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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 عمادة التعليم عن بعد
 ملخص مادة النحو
 المستوى الثاني

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
أضع بين أيديكم هذا الجهد المتواضع وهو ملخص شامل ووافي لمادة النحو أسأل هللا أن ينفع 

 ه...به وأن يجعله خالصاً لوجه
 فما كان من صواب فمن هللا وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان..

 وال تنسونا من دعوة لنا ولوالدينا ولإلخوة الذين قاموا بتفريغ المادة وللمسلمين أجمعين..
 

 خياااااااااااااااااااااااااااااااااال
 هـ0341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعريف النحو:
 صد :الجهة والق في اللغة

 العلم المراد به هذه القوانين التي وضعها األوائل لضبط ألسنة الناس والحيلولة دون فشو اللحن في الكالم.باالصطالح :
 

 الكلمة:
 ٟ٘ اٌٍفع اٌّٛػٛع ٌّؼٕٝ ِفغص ٚػٍٝ اٌجًّ اٌّف١ضح ِضً فغع ، عجً. :اٌّمظٛص ثبٌىٍّخ ػٕض إٌذ١٠ٛٓ

 ٟ:رطٍك اٌىٍّخ ػٍٝ ِبٌٗ طفبد ػٍٝ إٌذٛ ا٢ر

  إٌطك 
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 ٕٝ٠ىْٛ صاي ػٍٝ ِؼ 

 .أْ رىْٛ وٍّخ ِفغصح 

 أمثلة:
ب رََغْوذُ  لبي هللا رؼبٌٝ َّ ًُ َطبٌِذبً ف١ِ َّ ِْ ٌََؼٍِّٟ أَْػ ٘ظٖ جٍّخ ١ٌٚـذ وٍّخ ِفغصح ٌٚىٓ ِٓ ثبة اٌّجبػ رطٍك اٌىٍّخ ػٍٝ لَبَي َعةِّ اْعِجُؼٛ

 .اٌجٍّخ

١ت لٛي ))أٌمٝ ػ١ّض اٌى١ٍخ وٍّخ فٟ االجزّبع(( ٘ٛ ٌُ ٠ٍمٟ وٍّخ ِفغصح ٘ٛ أٌمٝ ِٚٓ ئؽالق اٌىٍّخ أ٠ؼب ِجبػ ػٍٝ اٌجٍّخ أٚ ػٍٝ اٌزغو

 .ِجّٛػخ ِٓ اٌزغاو١ت ٚاٌجًّ ٌٚىٓ ِٓ ثبة اٌّجبػ ٔـ١ّٙب وٍّخ

 أقسام الكلمة العربية المفردة ثالثة:
 اٌذغف -3    اٌفؼً -2   االؿُ -1 

 

 ِٓ أ٠ٓ أرٝ إٌذ٠ْٛٛ ثٙظٖ األلـبَ ؟؟ 

 .ءِٓ سالي االؿزمغا

 االؿزمغاء : إٌظغ ٚاٌزّذ١ض ٚاٌزضل١ك فٟ والَ اٌؼغة  فٛجض أٗ ال ٠شغط ػٓ ٘ظٖ األلـبَ اٌضالصخ ١ٌٚؾ ٕ٘بن لـُ أسغ غ١غ ٘ظٖ اٌضالصخ 

 

 االســـمالقسم األول : 
 ال رضي ػٍٝ ػِٓ . ِضً وٍّخ ِذّض فٙظٖ اٌىٍّخ رضي ػٍٝ ِؼٕٝ اٌذّض ٌٚىٓ ِب صي ػٍٝ ِؼٕٝ فٟ ٔفـٗ ١ٌٚؾ اٌؼِٓ جؼء ِٕٗ... :رؼغ٠فٗ 

 

 (: )سّـخاٌؼالِبد اٌضاٌخ ػٍٝ االؿُ

)ػٍٝ هللاِ  ِضً لٌٛه ثبٌزجؼ١خأٚ ثبإلػبفخ أٚ  ٠ٚىْٛ ثذغٚف اٌجغ.  اٌجغ ثّؼٕٝ أْ ٘ظٖ اٌىٍّخ رمجً اٌجغ ٟٚ٘ اٌىـغح العالمة األولى:

 .فؼٍٝ: ٕ٘ب دغف جغ ٚهللا اؿُ ِجغٚع ثؼٍٝ ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح رٛوٍٕب(

 

 - ِذُّض ُ ِضً لٌٛه: جبء اٌز٠ٕٛٓ ٚ٘ٛ ْٔٛ ؿبوٕٗ رٍذك أسغ اٌىٍّخ ٌفع ال سؾ ٕٚ٘بن ر٠ٕٛٓ ِغفٛع ِٕٚظٛة ِٚجغٚع نية:العالمة الثا

 ِذٍّض. ؿٍّذ ػٍٝ - اً ِذّض عأ٠ذ

 

ثَغَوبٍد ػَ  ِضً: إٌضاء أْ رمجً اٌىٍّخ أْ رجؼٍٙب ِٕبصٜ العالمة الثالثة: َٚ َّٕب  ِِّ  ٍَ الَ ـَ جِْؾ ثِ ْ٘ ًَ ٠َب ُُٔٛح ا  .١ٍََْه(())ل١ِ

 

 ػٕضِب ٔأرٟ ئٌٝ لٛي اٌّزٕجٟ فٟ اٌفشغ:ٚ ِضً وٍّخ اٌغجً، اٌّغأح لجٌٛٙب "اي " اٌزؼغ٠ف١خ العالمة الرابعة:

 اٌمٍُ ٚ اٌـ١ف ٚ اٌغِخ ٚ اٌمغؽبؽ ٚ  ا١ًٌٍ ٚ اٌش١ً ٚ اٌج١ضاء رؼغفٕٟ 

 

ٟٚ٘ أطضلٙب . ٠مجً أْ ٠مجً االؿُ أْ ٠ىْٛ ِزذضس ػٕٗاإلؿٕبص ٌالؿُ ٠ؼٕٟ أْ ٠مجً االؿُ أْ  رـٕض ئ١ٌٗ فؼً اٚ دضس  العالمة الخامسة:

 .وّب ٠مٛي إٌذ٠ْٛٛ

ِضال "أسظُد ِىبٟٔ فٟ  أْ رىْٛ ِجزضأ ٕٚ٘بن سجغ ٠زذضس ػٓ ٘ظا اٌّجزضأ أٚ أْ رىْٛ اٌىٍّخ فبػً أٚ ٔبئت فبػً ٠ٚزذضس ػٕٗ ثبٌفؼًِضً 

 ، ٔذٓ ١ِّؼْٚ  اٌمبػخ
 

 

 االؿُ: ِؼغة ِٚجٕٟ ألـبَ
 ٌه فٟ أٌف١زٗ : )ٚاالؿُ ِٕٗ ِؼغة ِٚجٕٟ (ٌٚظٌه ٠مٛي اثٓ ِب

 

 اٌزفغ٠ك ث١ٓ اٌّؼغة ٚاٌّجٕٟ :

ِضبي :جبء ِذٌّض ،  ٘ٛ اٌظٞ ٠زغ١غ أسغٖ ثزغ١غ اٌؼٛاًِ اٌضاسٍخ ػ١ٍٗ ، أٚ ثزغ١غ ٚظ١فزٗ فٟ اٌجٍّخ ، فزجضٖ ِغح فٟ أسغٖ ػّخ المعرب :

 .ّذ ػٍٝ ِذّضٍ ؿٍِضً  عأ٠ذ ِذّضاً ، ِٚغٖ فٟ أسغٖ وـغِٖضً : ِٚغح فٟ أسغٖ فزذٗ

 فٙظٖ اٌزغ١غاد فٟ أسغ اٌىٍّخ رضي ػٍٝ أٔٙب وٍّخ ِؼغثٗ .

 فٙٛ اٌظٞ ال ٠زغ١غ أسغٖ ثزغ١غ اٌؼٛاًِ اٌضاسٍخ ػ١ٍٗ ، فٙٛ ٠ٍؼَ ؽغ٠مخ ٚادضٖ ال ٠زغ١غ أثضا . المبني:

 األِضٍخ:اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌىـغ 
٠ٚىْٛ فٟ ِذً عفغ أٚ . ائّب ٚأثضا ِطٍمب ، ال ٠زغ١غ أسغٖ ِّٙب وبْ٘إالِء ، ٠شبع ثٗ ئٌٝ اٌجّبػخ ، ٚ٘ٛ ِجٕٟ ػٍٝ اٌىـغ ص : اإلشبعحاؿُ 

 .فٟ ِذً ٔظت أٚ فٟ ِذً جغ ثذـت ِٛلؼٗ ِٓ اٌجٍّخ

َِ أِِؾ ،   فٙظٖ اٌىٍّبد ِج١ٕخ ػٍٝ اٌىـغ صائّبً. . دظاَ ،  لطب

 

 ِضً األػضاص اٌّغوجخ . :اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ
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أدَض ػشَغ ٕ٘ب ِجٕٟ ػٍٝ فزخ  ئٟٔ عأ٠ذ أدَض ػشَغ وٛوجب  ذٛ طٌه. ٠مٛي هللا ػؼ ٚجً:ٚٔ ٚؿجؼخَ ػشغ، ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ . أدض ػشغِضبي / 

 .اٌجؼأ٠ٓ فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ

 

ًُ ِضً : " اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌؼُ َْ [، فٙٛ ِٓ األؿّ[٠مٛي هللا ػؼ ٚجً:  "ثؼضُ ، لج ُٕٛ ِِ ْإ ُّ ٌْ ئٍِظ ٠َْفَغُح ا َِ ْٛ َ٠ َٚ ٓ ثَْؼُض  ِِ َٚ  ًُ ٓ لَْج ِِ ُغ  ِْ بء اٌّج١ٕخ هلل اأْلَ

ُْ ، أُٚي  "ػٍٝ اٌؼُ ..ِٚضبي أسغ،  ٚٔذٛ٘ب ِٓ األؿّبء اٌّج١ٕخ. "ٚعاءُ  ،صٚ

 

ْٓ أٔذ ؟ - ( ِضً: أٚ وُ ِٓ االؿزفٙب١ِخ)  اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ُْ لٍّبً ػٕضن ؟ ِ ُْ ؿ١بعح اشزغ٠ذ ؟و  .و

 فٟ ِذً جغ ثذـت ِٛلؼٗ ِٓ اٌجٍّخ ..فٟٙ اؿُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ،ٚ ٌٗ ِذً ِٓ اإلػغاة أِب فٟ ِذً عفغ أٚ فٟ ِذً ٔظت أٚ 

 

 .الفــــــــــعلالقسم الثاني :
 ٠ضي ػٍٝ دضس ٚػِٓ .ِضبي: وزجُذ فبٌذضس ٕ٘ب ٘ٛ اٌىزبثخ ٚاٌؼِٓ ٘ٛ اٌّؼ١ف.  رؼغ٠فٗ:

 

 صالصخ ألـبَ ثذـت اٌؼِبْ :  ألـبِٗ:

 أِغ .-3   ِؼبعع. -2   ِبػٟ.  -1

 

ََ ٘ٛ اٌظٞ ٠ضي ػٍٝ اٌؼِٓ اٌّ_  اٌفؼً اٌّبػٟ : َٓ ٚأوغ  _. بػٟ ِضً وزَت ٚلغأ ٚأدـ
 

 وزجذْ  –لبِْذ  –لجٌٛٗ ربء اٌزأ١ٔش اٌـبوٕخ ِضً : لؼضْد  اٌؼالِخ اٌضاٌخ ػ١ٍٗ:

 .(لبِذ ٕ٘ضال: مث

 لبَ فؼً ِبػٟ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ ٚاٌزبء ربء اٌزأ١ٔش اٌـبوٕخ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة.  لبِْذ: 

 فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّٗ.  ُٕ٘ض: 

َٓ فٙٛ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ  –ػغَة  –أْ ٠ىْٛ ِج١ٕب ػٍٝ اٌفزخ ٌٚٙظا رمٛي وزَت  ٗ اإلػغاثٟ:دىّ  أدـ

 

 اؿزضٕبءاد:
، فٍّب جبءد ٚاٚ اٌجّبػخ ػّّٕب آسغ اٌفؼً ١ٌٕبؿت اٌٛاٚ. ٠جٕٝ ػٍٝ اٌؼُ ئطا ارظٍذ ثٗ ٚاٚ اٌجّبػخ ،-1 ََ  فزمٛي:لبِٛا، أٚال وٕذ رمٛي لب

 

ََ فٍّب جبءد اٌزبء ؿىٓ أسغ اٌفؼً  ٗ ػ١ّغ عفغ ِزذغن،٠جٕٝ ػٍٝ اٌـىْٛ ئطا ارظً ث-2  –لّٕب  –:لُّذ أ٠ؼبً  رمٛيِٚضً :لُّذ ، أطٍٙب لب

َٓ ، فبرظٍذ ثٗ ربء اٌفبػً أٚ ٔب اٌفبػ١ٍٓ أٚ ْٔٛ إٌـٛح ف١جٕٝ ػٍٝ اٌـىْٛ .  لّ

 

 ٘ٛ ِب ٠ضي ػٍٝ اٌطٍت، رطٍت ش١ئب، فزمٛي أوزت، رطٍت ِٕٗ اٌىزبثخ فؼً األِغ:

  :ضاٌخ ػ١ٍٗاٌؼالِخ اٌ

 .ِضً لُ ، اوزت... ِؼ٠ٕٛخ ٟٚ٘ صالٌزٗ ػٍٝ اٌطٍت 

 ِضً: أُلؼضٞ ٌٚفظ١ٗ ٟٚ٘ لجٌٛٗ ٠بء اٌّشبؽجخ أٞ أْ رزظً ثٗ ٠بء اٌّشبؽجخ. 

  ًطٌٗٛ صٌذ اٌىٍّخ ػٍٝ ؽٍت ٌُٚ رمجً ٠بء اٌّشبؽجخ فٟٙ اؿُ فؼً أِغ ِض. 

 ؿبوٕٗ ،األطً ف١ٙب اٌجٕبء ػٍٝ اٌـىْٛ ، اوزْت ، اٌجبء دىّٗ اإلػغاثٟ :

 اؿزضٕبءاد: 
 أُلُؾ ، فٙظٖ األفؼبي ِج١ٕخ ػٍٝ دظف دغف اٌؼٍخ . –اعَ  –فزمٛي :اسش  ئطا وبْ ِؼزً األسغ فأٗ ٠جٕٝ ػٍٝ دظف دغف اٌؼٍخ  -1

 اؿزم١ّب : فؼً أِغ ِجٕٟ،  "أُوزجب ،فزمٛي: لِٛب ئطا وبْ ِـٕضا ألٌف االص١ٕٓ أٚ ٚاٚ اٌجّبػخ أٚ ٠بء اٌّشبؽجخ ٠جٕٝ ػٍٝ دظف إٌْٛ -2

 فؼً أِغ ِجٕٟ ػٍٝ دظف إٌْٛ ِٚضً: لِٟٛ فؼً أِغ ِجٕٟ ػٍٝ دظف إٌْٛ . ػٍٝ دظف إٌْٛ .ِٚضً لٌٛٗ لِٛٛا

 

اٌّشبثٗ ، ػبعػٗ ٠ؼٕٟ شبثٙٗ ٠ٚـّٝ ِؼبعػبً ألٔٗ ػبعع األؿّبء ٠ؼٕٟ أشجٙٙب .. أشجٙٙب فٟ ِبطا ..؟؟  أٔٗ ٠جغٞ  اٌفؼً اٌّؼبعع:

 .ػٍٝ االؿُ فٟ ٚػٔٗ ٚدغوبرٗ ٚؿىٕبرٗ

ُْ ٠ٌَُْٛض ٠مٛي هللا رؼبٌٝ ٟٚ٘ دغف ٔفٟ جبػَ صسٛي ) ٌُ ( ػ١ٍٗ     -  ؼالِخ اٌضاٌخ ػ١ٍٗ:اٌ ٌَ َٚ ُْ ٠ٍَِْض  ٌَ. 

 _.ٔأ٠ذ وٍّخ _ أْ ٠ىْٛ فٟ أٚي اٌفؼً اٌّؼبعع دغف ِٓ دغٚف اٌّؼبعػخ ٟٚ٘ دغٚف -

 أٌٚٗ ّ٘ؼح  ألَٛ

 أٌٚٗ  اٌزبء   رمَٛ

 أٌٚٗ ا١ٌبء   ٠مَٛ

 أٌٚٗ إٌْٛ   ٔمَٛ

   اٌّؼبعػخ.ألعثؼخ رـّٝ أدغف ٚ٘ظٖ ا
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 األدغف ٚئال ٘ظٖ ١ٌٚؾ وً فؼً ِجضٚء ثأدض ٘ظٖ اٌذغٚف ٘ٛ فؼً ِؼبعع ٌٚىٓ ٘ظا ِٓ ثبة اٌزؼغ٠ف ثبٌفؼً اٌّؼبعع

 .رٛجض فٟ أٚي اٌفؼً األِغ ِضً  ) أوغَ ( أٌٚٗ ّ٘ؼح ٚ) رؼٍُ( أٌٚٗ ربء ٚ٘ٛ فؼً ِبػٟ
 

 ظت ٠ٚجؼَ فبٌفؼً اٌّؼبعع ٠ؼزغ٠ٗ اٌغفغ ٚإٌظت ٚاٌجؼَ ... ثّؼٕٝ أٔٗ ٠غفغ ٠ٕٚاإلػغاة  دىّٗ اإلػغاثٟ:

 

 اؿزضٕبءاد:
ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ  فؼً ِؼبعع( ف١ىْٛ ٠غػؼٓ _ ٠زغثظٓ، ِضً ) اٌـىْٛ ئطا ارظٍذ ثٗ ْٔٛ إٌـٛح ٠جٕٝ اٌفؼً اٌّؼبعع ػٍٝ (1

 الرظبٌٗ ثْٕٛ إٌـٛح ٚإٌْٛ ْٔٛ إٌـٛح ٕ٘ب  فٟ ِذً عفغ فبػً .

فاْ ٌُ رجبشغٖ فأٗ  (.ألو١ضْ _ ١ٌٕجظِْضً )  .أٞ أٗ ال ٠ىْٛ ِفظٛالً ث١ٕٙب ٚث١ٕٗ ثفبطً، ظٍذ ثٗ ْٔٛ اٌزٛو١ض٠جٕٝ ػٍٝ اٌفزخ ئطا ار (2

ِّْ ) -لٌٛٗ رؼبٌٝ :  وّب فٟ  ٠جمٝ ِؼغثبً  اَل رَزَّجَِؼب َٚ ) َْ ٛ ُّ َٓ اَل ٠َْؼٍَ ًَ اٌَِّظ٠ ( ٕ٘ب ِإوض ثبٌْٕٛ ٠شبؽت ِٛؿٝ ٚ٘بعْٚ ٚ)ال( رزجؼبْفاْ)  -َؿج١ِ

 . ٕ٘ب ) رزجؼبْ( فؼً ِؼبعع ِجؼَٚ ٚػالِخ جؼِٗ دظف إٌْٛ ألٔٗ ِٓ األِضٍخ اٌشّـخٔب١٘خ 

ٔمٛي ...ال... ْٔٛ اٌزٛو١ض ٕ٘ب ٌُ رجبشغٖ ٚئّٔب فظً ث١ٕٙب  ( ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ الرظبٌٗ ثْٕٛ اٌزٛو١ض...؟؟ بطا ال ٔمٛي ئْ اٌفؼً ) رزجؼبٌّْ

) ٌزجٍْٛ ( ثٛاٚ  ٚفظً ث١ٓ ْٔٛ اٌزٛو١ض ٚاٌفؼً اٌّؼبعع، ثأٌف االص١ٕٓ ؼبعع ث١ٓ ْٔٛ اٌزٛو١ض ٚاٌفؼً اٌّٚث١ٕٗ ثفبطً ، فمض فظً 

. فٍّب ٚجض فبطً ٠فظٍّٙب طبع اٌفؼً اٌّؼبعع ٕ٘ب ِؼغثبً  رغ٠ٓ ( ث١بء اٌّشبؽجخ  (اٌجّبػخ ٚ فظً ث١ٓ ْٔٛ اٌزٛو١ض ٚاٌفؼً اٌّؼبعع 

 غٟ ِجٕٟ ..

 . ٠جؼَ اٌفؼً اٌّؼبعع ئطا صسً ػ١ٍٗ ) ٌُ ( (3

 

 

 .الحــــرفثالث: القسم ال
ًٝ فٟ غ١غٖ ٚال ٠ـزمً ثٕفـٗ أثضاً .. ٠ضي رؼغ٠فٗ: ػٍٝ ِؼٕٝ ئِب فٟ االؿُ أٚ اٌفؼً ..ٚال ٠ضي ػٍٝ ِؼٕٝ ٚدضٖ ثً الثض أْ  ٘ٛ ِب صي ػٍٝ ِؼٕ

 ٠أرٟ ِؼٗ االؿُ أٚ اٌفؼً ... 

 

 ؼبي اٌـبثمخ.أٔٗ ال ٠مجً ش١ئبً ِٓ ػالِبد األؿّبء اٌشّؾ ٚال ػالِبد األف  اٌؼالِخ اٌضاٌخ ػ١ٍٗ:

( ِٚضً دغٚف اٌؼطف ، ثً ... ٘ظٖ ً٘ ٚاٌّٙؼح( ِٚضً دغفب االؿزفٙبَ ) دغٚف اٌجغ ) ِٓ ، فٟ ، ػٓ ، ئٌٝ ، ٚٔذٛ٘باٌذغٚف وض١غح ... 

 وٍٙب دغٚف 

 .اٌذغٚف وٍٙب ِج١ٕخ، ال دعّ ٌشٟء ِٕٙب فٟ اإلػغاة.ٌٚظٌه صائّب ٔمٛي ) دغف ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة ( دىّٗ اإلػغاثٟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعراب
 ٘ٛ أصغ ظب٘غ أٚ ِمضع ٠ُذضصٗ اٌؼبًِ فٟ آسغ اٌىٍّخ.تعريف اإلعراب:

 ) جبء ِذٌّض ، عأ٠ذ ِذّضاً ، ِغعد ثّذٍّض( األصغ اٌظب٘غ ِضً -

 ِضً ) جبء اٌفزٝ _ ِغعُد ثبٌفزٝ(. أٞ أْ اٌذغوخ ال رظٙغ ػٍٝ آسغٖ ٚئّٔب رمضع رمض٠غاً. األصغ اٌّمضع -

 

 (أٔٛاع اإلػغاة: )أعثؼٗ

 اٌجؼَ   -4   اٌجغ -3   إٌظت -2   اٌغفغ  -1

 

 ٘ظٖ األٔٛاع األعثؼخ رٕمـُ ئٌٝ صالصخ ألـبَ :  
 القسم األول :

 .. ِب ٠شزغن ف١ٗ االؿُ ٚاٌفؼً أٞ أٗ ٠ضسً األؿّبء أٚ األفؼبي ٚ٘ٛ اٌغفغ ٚإٌظت

 .عفؼٗ اٌؼّخ( الِخفزمٛي: ػ٠ُض ٠ىزُت .. ػ٠ض اؿُ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ ٠ٚىزت )فؼً ِؼبعع ِغفٛع ٚػ

 ٚوظٌه إٌظت فٟ لٛي :ئْ ػ٠ضاً ٌٓ ٠ذُؼغ .. 

 اؿُ ئْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ ..   ػ٠ضاً 

 دغف ٔفٟ رٕظت اٌفؼً اٌّؼبعع ..   ٌٓ 

 فؼً ِؼبعع ِٕظٛة ثٍٓ ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ.  ٠ذؼَغ : 
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 القسم الثاني :
 (.ِغعد ثؼ٠ضٍ  )ِضً ِب ٠شزض ثبألؿّبء ٚ٘ٛ اٌجغ    

 

 لقسم الثالث :ا
 .ٌُ ٠ٍض ٌُٚ ٠ٌٛض ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ:ػ٠ض ٌُ ٠ذؼغ .. : ِضً  ِب ٠شزض ثبألفؼبي ٚ٘ٛ اٌجؼَ   

 

 ٌىً ٔٛع ِٓ األٔٛاع األعثؼخ ػالِخ أط١ٍخ ٚػالِبد فغػ١خ  ..

 اٌؼالِبد األط١ٍخ: 
  ٟ٘ اٌؼّخػالِخ اٌغفغ األط١ٍخ. 

 اٌىـغِخ اٌجغ األط١ٍخ ٟ٘ ػال 

  ٟ٘ فزذخاٌػالِخ إٌظت األط١ٍخ. 

  ٟ٘ اٌـىْٛ أٚ دظف اٌذغوخػالِخ اٌجؼَ األط١ٍخ . 

 

 اٌؼالِبد اٌفغػ١خ:
 سّـخ فٟ األؿّبء ٚثبثبْ فٟ األفؼبي ِٕذظغح فٟ ؿجؼخ أثٛاة

 األؿّبء اٌـزخ ٚاٌّضٕٝ ٚجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُ ٚجّغ اٌّإٔش اٌـبٌُ ِٚب ال ٠ٕظغف .:  األسماء فهي أبواب

 . اٌّؼبعع اٌّؼزً ا٢سغ ٚثبة األِضٍخ اٌشّـخثبة اٌفؼً :  وبابان في األفعال وهما

 

 األسماء الستة
ًٛ ، فٛ، طٚ )  وهي :  ٕ٘ ،  ًٛ ، دّ ًٛ ًٛ ، أس  (أثُٖٛ ، أسُٖٛ، دّٛ٘ب، ُٕٖ٘ٛ ، فُٖٛ ، طٚ ِبيً ( ) أث

 

 رغفغ ثبٌٛاٚ ١ٔبثخ ػٓ اٌؼّخ  ٚرٕظت ثبألٌف ١ٔبثخ ػٓ اٌفزذخ ٚرجغ ثب١ٌبء ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح.ػالِبد ئػغاثٙب :  

 .  )ٚ ؿٍّذ ػٍٝ أث١ه  فزمٛي: ) جبءٟٔ أثٛن ٚ عأ٠ذ أثبن

 ٚؽغ٠مخ اإلػغاة:
 جبء أثٛن :أوالً 
 فؼً ِبع ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ.  : جبء

 فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌٛاٚ ألٔٗ ِٓ اٌـّبء اٌـزخ ٚ٘ٛ ِؼبف ٚاٌىبف فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ.   أثٛن:

 

 عأ٠ذ أثبن:ثانياً 
 اٌـىْٛ، ٚاٌزبء ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً عفغ فبػً.فؼً ِبع ِجٕٟ ػٍٝ   : عأ٠ذُ 

 ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ األٌف ألٔٗ  ِٓ اٌـّبء اٌـزخ ٚ٘ٛ ِؼبف ٚاٌىبف فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ.  أثبن: 

 ؿٍّذ ػٍٝ أث١ه:ثالثاً 
 ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً عفغ فبػً.ٚاٌزبء  ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ : ؿٍُّ فؼً ِبعؿٍّذ 

 دغف  جغ  :ػٍٝ

 .ُ ِجغٚع ثؼٍٝ ٚػالِخ جغٖ ا١ٌبء ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح  ألٔٗ ِٓ اٌـّبء اٌـزخ ٚ٘ٛ ِؼبف ٚاٌىبف فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗاؿ أث١ه : 

 

 ٘ظٖ األؿّبء اٌـزخ رؼغة ٘ظا اإلػغاة ثٙظٖ اٌشغٚؽ :
 

١ٌبء ٔظجبً ٚجغاً.. فزمٛي ٚثب  ٠ؼٕٟ غ١غ ِضٕبٖ ٚغ١غ ِجّٛػخ فاْ وبٔذ ِضٕبٖ أػغثذ ئػغاة اٌّضٕٝ ثبألٌف عفؼبً  أْ رىْٛ ِفغصح :أوالا 

 )جبءٟٔ أثٛاْ ٚعأ٠ذ أث٠ٛٓ ٚؿٍّذ ػٍٝ أث٠ٛٓ ( 

 .ا٢ثبَء ، ؿٍّذ ػٍٝ ا٢ثبِء  (  زمٛي ) جبء ا٢ثبُء ، عأ٠ذفٚاْ وبٔذ ِجّٛػخ جّغ رىـ١غ.. أػغثذ ثبٌذغوبد)ثبٌؼالِبد األط١ٍخ( 

ٌٛاٚ عفؼبً ٚثب١ٌبء ٔظجبً ٚجغاً .. فزمٛي )جبءٟٔ أثٛٔب اٌّظوغ اٌـبٌُ ثب ئْ وبْ ِجّٛػبً جّغ ِظوغ ؿبٌُ أ٠ؼبً ٠ؼغة ئػغاة جّغ

 ٚعأ٠ذ أث١ٕب ِٚغعد ثأث١ٕب ( 

 

 رؼغثٙب ثبٌذغوبد.. ) جبء أُث١َُه ٚ عأ٠ذ أث١ه ِٚغعد ثأُث١ِهفاْ طغغد أػغثذ ثبٌذغوبد فزمٛي )  أْ رىْٛ ِىجغح غ١غ ِظغغح  :ًثانيا

 ً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ .٘ظا ئطا وبْ ِظغغاً.أُث١َُه : فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ ِؼبف.ٚاٌىبف فٟ ِذ 

 

 ) فاْ وبٔذ غ١غ ِؼبفخ أػغثذ ثبٌذغوبد فزمٛي ) جبء أة ٌ ، عأ٠ذ أثبً ، ِٚغعد ثأة ٍ  أْ رىْٛ ِؼبفخ :ثالثاا 
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َّْ ٌَُٗ أَثًب ( لبي رؼبٌٝ: ٌَْؼِؼ٠ُؼ ئِ َٙب ا  .: اؿُ ئْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح أثبً    )لَبٌُٛا ٠َب أ٠َُّ

ِغْق فَمَْض َؿَغَق أَرٌ ٚلبي  ـْ َ٠ ْْ ًُ ( رؼبٌٝ :)لَبٌُٛا ئِ ْٓ لَْج ِِ  ٘غح ػٍٝ آسغٖ .: فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ اٌظب أرٌ    ٌَُٗ 

) ُْ ْٓ أَث١ُِى ِِ  ُْ   : اؿُ ِجغٚع ثبٌجبء ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح أرٍ    ٚلبي رؼبٌٝ :)لَبَي اْئزُِٟٛٔ ثِأٍَر ٌَُى

 

 ٌٚإلػبفخ شغؽ سبص: 
 

جبء أثٟ ، ٚعأ٠ذ أثٟ ، ِغعد فاْ أػ١فذ ئٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ أػغثذ ثبٌذغوبد أ٠ؼبً فزمٛي )  ىْٛ ِؼبفخ ئٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ...أْ ال ر

جبء أثٟ : أثٟ فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ اٌّمضعح ػٍٝ اٌجبء ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اشزغبي اٌّذً ثذغوخ ِٕبؿجخ ٠بء   (ثأثٟ 

 فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ .... اٌّزىٍُ ٚ)أة( ِؼبف ٠ٚبء اٌّزىٍُ 

 

} َٓ  ٠مٛي هللا ػؼ ٚجً : }لَبٌُْٛا ٠َب أَثَبَٔب اْؿزَْغفِْغ ٌََٕب ُطُٔٛثََٕب ئَِّٔب ُوَّٕب َسبِؽئ١ِ

 .ِٕبصٜ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ األٌف ألٔٗ ِؼبف ٚألٔٗ ِٓ األؿّبء اٌـزخ ٚ٘ٛ ِؼبف   :)أثبٔب( 

 .فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ  :ٚ)ٔب( 

 

 ة ػٚط اٌّغأح ، ٠ٚطٍمْٛ أ٠ؼب ػٍٝ ألبعة ػٚجخ اٌغجً ُ٘ ألبع اٌذّٛ :

 ٠ؼٕٟ وٕب٠خ ػٓ ِب ٠ـزمجخ اٌزظغ٠خ ثٗ أٚ ٘ٛ وٕب٠خ ػٓ  اٌفغط سبطخ .... ٘ظا ٘ٛ ِؼٕٝ اٌذّٛ ِٚؼٕٝ إٌٙٛ لبي اٌشبػغ :  ) ُٕ٘ٛ(

 ؿجٟ اٌذّبح ٚأثٙزٟ ػ١ٍٙب... 

 

 المثنى 
 ٕٟ ثضي أْ ٔمٛي جبء ػ٠ض ٚػ٠ض ٔمٛي جبء اٌؼ٠ضاْ. ِب صي ػٍٝ اص١ٕٓ ٚأغٕٝ ػٓ اٌّزؼبؽف١ٓ  .. ٠ؼ :رؼغ٠فٗ

 ٠غفغ ثبإلٌف ١ٔبثخ ػٓ اٌؼّخ ٠ٕٚظت ثب١ٌبء ١ٔبثخ ػٓ اٌفزذخ ٠ٚجغ ثب١ٌبء أ٠ؼبً ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح . ػالِبد أػغاثٗ:

  .)جبء اٌؼ٠ضاْ، عأ٠ذ اٌؼ٠ض٠ٓ ، ؿٍّذ ػٍٝ اٌؼ٠ض٠ٓ (

 ْألٔٗ ِضٕٝ ... اٌؼ٠ضاْ : فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ األٌف  :جبء اٌؼ٠ضا 

 ٓػٍٝ : دغف جغ ... اٌؼ٠ض٠ٓ : اؿُ ِجغٚع ثؼٍٝ ٚػالِخ جغٖ ا١ٌبء ألٔٗ ِضٕٝ    :ؿٍّذ ػٍٝ اٌؼ٠ض٠ 

 ٓاٌؼ٠ض٠ٓ : ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ ِضٕٝ.   :عأ٠ذ اٌؼ٠ض٠ 

 

 الملحق بالمثنى:
ضٕٝ ٠ٚؼغثبْ ئػغاثٗ ِٓ غ١غ شغؽ فزمٛي:) جبءٟٔ اصٕبْ ٚاصٕزبْ ، ( ٠ٍذمبْ ثبٌّ اصٕبْ ٚاصٕزبْ)  ٠ٍذك ثبٌّضٕٝ ٌفظبْ ِٓ غ١غ شغؽ ّٚ٘ب

 .عأ٠ذ اص١ٕٓ ٚاصٕز١ٓ ،  ؿٍّذ ػٍٝ اص١ٕٓ ٚاصٕز١ٓ (

 ٌّبطا جؼٍٕب٘ب ٍِذمخ؟
 ألٔٗ ١ٌؾ ٌٙب ِفغص ِٓ ٌفظٙب. ِفغص اصٕبْ ٘ٛ ٚادض ١ٌٚؾ ِٓ ٌفع اص١ٕٓ ٌظٌه ال ٠مبي ٌٗ ِضٕٝ ػٍٝ اططالح إٌذ١٠ٛٓ.

 

 :فزمٛي ٚشغؽ ئٌذبلّٙب ثبٌّضٕٝ ئػبفزّٙب ٌٍؼ١ّغ. ( وال ، ٚوٍزبّ٘ب ) بْ ثبٌّضٕٝ ٌٚىٓ ثشغؽ :ٍفظبْ اٌٍظاْ ٠ٍذماٌ

  (جبءٟٔ اٌطبٌجبْ والّ٘ب )  ٟفىال ٕ٘ب رٛو١ض ِؼٕٛٞ ٌٍطبٌجبْ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ األٌف ألٔٗ ٍِذك ثبٌّضٕٝ  ٚ٘ٛ ِؼبف ) ّ٘ب(   ف

 .ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ

 رٛو١ض ِؼٕٛٞ ٌٍطبٌج١ٓ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ ٍِذك ثبٌّضٕٝ ٚ٘ٛ ِؼبف ) ّ٘ب( فٟ ِذً جغ  ..و١ٍّٙب: عأ٠ذ اٌطبٌج١ٓ و١ٍّٙب

 ِؼبف ئ١ٌٗ.

  : ً٠مٛي هللا ػؼ ٚج- َب رََغن َّّ ِِ  ِْ ب اٌضٍُُّضَب َّ ُٙ ِٓ فٍََ ْْ َوبَٔزَب اْصَٕز١َْ ِ [    اصٕز١ٓ : سجغ وبْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ 176]إٌـبء/ - فَا

 ثبٌّضٕٝ . ٍِذك

 

 جمع المذكر السالم :
 أٞ أْ ِفغصٖ ٠ـٍُ فٟ اٌجّغ فزـٍُ دغٚفٗ ِٓ اٌزغ١١غ ٚرـٍُ دغوبرٗ ِٓ اٌزغ١١غ ِؼٕٝ لٌٕٛب اٌـبٌُ:

َْ ، ٚعأ٠ذ اٌؼ٠ض٠ٓ ، ِٚغعد ثبٌؼ٠ض٠ٓ (  ٠غفغ ثبٌٛاٚ ٠ٕٚظت ٠ٚجغ ثب١ٌبء . ػالِبد ئػغاثٗ:  فزمٛي ) جبء اٌؼ٠ضٚ

 

َْ لَْض أَفْ ِضً : لٌٛٗ رؼبٌٝ  ُٕٛ ِِ ْإ ُّ ٌْ  : فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌٛاٚ ألٔٗ جّغ ِظوغ ؿبٌُ .اٌّإِْٕٛ  ٍََخ ا

بدِ ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ َّ ٍِ ـْ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ ِّ ٍِ ـْ ُّ ٌْ َّْ ا َٓ    ئِ ١ ِّ ٍِ ـْ ُّ ٌْ  .ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ جّغ ِظوغ ؿبٌُ : اؿُ ئْ ِٕظٛة ٚػالِخا

 

 وغ اٌـبٌُ ِفزٛدخْٔٛ اٌّضٕٝ ِىـٛعح ...ْٚٔٛ جّغ اٌّظ ِالدظخ ِّٙخ:ٟٚ٘ أْ
 

 الملحقات بجمع المذكر السالم:
 ئٌذبلب ٚ رؼغة ئػغاثٗ. أٌفبظ ٌُ رزذمك ف١ٙب شغٚؽ ِب ٠جّغ جّغ ِظوغ ؿبٌُ فذ١ٕئظ رىْٛ ٍِذمخ ثٙظا اٌجبة ٠ٍذك ثٗ
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:ٟ٘ٚ 

ٌْمُْغثَٝ ِضً:  أٌٚٛا ٌِٟ ا ْٚ َؼِخ أَْ ٠ُْإرُٛا أُ َـّ اٌ َٚ  ُْ ُٕى ِِ  ًِ ٌْفَْؼ ٌُٛا ا ْٚ ًِ أُ اَل ٠َأْرَ َٚ22إٌٛع 

 اٌـبٌُ . فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌٛاٚ الٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ  :  أٌٚٛا

 .ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُ  :  أٌٟٚ 

 

 (.جبجبءٟٔ ػشغْٚ ؽبٌِضً ) ٠ٚمبي أٔٙب ٍِذمٗ ١ٌٚـذ جّغ ِظوغ ثذـت االططالح  ، ألٔٙب ال ِفغص ٌٙب ػشغْٚ ئٌٝ رـؼْٛ

 ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُ فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌٛاٚ ألٔٗ : ػشغْٚ

 

ٍَُٛٔب: ٠مٛي رؼبٌٝ ٍْ٘ٛأ ْ٘ أَ َٚ إٌَُب  َٛ ِْ   َشَغٍَْزَٕب أَ

 .اٌـبٌُ ِؼطٛفخ ػٍٝ أِٛإٌب ِغفٛػخ الْ أِٛإٌب فبػً ٚػالِخ عفؼٙب اٌٛاٚ ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ  :  أٍ٘ٛٔب

 

ـًغ ، أٞ ٌُ ٠جّغ جّغ رىـ١غ   بة ؿ١ٕٓ ) وً اؿُ صالصٟ ُدظفذ الِٗ ٚ ػٛػذ ػٕٙب ٘بء اٌزأ١ٔش: ٚٔمظض ثجؿْٕٛ ٚثبثُٗ فٟ ا٢سغ ٚ ٌُ ٠ُى

 (ِػؼْٚ ، ِػؼْٛ ، صجْٛٚأسٛاد ؿ١ٕٓ أٚ ؿْٕٛ ) 

َٓ لبي رؼبٌٝ:  ١ِٕ ِـّ َْ ثِبٌ ٌَمَْض أََسْظَٔب آَي فِْغَػٛ َٚ.  

 َٓ ١ِٕ ِـّ  بٌجبء ٚػالِخ جغٖ ا١ٌبء ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُاٌجبء دغف جغ اٌـ١ٕٓ: اؿُ ِجغٚع ث : ثِبٌ

  

َٓ ٚ لبي رؼبٌٝ:  َْ ِػِؼ١ ٌْمُْغآ َٓ َجَؼٍُٛا ا   اٌَِّظ٠

ًَ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُ ِفغصٖ ِػؼخ ٚ ػؼ١ٓ: ِفؼٛي ثٗ صبٟٔ  :  ػؼ١ٓ  .ٌجؼ

 

َٓ َوفَُغٚا لِجَ  لبي رؼبٌٝ:  بِي اٌَِّظ٠ َّ َٓ فَ بِي ِػِؼ٠ َّ ِٓ اٌشِّ َػ َٚ  ِٓ ١ ِّ َ١ٌْ ِٓ ا َٓ َػ ِطِؼ١ ْٙ ُِ  ٍََه 

 .اٌـبٌُ دبي ِٓ اٌظ٠ٓ وفغٚا أٞ طبدجٙب ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ  :  ػؼ٠ٓ

 

 أٌٚٛا ٚػشغْٚ ٚأٍْ٘ٛ ٚؿْٕٛ وً ٘ظٖ رؼغة ئػغاة اٌجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُ ئٌذبلب ٚوظٌه) ثْٕٛ (  
 

َْ ظٖ اٌجّٛع ِٚٓ طٌه )ِب ؿّٟ ثٗ ِٓ ٘ َٓ  ٘ظا اٌجّغ ثجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُ ( جّغ ِػٍَّٟ ٚ أٌُذكِػ١ٍُِّّٛ َّْ ِوزَبَة اأْلَْثَغاِع ٌَفِٟ ِػ١ِّ١ٍِّ  َوالَّ ئِ

 دغف جغ  : فٟ

  اؿُ ِجغٚع ثفٟ ٚ ػالِخ جغٖ ا١ٌبء ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ اٌـبٌُ  :  ػ١١ٍٓ

 

 َْ ب ِػ١ٍُِّّٛ َِ ب أَْصَعاَن  َِ َٚ ٌُِجزضأ ٚسجغ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌٛاٚ ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّظوغ اٌـب َْ ب ِػ١ٍُِّّٛ َِ . 

 

 جمع المؤنث السالم
 

 ثأٌف ٚ ربء ِؼ٠ضر١ٓ ِضً ) ٕ٘ضاد ، ػ٠ٕجبد ، و١ٍبد ، ؿّبٚاد ، ثٕبد( ٚ٘ٛ ٠ؼجغ ػٕٗ ثّب جّغرؼغ٠فٗ: 

 . ٠ؼغة ثبٌؼالِبد األط١ٍخ ٠غفغ ثبٌؼّخ ٚ ٠جغ ثبٌىـغح ٠ٕظت ثبٌىـغح ١ٔبثخ ػٓ اٌفزذخ ، أِب اٌغفغ ٚ اٌجغػالِخ ئػغاثٗ:

 

َٓ لبي رؼبٌٝ:  ٌْج١َِٕ ٌْجََٕبِد َػٍَٝ ا   أَْططَفَٝ ا

 .ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌىـغح ١ٔبثخ ػٓ اٌفزذخ ألٔٗ ِجّٛع ثبألٌف ٚاٌزبء اٌّؼ٠ضر١ٓ  :  اٌجٕبد

 

 :الملحقات بجمع المؤنث السالم
ًٍ ٚفزؼغة ئػغاثٗ أُٚاَلد. ّْ َّٓ أُٚاَلِد َد  .ئِْ ُو

 . اٌـبٌُ سجغ وبْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌىـغح ألٔٗ ٍِذك ثجّغ اٌّإٔش :  أُٚاَلد

 . ٌفظٙب ٚ ٟ٘ ٍِذمٗ ألْ ال ِفغص ٌٙب ِٓ زغفغ ثبٌؼّخ ٚ رٕظت ٚ رجغ ثبٌىـغحف

 الممنوع من الصرف
  ال ٠مجً اٌز٠ٕٛٓ ٘ٛ ِبرؼغ٠فٗ: 

ٕٛٔخ، ٌىٓ لض ٠ؼغع ؿجت ٠ّٕغ االؿُ ِؼغثخ،  بألطً فٟ األؿّبء أْ رىْٛف ُِ   ِٓ اٌظغف ٚ األطً فٟ األؿّبء اٌّؼغثخ أْ رىْٛ 

 ٠جغ ثبٌفزذخ ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح ٚ٘ظٖ األؿجبة رأرٟ ػٍٝ لـ١ّٓ ئِب أْ ٠ىْٛ اٌـجت ٚادضاً اٚ ػجبعح ػٓ ِجّٛع ؿجج١ٓ::ئػغاثٗػالِبد 

 

 ِفبػ١ً( ِضً ِـبجض ٚ لٕبص٠ً .. ٙٝ اٌجّٛع أٞ ػٍٝ ٚػْ)ِفبػً اٚ٘ٛ أْ ٠ىْٛ االؿُ ػٍٝ ط١غخ ِٕز ِب وبْ اٌـجت ف١ٗ ٚادضاً   -1

 ِضالً / ط١ٍذ فٟ ِـبجض وض١غح .
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: اؿُ ِجغٚع ثفٟ ٚ ػالِخ جغٖ اٌفزذخ ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح ألٔٗ ِّٕٛع ِٓ اٌظغف ألٔٗ  ِـبجضجغ ،  : فٟ : دغف فٟ ِـبجض 

 ٓ اٌز٠ٕٛٓ.فبالؿُ إٌّّٛع ِٓ اٌظغف أٞ إٌّّٛع ِ ِٕزٙٝ اٌجّٛع ػٍٝ ط١غخ

 ٚ٘ظا اٌجبة ٠ؼغة ثؼالِبد أط١ٍٗ فٟ دبي اٌغفغ ٚإٌظت أِب فٟ دبي اٌجغ ٠ؼغة ثؼالِخ فغػ١ٗ ٠جغ ثبٌفزذخ ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح

 ، أٚ أْ ٠ىْٛ ِإٔضبً ثبألٌف ِضً / ؿغد فٟ طذغاء ٚاؿؼخً  -2

 ألٔٗ ِّٕٛع ِٓ اٌظغف ألٔٗ فٟ : دغف جغ ، طذغاء : اؿُ ِجغٚع ثفٟ ٚػالِخ جغٖ اٌفزذخ ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح : فٟ طذغاء

    ِإٔش ثبألٌف ، ٚ ٟ٘ ػالِخ فغػ١خ

 

 ٠ّٕغ االؿُ ِٓ اٌظغف ٌّجّٛع ؿجج١ٓ ٠ٕٚمـّبْ ئٌٝ لـ١ّٓ: 

أؿجبة  ٚ ِب ٠ٕؼُ ئ١ٌٙب ، ٚ ٟ٘ أْ ٠ىْٛ االؿُ ػٍّبً صاالً ػٍٝ طارٗ ٠ٕٚضعط رذذ اٌؼ١ٍّخ أٚ ٠ؼبف ٌٙب ؿزخ اٌؼ١ٍّخ -1

 :ٟٚ٘ رّٕغ االؿُ ِٓ اٌظغف

 .أٌف ؛ ِإٔضبْ ثغ١غ ٕ٘ض ، ؿؼبص ، فبؽّخِضً /   ثغ١غ األٌف اٌزأ١ٔش* 

 ،  أدّض ، رغٍتاٌّؼبعع ِضً /  ٚ ٘ٛ أْ ٠ىْٛ االؿُ فٟ أٌٚٗ ػ٠بصح سبطخ ثبٌفؼً   ٚػْ اٌفؼً* 

 ػضّبْ ، ػّغاْ ، ؿ١ٍّبْ ، ؿٍطبْ ، ؿٍّبِْضً /   إٌْٛ ٚػ٠بصح األٌف ٚ*

  ئثغا١ُ٘ ، ئؿّبػ١ًؼخ ، ٚ األؿّبء ٟ٘ أؿّبء األٔج١بء ِبػضا أعث / ِضً    اٌُؼجّخ* 

 ..ثؼٍجه  ِؼض وغة ٚ دؼغِٛدِضً /     ٟاٌّؼج اٌزغو١ت*

  ِؼُضي ػٓ ػبِغ ػّغِضً /     اٌؼضي* 

  

اٌٛطف١خ ٠ٕؼُ ٌٙب صالس ٚ ٠ٕؼُ ئ١ٌٙب ، ٚ ٟ٘ أْ ٠ىْٛ االؿُ ٚطفبً صاالً ػٍٝ ِؼٕٝ ِٓ اٌّؼبٟٔ اٌٛطف١خ ٚ ِب-2

  :ٟٚ٘ االؿُ ِٓ اٌظغف ػًٍ رّٕغ

أوغَ : ٚطف ٌٍغجً ِجغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌفزذخ ألٔٗ  , ، ِغعد ثغجً أوغَ ِٓ ِذّض أوغَِضً /   ٚػْ اٌفؼً* 

  ِّٕٛع ِٓ اٌظغف ٌٍٛطف١خ ٚ ٚػْ اٌفؼً

ِجغٚعح ٚػالِخ جغٖ اٌفزذخ ١ٔبثخ ػٓ  ، ِغعد ثغجً ػطشبْ ، ػطشبْ : طفخ ٌغجً ػطشبِْضً /   ػ٠بصح األٌف ٚ إٌْٛ* 

  ٛع ِٓ اٌظغف ٌٍٛطف١خ ٚ ػ٠بصح األٌف ٚ إٌْٛاٌىـغح ألٔٗ ِّٕ

ٍَ أْ ٠ىْٛ االؿُ ػٍٝ ٚػْ فُؼً وّب لبي رؼبٌٝ:    ،  اٌؼضي*  ْٓ أ٠ََّب ِِّ حٌ   أَُسغَ فَِؼضَّ

 .ِٓ اٌظغف ٌٍٛطف١خ ٚ اٌؼضي : طفخ ٌأل٠بَ ِجغٚع ثبٌفزذخ ١ٔبثخ ػٓ اٌىـغح ألٔٗ ِّٕٛع سغأُ    

 

 

 ز١ٓ:دبٌ جغ ثبٌىـغح ف٠ٟغجغ إٌّّٛع ِٓ اٌظغف ئٌٝ األطً ف١
 ط١ٍذ فٟ اٌّـبجضِضً لٌٛه:  .) ئطا صسٍذ ػ١ٍٗ ) اي. 

 ُأْ ٠ؼبف. ِضً / ط١ٍذ فٟ ِـبجضوُ ٚ ِغعد ثؼضّبٔى. 

 

 األمثلة الخمسة
  ٠بء اٌّشبؽجخ :  ٟ٘ وً فؼً ِؼبعع ارظٍذ ثٗ أٌف االص١ٕٓ أٚ ٚاٚ اٌجّغ أٚرؼغ٠فٙب

 :ٚ ٟ٘ سّـخ أِضٍخ

 )ٌٍغبئج١ٓ(  ٠فؼالْ 

 )ٌٍّشبؽج١ٓ(  رفؼالْ

 ( ٌٍغبئج١ٓ)   ٠فؼٍْٛ

 )ٌٍّشبؽج١ٓ(  رفؼٍْٛ

 )ٌٍّشبؽجخ(   رفؼ١ٍٓ

 

  إٌْٛ جؼَ ثذظفرٕظت ثذظف إٌْٛ ٚ ٚرغفغ ثضجٛد إٌْٛ ٚ فزثبٌؼالِبد اٌفغػ١خ  رؼغة ػالِخ ئػغاثٙب: 

 

ٌَٓ رَْفَؼٍُٛاْ لبي رؼبٌٝ  َٚ ُْ رَْفَؼٍُْٛا  ئِْ ٌَّ ََ :ٌٝلبي رؼب َٚ  ٌَُٗ َْ ٍُٛ َّ  ٠ْؼ

  فؼً ِؼبعع ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ صجٛد إٌْٛ ٚ اٌٛاٚ ٕ٘ب ٟ٘ اٌفبػً  : ٠ؼٍّْٛ

 ِٓ جٛاػَ اٌفؼً اٌّؼبعع دغف ٔفٟ ٚ جؼَ ٌٍفؼً اٌّؼبعع ، رفؼٍٛا : فؼً ِؼبعع ِجؼَٚ ثٍُ ٚ ػالِخ جؼِٗ دظف ٚ ٌُ رفؼٍٛا "ٌُ"

  إٌْٛ.

 ، ٌٓ دغف ٔفٟ ٚ ٔظت ٌٍفؼً اٌّؼبعع ، ٌٓ رفؼٍٛا

ٚ٘ظٖ األفؼبي اٌشّـخ رؼغة ثؼالِبد فغػ١ٗ فٟ اٌذبالد اٌضالس وٍٙب فزغفغ   ثٍٓ ٚ ػالِخ ٔظجٗ دظف إٌْٛ ِؼبعع ِٕظٛة: فؼً  رفؼٍٛا 

 ثضجٛد إٌْٛ ٚرٕظت ٚرجؼَ ثذظف إٌْٛ.
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 اآلخر الفعل المضارع المعتل
 

 . ػٍخ ، ٚ دغٚف اٌؼٍخ ٟ٘ األٌف أٚ اٌٛاٚ أٚ ا١ٌبء ٘ٛ ِب آسغٖ دغف 

 .ثبٌؼّخ ٚ ٠ٕظت ثبٌفزذخ ٌىٕٗ ثبٌجؼَ ٠ؼغة ثؼالِخ فغػ١خ ٚ ٟ٘ دظف دغف اٌؼٍخ غفغ٘ٛ ٠ُ ػالِبد ئػغاثٗ:

 .سبٌض ٌُ ٠شَش ئال هللا ، ٌُ ٠ششَ 

 .دغف ٔفٟ ٚ جؼَ   ٌُ 

 ثٍُ ٚ ػالِخ جؼِٗ دظف دغف اٌؼٍخ فؼً ِؼبعع ِجؼَٚ  :  ٠ششَ  

 

  النكرة و المعرفة
 فأٙب ال رضي ػٍٝ ِؼ١ٓ  ( عجً اؿُ شبئغ ال ٠ضي ػٍٝ ِؼ١ٓ. ِضً وٍّخ ) رؼغ٠ف إٌىغح:

 ِؼ١ٕٗ ِضً ) ػ٠ض (  ٟ٘ ِب رضي طادرؼغ٠ف اٌّؼغفخ:

  ئطا إٌىغح ٟ٘ ِب شبع فٟ جٕؾ ، ٚ اٌّؼغفخ ثشالفٙب

 

 :الـبَ اٌّؼغفخ: )ؿزخ(

 اٌّؼغف ثـ)اي(-5  األؿّبء اٌّٛطٌٛخ -4  اإلشبعح أؿّبء -3  اٌؼٍُ -2  اٌؼ١ّغ -1

 اٌّؼبف ئٌٝ ٚادض ِٓ ٘ظٖ اٌّؼبعف-6 

 
 أوالا : الضمير : 

 أٚ ِشبؽت ِضً ) أٔذ ( أٚ غبئت ِضً ) ٘ٛ(  ) ٚ ٘ٛ ػجبعح ػٓ ِب صي ػٍٝ ِزىٍُ ِضً ) أٔب

 : ألـبَ اٌؼ١ّغ

 :٠ٕمـُ اٌؼ١ّغ ئٌٝ لـ١ّٓ

 .اٌزبء ػ١ّغ ثبعػ ِإِٓ ( أٔب ػ١ّغ ثبعػ ، ٚ ) وزجذ( أٔبِضً ) وبْ ٌٗ طٛعح فٟ اٌٍفع : ِب  اٌجبعػ

 .فٟ ٔجخ ػ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ ٘ٛ ( ٛعح فٟ اٌٍفع فٙٛ ِـززغ ِضً ، ) ِذّض ٔجخٌُ ٠ىٓ ٌٗ ط ِب: اٌّـززغ

 

 : ٚاٌّـززغ ٠ٕمـُ ئٌٝ لـ١ّٓ

ٔمَٛ ( أٚ ثبٌزبء ِضً  ) اٌؼ١ّغ ئطا وبْ ِغفٛػبً ثفؼً ِؼبعع ِجضٚء ثبٌّٙؼح .. ِضً ) أٌلَٛ ( أٚ ثبٌْٕٛ ِضً ف١جت اؿززبع  :ٚاجت االؿززبع

 ٚجٛثب اٌّٛاػغ ٠ـززغ ف١ٙب اٌؼ١ّغ ) رمَٛ ( ٠ؼٕٟ "أٔذ" ،، فٙظٖ

 ."٠ؼٕٟ "٘ٛ ( ٠ٚـززغ اٌؼ١ّغ جٛاػاً ئطا وبْ ِغفٛػبً ثفؼً اٌغبئت ِضً ) ػ٠ض ٠مَٛ :جبئؼ االؿززبع

 

  ٠ٕمـُ ئٌٝ لـ١ّٓ: اٌؼ١ّغ اٌجبعػ

 ذّض ٚٔذٛ طٌه ٘ٛ اٌظٞ ال ٠ـزمً ثٕفـٗ أٞ أٗ الثض أْ ٠ىْٛ ٌٗ شٟء ٠زظً ثٗ وبٌزبء ِٓ لّذ ٚوبٌىبف ِٓ ػغثه ِٚ :اٌّزظً

 ٚٔذٛ طٌه.-٘ٛ ِجزٙض -أٔذ ٔبجٌخ  -٘ٛ اٌظٞ ٠ـزمً ثٕفـٗ ِضً: أٔب ِإِٓٚ :إٌّفظً

 

 ألـبَ اٌّزظً ثذـت ِٛلؼخ اإلػغاثٟ:

 ِٚشفٛع ٠ؼٕٟ ِجغٚع اٌّذً  -3  ِٕٚظٛة اٌّذً -2  ِغفٛع اٌّذً  -1

الرظبٌٗ ثؼ١ّغ اٌغفغ اٌّزذغن ٚاٌزبء ػ١ّغ ِزظً فٟ .. وزت : فؼً ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ اٌزبء ِٓ لّذ أٚ وزجذ : فّضبي )ِغفٛع اٌّذً (

 ِذً عفغ اٌفبػً فٙٛ ِغفٛع اٌّذً فبٌزبء ٕ٘ب ػ١ّغ ِغفٛع اٌّذً .

 

 .أثٛن فبٌىبف فٟ أوغِه ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ أوغِهلٌٛه  ِٚضبي ) ِٕظٛة اٌّذً (:

 

١غ ِزظً فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ  ألْ لٍُ ِؼبف ٚاٌٙبء ػ١ّغ ِزظً ..فبٌٙبء فٟ لٍّٗ ػّلٍّٗلٛي: أػط١ذ ِذّضاً (ِضبي )ِجغٚع اٌّذً

 فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ .

 

 ألـبَ اٌؼ١ّغ إٌّفظً دـت ِٛلؼٗ اإلػغاثٟ:

 ِٕظٛة اٌّذً   -2  ِغفٛع اٌّذً -1

 اصٕزب ػشغح وٍّٗ ِٓ اٌؼّبئغ إٌّفظٍخ رأرٟ فٟ ِذً عفغ   فّغفٛع اٌّذً ِٓ اٌؼّبئغ إٌّفظٍخ:

 ( أٔب ٚٔذٓ)    ّزى١ٍّٓ: ٟٚ٘ ٌٍّزىٍُ ٚاٌ

 (أٔذ ٚأِٔذ ٚأٔزّب ٚأزُ ٚأزٓ)    ٌٍّٚشبؽت أٚ اٌّشبؽجبد: 

 (٘ٛ ٟ٘ ّ٘ب ُ٘ ٘ٓ) ٌٍٚغبئت أٚ اٌغبئجخ أٚ اٌغبئج١ٓ أٚ اٌغبئج١ّٓ أٚ اٌغبئجبد 
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 ٚ٘ٛ وظٌه اصٕزب ػشغح وٍّٗ رأرٟ فٟ ِذً ٔظتِٕظٛة اٌّذً ِٓ اٌؼّبئغ إٌّفظٍخ: 

 (... ئ٠بِن ، ئ٠بوّب ، ئ٠بوُ ، ئ٠بوٓ ، ئ٠ب٘ٛ ، ئ٠ب٘ب ، ئ٠بّ٘ب ، ئ٠بُ٘ ، ئ٠ب٘ٓ ئ٠بٞ ، ئ٠بٔب ،  ئ٠بن ،)

 ئ٠بن ػ١ّغ ِٕفظً فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمضَ .. ئ٠َِّبَن َْٔؼجُضُ ِٚضبي طٌه 

 ئ٠بن ٔؼجض ٚئ٠بن ٔـزؼ١ٓ ٠ًٍذع ِٓ األلـبَ اٌـبثمخ أْ اٌؼ١ّغ إٌّفظً ال ٠ىْٛ ِجغٚع اٌّذً أٚ اٌّٛػغ.. 

 

 األمثلة والشواهد على الضمائر: بعض 
ُُ هللّاُ *لبي رؼبٌٝ  ُٙ ١َْىف١َِى ـَ  :فَ

 فؼً ِؼبعع   / ٠ىفٟ  -

 ِفؼٛي ثٗ أٚي فٟ ِذً ٔظت  / ٚاٌىبف اٌضب١ٔخ فـ١ىف١ه

 ِفؼٛي ثٗ صبٟٔ )ألْ ٠ىفٟ رٕظت ِفؼ١ٌٛٓ( فٟ ِذً ٔظت    / ُ٘

 فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّٗ    / هللا

 

ُْ رَْجَشٍُٛاأَُٔ *لٌٛٗ رؼبٌٝ  َ٘ب ف١َُْذفُِى ٛ ُّ ٌُْى أَ ـْ َْ ئِْ ٠َ ُٛ٘ َٙب َوبِع ٌَ ُْ أَٔزُ َٚ َ٘ب  ٛ ُّ ُى ُِ  :ٍِْؼ

 فؼً اٌشغؽ ِجؼَٚ ٚػالِخ جؼِٗ اٌـىْٛ   /ئْ ٠ـأي

 فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ أٚي    / اٌىبف

 فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ صبٟٔ    /اٌٙبء

 

 

َ٘ب ٛ ُّ ُى ُِ ٍِْؼ  أَُٔ

 ِخ عفؼٗ اٌؼّٗفؼً ِؼبعع ِغفٛع ٚػال    / أٍٔؼَ

 فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ أٚي    / اٌىبف

 فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ صبٟٔ    / اٌٙبء

 ئ٠َِّبَن َْٔؼجُضُ *لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ ا٠٢خ اٌزٟ ؿمزٙب ِٓ ؿٛعح اٌفبرذخ 

 ِفؼٛي ثٗ ِمضَ فٟ ِذً ٔظت / ئ٠بن

 

 ثانيا: العلم:
 .اؿّه ِذّض  ِضً ٚ٘ٛ ِب ُػٍك ثشٟء ثؼ١ٕٗ 

 زجبع طارٗ:الـبَ اٌؼٍُ ثبػ
 ِغوت.. -2   ِفغص   -1

 ِضً ِذّض، ػ٠ض، أؿبِٗ.. ئٌٝ أسغٖ......اٌّفغص: -1

 

 فأٔٗ ٠ٕمـُ  صالس ألـبَ : اٌؼٍُ اٌّغوت :  -2

 

 ( # ِغوت رغو١ت أػبفٗ ٔـ١ّٗ )اٌّغوت اإلػبفٟ

  ٘ظٖ ٠مبي ػٕٙب ِغوجٗ رغو١ت ئػبفٌٟشبٌك،  ػجض اٌغػاق، .ِضً ػجض هللا، ػجض اٌؼؼ٠ؼ، ػجض اٌغدّٓ، ػجض ا

 

 )٠ؼغة اٌٚٗ ٠ٚجغ صب١ٔٗ( دىُ ٘ظا اٌؼٍُ اٌّغوت ِٓ جٙخ اإلػغاة:

 جبء ػجض هللا :: - مثل

 فؼً ِبع ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ   / جبء

 فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّٗ ٚ٘ٛ ِؼبف   / ػجض

 ِؼبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح   / هللا

 

 # ِغوت رغو١ت ِؼًط ٚ٘ٛ ) اٌّغوت اٌّؼجٟ (:
ٔفط٠ٛٗ ٚ سب٠ٌٛٗ ٚ عا٠ٛ٘ٗ ٚٔذٛ ٘ظٖ األؿّبء ٚؿ١ج٠ٛٗ ٚ أرٟ ثىٍّز١ٓ ٠ّٚؼجب ِؼبً ٠ٚظ١غا وٍّخ ٚادضٖ ِضً: ثؼٍجه ٚدؼغِٛدٚ٘ٛ أْ ٠ 

 فأٙب ِٓ لج١ً اٌّغوت اٌّؼجٟ......

 :ال ٠شٍٛ ٚدىُ اٌّغوت اٌّؼجٟ
  ٗؼٗ ِٓ اٌجٍّخف١جٕٝ ػٍٝ اٌىـغ ٠ٚؼغة فٟ ِذً عفغ أٚ ٔظت أٚ جغ ثذـت ِٛلئِب أْ ٠ىْٛ ِشزَٛ ثىٍّخ ٠ٚ 

  ٗفذ١ٓ ئطا ٠ؼغة ئػغاة ِبال ٠ٕظغف ثبٌؼّخ عفؼب ٚثبٌفزذخ ٔظجب ٚجغا...ٚئِب أْ ال ٠ىْٛ ِشزَٛ ثىٍّخ ٠ٚ 

 

 # اٌّغوت رغو١ت ئؿٕبص فٕـ١ّٗ ) اٌّغوت اإلؿٕبصٞ (:
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 .. رأثؾ شغاً ِٚضً..  شبة لغٔب٘بِضً:  ثّؼٕٝ أْ اٌؼٍُ ٠ىْٛ ػجبعح ػٓ جٍّٗ ف١ٙب ِـٕض ِٚـٕض ئ١ٌٗ 

 ال رأصغ ف١ٗ اٌؼٛاًِ فزمٛي جبء شبة لغٔب٘ب أٚ جبء رأثؾ شغاً  :أإلؿٕبصٞاٌّغوت دىُ 

 فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّٗ ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب دغوخ اٌذىب٠خ.. :  رأثؾ شغا

 ٚ٘ىظا ٠ىْٛ ِٕظٛة ِٚغفٛع ِٚجغٚع ٌٚىٓ اٌذغوخ ال رظٙغ ػ١ٍٗ ٌٛجٛص دغوخ اٌذىب٠خ ألٔه رذىٟ اٌَؼٍَُ وّب ٘ٛ... 

 ملخص:
 ٠ُذىٝ ٚرىْٛ دغوخ اإلػغاة ِمضعٖ ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب ( أإلؿٕبصٞ) اٌّغوت 

 

 ٠ٕمـُ ) اٌؼٍُ ( ئٌٝ:

 ِضً ِذّض ٚػجض هللا ٚسبٌض اؿُ  (1

 أَ ِذّض -أثٛ ٔبطغ -ِضً :أثٛ ِذّض و١ٕٗ  (2

 ٌمت  (3

 

ٚٔذٛ طٌه ٚوبْ اٌؼغة ٠زىْٕٛ دزٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٌٚض.. رىٕٝ سبٌض أثٛ ا١ٌٌٛض ثأثٟ ؿ١ٍّبْ  -أَ وٍضَٛ -أَ سبٌض -ِب طُضع ثأة ٚأَ  -)ٚاٌى١ٕخ ( 

 ٚ رىٕذ ػبئشخ عػٟ هللا ػٕٙب ثـ ػجض هللا ثٓ اٌؼث١غ اثٓ أسزٙب فـ رىٕذ  > ثأَ ػجض هللا <عػٟ هللا ػٕٙب

 ..٘ٛ وً ِب أشَؼغ ثّضح أٚ طَ –)ٚاٌٍمت ( 

 

 ثالثا: اسم اإلشارة.
 :ألـبِٗ

 ِٚب ٠شبع ثٗ ٌٍجّبػخ... -3  ِٚب ٠شبع ثٗ ٌٍّضٕٝ   -2   ِب ٠شبع ثٗ ٌٍّفغص  -1

 ٚوً ٔٛع ِٓ ٘ظٖ األٔٛاع اٌضالصخ ٠أرٟ ِظوغاً ٠ٚأرٟ ِإٔضب ...

 

 ِب٠شبع ثٗ ٌٍّفغص: -1

 ) طا(فبٌّفغص اٌّظوغ ٌفظٗ ٚادضح:   -
 ثبٌظاي ٟٚ٘: ٌٍّٚفغصح اٌّإٔضخ ػشغح أٌفبظ: سّـٗ ِجضٚءح

ِٖ ثبٌىـغ ، طاد)    ِٖ ، طٖ ثبٌـىْٛ ، ٚط ِٗ ثبٌىـغ، رٟٙ ثب١ٌبء ، رٗ ثبإلؿىبْ ، ٚربء ( ، طٞ ، ِط ِٖ ٚ رٟ  ، ر َِ٘ظ ِٖ أٚ طٞ )٘ظٞ،   (..أشٙغ٘ب ِط

 

 ِب ٠شبع ثٗ ٌٍّضٕٝ: -2

 ٌٍّظوغ اٌّضٕٝ : 
 ثب١ٌبء ٔظجب ٚجغا (.. ٚط٠ٕٟثبألٌف عفؼب ،  طاْ)  

 ْ:فزمٛي ٔجخ ٘ظاْ اٌطبٌجب

 ٘ظاْ: -

 ٌٍزٕج١ٗ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة     /٘ب 

 اؿُ ئشبعح ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ األٌف ألٔٗ ٍِذك ثبٌّضٕٝ   / طاْ 

 ربٟٔ ثبألٌف عفؼب ٚثب١ٌبء ٔظت ٚجغا فزمٛي : ٌٍّإٔش اٌّضٕٝ -

 ٔجذذ ٘بربْ اٌطبٌجزبْ :: 

 فؼً ِبع ٚاٌزبء ربء اٌزأ١ٔش     /ٔجذذ

  ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة اٌٙبء ٌٍزٕج١ٗ ال   / ٘بربْ

الء  /فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ األٌف ألٔٗ ٍِذك ثبٌّضٕٝ اٌطبٌجزبْ    / ربْ ْٚ  ثضي ِٓ اؿُ اإلشبعح ٌٚجّغ اٌّظوغ أُ

 

 ِب ٠شبع ثٗ ٌٍجّٛع: -3

( أٚالءِ ٌجّغ اٌّظوغ ٚاٌّإٔش  ٔـزؼًّ ِؼٗ  َْ ْفٍُِذٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ ٌَـئَِه  ْٚ أُ َٚ  لبي رؼبٌٝ )

 ٔبجذْٛ.. ٚ٘إالِء إٌـبء ٔبجذبدٚرمٛي ٘إالِء اٌغجبي  

 ( ٕ٘ب اؿُ ئشبعح ِجٕٟ ػٍٝ اٌىـغ فٟ ِذً عفغ اٌّجزضأ ..أٚالءِ )  

 

 #اؿُ اإلشبعح ِٓ اٌّج١ٕبد.
 ٔمٛي ػٕٗ ِجزضأ فٟ ِذً عفغ ِفؼٛي ثٗ، فٟ ِذً ٔظت، فٟ ِذً جغ ثذغف اٌجغ 

 ثب١ٌبء ٔظجب ٚجغ * ئال ) ٘بطأٟ ٚ ٘بربٟٔ ( فأٔٙب رؼغثبْ ئػغاة اٌّضٕٝ : ثبألٌف عفؼب ٚ

 ٠ؼٕٟ اِؿّب اإلشبعح ٌٍّضٕٝ اٌّظوغ ٌٍّٚضٕٝ اٌّإٔش..أِب ثم١ذ أؿّبء اإلشبعح فٟٙ ِج١ٕخ 

 

 رابعا: األسماء الموصولة .
 ٘ٛ اٌّفزمغ ئٌٝ طٍٗ ٚػبئض طٍٗ ٠ؼٕٟ جٍّٗ رأرٟ ثؼضٖ رٛػذٗ ٚرىشفٗ ٚرج١ٓ اٌّمظٛص ثٗ رؼغ٠فٗ:
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 ألـبِٗ:
 ِشزغوخ -2   سبطخ  -1

 :رأرٟ ٌّؼٕٝ ِج١ٓ ِٚذضص ِضً : أٔٙبسبطخ ثّؼٕٝ -1

 فأٔٗ سبص ثبٌّفغص اٌّظوغ ) اٌظٞ(:  

 اؿُ ِٛطٛي سبص ثبٌّفغص اٌّإٔش   )اٌزٟ(: 

 اؿُ ِٛطٛي سبص ثبٌّضٕٝ اٌّظوغ  )اٌٍظاْ(: 

 اؿُ ِٛطٛي سبص ثبٌّضٕٝ اٌّإٔش   )اٌٍزبْ(: 

 ٚ٘بربْ ( ف١مبي ف١ٙب: رّبِبً ِضً )٘ظاْ  ٚ٘ظاْ اٌٍفظبْ ٠ـزؼّالْ ثبألٌف عفؼب ، ٚثب١ٌبء ٔظت ٚجغ

 .٘ظاْ ٚ٘ظ٠ٓ ٚ ٘بربْ ٚ٘بر١ٓ ٚوظٌه اٌٍظاْ ٚاٌٍزبْ ف١ؼغثبْ ئػغاة اٌّضٕٝ  

الء ٚاٌظ٠ٓ(  َُ  ٌجّغ اٌّظوغ )األُ

 ٌجّغ اٌّإٔش )اٌالرٟ ٚاٌالئٟ( 

 

ُّٞ -ِب  -ِٓ ٟٚ٘ ) ٠ؼٕٟ ث١ٓ اٌّظوغ ٚاٌّإٔش ٚاٌّضٕٝ ٚاٌجّغ ٚاٌّفغص  : ِشزغوٗ ٠ؼٕٟ -2 ؿزخ ِٛطٛالد ؿزخ  (  ٘ظٖ طا -طٚ -اي  -أ

 .رطٍك ػٍٝ اٌّفغص ٚاٌّضٕٝ ٚاٌجّغ اٌّظوغ ٚاٌّإٔش

 

 اٌفغق ث١ٓ ِٓ ِٚب
 .أْ "ِٓ "ٌٍؼبلً رأرٟ ٌٍؼبلً أِب "ِب" فأٙب رـزؼًّ ٌغ١غ اٌؼبلً 

 

 # ِٓ األؿّبء اٌّٛطٌٛخ"اي" اٌضاسٍخ ػٍٝ اؿُ فبػً أٚ اؿُ ِفؼٛي أٚ طفخ ِشجٙٗ .

 .طٛي ئّٔب ٟ٘ أصاح رؼغ٠ففاْ صسٍذ ػٍٝ اؿُ جبِض ١ٌـذ ثبؿُ ِٛ 

 لج١ٍخ ؽٟ سبطخ  ٌغخ ؽٟ رـزؼًّ طٚ ئؿّب ِٛطٛال  ف١مٌْٛٛ: جبءٟٔ طٚ لبَ .. ٠ؼٕٟ اٌظٞ لبَ  أٚ ِٓ لبَ  

ُْ ومٌٛٗ ػؼ ٚ جً # ِٓ األؿّبء اٌّٛطٌٛخ )طا (ثشغؽ أْ ٠زمضِٗ ِب االؿزفٙب١ِخ بَطا أََٔؼَي َعثُُّى َُِّ٠ؼٕٟ  ِب اٌظٞ أٔؼي عثى. 

 ػ١ٍٙب شٟء فٟٙ اؿُ اشبعح.فاْ ٌُ ٠ضسً 

 

 طٍخ اٌّٛطٛي:
رفزمغ اٌّٛطٛالد ئٌٝ ِب ٠ىشفٙب ِٚب ٠ٛػذٙب ، فؼٕضِب رمٛي ٔجخ اٌظٞ فىٍّخ اٌظٞ ِجّٙخ رذزبط ئٌٝ ِب ٠ٛػذٙب  ، ف١ٛػذٙب جٍّخ 

 رأرٟ ثؼض٘ب ٔـ١ّٙب طٍخ اٌّٛطٛي 

  ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة فٟ وً األدٛايفزمٛي جبء اٌظٞ ٔجخ جٍّخ ٔجخ ٘ظٖ ِٓ فؼً ٚفبػً ٔـ١ّٙب طٍخ اٌّٛطٛي ٟٚ٘ ال

 

 جٍّخ طٍخ اٌّٛطٛي:  ٔٛػ١ٓ  أٔٛاع 
 شجٗ جٍّخ  -2  جٍّخ  -1

رزىْٛ ِضال ِٓ فؼً ٚفبػً أٚ ِٓ ِجزضأ ٚسجغ ، ِب أْ رىْٛ اؿ١ّخ أٚ رىْٛ فؼ١ٍخ جٍّخ طٍخ اٌّٛطٛي ئِب ئْ رىْٛ اؿ١ّخ أٚ اٌجٍّخ :

 :٠ٚشزغؽ ف١ٙب فٟ جٍّخ اٌظٍخ أِغاْرىْٛ فؼ١ٍخ ، 

 

 فال ٠جٛػ ِضال أْ رمٛي جبء اٌظٞ اػغثٗ ئطْ ال ثض أْ رىْٛ جٍّخ اٌظٍخ سجغ٠خ  ٌٛ وبٔذ  أْ  رىْٛ سجغ٠خ ِذزٍّخ اٌظضق ٚاٌىظة

 فؼ١ٍخ  أٚ اؿ١ّخ  . 

 فٟ ئفغاصٖ ٚرض١ٕزٗ ٚجّؼٗ ٚرظو١غٖ ٚرأ١ٔضٗ . فزمٛي : جبء اٌظٞ  أوغِزٗ ٚجبءد  ئْ رىْٛ ِشزٍّخ ػٍٝ ػ١ّغ ِطبثك ٌٍّٛطٛي

 زٙب ٚجبء اٌٍظاْ أوغِزّٙب ٚجبءد اٌٍزبْ أوغِزّٙب ٚعأ٠ذ اٌظ٠ٓ أوغِزُٙ  ٚعأ٠ذ اٌالرٟ أوغِزُٙٓ  ٚ٘ىظا ...!اٌزٟ أوغِ

 

 ػٍٝ أْ ٘ظا اٌؼ١ّغ ٠جٛػ دظفٗ ٌٍؼٍُ ثٗ ئطا وبْ ٚاػذب ِؼٍَٛ فأٗ ٠جٛػ دظفٗ ؿٛاء وبْ ِغفٛػب أٚ ِٕظٛثب أٚ ِجغٚعا  ثبٌذغف.

 

 ٚاٌجبع ٚاٌّجغٚع جبء اٌظٞ فٟ اٌضاِع ٘ظا ٘ٛ اٌظغف ٚاٌجبع ٚاٌّجغٚع . اٌظغف ِضً جبء اٌظٞ ػٕضن شجٗ اٌجٍّخ:

 

 

 خامسا:  المعرف بـ ال 
 رٕمـُ اي اٌّؼغفخ ئٌٝ صالصخ ألـبَ :

 ٌزؼغ٠ف اٌؼٙض )أي اٌؼٙض٠خ( -1
 رٕمـُ اٌٝ لـ١ّٓ: ٚ

 ػٌٙض طٕٟ٘    ػٌٙض طوغٞ 
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فغؽ ٔـ١ّٙب  أي اٌؼٙض٠خ أٞ اٌفغؽ اٌّؼٙٛص اٌظٞ طوغٔبٖ لغ٠جبً ، ٌىٓ ٌٛ أْ رمٛي : اشزغ٠ذ فغؿبً صُ ثؼُذ اٌفغؽ ،فأي فٟ اٌ اٌؼٙض اٌظوغٞ

 لٍذ: اشزغ٠ذ فغؿب صُ ثؼذ فغؿبً . فبٌفغؽ اٌضب١ٔخ غ١غ اٌفغؽ األٚي 

 

 .ٔٗ فالْ ، فٙظا ٘ٛ اٌؼٙض اٌظٕٟ٘ ئطا أؽٍك اٌّض٠غ فمٍذ :جبء اٌّض٠غ ُػغف أ ٚجبء اٌمبػٟ    اٌؼٙض اٌظٕٟ٘:

 

 ٌجٕـ١خ(ٌزؼغ٠ف اٌجٕؾ ) اي ا - -2

 ئطا ٌُ رغص ثٗ عجً  ثؼ١ٕٗ ٚال اِغأح ثؼ١ٕٙب ٚئّٔب أعصد أْ جٕؾ اٌغجً أفؼً ِٓ جٕؾ اٌّغأح،  ومٌٛه : اٌغجً أفؼً ِٓ اٌّغأح

 

  ٌزؼغ٠ف االؿزغغاق )اي االؿزغغال١خ(  -3

 :رٕمـُ ئٌٝ لـ١ّٓ ٚ

ُْ َػِؼ١فبً ومٌٛٗ رؼبٌٝ :ثبػزجبع دم١مخ اإلفغاص ب ـَ ُسٍَِك اإِلٔ َٚػؼ١فَ ٚ٘ظٖ اٌزٟ ٠ ٍْ  .ظخ ئْ ٠مغ ِىبٔٙب وً ، ف١ظخ ئْ رمٛي سٍك وً ئٔـب

 .ئطا لٍذ : أٔذ اٌغجً أٞ اٌجبِغ ٌظفبد اٌغجً اٌّذّٛصح :ثبػزجبع طفبد اإلفغاص

 

 
 

 سادسا : المعرف باإلضافة:
ا ِؼبف ئٌٝ اٌؼٍُ ٚغالَ ئطا أػ١ف ئٌٝ ٚادض ِٓ اٌشّـخ اٌّظوٛعح فبٔٗ ٠ىْٛ ِؼغفخ ِضً غالِٟ ٘ظا ِؼبف ئٌٝ اٌؼ١ّغ / ٚغالَ ػ٠ض ٘ظ 

 ٘ظا ِؼبف ئٌٝ اؿُ ئشبعح ، ٚغالَ اٌظٞ فٟ اٌضاع ِؼبف ئٌٝ  االؿُ اٌٛطٛي ٚغالَ اٌمبػٟ ِؼبف ئٌٝ اٌّؼغف ثـ اي .

 المبتدأ والخبر
،  إٚال ثبٌظغ٠خِِضً ػ٠ض ،  ٚ لض ٠ىْٛ اٌّجزضأ اؿُ  اٌظغ٠خ٘ٛ االؿُ اٌّجغص ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٍفظ١خ ٌإلؿٕبص ، فبالؿُ رشًّ االؿُ اٌّجزضأ :

 .ِضً : ) ئْ رظِٛٛا س١ٌغ ٌىُ  (

 .ئْ ِذّضاً ِجزٌٙض  ِضً٘ٛ اٌّـٕض اٌظٞ رزُ ثٗ ِغ اٌّجزضأ فبئضح :اٌشجغ 

 

 

 اٌغفغ. اٌّجزضأ ِغفٛع ٚ اٌشجغ ِغفٛع ، دىُ اٌّجزضأ ٚاٌشجغ : 

 األطً فٟ اٌّجزضأ أْ ٠ىْٛ ِؼغفخ. ثّؼٕٝ : أٔٗ ال ٠ظخ أْ ٠ىْٛ ٔىغح 

ٌٓ  ٌظٌه رمٛي : ػ٠ضٌ   .....ٔبجٌخ ، ِذٌّض ِجزٌٙض ،األؿزبٌط دبػٌغ ، ٘ظا ِإِ

 *  ٌىٓ اٌّجزضأ لض ٠أرٟ ٔىغح ثّـٛؽ ، ثشٟء ٠شفغ ٌٗ :
 

 اٌّـٛغبد:
 ، فزمٛي ِضال : ِب ؽبٌٌت ِجزُٙض  أْ ٠ـجك ثبٌٕفٟ  -

 

١ٌـذ ِٓ اٌّؼبعف ئٌٗ ، ٚ ٌظٌه ال ، فمٌٛٗ ػؼ ٚ جً : ) ئٌٗ ( ٕ٘ب ٔىغح  أئٌٗ ِغ هللا  ، ِضً : لٌٛٗ رؼبٌٝ  أْ رـجك ثبؿزفٙبَ -

 .مذ ثبؿزفٙبَ جبػ االثزضاء ثٙب ٠ظخ االثزضاء ثٗ ، ٌىٓ ٕ٘ب ٌّب ؿج

 : ئطا جبء ِب ٠شظظٙب -

 

ٌٓ س١ٌغ ِٓ ِشغٍن ٚ  أْ رمغ ِٛطٛفخ ألْ اٌٛطف ٠مغة إٌىغح ئٌٝ اٌّؼبعف ، ِضً لٌٛٗ ػؼ ٚجً :  اٌّٛػغ األٚي : ٚ ٌؼجٌض ِإِ

 ٌٛ أػججىُ 

  .ئطا أػ١فذ ، ِضً ٌٛ لٍذ : لٍُ ِذّض ِز١ٌّؼ ، أٚ ِّزبػ :اٌّٛػغ اٌضبٟٔ 

 

 أنواع الخبر: )ثالثة ( 
 شجٗ جٍّخ  -3   جٍّخ -2   ِفغص   -1

 

 .ٌخ ، اٌؼٍُ أِبٔخ ،اٌؼًّ أِبٔخومٌٛه : اٌؼٍُ عؿب : فبٌّفغص# 

 

 ئٌٝ اٌـٙغومٌٛه :اٌؼٍُ ٠ذزبط ٌإلسالص ، اٌؼٍُ ٠ذزبط ئٌٝ اٌزؼت ، اٌؼٍُ ٠ذزبط  أؿ١ّخ : # اٌجٍّخ

ِضً لٌٛه : اٌؼٍُ ؽغ٠مٗ طؼت ٚ ٌىٕٗ ٠ـ١غ ػٍٝ ِٓ ٠ـغٖ هللا ػ١ٍٗ ، اٌؼٍُ ؽغ٠مٗ شبق ، فجٍّخ ؽغ٠مٗ شبق ٘ظٖ ِىٛٔخ جٍّخ فؼ١ٍخ أٚ  

 ِٓ ِجزضأ ٚ سجغ ٟٚ٘ فٟ ِذً عفغ ٌشجغ .

 

 ٚ٘ٛ اٌظغف ٚاٌجبع ٚاٌّجغٚع ِضً ) اٌغوت أؿفً ِٕىُ(. شجٗ اٌجٍّخ:#
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 ا ٚلغ اٌشجغ جٍّخ فالثض ٌٗ ِٓ عاثؾ ٠غثطٗ ثبٌّجزضأ ٠ظً ث١ّٕٙب  ٘ظا ٘ٛ اٌغاثؾ أٚ ؿجت ٠ظً ٘ظٖ اٌجٍّخ ثبٌّجزضأ ال ثض فٟ جٍّخ اٌشجغ ئط

 

 الروابط: أنواع
 

ُُ ؽغ٠مُٗ شبقٌ ي طٌه لٌٛه : ٚ ٘ٛ األطً فٟ اٌغثؾ فٟ اٌجٍّخ جٍّخ اٌشجغ ٚاٌّجزضأ ، ِضب أٚال / اٌؼ١ّغ:   .اٌؼٍ

 الِخ عفؼٗ اٌؼّخ اٌظب٘غح ، ِجزضأ أٚي ِغفٛع ٚػ :  فبٌؼٍُ

 .ِجزضأ صبٟٔ ِغفٛع ٚػالِخ عفغ اٌؼّخ ٚ٘ٛ ِؼبف ٚاٌٙبء ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً جغ ، ٚ٘ٛ ِؼبف ئ١ٌٗ :   ؽغ٠مٗ

 .سجغ اٌّجزضأ اٌضبٟٔ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ ، ٚجٍّخ ؽغ٠مٗ شبق : فٟ ِذً سجغ اٌّجزضأ األٚي اٌظٞ ٘ٛ اٌؼٍُ   : شبق

 

 

 

 صب١ٔب/ اإلشبعح: 

 ضبي :ِذّض ٌ طٌه اٌغجً ِإِٓ ُِ

 ِجزضأ أٚي ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ . :  ِذّض

 )طا (  ِجزضأ صبٟٔ فٟ ِذً عفغ . اٌالَ : الَ ثؼض .اٌىبف : وبف اٌشطبة .  :  طٌه

) ِذّض ( ثضي ِٓ طٌه .ِإِٓ : سجغ اٌّجزضأ .ٚاٌجٍّخ ِٓ اٌّجزضأ ٚاٌشجغ : فٟ ِذً عفغ سجغ اٌّجزضأ األٚي اٌظٞ ٘ٛ  :  اٌغجً

 .(  ٚاٌّجزضأ األٚي ٘ٛ : اإلشبعح ٚاٌغاثؾ ث١ٓ جٍّخ اٌشجغ )طٌه اٌغجً ِإِٓ

 

 . صبٌضب/ئػبصح اٌّجزضأ ثٍفظٗ فٟ جٍّخ اٌشجغ

 اٌذبلخ ِب اٌذبلخ   رؼبٌٝ:لبي  ِضبي:

 ِجزضأ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ ٟٚ٘ ِجزضأ أٚي .  : اٌذبلخ

 : سجغ اٌّجزضأ اٌضبٟٔ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ .ِجزضأ صبْ ٍ فٟ ِذً عفغ .اٌذبلخ    :  ِب

 .فٟ ِذً عفغ سجغ اٌّجزضأ األٚي ٚاٌغاثؾ ث١ٓ جٍّخ اٌشجغ )ِب ٌذبلخ  :  جٍّخ )ِب اٌذبلخ (

 

 عاثؼب/اٌؼَّٛ فٟ جٍّخ اٌشجغ .

 أْ ٠ضسً اٌّجزضأ فٟ ػَّٛ ٍ فٟ جٍّخ اٌشجغ .ِؼٕبٖ :

 ػ٠ض ٌ ٔؼُ َ اٌغجً : ِضبي :

 فٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ .ِجزضأ ِغ  ٌَ :  ػ٠ض

 فؼً ِبع جبِض .  ََ :  ٔؼُ

 .) ٔؼُ اٌغجً ( : فٟ ِذً عفغ سجغ فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ .ٚجٍّخ :  اٌغجً

 

 

 # ِزٝ ٔذزبط ٘ظٖ اٌغٚاثؾ  ث١ٓ جٍّخ اٌشجغ ٚاٌّجزضأ ..؟
 اٌّجزضأ فٟ اٌّؼٕٝ فال دبجخ ئٌٝ ٘ظا اٌغاثؾ .فاْ وبٔذ جٍّخ اٌشجغ ٟ٘ ٔفؾ  .ئطا ٌُ رىٓ جٍّخ اٌشجغ ٟ٘ ٔفؾ اٌّجزضأ فٟ اٌّؼٕٝ

 

  –شجخ اٌجٍّخ  -# شجٗ اٌجٍّخ اٌّمظٛص ثٗ: ١ٌؾ اؿّب ً ِذؼب ٚال ِفغصا ً ِذؼب ً ٚ٘ٛ شج١ٗ ثبٌجٍّخ ٌٚظٌه ؿّٟ ثـ 
 اٌظغف ، اٌجبع ٚاٌّجغٚع . ٚ٘ٛ لـ١ّٓ:

 

 اٌظٞ ٠ضي ػٍٝ اٌؼِبْ أٚ اٌّىبْ : اٌظغف ٛ٘ٚ 

 ِضبي : اٌفغط ُ ِغ اٌؼ١ك :

 ِجزضأ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ . :  اٌفغط

 ظغف ِٕظٛة ػٍٝ اٌظغف١خ ٚ٘ٛ ِؼبف .  :  ِغ

 ‘‘ .اٌفغط ’’ِؼبف ئ١ٌٗ .ٚشجخ اٌجٍّخ ) ِغ اٌؼ١ك ( : فٟ ِذً عفغ سجغ اٌّجزضأ  َِ :  اٌؼ١ك

 

 دغف جغ ٠أرٟ ثؼضٖ اؿُ ِجغٚع ثٗ .  :اٌجبع ٚاٌّجغٚع 

 ِضبي : عػلٕب فٟ اٌـّبء :

 فٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ ٚ٘ٛ ِؼبف .ِجزضأ ِغ :  عػق

 فٟ ِذً جغ ِؼبف ئ١ٌٗ .فٟ اٌـّبء : جبع ِٚجغٚع ٚ٘ٛ فٟ ِذً عفغ سجغ اٌّجزضأ . :  ٚإٌب 

 

 اٌذُّض هللِ  لٌٛٗ ػؼ ٚجً : 

 : ِجزضأ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ .هلل : جبع ِٚجغٚع ٚ٘ظا اٌجبع ٚاٌّجغٚع ٘ٛ اٌشجغ فٟ ِذً عفؼٗ .  اٌذّضُ 

 

 ٚاٌجبع ٚاٌّجغٚع ِزؼٍمبْ ثّذظٚف . # اٌظغف
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 ٚاٌغوت أؿفً َ ِٕىُ : ِضبي :

 رمض٠غٖ : ٚاٌغوت ُ ِـزمغ ٌ أؿفً ِٕىُ .ئِب أْ رمضع اؿُ أٚ رمضع فؼٍٗ .

 ٚاٌغوت اؿزمغ أؿفً ِٕىُ أٚ : ٚاٌغوت ٠ـزمغ أؿفً ِٕىُ .

 ٌٚىٓ ٌٍز١ـ١غ ٔمٛي :

 أؿفً فٟ ِذً عفغ اٌشجغ .ٔمٛي : ‘‘  اٌغوت أؿفً ِٕىُ ’’ ئْ اٌشجغ ٘ٛ شجخ اٌجٍّخ 

 ٚئال شجخ اٌجٍّخ صائّب ً ٠مّضع ِؼٙب ِذظٚف رزؼٍك ثٗ 

 

 

 

 

 

 رمضَ اٌشجغ ػٍٝ اٌّجزضأ :
 (.ِذّض ٌ ِجزٙض ٌ) األطً أْ ٠أرٟ اٌّجزضأ صُ اٌشجغ .

 جبئؼح ، ٚٚاججخ .ٌٚىٓ لض ٠شبٌف ٘ظا األطً ِٚشبٌفخ ٘ظا األطً : 

 فٟ اٌمبػخ ِذّض ٌ  ذٛ :ِٓ رمضَ اٌشجغ ػٍٝ  اٌّجزضأ فٟ ٔ فبٌجبئؼ -

 ػٍٝ اٌّجزضأ ٚطٌه فٟ ِـبئً : ٠جت رمض٠ُ اٌشجغ -

 أْ ٠ىْٛ اٌشجغ اؿُ اؿزفٙبَ  - 1

 ِضبي : أ٠ٓ ػ٠ـٌض :

 اؿُ اؿزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ فٟ ِذً عفغ سجغ ِمضَ   :  أ٠ٓ

 .ِجزضأ ِإسغ ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ   ٌَ :  ػ٠ـض

 

 ‘‘ِفغصا ً ثً ئٔٗ شجخ جٍّخ ٚاٌّجزضأ ٔىغح  أٔٗ ١ٌؾ اؿُ –أْ ٠ىْٛ اٌشجغ غ١غ ِفغص ثّؼٕٝ  -2

 ِضبي :فٟ اٌـضاع ِ عجً ٌ 

 ف١جت د١ٓ ئطْ رمض٠ُ اٌشجغ ٚرأس١غ اٌّجزضأ . أْ ٠ىْٛ اٌّجزضأ ِؼبفب ً ئٌٝ ػ١ّغ ٠ؼٛص ئٌٝ ثؼغ اٌشجغ -3

 فٟ اٌضاع ِ طبدجٙب : ِضبي :

 جبع ِٚجغٚع سجغ ٌ ِمضَ .  فٟ اٌضاع :

 ِٓ لٌٛه فٟ اٌضاع .‘‘ اٌضاع ’’ بء : ِؼبف ئ١ٌٗ فٟ ِذً جغ رؼٛص ػٍٝ ثؼغ اٌشجغ ٚ٘ٛ ِجزضأ ِإسغ ٚ٘ٛ ِؼبف .اٌٙ  طبدت :

 

 * أزجبٖ ٕ٘بن فغق ث١ٓ لٌٕٛب فٟ اٌضاع عجً ٌ ، ٚفٟ اٌضاع ِ ِذّض ٌ .

 ئطا وبْ اٌّجزضأ ِؼغفخ ٚاٌشجغ غ١غ ِفغص : فاْ اٌزمض٠ُ ٚاٌزأس١غ جبئؼ .

 ِفغصا ً : فأٗ ٠جت رمض٠ُ اٌشجغ . ٌىٓ ئطا وبْ اٌّجزضأ ٔىغح ٚاٌشجغ ١ٌؾ اؿّب ً

 
 # اٌـجت فٟ رأس١غ اٌّجزضأ ٚرمض٠ُ اٌشجغ:

ب ٠شظظٙب ٚرطٍجٗ ؽٍجب ً دض١ضب ً. - ّّ  ٌئال ٠ٍزجؾ اٌشجغ ثبٌظفخ ألْ إٌىغح ػبِخ فٟٙ رجذش ػ

 

 فٟ اٌؼغث١خ وٍّبد ال ٠جٛػ أْ رىْٛ ِإسغح ثً الثض أْ رىْٛ فٟ طضع اٌىالَ ِٕٙب :
  َأؿّبء االؿزفٙب 

 ء اٌشغؽ أؿّب 

  ِٜب اٌزؼجج١خ  ٚثؼغ اٌىٍّبد األسغ 

 ٌٚظٌه ٔمٛي ئْ أ٠ٓ ٕ٘ب سجغ ِمضَ فٟ ِذً عفغ ٠ٚجت رمض٠ّٗ ٕ٘ب ألْ ٌٗ طضع اٌىالَ .

 

 كان وأخواتها
:جّغ ٔبؿز ٚإٌبؿز فٟ اٌٍغخ ِشزك ِٓ إٌـز ،ٚإٌـز فٟ اٌٍغخ اإلػاٌخ ٠مبي : ٔـشذ اٌشّؾ اٌظً ، ئطا إٌٛاؿز وبْ ِٓ إٌٛاؿز :ٚ 

 أػاٌزٗ .

 ِب ٠غفغ دىُ  اٌّجزضأ ٚاٌشجغ . :إٌبؿز فٟ االططالح

 فبٌٕبؿز ٠ضسً ػٍٝ ِب أ طٍٗ اٌّجزضأ ٚاٌشجغ ف١ٕـز دىُ اٌّجزضأ ٚاٌشجغ ٠ٚأرٟ ثذىُ ٚػًّ جض٠ض .

 إٌٛاؿز صالصخ أٔٛاع :
 . -وبْ ٚأسٛارٙب  –ِب ٠غفغ اٌّجزضأ ٠ٕٚظت اٌشجغ ٚ٘ٛ األٚي :

 . -ئْ ٚأسٛارٙب  –٠ٚغفغ اٌشجغ ٚ٘ٛ  ػىـٗ ٚ٘ٛ ٠ٕظت اٌشجغ اٌضبٟٔ :

 . -ظٓ ٚأسٛارٙب  –ٚ٘ٛ ‘‘ ٠ٕظت اٌّجزضأ ٚاٌشجغ ’’ ِب ٠ٕظجّٙب ِؼب ً  اٌضبٌش :

 

 :فوارق مهمة
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  ًفٟ ثبة وبْ : اؿّٙب .ٚاٌشجغ :سجغ٘ب  -ِجزضأ ً  –٠ٚـّٝ األٚي اٌظٞ وبْ فٟ األط 

 . ِٚضً طٌه فٟ ثبة ئْ : اٌّجزضأ : اؿّٙب ٚاٌشجغ : سجغ٘ب 

 ٟ٠ـّٝ ِفؼٛالً صب١ٔب ً . -اٌشجغ  –ثبة ظٓ ٚأسٛارٙب : ٠ـّٝ اٌّجزضأ : ِفؼٛي أٚي .اٌضبٟٔ  ٚف : 

 

 ٚوبْ ٚأسٛارٙب صالصخ ػشغح فؼال ً ٟٚ٘ :
 وبْ ٚأسٛارٙب رمـُ ِٓ ٔبد١خ اٌؼًّ ػٍٝ صالصخ ألـبَ :

 –أطجخ  –وبْ ) : رٕمـُ ئٌٝ صّب١ٔخ أفؼبي –٘ظا ػٍّٙب  -ِب ٠غفغ اٌّجزضأ ٠ٚـّٝ اؿّٙب  ٠ٕٚظت اٌشجغ ٠ٚـّٝ سجغ٘ب  ثال شغؽ   -1

 .(١ٌؾ  –طبع  –ثبد  –ظً  –أِـٝ  – أػذٝ

 ئ١جب ً .ِضً : طبع اٌجٛ ثبعصا ً ، وبْ هللا غفٛعا ً ، ١ٌؾ ػ٠ض ٌ دبػغا ً ، ظً األؿزبط شبعدب ً ٌٍضعؽ ، أطجخ ِذّض ٌ ٔش١طب ً ، أِـٝ ػ٠ض ٌ و

 

 ئػغاة :وبْ هللا غفٛعا ً :

 بؿز ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ .فؼً ِبع ٔ  :  وبْ

 اؿُ وبْ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ .  :  هللا

 سجغ وبْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ .  : غفٛعاً 

 

ٌٟ أٚ شجٙٗ  -ِب ٠غفغ اٌّجزضأ ٠ٕٚظت اٌشجغ ثشغؽ ٚ٘ٛ  -2  –ػاي ) : ٚشجٗ إٌفٟ ٘ٛ: إٌٟٙ ٚاٌضػبء. ٚ٘ٛ أعثؼخ أفؼبي  -أْ ٠زمضَ ػ١ٍٗ ٔف

 . (أفه –فزئ  –ثغح 

 ال ٠ؼاي ػ٠ٌض غبئجب ً : ِضبي إٌفٟ :

 دغف ٔفٟ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة . :  ال

 فؼً ِؼبعع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ . :  ٠ؼاي

 اؿُ ٠ؼاي ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ . ٌَ :  ػ٠ض

 سجغ ٠ؼاي ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ . ًَ :  غبئجب

 

 ٚال ٠ؼاٌْٛ ِشزٍف١ٓ  لٌٛٗ رؼبٌٝ : 

  ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة .ال ٔبف١خ ال  : ال

 فؼً ِؼبعع ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ صجٛد إٌْٛ ألٔٗ ِٓ األفؼبي اٌشّـخ .  : ٠ؼاٌْٛ

 اؿُ ٠ؼاي فٟ ِذً عفغ .  ٚاٌٛاٚ : 

 سجغ ٠ؼاي ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء ألٔٗ جّغ ِظوغ ؿبٌُ  : ِشزٍف١ٓ

 

ََ ) خ اٌظغف١خ ٚ٘ٛ فؼً ٚادض ِٚ٘ٛب ٠غفغ اٌّجزضأ ٠ٕٚظت اٌشجغ ثشغؽ أْ ٠زمضَ ػ١ٍٗ )ِب( اٌّظضع٠ -3  ( .َصا
( صائّبً ٟ٘ ِظضع٠خ ظغف١خ ،  ثّؼٕٝ ٠ّىٓ رأ٠ًٚ اٌفؼً ِؼٙب ثّظضع ٚ رضي ػٍٝ ػِٓ ٘ظا ِؼٕٝ لٌٕٛب ظغف١خ .  ََ  ئطْ )ِب( اٌزٟ لجً )صا

 

 التمام و النقصان في باب كان وأخواتها: 
وبْ ػ٠ٌض ِجزٙضاً  -ٓ اٌشجغ ٚال ٠ىفٟ اٌّغفٛع ػٓ إٌّظٛة. ثّؼٕٝ ٌٛ لٍذ ٘ٛ أْ رذزبط وبْ ئٌٝ اؿُ ٚسجغ فٟٙ ال رـزغٕٟ ػ # إٌمظبْ :

ب فؼً ، ٌٛ لٍذ وبْ ػ٠ض فأٔذ رٕزظغ رجمٝ ِٕزظغاً رغ٠ض اٌفبئضح ٌُ ٠ذظً ئٌٝ ا٢ْ ِب ٠شفٟ غ١ٍٍه ٌٚظٌه ٔمٛي ػٕٙب أٔٙب ٔبلظخ ٘ظا ِؼٕٝ لٌٕٛ

 . ِؼٕٝ وٛٔٙب ٔبلظخغٕٟ ػٓ اٌشجغ ٚال ٠ىزفٟ ثبٌّغفٛع ٘ظا ال ٠ـز ِبع ٔبلض ٔبؿز ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ ، ٔبلض ٠ذزبط ئٌٝ سجغ

 

 )سغَط ػ٠ُض (  .ِضً  ٟ٘ اٌزٟ رىزفٟ ثبٌّغفٛع ٚال دبجخ ٌٍّٕظٛة : # اٌزّبَ

ْ ٌىٓ ٌٛ لٍذ )طبع ػ٠ض( ، )وبْ ػ٠ض( ، )١ٌؾ ػ٠ض( ، ١ٌؾ ف١ٗ فبئضح ال ٠غٕٟ اٌّغفٛع ثً أٔذ ثذبجخ ئٌٝ  إٌّظٛة ، ئطْ اٌزّبَ فٟ ثبة وب

 ٚال رـزغٕٟ ػٓ إٌّظٛة فٟٙ ثذبجخ ئٌٝ ِٕظٛثٙب . بالمرفوعأٔٙب ال رىزفٟ  ٘ٛ

 .أِب اٌزّبَ فٙٛ أْ ٠ـزغٕٝ ثبٌّغفٛع ػٓ إٌّظٛة

)فَزَِئ _ َٚػاَي _ ١ٌٚؾ( فٙظٖ األفؼبي اٌضالصخ ال رأرٟ ئال ٔبلظخ ، ٚال ٠جٛػ أْ رأرٟ ربِخ   ِب ػضاوً أفؼبي ٘ظا اٌجبة اٌضالصخ ػشغ رأرٟ ربِخ 

  .زِئ ٚ ػاي ٚ ١ٌؾ()فَ 

 

 :جٛػ دظف ْٔٛ وبْ ئال ثشّـخ شغٚؽ ال ٠

 )٠ىْٛ( ٚ)رىْٛ( ٚ)ٔىْٛ(ٚ)أوْٛ( فاْ وبٔذ ثٍفع األِغ أٚ اٌّبػٟ ٌُ ٠جؼ دظف ٔٛٔٙب . أْ رىْٛ ثٍفع اٌّؼبعع -1

 ثّؼٕٝ أٔٙب ئطا وبٔذ ِغفٛػخ أٚ ِٕظٛثخ ال ٠جٛػ دظف ٔٛٔٙب . أْ رىْٛ ِجؼِٚخ  -2

ًَ اٌىالَ ٌُ ٠جؼ دظف ٔٛٔٙب ثّؼٕٝ أْ ال رىْٛ ِٛلٛفبً ػ١ٍٙب فاطا ٚلف ػ١ٍٙب ٚجت طوغ إٌْٛ ،  أْ ال رىْٛ ِٛلٛفبً ػ١ٍٙب  -3 فاطا ِٚط

 )أْ ال رىْٛ ِٛلٛفبً ػ١ٍٙب فاْ وبٔذ ِٛلٛفبً ػ١ٍٙب ٌُ ٠جؼ دظف ٔٛٔٙب ( ثّؼٕٝ الثض أْ رىْٛ فٟ ٚطً اٌىالَ .

 ت طوغ إٌْٛ ٌُٚ ٠جؼ دظفٙب.فاْ وبٔذ ِزظٍخ ثؼ١ّغ ٔظت ٚج ٚأْ ال رىْٛ ِزظٍخ ثؼ١ّغ ٔظت  -4

فاطا ارظٍذ ثـبوٓ ٚجت دظف إٌْٛ ٚؿ١أرٟ ث١بْ طٌه..)أْ ال رىْٛ ِزظٍخ ثـبوٓ فاطا ارظٍذ  ٚأْ ال رىْٛ ِزظٍخ ثـبوٓ   -5

 ٌُٚ أُن ثغ١ب  ِضبي طٌه لٌٛٗ ػؼ ٚجً :  ثـبوٓ ٚجت طوغ إٌْٛ ٌُٚ ٠جؼ دظفٙب (
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 و١ف رؼغة )ٌُٚ أُن ثغ١ب(؟

 ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة دغف ٔفٟ ٚجؼَ ( ٌُ)

إٌْٛ اٌّذظٚفخ ٌٍزشف١ف ، ٚاؿّٙب ػ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ أٔب اؿُ أوٓ ػ١ّغ ِـززغ ٚفؼً ِؼبعع ِجؼَٚ ٚػالِخ جؼِٗ اٌـىْٛ   )أُن(

 .رمض٠غٖ أٔب

 سجغ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ  )ثغ١ب(

 

 المشبه بـ ) ليس (.
 .لٌٛه )ِب ػ٠ض دبػغاً( ِؼٕبّ٘ب ٚادض ٚ٘ٛ ئفبصح إٌفٟ }ٔفٟ اٌذؼٛع{ِضً  ٕظت اٌشجغرغفغ اٌّجزضأ ٚزؼًّ ػًّ )١ٌؾ( فرٟٚ٘ 

 ٌغزبْ: ٚف١ٙب
 ٟٚ٘ )ئػّبٌٙب ػًّ ١ٌؾ( رغفغ اٌّجزضأ ٠ٚـّٝ اؿّٙب ٚرٕظت اٌشجغ ٠ٚـّٝ سجغ٘ب . )ٌغخ لغ٠ش(  -1

ؼً ف١مٌْٛٛ )ِب ػ٠ض دبػٌغ( )ال ٠ؼٍّٛٔٙب ػًّ ١ٌؾ( ثً ٠ٍّٙٛٔٙب ػٍٝ األطً فٟ اٌذغف أٔٗ ال ٠ؼًّ ٚأْ اٌؼًّ ٌٍف )ٌغخ ثٕٟ ر١ُّ(  -2

)ِب( ٔبف١خ دغف ٔفٟ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة ٚ )ػ٠ض( ِجزضأ ٚ )دبػٌغ( سجغٖ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼخ اٌؼّخ ٚػٍٝ ٘ظا فٟٙ ال رؼًّ ٚال 

 .رإصغ ش١ئبً فٟ اٌّجزضأ ٚاٌشجغ ٘ظا ػٕض اٌز١١ّ١ّٓ

 

 ...ؼٍّٙب ٌٗ شغٚؽ ، فػٕض اٌذجبػ١٠ٓ ال رؼًّ ٘ظا اٌؼًّ ِطٍمبً ٌىٓ 

  ِب ػًّ ١ٌؾ: ئػّبيشغٚؽ 
 

ٍٛ لٍذ )ِب دبػٌغ ػ٠ض( فأٗ ٠جت ئّ٘بٌٙب ف ؛ٍٛ رمضَ اٌشجغ ػٍٝ اٌّجزضأ ٚجت ئّ٘بٌٙب ٚػضَ ئػّبٌٙبفأْ ٠زمضَ اؿّٙب ػٍٝ سجغ٘ب  -1

 .ٚال ٠جٛػ ئػّبٌٙب ال ػٕض اٌذجبػ١٠ٓ ٚال ػٕض اٌز١١ّ١ّٓ

 دغف ٔفٟ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة  فزمٛي )ِب( 

 .َ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼخ اٌؼّٗسجغ ِمض   )دبػٌغ(

 .ِجزضأ ِإسغ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼخ اٌؼّٗ   )ػ٠ض(

 )ِب( ٍِّٙخ ٕ٘ب ال رؼًّ ال ػٕض اٌذجبػ١٠ٓ ٚال ػٕض اٌز١١ّ١ّٓ ٌزمضَ اٌشجغ ػٍٝ االؿُ ...

                                      

 .ئْ ػ٠ض ِجزٙض(ومٌٛه )ِـب   أْ ال رمزغْ ثاْ اٌؼائضح. فاْ الزغٔذ ثطً ػٍّٙب أ٠ؼب -2

 ٔبف١ٗ  ..   ِب 

 ٔبف١ٗ ِإوضٖ ػائضح ..  أْ 

 ِجزضأ ...   ػ٠ض 

 فال ٠جٛػ ئػّبي  )ِب( فٟ ٘ظا اٌذبٌخ ئطا رشٍف ٘ظا اٌشغؽ . ٖسجغ  ِجزٙض 

 

َّّ . فاْ صسٍذ ئال ػٍٝ اٌشجغ فٕمؼذ إٌفٟ ثطً اٌؼًّ أ٠ؼب  وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ أْ ال ٠ٕزمغ ٔفٟ سجغ٘ب ثـ ئال -3 َذ ُِ ب  َِ ٌض ئاِلَّ َعُؿٌٛي َٚ

 ُْ ُْ َػٍَٝ أَْػمَبثُِى ًَ أمٍََْجزُ ْٚ لُزِ بَد أَ َِّ ًُ أَفَاِْ  ُؿ ِٗ اٌغُّ ٓ لَْجٍِ ِِ  .لَْض َسٍَْذ 

 ٔبف١ٗ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة. ِب:

 ِجزضأ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ.  ِذّض:

ٍغٝ ال ػًّ  ٌٗ  ئال:  ُِ  .دغف اؿزضٕبء  

 عفؼٗ اٌؼّٗ.. سجغ اٌّجزضأ ِغفٛع ٚػالِخ  عؿٛي:

 إن وأخواتها:
 .إٌٛع ٠ٕظت اٌّجزضأ ٠ٚغفغ اٌشجغ ٟٚ٘ إٌٛع اٌضبٟٔ ِٓ أٔٛاع إٌٛاؿز ٚ٘ظا

 (  ٌؼً  -١ٌذ   -وبْ   -ٌىٓ   -أْ -ئْ األدغف إٌبؿشخ  ػضص٘ب ؿزخ ) 

سجغ٘ب  فؼٍّٙب ػىؾ ػًّ وبْ ٘ظٖ األدغف اٌـزخ رضسً ػٍٝ اٌّجزضأ ٚاٌشجغ فزٕظت اٌّجزضأ ف١ـّٝ أؿّٙب ٚرغفغ اٌشجغ ٠ٚـّٝ  ػٍّٙب:

 ٚأسٛارٙب.

 ٘ظٖ أألدغف  ٌٙب ِؼبٟٔ :
 رف١ض اٌزٛو١ض   )ئْ( -

 رف١ض االؿزضعان.   )ٌىٓ(  -

 رف١ض اٌزشج١ٗ.  )وأْ(   -

  )ْرف١ض اٌظٓ فٙظا ِـزشضَ ٚشبئغ فأد١بٔب ٔمٛي وأْ ػ٠ض ِغ٠غ ِضً أظٓ ػ٠ض ِغ٠غ أد١بٔبً )وأ 

 رف١ض اٌزّٕٟ.  )١ٌذ(  -

 ٚ٘ٛ ؽٍت اٌّذّٛص اٌّـزذت أٚ اٌظٞ ٠مغة أْ ٠مغ ومٌٛه )ٌؼً هللا ٠غدّٕٟ (   رف١ض اٌزغجٟ.  )ٌؼً(  -

  )ًٌإلشفبق أد١بٔب وزٛلغ اٌّىغٖٚ ومٌٛه ) ٌؼً ػ٠ض دظً ٌٗ شٟء (  ٠ؼٕٟ رٛلغ اٌّىغٖٚ رأرٟ )ٌؼ 

   ًأد١بٔب  رف١ض اٌزؼ١ٍ ٝ٠َْشَش ْٚ ُغ أَ ُ ٠َزََظوَّ بً ٌََّؼٍَّٗ الً ١ٌَِّّٕ ْٛ  ٌىٟ ٠زظوغ أٞ  فَمُٛاَل ٌَُٗ لَ
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 فاْ الزغٔذ ثٙظٖ األدغف ثطً.  أْ ال رمزغْ ثٙب )ِب( اٌذغف١خ# اشزغؽ ثٙب شغؽبً ٚادضاً 

 ِب ٠زغرت ػٍٝ الزغاْ ٘ظٖ األدغف ثاْ ٚأسٛارٙب:
 فٕمٛي ) ئّٔب ػ٠ض ٔبجخ( ثطالْ ػًّ ٘ظٖ األدغف  -1

 ئْ دغف ٔبؿز.  ئّٔب// 

 وبفٗ .  ِب :  

 ٠ىف ئْ ػٓ اٌؼًّ.ِىفٛفخ )ِب (دغف ػائض ٌزٛو١ض   ئْ: 

 ِجزضأ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼخ اٌؼّخ.  ػ٠ض //  

 ...سجغ  ٔبجخ // 

 

 ٠جٛػ صسٌٛٙٓ ػٍٝ اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ. -2

َْ لبي هللا رؼبٌٝ:  ٛ ُّ ٍِ ـْ ُِّ ًْ أَٔزُُ  َٙ اِدٌض فَ َٚ ُْ ئٌٌَِٗ  ُُٙى ب ئٌَِ َّ َّٟ أََّٔ ب ٠َُٛدٝ ئٌَِ َّ ًْ ئَِّٔ  لُ

ب ٠َُٛدٝ  َّ ًْ ئَِّٔ ٌٛ وبٔذ ئْ ثضْٚ )ِب( ِب ٠جٛػ أْ ١ٍ٠ٙب اٌفؼً ٌىٓ ٌّب صسٍذ ِب ػٍٝ ئْ جبػ صسٌٛٙب ػٍٝ اٌجٍّخ جبء اٌفؼً ثؼضٖ }}لُ

 اٌفؼ١ٍخ .

 

طا صسٍذ ػ١ٍٙب )ِب( رجمٝ ػٍٝ اسزظبطٙب ثبٌجٍّخ فا # ٠ـزضٕٝ ِٓ طٌه ١ٌذ  فٟٙ غ١غ ثم١خ أسٛارٙب فٟ ِب اطا صسٍذ ػ١ٍٙب) ِب(.

 ١جٛػ ئػّبٌُٙب ٠ٚجٛػ ئّ٘بٌٙب. فاالؿ١ّخ

 اضع كسر همزة إن ومواضع فتحها:مو
 رىـغ ّ٘ؼح ئْ فٟ ِٛاػغ  :

ٌْمَْضِع ِضًٚجت وـغ ّ٘ؼرٙب ٠مٛي هللا ػؼ ٚجً  أْ رمغ فٟ اثزضاء اٌىالَ -1 ٌَْٕبُٖ فِٟ ١ٌٍََِْخ ا  .ئَِّٔب أََٔؼ

ُْ ٠َ ِضً لٌٛٗ اْ رمغ ثؼض دغف رٕج١ٗ. -2 ُ٘ الَ  َٚ  ُْ ِٙ ٌف َػ١ٍَْ ْٛ ١ٌَِبء هللّاِ الَ َس ْٚ َّْ أَ َْ أاَل ئِ  ْذَؼُٔٛ

 ِضً أْ رمٛي ) لبي ٌٟ ِذّض ئْ ػ٠ض ِـبفغ(ئْ أْ رمغ ِذى١خ ثبٌمٛي .  -3

 ِضبي )أػٍُ ئٔه ٌّجزٙض(  :أْ رمغ اٌالَ ثؼض٘ب الَ اٌزٛو١ض اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌفزخ  -4

ٍَْٕبٖ ثؼض اٌمـُ وّب فٟ لٌٛخأْ رمغ   -5 ِٓ ئَِّٔب َجَؼ ج١ِ ُّ ٌْ ٌِْىزَبِة ا ا َٚ  دـُ * 

 ح همزة إن يجمعها ضابط وهو:المواضع التي يجب فيها فت
 ومٛي : أٌُ ٠ىفٟ أَٔه ِجزُٙض  ،   .ِذً عفغ  طوغٔب أٔٙب رفزخ ئطا ٚلؼذ فٟ

 

 لً أٚدٝ ئٌٝ أٔٗ اؿزَّغ ٔفغ وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ :     ِذً عفغ ٔبئت فبػًوظٌه ٌٛ ٚلؼذ فٟ  -

 

 .ثخ  / ػٍُّذ أَٔه ؿبثكٔبجخ / ػٌٍّذ أَٔه عا ومٛي : ػٍُّذ أٔهَ    ِذً ٔظت ِفؼٛاًل ث٠ٗجت فزخ ّ٘ؼح )أْ( ئطا ٚلؼذ فٟ   -

 

 طٌَه ثأْ هللاَ ٘ٛ اٌذُك    ِضال  ومٌٛٗ رؼبٌٝ : ِذً جغ ثبٌذغفئطا ٚلؼذ فٟ  -

 

، ٚ ٘ظٖ أِضٍخ  # ٠جٛػ صسٛي اٌالَ ػٍٝ ِب رأسغ ِٓ سجغ ئْ اٌّىـٛعح أٚ اؿّٙب أٚ ِب رٛؿؾ ِٓ ِؼّٛي اٌشجغ أٚ ػ١ّغ اٌفظً

 عثَه ٌظٚ ِغفغحٍ ئْ :٠مٛي هللا رؼبٌٝ : 

 
 مواضع دخول الالم:

 . ئْ عثَه ٌظٚ ِغفغٍح ٠ؼٕٟ اٌظٞ ٌُ ٠زمضَ ػٍٝ االؿُ وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ :   رضسً ٘ظٖ اٌالَ ػٍٝ اٌشجغ اٌّزأسغ،  -

 . ئْ فٟ طٌَه ٌؼجغحً  ، وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ  رضسً "الَ" اٌزٛو١ض ػٍٝ اؿُ ئْ ثشغؽ أْ ٠زأسغ ػٓ اٌشجغ -

ئْ ٘ظا ٌٙٛ اٌمظُض اٌذُك ٚ ٠إرٝ ثٗ أ٠ؼب ٌؼ٠بصح اٌزٛو١ض ، وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  ١غ اٌظٞ ٠ـّٝ ػ١ّغ اٌفظً ،رضسً ػٍٝ اٌؼّ   -

َٛ اٌؼؼ٠ؼ اٌذى١ُ  ٚ ِب ِٓ ئٌٗ ئال هللا ٚ ئْ هللا ٌٙ

 
 خبر األحرف الناسخة:

 ٌشجغ ػٍٝ اٌؼبًِ ٚاؿّٗ ال ٠جٛػ فٟ ثبة "ئْ ٚأسٛارٙب" رٛؿؾ اٌشجغ ث١ٓ اٌؼبًِ ٚاؿّٗ ، وّب أٔٗ ال ٠جٛػ رمض٠ُ ا

 فال ٠جٛػ ٌه أْ رمٛي : ئْ لبئّب ػ٠ضا ، ثزمض٠ُ اٌشجغ ػٍٝ االؿُ ،  

 اٌـجت فٟ طٌه ػضَ جٛاػ رمضَ اٌشجغ ػٍٝ االؿُ: 

 اؿزضٕبء:
ٕب ئْ ٌض٠  ٠ؼٕٟ ظغف أٚ جبعا ِٚجغٚع لبي رؼبٌٝ: ٠جٛػ رمضَ اٌشجغ ػٍٝ االؿُ فٟ ثبة" ئْ ٚأسٛارٙب " ئطا وبْ اٌشجغ شجٗ جٍّخ -

  ئْ فٟ طٌه ٌؼجغحً ِٚضً طٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ :  أٔىبالً 

 

 ال النافية للجنس
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 ال إٌبف١خ ٌٍجٕؾ رؼًّ ػًّ ) ئْ ( فٟ ٔظت االؿُ ٚ عفغ اٌشجغ ٚ طٌه ثشغٚؽ صالصخ : 
 ْ رىْٛ ال إٌبف١خ ٌٍجٕؾ أ -1

 ٔىغر١ٓ . ) اؿّٙب ٚسجغ٘ب ( أْ ٠ىْٛ ِؼّٛال٘ب -2

 أْ ٠ىْٛ االؿُ ِمضِبً ٚاٌشجغ ِإسغاً.  -3

 

 :٘ب فبْ اؿّٙب ال ٠شٍٛا ِٓ أدٛاي صالصخبئطا اؿزٛفذ ) ال إٌبف١خ ٌٍجٕؾ ( اٌشغٚؽ اٌضالصخ اٌزٟ طوغٔ

 

 ." ومٌٛه :   " ال طبدَت سٍٍك ِّمٛدٌ .  أْ ٠ىْٛ ِؼبف -1

 .ٌٍجٕؾ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة دغفٔبف١خ   ) ال (  

 اؿّٙب ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ ٚ٘ٛ ِؼبف . ) طبدت ( 

 ِؼبف ئ١ٌٗ .   () سٍك 

 سجغ ال إٌبف١خ ٌٍجٕؾ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ . ) ِّمٛد ( 

 

٘ٛ اٌظٞ ٠زظً ثٗ ش١ئبً ِٓ رّبَ ِؼٕبٖ ، ثّؼٕٝ أْ ٠ىْٛ ِزظً ثٗ ش١ئبً ئِب ِغفٛػبً ٚئِب ٚ أْ ٠ىْٛ شج١ٗ ثبٌّؼبف . -2

 .ِٕظٛثبً ٚأِب ٠ىْٛ لض ارظً ثٗ جبع ٚ ِجغٚع

 ال ؽ١جبً لٍجُٗ ِىغٌٖٚ (     : فّضبي ِب ارظً ثٗ ِغفٛع  لٌٛه ( 

 : ًال ِظاوغاً صعَٚؿُٗ ِشفٌك ( .      لض ٠ىْٛ ِٕظٛثبً ِض ( 

  ال س١غاً ِٓ ػ٠ٍض ػٕضٔب (   ومٌٛه : جبع ِٚجغٚعٚ لض ٠ىْٛ اٌّزظً ثبٌشج١ٗ ثبٌّؼبف ( 

 

ًَ فٟ اٌضاِع (ومٌٛه:  اٌّمظٛص ثٗ ئٔٗ ١ٌؾ ِؼبف ٚال شج١ٙبً ثبٌّؼبف أْ ٠ىْٛ ِفغصاً . -3   )ال عج

 إٌبف١خ ٌٍجٕؾ .  ) ال (

 أؿُ " ال إٌبف١خ ٌٍجٕؾ " ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ .  ) عجً ( 

 

 ملحوظة مهمة:
 :ٌٛ جبءن فٟ االِزذبْ ١ِؼ ث١ٓ اٌزغو١ج١ٓ

 

 ِٛجٛص ال ًَ ٚرؼًّ ػًّ ئْ فزٕظت  ٔفٟ ٌٍجٕؾ ثّؼٕٝ أٔٗ ال ٠ٛجض عجً ٚال عجالْ ٚال عجبي جٕؾ اٌغجبي غ١غ ِٛجٛص٠ٓ ، :عج

 .شجغؿُ ٚرغفغ اٌاال

 

  ًِٛجٛصا ًٌ ٚرؼًّ ػًّ ١ٌؾ فزغفغ االؿُ ٚرٕظت  أع٠ض ثٗ ٔفٟ ٚجٛص عجً ٚادض ٚال ٠ّٕغ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن عجالْ أٚ أوضغ :ال عج

 اٌشجغ،

 

 ظن وأخواتها:
 ؟ٌّبطا ؿّٟ أفؼبي اٌمٍٛة. ٘ظا اٌجبة ٘ٛ ِب ٠ـّٝ ثجبة أفؼبي اٌمٍٛة 

اٌزش١ً ٚاٌؼػُ ٚاٌٛجٛص)اٌٛجضاْ( ٚاٌؼٍُ ، وً ٘ظٖ أِٛع لٍج١ٗ ٌٚظٌه ٔـ١ّٙب أفؼبي الْ اٌظٓ ِىبٔٗ اٌمٍت ٚوظٌه اٌذـجبْ ٚاٌضعا٠خ ٚاٌغؤ٠خ ٚ

 اٌمٍٛة 

 (. ظٓ ، عأٜ ، دـت ، صعٜ سبي ، ػػُ ، ٚجض ، ػٍُ  ) األفؼبي ٟ٘ :

 

 ػًّ ظٓ ٚأسٛارٙب:
ًْ ، أٔٙٓ ٠ٕظجٓ اٌّجزضأ ػٍٝ أٗ ِفؼٛي ثٗ أٚي   .٠ٕٚظجٓ اٌشجغ ػٍٝ أٗ ِفؼٛي ثٗ صب

٠ًض ٔبجذب أطً رغو١ت اٌىالَ ػ٠ض ٔبجخ صُ أر١ذ ثبٌظٓ فٕظجذ ػ٠ضاً ٚٔـبجذـبً ، ٔظت اٌّجزضأ ٚاٌشجغ ٚرذٛي اٌّجزضأ ٚاٌشجغ ِٓ رمٛي : ظٕٕذ ػ

 وٛٔٗ ِجزضأ ٚسجغ ئٌٝ وٛٔٗ ِفؼٛي ثٗ فزمٛي ظٕٕذ ػ٠ًض ِجزٙضاً 

 و١ف ٔؼغة ٘ظا اٌزغو١ت ئطا .؟ 
 .ٕذفؼً ِبع، اٌزـبء: ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً عفغ فبػً ظٕ  : ظٓ

 ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ.  : ػ٠ضاً 

ًْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ أٌفزذٗ   ٔبجذبً   .ِفؼٛي ثٗ صب

 

 أطً اٌىالَ أظٕه ِضجٛعاً  ٚأٟ ألظٕه ٠ب فغػْٛ ِضجٛعاً لبي هللا ػؼ ٚجً  ِضبي آسغ:

 .ئْ: دغف ٔبؿز ، ا١ٌبء : ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً ٔظت اؿُ ئْ   : ٚأٟ

 .وبٔذ الَ االثزضاء صُ رذٌٛذ ٕ٘ـبغد ػ١ٍٕب ال رف١ض اٌزٛو١ض ٟٚ٘ اٌالَ اٌّؼدٍمخ ئٌٝ اٌشجغ اٌالَ ِ   ألظٕه

 .فؼً ِؼبعع ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌؼّخ ٚاٌفبػً ػ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ أأ  :  أظٓ

 .ِفؼٛي ثٗ أٚي ألظٓ فٟ ِذً ٔظت  :بف ) ن (ىاٌ
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 .زذخِفؼٛي ثٗ صبٟٔ ألظٓ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌف  :  ِضجٛعاً 

 فغػْٛ ِضجٛعا ٘ظٖ اٌجٍّخ فٟ ِذً عفغ سجغ أْ . ِٕبصٜ ، ٚجٍّٗ ال أظٕه ٠ب :  فغػْٛ ٠ب

 

 * وظٌه عأٜ اٌمٍج١خ ١ٌٚـذ اٌجظغ٠خ 

الْ عأٜ اٌجظغ٠خ رٕظت ِفؼٛال ٚادضا رمٛي عأ٠ذ سبٌض فٟ اٌشبعع أٞ عأ٠ذ ثؼ١ٕٟ ٘ظٖ رٕظت ِفؼٛال ٚادض ، ٌىٓ عأٜ اٌمٍج١خ رٕظت 

١ٌـذ اٌغؤ٠خ أُٔٙ ٠غٚٔٗ ثؼ١ضا ٚٔغاٖ لغ٠جبِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ :  .٠ؼٕٟ ظٕٕزٗ ٘ىظا أٚ دـجزٗ ٘ىظا ػ٠ضاً ٔبجذــبً  ِفؼ١ٌٛٓ فزمٛي عأ٠ذ

 .ٟ اٌغؤ٠خ اٌمٍج١خ فٟ ػم١ضح اٌمٍتاٌجظغ٠خ ثً ٘

 

 * ِٚضً عأٜ "دـت"

 ال رذـجٖٛ شغاً ٌىُ  لبي رؼبٌٝ 

 ٔب١٘ٗ،     ال: 

 ٗ دظف إٌْٛ ، فؼً ِؼبعع ِجؼَٚ ٚػالِخ جؼِ   رذـجٖٛ :

 ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ أٚي ،   اٌٛاٚ فٟ رذـجٖٛ :

ًْ ٌزذـجٖٛ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ ،    شغاً :  ِفؼٛي ثٗ صب

 

ًُ دـت"صعٜ" فأٙب رٕظت ِفؼ١ٌٛٓ   * ِٚض

 رمٛي صع٠ذ اٌشجغ طذ١ذبً 

 فؼً ِبع ،    صعٜ :

 ِفؼٛي ثٗ اٚي ،   اٌشجغ :

 ًْ .ِفؼٛي ثٗ صب  طذ١ذب: 

 

 * ِٚضً صعٜ "سـبي".

 رمٛي: سٍذ ػ٠ضاً ِجزٙضاً، 

 فؼً ِبع، اٌزبء: فبػً ٌشٍذ فٟ ِذً عفغ،   : سبي

 ِفؼٛي ثٗ أٚي ٌشٍذ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ،    ػ٠ضاً:

 ِفؼٛي ثٗ صبْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ، ٠ٚـزشٙض ػٍٝ اؿزؼّبي سبي ٔبطجخ ٌّفؼ١ٌٛٓ .   ِجزٙضاً:

 

 اٌزٟ رٕظت ِفؼ١ٌٛٓ ٟٚ٘ ِٓ أسٛاد ظٓ "ػػُ"*ِٚٓ األفؼبي 

 رمٛي ِضال : ػػّزه ؽبٌجبً ِجزٙضاً ، ػػُ ٕ٘ب فؼً صاي ػٍٝ عجذبْ اٌظٓ ، ظٓ ٠زغجخ ػٕضٞ أه ؽبٌت ِجزٙض ،

 ػػُ فؼً ِبع ، اٌزبء : فبػً ، اٌىبف : ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ أٚي ،   ػػّزه: 

 ِخ ٔظجٗ اٌفزذخ ، ِفؼٛي ثٗ صبْ ِٕظٛة ٚػال   ؽبٌجبً :

 طفٗ ٌٍطبٌت ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجخ اٌفزذخ اٌظب٘غح ػٍٝ أسغٖ.  ِجزٙضاً :

 

 *ِٚضً ػػُ فٟ ٔظجٙب ٌّفؼ١ٌٛٓ "ٚجض"

 ومٛي: ٚجضره ٚف١بً، 

 فؼً ِبع، اٌزبء: فبػً، اٌىبف: ِفؼٛي ثٗ أٚي،    ٚجض:

 ِفؼٛي ثٗ صبْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجخ اٌفزذخ    ٚف١بً:

 

  رجضٖٚ ػٕض هللا ٘ٛ س١غاً ٚأػظُ أجغا  ػؼ ٚجً ِٚضً طٌه لٛي هللا 

 فؼً ِؼبعع ِجؼَٚ ٚػالِخ جؼِٗ دظف إٌْٛ ألٔٗ جٛاة شغؽ ،    رجضٖٚ:

 فبػً ،    اٌٛاٚ:

 ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ أٚي ،    اٌٙبء :

 ِفؼٛي ثٗ صبْ .   س١غاً :

 

 *اٌفؼً األس١غ اٌظٞ ٠ٕظت ِفؼ١ٌٛٓ "ػٍُ"

ِٕبدٍ فاْ ػٍّزّٛ٘ٓ ِإ 

 فؼً ِبع،   ػٍّزُ: ػٍُ:  

 ػ١ّغ ِزظً فٟ ِذً عفغ فبػً،     اٌزبء:

 ِفؼٛي ثٗ أٚي فٟ ِذً ٔظت،    ٘ٓ 

ًْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌىـغح ١ٔبثخ ػٓ اٌفزذخ ألٔٗ ِجّٛع ثبإلٌف ٚاٌزبء    ِإِٕبد:  ِفؼٛي ثٗ صب

 

 فٟ ٘ظٖ ا٠٢خ ػٍُ ٔظجذ ِفؼ١ٌٛٓ األٚي ٘ٓ ٚاٌضبٟٔ ِإِٕبد. 

 



21 

 

 ض هللا ٚرٛف١مٗ...رُ ثذّ

 س١باااااااااااااااااااااااااي


