعرف وجوه املشاهبة واملخالفة بني األشباه واألضداد؛ فقد
داف ٍع إىل التفكري والبحثّ ،
ٍ
حديث مل يسبق له مثال.» ...
أكثران من األمثلة اليت تستنبط منها القواعد ،على طرا ٍز

ولسهولة وأمهية القواعد النحوية اليت يف هذا الكتاب ،واليت و ِ
ضعت بعد كل هناية درس،
واليت هي (خالصة دروس كتاب النحو الواضح) ،قمت مستعينا ابهلل جبمعها كاملة من
أول الكتاب إىل أخره مبرحلتيه االبتدائية والثانوية( ،)1وجردهتا من األمثلة والشرح
والتمارين مث رتبتها بعناوينها كما هي يف الكتاب؛ ليسهل على املتعلم النظر فيها،
والرتكيز عليها ،ومراجعتها بيسر وسهولة أثناء دراسة الكتاب أو بعد إمتامه.

وقد اعتمدت يف مجع هذه القواعد على نسخة الكرتونية كاملة من الكتاب موجودة
على برانمج املكتبة الشاملة ،فاستخلصت منها كل القواعد ،مث قابلتها من أوهلا إىل
أخرها على أفضل الطبعات احلديثة الورقية للكتاب ،وهذا بيان هلا:

-

طبعة

الدار

املصرية

السعودية

للطباعة

والنشر

-

القاهرة.

وكتب عليها( :الناشر الوحيد للطبعة الشرعية) فاستفدت منها بتعديل بعض األخطاء
اليت وجدهتا يف نسخة الشاملة.

مث قابلتها بعد ذلك على طبعة:
 مؤسسة الرسالة انشرون .بضبط وتعليق :حممد ِمرايب.وقد استفدت منها كثريا لعمله املتميز يف الضبط احلريف للقواعد.

) (1تنويه :مل تكن (مرحلة املتوسطة) موجودة يف السابق ابملدارس املصرية كما هي اليوم ،وكانت املراحل :تبدأ
ابالبتدائية مث بعدها مباشرة مرحلة الثانوية.

ومجيع هذه الطبعات املذكورة تستحق االقتناء؛ فطبعة (الدار املصرية السعودية) اعتنت
بتمارين الكتاب وأضيف فيها دليال لإلجاابت على هذه التمارين كاملة جلميع دروس
الكتاب ..وهذا يهم الطالب ،خاصة املبتدئ.
وطبعة (مؤسسة الرسالة انشرون) فاقتها يف إعراب األمثلة يف احلاشية ،وشرح ما أهبم وما
أمجل لبعض القواعد النحوية وذلك ابلرجوع إىل أهم كتب هذا الفن اخلاصة هبذه
املرحلة ،إضافة إىل الضبط احلريف للقواعد واألمثلة والضروري من الشرح ،وكذا قيام
احملقق -جزاه هللا خريا -بتشجري جل مباحث الكتاب ليسهل على القارئ تصور الدرس
املقرر بشكل إمجايل.

ومجيع قواعد الكتاب جمموعة:
( )421قاعدة ،مقسمة كالتايل:
مرحلة االبتدائية = ( )181قاعدة.
مرحلة الثانوية = ( )240قاعدة.

ولدراسة هذه القواعد ومعرفة شرحها :يرجع للكتاب األصل بطبعتيه املذكورة يف األعلى
أو غريها من الطبعات اليت خدمت الكتاب.
وهناك شروح صوتية ومرئية كثرية مبثوثة يف شبكة اإلنرتنت هلذا الكتاب املبارك.

مث أرفقت بعد انتهاء قواعد كتاب (النحو الواضح) ،القواعد التالية:
 ((مئة قاعدة يف النحو)). و ((مخسون قاعدة يف الصرف)).لــ /أ .د .عبدالعزيز احلريب-أستاذ التفسري والقراءات جبامعة أم القرى ،والرئيس املؤسس
جملمع اللغة العربية مبكة.-
وكان قد مجعها ودوهنا -حفظه هللا -على طريقة القواعد الفقهية أو قريب منها جبمل
تيسر له املعرفة على طريقة
خمتصرة ليضبط هبا املتعلم فروع املسائل ونظائرها وحكمها ول ّ
أثبت ومنهج أقوم يف علمي النحو والصرف ..فرأيت أمهية إرفاقها لفائدهتا لطالب

العلم.
وهللا أسأل أن ينفع هبذا اجلمع ،وأن يبارك فيه ،وأن يكتب له القبول عنده.
واحلمد هلل رب العاملني
اجلامع/
أبو زارع املدين
AbuZare@hotmail.com
https://twitter.com/AbuZare

قواعد كتاب
(النحو الواضح)
املرحلة االبتدائية
اجلزء األول:

اجلملة املفيدة:

القواعد:
 -1الرتكيب الذي يفيد فائدة اتمة يسمى مجلة مفيدة ،ويسمى أيضا كالما.
 -2اجلملة املفيدة قد ترتكب من كلمتني ،وقد ترتكب من أكثر ،وكل كلمة فيها تعد
جزءا منها.

أجزاء اجلملة
القواعد:
وفعل ،وحرف.
 -3الكلمة ثالثة أنواعْ :
اس ٌمٌ ،

أ -فاالسم :كل لفظ يسمى به إنسان ،أو حيوان ،أو نبات ،أو مجاد ،أو أي شيء

آخر.

ب -والفعل :كل لفظ يدل على حصول عمل يف زمن خاص.
ج -واحلرف :كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غريه.

تقسيم ِ
الفعل ابعتبا ِر َزَمنِ ِه

ْفعل املاضي
 - 1ال ْ
القواعد:
فع ٍل يد ُّل على حصول عمل يف الزمن املاضي.
 -4ال ِْف ْعل الْماضي :ه َو ُّ
كل ْ

ْفعل الْمضارع
 - 2ال ْ
القواعد:
ِ
فع ٍل يد ُّل على حصول عمل يف الزمن احلاضر أَو
هو ُّ
كل ْ
 -5ال ْفعل الْمضارِعَ :
ٍ
ض ِ
ْمزة والنُّون والْياء
ارعة ،وهي اهل َ
امل ْستَقبَ ِلَ ،وال بد أن يكون َم ْبدوءا حبرف ْ
من أَحرف امل َ َ
َوالتَّاء.

 -3فعل األَم ِر
القواعد:
عل يطلَب ِبه حصول َش ٍ
كل فِ ٍ
يء يف الزمن املستقبل.
 -6فِعل األ َْمر :ه َو ُّ

الفاعل
القواعد:

 -7الفاعل :اسم مرفوع تَـ َق َّد َمه فعل ،ودل على الذي فعل الفعل.

املفعول به
القواعد:
 -8املفعول به :اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل.

وازنَة بني ال ِ
ْفاع ِل والْم ْفع ِ
ول ِبه
الْم َ
َ

َعرفْنا مما َمضى ما أيْيت:
َن َّ ِ
كل م ْفع ٍ ِ
 -1أ َّ
اس ٌم.
ول به ْ
كل فاع ٍل و َّ َ
 -2أ َّ ِ
ص َد َر َع ْنه ال ِْف ْعل.
هو الذي َ
َن الْفاع َل َ
 -3أ َّ
ول ِبه ه َو الَّ ِذي وقع عليه الفعل.
َن الْم ْفع َ
اعل ِ
 -4أ َّ ِ
آخره مرفوع.
َن الْ َف َ
ِ
وب.
 -5أن املفعول به آخره َم ْنص ٌ

املبتدأ واخلرب
القواعد:
 -9املبتدأ :اسم مرفوع يف أول اجلملة.
 -10اخلرب :اسم مرفوع ي ِّ
كون مع املبتدإ مجلة مفيدة.

اجلملة الفعلية
القواعد:

ٍ
وفاعل تسمى مجلة فعلية.
 -11كل مجلة ترتكب من فِ ْع ٍل

اجلملة االمسية
القواعد:
 -12كل مجلة ترتكب من مبتدإ وخرب تسمى مجلة امسية.

نصب الفعل املضارع
القواعد:
 -13ينصب الفعل املضارع مىت سبقه أحد النواصب األربعة ،وهي:
(أن ،لن ،إذن ،كي).

جزم ِ
املضارع
الفعل
ِ
ْ
القواعد:
 -14جيزم الفعل املضارع إذا سبقه حرف جازم كاحلروف اآلتية ،وهي:
(مل) ،و (ال الناهية) ،و (إ ْن).

( -15مل) ،و (ال الناهية) جتزمان فعالا مضارع ا واحدا .واحلرف األول ينفي حصول
الفعل يف املاضي ،والثاين ينهى عن عمل الفعل.

( -16إ ْن) ،جتزم فعلني ،وتفيد أن حصول الفعل األول شرط يف حصول الفعل الثاين.

املضارع
رفع الفعل
ِ
القواعد:

ضارع إذا مل تسبقه أداة من أدوات النصب أو اجلزم.
 -17يـ ْرفَع ال ِْف ْعل الْم َ

كان وأخواهتا
القواعد:
 -18تدخل كان على املبتدإ واخلرب ،فرتفع األول ويسمى امسها ،وتنصب الثاين ويسمى

خربها.

 -19مثل كان فيما تقدم( :صار ،وليس ،وأصبح ،وأمسى ،وأضحى ،وظل ،وابت)
وتسمى هذه األفعال أخوات كان.
وأمر يعمالن عمل املاضي ،إال (ليس) فال
 -20لكل فعل من هذه األفعال مضارعٌ ٌ
أمر.
أييت منها مضارعٌ وال ٌ

َّ
إن وأخواهتا
القواعد:

 -21إن ،وأن ،وكأن ،ولكن ،وليت ،ولعل ،تدخل على املبتدإ واخلرب ،فَـتَ ِ
نصب املبتدأَ
س َّمى امسَهاَ ،وتَـ ْرفَع اخلََرب ويسمى خربها.
وي َ

القواعد:

جر االسم
ُّ

 -22جيَ ُّر االسم إذا سبقه حرف من حروف اجلر اآلتية ،وهي:
من ،وإىل ،وعن ،وعلى ،ويف ،والباء ،والالم.

النعت
القواعد:
منعوات.
 -23النعت :لفظ يدل على صفة يف اسم قبله ،ويسمى االسم املوصوف ا
 -24النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره.

قواعد كتاب
(النحو الواضح)
املرحلة االبتدائية
اجلزء الثاين:

صحيح اآلخر ِ
تقسيم ِ
ومعتل اآلخر
الفعل إىل
ِ
القواعد:
س َّمى هذه األَحرف
 -25الفعل املعتل اآلخر :هو ما كان آخره أَلفا أ َْو واوا أو ايء ،وت َ
الثالثة أبحرف العلة.

 -26الفعل الصحيح األخر :هو ما مل يكن آخره حرفا ِمن أحر ِ
ف ال ِْعلَّ ِة الثالثة.
ْ ْ

املبين واملعرب
القواعد:
 -27الكلمات تنقسم قسمني :ما يثبت آخره على حال واحدة يف مجيع الرتاكيب،
ويسمى مبنيا؛ وما يتغري آخره ويسمى معراب.
 -28احلروف كلها مبنية ،وكذلك مجيع األفعال املاضية ،ومجيع أفعال األمر.

أنواع البناء
القواعد:
أربع ،وهي:
 -29األحوال اليت تالزم أواخر الكلمات املبنية ٌ
السكون والفتح والضم والكسر ،وتسمى أنواع البناء.

 -30الكلمات اليت يالزم أواخرها السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر ،يقال :إهنا
مبنية على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر.

أنواع اإلعراب
القواعد:
 -31األحوال اليت تعرتي أواخر الكلمات املعربة أربع ،وهي:
الرفع والنصب واجلر واجلزم ،وتسمى أنواع اإلعراب.

 -32عالمات اإلعراب األصلية أربع وهي:
الضمة والفتحة والكسرة والسكون ،وينوب عنها عالمات أخرى تذكر يف مواضعها.
 -33الرفع والنصب يشرتكان يف األمساء واألفعال ،واجلر خيتص ابألمساء ،كما خيتص
اجلزم ابألفعال.

أَحوال ِ
بناء ِ
الفعل املاضي
القواعد:

 -34الفعل الْم ِ
اضي يـ ْبـ ََن َعلَى الفتح إال إذا اتصلت به واو اجلماعة ،فيبَن على
َ
ت بِ ِه التاء املتحركة ،أو نون النسوة ،أو (ان) الدالة على الفاعل ،فيبَن
صلَ ْ
الضم ،أو اتَّ َ
على السكون.

أَحوال ِ
بناء األَمر
القواعد:

 -35يبَن فعل األمر على السكون إذا كا َن صحيح ِ
اآلخ ِر ومل يـت ِ
َّص ْل بِ ِه شيء ،وكذلك
َ
َ
إذا اتصلت به نون النسوة.

ويبَن على الْ َف ْت ِح إِذَا اتصلت به نون التوكيد.

ويبَن على حذف حرف العلة إذا كا َن معت َّل ِ
اآلخ ِر.
َْ
ويبَن على حذف النون إذا اتصلت به ألِف اثْـنَـ ْ ِ
اع ٍة ْأو ايء خماطبة.
ني ْأو واو َمجَ َ

أَحوال ِ
املضارع
بناء
ِ
القواعد:
 -36يبَن الفعل املضارع على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد ،ويبَن على السكون
إن اتصلت به نون النسوة ،ويعرب فيما عدا ذلك.

اإلعراب احمللي
القواعد:
 -37إذا وقعت كلمة مبنية يف موضع من مواضع الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم ،ال
يَـتَغيَّـر آخرها ،ويقال :إهنا يف حمل رفع أو نصب أو جر أو جزم ،على حسب موضعها يف
اجلملة.

الفصل املضارع املعتل اآلخر وأحوال إعرابه
القواعد:
 -38الفعل املضارع املعتل اآلخر يرفع بضمة مقدرة على األلف والواو والياء.
وينصب بفتحة مقدرة على األلف ،وظَاهرةٍ على الواو والياء.
وجيزم حبذف ِ
اآلخر.

االسم املعتل اآلخ ِر
 -1املقصور وأَحوال إِعرابه
القواعد:

 -39الْم ْقصور ه َو ك ُّل اسم ٍ
ف ال ِزَمةٌ.
معرب آخره أَلِ ٌ
 -40تـ َق َّدر علَى ِ
آخ ِر ال َْم ْقصوِر َحركات ا ِإل ْعر ِ
اب الثَّالث.
َ
َ
َ
 -2املنقوص وأَحوال إِعرابه
القواعد:
ب ِ
اسم م ْعر ٍ
مكسور ما قَـ ْبـلَها.
آخره ايءٌ الزمةٌ
ٌ
 -41ال َْم ْنـقوص ه َو ك ُّل ْ َ
َّمة َوال َك ْس َرة َعلَى آخر املنق ِ
َّصب
وص يف َح ِ
 -42تـ َق َّدر الض َّ
اليت َّ
الرفْع َوا ْجلَِّر ،أَما الن ْ
اهرةٍ علَى ِ
اآلخ ِر.
فَـيَكون بَِف ْت َح ٍة ظَ ِ َ َ

نصب املضارع بـ (أَن) املضمرة
َّعلِيل
 -1بعد الم التـ ْ

القواعد:

ض َمراة َج َوازا بعد الم التعليل.
 -43ينصب الفعل املضارع بِـ (أَ ْن) م ْ
 -2بعد الم اجلحود
القواعد:
وجواب بعد الم اجلحود.
 -44ينصب الفعل املضارع بـ (أن) مضمراة ا

 -3بع َد (أَو)
القواعد:

مبع ََن (إِ َىل) أ َْو (إِالَّ).
وجواب بعد (أ َْو) الَِّيت ْ
 -45ينصب املضارع بـ (أن) مضمراة ا

 -4بع َد (حىت)
القواعد:
وجواب بعد (حىت).
 -46ينصب املضارع بـ (أن) مضمراة ا

 -5بعد فاء السببية
القواعد:

السبَبِيَّة ال َْم ْسبوقَ ِة بنفي أو طَلَ ٍ
ب.
وجواب بعد فَ ِاء َّ
 -47ينصب املضارع بـ (أن) مضمراة ا

 -6بعد واو املعية
القواعد:

وجواب بعد َوا ِو ال َْم ِعيَّ ِة ال َْم ْسبوقَ ِة بِنَـ ْفي أ َْو طَلَ ٍ
ب.
 -48ينصب املضارع بـ (أن) مضمراة ا

جوازم ِ
املضارع
الفعل
ِ

 -1األدوات اليت جتزم فِ ْعالا واحدا
القواعد:
ضا ِرعا و ِ
ِ
ِ
ِ َّ
احدا( ،لَ َّما)َ ،و (الَم األ َْم ِر)َ ،واألوىل ت ِفيد
 -49م َن األ ََد َوات ال ِيت َجتْ ِزم ف ْعالا م َ َ
ِع م ِفيدا
النَّـ ْف َي َكـ ( َملْ) ،غَْيـ َر أن النفي هبا يستمر إىل زمن التَّكلُّم ،والثَّانِيَة جتْ َعل امل َ
ضار َ
لِأل َْم ِر.

 -2األدوات اليت جتزم فِ ْعلَني
القواعد:

 -50األدوات اليت جتزم فِ ْعلَ ْني :اثْـنَـتَا َع ْش َرَة أداة:
(إن) و (إذما) ومها حرفَ ِ
ان.
َ َْ

َّن) َو ( َح ْيـث َما) َو ( َك ْيـ َف َما) َو
مه َما) َو ( َم َىت) و(أاين) و (أين) َو (أ َّ
و ( َم ْن) َو ( َما) َو ( ْ
(أَي) و َِ
َمسَاءٌ.
مجيع َها أ ْ
َ

األفعال اخلمسة وإِعراهبا
القواعد:

 -51األفعال اخلمسة هي كل مضارع اتصلت به ألِف اثْـنَـ ْ ِ
اع ٍةْ ،أو ايء
نيْ ،أو واو َمجَ َ

خماطبة.

 -52األفعال اخلمسة ترفع بثبوت النون ،وتنصب وجتزم حبذفها.

تقسيم االسم إىل م ْف َرٍد ومثَـ ََّن َو َمج ٍع
القواعد:

 -53االسم ينقسم ثالثة أقسام :م ْف َرٍد ،ومثَـ ََّنَ ،و َمج ٍع.

فاملفرد :ما دل على شيء واحد.

واملثَن :ما دل على شيئني اثنني بزايدة ألف ونون أو ايء ونون يف آخره.
واجلمع :ما دل على أكثر من اثنني.

تقسيم اجلمع
القواعد:
 -54ينقسم اجلمع ثالثة أقسام :مجع تكسري ،ومجع مذكر سامل ،ومجع مؤنث سامل.
أ -فجمع التكسري :ما دل على أكثر من اثنني بتغري صورة مفرده.

ب -ومجع املذكر السامل :ما دل على أكثر من اثنني بزايدة واو ونون أو ايء ونون يف
آخره.

ف ٍ
واتء يف ِ
ايدةِ أَلِ ٍ
آخ ِرهِ.
ج -ومجع املؤنث السامل :ما دل على أكثر من اثنتني بِ ِز َ
 -1إعراب املثَن
القواعد:
 -55يرفع املثَن ابأللف ،وينصب ،وجي ُّر ابلياء.

 -2إعراب مجع املذكر السامل
القواعد:
 -56مجع املذكر السامل يرفع ابلواو ،وينصب ،وجير ابلياء.

 -3إعراب مجع املؤنث السامل
القواعد:
َ -57مجع املؤنث السامل يرفع ابلضمة ،وينصب وجير ابلكسرة.

املضاف واملضاف إليه

القواعد:
ص.
ف بسبب هذه النسبة أو َتَ َّ
سب إىل اسم بعده ،فَـتَـ َع َّر َ
ص َ
 -58املضاف :اسم ن َ

 -59املضاف يذف تنوينه عند اإلضافة إذا كان منوانا قبلها .وتذف نونه إذا كان
مثَن أو مجع مذكر ساملا.

 -60املضاف إليه :اسم أييت بعد املضاف ،وهو جمرور.

األَمساء اخلمسة وإِ ْعراهبا
القواعد:
 -61األمساء اخلمسة هي :أب ،وأخ ،وحم ،وفو ،وذو.
 -62األمساء اخلمسة ترفع ابلواو ،وتنصب ابأللف ،وجت ُّر ابلياء ،ويشرتط يف إعراهبا هذا
اإلعراب أن تكون مضافةا لغري ِ
ايء املتكلِّم.
َ

عالمات التأْنِ ِ
يث يف األفعال
القواعد:
 -63إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا.
 -64عالمة التأنيث يف الفعل املاضي اتءٌ ساكنةٌ يف آخره.

 -65عالمة التأنيث يف الفعل املضارع اتءٌ متحركةٌ يف أوله.

عالمات التأْنِ ِ
يث يف األمساء

القواعد:

ِ
 -66عالمات ِ
ثالث تتصل آبخر األمساء ،وهي:
أتنيث
األمساء ٌ
اتء متحركة ،أو ألف مقصورة ،أو ألف ممدودة.
 -67قد يكون االسم املؤنث َخالي ا ِمن َع ِ
المة التأنيث.
ْ

القواعد:

النكرة واملعرفة

ِ
اس ٌم يدل على شيء غَ ِْري معَّ ٍ
ني.
 -68النَّك َرةْ :
اس ٌم يَد ُّل على شيء معني.
 -69ال َْم ْع ِرفَةْ :

القواعد:

العلَم
َ

 -70العلم :اسم معرفة مسي به شخص أو مكان أو حيوان أو أي شيء آخر.

القواعد:

عرف ابأللف والالم
امل َّ

 -71إذا دخلت األلف والالم على اسم نكرة جعلته معرفة.

القواعد:

الضمري

 -72الضمري اسم ،معرفة يدل على املتكلم ،أو املخاطب ،أو الغائب.
 -1الضمري املنفصل
القواعد:
 -73الضمري املنفصل :ما ميكن النطق به وحده من غري أن يتصل بكلمة أخرى.
 -74الضمائر املنفصلة اخلاصة ابلرفع هي:
أان :للمتكلم.

حنن :للمتكلمني.
أنت :للمخاطب.
َ
ِ
أنت :للمخاطبة.

ني أو املخاطبَـتَـ ْ ِ
أنتما :للمخاطبَـ ْ ِ
ني.
ني.
أنتم :للمخاطبِ َ
أننت :للمخاطبات.

هو :للغائب.
هي :للغائبة.
ني.
هم :للغائبِ ْ َ

هن :للغائبات.
ني أو الغائبَـتَـ ْ ِ
مها :للغائبَـ ْ ِ
ني.

 -75الضمائر املنفصلة اخلاصة ابلنصب هي:
إايي :للمتكلم.
إايان :للمتكلمني.
إايك :للمخاطب.
َ
ِ
إايك :للمخاطبة.

ني أو املخاطبَـتَـ ْ ِ
إايكما :للمخاطبَـ ْ ِ
ني.
ني.
إايكم :للمخاطبِ ْ َ

إايكن :للمخاطبات.
إايه :للغائب.
إايها :للغائبة.

ني أو الغائبَـتَـ ْ ِ
إايمها :للغائبَـ ْ ِ
ني.
ني.
إايهم :للغائبِ ْ َ

إايهن :للغائبات.

 -2الضمري املتصل
القواعد:
 -76الضمري املتصل هو الذي ال ينطق به وحده ،ويتصل دائما بكلمة أخرى.
 -77الضمائر املتصلة ابألفعال -وهي خاصة ابلرفع -هي:
التاء وألف االثنني وواو اجلماعة ونون النسوة وايء املخاطبة.
 -78ايء املتكلم وكاف املخاطب وهاء الغائب إذا اتصلت ابألفعال كانت يف حمل
نصب ،وإذا اتصلت ابألمساء أو حروف اجلر كانت يف حمل جر.
 -79الضمري (ان) يكون مرة يف حمل رفع ،ومرة يف حمل نصب ،ومرة يف حمل جر.

القواعد:

 -3الض ِ
َّمري الْم ْستَِرت

 -80الض ِ
ظه َر يف اللفظ.
َّمري الْم ْستَرت :هو ضمريٌ اتصل ابلفعل من غري أن يَ َ
 -81الضمري املسترت يف الفعل املاضي تقديره (هو) أو (هي).

 -82الضمري املسترت يف املضارع خيتلف تقديره ابختالف حروف املضارعة.
 -83الضمري املسترت يف فعل األمر تقديره (أنت) دائما.
القواعد:

االسم الْم ْوص ِ
ول
ِ َ

اسم معرفةٌ يتعني املقصود منه جبملة بعده تسمى صلة.
 -84االسم املوصولٌ :
 -85جيب أن تشتمل الصلة على ضمري يعود على املوصول يسمى عائدا.
 -86األمساء املوصولة هي:
الذي :للمفرد املذكر.
اليت :للمفردة املؤنثة.
اللذان :للمثَن املذكر.

اللتان :للمثَن املؤنث.

الذين :جلماعة الذكور.
الاليت :جلماعة ا ِإلانث.
َم ْن :للعاقل مطلقا.

ما :لغري العاقل مطْلَقا.

القواعد:

اسم اإلشارة

 -87أمساء اإلشارة :أمساءٌ تدل على م َع َّ ٍ
ني مشا ٍر إليه.

 -88أمساء اإلشارة هي:
ذا :للمفرد املذكر.
ِذه :للمفردة املؤنثة.

ذَ ِ
ان :للمثَن املذكر.
ِ
اتن :للمثَن املؤنث.
أوالء :جلمع العقالء من ذكور أو إانث.

 -89اسم اإلشارة للمثَن املذكر أو املؤنث يعامل معاملة املثَن ،فيكون ابأللف يف حالة
الرفع ،وابلياء يف حاليت النصب واجلر.

انئب الفاعل
القواعد:
 -90انئب الفاعل :اسم مرفوع حل حمل الفاعل بعد حذفه.
 -91إِذا أسنِ َد ِ
الفعل إىل انئب الفاعل وكان ماضيا ضم أوله وكسر احلرف الذي قبل
ْ

آخره ،وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح احلرف الذي قبل آخره ،والفعل الذي َيدث
فيه هذا التغيري يسمى مبنيا لِلْم ْجه ِ
ول.
َ
 -92إِ َذا كا َن انئب الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا.

القواعد:

أَفْعال االستِمرا ِر الن ِ
َّاس َخة و (ما دام)
ْ ْ

ح ،وما انْـ َف َّ
ك ،وما فَتِ َئ ،وما َد َام ،فهي تدخل
 -93مثل (كان) يف العمل ما زال ،وما بَ ِر َ
على املبتدأ واخلرب فرتفع األول ويسمى امسها ،وتنصب الثاين ويسمى خربها.

ح ،وما انْـ َف َّ
ك ،وما فَتِ َئ ،تفيد استمرار اتصاف امسها خبربها ،و(ما
 -94ما َز َ
ال ،وما بَ ِر َ
دام) تدل على بيان مدة ما قبلها.

سبق ( َد َام) بـ (ما) الدالة على
سبق أفعال االستمرار أبداة نفي وأن ت َ
 -95جيب أن ت َ
الزمان.

القواعد:

ِ
املطلق
املفعول

منصوب مواف ٌق للفعل يف لفظه ،وجييء بعد الفعل لتأكيده،
اسم
ٌ
 -96املفعول املطلقٌ :
أو لبيان ِ
نوع ِه ،أَو َع َد ِدهِ.

القواعد:

املفعول ألجله

منصوب يبني سبب الفعل وعلة حصوله.
اسم
ٌ
 -97املفعول ألجلهٌ :

القواعد:

الزم ِ
ان ،وظَ ْرف املكان
ظَ ْرف َّ َ

 -98ظرف الزمان :اسم منصوب يبني الزمن الذي حصل فيه الفعل.
 -99ظرف املكان :اسم منصوب يبني املكان الذي حصل فيه الفعل.

قواعد كتاب
(النحو الواضح)
املرحلة االبتدائية
اجلزء الثالث:

القواعد:

امل ْبـتَ َدأ واخلَبَـر ،وتطابـقهما

 -100اخلرب يطابق املبتدأ يف اإلفراد ،والتثنية ،واجلمع ،والتذكري ،والتأنيث.
 -101إذا كان املبتدأ مجعا لغري عاقل جيوز اإلخبار عنه ابجلمع وابملفرد املؤنث.

خرب املبتدإ حني يكون مجلة ،أو شبه مجلة
القواعد:

 -102كما يكون خرب املبتدإ مفردا يكون مجلة فعلية ،أو مجلة امسية ،أو شبه مجلة؛
أي :ظرفا أو جارا وجمرورا.
 -103جيب أن تشتمل مجلة اخلرب على ضمري يربطها ابملبتدإ.

القواعد:

َّواس ِخ ِ
َخبـر الن ِ
ني يكون مجلة ،أو شبه مجلة
ح
َ
َ

 -104خرب (كان) وأخواهتا ،وخرب (إن) وأخواهتا كما يكون كل منهما مفردا يكون
مجلة فعلية ،ومجلة امسية ،وشبه مجلة.

القواعد:

م ِ
مه َزِة َّ
(إن)
واض َع فَـ ْت ِح َ ْ
َ

 -105تفتح مهزة (إ َّن) إذا حلت هي وامسها وخربها حمل املصدر.
 -106املصدر املكون من ( َّ
أن) وامسها وخربها يسمى ابملصدر املؤول.
املؤول فاعال ،ومفعوال به ،وانئب فاعل ،وجمرورا حبرف جر.
 -107يكون املصدر َّ

القواعد:

املصدر املؤول من (أن) والفعل

حرف مصدري يؤول هو والفعل الذي بعده مبصدر.
( -108أن) ٌ

املؤول من (أن) والفعل فاعال ،أو انئب فاعل ،أو مبتدأ ،أو
 -109قد يكون املصدر َّ
خربا ،أو مفعوال به ،أو جمرورا حبرف جر.

القواعد:

م ِ
مه َزِة (إن)
واضع َك ْس ِر َ ْ
َ

 -110تكسر مهزة (إن) إذا مل ميكن أن تؤول هي ومعموالها مبصدر ،وجيب ذلك يف
حنو ما أييت:
أ -إذا وقعت يف أول الكالم.

ت بعد القول وما اشت َّق منه.
ب -إذا َوقَـ َع ْ
ج -إ َذا َوقَعت يف أَول مجلة الصلة.

القواعد:

تقسيم ِ
الفعل إىل صحيح ،ومعتل

 -111الفعل الصحيح :هو ما كان كل حرف من حروفه األصلية صحيحا ،وهو أَنْـ َواعٌ
ثَالَثَةٌ:
أ -السامل :ما كان خاليا من اهلمز والتضعيف.

ب -املهموز :ما كان أحد حروفه األصلية مهزة.
ج -املضعف :ما كان حرفاه الثاين والثالث من جنس واحد.
 -112الفعل املعتل :هو ما كان بعض حروفه األصلية ِمن أحر ِ
ف ال ِْعلَّ ِة ،وهو أنواع
ْ ْ
مخسة:
أ -املثال :ما كان أوله حرف علة.
ب -األجوف :ما كان وسطه حرف علة.
ج -الناقص :ما كان آخره حرف علة.

د -اللفيف املفروق :ما كان أوله وآخره حريف علة.
هـ -اللفيف املقرون :ما كان وسطه وآخره حريف علة.

ضمائر الرفع البارزة املتصلة ابألفعال
القواعد:
 -113ضمائر الرفع البارزة اليت تتصل ابملاضي هي:
(التاء) ،و (ان) ،و (ألف االثنني) ،و (واو اجلماعة) ،و (نون النسوة).

 -114ضمائر الرفع البارزة اليت تتصل ابملضارع واألمر هي:

(ايء املخاطبة) ،و (ألف االثنني) ،و (واو اجلماعة) ،و (نون النسوة).

إسناد األفعال الصحيحة واملعتلة إىل الضمائر البارزة
 -1إسناد السامل واملهموز واملثال إىل الضمائر

القواعد:

 -115إِذا أ ْسنِ َد السامل واملهموز واملثال إىل ضمائر الرفع البارزة مل يدث هذا ا ِإلسناد
فيها تغيريا.

القواعد:

ف واألج ِ
املضعَّ ِ
وف إىل ضمائر الرفع البا ِرَزة
 -2إِسناد َ
ْ

 -116إِذا أسنِ َد ِ
املضعَّف إىل ضمري رفع ِّ
متحرك ف َّ
ك إدغامه.
الفعل َ
ْ
ِ
 -117إِذا َس َك َن آخر ِ
ف َو َسطه.
الفعل
األجوف ح ِذ َ

القواعد:

 -3إِ ْسناد ِ
املاضي النّاقِ ِ
ص إىل ضمائر الرفع البا ِرَزة

ِ
ف َح ْرف العلة ،وبقيت الفتحة
 -118إذا أسند املاضي الناقص إىل واو
اجلماعة ،ح ِذ َ

قبل الواو إذا كان احملذوف ألفا .وضم ما قبلها إذا مل يكن أَلفا.
َ
 -119إِذَا َكان آخر املاضي الناقص ايء ،أو واوا ،وأسند إىل غري الواو من الضمائر
البارزة ،فإنه الَ َْيدث فِ ِيه تَغيريٌ.
 -120إِذَا كا َن آخر املاضي الناقص ألفا وأسند إىل غري الوا ِو من ضمائ ِر الرفع البارزة،
فِإن كان ثالثيا ردت األلف إىل أصلها ،وإن زاد على ثالثة ق ِ
لبت األلف ايءا.

القواعد:

ِ
صِ
الرفْ ِع البا ِرَزة
ضمائِ ِر َّ
ني إِىل َ
 -4إِ ْسناد امل َ
ضار ِِع واألم ِر النَّاق َ

َلف أَو ايء أو واو ،إذا أسند إىل ِ
ايء املخاطَبَ ِة ،أَو
 -121املضارع الناقص الذي آخره أ ٌ
العلة وب ِقي فتح ما قبله إِذا كان حرف ِ
ذف منه حرف ِ
العلة ألفا.
واو اجلماعة ،ح َ
ََ َ
َلف ،إِذا أسند إىل ألف االثنني ،أو نون النسوة،
 -122املضارع الناقص الذي آخره أ ٌ
ِ
ايء.
قلبَت ألفه ا
 -123املضارع الناقص الذي آخره ايءٌ ،أو واو ،إذا أسن َد إىل ألف االثنني ،أو نون
ث فيه تغيريٌ.
النسوةِ ،مل َْيد ْ

اجملرد واملزيد

القواعد:

الثالثي َوَم ِزيده
 -1جمَ َّرد
ِّ

ِ
حروفه أصليّة.
 -124ال ِْف ْعل اجملَ َّردَ :ما كانت مجيع

 -125ال ِْف ْعل املَِزيد :ما ِزي َد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية.
الثالثي يكون م ِزيدا فيه حرف ،أو حرفان ،أو ثالثة أَحر ٍ
ف.
-126
ْ
ُّ َ

القواعد:

الرابعي َوَم ِزيده
 -2جمَ َّرد ُّ

زايدته حرف ا ،أو حرفني.
َ -127م ِزيد ُّ
الر ُّ
ابعي تكون َ

القواعد:

ص ِل وال َقطْع
الو ْ
مهزات َ

وصل هبا إىل النطق ابلساكن ،وهي
 -128مهزة الوصل مهزةٌ تزاد يف أول الكلمة ليـتَ َ
تثبت يف بدء الكالم وتسقط يف َد ْرِجه ،وتكون يف املاضي اخلماسي ،والسداسي ،وأمرمها
ومصدرمها ،وأمر الثالثي.

ود ْرِج ِه؛ كهمزة املاضي الرابعي وأمره ومصدره،
 -129مهزة القطع تَثبت يف بدء الكالم َ
ومهزات األمساء واحلروف ما عدا بعض األمساء و (أل).

القواعد:

الفعل الالَّ ِزم والفعل املتعدي

 -130الفعل ينقسم قسمني :الزم ومتعد.
 -131الفعل الالزم :هو ما ال ينصب املفعول به ،والفعل املتعدي :هو الذي ينصبه.

القواعد:

أقسام الْمتع ِّدي

 -132يَـ ْنـ َق ِسم الفعل املتَع ِّدي أ َْربَـ َعة أقسام:
أ -ما يـ ْن ِ
صب مفعوالا به واحدا.
َ
صب مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب ،وهو (ظَ َّنِ ،
ب -ما يـ ْن ِ
وز َع َم،
ب ،و َخ َ
الَ ،
َ
َ
وحس َ
ب) ،ومجيعها تفيد َّ
الش َّ
الر ْج َحان.
ك َم َع َم ْي ٍل إىل ُّ
َو َج َع َلَ ،
وح َجاَ ،
وه ْ
وع َّدَ ،

ِ
ني.
وعلِ َمَ ،وَو َج َد ،وأَلْ َفىَ ،
و ( َرأَىَ ،
ود َرى ،وتعلَّم) ،وتفيد ،اليَق َ
و (ردَّ ،وتَـر َكَِ ،
وت َذَّ ،
تويل َّ
الش ْي ِء ِم ْن حال إىل
واتَ َذَ ،
وج َعلَ ،
وو َه َ
َ َ
ب) ،وهذه تفيد َ
حال.
ج -ما يـ ْن ِ
صب مفعولني ليس أصلهما مبتدأ وخربا ،وهو كثري؛ ومنه:
َ
سا).
(أَ ْعطَىَ .
وسأَل .وَك َ
د -ما يـ ْن ِ
وخبَّـ َرَّ .
ث).
لم ،وأَنْـبَأَ ،ونَـبَّأَ،
صب ثَالثَةَ
وحد َ
وأخربَ ،
َ
َ
مفاعيل ،وهو( :أ ََرى ،وأَ ْع َ
َ

القواعد:

عدية ِ
تَ ِ
الف ِ
عل ابهلَ ْم ِز والتضعيف

مه َزةٌ أو ض ِّعف اثنيهَّ ،
تعدى لواحد إِ ْن كان الزما،
 -133إذا زيد يف أول الفعل الثُّالثِي َ ْ
َّ
أصله متعداي لواحد.
وتعدى الثنني إن كان ْ

القواعد:

اسم ِ
الفاعل
ْ

اسم الفاعل :اسم مصوغ للداللة على ما فعل الفعل ،وهو من الثالثي على
ْ -134
فاعل)ِ ،
صورة ( ِ
دال حر ِ
ف الْمضار ِ
ِ
وم ْن ِْ
عة ِميما
غري الثالثي على صورة مضا ِرعه إبِبْ ِ َ ْ
َ
َمضمومةا وكسر ما قبل اآلخر.

اسم املفعول
القواعد:

 -135اسم الْم ْفع ِ
ول :اسم مصوغ للداللة على ما وقع عليه فعل الفاعل ،وهو من
َ
عول)ِ ،
الثالثي على صورة ( َم ْف ٍ
وم ْن غري الثالثي على صورة اسم الفاعل مع فتح ما قبل
اآلخر.

املستثَن

القواعد:

 -1امل ْستَـثْـَن بـ (إِالَّ)

ِ
س َّمى االسم الذي جييء قبلها
س َّمى االسم الذي يَـ َقع بعد (إالَّ) م ْستَـثْـ ََن ،وي َ
 -136ي َ
َويَ ْشتَ ِمل يف املعَن َعلَى ما بَـ ْع َد َها م ْستَـثْـ ََن ِم ْنه.
اس ٌم ي ْذ َكر بَـ ْع َد َها خمَال افا يف احلكم لِ َما قبلها.
 -137امل ْستَـثْـ ََن بـ (إِال) ْ

القواعد:

حكم امل ْستَـثْـَن بـ (إِالَّ)

صب املستثَن بـ (إِالَّ).
ب نَ ْ
 -138إذا كان املستثَن منه مذكورا وكان الكالم مثْـبَت اَ ،و َج َ
 -139إذا كان املستثَن منه مذكورا وكان الكالم َم ْن ِفيّا ،جاز يف املستثَن بـ (إِالَّ) أن
ينصب على االستِثْـنَاء ،وأن يَـ ْتـبَ َع املستثَن ِم ْنه يف إعرابه.
 -140إذا كان املستثَن منه حمذوفا ،أ ْع ِرب املستَـثْـَن َعلَى حسب ما يقتضيه مو ِ
ضعه
َ ْ َ
َْ
يف الرت ِ
كيب كما لو كانت (إال) غري موجودة.

القواعد:

 -2امل ْستَـثْـَن بـ (غ ِري) و ( ِس َوى)

 -141ي ْستثْـ ََن بِـ (غَ ْري) و ( ِسوى) فَـي َج ُّر االسم الذي بَـ ْع َدمها اب ِإلضافة ،ويَـثْـبت هلما
ِ
لالسم الذي بع َد (إال).
ت
من ِ
أنواع اإلعراب ما ثَـبَ َ

القواعد:

 -3امل ْستَـثْـَن بِـ ( َخالَ) َو ( َع َدا) َو ( َحا َشا)

صب االسم بعدها مفعوال به َعلَى أَهنا
 -142ي ْستَـثْـ ََن بِـ (خالَ ،
وحا َشا) فيـ ْن َ
وع َداَ ،
أفعال ،أو جيَ ُّر َعلَى أ ََّهنا أحرف ٍّ
ٌ
ت (ما) ( َخالَ) أ َْو ( َع َدا) وجب النصب.
جر ،فِإ ْن َسبَـ َق ْ

احلال
القواعد:
حني وقوع الفعل ،ويسمى
 -143احلال :اسم منصوب يبني هيئة الفاعل أو املفعول به َ
صاحب احلال.
كل من الفاعل أو املفعول به
َ

القواعد:

أَنْواع احلَال

امسا م ْفردا ،ومجْلةا ِْ
امسيَّةا ،ومجْلةا فِ ْعليَّةا ،وظَْرفا ،وجارا وجمرورا.
 -144جتيء احلال ْ َ
ِ
ِ
ِ
الواو
 -145إِذا وقَـ َعت احلال مجْلةا فال ب َّد هلا م ْن رابط يربطها بصاحب احلال ،وهو إِ َّما َ
فَـ َقطْ ،وإِ َّما الضَّمري فَـ َقطْ ،وإِ َّما مها معا.

القواعد:

التمييز

 -146التَّمييز :اسم ي ْذ َكر لِبـي ِ ِ ِ
اس ٍم ٍ
صلح ألَن تراد بِ ِه أ ْشياءٌ َكثريةٌ.
سابق يَ ْ
ان امل َراد م ْن ْ
ََ
ْ
ٌْ
وملْحوظٌ.
 -147الْم َميز قِ ْسما َنَ :ملْفو ٌ
ظ َ
َمسَ ِاء الوزن ،وال َكيل ،واملِس ِ
ِ
والع َد ِد.
فاأل ََّول :ما يـ ْل َفظ به يف
اجلملة؛ كأ ْ
احةَ ،
َ َ
ِ
ْكر فيها.
والثاين :ما يـ ْف َهم من اجلملة من غري أن يذ َ

ح ْكم التَ ْميِي ِز

القواعد:

 -1ح ْكم متَْيِي ِز ِ
ِ
اح ِة
س َ
َ
الوْزن والْ َك ْي ِل والْم َ

ض ِ
ِ
افة أ َْو بِـ ( ِم ْن).
َ -148جيوز يف متَْيِي ِز الوزن
ب ،وأَ ْن جيَ َّر اب ِإل َ
والكيل واملساحة أَ ْن يـنَ َ
صَ

القواعد:

 -2ح ْكم متَْيِي ِز ال َْع َد ِد

الثالثة والع َ ِ
ِ
صبه م ْفردا مع
الع َدد َِجيب َج ُّره َمجْع ا َم َع
ش َرة وما بينهما ،ونَ ْ
 -149متَْييز َ
ٍ
ِ
واأللف.
وج ُّره مفردا مع امل ِئة
أح َد عشر وتِ ْس َعة وتِ ْس َ
عني وما بينهماَ ،
َ

القواعد:

 -3ح ْكم الت َّْميِي ِز إِذَا كان املميز ملحوظا

صب الت َّْميِيز إِذَا كان املميز ملحوظا.
 -150يـ ْن َ

املنادى
القواعد:
 -151املنادى :اسم يذكر بعد (اي) أو إحدى أخواهتا طلبا إلقبال مدلوله.
 -152ينصب املنادى إذا كان مضافاْ ،أو َشبيها ابملضاف ،أو نكرة غري مقصودة.
ويبَن على ما يـ ْرفَع ِبه إِ َذا كان نكرة مقصودة ،أو علما مفردا ،واملراد ابملفرد هنا:
ضافا َوالَ َشبِيها ابملضاف.
ما ليس م َ

املمنوع من الصرف

القواعد:

ِ
الصر ِ
ف
َ -1
العلَم ال َْم ْمنوع م َن َّ ْ

 -153ميْنَع العلَم من الصر ِ
ف -أي :التَّـ ْن ِوين ،-وجير ابلفتحة نيابة عن الكسرة:
َ
ّْ
أ -إذا كان مؤنثا.

ب -إذا كان أَ ْع َج ِميّا.
ج -إِذَا كان م َرَّكبا تَـ ْركِيبا َم ْزِجيّا.
ف ونو ٌن.
د -إِذَا كان َمزيدا فيه أَلِ ٌ
هـ -إذا كان على َوْز ِن ال ْف ِ
عل.
وم ِ
مفتوح الثاين.
األول
و -إذا كان مذكرا ثالثيِّا َم ْ
ضم َ
َ

القواعد:

ِ
الصر ِ
ف
ِّ -2
الص َفة ال َْم ْمنوعة م َن َّ ْ

الصر ِ
ف وجتَُّر ابل َف ْت َح ِة نيابة عن الكسرة:
 -154متْنَع الصفة من َّ ْ
أ -إذا كانت على وزن (فَـ ْعالن).

ب -إذا كانت على وزن (أفْـ َعل).

شر ،ويف ِ
كلمة (أ َخ َر).
وم ْو َح َد إىل ع َ
ج -يف أ َح َ
ار َ
اد َ
شَ
وم ْع َ َ

القواعد:

ِ
اجلموع أو ألف التأنيث
لصيغة م ْنـتَـ َهى
 -3املمنوع من الصرف
ِ

الصر ِ
ِ
ابلفتحة نيابة عن الكسرة:
ف وجيَ ُّر
 -155ميْنَع االسم من َّ ْ
وع.
أ -إذا كان على صيغة منتهى ا ْجلم ِ
ِ
ِ
ب -إِذَا َكان خمتوما أب ِ
املمدودةِ.
التأنيث
َلف

ج -إذا كان خمتوما أبلف التأنيث املقصورة.
املمنوع ِم َن الصرف ابلكسرة
َ -4ج ُّر
ِ
القواعد:
ِ
الصر ِ
ف ابلكسرةِ إِذَا كان مضافا أو به (أل).
 -156جيَ ُّر املَ ْمنوع م َن َّ ْ

القواعد:

النعت احلقيقي والسبيب

 -157النعت نوعان :حقيقي وسبيب ،فاحلقيقي :ما دل على صفة يف نفس متبوعه،
والسبيب :ما دل على صفة يف اسم له ارتباط ابملتبوع.
 -1مطابقة ِ
النعت للمنعوت
القواعد:

وعي ِه يـ ْتـبع منعوتَه يف رفعه ونصبه وج ِره ،ويف تَـ ْعريفه وتَ ِ
نك ِريه.
 -158النـ ْ
َّعت بِنَ َ ْ َ َ
َّ
يقي يَـ ْتـبَع منعوتَه فو َق ما تَـ َق َّد َم يف إفراده وتثنيته ومجعه ،ويف تذكريه
 -159النعت ا ْحلَِق ُّ
وأتنيثه.

اعى يف تذكريه وأت ِ
َنيثه ما بَـ ْع َده.
َّعت َّ
السبَ ُّ
يب يكون م ْفردا ،وير َ
 -160النـ ْ
حني يكون مجلة
 -2النعت َ

القواعد:

ِ
ات ِ
َّكر ِ
فات ،وبَـ ْع َد املعارف أحوال.
ص ٌ
 -161ا ْجل َمل بَـ ْع َد الن َ

التوكيد

القواعد:

اتبع ي ْذ َكر يف الكالم لدفع ما قد يَـتَـ َو َّمهه السامع مما ليس مقصودا،
 -162التوكيدٌ :
وهو نوعان :معنوي ولفظي.

يع ،وكِال ،وكِلتا؛
 -163التوكيد املعنوي يكون أبلفاظ هي :النَّـ ْفس ،والعني ،وك ٌلَ ،
ومج ٌ
وجيب أن يتصل كل منها بضمري يطابق املؤكد.

 -164التوكيد اللفظي يكون إبعادة اللفظ امسا أو فعال ،أو حرفا ،أو مجلة.

القواعد:

توكيد الضمري املتصل واملسترت

َّصلَة واملستَِرتة تؤّكِد توكيدا لفظيا بضمائر الرفِع امل ْنـ َف ِ
 -165الضَّمائر املت ِ
صلَ ِة.
ْ َ
الرفع املتصلة واملستَِرتة ابلن ْف ِ
س والعني إال بعد توكيدها بضمائر
 -166ال تؤكد ضمائر َّ
الرفع املنفصلة.

العطف
القواعد:
ط بَـ ْيـنَه وبَني متبوعه أحد هذه احلروف وهي:
اتبع يَـتَـ َو َّس َ
 -167العطفٌ :
ِ
وح َّىت.
الواو ،والفاء ،ومثَّْ ،
وأو ،وأَ ْم ،وال ،وبَ ْل ،ولَك ْنَ ،

القواعد:

ِ
حروف العطف
معاين

ِ
العط ِ
َّع ِق ِ
يب،
ْف تِ ْس َعةٌ ،الواو وهي لمطْلَ ِق اجلم ِع ،والفاء للرتتيب َم َع التـ ْ
 -168حروف َ
ومثَّ للرتتيب مع الرت ِ
ك أَ ِو التَّ ْخيري ،وأ َْم ِ
اخي ،وأ َْو َّ
لطلب التَّعيني ،وال للنَّـ ْفي ،وبَل
للش ِّ
ََ
ولكن لالستِ ْدر ِ
وحىت للغَ ِ
ضر ِ ِ
اية.
اكَّ ،
ابَ ْ ْ ،
لإل ْ َ

القواعد:

العطف ،وواو ِ
ِ
املعيَّ ِة ،والفرق بينهما
واو

ِ
واالسم
َ -169واو
العطف تفيد اشرتاك ما قبلها وما بعدها يف نسبة احلكم إِليهماْ ،

بَـ ْع َدها يكون اتبع ا ملا قبله يف إعرابه.
 -170واو ِ
املعيَّ ِة ال تفيد اشرتاك ما قبلها وما بعدها يف احلكم بل ُّ
املصاحبَ ِة،
تدل َعلَى
َ
َ
واالسم بع َد َها يكون منصواب دائما على أنه مفعول َم َعه.
ْ
ِ ِِ
ِ
العط ِ
ْف.
 -171تَـتَـ َع َّني الواو للمعيَّة إذا كان هناك مان ٌع من َ
للعط ِ
ْف بع َد ما الَ يَتأَتى وقوعه إال من متعدد.
 -172تَـتَـ َع َّني الواو َ
جاز أ ْن تكو َن الواو للعط ِ
ْف ،وأ ْن تكو َن للمعية.
بَ ،
 -173إِذَا َ
ص َّح العطْف ،ومل َِجي ْ

البدل
القواعد:

اتبع ممه ٌد له بذكر ٍ
اسم قبله غري مقصود لذاته ،وهو أنواع:
 -174البدلٌ :
بدل مطابق ،وبدل ٍ
ٌ
كل ،وبدل اشتمال.
بعض من ٍّ
ِ
واالشتمال أن يتصل كل منهما بضم ٍري يعود على املبدل
 -175جيب يف بَ َد ِل البعض،
منه.

ِ
االستفهام واجلواب
أدوات
 -1اهلمزة و (هل)

القواعد:

ضمون اجلم ِ
لة ،ويكون اجلواب بـ (نَـ َع ْم) ،أَو
 -176ي ْستَـ ْف َهم بِـ (اهلَْم َزةِ) ،و ( َه ْل) عن َم ْ
َ
َج ْل) ،إن أري َد اإلثبات؛ وبـ (ال) إن أريد النَّـ ْفي.
( َج ِْري) ،أو (أ َ
 -177يستَـ ْفهم بـ (اهلمزةِ) أيضا َعن ٍ
واحد من شيئني أو أَ ْشيَاء ،ويكون ا ْجلََواب ِحينئَ ٍذ
ْ َ
ْ
َّعيني ال غَْيـر.
ابلتـ ْ
 -2بقية أدوات االستفهام
القواعد:

ِ
ِ
الستِ ْف ِ
رها َما أييت:
هام أ ََد َو ٌ
ومن أَ ْش َه َ
 -178ل ْ
أخرى غَْيـر َ
اهلمزة ،و ( َه ْل)ْ ،
ات َ
َمن :وي ْسأَل هبا عن الع َقالء.

ما :وي ْسأَل هبا عن غري الع َقالء.
ِ
الزمان.
َم َىت :وي ْسأَل هبا عن
ِ
املكان.
أَيْ َن :وي ْسأَل هبا عن
ف :وي ْسأَل هبا عن احلال.
َك ْي َ
الع َد ِد.
َك ْم :وي ْسأَل هبا عن َ

أي :وي ْسأَل هبا عن مجيع ما تَـ َق َّد َم.
ِ ِ
األد ِ
االستِ ْف ِ
الس ْبع املذكورة هنَا،
وات َّ
 -179إِ َذا كانَ ْ
هام ِيف ا ْجل ْملَ ِة واح َد اة م َن َ
ت أداة ْ
كا َن اجلواب بتعيني املسؤول َع ْنه.

القواعد:

االستفهام والنفي معا

 -180ا ْجلمل االستِ ْفه ِاميَّة املَْن ِفيَّة هي املص َّدرة أبَداةِ
استفهام متب ٍ
وعة أبَداةِ النَّـ ْفي
َ
ٍ َ
ََ َ َ
َْ

مبَا َش َرةٌ.
ِ
ال ا ِإل ِ
َ -181جواب ا ْجلم ِل االستفهامية املنفية يكون بل َف ِظ (بَـلَى) يف َح ِ
وبلفظ
ثبات،
َ
َ
(نَـ َع ْم) يف َح ِ
ال النفي.

قواعد كتاب
(النحو الواضح)

املرحلة الثانوية
اجلزء األول:

اجملرد واملزيد
اجملرد
 -1أبواب َّ

القواعد:
ِ -1
ضا ِر ِع ِه ِستّة أَبْ ٍ
واب ِه َي:
الف ْعل الْم َج َّرد قسمان :ثالثي ،ورَاب ِعي ،فالثَالثِ ُّي له َم َع م َ
ضرب ،يض ِرب  -3فتَح ،يفتَح
َ -1
نصر ،ينصر َ -2
حسبِ ،
 -4ف ِرح ،يفرح  -5كرم ،يكرم ِ -6
يسب.
َ
ضموم حر ِ
ار َع ِة،
أ ََّما ُّ
ف الْم َ
الرَاب ِع ُّي الْم َج َّرد فَله َوز ٌن واح ٌدَ ،وه َو أَ ْن يَكو َن م َ
ضا ِرعه َم ْ َ َ ْ
ضَ
م ْكسور ما قَـبل ِ
اآلخر.
َ َ َ َْ
 -2مزيد الثُّالثي
القواعد:

َ -2م ِزيد الثالثِ ِّي أَنْـ َواعٌ ثَالَثَةٌ:
أ -مزيد حبرف هو :اهلمزة ،أو التضعيف ،أَ ِو األَلف.

ض ِعيف ،أَ ِو التَّاء
ب -مزيد حبرفني مها :اهلمزة والنون ،أو ا ْهلَْم َزة والتَّاء ،أَ ِو ا ْهلَْم َزة َوالتَّ ْ
ض ِعيف.
واألَلِف ،أَ ِو التَّاء والتَّ ْ
ض ِعيف ،أَ ِو
ج -مزيد بثالثة أحرف هي :اهلمزة والسني والتاء ،أو اهلمزة وال َْواو والتَّ ْ
ض ِعيف.
ا ْهلَْم َزة والْواو َّ
ضعَّ َفة ،أَ ِو ا ْهلَْم َزة واألَلِف والتَّ ْ
الزائِ َدة الْم َ
 -3مزيد الرابعي
القواعد:

 -3مزيد الرابعي نَـو َع ِ
ان:
ْ
أ -م ِزي ٌد ِحبر ٍ
ف ه َو :التَّاء يف َّأو ِله.
َ َْ

ض ِعيف.
ب -مزيد حبرفني مها :اهلمزة والنون ،أو ا ْهلَْم َزة والتَّ ْ

القواعد:

بَـ ْعض َخصائِص الفعل الثُّالَثي

 -4املَ ِ
اضي ال َْم ْفتوح الثَّاين:
ِ
اواي،
َج َو َ
ب) ،وإ ْن كا َن َانقِصا َو ًّ
ف ايئيًّا ،فهو من ابب ( َ
أ -إ ْن كا َن َانقصا َايئيًّاْ ،أو أ ْ
ض َر َ
اواي ،فه َو من ابب (نصر).
َج َ
وف َو ًّ
ْأو أ ْ
ب -وإن كان مضعَّفا؛ فِإ ْن كا َن متَـ َع ِّدايا ،فَـه َو ِم ْن َاب ِ
ص َر) َكثريا ،وإ ْن كا َن الَ ِزما ،فهو
ب (نَ َ
ب) غَالِبا.
ضر َ
من ابب ( َ
ج -وإ ْن كا َن ِمثاالا واواي ،فهو من ابب (ضرب) غالبا(.)1

( )1من خصائص الثالثي أيضا أن كل فعل من ابب (فتح) ال بد أن يكون وسطه أو آخره حرف حلق ،وحروف
احللق هي :اهلمزة ،واحلاء ،واخلاء ،والعني ،والغني ،واهلاء.

اإلبدال واإلعالل
 -1قَـلْب األلف والياء واوا

القواعد:
 -5ا ِإلب َدال :جعل حر ٍ
املتغري حر َ ِ َّ ٍ
س َّمى إ ْعالالا
ف مكا َن َ
ْ
آخ َر ،وإ َذا كان احلرف ِّ َ ْ
َ َْ
ف علة ي َ
أَيْضا(.)1

 -6إذَا وقَـ َع ِ
ت األَلِف بَـ ْع َد ضم تقلَب واوا.
َ
 -7إِذَا وقَـ َع ِ
ت الياء ساكنة بعد ضم تقلَب َواوا.
َ
 -2قلب الواو ايء
القواعد:
( )1يعد قلب اهلمزة حرف علة إعالال ،كما إذا اجتمع مهزاتن -وكانت الثانية ساكنة ،-فإهنا تقلب مدًّا من جنس

حركة األوىل ،حنو :آمن أومن إمياان.

الواو َاي اء:
 -8تـ ْقلَب َ
ت ِهي والْياء يف كلِم ٍة ،وَكانَ ِ
ت األوىل ِم ْنـه َما ساكِنَة.
أ -إذَا ْ
اجتَ َم َع ْ َ َ َ
َ َ
ت ساكنة بعد كسر.
ب -إذا َوقَـ َع ْ
ج -إذَا َوقَعت متطرفة بعد كسر.

القواعد:

 -3قَـلْب الوا ِو ِ
مهزة
والياء َ ْ

إح َدامها بـ ْع َد أ ٍ
َلف َزائِ َدةٍ.
مه َزاة إ َذا تَطََّرفَ ْ
الواو َوالْيَاء َ ْ
ت ْ
َ
 -9تـ ْقلَب َ
 -10تـ ْقلَب الواو والياء مهزة ِيف اس ِم ِ
فاع ِل األجو ِ
ف.
ف الثُّالَثِ ِّي الَّ ِذي َو َسطه أَلِ ٌ
ْ
َْ
الزائِد ِيف م ْفرٍد م َؤنَّ ٍ
مه َزاة إ َذا وقَع ِيف ا ْجل ْم ِع بـ ْع َد أَل ِ
ْف صيغَ ِة
حرف ال َْم ِّد َّ
ث يـ ْقلَب َ ْ
َ َ
َ
ْ -11
َ
وع.
م ْنـتَـ َهى اجلم ِ

القواعد:

 -4قَـلْب الوا ِو ِ
والياء ألفا

ت الواو والْياء وكان ما قَـ ْبـلَهما م ْفتوح ا ت ْقلب ِ
ِ
ان أَلِف ا.
َ
َ
َ َ
َ
ترَك َ
 -12إذا ّ

القواعد:

 -5قَـلْب الوا ِو ِ
والياء اتء

ِ
ت الْواو أ ِو الْيَاء قَـ ْبل َات ٍء (االفْتِ َع ِ
ف ِم ْنه ،تـ ْقلَب َات اء.
صر َ
وما تَ َّ
ال) َ
 -13إ َذا َوقَـ َع َ
َ

اإلبدال
القواعد:
 -14إذا كان أول الثالثي داال ،أ َْو ذَاالا ،أ َْو َزاايا وبين َعلَى (افتعل) ،تبدل اتء (افتعل)
داال ،ومثل ذلك يصل يف مصدر (افتعل) ،ومشتقاته.

اء ،وبين على (افتعل) ،تبدل
صادا ،أ َْو َ
ُّالثي َ
اءْ ،أو ظَ ا
ضادا ،أ َْو طَ ا
 -15إذا كان أول الث ِّ
ص َد ِرهَ ،وم ْشتَـ َّقاتِِه.
اتء (افتعل) طاء ،ومثل ذلك يصل ِيف َم ْ

اإلعالل ابلتسكني
القواعد:

 -16إذا كان احلَْرف الْم ْعتل ِيف َكلِ َم ٍة متَ ِّ
حيح َساكِ ٌن ،س ِّك َن
حركا ،وكا َن قَـ ْبـلَه َح ْر ٌ
ف َ
ص ٌ
الْمعت ُّل بِنَـ ْق ِل حرَكتِ ِه َإىل احلر ِ
س َّمى هذا إعالال ابلتسكني()1
ف َّ
الص ِح ِ
َْ
َْ
يحَ ،وي َ
ََ

القواعد:

امليزان الصريف)1( :

ض ِع الْ َف ِاء ِمن (ف ع ل) مكا َن ا ْحلر ِ
ف األ ََّوِل.
وزن الثُّالَثِ ُّي الْم َج َّرد بَِو ْ
 -17ي َ
ْ
َ
َْ
ِ ِ
َّاين ،والالَّم مكا َن الثَّالِ ِ
َوال َْع ْ ِ
سِ
ض ْب ِط
ب َ
ث ،وتضبَط أ ْ
َ
ني َمكا َن الث ِ َ
َحرف الْم َيزان َعلَى َح َ
أ ِ
ف الْموز ِ
ون دائم ا.
ْ
َحر َ ْ
وزن ُّ ِ
ان بِ ِز َ ِ
واخلم ِ
اس ُّي املج َّر َد ِ
والم ْ ِ
ني يف الثَّاين َعلَى
 -18ي َ
َ
ايدة الٍَم يف األ ََّوِلَ ،
الرَابع ُّي ْ َ
أَحر ِ
ف (ف ع ل).
ْ
يف حر ٍ
 -19إذا كانت الكلمة م ِزي َد اة بِتَ ْ ِ ِ
ف ،ض ِّعف ا ْحلَْرف امل َقابِل له يف امليزان.
َ
ضع َ ْ
ِ ِ
ٍ ٍِ
الزائِد مكانَه ِيف ال ِْميز ِ
ِ
ان.
َ
 -20إذا ا ْشتَ َملَت الْكل َمة َعلَى َح ْرف َزائدْ ،أو أَ ْكثَـ َر ،وض َع َّ َ
) )1من أنواع اإلعالل :اإلعالل ابحلذف ،وهو حذف حرف العلة من الكلمة لسبب من األسباب الصرفية؛
كحذف الواو يف حنو( :يعد) و (يزن).

امليزان الصريف)2( :
القواعد:

ْكلَ ِ
 -21إذَا حصل يف ال ِ
َّس ِك ِ
مة إِبْ َد ٌ
ني ،وزنت الْكلِمة َعلَى
ال أ َْو إعالل ابلقلب أو الت ْ
َ ََ
بأ ِ
إلي ِه َما.
سِ ْ
َصل َها قَـ ْب َل ا ِإلبْ َد ِال أَ ِو ا ِإل ْعالَ ِلَ ،والَ يـنْظَر ْ
َح َ
ِ
ِ ِ
مة بـ ْعض أ ِ
ِ ِ
ك ِمن ال ِْميز ِ
ان.
ْ
َحرف َها حذف نَظري ذَل َ َ َ
 -22إذَا حذف م َن الْ َكل َ

أمساء األفعال
القواعد:
تدل على معَن الفعل وال تقبل عالماته .وهو من حيث زمنه
 -23اسم الفعل :كلمة ّ
ثالثة أقسام :اسم فعل ٍ
ماض ،واسم فعل مضارع ،واسم فعل أمر ،ومن حيث وضعه
قسمان :م ْرَجتل ومنقول ،وين َقل عن اجلار واجملرور ،والظرف ،واملصدر.
 -24يصاغ اسم فعل أمر على وزن (فَـ َع ِ
ال) من كل فعل ثالثي متصرف اتم.

الفعل املعتل وأحكامه

()1

 -1املثال
القواعد:

 -25تْ َذف فَاء املثَ ِ
ال امل َج َّرِد يف املضارِعَ ،واأل َْم ِر ،إذا كا َن واواي مكسور العني يف
املضارع.

 -2األجوف
القواعد:

 -26إذا أسند الْم ِ
َّم إن كان
اضي ْ
َ
األجوف إىل ضمري رفع متحرك ،ح ِّركت فَاؤه ِابلض ِّ
ِ
من َاب ِ
ِ
ضرب) ،أ َْو (ف ِرح).
ب( َ
نصر)َ ،وابلْ َك ْس ِر إن كان من َابب ( َ
) )1يف منهج املدارس االبتدائية استيفاء ألقسام املعتل وأحكامه؛ هلذا اقتصران هنا على ذكر األحكام اليت مل تدرس
ابملدارس االبتدائية.

 -3الناقص
القواعد:

 -27إذا كان النَّاقِص ايئِيًّا أَو وا ِوًّاي سواء أكا َن م ِ
ضا ِرع ا ،وأسند إىل غري الوا ِو
اضي ا أَم م َ
ْ
َ
ََ ٌ
ْأو َاي ِء الْمخاطَبَ ِة ،الَ َْيدث فِ ِيه تَغيريٌ.
 -28إِذَا كان آخر املاضي الناقص ألفا ،وأسند إىل غري الواو ،فإن كان ثالثيا رد ِ
َّت
ِ
ايء.
األلف إىل أصلها ،وإن زاد على ثالثة قلبت األلف ا
الذي ِ
ص ِ
يث ِابلْم ِ
ت َاتء التَّأْنِ ِ
اضي النَّاقِ ِ
ف حذفت األلِف.
آخره ألِ ٌ
صلَ ْ
 -29إذا اتَّ َ
َ
ضا ِرعا إِ َىل َاي ِء
اع ِةْ ،أو م َ
 -30إ َذا أسند الناقص ماضيا ْأو م َ
ضا ِرعا إِ َىل َوا ِو ا ْجلَ َم َ
الْم َخاطَبَ ِة حذف َح ْرف العلة وبقيت الفتحة قبل الواو والياء ،إذا كان احملذوف ألفا؛
وض َّم ما قبل واو اجلماعة ،وكسر ما قبل َاي ِء الْم َخاطَبَ ِة إِذَا مل يكن ألفا.
َلف إِذا أسند إىل ألف االثنني ،أو نون النسوة
 -31املضارع الناقص الذي آخره أ ٌ
قلبت ألفه َاي اء.
 -32األمر النَّاقِص كاملضارع يف مجيع أح ِ
كام ِه.
ْ
ْ

توكيد الفعل

 -1أحكام توكيد ِ
الفعل
القواعد:

اضي ال يـ َؤكد بِنون التَّوكِ ِ
 -33الْم ِ
يد.
َ
ضارِع َِجيب تَوكِيده إِذَا كان جوااب لقسم ،غ ْيـر َم ْفص ٍ
ول ِم َن الالَّم ،م ْستَـ ْقبَالا
 -34الْم َ
َ
مثْـبَت ا.
إن) امل ْدغَم ِة يف (ما) ،أو أب ََداةِ
ضارِع جيوز تَـوكِيده إ َذا كا َن مسبوقا بـ ( ِ
 -35الْم َ
َ ْ
َْ
ْ
َ
طلب(.)1
ضارِع ميَْتَنِع تَـ ْوكِيده يف َحالَتَِني:
 -36الْم َ
ِ
ِ
وب التـَّوكِ ِ
ِ
يد.
سم َوَملْ ْ
يستوف َشروط وج ِ ْ
األوىل :إ َذا كا َن َج َواابا ل َق َ
الثَّانِيَّة :إِذَا َملْ ي ْسبَ ْق ِمبَا َْجي َعل تَـ ْوكي َده جائزا.
) )1يدخل تت الطلب :األمر ،والنهي ،واالستفهام ،والعرض ،والتحضيض ،والتمين ،هذا وجيوز -على قلة-
توكيد املضارع املسبوق بـ (ال النافية) ،أو (ما) الزائدة وحدها أو (مل) ،أو أداة جزاء غري (إما) .فإذا مل يسبَق
املضارع أبداة مما ذكر امتنَ َع أتكيده يف الكالم الفصيح.

 -37فِ ْعل األمر جيوز توكيده.
 -2طريقة توكِيد األفعال
القواعد:

ضارِع ِابلن ِ
رت َعلَْي ِه األحكام اآلتية:
ُّون َج ْ
 -38أذَا أ ّكِد امل َ

الرفْ ِع ْأو نونه.
أ -تذف ضمة َّ
َّم ِري الْمست ِرت أو االسم الظَّ ِ
ص ِ
ب -الْمسنَد للض ِ
اه ِر يفتَح آخره وتقلَب أَلِف النَّاقِ ِ
فيه
َْ ْ
ْ
ايء.
ا

ني ت ْكسر ِ
ِِ
فيه النُّون ثَقيلَةا.
ج -الْم ْسنَد ألَلف االثْـنَ ِ َ
ِ
صل ِ
د -املسنَد لِن ِ
ون النِّسوةِ تَـ ْف ِ
ني النُّونَ ِ
وراة.
فيه أَلِ ٌ
ف بَـ ْ َ
ني ،والَ تَكون نونه إِالَّ ثَقيلَةا َم ْكس َ
َْ
ِ
اع ِة تْ َذف ِ
فيه الْيَاء َوال َْواو ،إِالَّ يف املعتل ابأللف،
هـ -الْم ْسنَد لياء املخاطبة أو واو ا ْجلَ َم َ
ومة.
اع ِة َم ْ
فَـتَـ ْبـ َقى َايء امل َخاطَبَ ِة َم ْكسورةا َوَواو ا ْجلَ َم َ
ضم َ
ضار ِِع ِع ْن َد التـَّوكِ ِ
يد.
 -39األ َْمر كالْم َ
ْ

نِعم وبِ
س
ئ
ْ
َ َ

القواعد:
للذِم ،وَِجيب يف فَ ِ
( -40نِ ْعم) فِ ْعل لِلْمدح ،و (بِْئ ِ
اع ِل ك ٍّل منه َما أَ ْن يَكو َن
س) ف ْع ٌل َّ ّ َ
َ ٌ َ
َ َ
ضمريا م ْستَِرتا وجوابا ممَيَّزا بِنَ ِك َرةٍ ،أ َْو َكلِمة ( َما).
م ْق َِرتاان بـ ( ْأل) ،أو مضافا لِلم ْق َِرتن ِهبَا ،أ َْو َ
 -41إذَا َأتَخَّر الْم ْخصوص َع ِن ِ
الف ْع ِل أعرب َخ َربا ملبتدأ حمذوف وجواب ،أ َْو م ْبـتَ َدأا َخربه
َ َ
اجل ْملَة قَـ ْبـلَهَ ،وإِذَا َّ
س غَْيـر.
تقدم َ
الفعل أعرب م ْبـتَدأَ لَْي َ

فِعال التعجب
القواعد:

ِ
َّع ُّج ِ
صيغتان مها( :ما أَفْـ َعلَه) و (أَفْ ِع ْل بِِه).
ب
 -42للتـ َ
اتما ،مثْـبَتاَ ،م ْبنِيًّا
 -43ي ْشتَـ َرط يف الفعل الذي يـتَعجب ِم ْنه مبا َش َراة أَ ْن يَكو َن :ثالَثِيًّاًّ ،
لِلْمعل ِ
صف منه على (أَفْـعل) ،قَابِالا للتَّـ َفاو ِ
ِ
ت.
ي
ل
،
ا
ف
ر
ص
ت
م
،
وم
َ
َ
َْ
س ال َْو ْ
ْ
َ
َ
ّ
َ

 -44إِ َذا كان الفعل غري ثالَثِ ٍّي ،أ َْو َانقِصا ،أ َْو كان ال َْوصف منه على (أفعل) ،توصلنا
ص َد ِرهِ ص ِريا ْأو
إىل التعجب منه بـ (ما أَ َش َّد) أو (أَ ْش ِد ْد) وحنومهاَ ،وأَتَـ ْيـنَا بَـ ْع َد ذَلِ َ
ك مبَ ْ

م َؤِّوالا.
ِ
 -45إذا كان ِ
الف ْعل َم ْبنِيًّا لِلْم ْجه ِ
صل إىل التعجب منه بـ (ما أشد) أو
ول ،أ َْو َم ْنفيًّا ،تـو ِّ
َ
ِ
ص َد ِرهِ م َؤَّوالا.
(أ ْش ِد ْد) َوَْحن ِومهاَ ،م ْتـل ًّوا ِمبَ ْ
 -46ال يـتَـ َع َّجب ِم َن ال ِْف ْع ِل اجلَ ِام ِد مطْلَ اقاَ ،والَ من الفعل الذي الَ يَـتَـ َف َاوت َم ْعنَاه(.)1

أتنيث الفعل للفاعل
القواعد:
 -47جيب أتنيث الفعل:

أ -إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث غَْيـر م ْنـ َف ِ
صل َع ِن ال ِْف ْع ِل.
َ
ب -إذا كا َن الْ َف ِ
ضمريا يعود على مؤنث َجما ِز ِي التَّأ ِ
ْنيث.
اعل َ
ّ
َ -48جيوز أتنيث الفعل:
يقي التَّأْنِ ِ
يث َم ْفصوالا َع ْن فِ ْعلِه.
أ -إذا كان الفاعل َح ِق َّ
امسا ِ
ي التَّأْنِ ِ
يث.
ظاهرا َجمَا ِز َّ
ب -إذا كان الفاعل ْ
ج -إِ َذا كا َن الْ َف ِ
اعل َمجْ َع تكسري للمذكر أو املؤنث(.)2

انئب الفاعل

إذا كان ظرفا أو جارا وجمرورا أو مصدرا
وصف زائد عليه ،حنو :ما أفجع موته،
) )1جاء يف (التصريح) :الَّ ِذي الَ يَـتَـ َف َاوت معناه ال يتعجب منه إال إن أريد
ٌ

وأفجع مبوته.

) )2ال يثَن الفعل ،وال جيمع إذا كان الفاعل مثَن أو مجعا ،بل يبقى معهما كما كان مع مفردمها.

القواعد:

ِ
ول ،مثَّ بين لِلْم ْجه ِ
من َم ْفع ٍ
ب ال َْم ْفعول األول
ول َان َ
 -49إذا كان الفعل متَـ َع ّدايا أل ْكثَـ َر ْ
َ
مناب الفاعلَ ،وبَِقي ما َع َداه َم ْنصوابا.
 -50يـ ْبَن الال ِزم لِلْم ْجه ِ
ول إِذَا كا َن انئب الفاعل جارا َْ
ص َدرا
وجمرورا ،أو ظَْرف اْ ،أو َم ْ
َ
ص ِّرفَـ ْ ِ
ني.
خمْتَ َّ
ص ْني متَ َ
كام الْ َف ِ
ب الْ َف ِ
اع ِل َِ
أح ِ
 -51يَـثْـبت لِنَائِ ِ
الساب َق ِة.
اع ِل َّ
مجيع ْ

املبتدأ واخلرب

 -1املبتدأ إذا كان نكرة
القواعد:

ت َعلَى عموم؛ كما إ َذا
َصل يف الْم ْبـتَ َدأ أَ ْن يَكو َن َم ْع ِرفَةاَ ،ويَـ َقع نَكِ َراة إِ َذا َدلَّ ْ
 -52األ ْ
ت َعلى خص ٍ
وص؛ كما إ َذا أضيفت لِنَ ِك َرةٍ أو وصفت،
استِ ْف َهام ،أو دلَّ ْ
سبِ َق ْ
ت بِنَـ ْفي ،أو ْ
ف ،أو جار وجمرور.
أ َْو تقدمها َخبَـرها وه َو ظَْر ٌ

واضع ح ِ
 -2م ِ
ذف املبتدأ وجوابا
َ

القواعد:
َِ -53جيب َح ْذف املبتدأ يف أربعة مواضع:
أ -إذا كا َن َخبَـره َخمْص َ ِ ِ
س).
وص (ن ْع َم َوب ْئ َ
ِ
َّر ُّحم.
ب -إذا كان خربه نَـ ْعت ا َم ْقطوع ا لل َْم ْدح أو الذم أو التـ َ
ص َدرا َانئبا َع ْن فِ ْعلِ ِه.
ج -إذا كان َخبَـره َم ْ
ِ ِ
س ِم.
د -إذا كان خربه م ْشعرا ابل ْق َ

القواعد:

مواضع ح ِ
ِ -3
ذف اخلرب وجوابا
َ

ْ -54ي َذف ْ
اخلَبَـر وجوابا يف أربعة مواضع:
أ -إذا كان املبتدأ صريا يف القسم.

ب -إذا كان املبـتَ َدأ بـ ْع َد (لَوالَ) ،واخلَبـر َكو ٌن عامَْ ،حنو :موج ٍ
ود َوكائ ٍن.
َ
ْ
ْ َ ْ
ِ
لعط ِ
احبَ ِة.
ْف تَد ُّل َعلى الْم َ
ج -إذا كان امل ْبـتَ َدأ َم ْتـل ًّوا بَِوا ٍو ل َ
ص َ
اخلََِرب ٌ
ت َع ِن ْ
حال ال تصلح أن تَكو َن َخ َربا.
د -إِذَا أَ ْغنَ ْ
ِِ
يح أ َْو م َؤَّوٍل.
اسم تفضيل
مصدر
َوالْم ْبـتَ َدأ
ٌ
ٌ
ص ِر ٍ
مضاف إىل َم ْ
مضاف إىل َم ْعموله ،أَ ِو ْ
ص َد ٍر َ
ٌ
ِ -4
مواضع تَـ ْق ِدمي الْمبتَ َدأ َعلَى ْ
اخلََِرب وجوابا
القواعد:
 -55جيب تقدمي املبتدأ يف أربعة مواضع:

االستِ ْف َهامَّ ،
والش ْر ِط ،و
أ -إذا كان املبتدأ من األلفاظ اليت َهلَا َّ
الص َد َارة ،وهيْ :
أمساء ْ
الشأ ِ
ض ِمري َّ
(ما) التعجبية ،و (كم) ْ
ْنَ ،والْم ْق َِرتن بـ (الَِم االبْت َد ِاء)َ ،وال َْم ْوصول
اخلََِربيَّةَ ،و َ
الَّ ِذي اقْـتـر َن َخبـره بِـ (ال ِ
ْفاء).
ََ َ
ب -إذا كان املبتدأ م ْقصورا َعلَى ْ
اخلََِرب.
ج -إذا كان َخبـر الْمبـت َدأ مجْلَةا فِعلِيَّةا فَ ِ
ض ِمريٌ م ْستَِرتٌ يعود َعلَى الْم ْبـتَ َدأ.
اعل َها َ
ْ
َ َْ
سا ِويَـتَـ ْ ِ
ني ،أ َْو نَ ِك َرتَ ِ
اخلَبَـر َم ْع ِرفَـتَـ ْ ِ
د -إذَا كان امل ْبـتَ َدأ َو ْ
صص.
َّخ ُّ
ني يف الت َ
ني متَ َ

القواعد:

ِ -5
مواضع تَـ ْق ِدمي ْ
اخلََِرب وجوابا

 -56جيب تَـ ْق ِدمي ْ
اخلََرب َعلَى امل ْبـتَ َدأ يف أربعة مواضع:
الص َد َارة.
أ -إذا كان اخلرب من األلفاظ اليت هلَا َّ

ب -إذا كان اخلرب م ْقصورا َعلَى املبتدأ.

ج -إذا كان ْ
صصة.
اخلَبَـر ظَْرف ا أ َْو جارا وجمرورا ،واملبتدأ نكرة غري خمَ َّ

اد على بعض اخلرب ضمريٌ يف الْم ْبـتَ َدأ.
د -إذَا َع َ

القواعد:

ِِ
س َّد اخلرب
َ -6س ُّد الفاعل أو َانئبه َم َ

 -57ي ْشتـرط يف الْمبـت َدأ الْم ْشت ِّق الَّ ِذي يـرفَع فَ ِ
اعالا أو انئب فاعل يَس ُّد َم َس َّد ْ
اخلََِرب ،أن
َ
َْ
َْ
ََ
استِ ْف َه ٍام.
يكون معتمدا على نفي أو ْ
از أ ْن يكون املشتق مبتدأ وما بعده فاعال
 -58إِ َذا كا َن امل ْشتَ ُّق م ْف َردا َوَاتلِ ِيه م ْف َرداَ ،ج َ
أو انئب فاعل سد مسد اخلربَ ،وأ ْن يَكون امل ْشتَ ُّق خربا مقدما واتليه م ْبـتَ َدأا م َؤ َّخرا.
ب أ ْن يكون املشتق مبتدأ وما
 -59إذا كا َن امل ْشتَ ُّق م ْف َردا َوَاتلِ ِيه م َّ
ثَن أ َْو َْجمموعاَ ،و َج َ

بعده فاعال أو انئب فاعل سد مسد اخلرب.
ب أن يكون املشتق خربا مقدما
 -60إذا كان املشتق مثَن أو جمموعا َوَاتلِ ِيه كذلِ َ
كَ ،و َج َ
واتليه م ْبـتَ َدأا م َؤ َّخرا.

(إِ
س)
ي
ل
(
ـ
ب
هات
ب
ش
امل
)
ت
(ال
و
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)
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)
ن
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ

القواعد:

ت) النافيات عمل (ليس)؛ فرتفع االسم
 -61تعمل (إ ْن)َ ،و ( َما)َ ،و (الَ) ،و ( َال َ
وتنصب اخلرب ،ولكنها ال تعمل هذا العمل إال بشروط.

أ -فيشرتط يف عمل (إ ْن) ،و (ما) أن يتقدم امسهما على اخلرب ،وأال ينتقض نفيهما بـ
(إال).

ب -ويشرتط يف عمل (ال) فوق الشرطني املتقدمني أن يكون معموالها نكرتني.
ت) أن يكون امسها َو َخبَـرها امسي زمان ،وأن يذف أحدمها.
ج -ويشرتط يف عمل ( َال َ

القواعد:

ايدة البَ ِاء يف خرب (ليس) و (ما)
ِز َ

الزائِ َدةِ) ،في َجر يف اللَّ ْف ِظَ ،ويَـ ْبـ َقى
س)َ ،و ( َما) بـ (الْبَ ِاء َّ
 -62جيوز أ ْن يَـ ْق َِرت َن َخبَـر (لَْي َ
َم ْنصوابا يف التَّـ ْق ِدير.

أفعال املقاربة والرجاء ُّ
والشروع
القواعد:
 -63من األفعال اليت تَـ ْع َمل َع َم َل (كا َن):
ك)َ ،وتَد ُّل على قرب وقوع ْ
اخلََِرب.
ب)َ ،و(أ َْو َش َ
اربَِة َو ِه َيَ ( :
كاد) ،و( َك َر َ
أ -أَفْـ َعال الْم َق َ
ب -أَفعال َّ ِ ِ
وع ْ
اخلََِرب.
سى)َ ،و( َح َرى) ،و(ا ْخلَ ْولَ َق)َ ،وتَد ُّل َعلَى َر َج ِاء َوق ِ
الرجاء وه َيَ ( :ع َ
ج -أفْـ َعال ُّ
َخ َذ) ،و(طَِف َق)َ ،و( َج َع َل) ،و( َعلِ َق)،
الشر ِ
ع)َ ،و(أَنْ َ
شأَ)َ ،و(أ َ
وع َو ِه َيَ ( :ش َر َ
هب)َ ،وتَد ُّل َعلَى ُّ
وع والْبَ ْد ِء يف ْ
اخلََِرب.
الشر ِ
و(قام) ،و(أقبل) ،و( َّ
 -64يشرتط يف َه ِذهِ األفْـ َع ِ
ال أَ ْن يَكو َن َخبَـرَها مجْلةا فعلية ،فعلها مضارع جمَ َّرٌد ِمن (أَ ْن)
ب) َوأَفعال ُّ
مع ( ْأو َشك) و(عسى) و(حرى)
الشر ِ
َم َع ( َ
كاد) َو( َك َر َ
وعَ ،م ْقرو ٌن هبا َ
ب) كما يَـتَ َج َّرد ِمنها على قِلَّ ٍة يف
و(اخلولق)َ ،وقَ ْد يَـ ْق َِرتن هبا على قِلَّ ٍة يف ( َ
كاد) َو( َك َر َ
سى)(.)1
(أ َْو َش َ
ك) َو( َع َ
ِ
ِ -65مثْل َه ِذهِ األفْـ َع ِ
ف ِمنها(.)2
ص َّر َ
ال يف َعملها َما تَ َ

) )1اختصت (عسى ،واخلولق ،وأوشك) من بني هذه األفعال بورودها اتمة فتكتفي بفاعلها ،ويشرتط يف الفاعل

مؤوالا من (أن) واملضارع ،فتقول :عسى أن ينفرج الضيق ،واخلولق أن يثمر البستان،
حينئذ أن يكون مصدرا َّ
وأوشك أن يقبِل الربيع.
) )2هذه األفعال مالزمة للمضي ،إال (كاد) ،و (أوشك) ،و (طفق) ،و (جعل)؛ فقد ورد لكل منها ما ٍ
ض

ومضارع.

القواعد:

َن) و ( َكأ َّ
تفيف (إِ َّن) و (أ َّ
َن) و (لَ ِك َّن)

َن) ،و (كأ َّ
إن) ،و (أ َّ
 -66تفف ( َّ
لكن).
َن) ،و ( َّ
ِ
إن) فيجوز عند التَّ ْخ ِف ِ
 أ ََّما ( َّاالبتداء)
ت (الم
ت َد َخلَ ْ
يف إِ ْع َماهلَا َوإِ ْمهاهلَا ،وإذا أ ِْمهلَ ْ
ِ
على ْ
اإلثبات والنَّـ ْفي.
ني
اخلََِرب فَا ِرقَةا بَـ ْ َ
َن) فال تـ ْهم ِ
الن ،غَْيـ َر َّ
َن) ،و (كأ َّ
وأما (أ َّ
مري الشأن َْحمذوفا.
أن
 َّاالسم فيهما يكون َ
َ
ض َ
َ
لكن) فَـتـ ْه َمل وجوابا.
 َّوأما ( َّ

القواعد:

ف ( َّ
َك ُّ
العمل
إن) وأَخواهتا َعن َ

 -67تَـتَّصل (ما) الزائدة بـ (إِ َّن) وأ َ ِ
ِ
اصها
الع َمل ،وت ِزيل ا ْخت َ
َخ َواهتا فَتك ُّف َها عن َ
ص َ
َ
َ
ِاب ْ ِ
ابألمسَ ِاء.
ت)؛ فيَجوز إِ ْع َماهلا وإلْغاؤها ،وال يزول اختصاصها ْ
ألمسَاء ،إالّ (لَْي َ

(ال) النافية للجنس
القواعد:

ِ
 -68تَـ ْعمل (الَ) النَّافية لِل ِ
ْج ْنس َع َم َل ( َّ
س َّمى امسَهاَ ،وتَـ ْرفَع اخلََرب
َ
إن)؛ فَـتَنصب املبتدأَ وي َ
س َّمى َخبَـ َرها.
َوي َ
امسها إِذَا كا َن مضافاْ ،أو َشبيها ابملضاف ،ويبَن على ما ينصب به إذا
 -69ينصب ْ
كان مفردا.

 -70يشرتط يف َع َملِ َها أَالَّ يَ ْدخ َل عليها جار ،وأ ْن يكون امسها َو َخبَـرها نكرتني ،وأالَّ
يفصل االسم عنها بفاصل؛ فِإ ْن فقد الشرط األول بَطَ َل عملها ،وإِ ْن فقد شرط من
الشرطني اآلخرين بطل عملها ولزم تكرارها.

(ال ِسيَّ َما)

القواعد:

 -71يـ ْؤتَى بِ ْرتكيب (ال سيَّما) لِتَـ ْف ِ
ضيل ما بعدها على ما قبلها يف احلكم.
الرفع وا ْجلَُّر ليس غري ،وإن
 -72االسم الواقع بعد (ال ِسيما) إ ْن كا َن معرفةا جاز فيه َّ
جاز فيه أ َْوجه ا ِإل ْعر ِ
اب الثالثَة.
كا َن نكرةا َ
َ

القواعد:

ص َد ِر يف ِ
ِ
املطلق
ابب املفعول
ما يَـنوب َع ِن املَ ْ

 -73ينوب ع ِن املصدر مرادفه ،وصفته ،وما يد ُّل على ِ
نوع ِه ،أَو َع َد ِدهِ ،أ َْو آلتِ ِه ،و
َ
َ َ
َ
كل ِ
مضافَـتَـ ْ ِ ِ
واح ٍد ِم ْنـ َها َعلَى
صب ُّ
ارة إِلَْي ِهَ ،
ض) َ
كل)َ ،و (بَـ ْع ٌ
وض ِمريه ،فَـيـ ْن َ
ني إِلَْيه ،واإل َش َ
( ٍّ
أَنَّه انئب عن املفعول الْمطْلَ ِق.

اإلضافة

القواعد:

 -1اإلضافة املَعنَويَّة واللَّ ِ
فظيَّة
ْ

اإلضافَة قِ ْسمانَ :م ْعنَويّةٌ َولَْفظيّةٌ.
َ -74
َفاد ِ
فيها
أ-
ض َ
ت الْم َ
َ
فاإلضافة ال َْم ْعنَوية :ما أ َ
اف تَـ ْعريفا ،أ َْو تصيصاَ ،وال يكون املضاف َ
معمولِ ِه.
صفا مضافا إىل ْ
َو ْ
اف إالّ الت ِ
َص ِل
ض َ
َّخف َ
ب -واإلضافة اللَّ ْفظيةَ :ما َملْ تفد امل َ
يف؛ حبذف تنوينه إن كا َن يف األ ْ
منَّوانا ،أَو ح ْذ ِ
ف نونه إن كان مثَن أو مجع مذك ٍر َساملا.
ْ َ
وي َ ِ
صف إىل َم ْعمولِ ِه.
الو ْ
َ
ضاف فيها َ
املعنَويَّة دخول (أل) على املضاف مطْلَق اَ ،وميَْتَنِع ذلك يف
 -75ميْتَنِع يف اإلضافة ْ
ِ
اإلضافة اللَّ ْف ِظيَّ ِة أيض ا إالّ فيما أييت:
ضاف مثَن ،أو مجع مذكر َساملا.
أ -أَ ْن يَكون الْم َ
املضاف إِ ْلي ِه َم ْقروانا بـ ( ْأل)ْ ،أو مضافا ملا فيه ( ْأل).
ب -أَ ْن يَكو َن َ

القواعد:

ضاف إىل َاي ِء الْمتَ َكلِّ ِم
 -2الْم َ

ِ
ِ
ِ
از يف اليَاء اإلسكان
ناسبَ ِة اليَاءَ ،و َج َ
 -76إِ َذا أضيف االسم إىل َايء املتكلَّم كسر آخره مل َ
والفتح ،إِالَّ إذا كا َن َم ْقصورا ،أو منقوصا ،أو مثَن ،أو مجع مذكر َساملا؛ فَـيَ ِجب تسكني
ِ
ض ِ
اف َوفَـ ْتح الياء.
آخ ِر امل َ

القواعد:

ضاف إِ َىل اجل ْملَ ِة وجوابا َو َج َوازا
 -3ما ي َ

روف َم ْبنِيَّةٌ الَ تضاف إال إىل ا ْجل َمل.
َ ( -77ح ْيث)َ ،و(إِ ْذ) ،و(إذا) ظ ٌ
ٍ 1
الز ِ
دل على وق ٍ
مان الْم ْبـ َهم :ما َّ
ضاف إىل ا ْجل ْملَ ِة،
ْت غَ ِْري َْحم
اسم َّ
دود( ) وي َ
ْ -78
َوالْم ْف َرِد ،فإذا أضيف إِىل اجل ْملَ ِة جاز إِ ْع َرابه َوبنَاؤه َعلَى الف ْت ِح(.)2

) )1من الظروف املبهمة ما له اختصاص من بعض الوجوه ،كـ غداة و عشية و ليلة و صباح و مساء.

) )2البناء أرجح إذا جاء بعد اسم الزمان فعل مبين ،أما إذا جاء بعده فعل معرب أو مجلة امسية فاإلعراب أرجح.

قواعد كتاب
(النحو الواضح)
املرحلة الثانوية
اجلزء الثاين:

ِ
األفعال واألمساء
املبين واملعرب من
القواعد:

ين ِمن األَفْـ َع ِ
ال
 -1املَْب ِ ُّ َ

 -79الْمب ِ ُّ ِ
ضارع الْمت ِ
ال هو :الْم ِ
ِ
َّصل بنون التوكيد ،أو
اضي ،واأل َْمر ،والْم َ
َْ
ين م َن األَفْـ َع َ َ
ن ِ
ون ا ِإل َان ِ
ث.
ٍ
ِ
ص َل
ص َل بِ َ
َّم إذا اتَ َ
 -80ال َْماضي يبَن على السكون إِ َذا اتَ َ
ضم ِري َرفْ ٍع متَ َح ِّرك ،وعلى الض ِّ
بِواو ا ْجل ِ
ك.
ماعة ،وعلى الْف ْت ِح فِيما َع َدا َذلِ َ
َ
ِ
ِ ِ
السك ِ
ت بِ ِه
ون إِ َذا كا َن
 -81األ َْمر يـ ْبـ ََن على ُّ
صلَ ْ
صحيح اآلخ ِر ومل يَـتَّص ْل بِه َش ْيءٌ أو اتَّ َ
َ
ِ ِ
ت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة ،وعلى حذف
صلَ ْ
نون النّ ْس َوة ،وعلى الْ َف ْت ِح إِ َذا اتَّ َ
حرف العلة إن كان معتل اآلخر ،وعلى ح ْذ ِ
ف الن ِ
ُّون إذا اتصلت به ألِف اثْـنَـ ْ ِ
ني ْأو واو
َ
اع ٍة ْأو ايء خماطَبَ ٍة.
َمجَ َ
 -82الْمضارع يـ ْبـ ََن على الْ َف ْت ِح إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة( ،)1وعلى
ُّ ِ
ت بِ ِه نون النِّ ْس َوةِ.
صلَ ْ
السكون إِذَا اتَّ َ
 -2املعرب من األفعال
) )1يشرتط يف االتصال املوجب للبناء أن يكون مباشرا كما يف األمثلة ،فإن فصل بني الفعل والنون فاصل ملفوظ
ِ
ولتذهُب.
كـ (ألف االثنني) يف حنو :لتذهبان ،أو غري ملفوظ كـ (واو اجلماعة) و (ايء املخاطبة) يف حنو :لتذهُب
كان املضارع معراب ابلنون احملذوفة للتخفيف.

القواعد:

َّصل ِ
آبخ ِرهِ نون التوكِ ِ
ِ
يد ،أ َْو نون
ْ
 -83املعرب من األفعال هو املضارع الذي َملْ تَـت ْ
ا ِإل َان ِ
ث.
ضارع ِابلض َّ ِ
نصب
 -84يرفَع ال ِْف ْعل الْم َ
َّمة وتَـنوب َع ْنها النُّون يف األفعال اخلمسة ،وي َ
ُّون يف األفعال اخلمسة ،وجيزم ِابلس ِ
ابلْ َف ْتح ِة ويـنوب َع ْنها ح ْذف الن ِ
كون ويَنوب َع ْنها
َ
َ
َ َ
ِ
ح ْذف حر ِ
ف ِ
العلَّ ِة يف األفْ ِ
س ِة.
وح ْذف النون يف األفعال ْ
عال الْم ْعتلَّة اآلخ ِرَ ،
َ
َْ
اخلم َ
َمسَ ِاء
ين ِم َن األ ْ
 -3ال َْم ْب ِ ُّ

القواعد:
ِ -85م َن األَمسَاء ال َْم ْبنِيَّ ِة ما َأييت:
1
االستِ ْفهام ،وأَمساء
أ -الضَّمائِر ،وأَمسَاء اإلشارة ،واألمساء املوصولة( ) ،وأمسَاء ْ
َّ ِ 2
عال ،وبـعض الظُّ ِ
روف ،وهذه كلُّ َها تبَن َعلَى ما مسعت َعلَْي ِه.
الش ْرط( ) ،وأَمساء األفْ ِ َ ْ
نادى إذَا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة ،وه َو يـ ْبـ ََن َعلَى ما يرفع به.
ب -الْم َ
ض ِ
اف ،ويـ ْبـ ََن على ما
ضافا َوالَ َشبِيها ِابلْم َ
اسم (الَ) النافية للجنس إذا َملْ يَك ْن م َ
جْ -
صب ِبه.
يـ ْن َ
د -ما رّكِب ِمن األ ْع َد ِاد( )3والظُّر ِ
وف َواألْ ْح َو ِال ،وهذهِ يَطَّ ِرد فيها البناء على فتح
اجل ْزأَيْ ِن.
ِ
ِ
َّم.
هـ -الْم ْبـ َهمات الْم ْقط َ
وعة َع ِن اإلضافَة لَْفظا ،وه َي تـ ْبـ ََن على الض ِّ
ِ
ِ
اسم فِ ْع ٍل،
و -ما ختم بـ ( َويْه) ،وما َ
جاء على وزن (فَـ َعال) َعلَ اما ألنْـثَى ،أو َسبًّا َهلا ،أو َ
وهذه كلُّها يطرد فيها البناء على الكسر.

) )1يستثين بعض النحاة من أمساء اإلشارة (ذين) و (تني) ،ومن األمساء املوصولة (اللذين) و (اللتني)؛ ألن هذه
األلفاظ األربعة يف رأيه معربة إعراب املثَن.

) )2يستثَن من أمساء الشرط واالستفهام واألمساء املوصولة (أي) فإهنا تعرب ابحلركات ،إال إذا كانت املوصولة
ضل).
َّم ،حنو( :جالس أيـُّه ْم أفْ َ
مضافة وصدر صلتها حمذوفا ،فإهنا حينئذ تـ ْبـ ََن على الض ِّ
) )3يستثَن من األعداد املركبة (اثنا عشر) و (اثنتا عشرة) كما رأيت يف البحث.

 -4املعرب من األمساء
القواعد:

األمساء َمجيعها م ْع َربةٌ ،إالّ ألْفاظا َْحمصورةا تَـ َق َّدم ِذ ْكر ال َكثري منها يف الباب املاضي.
ْ -86
ب ،وجر.
االس ِم ثَالثةٌَ :رفْ ٌع ،ونَ ْ
 -87أَنْـ َواع إ ْعراب ْ
صٌ
األصل يف رفْ ِع االسم أن يكون بِ َّ ٍ
وو ٌاو يف َمجْ ِع
ف يف َّ
وب َع ْنها ألِ ٌ
ْ -88
ضمة ،وتن َ
َ
املثَنَ ،
س ِة.
املذكر السامل واألمساء اخلَ ْم َ
ِ
صِ
األمساء ْ
سة،
ف يف
االس ِم أ ْن يَكو َن بِف ْت َح ٍة ،وتنوب َع ْنها ألِ ٌ
األصل يف نَ ْ
ْ -89
ب ْ
اخلَ ْم َ
الس ِامل.
الس ِامل ،وَك ْس َرةٌ يف مجع املؤنث َّ
وايءٌ يف املثَن ومجع امل َذ َّك ِر َّ
َصل يف ِّ
جر االسم أن يكون بِ َك ْس َرةٍ ،وتنوب َع ْنها َايءٌ يف الْمثَـ ََّن ومجع املذكر
 -90األ ْ
ِ
الصر ِ
واألمساء ْ
ف.
السامل
س ِة ،وفَـ ْت َحةٌ يف ال َْم ْمن ِ
وع من َّ ْ
اخلَ ْم َ

القواعد:

ِ
اقرتان َج ِ
واب َّ
الش ْر ِط ابلفاء

ب اقِْرتانه بـ (الفاء)؛ وذلك ِأبن كان
 -91إ َذا َملْ يَ ْ
شرطا َ
صلح اجلَواب أل ْن يَكو َن ْ
وج َ
مجلة امسية ،أو فِعليَّةا فِعلها طَلَِيب ،أو ِ
جام ٌدْ ،أو َم ْسبو ٌق بـ (لَ ْن)ْ ،أو (قَ ْد)ْ ،أو (ما) ،أ ِو
ْ ْ
ْ
ِ
الس ِ
ني) ،أو ( َس ْوف).
( ّ

الش ِ
العطف على َّ
رط واجلواب بـ (الوا ِو) و (الفاء)
القواعد:
ط مضارعٌ مقرت ٌن بِـ (الواو) أو (ال َفاء) َ ِ
وج ِ
هان:
 -92إِ َذا تَال الشر َ
جاز فيه ْ
اجل ْزم َعلَى ال َْعط ِ
اجلواب مضارعٌ مسبو ٌق
َّصب َعلَى إضمار (أ ْن)َّ ،أما إذا تَالَ
ْف ،والن ْ
َ
َ
ِ
إبِح َدامها؛ فيجوز ِ
االستئناف.
والرفْع َعلَى
َّصب لِما سبَقَّ ،
فيه اجلَْزم والن ْ
ْ

القواعد:

الشر ِ
اجتِ
َّ
سم
ق
وال
ط
ماع
َ
ْ
َ

للسابق منهما ،فِإ ْن تَـ َق َّدم َعلْيهما ما َْيتَاج إىل
مع َش ْر ٌ
س ٌم فاجلَواب َّ
 -93إذَا ْ
اجتَ َ
ط وقَ َ
للسابق أو الالَّ ِحق(.)1
َخ ٍرب جاز أن يكون اجلَواب ّ

) )1إذا حذف جواب الشرط وجب كون الشرط ماضيا لفظا أو معَن.

القواعد:

حذف َّ
الش ْر ِط أ ِو اجلواب

 -94جيوز أن ي َذف فِ ْعل َّ
الش ْر ِط بَـ ْع َد (إِ ِن) امل ْدغَ َم ِة يف (ال) النافية.
َِ -95جيب أن ي َذف اجلَواب إ َذا َسبَـ َقه أو اكتنفه ما يَد ُّل عليه ،وكا َن فِ ْعل َّ
الش ْر ِط

ماضيا.

القواعد:

ضارِع يف َج َواب الطلب
َج ْزم امل َ

شر ٍط َْحم ٍ
ِ ٍِ
ذوف.
 -96قَ ْد ْجي َزم امل َ
ضارِع إِذَا وقَ َع َجواابا للطَّلبَ ،
وج ْزمه حينَئذ بِ َ ْ
وشرط اجلزم بعد النهي :صحة الْم ْع ََن بت ْق ِدي ِر دخ ِ
ول (إِ ْن) قَـ ْب َل (ال) ،و َش ْرطه بَـ ْع َد غري
ْ
َ
ٍ
النهي من أَنْـو ِاع الطَّلبِ :
ض ِع (إِ ْن) وفِ ْع ٍل م ْفهوم ِم َن السياق موضع ما
ص َّحة ال َْم ْع ََن بَِو ْ
َ
ِ
َّ
لب.
يفيد الط َ

القواعد:

أدوات الشرط اجلازمة َوإ ْع َراهبا

تـ ْع َرب أ ََد َوات َّ
الش ْر ِط كما أييت:
األداة على زمان أو ٍ
 -97إ ْن َدلَّ ِ
كانت يف حمل نصب على الظرفية الزمانية أو
مكان ْ
ت َ
املكانية لفعل الشرط إن كان اتما ،وخلربه إن كان انقصا(.)1

) )1وأدوات هذا النوع هي( :مىت) و (أاين) للزمان ،و (أين) و (أّن) و (حيثما) للمكان ،و (أي) مضافة إىل زمان
أو مكان.

األداة َعلَى ح َد ٍ
كانت َم ْفعوالا مطْلَقا لفعل الشرط(.)1
ث ْ
 -98إن دلت َ
َ
ب َعلَى احلَ ِ
ت َعلَى احلَ ِ
صٍ
ال إن كان فعل َّ
اتما،
الش ْر ِط ًّ
 -99إن َدلَّ ْ
ال كانت يف حمل نَ ْ
َو َخ َربا لفعل الشرط إن كا َن انقِصا(.)2
ت َعلَى ذَ ٍ
ات كانت يف حمل رفع على أهنا م ْبتدأ إ ْن كا َن فِعل َّ
الش ْر ِط
 -100إ ْن َدلَّ ْ
يب م ْنها ،ويف حمل نصب على أهنا مفعول به،
الزم ا ،أو انقصا ،أو متعداي واقعا على ْ
أجنَِ ٍّ
إن كان فعل َّ ِ
اها(.)3
الش ْرط متَع ِّدايا َواقِع ا َعلَى َم ْعنَ َ

القواعد:

أ ََد َوات َّ
الش ْر ِط الَّيت ال جتْزم

( -101لَو) ،و (لوالَ) ،و (لَوما) ،و (لَ َّما) ،و (كلَّما) ،و (إِذَا) ،و (أ ََّما) َِ
أدوات
مجيعها
ٌ
ْ
ْ َ ْ
َ َ
ت ِفيد الشرط وال جتزم.
المتِنَ ِاع َّ
الش ْرط(.)4
( -102لو) :تفيد امتناع ا ْجلََواب ْ
اجلواب لِوج ِ
ِ
ود َّ
الش ْر ِط.
َو (لَ ْوال) َو (لَ ْوَما) :تدالَّن على ْامتِنَاع
و (لَ َّما) و (كلَّما) :ظَرفان لِل ِ
الفع َل املاضي.
ْماضي ،وال يَليهما إالَّ ْ
ْ
َ
َ
و (إ َذا) :ظرف للزمان املستقبل ،وال يليها إال الفعل ظاهرا أو م َق َّدرا.
ِ
ام أداة الشرط وفعله َمعا ،وتَـل َْزم الفاء َج َواهبا.
يل ،وتَـقوم َم َق َ
و (أ ََّما) :تفيد التَّـ ْفص َ

) )1وأداة هذا النوع هي( :أي) مضافة إىل املصدر.

) )2وأداات هذا النوع مها( :كيفما) ،و (أي) مضافة إىل ما يفيد احلال.

) )3وأدوات هذا النوع هي( :من) و (ما) و (مهما) و (أي) مضافة إىل اسم ذات.
) )4جواب (لو) إما فعل ٍ
ماض ،وإما فعل مضارع منفي بـ (مل) ،فإن كان اجلواب ماضيا مثبتا غلب اقرتانه بـ

(الالم) ،وإن كان ماضيا منفيا بـ (ما) قل اقرتانه هبا ،وإن كان مضارعا منفيا بـ (مل) مل يقرتن هبا ،ومثل (لو) يف ذلك
(لوال) و (لوما).

القواعد:

تقسيم االسم إىل ٍ
جامد َوم ْشتَ ٍّق

االسم قِس ِ
مانَ :ج ِام ٌدَ ،وم ْشتَق.
ْ ْ -103
أِ -
فاجلامد :ما َمل يـ ْؤ َخ ْذ ِمن غَ ِْريهِ ،وهو نَـو َع ِ
اسم ٍ
ذات ،واسم معَن.
انْ :
ْ
ْ
َ َ ْ
بَ -والْم ْشتَ ُّق :ما أخذ ِم ْن غَ ِْريهِ.
ِ -104
مصادر الْم ْشتَـ َّق ِ
اتِ :هي األصول الَِّيت يكون ِم ْنها اال ْشتِقاقَِ ،
ومجيعها من أمساء
َ
َ
املعاين.

ص َدر
املَ ْ

القواعد:

 -1مص ِ
ادر األَفْـ َع ِ
ال الثُّالَثِيَّة
َ َ

ِ
الزم ِ
مجي ِع الْم ْشتَـ َّق ِ
َصل َِ
ات.
 -105ال َْم ْ
انَ ،وه َو أ ْ
ص َدرَ :ما َد َّل على حدث جمرد م َن َّ َ
ب ِ
وع إىل كت ِ
اللغة،
والرج ِ
لس ِ
ماع ُّ
 -106مصادر األفعال الثالثية كثريةٌ الَ تعرف إالَّ ِاب َّ
ضواب َ ِ
غَْيـ َر َّ
ُّْها ما أييت:
أن هنَ َ
ط غالبيَّة ،أمه َ
اك َ َ
أ( -فِعالة) :فِيما َد َّل َعلَى ِحر ٍ
فة.
ْ
ب( -فِ َعال) :فيما دل َعلَى ْامتنَ ٍاع.
ض ِط َراب.
ج( -فَـ َعالن) :فيما دل َعلَى ا ْ
د( -فَ ِعيل) :فِيما َد َّل َعلَى َس ٍْري.
هـ( -فَ ِعيل) أو (فـعال) :فيما دل على صو ٍ
ت.
َ
َْ
و( -فـ ْعلَة) :فيما دل على لَ ْون.
ز( -فـ َعال) :فيما دل على َد ٍاء.
ص َدر على شيء من ذلك ،فالْغَالِب:
وإِ َذا َملْ يَد َّل ال َْم ْ

صاحة.
أ -يف (فَـع َل) أ ْن يَكو َن َم ْ
ص َدره على (فـعولة) أو (فَـ َعالة)؛ َكـ :سهولة وفَ َ
ِ
وعطَش.
بَ -ويف (فَ ِع َل) الالَّ ِزم أَ ْن يَكو َن مصدره على (فَـ َعل)؛ َكـ :فَـ َرح َ
جَ -ويف (فَـ َع َل) الالَّ ِزِم أن يكون مصدره َعلَى (فـعول)؛ َكـ :قـعود وجلوس.
ِ
من (فَ ِع َل) و (فَـ َع َل) أ ْن يَكو َن مصدره على (فَـ ْعل)؛ َكـ :فَـ ْهم وفَـ ْتح.
دَ -
ويف املتع ّدي ْ

 -2مصادر األفعال الرابعية
القواعد:

وتْتَلِف أوزاهنا ابختالف ِ
صيَ ِغ األفْعال:
 -107مصادر األفعال الرابعية قِياسيِّةٌَ ،
ص َدره على (إِفْـ َعال)(.)1
أ -فِإ ْن كا َن ال ِْف ْعل على َوْز ِن (أفْـ َع َل) فَ َم ْ
ص َدره على (تَـ ْف ِعيل)(.)2
بَ -وإ ْن كان على وزن (فعَّل) فَ َم ْ
اعلَة).
ص َدره على (فِ َعال) أو (م َف َ
جَ -وإ ْن كان على وزن (فَ َ
اع َل) فَ َم ْ
مضعفا فَـيَجوز يف
ص َدره على (فَـ ْعلَلَة) ،إال إذا كان َّ
دَ -وإن كا َن على َوْز ِن (فَـ ْعلَ َل) فَ َم ْ
مصد ِرهِ (فِ ْع َالل) أيضا.

القواعد:

والس َد ِ
اخلم ِ
 -3م ِ
ِ
اسيَّ ِة
اسيَّ ِة ُّ
َ َ
صادر األَفْـ َعال ْ َ

اسيَّ ِة قِي ِ
والس َد ِ
اخلم ِ
 -108م ِ
ِ
وأتيت َعلَى َوْزنَني:
اسيَّ ِة ُّ
اسيَّةٌَ ،
َ َ
َ
صادر األَفْـ َعال ْ َ
ت مبدوءةا ِهب ِ
ت على وزن املاضي مع َكس ِر اثلثِ ِه وِزايدةِ ألِ ٍ
ف
جاء ْ
مزة َو ْ
أ -إ ْن كانَ ْ َ ْ َ َ
ْ
صل َ
قَـبل ِ
آخ ِرهِ(.)3
َْ
ض ِّم ما قبل اآلخر
بَ -وإ ْن َكانَ ْ
ت مبدوءة بتاء زائدة جاءت على وزن الْماضي َم َع َ
فَـ َق ْط(.)4

) )1إذا كانت عني الفعل ألفا َكـ (أقام) و (أعان) ،حذفت ألف اإلفعال من مصدره ،وعوض عنها اتء يف اآلخر،
فيقال( :إقامة) و (إعانة).

) )2إذا كانت الم الفعل ألفا كـ (وىل) و (رىب) ،حذفت ايء التفعيل من املصدر ،وعوض عنها اتء يف آخره ،فيقال:
تولية وتربية.

) )3إذا كان الفعل على وزن (استفعل) ،وكانت عينه ألفا ،حذفت (ألف االستفعال) من مصدرهِّ ،
وعوض عنها اتء
يف اآلخر ،كـ (استقام استقامة) و (استفاد استفادة).

) )4إذا كان الفعل على وزن (ت َفعَّل) أو (تفاعل) وكانت المه ألفا ،قلبت األلف يف املصدر ايء ،وكسر ما قبلها ،كـ
(أتّن أتنيا) و (تواىل تواليا).

القواعد:

ص َدر
إعمال املَ ْ
َ

ص ْدر َع َم َل فعله سواء أكان حمَلَّى بـ (أَل)ْ ،أم مضافاْ ،أم جمَ َّردا من
 -109يَـ ْع َمل ال َْم َ
(أل) واإلضافة.

صل َح تقديره بـ (أن) والفعل ،أو (ما) والفعل ،أو
 -110يشرتط يف َع َم ِل املصدر أ ْن يَ ْ
أن يكون انئبا عن فعله.

القواعد:

ص َدر ِ
امليمي
ال َْم ْ

اعلَ ِة).
ص َدر املِ ُّ
ص َد ٌر مبدوء مبيم زائدة يف غري (امل َف َ
يميَ :م ْ
 -111ال َْم ْ

 -112إذا كان الفعل ثالثيا ،مثاال ،صحيح الالم ،حمذوف الفاء يف املضارع ،كان
مصدره امليمي على وزن ( َم ْف ِعل) بكسر ال َْع ْ ِ
ني.
ِ
ِ
ِ
س مثاال ،صحيح الالم ،حمذوف الفاء يف املضارع،
 -113إ َذا كا َن الْف ْعل ثالثيًّاَ ،ولَْي َ
كان مصدره امليمي على وزن ( َم ْف َع ٍل) بفتح العني.
 -114إذا كان الفعل غري ثالثي ،كان مصدره امليمي على وزن (اسم املفعول).
 -115ق ْد تزاد على صيغة املصدر امليمي اتء يف آخره.

القواعد:

الَ َم َّرة وا ْهلَْيـئَة

ِ
ص َد ٌر
واسم اهلَْيـئَ ِةَ :م ْ
 -116اسم ال َْم َّرةَ :م ْ
ص َد ٌر يدل على وقوع احلدث مرة واحدةْ ،
الفع ِل حني وق ِ
وع ِه.
يدل على هيئة ِ ْ
َ
اسم املََّرةِ :يَكون على وزن (فَـ ْعلَة) إذا كان الفعل ثالثيًّا ،فإ ْن كان غري ثالثي
ْ -117
كان على وْز ِن الْمص َد ِر بزايدة اتء يف ِ
آخ ِرهِ.
َ َ ْ
اسم ا ْهلَْيـئَ ِة :يكون على وزن (فِ ْعلَة) إذا كان ال ِْف ْعل ثالَثِيًّا ،وال ِ
صيغَة له ِم ْن غري
ْ -118
الثالثي.
 -119إذا كا َن املَص َدر خمْتوما ِ
ِ
صِ
ِ
األصل كانت َّ
ف ال
ابلتاء يف
الداللَة على املََّرة ابل َْو ْ
الد ِ
ابلصيغَ ِة( ،)1وكذلك َّ
الشأن يف َّ
اللة على ا ْهلَْيـئَ ِة إذا كان الفعل ثالثيا(.)2
ِّ

) )1هذا إذا كا َن املَص َدر على (فَـ ْعلَة) بفتح الفاء ،فإن كان مكسورها أو مضمومها؛ كـ( :نشدة) ،وكـ( :سدرة)
فتحت الفاء للمرة ،ومل يؤت ابلوصف.
) )2غري أن الد ِ
َّاللة على ا ْهلَْيـئَ ِة هنا تكون ابلوصف أو اإلضافة.

أقسام املشت ِّق
َ

القواعد:

 -1اسم ِ
الفاع ِل ،و ِ
صيَغ الْمبَالَغَة
َ

ِ
ِ ِ
قام ِبه.
ْ -120
اسم مصوغٌ ل َما َوقَ َع م ْنه الْف ْعلْ ،أو َ
اسم الفاعلٌ :
فاعل)ِ ،
 -121يصاغ اسم الفاعل من الثالثي على وزن ( ِ
وم ْن ِْ
غري الثالثي على وزن
َ
دال حر ِ
ف الْمضار ِ
ِ
عة ِميما َمضمومةا ،وكسر ما قبل اآلخ ِر.
مضا ِرعه؛ إبِبْ ِ َ ْ
َ
ِ ِ
ص ِد الْمبَالَغَ ِة إىل (فَـعَّال)ْ ،أو ( ِم ْف َعال) ،أو (فَـعول) ،أو
 -122ي َّول اسم ال ْفاع ِل ع ْن َد قَ ْ
ِ 1
(فَ ِعيل) ،أو (فَ ِعل)ِ ،
بَن إال من الثالثي ،ونَ َد َر بناؤها ِم ْن
َ
وهذه ِّ
الصيَغ َمساعيَّة( ) ،وال ت َ
ِْ
غريهِ.

القواعد:

عمل اس ِم ِ
الفاعل
ََ ْ

اع ِل عمل فِعلِ ِه ،فِإ ْن كا َن ال ِزما رفَع ال ِ
ِ
ْفاع َل ،وإ ْن كا َن متَع ِّدايا َرفَ َع
ْ -123يع َمل اسم الْ َف َ َ َ ْ
َ َ
ول ِبه.
ب ال َْم ْفع َ
ْفاعل ونَ َ
صَ
ال َ
 -124ال يـعمل اسم ال ِ
ْفاع ِل إالَّ يف َحالَ ْني:
َْ َ
أ -األوىل :أ ْن يكو َن حمَلَّى ِابأللِ ِ
ف والالَِّم.
َ
االست ْق ِ
ب -الثَّانِيَة :أ ْن يَد َّل على احلَ ِ
ويعتَ ِمد على نفي ،أو استفهام ،أو
بالْ ،
ال أو ْ
مبتدأ ،أو مو ٍ
صوف.
َْ
اسم الْ َف ِ
اع ِل بِشر ِ
 -125تَـ ْعمل ِ
صيَغ الْمبَالَغَ ِة َع َم َل ِ
وط ِه.
َ

) )1نقل بعض النحاة أن الكوفيني يرون أن صيغ املبالغة قياسية يف الثالثي املتعدي.

ِ -2
ِ
املفعول وعمله
اسم
القواعد:

ول :اسم مصوغٌ من م ْ ِ
للمج ِ
 -126اسم الْم ْفع ِ
هول َّ
للداللَة على َما
ين ْ
ص َد ِر الْف ْع ِل ال ْ
َ
َ
ْمب ِِّ
وقع َعلي ِه ِ
الف ْعل.
َ ْ
ِ
من الثُّالثِ ّي على وزن (مفعول) ،ومن غري الثالثي على وزن
 -127يصاغ ْ
اسم املفعول َ
ِِِ
مع ف ْت ِح ما قبل اآلخر.
اسم فاعله َ
 -128ال يضاغ اسم املفعول من الالزم إال مع الظرف ،أو اجلار واجملرور ،أو
املصدر(.)1

ابلشر ِ
 -129يعمل اسم املفعول عمل فعله املبين للمجهول ُّ
وط ِ
اليت تقدمت يف عمل
اسم ال ِ
ِ
ْفاع ِل.
 -3الصفة املشبهة ابسم ال ِ
ْفاعل
القواعد:

للد ِ
 -130الصفة املشبهة ابسم الفاعل :اسم مصوغٌ من مصدر الثالثي الّال ِزِم َّ
اللة على
َم ْن قَام بِ ِه الفعل على وجه الثـُّبوت.
الص َفة املشبهة من ابب (فَ ِرح) على ثَالثَِة أَوز ِ
ان:
َ -131أتيت ِّ
ْ
َ
أ( -فَ ِعل) :فيما دل على حزن أو فرح ،واملؤنث منه على (فَ ِعلَة).
) )1يشرتط يف الظرف واملصدر هنا أن يكوان متصرفني خمتصني ،واملتصرف من الظرف :ما يفارق النصب على

الظرفية أو اجلر بـ (من) كـ( :يوم) و (جهة) ،واملتصرف من املصدر :ما يفارق النصب على املصدرية كـ( :فتح) و

(نصر).

واملختص من الظرف ما خصص بنوع من أنواع املخصصات كاإلضافة والوصف مثال ،واملختص من املصدر :ما
ليس جملرد التأكيد كأن يكون لبيان النوع أو العدد.

وبعض النحاة ال يرى اشرتاط التصرف يف الظرف مستدال بقوله تعاىلِ :
ني َما يَ ْشتَـهو َن}
يل بَـ ْيـنَـه ْم َوبَـ َْ
َ
{وح َ

[سبأ ،]54:ويشرتط يف اجملرور هنا أن يكون خمتصا فال يصح أن تقول :أجملوس يف املكان؟

ب( -أَفْـ َعل) :فيما دل على عيب أو ِحلْية أو لون ،واملؤنث ِم ْنه على (فَـ ْع َالء).
ج( -فَـ ْع َالن) :فيما َد َّل على خل ّو أو امتالء ،واملؤنث ِم ْنه على (فَـ ْعلَى).
ِ
يل) ،و
 -132أتيت الصفة املشبهة من ابب ( َكرَم) على أوزان شىت ،أ َ
َشهرها( :فَع ٌ
ال) ،و (فَـ َع ٌ
(فَـ ْع ٌل) ،و (فـ َع ٌ
ال) ،و (فَـ َع ٌل) ،و (فـ ْع ٌل).
كل َما جاء من الثالثي مبعَن ( ٍ
فاعل) ،ومل يكن على وزنه فهو صفة مشبهة(.)1
ُّ -133
عمل الصفة املشبهة
القواعد:

شبَّـهة َعمل اسم الفاعل املتَـع ِّدي لِو ٍ
احد(.)2
 -134تَـ ْع َمل ِّ
َ َ
الصفة امل َ َ َ َ

َ -135أييت معمول الصفة املشبهة على ثالث حاالت:
أ -أن يكون مرفوعا على ال َف ِ
اعليَّ ِة.
َْ
ب -أن يكون م ْنصوابا على ِش ْب ِه املفعولية إن كان معرفة ،وعليه أو على التمييز إن كا َن
ِ
نك َرةا.
ج -أ ْن يَكو َن َْجمرورا ابإلضافة(.)3

) )1كل صفة مشبهة قصد هبا احلدوث تول إىل صيغة (فاعل)كـ (ضائق) يف ضيق ،و (سائد) يف سيد ،و (فارح)
يف فرح.

) )2كل اسم فاعل أو مفعول قصد منه الثبوت يعطَى حكم الصفة املشبهة يف العمل من غري تغيري يف صيغته ،كـ
(حاد البصر) ،و (مشرق اجلبني) ،و (مفتول الذراعني).

3
مجع مذكر ساملا ،ومعموهلا َخالِي ا ِم ْن ( ْأل) ومن اإلضافة
) ) ميتنع اجلر إذا كانت الصفة بـ (أل) وليست مثناة وال َ
إىل احمللى هبا ،كما تقدم لك يف ابب اإلضافة؛ فال يصح أن تقول( :أنت القوي ٍ
قلب) ،ابجلر.

 -4اسم التَّـ ْفضيل

القواعد:

أ -تَـ ْعريفه وشروطه

للد ِ
اسم التَّـ ْف ِ
ضِ
اسم َمصوغٌ على وْز ِن (أَفْـ َعل) َّ
اللة على أن شيئني اشرتكا يف
ْ -136
يلٌ :
صفة ،وزاد أحدمها على اآلخر فيها.

اسم التَّفضيل من األفْ ِ
َّعجب منها ،وهي األفْعال اجلَ ِام َعة
عال اليت َجيوز الت ُّ
صاغ ْ
 -137ي َ
ُّ
ط الثَّمانِيَةَ اليت تقدمت هناك.
الشرو َ
َّفضيل ِممَّا َمل يستـو ِ
ط ِ
ف ُّ
ص َد ِره َم ْنصوابا على الت َّْميي ِز
الشرو َ
بذ ْك ِر َم ْ
 -138يتوصل إىل الت ِ ْ َ ْ َ ْ
بَـ ْع َد (أ َش َّد) ْأو شبهها(.)1

القواعد:

اسم التَّـ ْفضيل
بَ -حاالت ْ

الس ِم التَّـ ْف ِ
ضيل ْأربَع حاالت:
ْ -139

أ -أن يكون جمردا من (أل) واإلضافة ،ويف هذه احلال جيب إفْراده وتَذْكريه ،واإلتْيان
بعده ابملفضل عليه َجمرورا بِـ ( ِم ْن).
ب -أ ْن يكو َن حمَلَّى بـ (أ َْل) ،ويف هذه احلال جتب مطابقته لِموص ِ
وف ِه ،وال يؤتى بعده
َْ
َ
ابملفضل عليه(.)2

ج -أن يكون مضافا إىل نكرة ،ويف هذه احلال جيب إفراده وتذكريه.
د -أ ْن يكو َن مضافا إىل معرفة ،وهنا جتوز ِ
فيه املطابقة وعدمها(.)3
َ
) )1اسم التفضيل ال أييت مطلقا من املنفي واملبين للمجهول؛ ألن مصدرمها جيب أن يكون مؤوال ،واملصدر املؤول
معرفة ،فال يكون متييزا.

) )2يرجع يف أتنيث اسم التفضيل وتكسريه إىل السماع ،فقد يكون أتنيثه أو تكسريه غري مسموع كـ (أظرف) و
(أشرف) ،وعلى هذا تكون املطابقة مقيدة ابلسماع عن العرب.

) )3هذا إذا قصد به التفضيل كما يف أمثلة الطائفة األخرية -راجع األمثلة يف أصل الكتاب ،-أما إذا مل يقصد به
التفضيل فتجب فيه املطابقة ،كما إذا قلت :حممد وعلي أكتبا سكان الضيعة ،إذا كان من عدامها فيها أميًّا.

القواعد:

اس ِم التَّـ ْف ِ
ضيل
جَ -ع َمل ْ

ِ
ِ
ص َّح أ ْن
 -140يَـ ْرفَع ْ
رت ،وال يَـ ْرفَع الظَّاه َر قياسا إالَّ إذا َ
َّمري الْم ْستَ َ
اسم التَّـ ْفضيل الض َ
يـ َقع يف مو ِ
ض ِع ِه فِ ْع ٌل ِمبَْعناه ،وهذا مطَّ ِرٌد يف كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو
َ َ ْ
ِش ْب ِهه .ويكون مرفوعه أجنبيا( )1مفضال على نفسه ابعتبارين.
 -5امسا الزمان واملكان
القواعد:

مان ِ
ص َد ِر لل ّد ِ
اللة على َز ِ
ان مص ِ
 -141امسا الزمان واملكانِ ْ :
الف ْع ِل ْأو
وغان من ال َْم ْ
امسَ َ
َمكانِِه.
 -142ويصاغان ِم َن الثالثي على وزن ( َم ْف َعل) إذا كان ال ِْف ْعل انقصاْ ،أو كان املضارع
مفتوح ال َْع ْ ِ
صحيح اآلخر مكسور
ْفعل
ني ْأو َم ْ
ومها ،وعلى وْز ِن ( َم ْف ِعل) إذا كا َن ال ْ
ضم َ
َ
ضار ِِع ،أو َكا َن ِمثاالا صحيح ِ
اآلخ ِر(.)2
العني يف امل َ
ْ
َ َ
ِ
من غري الثالثي على وزن (اسم املفعول)(.)3
 -143وي َ
صاغَان ْ
 -6اسم اآللة
القواعد:

ِ
قع ال ِْف ْعل
اسم اآللةْ :
ْ -144
اس ٌم مصوغٌ من مصدر الثالثي املتعدي ،للداللة على ما َو َ
بَِوساطَتِه.
 -145الس ِم ِ
اآللة ثَالثة أوز ٍ
ان َمساعيَّةٌ ،وهيِ ( :م ْف َع ٌ
ال) و ( ِم ْف َع ٌل) و ( ِم ْف َعلَةٌ).
ْ
ْ

( )1املرفوع األجنيب هذا هو ما مل يتصل بضمري املوصوف.

( )2قد تلحق (مفعالا) هاء التأنيث كما يف (مقربة) ،و (مزرعة) ،و (مدرسة) ،و (مهلكة) أي :مفازة.

( )3على هذا تكون صيغة الزمان واملكان ،واملصدر امليمي ،واسم املفعول من غري الثالثي ،واحدة ،والتمييز ال
يكون إال ابلقرائن.

املَْنـقوص واملَْقصور واملَمدود
القواعد:

َحكامها ِع ْن َد إفرادها
 -1تَـ ْع ِريفها ،وأ ْ

 -146الْم ْنـقوص :كل اسم معرب آخره ايء الزمة مكسور ما قبلها.
اس ٍم معرب آخره ألف ال ِزَمة.
 -147ال َْم ْقصورُّ :
كل ْ
ف َزائِدةٌ.
مهزةٌ قَـ ْبـلَها أَلِ ٌ
 -148ال َْم ْمدودُّ :
كل اسم معرب آخره ْ
َّص ِ
ب.
وخطًّا يف َّ
 -149إذا نـ ِّون املنقوص حذفت ايؤه لَْفظا َ
الرفْ ِع واجلَِّر ،وبَقيَت يف الن ْ
ِ
َّص ِ
ب واجلَِّر.
 -150إ َذا نـ ِّون ال َْم ْقصور حذفت ألفه لَْفظا الَ خطا يف الرفع ،والن ْ
ص ِحيح
 -2تَـثْنِيَـتها َ
ومجْعها َمجْ َع تَ ْ
أ -يف املنقوص

القواعد:

ٍ
ايدةِ ألف ونون يف ح ِ
َّص ِ
ب
الة َّ
 -151يـثَـ ََّن الْم ْنـقوص بِ ِز َ
الرفْ ِع ،وايء ونون يف حاليت الن ْ
َ
ِّ
كانت َْحمذوفَةا.
واجلرَ ،م َع َرِّد َايئِِه إ ْن ْ
 -152جيمع ال َْم ْنـقوص َمجْ َع َّ
مع
مذك ٍر ساملا بزايدة واو ونون ،أو ايء ونون يف آخرهَ ،
ِ
ِ ِ
ناسبَة(.)1
َح ْذف ايئه وضم ما قبل الْوا ِو وَك ْسر ما قَـ ْب َل الْيَاء للم َ
ب -يف املقصور
القواعد:

ٍ
 -153يثَن الْم ْقصور بِ ِزاي َدةِ ألف ونون يف ح ِ
َّص ِ
ب
الة َّ
الرفْ ِع؛ وايء ونون يف حاليت الن ْ
َ
َ
َ
ت رابعة فَ ِ
واجلر ،مع قَـل ِ ِ ٍ
ت اثلثةا.
أصلِها إ ْن كانَ ْ
ور ّدها إىل ْ
َ
ِّ َ َ
صاعداَ ،
ايء إ ْن كانَ ْ َ
ْب األلف ا

) )1ال ْجي َمع ال َْم ْنـقوص َمجْ َع مؤنث ساملا إال إذا مسي به مؤنث ،وحينئذ تزاد يف آخره األلف والتاء ،مث يعامل
معاملتَه يف التثنية.

َْ -154جي َمع ال َْم ْقصور مجع مذكر ساملا بزايدة واو ونون ،أو ايء ونون يف آخره ،مع
ف ألِِف ِه وإب ِ
ح ْذ ِ
قاء الفتحة قبل الواو أ ِو الياء.
ْ
َ
ف ٍ
ْ -155جيمع الْم ْقصور َمجْع م َؤنَّ ٍ
ايدةِ أَلِ ٍ
واتء يف آخره ،ويـتَّبع يف َمجْ ِعه ما
ث سالِما بِ ِز َ
َ
َ َ
اتُّبع يف تثنيته.

القواعد:

ج -يف املمدود

مهزته على ِ
ِ ِ
 -156يثَن الْممدود بِ ِزايدةِ أَلِ ٍ ٍ
حاهلا إ ْن
ف ونون ْأو ايء ونون يف آخ ِره وتَـ ْبـ َقى َ ْ َ
َْ
وجيوز فيها الْو ْج ِ
أصلِيَّةا ،وتقلب واوا إِ ْن كانت للت ِ
ك.
َّأنيثَ ،
كانَ ْ
هان فيما َع َدا َذلِ َ
ت ْ
َ
 -157إ ْن ص َّح َمجْع االس ِم الْممد ِ
ود مجع مذكر ساملا ،أو مجع مؤنث ساملا ،عومل يف
َ
ْ َْ
اجلمع معاملتَه يف التثنية.
ْ

القواعد:

شروط املثَـ ََّن

ِِ
ِ
 -158ي ْشتَـ َرط فيما يـثَـ ََّن أن يَكون م ْفردا ،م ْع َرابا ،غَْيـ َر مرَّك ٍ
وم ْعناه.
ب ،لَه ممَاث ٌل يف لَْفظه َ
َ
 -159يـلْحق ابلْمثَـ ََّن يف إعرابه َمخْسة ألْ َف ٍ
ِ
اظ ،وهي( :اثْنان) ،و (اثنتان) ،و (ثنتان) ،و
َ
َ
(كال) و (كلتا) مضافتني إىل ِ
الضم ِري.

القواعد:

الس ِامل
شروط َمجع املذك ِر َّ

الص َفة.
 -160ال ْجي َمع مجع املذكر السامل إالَّ ال َْعلَم أو ِّ

وي ْشتَـ َرط يف العلم أن يكون :ملذكر ،عاقل ،خاليا من التاء ،ومن الرتَّكيب(.)1
الصفة أن تكون ملذكر عاقل ،خالية من التاء ،ليست من ابب (أفعل
وي ْشتَـ َرط يف ِّ
فَـ ْعالء) ،وال من ابب (فَـ ْعالن فَـ ْعلَى) ،وال مما يستوي فيه املذكر واملؤنث.
لحق جبَ ْمع َّ
أخ َواهتا،
املذكر السامل يف إعرابه ألْفاظٌ ،منها( :أولو) ،و ( ِع ْشرون) َو َ
 -161ي َ
و (بَـنون) ،و ( ْأهلون) ،و ( َأرضون) ،و ( ِسنون) ،و (عالَمون)(.)2

ضوابِط َمجع امل َؤنَّ ِ
الس ِامل
ث َّ
ََ
) )1العلم املركب تركيبا إضافيا جيمع جزؤه األول ويضاف إىل الثاين ،أما املركب املزجي واملركب اإلسنادي،
فيبقيان كما مها ،ويضاف إليهما عند إرادة اجلمع (ذوو) يف الرفع و (ذوي) يف النصب واجلر.

) )2أولو الفضل :أصحابه ،وأهلوك :ذوو قرابتك ،واألرضون :مجع أرض ،والسنون :مجع سنة ،والعالَمون :أصناف
اخللق.

القواعد:

 -162يطَّرد مجع املؤنث السامل يف مثانِي ِة م ِ
واض َع ِه َي:
َ َ
َ
ِ
اإلانث.
أ -أ ْعالَم

بَ -ما ختم ِابلتَّاء(.)1
ف التَّأْنِ ِ
ج -ما ختم ِأبَلِ ِ
يث ال َْم ْقصورةِ(.)2
ف التَّأ ِ
د -ما ختم ِأبَلِ ِ
ودةِ(.)3
ْنيث ال َْم ْمد َ
هـ -مصغَّر ما الَ ِ
يعقل.
َ َ
وِ -
صفة ما ال يعقل.
كل مخَ ِ
اس ٍّي َملْ يسمع لَه َمجْع تَكس ٍري.
زُّ -
أمسَاء ما الَ يَـ ْع ِقل.
حَ -ما ص ِّدر بـ (اب ٍن) ْأو (ذي) ِم ْن ْ
 -163يلحق ِجبم ِع املؤنث السامل يف إ ْعر ِ
ابه (أوالت)َ ،وما مسي به كـ (بركات) و
َْ
َ
(عرفات).

َمجع االسم امل َؤنَّ ِ
ث الثُّالثِ ِّي َمجْعا سالِما
) )1يستثَن من ذلك :امرأة وشاة وأ ََمة وأ َّمة و َش َفة .وعند مجع األمساء املختومة ابلتاء مجع مؤنث ساملا تذف التاء
من املفرد.

( )2يستثَن من ذلك( :فعلى) مؤنث (فعالن) كـ (عطشى) ،فال جتْمع َمجْع م ِؤنَّ ٍ
ث ساملا ،كما ال جيمع مذكرها مجع
َ
َ
مذكر ساملا.

( )3يستثَن من ذلك( :فعالء) مؤنث (أفعل) كـ (زرقاء) ،فال جتْمع َمجْع م ِؤنَّ ٍ
ث ساملا ،كما ال جيمع مذكرها مجع
َ
َ
مذكر ساملا.

القواعد:

صحيح الْع ِ
ب فَـ ْتح َع ْي ِنه
امسا ثالَثِيًّا
 -164إذا كان الْم ْف َرد ْ
ني ساكنها مفتوح الفاءَ ،
َ
وج َ
ِع ْن َد ا ْجلَ ْم ِع.
ِ
از يف َع ْي ِنه ثَالَثَة أوجه :الفتح ،واإلسكان
وإِ ْن كا َن َم ْ
سورهاَ ،ج َ
ضم َ
وم الْفاء ْأو َم ْك َ
واإلتْـباع ِ
للفاء.
َ

مجوع الت ِ
َّكس ِري

القواعد:

وع ِ
القلَّ ِة
 -1مج ِ

ِ
َ -165مجْع ال ِْقلَّ ِة يصدق على ثالثة إىل َع َ ٍ
أحياانا.
َْ
ش َرة ،وقد يستعمل يف الْ َكثْـ َرة ْ
وع الِِقلَّ ِة ْأربَعةٌ:
 -166أ َْوَزان مج ِ
يح ال َْع ِ
أ( -أَفْـع ٌل) :ويكون مجعا لـ ( ٍ
ني ،أو اسم رابعي مؤنث بال َعالََم ٍة َو ْقب َل
ص ِح ِ
فعل) َ
ِ
آخ ِرهِ مد.
ب( -أفْـ َع ٌ
الثي ملْ يَطَّ ِر ْد فيه (أَفْـعل).
ال)َ :ويَكون َمجْعا ِّ
لكل ث ٍّ
ابعي قَـبل ِ
ِ
َّ
آخ ِرهِ َح ْرف م ٍّد.
ج( -أَفْعلَة) :ويَط ِرد يف كل اسم م َذ َّك ٍر ر ٍّ ْ َ
د( -فِعلَة) :ومسع يف أل ٍ
ْفاظ :م ْنها (فِ ْتـيَة ،وشيخةٌ)َ ،مجْ َع ْ ِ
ني ل َف اىت َو َش ْي ٍخ.
ْ

القواعد:

وع الْ َكثْـ َرة
 -2مج ِ

غري هنَايَة.
َ -167مجْع الْ َكثْـ َرةِ يَد ُّل على ثالثة إىل ْ
وع الْ َكثْـ َرةِ كثريةٌ ،ومنها ما َأيِيت:
 -168أ َْوَزان مج ِ
صٍ
َّ
ف على (أَفْـ َعل) ْأو (فَـ ْع َالء).
كل َو ْ
أ( -فـع ٌل) :ويَط ِرد يف ِّ
صٍ
مبعَن ( َم ْفع ٍ
ال على هالك أو
ول)َ ،د ٍّ
ف على (فَ ِعيل) ْ
ب( -فَـ ْعلَى) :ويطرد يف كل َو ْ
تَـ َو ُّج ٍع.
ف م َذ َّكر (عاقل) على وزن ( ِ
صِ
فاعل) صحيح الالم.
ج( -فَـ َعلَة)َ :ويَكون َمجْعا َلو ْ
د( -فـع َالء) :ويطَّ ِرد يف وصف ملذكر ،عاقِ ٍل ،علَى (فَ ِعيل) ِمبَعَن ( ِ
فاعل) ،م ٍ
فيد للمدح
َ
َ
ْ
َ
َ
أو الذم ،غَْيـر مضعَّفَ ،وال م ْعتَ ِل ِ
الالم.
َ
ّ
ِ
الدور ِ
ان يف ال ِ
ْكالم ما أييت:
َ -169وِم ْن مج ِ
وع الْ َكثْـ َرة الكثرية َّ َ
أ( -فـعلَة) :ويطَّ ِرد يف وصف ملذكر عاقل ،على ( ِ
فاعل) ،م ْعتَ ِّل الالَِّم ،كقضاة وغ َزاةٍ.
َ
َ
فاع ٍل) أو ( ِ
ب( -فـعَّل) :ويطَّ ِرد يف وصف علَى ( ِ
فاعلَ ٍة)ِ ،
ِ
كرَّكع وص َّوم.
َ ْ َ
َ
صح َ
ْ
ٌ َ
يحي الالَّم ْ
ج( -فـعَّ ٌ
ال) :ويطرد يف وصف ملذكر عاقل ،على (فاعل) ،صحيح الالم ،مثل :كتّاب
وح َّر ٍ
اس.

ف لعاقِ ٍل ،على (فَ ِعيل) مبعَن ( ِ
وص ٍ
فاع ٍل) م ْعتَ ِّل الالَِّمْ ،أو
د( -أَفْ ِعالء) :ويَطَّ ِرد يف ْ
ِ
ِ
ِ
اء.
مَ
ضعَّف ،مثْل :أغنياء وأش َّد َ
صٍ
ف على (فـ ْعلَى)
الس ٍم على (فـ َعلَة) ،حنو :جلَج وم ادىْ .أو َلو ْ
هـ( -فـ َع ٌل) :ويكون مجعا ْ
م َؤنّ ِ
ث (أفْـ َع َل)َْ ،حنو :ك ٍَرب وصغَ ٍر.
ِ ٍ ِ ِ
ِ
سر ونَِق ٍم.
و( -ف َع ٌل) :ويَكون َمجْع ا على (ف ْعلَة)؛ مثْل :ك َ
صحيح ِ
الالم ،مثلِ :جبَال ،ولِـ (فَ ٍ
ز( -فِ َع ٌ
عيل) و
ال) :ويَكون مجعا السم على (فَـ َع ٍل)َ ،
وظر ٍ
ِ ِ ِ
اف.
(فَ ِعيلَ ٍة) ْ
وص َف ْني من ابب (كرم) ،مثْل :ك َرام َ
امسا ،مثـلَّ َ ِ
ي ال ْ ِ
ح( -فـع ٌ
ْعني؛ ِمثْل :قـلوب
ول) :ويَكون مجعا لـ (فِ ْع ٍل) ْ َ
ث الْفاء غَْيـ َر وا ِو ِّ
نود .والس ٍم على (فَ ِع ٍل)؛ ِمثْل :كب ٍ
ود وج ٍ
وقـر ٍ
ود وُنوٍر.
ْ
ونواص؛ ويف ( ِ
ِ
ِ
ٍ
فاع ٍل)
امسا ،مثْلَ :ك َواتِب
وصفا أو ْ
ط( -فَـ َواعل) :ويَطَّ ِرد يف (فاعلَة) ْ
1
ِ
ِ
وصفا لِم َؤ ٍ
وصفا لِم َّ
ذك ٍرِْ ،
غري عاقِ ٍلِ ،مثْل:
نث ،مثْلَ :ع َواطل ونواشز( ) ،ويف (فاعل) ْ
ْ
صو ِاهل و َشو ِام َخ .ويف اس ٍم على ( ِ
فاع ٍل) أو (فَـو َعل) أو (فَـو َعلة)ِ ،مثْلَ :كو ِاهل وج ِ
واه َر
ْ
َ
ْ ْ
ْ ْ
َ
َ
ََ
وامع.
َ
وص َ

ي( -فَـ َعائِل) :ويطّرد يف كل رابعي ،م َؤ ٍ
ف
نث ،اثلِثه َم َّدةٌ َزائِدةٌ ،مثلَ :س َحائِب وصحائِ َ
وعجائَِز.
َ
ابع ٍي مبد ٍ
اعل) :ويطَّ ِرد يف ِ ِ
ك( -م َف ِ
وء مبِ ٍيم زائِ َدةٍ ،مذكرا كان أو مؤنث ا ،مثْل :م َف ِ
اسد،
كل ر ّ َ ْ
َ
َ
َ
ّ
ومنَا ِز َل.

الن ِ
َّك َرة واملَْع ِرفة
أقسام املعارف

) )1العاطل :املرأة ليس عليها حلي ،والناشز :املرأة تبغض زوجها.

القواعد:

ِ
اس ٌم يَد ُّل على شيء غري معَّ ٍ
ني.
 -170النَّك َرةْ :
اس ٌم يدل على شيء بِ َع ْي ِنه.
 -171ال َْم ْع ِرفَةْ :
َّمري ،والعلَم ،واسم ا ِإل ِ
 -172الْم َعا ِرف س ْب ٌع ،وهي :الض ِ
واالسم املَْوصول،
شارةْ ،
ْ
َ
َ
َ
َ
ضاف إىل َم ْع ِرفَ ٍة ،وال َْم ْع َّرف ِابلنِّ َد ِاء.
والْم َحلَّى بِـ (أ َْل) ،والْم َ

ِ
أحكام َّ
الضم ِري
 -1طائفةٌ ِم ْن
أ -الض ِ
َّمري الْم ْستَِرت

القواعد:

ص ُّح أن يل حمله االسم الظَّ ِ
َّمري الْمستَرت جوازا :هو الَّ ِذي ي ِ
 -173الض ِ
اهر ،ويلحظ يف:
ْ
َ
ْ َ
َ
ِ
واس ِم ال ِْف ْع ِل ال ِ
فِ ْع ِل الْغَائِ ِ
ْماضي ،واسم الْفاعل ،واسم املفعول ،والصفة
ب والْغَائِبَةْ ،
الْمشبَّـ َه ِة.
ِ
ْحظ
 -174الضمري الْم ْستَِرت وجوابا :ه َو الَّذي ال يصح أن يل االسم الظاهر َحمَلّهَ ،ويـل َ
ِ ِ
اب الْو ِ
يف :أم ِر الْو ِ
اح ِد ،أ ِو اهلَمزةِ ،أو الن ِ
ُّون ،ويف اسم
اح ِد ،والْم َ
َْ
ضار ِِع ال َْم ْبدوء بتاء خطَ ِ َ
َ
أفعال ْ ِ
ضار ِِع واأل َْم ِر ،و (أفْـعل) التَّـ ْف ِ
ضيل ،و ِ
َّع ُّج ِ
ب.
فع ِل امل َ
ْ
االستثناء ،و (أفْـ َع َل) يف التـ َ
ََ
ب -نون الْ ِوقَاي ِة قَـ ْبل الض ِ
َّم ِري
َ َ

القواعد:

ِ
 -175إذا اتَّ َ ِ ِ
تس َّمى (نون
ب أ ْن يَـتَـ َو َّس َ
ص َل ف ْع ٌل بياء الْمتَكلّ ِم َو َج َ
ط بَـ ْيـنَه وبَني الْياء نو ٌن َ
الوقاية).

فانِ ( :من) و (عن) ِ
بياء الْمتَكلِّ ِم وجب تَـو ُّسط ِ
 -176إذا اتَّصل ا ْحلر ِ
نون الْ ِوقايَِة.
َْ
ْ
َ َ َْ
ََ َ َ
ِ
از توسط نون
صلَ ْ
ت (لَد ْن) أ َْو (إِ َّن) أو إحدى أخواهتا بِياء الْمتَكلِّ ِمَ ،ج َ
 -177إذا اتَّ َ
ت).
الوقاية ،وهو كثري يف (لَْي َ

القواعد:

ِ
أحكام ال َْعلَ ِم
 -2طائفةٌ ِم ْن

 -178يكون الْعلَم م ْفردا ،ومرَّكبا تَـركِيبا إضافيًّا ،أو م ْزِجيًّا ،أو إِ ِ
سناد ًّاي ،أو َخمتوما
ْ
ْ َ
َ
َ
َ ْ
بِكلِ ِ
مة ( َويْ ِه).
الصر ِ
ِ
والرابِع:
َّ
فَّ ،
واألول َ
من َّ ْ
وص ْدر الثَّاين :يـ ْع َرابن على حسب العوامل ،والثالث :مينع َ
ِ
صورته كما كا َن قَـ ْب َل العلَ ِميَّ ِة ،واخلَامس :يـ ْبـ ََن على الْ َك ْس ِر.
يَـ ْبـ َقى على
وهو :ما وضع َّأوالا؛ ولقب ا ،وهو :ما أشعر مبدح أو ذم؛
العلَم ْ
 -179يَكون َ
امس اَ ،
أب) أ ِو (ابْ ٍن)َِ ،
وك ْنـيَةا ،وه َو :ما ص ِّدر بِـ ( ٍ
وجيب أ ْن يتأخر اللقب عن االسم.

القواعد:

ِ
أحكام اإل َش َارِة
 -3طائفةٌ ِم ْن

ِ
شار إِلي ِه يف تَذْكِ ِريهِ وأتنِ ِ
ومجْ ِع ِه،
 -180يطابِق اسم
يثه ،وإفْـ َر ِادهِ ،وتثْنِيتِ ِهَ ،
اإلشارة امل َ ْ
َ
وتطابِق الْكاف امل َخاطَب ِيف َمجي ِع ما ذكِ َر.

القواعد:

 -4طائفةٌ ِ
االسم الْم ْوص ِ
ِ
ِ
ول
أحكام
ن
م
ْ
َ

ِ
َمسَ ِاء الْموصولَ ِة (أَي) ،وتكون مضافَةا إىل مع ِرفَ ٍة أو غَيـر مضافَ ٍةِ ،
وه َي
 -181م َن األ ْ َ ْ
َْ ْ َْ
معربةٌ ،إال إذا أضيفت وحذف ص ْدر ِ
صلَتَها.
َ
ََ
 -182تكون ِ
صلَة املَْو ِ
صول مجلة فعلية ،أو امسيَّةْ ،أو ظَْرفا ،أو جارا وجمرورا.
ِ
ب ،أو كا َن َْجمرورا ِحبر ٍ
صٍ
ف
َ -183جيوز َح ْذف الْعائِ ِد إذَا كا َن عامله فِ ْعالا وه َو يف َحمَ ِّل نَ ْ
ْ
ِ
االستِ ْقبَ ِ
الْ ،أو
ج َّر بِه ال َْم ْوصول ،أو كا َن مضافا إليه واملضاف اسم فاعل متعد للحال ْأو ْ
ِِ ِ
أي).
كا َن َ
ص ْدرا لصلَة ( ّ

القواعد:

 -5املعرف ابأللف والالم

ت َعل ِ
يف(.)1
َّع ِر َ
اسم َد َخلَ ْ
ْيه ( ْأل) فَأ َ
َفادتْه التـ ْ
 -184املعرف ابأللف والالمٌ :
كالد ِ
األمس ِاء فَالَ تفيد تَـ ْع ِريفا ،وِزَاي َدهتا َّإما ال ِزَمةٌَّ ،
اخلَ ِة
 -185قَ ْد تـ َزاد ( ْأل) يف بَـ ْعض ْ
ولة واأل ْعالَِم الْمو ِ
األمس ِاء الْموص ِ
ضوعة من َّأوِل ْأم ِرها م ْقرتنَةا ابأللِ ِ
وإما
ف والالمّ ،
َْ
َعلَى ْ َ ْ
كالد ِ
غَْيـر ال ِزَم ٍة َّ
اخلَ ِة َعلَى األَعالَِم املنقولة؛ للداللة على أن املعَن األصلي َملْحوظ
للمتكلِّ َم.

( )7 - 6الْم َع َّرف اب ِإلضافَ ِةَ ،والْم َع َّرف ابلنداء

القواعد:

ِ
اسم أضيف إىل واحد من املعارف(.)2
 -186الْم َع َّرف ابإلضافةٌ :
ِ
ص ِد.
 -187الْم َعرف ابلنِّداء :منَ ا
َّعريف هبذا الْ َق ْ
سب التـ ْ
ادى قصد تعيينه فاكتَ َ

القواعد:

املنَـ َّون َوغَري املنَـ َّون

) (1إذَا أريد تَـ ْع ِريف العدد بـ (أل) عرف صدره إن كان مركبا ،وعجزه إن كان مضافا ،وجزآه معا إن كا َن َم ْعطوفا
ومعطوفا عليه ،وسيأيت ذلك يف ابب العدد.
ْ
( )2هناك أمساء متوغلة يف التنكري ال تتعرف ولو أضيفت إىل معرفة ،ومنها( :مثل) ،و (شبه) ،و (غري) ،ولذلك

جاز أن تصف هبا النكرة وهي مضافة إىل معرفة ،فتقول :قابلت رجال مثلك.

ِ
آخ ِر االسم ،تذف َخطًّاَ ،وتَـثْبت ل ْفظا يف غَ ِْري
ْحق َ
 -188التَّـ ْنوين :نو ٌن ساكنةٌ تَـل َ
ِ
الْوق ِ
س َّمى (غ ْيـ َر
س َّمى (منَـ َّوانا) ،وما ال يَـل َ
ْف .وما يَ َ
لحقه التَّـ ْن ِوين َ
َ
ْحقه ي َ
من األَمساء ي َ
منَـ َّون).

الصر ِ
ف:
 -189ميْنَع َ
العلَم من التنوين أو َّ ْ

ص ْرفه إذا كان ثالثيا ساكن ال َْو َس ِط.
أ -إذَا دل على مؤنث ْأو ختم ابلتَّاءَ ،
وجيوز َ
ب -إذا ختم أبلف ونون زائِ َدتني.
ج -إ َذا جاء على وزن ال ِْف ْعل.

د -إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غري خمتوم بكلمة ( َويْه).
ِ
ِ
الو َس ِط.
ثي ساك ِن َ
هـ -إ َذا كا َن أ ْع َجميّا غَ َ
ري ثالَ ّ
و -إذا كان على وزن (فـعل) معدوالا ِبه عن وزن (فَ ِ
اع ٍل).
َ َ َْ
ْ
الص َفة ِمن التَّـ ْن ِوي ِن:
 -190متْنَع ِّ
أ -إذا كانت على وزن (فَـ ْع َال َن) الذي ال تلحق التاء مؤنثَه.
ب -إذا كانت على وْزن (أَفْـعل) ِ
الذي ال تلحق التاء مؤنثَه.
َ
ََ
ِ
ِ ِ
ِِِ
لمة
شرةِ على وْز ِن (فـ َع َ
ال) و ( َم ْف َعل)ْ ،أو كانَ ْ
ت َك َ
ج -إذَا صيغت م َن الواحد إىل ال َْع َ
(أ َخر)(.)1
 -191ميْنع االسم من التنوين:
ِ ِ
ودةِ.
ورةِ أَ ِو املْمد َ
أ -إذا ختم أبلف التّأْنيث ال َْم ْقص َ
وع.
ب -إذا كان على صيغة م ْنتهى اجلم ِ
املمنوع ِم َن التَّـ ْن ِوي ِن جيَ ُّر ِابلْ َف ْت َح ِة ،إالّ إ َذا كان مضافا أو حمَلَّى بِـ (أ َْل) فَـي َج ُّر
ْ -192
ابلكسرة.

الع َدد
َ

 -1تَذكِريه وأتنيثه
آخر -بفتح اخلاء ،-كما جاء مفصال يف البحث يف أصل الكتاب.
) )1املراد أبخر هنا :مجع (أ ْخ َرى) مؤنث َ

القواعد:

ْمعدود م ْف َر َدةا ،أ َْو م َرَّكبةا،
 -193األ ْعداد من (ثَالثة) إىل (تِ ْس َعة) تكون على عكس ال ْ
أ َْو معطوفا َع ْليها.
 -194ال َْع َدد (ع ْش َرة) يكون على عكس املعدود إن كان مفردا ،وعلى وفقه إن كان
مركبا.

ود م ْف َر َديْن ،أ َْو مرَّكبَني ،أ َْو َم ْعطوف ا
 -195العددان (واحد) و (اثنان) يوافقان الْمعد َ
هما.
َع ْلي َ
ِ
ِ
ْمعدود م َّ
ذكرا ْأم
( -196مئَةٌ) َو (أل ٌ
ورةٌ واح َد اة ،سواءٌ أكان ال ْ
ْف) َوأَلْ َفاظ الْعقود تَـل َْزم ص َ
م َؤنَّثا.

 -2تَع ِريفه

القواعد:

إلي ِه،
 -197إذَا أريد تَـ ْع ِريف َعدد بِـ ( ْأل) ،فَِإ ْن كا َن م َ
ضافا أدخلت (أل) على املضاف ْ
ت على
ص ْد ِرهِ ،وإِ ْن كا َن معطوفا ومعطوفا عليه أ ْد ِخلَ ْ
وإِ ْن كا َن م َرَّكب ا أ ْد ِخلَ ْ
ت على َ
اجل ْزأَيْن.

القواعد:

 -3حكم ما يصاغ من العدد على وْز ِن ( ِ
فاع ٍل)
َ

 -198يصاغ اسم على وزن ( ِ
ش َرَة)؛
فاعل) من األعداد املفردة ،من (اثنني) إىل ( َع َ
صف ما قبله ويدل على ترتِ ِ
لي ِ
من صدوِر األعداد املركبة ،ومن
يبهَ ،ويصاغ ِمثْل َذ َ
لك ْ
َ
ْ
ِ
ِ
عليها ،من (واحد) إىل (تِ ْسعة).
األ ْعداد ال َْم ْعطوف ْ

القواعد:

 -4كِناايتهَ (:ك ْم) و ( َكأَيِّن) و ( َك َذا)

 -199ي ْك ََن ع ِن ال َْع َدد ِأبَلْفاظ ِه َي:

ِ
وب ،إال إذا َد َخ َل َع ْليها حرف جر؛ فِإنّه
االستِ ْفهاميّة :ومتييزها م ْف َرٌد َم ْنص ٌ
أَ ( -ك ْم) ْ
يكون َْجمرورا.
بَ ( -كم) ْ
َّكثري.
ور ،ويَكون م ْفردا َ
اخلََِربيَةَ :وَمتَييزها َْجمر ٌ
ومجْعا ،وتفيد الت َ
ج( -كأيِّن) :ومتييزها مفرد جمرو بِـ ( ِم ْن) ،وتَد ُّل على التكثِ ِري.
د( -ك َذا) :ومتَْييزها م ْفرٌد أو َمجْع م ْنصوبِ ،
سِ
وه َي للتكثِ ِري أو التَّـ ْقلِ ِ
ص ِد
ب قَ ْ
ٌ
َ ْ ٌَ
يل على َح َ
املتَكلِّ ِم.
ٍ
االستِ ْفهاميّة أو ْ
وجاء بَـ ْعدها فِ ْع ٌل متعد مل
 -200إ َذا كانَ ْ
ت ( َك ْم) ْ
اخلَ ِربيّة كناية عن ذات َ
أخ َذ مفعولَهْ ،أو َمل يَلِها فِ ْع ٌل،
أيخذ مفعولَه ،كانَ ْ
الزم متَـ َع ٍّد َ
ت َم ْفعوالا ِبه ،وإ ْن تَ َ
الها ٌ
ِ
كين هبا َع ْن حدث أعربت
أعربت م ْبـتَ َدأَ ،وإِ ْن كانَ ْ
ت كنايَة َع ْن َزَم ٍن أعربت ظَْرفا ،وإ ْن ِ َ
مفعوال مطْلَقا.

قواعد كتاب
(النحو الواضح)
املرحلة الثانوية
اجلزء الثالث:

التصغري
القواعد:

القسم األول:
 -1تَـ ْع ِريفه ِ
وصيَغه

للداللَ ِة َعلَى ِ
االس ِم امل ْعر ِ
ب إِىل (فـ َع ْيل) أو (فـ َع ْي ِعل) َّ
صغر
 -201الت ْ
َّصغريَ :تْ ِويل ْ
َ
ِ ِ ِِ
ارتِِه(.)1
َم ْدلوله ،أو قلَّتهْ ،أو ح َق َ
والر ِ
ابع ُّي بتحويله إىل (فـ َع ْي ِعل)(.)2
صغَّر الثُّالثي بتحويله إىل (فـ َع ْيل)ُّ ،
 -202ي َ

القواعد:

ِ
َّص ِغري
ُّالثي ع ْن َد الت ْ
 -2ما ي َ
عامل م َع َاملَة الث ّ

 -203يصغر تصغري الثالثي كل اسم ثالثي األصول ختم بِتَ ِاء التأنيث ،أو ألفه
الزائِ َدتَـ ْ ِ
ني( ،)3وك ُّل َمجْ ِع تكسري على وزن
املقصورة ،أو املمدودة ،أو األلف والنون َّ
ٍ
َصلِ ِه مفتوحا.
سر فِ ِيه ما بَـ ْع َد ايء التصغري ،بل يَـ ْبـ َقى َعلَى أ ْ
(أَفعال)؛ فَال ي ْك َ

القواعد:

 -3ما يعامل معاملَة ُّ ِ ِ
َّص ِغري
الرَابعي ع ْن َد الت ْ
َ ََ

اسم َحلَِق ْته بعد أربعة أحرف اتء التأنيث ،أو ألفه
 -204يصغر تصغري الرابعي ُّ
كل ْ
املمدودة ،أو ايء النسب ،أو األلف والنون الزائداتن.

) )1من أغراض التصغري أيضا بيان قرب الزمان ،حنو :قبيل الغروب ،أو بيان قرب املكان ،حنو :بـ َعيد املدرسة.
وقد يصغَّر االسم أحياان لتمليحه ،حنو( :ولَيدي) يف تصغري (ولدي) ،وقد يكون التصغري للتهويل ،حنو( :ن َكيبة)؛
للداللة على عظم النكبة.

) )2هناك صيغة اثلثة للتصغري هي (فـعي ِعيل) تكون يف تصغري اخلماسي الذي رابعه حرف لِني ،حنو (ق ِ
نيديل) ،و
َْ
املكرب
صيفري) ،و (م َفيتيح) ،يف تصغري (قنديل) ،و (عصفور) ،و (مفتاح)؛ ألن حرف اللِّني إن كان ايء يف َّ
(ع َ
سلمت يف التصغري ،وإن كان واوا أو ألفا قلبتا ايءين لسكوهنما وكسر ما قبلهما.

) )3يشرتط يف املختوم بـ (ألف) و (نون) زائدتني هنا ،أال خيتم مؤنثه بتاء التأنيث ،حنوَ ( :مخصان) الذي مؤنثه
(مخصانة) ،فإنه ٍ
حينئذ يصغَّر على (مخَْيصني) ،ويشرتط أيضا أال جيمع على (فَـ َعالِني) كـ (سرحان) و (سلطان)،
فإهنما يصغران على (س َريني) و (سلَيطني) ،على أن هذين النوعني قليالن يف اللغة.

القواعد:

ف
ص ِغري ما اثنِ ِيه َح ْرف ِعلَّ ٍة أو ألِ ٌ
 -4تَ ْ

ٍ ِ
ِ
 -205إذا كان اثين االسم حر َ ِ ِ ِ
َصلِ ِه
أحرف ال ِْعلَّ ِة ،ر َّد إِىل أ ْ
ف علَّة م ْنـ َقلب ا َع ْن َح ْرف م ْن ْ
ْ َْ
ِ
َّص ِغ ِري.
ع ْن َد الت ْ
ِ
ِ
َص ِل ،قلبت
 -206إِذا كان اثين االسم ألف ا م ْنـ َقلبَةا َع ْن مهزة ،أو زائدةْ ،أو َْجمهولَةَ األ ْ
واوا يف الت ِ
َّصغري.

القواعد:

ِ
الق ْسم الثاين:
 -1الْم َؤنَّث الثُّالثِ ُّي

حق ِيقيا ،أو َجمَا ِزايا ،وكا َن َخاليا ِمن َع ِ
 -207إِ َذا صغر االسم الثالثي املؤنث أتنيثا ِ
المة
ْ
ّ ْ ّ
ِ
آخره اتء التأنيث(.)1
التأنيثَ ،حلِ ْ
قت َ

القواعد:

 -2تَص ِغري َْحمذ ِ
وف الالَِّم والفاء
ْ

ِ
َصلَ ْ ِ
ب َر ُّد احملذوف عند
االس ِم الْم َك َِّرب َح ْر ٌ
فَ ،وبَِق َي َعلَى أ ْ
 -208إِذَا حذف م َن ْ
ني َو َج َ
التصغري.

القواعد:

ص ِغري اجلَ ْم ِع
 -3تَ ْ

ِ
ِ
ِِ
صغَّر م ْف َرد َها ،مثَّ جتْ َمع مجع
صغَّر َعلَى لَْفظها ،ومجوع الْ َكثْـ َرة ي َ
 -209مجوع الْقلَّة ت َ
مؤنث ساملا إذا كان مؤنثا أو مذكرا غري عاقل ،ومجع مذكر ساملا إذا كان م َذ َّكرا
َعاقِالا(.)2

القواعد:

ص ِغري َما َاثلِثه َح ْرف ِعلَّ ٍة
 -4تَ ْ

وخود (الشابة احلسنة اخللق) ،وعرب ،وانب (للمسنَّة من
) )1ومسع ترك التاء يف تصغري قوس ،وحرب ،ودرعَ ،

اإلبل) وقوس ،ونعل ،وعرس (الزوجة) مع أهنا مؤنثات.
ص ِغري اسم اجلمع مثل( :ركب) و (صحب) على لفظه ،فتقول( :رَكيب) ،و (ص َحيب) .ومن أمثلة اسم
) )2تَ ْ
اجلمع( :قوم) و (سفر) "مجاعة املسافرين" ،و (شرب) "مجاعة الشاربني" و (رهط).

ويصغر صدر املركب اإلضايف واملركب املزجي ،فتقول يف تصغري (عبد هللا)( :عبيد هللا) ،ويف تصغري (مسرقند):

(مسريقند).

ِ
ايء أدغمت
أصلِيَّةا رد ْ
َّت إىل أصلها ،فإن كان ْ
االس ِم أَلفا ْ
 -210إذا كان اثلث ْ
أصلها ا
ت ،وإن كا َن اثلِثه أَلِفا َزائِ َدةا ْأو َواوا،
ايء مثَّ أ ْد ِغ َم ْ
يف ايء التصغري ،وإ ْن كا َن َواوا قلبت ا
ِ
َّص ِغري.
قلبتا ايءا َوأ ْد ِغ َمتَا يف ايء التصغري ،وإن كان اثلِثه ايءا أ ْد ِغ َم ْ
ت يف ايء الت ْ

تذييل

َّ -1
تقدم لك يف صدر هذا الباب أن التصغري خاص ابألمساء املعربة ،ويستثَن من ذلك
صغَّران حنو( :ما
(ما أفعل) يف التعجب ،واملركب
املزجي املختوم بكلمة (ويه)؛ فإهنما ي َ
ّ
أ َح ْي ِسن خل َقه) وحنو( :سيَـ ْيـبَـ َويْ ِه).
ومسع عن العرب أيضا تصغري مخسة أمساء لإلشارة ،وهي( :ذا) ،و (ات) ،و (ذان) ،و
(اتن) ،و (أوالء) ،فقالت( :ذَ َّاي) ،و (تَـيَّا) ،و (ذَ َّاين) ،و (تَـيَّان) ،و (أولَيَّاء).

كما مسع عن العرب أيضا تصغري مخسة أمساء موصولة ،وهي( :الذي) ،و (اليت) ،و
(اللذان) ،و (اللتان) ،و (الذين) ،فقد قالت يف تصغريها( :اللَّ َذ َّاي) ،و (اللتَيا) ،و
(اللَّ َذ َّاي ِن) ،و (اللتيَّان) ،و (اللَّ َذيُّون) يف حالة الرفع ،و (الل َذيِّني) يف حالة النصب واجلر.
 -2ال يصغر من األمساء ما كان على صيغة املصغَّر ،حنو( :ح َذيفة) ،و (جنَـ ْيـنَة) ،و
ِ
س ْي ِطر).
(كلَيب) ،و (ش َع ْيب) ،و (م َه ْيمن) ،و (م َ

النسب

ِ
الق ْسم األ ََّول:
القاعدة ِ ِ
َّس ِ
ب
َ
الع َّامة للن َ

القواعد:

 -211الْم ْنسوب :ما َحلِ َق ِ
ور ما قَـ ْبلها لِ َّ
لدالَلَ ِة َعلَى نِ ْسبَتِ ِه إِىل
آخ َره ايءٌ م َ
ش َّد َدةٌ َم ْكس ٌ
َ
َ
اجملرد منها(.)1

ما يستثَن من القاعدة العامة:
القواعد:

َّسب إىل املختوم بتاء التأنيث
 -1الن َ

 -212االسم املختوم بـ (اتء التأنيث) تذف م ْنه التَّاء عند النسب إليه.
 -2النسب إىل املقصور
القواعد:
 -213إذا أريد النسب إىل املقصور نظر يف ألفه:
ت اثلِثَة قلبت َواواَ ،وإ ْن كانت رابعة واثنيه ساكن ،جاز حذف األلف وقلبها
فَِإ ْن كانَ ْ
كانت رابعة واثنيه متحرك ،أو كانَ ْ ِ
ِ
ب َح ْذفها.
َواواَ ،وإ ْن ْ
ت خامسةا ْأو ساد َسةا َو َج َ

القواعد:

َّسب إىل املَْنـقوص
 -3الن َ

َّسب إىل املَْنـقوص ينظر يف ايئِِه:
 -214إذا أريد الن َ
از َح ْذفها ْأو قَـلْبها واوا مع
ت اثلِثَة قلبت َواوا وفتح ما قبلها ،وإن كانَ ْ
فَِإ ْن كانَ ْ
ت رابِعةا َج َ
فتح ما قبلها؛ وإن كانَ ْ ِ
ِ
ب َح ْذفها.
ت خامسةا ْأو ساد َسةا َو َج َ
 -4النسب إىل املمدود
القواعد:
) )1يعمل املنسوب عمل الصفة املشبهة ،فريفع الظاهر واملضمر ،على أن يكون مرفوعه انئب فاعل ،حنو:
(احلديقة أندلسي نظامها ،ولكن أشجارها مصرية).

مه َزتِِه:
ِ -215ع ْن َد النسب إىل املمدود ينظر َإىل َ ْ
كانت لِلتَّاْ ِ
يت على حاهلا ،وإن كانت منقلبة
َصلِيَّة بَِق ْ
نيث قلبت َواواَ ،وإ ْن ْ
فَِإ ْن ْ
كانت أ ْ
از إِبْـ َقاؤها وقلبها واوا.
َص ٍل َج َ
عن أ ْ

القواعد:

 -5النَّسب إىل ما ِ
ش َّد َدةٌ
فيه َايءٌ م َ
َ

ِ
ش َّددةٍ ِع ْن َد النَّس ِ ِ
ام ثَالثَةٌ:
الس ِم الْم ْختوم بِيَ ٍاء م َ
َح َك ٌ
ب إِليه أ ْ
 -216ل ْ
َ
فَِإ ْن ِ
كانت الياء املشددة بعد َح ْرف ردَّت الْيَاء األوىل إىل أصلها ،وقلبت الثانية واوا
وفتح ما قبلها.

كانت بَـ ْع َد َح ْرفَـ ْني ،حذفت الْيَاء األوىل وقلبت الثَّانِية واوا وفتح ما قبلها.
وإ ْن ْ

وإن كانت بعد ثالثة أحرف ْأو أَ ْكثَـ َر حذفت.

إلي ِه حذفت ايؤه الثَّانِية.
ورةٌ إِذَا نسب ْ
 -217االسم الذي يف وسطه ايء مشددة َم ْكس َ

القواعد:

ِ
الق ْسم الث ِ
َّاين:
َّسب إِىل (فَ ِعيلة) و (فـ َع ْيلة)
 -1الن َ

ض َّعفا ْأو م ْعتَ َّل ال ْ ِ
ْعني حذفت ِم ْنه
 -218إِ َذا نسب إىل اسم على (فَ ِعيلة)؛ فإن كان م َ
ف ،حذف مع الت ِ
مضع ٍ
َّاء ايء (فَ ِعيلَة) ،وفتح
حيح العني غري ّ
التاء ليس غري ،وإِ ْن كا َن َ
ََ
ص َ

احلرف الثَّاين.
ْ
ض َّع افا ،حذفت منه التاء ليس غَْيـر،
 -219إِذَا نسب إىل اسم على (فـ َع ْيلة)؛ فإن َكا َن م َ
ضعَّ افا حذف مع الت ِ
َّاء ايء (فـ َع ْيـلَة.)1
وإِ ْن َملْ يَك ْن م َ
ََ

القواعد:

ِ
ُّالثي م ْكسور ال َْع ْ ِ
ني
 -2الن َ
َّسب إىل الث ِّ

 -220كل ثالثي مكسور ال َْع ْ ِ
َّس ِ
ب.
ني تفتح عينه ع ْن َد الن َ

القواعد:

سب إىل الثالثي حمذوف الالَّم
 -3النَّ َ

وع َدم َرِّدها ِع ْن َد َم ْن َملْ يَـردَّها
جاز ُّ
 -221إذا نسب إىل الثالثي حمذوف الالم َ
رد الالَِّم َ
يف التثنية أو اجلمع ،ووجب الرد ِع ْن َد َم ْن يَـردُّها فيهما(.)2

القواعد:

َّسب إِىل الْم َرَّكب والْمثَـ ََّن واجلَ ْم ِع
 -4الن َ

) )1يرى بعض الصرفيني بقاء ايء (فـ َع ْيلة) عند النسب إذا كانت معتلة العني ،كما بقيت يف (فَ ِعيلة) املعتلة العني،
ين.
فيقول يف (عيَـ ْينة) :عيَـ ْي ِ ّ

) )2عند رد الالم احملذوفة تكون واوا دائما عند النسب ،سواء أكان أصلها واوا أم ايء؛ ألن االسم إن كان ايئيا كـ
ي) حدث فيه سبب لإلعالل ،وهو ترك الياء وانفتاح ما قبلها ،فتقلب فتصري (يدي)،
(يد) وقلنا فيه( :ي َد ٌ
ي).
وحينئذ تصبح أمام اسم مقصور ألفه اثلثة ،وهذا تقلب ألفه واوا عند النسب فتقول فيه( :يَ َد ِو ّ

اإلضايف إ َذا أمن اللّْبس ،وإِال نسب إىل َعج ِزهِ،
 -222ينسب إىل صدر الْم َرَّكب
ّ
ص ْد ِر املركب املزجي واإلسنادي.
سب إىل َ
ويـ ْن َ
ِ
ِ
َّس ِ
إلي ِهما ،إال إذا كان ا ْجلَ ْمع
ب ْ
سب إىل م ْف َرد الْمثََّن وا ْجلَ ْم ِع ع ْن َد إرادة الن َ
 -223يـ ْن َ
ِ
علَم ا أو َشبِيه ا ِابل َْعلَم ،أو مل يكن له م ْف َرٌدَّ ،
سب إىل
فإن النَّسب يكون إىل لَْفظهَ .ويـ ْن َ
لَْف ِظ اسم اجلمع واسم ا ْجلِْن ِ
س ا ْجلَ ْم ِع ِّي.

تذييل

بص ْوغ ٍ
اسم على وزن (فَـعَّال) مما يراد النسب إليه،
قد تستغين العرب عن النسب ابلياء َ
ِ
ِ
ادي).
وذلك يف احل َرف غالبا ،فتقولَ( :نََّار َ
َناري) و (ح َد ّ
وح َّداد) ،بدل أن تقولّ ( :
ب مثلِ ( :
ِ
ِ
َّس ِ
اتمر)
وقد تصوغ امسا على وزن (فاعل) أو على وزن (فعل) للداللة على الن َ
و (البِن) ،أي :صاحب متر ،وصاحب لُب ،ومثل( :طَ ِعم) ،و (لَبِس) ،و ( َع ِمل) ،و
( َهنِر) ،أي :صاحب طعام ،ولِباس ،وعمل ،وهنار ،وبذلك استغنوا عن النسب إىل هذه
األمساء ابلياء.

القواعد:

اإلغراء والتحذير

ب َعلَى أَمر َْحمم ٍ
ث الْم َخاطَ ِ
 -224اإلغ َراءَ :ح ُّ
ود ليَـ ْف َعلَه ،واالسم يف ا ِإل ْغ َر ِاء منصوب
ْ
معطوفا َع ْلي ِه.
بفعل حمذوف ،ويَكون غَ َري م َك َّرٍرْ ،أو م َّ
كرراْ ،أو ْ
ب على أمره م ْكروهٍ ليجتنِبه ،واالسم يف الت ِ
َّح ِذير :ت ْنبيه الْم َخاطَ ِ
صب
ْ
 -225الت ْ
ْ
َّحذي ِر يـ ْن َ
َْ َ
بِفع ٍل َْحمذ ٍ
وف.
ْ
ِ
َّح ِذي ِر إِذَا كان االسم مكررا أو معطوفا عليه،
َِ -226جيب َح ْذف الْف ْع ِل يف ا ِإل ْغراء والت ْ
وجيوز حذفه ِ
وجيب ح ْذفه ِيف التَّحذي ِر أيض ا إِذَا كان الت ِ
وذكره يف غري هذه
ْ
ْ
ْ
َّحذير بـ (إِ َّاي)َ َ ،
َ َ
الْمو ِ
اض ْع.
ََ

القواعد:

االختِ
صاص
َ

 -227الْم ْنصوب َعلَى اال ْختِصاص :اسم ِ
ابإلضافَة ،ي ْذ َكر بَـ ْع َد
ظاه ٌر م َع َّر ٌ
ف بِـ (أ َْل) أ َْو َ
َ
ٌْ
َ
ِِ
ضمري الْمتَ َكلِّم غَالِب ا لِب ِ
وب بِِف ْع ٍل حمذوف وجوابا تقديره:
َ
يان ال َْم ْقصود م ْنه ،وه َو َم ْنص ٌ
َ
ص).
(أَخ ُّ

ِ
ني بِنَـ ْع ٍ
صاص بِـ (أَيّـ َها) ْأو (أيَّـتها) َم ْتـل َّوتَـ ْ ِ
ت مقرون بـ (أل) ،مرفوع
 -228قَ ْد يَكون اال ْخت َ
َعلَى أَنَّه َاتبع يف ا ِإل ْعر ِ ِ
َي).
ٌ
اب للَ ْفظ (أ ّ
َ

االشتغال
القواعد:

ِ
ض ِم ِريهِ ،أ َْو
صبِ ِه بِ َ
َّر َع ْنه َعام ٌل م ْشتَ ِغ ٌل َع ْن نَ ْ
 -229ا ِإل ْشتِغَال :أَ ْن يَـتَـ َق َّد َم ْ
اس ٌم َويَـتَأَخ َ
َّص ِل ب َ ِ
ِ
صِ
س َّمى هذا االسم ( َم ْشغوالا َع ْنه).
حبيث لَ ْو تَـ َف َّر َ
نَ ْ
ض ِم ِريهْ ،
غ لَه لنَ َ
ب الْمت َ
صبَهَ ،وي َ
ول َع ْنه بِِفع ٍل َْحمذ ٍ
صب امل ْشغ ِ
وف وجوابا إِ ْن وقع بعد ما خيتص ابلدخول
ْ
َِ -230جيب نَ ْ
على األفْـ َع ِ
ال.
األمسَ ِاء :كـ (إِذَا الْف َجائِيَّ ِة) ،أ َْو قَـ ْب َل أداة
َوَِجيب َرفْـعه إِ ْن َوقَ َع بَـ ْع َد ما خيتص ابلدخول َعلَى ْ
ال يعمل ما بعدها فيما قَـ ْبـلَ َها.
ك.
صبه َوَرفْـعه فِيما ِس َوى َذلِ َ
َوَجيوز نَ ْ

القواعد:

النُّ ْدبَة

 -231النُّ ْدبَة :نِ َداء الْمتَـ َف َّج ِع َعلَْي ِه أَ ِو الْمتَـ َو َّج ِع ِم ْنه.
وأحكام املَْند ِ
كأحكام املنَادى ،فَـهو يبَن َعلَى ما يرفع به إذا كان علما م ْف َردا،
وب ْ
ْ
ضاف ا ،ولَه أ ََد ِ
وح
ااتن مهاَ ( :وا) و ( َاي)َ ،وال ت ْستَـ ْع َمل الثَّانِيَة إِالَّ ِع ْن َد وض ِ
وينصب إِذَا كا َن م َ
أ ََّهنا للنُّ ْدبَِة.
امسا َم ْوصوالا َم ْشهورا
 -232ال َْم ْندوب َِجيب أَ ْن يَكو َن َعلَما ،أو مضافا إىل َم ْع ِرفَ ٍة ،أو ْ
بِ ِ
صلَتِ ِه َخالِيا ِم ْن ( ْأل)(.)1
ِ
ٍ
ادى غَْيـر ال َْم ْند ِ
لك يف ال َْم ْند ِ
وب ،أ َْو
 -233جيوز َ
عاملة الْمنَ َ
وب ثَالَثَة أ َْوجه :أَ ْن تـ َعاملَه م َ
َ
أَ ْن تَ ِزي َد علَى ِ
آخ ِرهِ أَلفا ،أ َْو أَ ْن تَ ِزي َد بـ ْع َد َه ِذهِ األَلِ ِ
ف (هاء السكت) عند الوقف.
َ
َ

القواعد:

االستِغَاثَة
ْ

) )1يرى النحاة أن شرط التعريف يف املندوب خاص ابملتفجع عليه ،أما املتوجع منه فيجوز أن يكون نكرة.

وأداتـها (اي) دو َن ب ِقيَّ ِة أَحر ِ
ِ
ف النِّ َداء.
َ ْ
االستِغاثَة :نداء َم ْن يعني َعلَى َدفْع ش َّدةَ َ ،
ْ -234
ٍ ِ
وجير الْم ْستَـغَاث بِ ِه بِالٍَم َم ْفت َ ٍ ِ ِ
سر.
وحة ،إالَّ إذَا كا َن َم ْعطوفا َوه َو غَْيـر َم ْسبوق بـ ( َاي) ،فَـت ْك َ
َجلِ ِه بِالٍَم م ْكسورةٍ أو بِـ ( ِمن) .والْمتَـع َّجب ِم ْنه كالْمستَـغَ ِ
اث به يف
وجير الْم ْستَـغَاث أل ْ
ْ َ َ
َ َ ْ
ْ
َح َوالِ ِه.
مجيع أ ْ
َ -235جيوز يف املستغاث به واملتعجب ِم ْنه أن يَـ ْبـ َقيَا على حاهلما كما لو كاان مناديني،
وأَ ْن خيْتَما ِأبَلِ ٍ
ف َزائِ َدةٍ(.)1

الوقف
القسم األول:
القواعد:
) )1إذا وقفت على املستغاث به ،أو املتعجب منه يف احلال األخرية جاز أن يلحقهما هاء السكت ،فتقول( :اي
حممداه).

ِ
ْكلمة.
 -236ال َْوقْف :قطع النطق عند آخ ِر ال َ
 -237تـتـَّبَع عند الْوق ِ
األحكام اآلتية:
ْف ْ
أ -إذا كان ِ
آخر الكلم ِة ساكِنا بقي َعلَى سكونِِه ،وإِ ْن كا َن متَح ِركا س ِّكنِ ،
وهذهِ ِه َي
َ
َ
َّ
َ َ َ َ
القاعدة العامة يف الْوق ِ
ْف.
َ
ِ
ِ
َّص ِ
ب.
الكلمة منَـ َّونَةا حذف تَـ ْن ِوينها يف َّ
الرفْ ِع َواجلَِّر ،وقلب أَلف ا ِيف الن ْ
ب -إِذَا كانَت َ
ج -جيوز ِيف املَْنـق ِ
وع َواملَ ْجروِر إِثْـبَات الْيَ ِاء َوتَـ ْرك َها ،سواء أكان معرفة أم نكرة،
وص املَْرف ِ
غري أن الغالب إثباهتا يف املعرفة وتركها يف النكرة ،أما يف حالة النصب فيَ ِجب إِثْباهتا،
ت َم ْع ِرفَةا أ َْم نَكِ َراة.
َس َواءٌ أَكانَ ْ
ِ
َح ِ
وال.
د -تثبت أَلف املَْقصور يف مجيع األ ْ
هـ -يذف إِشباع َه ِاء الض ِ
وحة فَي ْبـ َقى
وم اة أ َْو
ت َم ْ
َّم ِري إِ َذا كانَ ْ
َ
مكسوراة ،أ ََّما املَْفت َ
ضم َ
َ
إِ ْشبَاعها.
ِ
اس ٍم َملْ يكن َمجْع مؤنَّ ٍ
ِ ِ
ث
اء إِذَا كا َن ما قَـ ْبـلَها متَ َح ِّركا ،أ َْو أَلفا يف ْ َ ْ َ
و -تقلَب َاتء التَّأنيث َه ا
ْحقا بِ ِه.
َساملاَ ،والَ مل َ

القواعد:

القسم الثاين:
الس ْكت
الوقْف هبَ ِاء َّ
َ

الس ْك ِ
ت ما أيِْيت:
 -238من املواضع اليت يوقَف فِ َيها ِهبَ ِاء َّ

الفعل الْمحذوف ِ ِ
ِ
الس ِ
كت هنَا
ضار ِِع أ َْو بِنَ ِاء األ َْم ِرَ ،وال َْوقْف ِهب ِاء َّ
اآلخ ِر ِجل ْزم الْم َ
أْ َ ْ -
ِ
َصلِي ،فَِإ ْن بِِقي حرفَ ِ
وِ
اج ٌ ِ
َصلِيّان -أ َْو
ان أ ْ
َ َْ
َ
ب إ ْن بقي من الفعل بعد احلذف حرف َواح ٌد أ ْ ّ
َّس ِكني ،ويستحسن األ ََّول.
جاز الوقف هباء السكتَ ،و َ
أَ ْكثَـ َرَ -
جاز الت ْ
ب( -ما) ِ ِ
ِ ِ
قف و ِ
اجتِالب ا ْهلَ ِاء لِ ِ
اجب ا إ ْن
ْج ِّرَ ،ويَكون ْ
ْ
االست ْفهاميَّة إِذَا حذفت أَلف َها لل َ
َ
لو َ
َ
ضاف ،أما اجملرورة ابحلرف فَـيَجوز ال َْوقْف َعلَْيـ َها هباء السكت أو
ْ
كانت ( َما) َجمرورةا ِابلْم َ
َّس ِك ِ
األول.
نيَ ،والْم ْختار َّ
الت ْ
ج -ك ُّل متح ِرك ِحبرَكة ٍ
ِ
بناء أ ْ ِ ٍ
الوقف ِهبَاء السكت
َصليَّة إِالَّ الْف ْع َل ال َْماضيَ ،وهنَا َجيوز َ
َ َ ّ ََ
والتسكني.

إِ ْع َراب اجل َمل

القواعد:

 -1اجل َمل اليت هلا حمل ِم َن ا ِإل ْع َراب

ِ
ِ ِ
اضع:
 -239يكون للْج ْملَة َحمَل من اإلعراب يف َس ْبـ َعة َم َو َ

ت َخ َربا.
 -1إِذَا كانَ ْ
ت َم ْفعوالا ِبه.
 -2إِذَا كانَ ْ
ت حاالا.
 -3إِذاا كانَ ْ

ت مضاف ا إِ ْليها.
 -4إِذَا كانَ ْ
ت جوااب لشرط جازم ،مقرتنة بـ (الفاء) أو (إِذَا).
 -5إِذَا كانَ ْ
ت اتبِعةا لِم ْف َرٍد.
 -6إِذَا كانَ ْ
ت اتبِعةا ِجل ْملَ ٍة هلا حمل من ا ِإل ْعراب.
 -7إِذَا كانَ ْ

القواعد:

 -2اجلمل اليت ال حمل هلا من ا ِإل ْع َراب

بعَ ،و ِه َي:
 -240اجل َمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب َس ٌ
ِ
ِ
ِ
الكالم ،أ َْو يف أَثْنائِه م ْنـ َق ِط َعة َع َّما قَـ ْبلها.
ص ْدر
 -1االبْت َدائيَّةَ :وه َي اليت يف َ
ِ -2
االس ِم ال َْم ْوصول.
صلَة ْ
ِ
س َرة.
 -3الْم َف ّ
ِ
ِ
 -4اال ْعِرت ِ
َج َز ِاء مجْلَة ،أو بني مجلتني م ْرتَبِطَتَـ ْ ِ
ني.
ني أ ْ
اضيَّةَ :وه َي الْمتَـ َو ّسطَة بَـ ْ َ
َ
ِ
س ِم.
 -5مجْلَة َج َواب الْ َق َ
اب الشرط غري اجلازم مطْلَقا ،أ َْو َج َو ِ
 -6مجْلَة َج َو ِ
اب َّ
الش ْر ِط ا ْجلَا ِزمَ ،و ِه َي غَْيـر م ْق َِرتنٍَة بِـ
(الْ َف ِاء) أ َْو (إِ َذا).
َّابعة جلملة ال حمل هلا ِم َن ا ِإل ْع َراب.
 -7الت َ
متت ،واحلمد هلل رب العاملني

(مئة قاعدة يف النحو)
ويليها

(مخسون قاعدة يف الصرف)
ل ـ أ.د .عبدالعزيز بن علي احلريب

(مئة قاعدة يف النحو)
ل ـ أ .د .عبدالعزيز بن علي احلريب

ال أعرف كتاابا عين بذكر القواعد النحوية وتدوينها على طريقة القواعد الفقهية أو قريب

منها ..ويف مجع القواعد الصحيحة جبمل خمتصرة فائدة عظيمة يضبط هبا املتعلم فروع

وتيسر له املعرفة على طريقة أثبت ومنهج أقوم ..ومن مث فقد
املسائل ونظائرها وحكمها ّ
بدا يل أن أذكر بني يدي الشرح امليسر عددا من القواعد واجلمل املختصرة اليت تعينه

إذا ذكر وتذكره إذا نسي وتثبت فؤاده حني الرتدد ..وكل من القواعد والشرح إُنا كتبته
تذكرةا للعامل وتعجيالا بنفع املبتدي ..والقواعد املائة اليت اجتهدت يف وضعها  ..منها

ماهو خاص ومنها ماهو عام ..وقليل منه مستعار من القواعد الفقهية ..وهذه القواعد

هي:
 -1كل ٍ
لفظ ٍ
مفيد كالم.
ّ
كل كلمةا أو ٍ
مجلة أو كالٍم فهو قول وكل قول لفظ.
ُّ -2
 -3الفعل مرتبط بزمان.

 -4األصل يف األمساء اإلعراب.
كل حرف مبين.
ُّ -5
مبين.
 -6كل مضم ٍر ُّ

 -7األصل يف البناء السكون .
 -8احلركات هي األصل يف اإلعراب.
ِ
ابحلرف أو ابحلذف.
 -9قد يكون اإلعراب
 -10املعارف سبعة فقط.
 -11الضمائر واإلشارة واملوصول :ألفاظ حمصورة.
 -12األصل يف (أل) أن تكون للتعريف.
ِ
ِ
 -13النيابة يف احلر ِ
والكلمات .
واحلروف
كات
 -14كل اسم مرفوع -ليس قبله شيء -فهو مبتدأ أو خرب.
 -15املبتدأ وخربه ،والفاعل وانئبه ،مرفوعات.
 -16األصل يف األخبار أن تؤخر.

 -17حذف ما يعلم جائز.
 -18احلذف بال دليل ممتنع.
 -19األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة.
 -20ال جيوز االبتداء ابلنكرة مامل تفد.
" -21كان" وأخواهتا ولواحقها رافعةٌ للمبتدأ انصبةٌ للخرب.
" -22إ ّن" وأخواهتا و "ال" النافية للجنس انصبةٌ رافعةٌ.
"ظن" وأخواهتا تنصب اجلزئني.
ّ -23
 -24االسم املرفوع بعد ِ
فاعل أو انئبه.
الفعل ٌ
" -25أرى" وأخواهتا الست تنصب ثالثة.

كل موجود يصح جعله فاعالا أو مفعوالا به.
ُّ -26

 -27اجتمع يف االشتغال األحكام اخلمسة ،ومثله املفعول معه.
 -28األصل يف الفاعل أن يتصل بفعله ،ويتقدم على مفعوله.
 -29الالزم من األفعال ما تع ّدى بواسطة.
 -30األقرب هو األوىل عند التنازع.
 -31املفاعيل مخسةٌ منصوبة.

مضمن معَن "يف".
 -32الظرف ّ

 -33املفعول من أجله يصح أن يقع جواب "ملاذا؟".
 -34احلال جواب "كيف؟" غالبا.
 -35التمييز جواب "ماذا" غالبا.

 -36األصل يف االستثناء النصب.
 -37ما بعد "غري" و "سوى" جمرور غالبا.
 -38يتوسع يف معاين حروف اجلر ،وال ينوب بعضها عن بعض.
 -39الباء أوسع حروف اجلر معَن.
 -40البد للظروف واحلروف من التعلّق.
 -41املضاف إليه جمرور أبدا.

 -42ال جيتمع التنوين واإلضافة.
 -43بعض األمساء مضاف أبدا.
 -44املصدر يعمل عمل فعله ،وكذلك اسم الفاعل.
املقرر السم الفاعل يعطى السم املفعول.
َّ -45
 -46املصادر مقيسةٌ أو منقولة.

 -47تصاغ الصفة املشبهة من الزم حلاضر.
 -48التعجب :ما أمجلَه ،وأمجل به.
" -49نِعم" و "بئس" فعالن جامدان.

 -50يصاغ التفضيل مما ِ
صيغ منه التعجب.
اتبع.
 -51اتبع التاب ِع ٌ

 -52التابع يتبع ما قبله يف اإلعراب.
 -53اجلمل بعد النكرات صفات.
 -54اجلمل بعد املعارف أحوال.
 -55التوكيد لفظي ومعنوي.
 -56الصاحل لعطف البيان صاحل للبدلية إال يف مسألتني.
 -57عطف الفعل على الفعل يصح.
 -58األصل احمللّى بـ "أل" بعد اإلشارة بدل.
 -59األصل يف النداء بـ "اي".

 -60ما استحقه النداء استحقه املندوب.
 -61الرتخيم حذف آخر املنادى.
 -62التحذير واإلغراء متفقان يف العمل ،خمتلفان يف املعَن.
"صه" واسم الصوت ك "قَب".
 -63اسم الفعل ك َ
 -64للفعل توكي ٌد ابلنون.
 -65املاضي ال يؤكد ابلنون.
 -66الصرف هو التنوين.

معرب مامل تباشره نون التوكيد ،أوتتصل به نون اإلانث.
 -67املضارع ٌ
َ " -68مل" وأخواهتا جتزم فعالا ،و "إِن" وأخواهتا جتزم فعلني.
" -69إِن" جتزم وال جتزم ،و "إذا" ال جتزم وجتزم.
 -70الواحد ليس بعدد.
 -71العدد خيالف معدوده من ثالثة إىل عشرة.
 -72متييز املائة واأللف جمرور.

 -73االسم ال يزيد على مخسة أصول ،والفعل أربعة.
 -74مجوع القلة "أ ِ
َفعلَة" و "أفعل" و "أفعال" و "فِعلة".
 -75حروف العلة "واي".

 -76حروف الزايدة "سألتمونيها".
 -77التبتدىء بساكن ،وقف به.
 -78أحرف اإلبدال "هدأت موطيا".
 -79التصغري "فـ َعيل" و "فـ َع ِيعل" و "فعيعيِل".
 -80ما قبل ايء النسب مكسور.
 -81اإلمالة يف األلف والفتحة.
 -82احلرف بريء من التصريف.

 -83ليس يف اللغة ماهو على وزن "فِعل".

 -84ما لزم الكلمة هو األصلي من احلروف.
 -85مهزة الوصل ال تثبت يف الوصل.
 -86اللبس بال قصد حمذور.
 -87التخفيف مقصد من مقاصد اللغة.
ثقيل يعاجل ابملالينة.
 -88اهلمز ٌ

 -89كل ما جاز قراءةا جاز لغةا.
 -90األيسر يف االستعمال هو األشهر.
 -91ال تنقض القواعد مبفاريد الشواهد.

 -92عليك ابألشباه والنظائر.
 -93املشقة جتلب التيسري.
 -94العربة ابلغالب ال ابلنادر.
 -95إعمال الكالم أوىل من إمهاله.
 -96اإلعراب فرع عن املعَن.
 -97عدم التقدير أوىل من التقدير.

 -98الضرورة يف الشعر تقدر بقدرها.
 -99األصل بقاء ما كان على ما كان.
 -100العربة يف اإلعراب ابخلواتيم.

واحلمد هلل رب العاملني()1

(مخسون قاعدة يف الصرف)

ل ـ أ .د .عبدالعزيز بن علي احلريب

) ) املصدر:
1

(مئة قاعدة يف النحو):
http://www.m-a-arabia.com/site/11642.html

احلمد ّّلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ومن واله ،وبعد :هذه
قواعد صرفية ِ
ص ْرفة ،على غرار القواعد املئة اليت كتبتها يف علم النحو ،يف صدر شرح
ّ
األلفية ..وضعت هذه القواعد حني رأيت إقبال الطالبني على قراءهتا وحفظها؛ ألهنا
سهلة موجزة.
 -1الصرف :علم يبحث يف بنية الكلمة ال يف إعراهبا.
 -2ال تصريف يف احلرف وشبهه.

 -3حروف العلة (واي) والزايدة سألتمونيها ،واإلبدال (هدأت موطيا).
الصريف (فَـ َعل).
 -4امليزان
ّ

 -5القلب املكاين كـ (جبذ) أصلها (جذب).
 -6الفعل الصحيح :كـ (خلق) واملعتل :كـ (هدى).
ومضعف ،ومهموز).
 -7الفعل الصحيح (سامل،
ّ

 -8املعتل :كوعد ،وقام ،وسعى ،و َو ََف ،و َشوى.

جمرد ،كـ (نصر ،ودحرج) ومنه َم ِزيد ،كانتصر ،وتدحرج.
 -9من األفعال ما هو َّ
(علِم).
 -10من األفعال جامد ،كـ (عسى) ومنه متصرف كـ َ
 -11بعض األفعال متع ٍّد كـ َِ
(سهل).
(مسع) وبعضها الزم كـ َ
 -12يؤكد الفعل بنون ثقيلة أو خفيفة ،واملاضي ال يؤكد.
 -13فعال التعجب حنو (ما أمجلَه ِ
وأمج ْل به).
ش ِ
روط.
 -14ما أش ّد وحنوه خيلف ما فقد بعض ال ّ
جمرد ومزيد.
 -15االسم ّ

 -16االسم اجملرد ك َقمر ،وجعفر ،وس َف ْر َجل ،وال يزيد على ذلك.
لسبيل ،وقَر ْعبالنَة ،وال يزيد على ذلك.
كس َ
 -17املزيدَ ،
واملشتق ِ
ُّ
ككتاب.
 -18اجلامد من األمساء كشمس،
 -19املصدر هو األصل يف االشتقاق.
اعي.
الثالثي
 -20مصدر
قياسي َ
ومس ّ
ّ
ّ

واخلماسي كانتصار ،والسداسي كاستغفار.
 -21مصدر الرابعي ك َدحرجة،
ّ
امليمي كذهب مذهباا.
 -22املصدر
ِّ
 -23مصدر املرة حنو :جلْسة ،واهليئةِ :
كجلسة.
َ َ
الصناعي :كاجلاهليّة ،واإلنسانيّة.
 -24املصدر
ّ
ٍ
ومقتصد ،وحمس ٍن.
 -25اسم الفاعل :كسابق،

 -26صيغة املبالغة( :كم ّداح ،وصدوق ،وعليمِ ،
ومطْعان ،وفَ ِرح).
َ
َ
اجملرد يكون على وزن (فعلَلَة) كدحرجة.
 -27مصدر الرابعي ّ

والسداسي ،كـ
واخلماسي ،كـ (اخضرار)
الثالثي املزيد ،كـ (إكرام)،
 -28مصدر
ّ
ّ
ِّ

وامليمي ،كـ (ذهب مذهباا).
(استغفار)،
ّ
الثالثي على وزن مفعول ،ك ـ (حممود) ومن غري الثالثي على وزن
 -29اسم املفعول من
ّ

اسم الفاعل مع فتح ما قبل آخره ،كـ (م ْنـتَظَر).
اسم الفاعل :تصاغ من الفعل الالزم للداللة على احلال.
 -30الصفة املشبهة َ
 -31من أوزان الصفة املشبهة (أَفْـ َعل ،وفَـ ْعالن ،وفَـ ْعل ،وفـعل ،وفَ ِعل ،وفَ ِعيل).
وم ْف ِعل) ومما سواه على وزن اسم
(م ْف َعل َ
 -32اسم املكان والزمان من الثالثي على وزن َ

املفعول.

(مصعد) و ِ
ِ
ِ
(ملْعقة).
 -33اسم اآللة :كـ (مصباح) ،و ْ َ
أكرب.
 -34اسم التفضيل حنو :هللا َ

 -35اسم املقصور :كـ (ليلى) و (اهلََوى) واملنقوص :كـ (القاضي) و (املعتدي)
واملمدود :كـ (مسَْراء).

 -36أوزان مجع القلة (أَفعال ،أ ِ
َفعلَة ،أَفعل ،فِ ْعلة) ومجع الكثرة كثري ،كسيوف وِرقاب.
َ
 -37صيغ التصغري( :فـ َع ْيل ،وفـ َع ْي ِعل ،وفـ َع ْي ِعيل).
ومكي.
كنجدي ،وقحطاينّ،
 -38النّسب :زايدة ايء مش ّددة يف آخر االسم،
ّ
ّ
 -39يكون النسب يف األصل إىل املفرد ال إىل اجلمع.
ي ،وإىل (كساء)
ي ،وإىل (القاضي):
القاضي والقاض ِو ّ
 -40النسبة إىل (فَىت) :فَـتَ ِو ّ
ّ
كساوي.
كسائي ،و
ّ
ّ

 -41اإلمالة :جعل األلف مائال إىل الياء والفتحة إىل الكسرة.
ِ
(مسَاء)([.)]3
 -42اإلعالل:
(س َعى)([ )]2و َ
ابلقلب ،كـ (ميزان)([ )]1و َ
([ )]1أصلهاِ :م ْوزان.
([ )]2أصلها :تسعي.
([ )]3أصلهاَ :مس ْاو.

 -43اإلعالل ابحلذف ،كـ ِ
(عدة) أصلهاِ :و ْع َدة.

 -44اإلعالل ابإلسكان ،كـ (يَـقوم) أصلها :يَـ ْقوم.
اصتَرب.
(اصطرب) أصلهاْ :
 -45اإلبدال :كـ ْ
(ردَّ) أصلهاَ :ر َد َد.
 -46اإلدغام :كـ َ

 -47مما يوصى حبفظه قول بعضهم :إن ساكنان التقيا ِ
اكس ْر ما َسبق ..وإن يكن لَْينا
فحذفه أح ّق.
شرة ،ال غري.
 -48مهزة الوصل يف األمساء يف َع َ

والسداسي ،ومصادرها،
واخلماسي،
الثالثي،
 -49تكون مهزة الوصل يف الفعل املاضي
ّ
ّ
ّ
ويف األمر من الثالثي.

تتلف.
ف ..إال به قاعدةٌ ال
ْ
 -50ال تبتدئ بساك ٍن وال تَِق ْ
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