
 اسم الفاعل وصيغ المبالغة وعملهما

اسم الفاعل

تحديد المشتق ومالحظته

التلميذ طالب العلم.

الوصف والتحليل

تعريف اسم الفاعل

إذا تأملنا المثال السابق (التلميذ طالب العلم) وجدنا أن اسم [طالب] يدل على الفاعل، أي القائم بطلب العلم. ومنه نستنتج أن: اسم

الفاعل اسم مشتق للداللة على من قام بالفعل.

صياغة اسم الفاعل

تأمل األمثلة التالية:

اسم الفاعلمضارعهالفعلاسم الفاعلالفعل

وقف 

كتب 

عمل

واقف 

كاتب 

عامل

استنتج 

أسلم 

انفتح

يستنِتج 

يسِلم 

ينفِتح

مَستْنِتج 

مسِلم 

ـَفِتح ْمن

استنتاج:

يصاغ اسم الفاعل من الثالثي على وزن فاعل ومن غير الثالثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل

اآلخر.

حاالت عمل اسم الفاعل

التراكيب
اسم

الفاعل
عملهحالته

التواضع من صفات

المسلم
–المسلم – غير عامل (ال يقصد منه بيان فاعله أو مفعوله)– –

أقبَل الحافُظ كتاب

آ�
مقترن ب الالحافظ

رفع الفاعل ضميرا مستترا ونصب المفعول به

(كتاب)

الحق قاطع سيفه

الباطل
قاطع

مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل + مسبوق

بمبتدأ)

رفع الفاعل (سيف) ونصب المفعول به

(الباطل)

ال جاحد نعمة آ� إال

كافر
جاحد

مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل + مسبوق

بنفي)
رفع الفاعل (كافر) ونصب المفعول به (نعمة)

هل القائد منظٌم

صفوفه؟
منظم

مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل + مسبوق

باستفهام)

رفع الفاعل ضميرا مستترا ونصب المفعول به

(صفوف)
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ه أبِشر مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل + مسبوقمطيعيا مطيعا رب�

بنداء)

رفع الفاعل ضميرا مستترا ونصب المفعول به

(رب)

الحسُد نار قاتلٌة

صاحبها
قاتلة

مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل + مسبوق

بموصوف)

رفع الفاعل (ضميرا مستتر) ونصب المفعول به

(صاحب)

إن آ� غافر ذنوَب

ِعباده
غافر

مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل + مسبوق

بناسخ)

رفع الفاعل (ضميرا مستتر) ونصب المفعول به

(ذنوب)

استنتاج:

إذا تأملنا معطيات الجدول، نستنتج أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله في حالتين:

المقترن ب ال: يعمل بدون شروط.

المجرد من ال: يعمل بشروط، وهي: أن يدل على الحاضر والمستقبل، وأن يكون مسبوقا بمبتدإ أو نفي أو نداء أو استفهام أو

موصوف أو ناسخ.

صيغة المبالغة

تحديد المشتق ومالحظته

المؤمن سماع للذكر، شكور نعمة آ�، معوان ألخيه، حليم الطبع، فهم للعذر.

الوصف والتحليل

تعريف صيغة المبالغة

إذا تأملنا المثال السابق (المؤمن سماع للذكر، شكور نعمة آ�، معوان ألخيه، حليم الطبع، فهم للعذر) وجدنا أن [سماع، شكور، معوان،

حليم، فهم] تدل على الحدث وعلى فاعله مع المبالغة واإلكثار في الفعل. وهذا النوع من المشتقات يسمى صيغة المبالغة.

أوزان صيغة المبالغة

من خالل المثال السابق، نالحظ أن أوزان صيغة المبالغة هي: فعال – فعول – مفعال – فعيل – فعل.

عمل صيغة المبالغة

إن آ� سميٌع دعاَء من دعاه.

ما نكور النعمة إال جحود.

أمعوان أخاك.

تعمل صيغة المبالغة عمل فعلها المتعدي بنفس الحاالت والشروط التي يعمل بها اسم الفاعل.

استنتاج

صيغ المبالغة هي صيغ مشتقة للداللة على من يقوم بالفعل بكثرة أو يتصف بصفة ما اتصافا شديدا.

لصيغ المبالغة خمسة أوزان، هي: فعول – فعيل – مفعال – فعال – فعل.

تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بنفس شروطه.

الملخص

يصاغ اسم الفاعل للداللة على من فعل الفعل على وجه الحدوث: مثل: أكاتب أخوك درسه، أو على من قام به الفعل مثل: مائت سليم

ويشتق من األفعال الثالثية على وزن فاعل مثل: ناصر، قائل، واعد، رام، قاض، شاَد
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ويكون من غير الثالثي على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل: ُمكِرم، ُمستغِفر،

ع، مختار، مصطِف متخاِصمان، متجم�

وإذا أريد الداللة على المبالغة ُحول اسم الفاعل الى إحدى الصيغ اآلتية:

ار ضراب ال مثل: غف� فع�

ِمفعال مثل: ِمقوال

َفعول مثل: قؤول، غفور، ضروب

فعيل مثل: رحيم، عليم

َفِعل مثل: حِذر

ويالحظ أن أفعال صيغ المبالغة كلها متعدية، وقل أن تأتي من الفعل الالزم

وهناك صيغ أخرى سماعية مثل: ِمفعل (ِمدَعس = طعاْن) ِفَعيل وِمْفعيل ((للمداوم على الشيء)) مثل سكَير وِمعطير، ُفَعلة مثل ُهمزة

ال مثل كبار وحّسان ولمزة وُضَحكة، وفاعول مثل فاروق وحاطوم وهاضوم، وُفعال مثل ُطوال وكُبار، وُفع�

مالحظة: صيغ ((فعول ومفعال وِمفعل وِمْفعيل)) يستوي فيها المذكر والمؤنث نقول: رجل معطير وامرأة معطير ورجل رؤوم وأم

رُؤوم

عمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة

يزور ا�خوك رفيقه). وقد يضاف إلى مفعوله بالمعنى مثل: زائٌر أخوك رفيَقه = ا� يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم، تقول (ا�

يت ا�خوك زائُر رفيقِه) فرفيق مضاف إليه لفظًا وهو المفعول به معنى، هذا وال يضاف اسم الفاعل إلى فاعله البتة على عكس ما را� (ا�

في المصدر، ويعمل في حالين:

ذا تحلى بـ(ال) عمل دون شرط: الُمكرم ضيَفه محمود، مررت بالمكرم ضيَفه إلخ. 1) ا�

ذا خال من (ال) فالبد� لعمله من شرطين: 2) ا�

و لالستقبال. أن يكون للحال ا�

و حاالً مثل: ما منصٌف خالٌد أخاه – هل ذاهٌب ا�نت معي – و صفة ا� أن يسبق بنفي أو استفهام، أو اسم يكون اسم الفاعل خبرًا له ا�

متعته) – را�يت ا�خاك رافعًا ذا علم تقول: مررت بحازٍم ا� متَعته (وقد يحذف الموصوف ا� أخوك قارٌئ درسه – مررت برجل حازٍم ا�

يده بالتحية.

بَل ال)) فمفعال ففعول فَفِعل: هذا ظال�ٌم الضعفاَء – مررت بمنحاٍر اال� كثرها عمًال وزن ((فع� ومبالغات اسم الفاعل تعمل عمله بشروطه وا�

ه. بوك ا�طفاله – ما حذٌر عدو� رحيٌم ا� – القؤوُل الخيَر محبوب – ا�

هذا والمفرد والجمع من اسم الفاعل ومبالغاته في العمل سواء.
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 اسم المفعول وعمله

تحديد المشتق ومالحظته

المؤمن محمودة خصاله.

الوصف والتحليل

تعريف اسم المفعول

إذا تأملنا المثال السابق (المؤمن محمودة خصاله) وجدنا أن اسم (محمودة) يدل على الفعل ومن وقع عليه الفعل.

اسم المفعول اسم مشتق للداللة على الحدث وعلى من وقع عليه فعل الفاعل.

مالحظة: قولنا اسم مشتق معناه أن اسم المفعول يصاغ من الفعل (قرأ، قراءة، مقروء) يدل على حدث يعود إلى كون اسم المفعول،

يحمل معنى الفعل الذي يشتق منه إلى جانب

داللته على الذات التي يقع عليها هذا الفعل.

صياغة اسم المفعول

من الفعل الثالثي

وجد: موجود.

حكم: محكوم.

مد: ممدود.

استنتاج: يصاغ اسم المفعول صياغة قياسية من الفعل الثالثي المبني للمجهول على وزن "مفعول".

من غير الثالثي

اسم المفعولمضارعهالفعل

كرم. 

امتحن 

أعطى

يكرم 

يمتحن 

يعطي

مكرم 

ممتحن 

معطي

استنتاج: يصاغ اسم المفعول بطريقة غير مباشرة من غير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح

ما قبلِ اآلخر.

االستنتاج

يصاغ اسم المفعول صياغة قياسية من الفعل الثالثي على وزن "مفعول"، ومن غير الثالثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة

ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.

عمل اسم المفعول

اسمالتراكيب

المفعول

عملهحالته
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رفع نائب الفاعل (حق)مقترن ب الالمسلوبالمسلوب حقه جبان.

محمودالمؤمن محمود فعله.
جرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بمبتدأ)
رفع نائب الفاعل (فعل)

ما ممنوح فرصة النجاح إال

المجتهد.
ممنوح

مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بنفي)

رفع نائب الفاعل (المجتهد) ونصب

المفعول به (فرصة)

محموديا محمود فعله
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بنداء)
رفع نائب الفاعل (فعل)

منطلقأمنطلق يوم الجمعة ؟
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق باستفهام)
الظرف (يوم) هو نائب الفاعل

منتصرأمنتصر انتصار عظيم ؟
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق باستفهام)
المصدر (انتصار) هو نائب الفاعل

محتفلرأيت غالما محتفال به.
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بموصوف)

الجار والمجرور (به) في محل رفع نائب

الفاعل.

إذا تأملنا معطيات الجدول، نستنتج أن:

اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول المتعدي والالزم.

اسم المفعول العامل المعرف ب ال يعمل دون شرط.

اسم المفعول العامل المجرد من أل يعمل بشروط، وهي: أن يدل على الحاضر والمستقبل، وأن يكون مسبوقا بمبتدإ أو نفي أو نداء

أو استفهام أو موصوف أو ناسخ.

يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول فيرفع بعده نائب الفاعل ويأتي نائب الفاعل السم المفعول على األحوال التالية:

مفعوال به: إذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول متعديا، مثال: المكتبة منسقة أروقتها.

جارا ومجرورا أو ظرفا: إذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول الزما، مثال: المتشرد متخلى عنه.

مفعوال أوال: إذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول متعديا ألكثر من مفعول، مثال: أمعطى التلميذ فرصة للنجاح؟.

يعمل اسم المفعول بنفس شروط عمل اسم الفاعل.

الملخص

يصاغ اسم المفعول للداللة على من وقع عليه الفعل

ويكون من الثالثي على وزن ((مفعول)): مضروب، ممدوح، موعود، مغُزٌز، مرمي� (أصلها مرموٌي قلبت الواو ياء)، مقول، مدين (أصلها

مقوول ومديون: تحذف العلة في الفعل األجوف ويضم ما قبلها إن كانت العلة واوًا، ويكسر إن كانت ياًء)

ويصاغ من غير الثالثي على وزن المضارع المجهول بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل اآلخر: ُيكَرم: ُمكُرم، ُيستغَفر:

ُمستغَفر، ُيتداول: متداول، ُيصطفى: ُمصطفى، ُيختار: مختار

ال يصاغ اسم المفعول إال من الفعل المتعدي، فإذا أريد صياغته من فعل الزم فيجب أن يكون معه ظرف أو مصدر أو جار ومجرور:

السرير منوٌم فوقه

األرض متسابق عليها

هل مفروٌح اليوم فرٌح عظيم؟

مالحظة
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بمعنى اسم المفعول صيغ أربع سماعية يستوي فيها المذكر والمؤنث:

َفعيل: جريح، قتيل

ِفعل: شاة ِذبٌح (مذبوحة)، ِطحن، ِطرح

َفَعل: َقنص، َسلَب، جلَب

كلة، ُمضغة، ُطعمة ُفْعلة: ا�

تنبيه

يجتمع أحيانا اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثالثي على صيغة واحدة في المضعف واألجوف مثل أختارك رئيسك فأنت مختار و

رئيسك مختار، شادُدت أخاك فأنا مشاد وأخوك ُمشاد، والتفريق بالقرينة.

عمل اسم المفعول

يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول في األحوال والشروط التي تقدمت السم الفاعل تقول:

الُمكرُم ضيُفه محمود (االن أو أمس أو غدًا) = الذي ُيكَرُم ضيُفُه محمود

ما خالد ُمَنَصُف أخوه

هل أخوك مقروٌء درُسه

مررت برجل محزومِةِ أمتَعُتُه

حية رأيت أخاك مرفوعًة يُدُه بالت�

نماذج في اإلعراب

1) المجتهد محبوبة أعماله

المجتهد: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره

محبوبة: خبر مرفوع بتنوين الضم في آخره، وهو اسم مفعول يعمل فعله المبني للمجهول

أعماله: أعمال: نائب فاعل مرفوع بالضمة، وهو مضاف والضمير (الهاء) بعده مضاف إليه مبني على الضم في محل جر

2) المؤمن محمود فعله

المؤمن: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة

محمود: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة

فعله: نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مضاف إليه
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 أسماء الزمان والمكان

تحديد المشتق ومالحظته

وزنهفعلهنوعهاالسماألمثلة

ـْلَعباسم مكانْملَعبَجرت المباراُة في ْملَعب جديد. مفعـللَِعب – ي

مفعـلَنضج – ينضجاسم زمانمْنضجمْنضج بعض الفواكه فصُل الشتاء.

الوصف والتحليل

تعريف اسمي الزمان و المكان

إذا تأملنا المثالين السابقين والحظنا الكلمتين (َمْلعب – َمْنضج) نجد أن:

الكلمة (َمْنضج) مشتقة من الفعل (َنضج) وتدل عليه وعلى زمان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم الزمان.

الكلمة (َمْلعب) مشتقة من الفعل (لَِعب) وتدل عليه وعلى مكان وقوعه، وهذا المشتق يسمى اسم المكان.

استنتاج: أسماء الزمان والمكان هي صيغ مشتقة للداللة على زمان أو مكان وقوع الفعل.

صياغة اسمي الزمان والمكان

من الفعل الثالثي

نوع الفعلمضارعهفعلهوزنهاسم الزمان أو المكان

فعل ثالثي + مكسور العين في المضارع + صحيح اآلخر.َيجِلسجلسَمْفِعلمجِلس

ثالثي + مثال واوي.َيضعوضعَمْفِعلمْوضع

ـَْركبركبَمْفعلْمَركب فعل ثالثي + مفتوح العين في المضارع.ي

فعل ثالثي + مضموم العين في المضارع.َيْدخلدخلَمْفعلمدخل

فعل ثالثي + معتل اآلخر.َيْسعىسعىَمْفعلمَسعى

تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثالثي على وزنين:

َمْفِعل: من كل فعل ثالثي مكسور العين في المضارع صحيح اآلخر، ومن كل مثال واوي.

َمْفَعل: من كل فعل ثالثي جاء على غير ما سبق.

من الفعل غير الثالثي

نوع الفعلفعلهوزنهاسم الزمان أو المكان

مع ـَعلمجَتَ غير ثالثياجتمعْمَفت

ـْقَبل ـَْفعلمَست غير ثالثياستقبلمَست

من المثالين نستنتج أن اسمي الزمان والمكان يصاغان من الفعل غير الثالثي على طريقة صياغة اسم المفعول من غير الثالثي بإبدال

حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.
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استنتاج: تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل غير الثالثي على وزن اسم المفعول: أي بإبدال حرف مضارعها ميما مضمومة وفتح ما

قبل اآلخر.

من األسماء

 وفي الغابة َما�سدة. (مكان تكثر فيه األسود).

 وأصبحت السهول َمْقمحة. (مكانا يكثر فيه القمح).

استنتاج: يصاغ اسم المكان على وزن ْمفَعلة (وهي صيغة خاصة باسم المكان) للداللة على كثرة الشيء في المكان.

الملخص

اسم الزمان واسم المكان يصاغان للداللة على زمن الفعل ومكانه مثل: هنا مدفن الثروة، وأمس متسابق العدائين

ويكونان من الثالثي المفتوح العين في المضارع أو المضموم العين على وزن ((َمفَعل)) مثل: مكْتب، مدخل، مجال، منظر، وإذا كان

مكسور العين فالوزن ((مفِعل)) مثل: منِزل،

مهِبط، مطير، مبيع فإذا كان الفعل ناقصا كان على ((مفَعل)) مهما تكن حركة عينه مثل: مسعى، َمْوقى، مرمى

وإذا كان الفعل مثاال صحيح الالم فاسم الزمان والمكان منه على ((مفِعل)) مثل: موِضع، موقع

أما غير الثالثي فاسم الزمان والمكان منه على وزن اسم المفعول مثل:

هنا منتَظر الزوار (مكان انتظارهم)

غًدا ُمسافر الوفد (زمن سفره)

فاجتمع على صيغة واحدة في األفعال غير الثالثية: المصدر الميمي واسم المفعول واسما الزمان والمكان، والتفريق بالقرائن

مالحظة: ما ورد على غير هذه القواعد من أسماء الزمان والمكان يحفظ وال يقاس عليه، فقد سمع بالكسر على خالف القاعدة هذه

األسماء: المشرق، المغرب، المسجد، المنبت، المنِجر، المِظنة...وفتحها على القاعدة صواب أيضا وإن كان مراعاة السماع أحسن.
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 اسم اآللة

تحديد المشتق ومالحظته

يستعمل الفالح في حقله المحراث والمعول والمشذب والقادوم.

الوصف والتحليل

تعريف اسم اآللة

إذا تأملنا المثال السابق، وجدنا أن األسماء (المحراث – المعول – المشذب – القادوم) تدل على األدوات والوسائل التي ينجز بها

الفالح عمله في الحقل، ومنه اسم اآللة اسم يدل على

األداة التي ينجز بها الفعل.

استنتاج: اسم اآللة اسم مشتق يدل على األداة التي ينجز بها الفعل.

صياغة اسم اآللة

من الفعل الثالثي وغير الثالثي المتعدي ثم الالزم المتصرف

نوع الفعلفعلهوزنهاسم اآللة

منظار 

مبرد

مفعال 

مفعل

نظر 

برد

ثالثي – متصرف – الزم 

ثالثي – متصرف – متعد

مزمار 

مكنسة

مفعال 

مفعلة

زمر 

كنس

رباعي – متصرف – الزم 

رباعي – متصرف – متعد

محبرة 

مقلمة

مفعلة 

مفعلة

 – – – –

– – – –

مشتق من االسم الجامد (حبر) 

مشتق من االسم الجامد (قلم)

يصاغ اسم اآللة على أربعة أوزان قياسية وهي:

ِمْفَعل (بكسر الميم وفتح العين)، مثل: مقلع – مبرد.

ِمْفَعال (بكسر الميم)، مثل: منشار – محراث.

ِمْفَعلَة (بكسر الميم وفتح العين)، مثل: مجرفة – معزفة.

فـعالَة (بفتح الفاء وتضعيف العين)، مثل: ثالجة – غسالة.

ويصاغ غالبا من الفعل الثالثي المتصرف المتعدي، وقد يصاغ على نفس األوزان من الثالثي المتصرف الالزم ومن غير الثالثي وحتى

من بعض األسماء الجامدة، مثل: قلم –

مقلمة، فمقلمة اسم آلة على وزن مفعلة، وهو مصوغ من اسم جامد (قلم).

استنتاج
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يصاغ اسم اآللة قياسا على ثالثة أوزان، هي (َمْفعل – ِمْفَعال – ِمْفَعلَة) من كل:

فعل ثالثي متصرف الزم أو متعد.

فعل رباعي متصرف الزم.

اسم جامد.

وقد أضاف مجمع اللغة العربية أوزانا قياسية أخرى، وهي: فـعالَة – فاعلَة – فاعول.

الصياغة السماعية

قلمإزميلسيفُرْمحسكيناسم اآللة

َفَعلِفْعليلَفْعلُفْعلِفعيلوزنه

يصاغ اسم اآللة سماعا على غير األوزان السابقة فتستعمل في الكالم وال يقاس عليها، مثل: (سيف – سكين – رمح – إزميل ...).

الملخص

تعريفه

اسم اآللة اسم مشتق يدل على اآللة التي ينجز بها الفعل مثل: مصعد – منشار – ثالجة...

صياغته

يصاغ اسم اآللة على أربعة أوزان قياسية وهي:

ِمْفَعل (بكسر الميم وفتح العين) مثل: مقلع – مبرد

ِمْفَعال (بكسر الميم) مثل: منشار – محراث

ِمْفَعلَة (بكسر الميم وفتح العين) مثل: مجرفة – معزفة

الَة (بفتح الفاء وتضعيف العين) مثل: ثالجة – غسالة َفع�

ويصاغ غالبا من الفعل الثالثي المتصرف المتعدي وقد يصاغ على نفس األوزان من الثالثي المتصرف الالزم ومن غير الثالثي وحتى

من بعض األسماء الجامدة مثل: قلم – مقلمة،

فمقلمة اسم آلة على وزن مفعلة وهو مصوغ من اسم جامد (قلم)

قد يأتي اسم اآللة على صيغ سماعية غير قياسية مثل: جرس – ساطور – فأس...
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 اإلعالل

تعـريف اإلعالل

هو تغيٌر يجري في أحرف العلة بالقلب أو الحذف أو التسكين، وأحرف العلة ثالثة: الواو واأللف والياء، ويلحق بها الهمزة لكثرة تغيرها.

ولتوضيح اإلعالل في أي كلمة نردها إلى أصلها وذلك من خالل المضارع أو المصدر، ومن خاللهما يتضح أصل حرف العلة فيرد إلى

الكلمة وبهذا يكون اإلعالل واضحا في

الكلمة.

عالل بالقلب اال�

قلب األلف

األلف الثالثة مثل (دعا) (ورمى) ترد إلى أصلها مع ضمائر الرفع المتحركة فتقول (دعْوت ورمْيت ونحن دعونا ورمْينا وهن� دعْون

ورمْين). وا�ن كانت رابعة فصاعدًا مثل (أبقى وُيستدعى) قلبت ياء مثل (أبقيت وهن� يستدعْين).

وفي األسماء تنقلب اال�لف الثالثة واوًا حين التثنية والجمع إن كان أصلها واوًا فتقول في (عصا) (هاتان عصوان، وضربت بعصوين).

وتقول في نداِء اثنين اسم كل منهم (رضا) يا (رضوان) وفي نداِء جماعة إناث (يا ِرضواُت). وفي غير هذه الحالة تقلب اال�لف ياء

كانت ثالثة أم رابعة أم خامسة أم سادسة فتقول في تثنية (ُهدى ومصطفى): ُهديان ومصطفيان. سواٌء ا�

ل. ب وُغزي� وتقلب اال�لف ياء إذا وقعت بعد ياء التصغير فتقول في تصغير خطاب وغزال: ُخَطي�

وإذا وقعت األلف بعد حرف مضموم قلبت واوًا كالمجهول من (بايع) فتقول فيه (بويع).

وإذا وقعت األلف بعد حرف مكسور قلبت ياء كجمع (مفتاح): مفاتيح.

وذلك لعدم إمكان تحريك اال�لف بالضم أو بالكسر.

قلب الواو ياء

إذا سبقت الواو بكسرة قلبت ياء في أربعة مواضع:

األول: إذا سكنت كصيغة (مفعال) في مثل (وَزن ووقَت) فتقول: ميزان وميقات بدالً من (ِمْوزان وِموقات).

والثاني: إذا تطرفت بعد كسر، فمن الرضوان نقول (رضي ويسترضي) بدالً من (رِضَو ويسترِضُو) واسم الفاعل من (دعاء): الداعي بدالً

من (الداِعُو).

والثالث: إذا وقعت الواو حشوًا بين كسرة وألف في األجوف المعتل العين مثل الصيام والقيام والعيادة (بدالً من الِصوام والِقوام

والِعوادة) ال�ن ألف األجوف فيهن� ا�صلها الواو.

والرابع: إذا اجتمعت الواو والياُء األصليتان وسكنت السابقة منهما سكونًا أصليًا قلبت الواو ياء، فاسم المفعول من رمى كان ينبغي أن

يكون (مرموٌي) لكن اجتماع الواو والياء وكون السابقة منهما ساكنة قلب الواَو ياَء. فانقلبت الصيغة إلى (مرمّي). وكذلك تصغير

) و(سْيِود) أصبحت (سّيد) وهكذا. (َجْرو) كان أصله (ُجَرْيٌو) فقلب إلى (ُجَرّي) وكذلك (هؤالء مشاركوي) أصبحت (هؤالء مشاركي�
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قلب الياء واوًا

إذا سكنت الياُء بعد ضمة قلبت واوًا كاسم الفاعل من (أيقن) فهو (موِقن) بدالً من (ُمْيِقن).

قلب الواو والياء ألفًا

إذا تحركت الواو أو الياُء بحركة ا�صلية في الكلمة بعد حرف مفتوح قلب كل منهما ألفًا مثل (رمى وغزا وقال وباع) وا�صلها (رمَي

وغَزو وقَول وبَيع).

ويستثنى من ذلك: معتل العين، إذا وليه ساكن مثل (طويل وخوْرنق وبيان وغيور)، أو إذا كان على وزن (ِفَعل) وصفته المشبهة على

و كان واويًا على وزن (افتعل) ودل على المشاركة مثل: (اْجتور خالد وسليم أما فريد وسعاد ْفعل) مثل (ِعور عَورًا) وِهيف هَيفًا، ا� (ا�

عل� هذا اإلعالل مثل و إذا انتهى بزيادة خاصة باألسماء مثل (جَوالن وهَيمان)، أو إذا انتهى بحرف ا� فازدوجا)، وكذلك مصدراهما. ا�

و إذا ا�تى بعده ألف ساكنة أو ياٌء مشددة مثل: بيان، وفَتيان رميا، وعلوّي. (الهوى والجوى) ا�

اإلعالل بالحذف

إذا التقى ساكنان أحدهما علة حذف حرف العلة كما مر� بك في مثل هذه الكلمات: قمت وبعتم، وهن يخْفن، وهذا محاٍم بارع وذاك فتًى

شهم...

فإذا كان ما بعد العلة حرفًا مشددًا فال حذف مثل: هذا جاد� في عمله.

ومعتل اآلخر إذا جزم مضارعه أو بني منه فعل األمر حذفت علته مثل: لم يقِض، واْرِم يا فتى. والمثال الواوي مكسور عين المضارع

تحذف واوه في المضارع واألمر مثل: (وعد يعد ِعْد).

اإلعالل باإلسكان

يستثقلون تحريك الواو والياِء المتطرفتين بعد حرف متحرك بالضم أو الكسر لثقل ذلك على ألسنتهم فيسكنونهم مثل: (يدعو القاضي

إلى الصلح في النادي) األصل: (يدعُو القاضي إلى الصلح في النادي). وفي قولنا (القضاة يدعون) اال�صل (يدعون) وعند تطبيق

القاعدة تجتمع واوان ساكنتان فتحذف الم الكلمة التي استثقل عليها الضم وتبقى واو الجماعة.

أما مثل (مقول) فا�صلها (ُمقُوول) نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبلها ألنه أحق من العلة بالحركة، فاجتمع علتان ساكنتان فحذفنا

األولى وأبقينا واو صيغة (مفعول) انتقل إلى الحاشية.
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 اإلبدال

ما اإلبدال تغيير حرف بحرف فيزال المبدل منه ويوضع المبدل مكانه، وهو إما سماعي مرجعه متون اللغة فال عالقة له ببحثنا، وا�

قياسي. واألحراف التي يقاس وضعها غيرها عشرة

جمعت في هاتين الكلمتين (هدا�ت موطيًا)، منها ثالثة حروف علة سمعوا إبدالها إعالالً ولها بحث خاص سبق وإليك بعض كالم على

الباقي:

األلف

ذا وقفت على كلمة لفًا حين الوقف فنقول في (اشتريت قلمًا من ا�خيك): (اشتريت قلمًا) ا� االسم المنون المنصوب تقلب نون تنوينه ا�

(قلم).

الهمزة

إذا تطرفت الواو أو الياُء بعد ألف ساكنة قلبت همزة مثل: (سماء وقضاء) واألصل (سماٌو من سموت) و(قضاٌي من قضيت).

وكذلك اال�لف إذا تطرفت بعد ا�لف قلبت همزة مثل صحراء وخضراء.

وكذلك ألف صيغة (فاعل) من األجوف مثل قائل وبائع (أصلهما قاَول وباِيع). وحرف العلة الزائد ثالثًا في المفرد الصحيح مثل (سحابة

وصحيفة وعجوز) يقلب همزة عند تكسيره

على (فعائل): سحائب وصحائف وعجائز.

إذا أردنا جمع مثل (الواقية والواصلة) جمع تكسير مثل (شواعر) اجتمع في أوله واوان: (الوواقي، والوواصل) فوجب إبدال ا�والهما

همزة فنقول (اال�واقي واال�واصل) وكذلك في

والهما همزة. ولها واوان ثانيتهما أصلية وجب قلب ا� التصغير نقول (ا�و ْيصل) بدالً من (ُوَوْيصل)، وكل كلمة اجتمع في ا�

التاء

تقلب فاُء المثال تاء في وزن (افتعل) مثل (ات�صل وات�قى وات�سر) اال�صل (اْوتصل واْوتقى واْيتسر) من الوصل والوقاية واليسر.

الدال

و زاي تقلب داالً مثل (اّدان من الدْين) و(اذكرانتقل إلى الحاشية من الذكر) و(ازدهر من الزهر) و ذالٍ ا� إذا وقعت تاُء (افتعل) بعد دالٍ ا�

واال�صل (اْتدان، اْتذكر، ازتهر).

الطاء

و ظاٍء قلبت طاًء لصعوبة االنتقال من حرف شديد إلى حرف خفيف مثل (اصطبر من و طاٍء ا� و ضاٍد ا� إذا وقعت تاُء (افتعل) بعد صاٍد ا�

رد من الصبر) (واضطرب من الضرب) و(اط�

الطرد) و(اظطلم انتقل إلى الحاشية من الظلم). واال�صل: (اصتبر، اضترب، اْطترد، اْظتلم).

مالحظة
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ل) أو تفاعل أو (تفعلل) جاز في ذلك اتباع إذا كانت فاء الكلمة تاًء أو داالً أو ذاالً أو زايًا أو صادًا أو ضادًا أو طاًء أو ظاًء في وزن (تفع�

القاعدة العامة فنقول مثًال (تثاقل وتذاكر، وتزّين وتضّرع وتطّرب وتدحرج) وجاز إدغام التاء في الحرف الذي بعدها وجلب ألف

الوصل حتى ال يبدأ بساكن فنقول: (اّثاقل، واّذاكر، واّزّين، واّضرع، واّطرب، واّدحرج).

الميم

إذا وقعت النون الساكنة (والتنوين نون ساكنة) قبل باء تقلب ميمًا في اللفظ وتبقى على حالها خطًا مثل (مْن بغى على ا�خيه فقد

ْم بينا). ا�خطا� خطا� بينًا) تلفظ: (ُمـْمبغى) و(خطا�

الهاء

تاُء التا�نيث في اال�سماء المفردة يوقف عليها هاء فنقول: (هذه فتاٌة) و(هي فاضلٌة) فتلفظ الكلمة اال�ولى (فتاه) والثانية (فاضله).
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 التصغير

التصغير وأحكامه

و (ُفَعْيعيل) يقال له االسم المصغر. و (ُفَعْيِعل) ا� االسم المحّول إلى صيغة (ُفَعْيل) ا�

أغراض التصغير

يصغر االسم ألحد اال�غراض اآلتية:

ب) و(ُلَقْيمة)  الداللة على صغر حجمه مثل (كُلَْيب) و(كَُتي�

الداللة على تقليل عدده مثل (ُورْيقات) و(ُدَرْيهمات) و(ُلَقْيمات). 

الداللة على قرب زمانه مثل (سافر ُقَبْيل العشاء)، أو قرب مكانه مثل (الحقيبة ُدَوْين الرف). 

لهاك هذا الشويعر؟  ا� الداللة على التحقير: ا�

ذهلتهم.  الداللة على التعظيم: ا�صابتهم ُدَوْيهية ا�

الداللة على التحبيب مثل: في دارك ُجَوْيرية كالُغزّيل.

صورة التصغير

ن زاد االسم على ثالثة أحرف كسر الحرف الذي يضم ا�ول االسم المراد تصغيره ويفتح الثاني وتزاد ياٌء بعده مثل: ُرَجْيل وكُلَْيب، فا�

و (ُعَصْيفير). يلي ياَء التصغير مثل: (ُدَرْيِهم) ا�

فلثالثي وزن (ُفَعْيل)، ولما فوقه وزن (ُفَعْيِعل) مثل (ُدَرْيهم وُسَفْيرج) تصغير درهم وسفرجل، و(ُفَعْيعيل) لمثل (ِمنهاج وعصفور):

ُمَنْيهيج وعصيفير.

ويالحظ ا�ن التصغير كالتكسير فكما قلنا في تكسير الكلمات السابقة دارهم وسفارج ومناِهج وعصافير قلنا في تصغيرها ُدَرْيهم

وُسَفْيرج وُمَنْيهيج وُعصْيفير، فحذفنا في الطرفين الم سفرجل وقلبنا حرف العلة الذي قبل اآلخر ياًء في التصغير والتكسير.

مالحظة

جرت العرب في التصغير دون التكسير على عدم االعتداد بتاء التأنيث وال بألفها المقصورة وال بألفها الممدودة، وال باأللف والنون

المزيدين في اآلخر وال بياء النسب، وال بألف مثل

(كلمة أصحاب)، فيجرون التصغير على ما قبلها فيقولون في تصغير (ورقة وُفضلى وصحراء وخضراء وعطشان وأصحاب): (ُوَرْيقة

وُفَضْيلى وُصَحْيراء وُخَضيراء وُعطَيشان

َصْيحاب) دون كسر ما بعد ياء التصغير كأنها ال تزال ثالثية، ويقولون في تصغير مثل (حنظلة وأربعاء وعبقري وزعفران): (ُحَنْيِظلة وا�

َرْيِبعاء وُعَبْيقري، وُزَعِفران) دون أن وا�

يحذفوا في تصغيرها ما كانوا حذفوا في تكسيرها حين قالوا (حناظل وعباقر وزعافير).

ما فيما عدا ما تقدم فالتصغير كالتكسير يرد اال�شياء ا�لى ا�صولها والبد� من االنتباه إلى ما يلي: ا�

َرْيضة ودعْيدة. نيثًا معنويًا مثل: شمس وا�رض ودعد تزاد في آخره تاُء حين التصغير فنقول: ُشَمْيسة وا� االسم الثالثي المؤنث تا�
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ليه المحذوف حين التصغير كما هو الشا�ن في التكسير، فكما نقول في تكسير دم وعدة وابن وا�ب االسم المحذوف منه حرف يرد ا�

ة). َخّيه، وُيَدي� بّي وا� بناٌء، وآباٌء وا�خوات واال�يدي) نقول في تصغيرها: (ُدَمّي، وُوَعْيد، وُبَنّي وا� وا�خت ويد (دماٌء ووعود وا�

ذا كان ثاني االسم حرف علة منقلبًا عن غيره ُرد� إلى أصله كما يرد� حين التكسير، فكما نقول في تكسير (ميزان ودينار وباب وناب): ا�

نياب) نقول في بواب وا� (موازين ودنانير وا�

التصغير: (موْيزين وُدَنْينير، وُبَوْيب وُنيْيب).

تنبيه

اال�لف الزائدة في اسم الفاعل، والمنقلبة عن همزة مثل (آدم) والمجهولة اال�صل كالتي في (عاج) تقلب جميعًا واوًا في التصغير فنقول:

َوْيِدم، وُعَوْيج. ُشوْيِعر وا�

شارة واال�سماء الموصولة مثل (اللذيا واللتّيا، تصغير يختص التصغير باال�سماء المعربة، وورد عن العرب شذوذًا تصغير بعض أسماِء اال�

الذي والتي)، وَذّيا تصغير (ذا) وهؤلّياِء في

َمْيلح الغزال) فيقتصر في ذلك على ما سمع وال يقاس عليه. فعال التعجب مثل (ما ا� تصغير هؤالء، وتصغير بعض ا�
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 النسبة

النسبة

تعريف النسبة

انتصر المنتخب المغرِبي.

الحظ أن في هذه الجملة اسمين اثنين: (المنتخب + المغرب)، والحظ أيضا أن الرابط بين االسمين هو الياء المشددة في االسم الثاني،

فلكون المنتخب المنتصر ينتسب إلى المغرب

أضفنا ياء مشددة في آخر هذا االسم، وقلنا: المغرِبي.

استنتاج

النسبة هي إلحاق ياء مشددة مكسور ما قبلها على آخر االسم للداللة على نسبة شيء إلى شيء آخر.

الداللة والوظيفية

تنفرد اللغة العربية بالقدر الكبير من التنويعات الجمالية لرسم حروفها. إذا تأملنا المثال، وجدنا أن:

االسم (العربية) اسم منسوب إلى (العرب).

االسم (الجمالية) اسم منسوب إلى (الجمال).

تؤدي النسبة وظيفة محددة هي وصف "المنسوب" وتوضيحه.

العناصر

في كل نسبة نجد اسمين هما:

المنسوب إليه: وهو االسم األصلي الذي ستلحق بآخره ياء النسبة، مثل: شجرة، عصا، الصدي، إنشاء ...

المنسوب: وهو االسم الذي أضيفت إلى آخره ياء النسبة، كقولنا: شجري، عصوي، الصدوي، إنشائي ...

نسبة األسماء

نسبة االسم المختوم بتاء التأنيث

التغيير الحاصل عند النسبةنسبتهنوعهاالسم

حذَفت تاء التأنيث، وزيدت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع كسر ما قبلها.شجرياسم مختوم بتاء التأنيثَشَجرٌة

حذَفت تاء التأنيث، وزيدت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع كسر ما قبلها.حضارياسم مختوم بتاء التأنيثحضارة

استنتاج

إذا كان االسم مختوما بتاء التأنيث، حذَفت تاء التأنيث، وزيدت ياء النسبة المشددة في آخره مع كسر ما قبلها.

نسبة االسم الثالثي المكسور العين

التغيير الحاصل عند النسبةنسبتهنوعهاالسم
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اسم ثالثي مكسور العين (على وزنملك

عل) َفِ

فتحت عينه وأضيفت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع كسر ماملكي

قبلها.

ٌمر َنِ
اسم ثالثي مكسور العين (على وزن

عل) َفِ
َنَِمري

فتحت عينه وأضيفت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع كسر ما

قبلها.

استنتاج

ينسب إلى االسم الثالثي المكسور العين بفتح عينه وإضافة ياء النسبة المشددة في آخره مع كسر ما قبلها.

النسبة إلى االسم الذي على وزن «ُفعيلة» بضم الفاء و«فعيلة» بفتح الفاء

التغيير الحاصل عند النسبةنسبتهنوعهاالسم

صحيفة
اسم على وزن

«فعيلة»
صحفي

حذفت التاء والياء وفتحت العين وأضيفت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع

كسر ما قبلها.

طبيعة
اسم على وزن

«فعيلة»
طبعي

حذفت التاء والياء وفتحت العين وأضيفت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع

كسر ما قبلها.

جهينة
اسم على وزن

«فعيلة»
حذفت التاء والياء وأضيفت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع كسر ما قبلها.جهني

حقيقة
اسم على وزن

«فعيلة»
حقيقي

بقيت الياء على حالها وحذفت التاء ثم أضيفت ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع

كسر ما قبلها.

استنتاج

ينسب إلى االسم الذي على وزن «فعيلة» أو «فعيلة» بحسب حرفه الثاني:

إذا كان ثانيه حرفا صحيحا وغير مكرر: تحذف تاؤه وياؤه وتفتح عينه ثم تضاف ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع

كسر ما قبلها.

إذا كان ثانيه حرف علة أو مكررا: تبقى الياء على حالها وتحذف التاء ثم تضاف ياء النسبة المشددة في آخر االسم المنسوب مع

كسر ما قبلها.

النسبة إلى االسم المقصور

التغيير الحاصل عند النسبةنسبتهنوعهاالسم

عصًا
اسم مقصور (مختوم باأللف)، وألفه

ثالثة
ُتـقلب األلف واوا، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها.عصوي

كَندَا
اسم مقصور، ألفه رابعة، وثانيه

متحرك
كَندي

ُتحذف األلف، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها ألن الحرف الثاني

متحرك (أي مفتوح).

اسم مقصور، ألفه رابعة، وثانيه ساكنْمعًنى
ْمعِني أو

ْمعَنوي

ُتحذف األلف أو تقلب واوا، مع زيادة الياء، وكسر ما قبلها ألن ثانيه

ساكن.

ُْمرَتضى
اسم مقصور، ألفه خامسة (أو أن تكون

سادسة)
ُتحذف األلف، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها.ْمرَتضي

استنتاج

االسم المقصور: هو كل اسم كان مختوما باأللف المقصورة أو الممدودة، والنسبة إليه تكون كما يلي:

إذا كانت األلف ثالثة: ُتـقلب األلف واوا (عصو)، وتضاف ياء النسبة (عصوي) مع كسر ما قبلها.
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إذا كانت األلف رابعة: ُتحذف األلف (كند)، وُتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها (كندي)، وذلك إذا كان الحرف الثاني متحركا (أي

مفتوحا). أما إذا كان ساكنا (معنى)، فُتحذف األلف (معنـ) أو تقلب واوا (معنو)، مع زيادة الياء، وكسر ما قبلها (معنـي أْو معنوي).

إذا كانت األلف خامسة أو سادسة: ُتحذف األلف (مرتضـ)، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها (مرتضيـ)، وتتبع نفس الطريقة إذا

بقى – مستبقـ – مستبقي. كانت األلف سادسة كقولنا: ُمسَتْ

النسبة إلى االسم المنقوص

التغيير الحاصل عند النسبةنسبتهنوعهاالسم

الصدوياسم منقوص، ياؤه ثالثةالصدي
ُتـقلب الياء واوا، وُتكسر الواو، وُيفتح ما قبلها، وتضاف ياء

النسبة.

الداعي
اسم منقوص، ياؤه رابعة (أما األلف والالم

فزائدتان للتعريف)

الداعي أو

الداعوي

ُتـحذف الياء، وتضاف ياء النسبة؛ أو تقلب الياء واوا، وُيفتح ما

قبلها، وتضاف ياء النسبة.

الْمقَتدي
اسم منقوص، ياؤه خامسة (أو أن تكون

سادسة)
ُتحذف ياؤه، وتضاف ياء النسبة المشددة.الْمقَتدي

استنتاج

النسبة إلى االسم المنقوص: وهو االسم المختوم بالياء، وينسب إليه بالطرق التالية:

إذا كانت الياء ثالثة: ُتـقلب الياء واوا، وُتكسر الواو، وُيفتح ما قبلها (الصدو)، وتضاف ياء النسبة (الصدوي).

إذا كانت الياء رابعة: ُتـحذف الياء، وتضاف ياء النسبة (الداعـ – الداعي)، أو تقلب الياء واوا مع كسرها، وُيفتح ما قبلها (الداعـو،

وتضاف ياء النسبة (الداعوي).

إذا كانت الياء خامسة أو سادسة: ُتحذف ياؤه (المقتد)، وتضاف ياء النسبة المشددة ()المقتدي)، ونعتمد نفس اإلجرءات إذا كانت

األلف سادسة، مثل: المسَتجدي – المستجد – ِ المستجدي ...

النسبة إلى االسم الممدود

التغيير الحاصل عند النسبةنسبتهنوعهاالسم

ْنشاء ا�
اسم ممدود، همزته أصلية (من أنشأ،

ينشئ)
ْنشاِئي ـَقى الهمزة، وُتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها.ا� ـْب ت

صفراء
اسم ممدود، همزته زائدة للتأنيث (إذ ال

وجود لها في الفعل صـفر).
ُتقلب الهمزة واوا، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها.صفراوي

َرجاء
اسم ممدود، همزته منقلبة عن واو (من

الفعل رجا، يرجو)

َرجاِئي أو

َرجاوي

تبقى الهمزة، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها، أو تقلب الهمزة واوا

وتضاف ياء النسبة، ويكسر ما قبلها.

َجراء ا�
اسم ممدود، همزته منقلبة عن ياء (من

َجرى، ُيِجري) ا�

َجراِئي أو ا�

َجراوي ا�

تبقى الهمزة، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها، أو تقلب الهمزة واوا

وتضاف ياء النسبة، ويكسر ما قبلها.

استنتاج

النسبة إلى االسم الممدود: وهو كل اسم ختم بهمزة قبلها ألف ممدودة، وتكون النسبة إليه كما يلي:

ْنشاِئي). ـَقى الهمزة (إنشاء)، وُتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها (ا� ـْب إذا كانت الهمزة أصلية: َت

إذا كانت الهمزة زائدة للتأنيث: ُتقلب الهمزة واوا مع كسرها ( ِ صفراو(، وتضاف ياء النسبة (صفراوي).

إذا كانت الهمزة منقلبًة عن واو: تبقى الهمزة، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها (َرجاِئي)، أو تقلب الهمزة واوا وتضاف ياء

النسبة، ويكسر ما قبلها (َرجاوي).
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َجراِئي)، أو تقلب الهمزة واوا وتضاف ياء إذا كانت الهمزة منقلبة عن ياء: تبقى الهمزة، وتضاف ياء النسبة مع كسر ما قبلها (ا�

َجراوي). النسبة، ويكسر ما قبلها (ا�

النسبة إلى المثنى والجمع والمركب

التغيير الذي لحقهالنسبة إليهاالسم

رده إلى المفرد وإضافة ياء النسبة.قمريقمران

رده إلى المفرد وإضافة ياء النسبة.نجمينجوم

رده إلى المفرد وإضافة ياء النسبة.موحديموحدون

النسبة إلى الجزء الثاني فقط.بكريأبو بكر

النسبة إلى الجزء األول فقط.بدريبدر الدين

النسبة إلى الجزء األول فقط.بعليبعلبك

النسبة إلى الجزء األول فقط.جاديجاد الحق

النسبة إلى الجزء األول فقط.نورينور الدين

النسبة إلى الجزء الثاني فقط.َطاِلـِبيابن طالب

استنتاج

المثنى والجمع: ينسبان بردهما إلى المفرد مع إضافة ياء مشددة مكسور ما قبلها.

المركب اإلضافي: ينسب إلى جزئه األول أو الثاني مع مراعاة أمن اللبس، فإذا كان علما وغير كنية (أي لم يسبق بأب أو أم أو ابن)،

فإنه ينسب إلى صـِدره (أي إلى جزئه األول) بزيادة ياء النسبة، وكسر ما قبلها (نور – نوري)، وإذا كان كنية (أي علما مركبا تركيبا

إضافيا ومسبوقا بأب أو أم أو ابن)، ُنسب إلى عِجزه (أي إلى جزئه الثاني) بزيادة ياء النسبة، وكسر ما قبلها (طالب – طالِبي).

المركب المزجي واإلسنادي: ينسب إلى جزئهما األول فقط.

الملخص

( إذا ألحقَت بآخر اسم ما مثل (دمشق) ياء مشددة للداللة على نسبة شيء إليه فقد صيرته اسما منسوبا فتقول: (هذا نسُجُ دمشقي�

وإضافتك الياء المشددة إليه مع كسر آخره هو النسبة،

وينتقل اإلعراب من حرفه األخير الى الياء المشددة.

قاعدة النسبة

األصل أن تكسر آخر االسم الذي تريد النسبة إليه ثم تلحقه ياء مشددة من غير تغيير فيه مثل (علم: علمي، طرابلس: طرابلسي، خلق:

خلقي...إلخ)

لكن االستقصاء دل على أن كثيرا من األسماء يعتريها بعض تغيير حين النسب نظرا ألحوال خاصة بها وإليك هذه التغييرات:

1) المختوم بتاء التأنيث: تحذف تاؤه حين النسب مثل: (فاطمة، مكة، شيعة، طلحة) تصبح بعد النسب: فاطمي، مكي، شيعي، طلحي

2) المقصور: إن كانت ألفه ثالثة مثل (فتى وعصا) قلبت واوًا فنقول: (فتوّي وعصوّي)

وإن كانت رابعة فصاعدا حذفت، فمثل: (بردى وُبشرى ودوما ومصطفى وبخاري ومستشفى) تصبح بعد النسب: (بردي وبشرى،

ودومّي، ومصطفّي، وبخارّي، ومستشفّي)

أجازوا في الرباعي الساكن الثالث مثل ُبشرى وطنطا قلب ألفها المقصورة واوًا فيقال: ُبشروي وطنطوي، وزيادة ألف قبل الواو فيقال:

بشراوي وطنطاوي إال أن الحذف فيما كانت
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ألفه للتأنيث كبشرى أحسن وقلب األلف واوًا فيما عداها مثل (مسعى) أحسن

3) المنقوص: يعامل معاملة المقصور فتقلب ياؤه الثالثة واوًا مثل (القلب العمي) تصبح في النسب (القلب العموّي) وتحذف ألفه

، والمعتدّي، والمستقصَي) الرابعة فصاعدًا مثل (القاضي الرامي، والمعتدي، والمستقصي) فتصبح بعد النسب (القاضّي الرامي�

ويجوز في ذي الياء الرابعة إذا كان ساكن الثاني قبلها واوًا أيضا فنقول: القاضوي الراموي، ونقول في تربية: تْرِبّي وتربوّي، وفي

مقضّي (اسم المفعول) مقضّي ومقضوي

4) الممدود: إن كانت ألفه للتأنيث قلبت واوًا وجوبا، فقلت في النسبة الى صحراء وحمراء: صحراوي وحمراوي. وإن لم تكن للتأنيث

بقيت على حالها دون تغيير، فتنسب الى

اء وُقراء (بمعنى نظيف وناسك) بقولنا: قرائّي ووضائّي، والى المنتهي بهمزة منقلبة عن واو مثل (كساء) المنتهى بألف أصلية مثل وض�

أو ياء مثل (بناء) بقولنا: كساني وبنائي، والى

المنتهي بهمزة مزيدة لإللحاق مثل (ِعلباء وِحرباء) بقولنا: علباني وِحربائي

وأجازوا قلبها واوًا في المنقلبة عن أصل وفي المزيدة لإللحاق فقالوا: كساني وكساوي، وبنائي  وبناوي، وعلباني وحربائي وعللباوي

وحرباوي، وعدم القلب أحسن

5) المختوم بياء مشددة: إذا كانت الياء المشددة بعد حرف واحد مثل (حي) و(طّي) رددت الياء األولى الى أصلها الواو أو الياء

وقلبت الثانية واوًا فقلت: حيوي وطووي

وإن كانت بعد حرفين مثل (علّي وقصّي) حذفت الياء األولى وفتحت ما قبلها وقلبت الياء الثانية واوًا فقلت: َعلَوي وُقصوّي

وإن كانت بعد ثالثة أحرف فصاعدا حذفتها فقلت في النسبة الى (كرسّي وبختّي والشافعي): كرسّي وبختّي والشافعي. فيصبح لفظ

المنسوب ولفظ المنسوب إليه واحدا وإن اختلف التقدير.

6) ُفَعيلة أو َفعيلة او َفعولة في األعالم: مثل ُجَهينة وربيعة وشنوءَةة: تحذف ياؤهن عند النسب ويفتح ما قبلها فنقول: ُجَهنّي وَربعّي

وَشننّي، بشرط أال يكون االسم مضعفا مثل (ُقليلة) وال واوي العين مثل (طويلة) فإن هذين يتبعان القاعدة العامة

ر تحذف ياؤه الثانية عند النسب فنقول َطيبّي وُغزيلّي وُحميرّي ل وُحَمي� ب وُغَزي� 7) ما توسطه ياء مشددة مكسورة: مثل طي�

8) الثالثي المكسور العين: تفتح عينه تخفيفا عند النسب مثل: إبل، وُدئل (اسم علم)، وَنِمَر، وِملك فنقول: إَبلّي، وُدَؤلّي، وَنَمرّي، وَملكّي

، ترد عليه المه عند النسب فنقول: 9) الثالثي المحذوف الالم: مثل أب وابن وأخ وأخت وأمة ودم وَسنة وشفة وَعِمِ وغِدِ ومئِةِ ويِدِ

موّي ودموي وسنوي وشجوي وشفهي (أو شفوي) وعَموي وغَدوي وُلَغوي، ومئوي ويدوي أبوَي وَبنوَي وأخوَي، وا�

10) الثالثي المحذوف الفاء: الصحيح الالم منه مثل (عدة وزنة) ينسب إليه على لفظة فنقول: عدّي وِزنّي، والمعتل الالم منه مثل

شية (من وشى) ودية (من ودى)، يرد إليه

المحذوف فنقول في النسب إليهما: ِوَشوّي، ِودوّي

ا) و (جاد الحق)، أم كان تركيبا مزجيا مثل بعلبك ومعد يكرب، 11) المركب: ينسب الى صدره سواء أكان تركيبا إسناديا مثل (تأبط شر�

أو كان تركيبا إضافيا مثل: تيم الالت وامرئ

القيس و رأس بعلبك وُمالعب األستة ، تنسب في الجميع الى الصدر فنقول: تأبطّي، وجادّي، وبلعّي، ومعدوّي، وتيمّي، وامرئّي، ورأسي،

ومالعبّي
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فإن ُصدر المركب اإلضافي بأب أو أم أو ابن مثل أبي بكر وأم الخير، وابن عباس، نسبت الى العجز فقلت: بكري، وخيري، وعباسي.
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 المعاجم

المعاجم

نهدف من خالل الدرس إلى:

التعريف بالمعجم.

تحديد أصناف المعاجم وشروط البحث فيها.

بيان طريقة البحث في المعجم.

الوصف والتحليل

تعريف المعاجم

المعاجم: هي كتب لغوية تهتم بجمع مفردات اللغة وتصنيفها وترتيبها حسب ترتيب األحرف الهجائية، ثم دراستها دراسة صوتية

وصرفية وداللية.

أصناف المعجم

تنقسم المعاجم من حيث طريقة ترتيبها للكلمات إلى صنفين رئيسين هما:

معاجم تأخذ بأوائل الكلمات األصلية (الحرف األصلي األول فالثاني وهكذا...)، ومنها: (منجد الطالب).

معاجم تعتمد أواخر الكلمات األصلية، وهي المعاجـم العربية القديمة، ومنها: (القاموس المحيط).

مالحظة

ظهر حديثا صنف من المعاجم موجه إلى التالميذ والطلبة يعتمد أوائل الكلمات، غير أنه يختلف عن الصنف األول ألنه ال يميز بين

الحروف األصلية والحروف الزائدة، وذلك من أجل تيسير عمليـة البحـث؛ فالبحث عن معنى كلمة (استمداد)، ال يتطلب رد الكلمة إلى

أصلها )استمد – مد)، بل يكفي البحث عـن معناها مباشرة في باب الهمزة وليس في باب الميم.

استنتاج

نقسم المعاجم من حيث أصنافها (أي من حيث طريقة البحث فيها) إلى:

معاجم تأخذ بأوائل الكلمات.

معاجم تعتمد أواخر الكلمات.

معاجم حديثة تعتمد أوائل الكلمات دون تمييز بين الحـروف األصلية والحروف الزائدة، وذلك من أجل تيسير عملية البحث.

شروط البحث في المعاجم

يتطلب البحث في المعجم ما يلي:

معرفة الحروف الهجائية وترتيبها، وهي:

1. الترتيب األلفبائي (أ – ب – ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز– س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق

– ك – ل – م – ن – ه – و – ي)
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2. الترتيب االبجدي (أ – ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ط – ي – ك – ل – م – ن – س – ع – ف – ص – ق – ر – ش – ت

– ث – خ – ذ – ض – ظ – غ)

3. الترتيب العيني أو الصوتي (ع – ح – ه – خ – غ – ق – ك – ج – ش – ض – ص – س – ز – ط – د – ت – ظ – ذ – ث

– ر – ل – ن – ف – ب – م – و – ا – ي – أ)

اإللمـام بالميزان الصرفي (المكون من: ف، ع، ل)، وبعض الظواهر الصرفية كاإلعالل واإلبدال وغيرهما.

قراءة مقدمة المعجم وبياناته التوضيحية الخاصة بكيفية االستعمال والرموز واالختصارات.

طرق البحث في المعاجم

طريقة البحث في المعاجم الحديثة التي تعتمد ترتيبا ألفبائيا حسب أوائل الكلمات

للبحث عن الكلمات في المعاجم الحديثة نتتبع الخطوات التالية:

حذف أحرف الزيادة من الكلمة إن كانت مزيدة، مثال: استغفر ، غفر / انفتح – فتح ...

رد الكلمة إلى أصلها إن كان فيها إعالل أو إبدال، مثال: بناء ، بني / يجد ، وجد / صلة – وصل ...

الحصول على الجذر اللغوي للكلمة.

البحث عن الكلمة من خالل جذرها اللغوي بدًء من الحرف األول، متبوعا بالحرف الثاني، ثم الثالث، وهكذا ...

طريقة البحث في المعاجم القديمة التي تعتمد ترتيبا ألفبائيا حسب أواخر الكلمات

تعتمد المعاجم العربية القديمة في ترتيب مفرداتها على أواخر الكلمات وتسميها أبوابا، ثم على أوائل الكلمات وتسميها فصوال، وهي

تعتمد على نفس خطوات المعاجم الحديثة (حذف

أحرف الزيادة من الكلمة إن كانت مزيدة – رد الكلمة إلى أصلها إن كان فيها إعالل أو إبدال – الحصول على الجذر اللغوي للكلمة –

البحث عن الكلمة من خالل جذرها اللغوي بدًء

من الحرف األول، متبوعا بالحرف الثاني ...)، فالبحث مثال عن كلمة استغفر في المعاجم القديمة نقوم بما يلي:

نجرد الكلمة من أحرف الزيادة، فنحصل على الجذر اللغوي غفر.

نبحث عن هذه الكلمة في باب الراء فصل الغين.
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 مهارة السرد: كتابة اليوميات

تقديم حول خطاب السرد والوصف

التعريف بالمهارة

السرد: هي الطريقة التي تحكي بها أحداث قصة ما، ويفترض أن شخصا يحكيها (السارد) لمتلق معين بأساليب لغوية. 

الوصف: تمثل األشخاص واألشياء والحاالت والمشاعر واالنفعاالت. 

اليوميات: هي سجل شخصي يدون فيه صاحبه بشكل منتظم وقائع مرتبطة بحياته اليومية.

نص االنطالق (المرأة والثقافة)

اليوم األول:

في اليوم الذي اعتنقت فيه اإلسالم، قدم إلي إمام المسجد كتيبا يشرح كيفية الصالة، غير أني فوجئت بما رأيته من قلق الطالب

المسلمين، فقد ألحوا علي بعبارات مثل: خد راحتك، ال تضغط على نفسك كثيرا، من األفضل أن تأخد وقتك، ببطء ... شيئا فشيئا ...،

وتساءلت في نفسي، هل هي الصالة صعبة إلى هذا الحد؟ لكنني تجاهلت نصائح الطالب، فقررت أن أبدأ فورا بأداء الصلوات الخمس

في أوقاتها.

ليلة اليوم األول:

وفي تلك الليلة، أمضيت وقتا طويال جالسا على األريكة في غرفتي الصغيرة بإضاءتها الخافتة، حيث أدرس حركات الصالة وأكررها،

وكذلك اآليات القرآنية التي سأتلوها، واألدعية الواجب قراءتها في الصالة. وبما أن معضم ما كنت سأتلوه كان باللغة العربية، فقد

لزمني حفظ النصوص بلفظها العربي، وبمعانيها باللغة اإلنجليزية. وتفحصت الكتيب ماعات عدة، قبل أن أجد في نفسي الثقة الكافية

لتجربة الصالة األولى. وكان الوقت قد قارب منتصف الليل، لذلك قررت أن أصلي صالة العشاء.

الدكتور جيفري النغ متحدثا عن أول يوم من دخوله اإلسالم

شرح المصطلحات

اعتنقت: اعتنق الدين اإلسالمي: ِاختارُه عقيدًة ديِنيًة.

فورا: .حاال

تفحصت: بحث.

الفكرة المحورية للنص

حدث اعتناق جيفري النغ لإلسالم.

خطوات المهارة

تحديد الزمن العام لليومية، مثال: (يوم االثنين 12 شتنبر 2015. اليوم األول من ... يوم نجاحي في امتحان ...).

تحديد األزمنة الخاصة أو الجزئية: (صباحا ء مساء – قبل – بعد – على الساعة ...).

سرد األحداث المرتبطة بكل زمن جزئي حسب تسلسلها الزمني.

إبراز أهمية اليوم في حياتك.
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وأثناء سرد األحداث ال تنس ما يلي:

صف األشخاص واألمكنة واألزمنة.

وظف الحوار الداخلي (قلت في نفسي ... – تساءلت ... – حدثتني نفسي ...).

استعمل ضمير المتكلم.

تحر الوضوح والشفافية.

استخراج عناصر المهارة من النص

كاتب اليومية: الدكتور جيفري النغ (توظيف ضمير المتكلم).

الحدث: اعتناق اإلسالم (أول يوم من الحدث).

الزمان: اليوم األول من اعتناق اإلسالم – ليلة اليوم األول.

المكان: المسجد – الغرفة ...

السرد: سرد وقائع عن حدث اعتناق اإلسالم.

الوصف: وصف مجريات األحداث – وصف المشاعر واالنفعاالت ...

تسلسل الوقائع و األحداث.

تقطيع الحدث وفق الزمن الذي وقع فيه.

نموذج للتطبيق واالستئناس

نص الموضوع

يعتبر شهر رمضان الكريم من الشهور المقدسة عند المسلمين، ففيه تتطهر األنفس وتصفو. ويشكل هذا الشهر الفضيل حدثا بارزا في

حياة كل مسلم، خاصة األطفال الذين يصومونه ألول مرة.

اكتب يومية مسجال فيها وقائع صيامك أول يوم من شهر رمضان األبرك.

فيما يلي نموذج لالستئناس

اليوم األول من شهر رمضان المبارك سنة  1431هجرية \  11غشت 2010م:

ليلة اليوم األول من رمضان:

الساعة  12:00ليال:

كنا في المنزل نشاهد نشرة األخبار، وعندما أعلن المذيع تأكيد ثبوت رؤية هالل رمضان، فرحت كثيرا إذ كنت قد اشتقت كثيرا إلى

رمضان وأجوائه الروحانية، باإلضافة إلى اللمة الحميمية التي تسود المنازل في هذا الشهر المبارك. فتهالت التبريكات مباشرة بعد

سماعنا للخبر، فبادرنا باالتصال باألهل واألقارب لتهنئتهم بحلول الشهر الفضيل.

الساعة  3:00صباحا:

أيقظتني والدتي قبل نصف ساعة من موعد وجبة السحور لكي أساعدها، ورغم أني كنت منهكة القوى فقد أحسست بنشاط غريب.

وبعد تحضيرنا لوجبة السحور التي كانت تتكون من أغذية خفيفة وبسيطة مع تمر وعصير، أيقظت والدي وأخي وتحلقنا جميعا حول

المائدة. وبعدما أن أعلنت طلقة المدفع الثانية اقتراب موعد أذان الفجر، توضأت وانتظرت األذان في حين اتجه أبي وأخي إلى

المسجد ألداء صالة الفجر جماعة، وعند رجوعهما خلدنا إلى النوم غير أنني لم أستطع إال بصعوبة من فرط حماسي وسروري بحلول

الشهر الكريم.

اليوم األول من شهر رمضان: 

الساعة  11:00صباحا:
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استيقظت متأخرة كعادتي خالل أيام العطل، بعدو ترتيبنا وتنظيفنا للمنزل، اتجهت رفقة أمي إلى السوق لشراء لوازم إعداد وجبة

اإلفطار. تجولنا في السوق طويال، ثم عدنا منهكتين من فرط الحرارة إلى المنزل لتحضير أصناف مختلفة من األطعمة التي تعرف

إقباال في هذا الشهر من كافة أفراد األسرة. 

أثناء النهار عانيت قليال من شعوري بالجوع والعطش الذين كانا قد بدأ يستبدان بي بقوة، فحاولت تمضية الوقت بمشاهدة التلفاز

وقراءة الجرائد.

الساعة  6:30مساء:

بعد أن ساعدت أمي في تجهيز مائدة اإلفطار وتوضأت، صعدت إلى سطح المنزل ترقبا ألذان المغرب. وعندما تناهى إلى مسامعي

صوت األذان عدت راكضة إلى المنزل في سرور، تناولت بعض حبات التمر ورشفة من حليب ثم أديت صالة المغرب، وجلست إلى

المائدة في انتظار عودة أبي وأخي من المسجد لنتناول طعام اإلفطار مجتمعين. 

عند لحظة اإلفطار لم يعد للعناء الذي أحسسته سابقا بسبب العطش والتعب أثر، إذ حل محله فخر وارتياح كبيرين، ورجاء بتقبل آ�

لصيامنا ورغبة في نيل مرضاته تعالى.
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 مهارة وصف رحلة

أنشطة االكتساب

التعريف بالمهارة

الرحلة: هي االنتقال من مكان إلى آخر، ويقصد بوصف الرحلة: تصوير األمكنة واألشخاص ونقل المشاهدات والوقائع وصياغة ذلك في

موضوع إنشائي يهيمن فيه الوصف على السرد.

نص االنطالق (المرأة والثقافة)

«كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر ا� رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعمائة، معتمدا حج

بيت ا� الحرام، وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصالة والسالم. منفردا عن رفيق آنس بصحبته، وراكب أكون في جملته...»

ولما وصل ابن بطوطة مكة كان أهلها صائمين فكتب ذاكرا بعض عوائد أهلها في هذا الشهر المبارك.

«وإذا أهل هالل رمضان تضرب الطبول والدبادب عند أمير مكة. ويقع االحتفال بالمسجد الحرام، من تجديد الحصر، وتكثير الشمع

والمشاعل، حتى يتألأل الحرم نورا، ويصطع بهجة وإشراقا ... وأعظم من تلك الليالي عندهم ليلة سبع وعشرين ... وهذه الليلة من

الليالي المعظمة عند أهل مكة، يبادرون فيها إلى أعمال البر من الطواف والصالة جماعات وأفرادا واالعتمار. ويجتمعون في المسجد

الحرام جماعة، لكل جماعة إمام. ويوقدون السرج والمصابيح والمشاعل. ويقابل ذلك ضوء القمر فتتألأل األرض والسماء نورا ويصلون

مائة ركعة، يقرأون في كل ركعة بأم القرآن وسورة اإلخالص، يكررونها عشرا وبعض الناس يصلون في الحجر منفردين، وبعضهم

يطوفون بالبيت الشريف، وبعضهم قد خرجوا لالعتمار.»

ابن بطوطة «تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار » (بتصرف).

شرح المصطلحات

مسقط رأسي: مكان والدتي.

عوائد: عادات.

أهل: طلع وبزغ.

افذاذ: أفرادا.

الفكرة المحورية للنص

وصف رحلة ابن بطوطة من طنجة إلى مكة المكرمة.

عناصر مهارة وصف الرحلة (اعتمادا على نص االنطالق)

مكان انطالق الرحلة: مدينة طنجة.

زمان انطالق الرحلة: يوم الخميس الثاني من شهر رجب عام 725 هجرية.

وجهة الرحلة: مكة المكرمة.

الغاية من الرحلة: زيارة البيت الحرام وقبر الرسول محمد صلى آ� عليه وسلم.

الجوانب الموصوفة في الرحلة: عادات أهل مكة في رمضان: االحتفال بقدوم رمضان (تجديد الحصر – الشموع – المشاعل...)

العبادات: (الصالة – الصيام – الطواف – االعتمار – قراءة القرأن ...).

www.adirassa.com



استنتاج

الرحلة: هي حركة انتقال من مكان إلى آخر.

وصف الرحلة: تصوير األمكنة واألشخاص ونقل المشاهدات والوقائع وصياغة ذلك في موضوع إنشائي يهيمن فيه خطاب الوصف

على خطاب السرد.

خطوات المهارة

االستعداد للرحلة

نبدأ بكتابة مقدمة للموضوع نركز فيها على العناصر التالية:

تحديد نقطة االنطالق وزمنه.

تحديد وجهة الرحلة.

تحديد غاية الرحلة.

الرحلة

في هذه الخطوة نصل إلى عرض الموضوع، وفيه نركز على:

سرد األحداث المرتبطة بالرحلة.

وصف األمكنة والشخوص.

مالحظة

رغم الجمع بين خطابي الوصف والسرد في الرحلة إال أننا نعطي األهمية للوصف على السرد، ألن الرحلة نص وصفي تكثر فيه

األوصاف وتهيمن فيه األسماء على األفعال.

الرجوع من الرحلة

في خاتمة الموضوع نعبر عن:

شعورنا إزاء الرحلة التي قمنا بها.

أهمية الرحلة وفائدتها.

نموذج للتطبيق واالستئناس

رحلة إلى األندلس

«... وصلنا إلى مدينة "مالقة"، إحدى قواعد األندلس. وبالدها الحسان جامعة بين مرافق البر والبحر، كثيرة الخيرات والفواكه. رأيت

العنب يباع في أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير. ورمانها ال نظير له في الدنيا، وأما التين واللوز فيجلبان من أحوازها إلى

بالد المشرق والمغرب. 

وبـ "مالقة" يصنع الفخار المذهب العجيب، ويجلب منها إلى أقاصي البالد. ومسجدها كبير الساحة، شهير البركة، وصحنه ال نظير له

في الحسن ... ثم سافرت منها إلى مدينة "غرناطة"، قاعدة بالد األندلس وعروس مدنها، وخارجها ال نظير له في بالد الدنيا، وهو

مسيرة أربعين ميال تخترقه األنهار الكثيرة، والبساتين والجنان والرياض والقصور. وكان ملك غرناطة في عهد دخولي إليها السلطان

أبا الحجاج يوسف بن السلطان أبي الوليد ... ولم ألقه بسبب مرض كان به ... ولقيت بغرناطة جملة من فضالئها، منهم قاضي الجماعة

الشريف البليغ أبو القاسم الحسيني السبتي، ومنهم فقيهها المدرس الخطيب العالم أبو عبد آ� البياني، ومنهم قاضيها وعالمها أبو

سعيد فرج بن قاسم ... كما لقيت بها الشيوخ والمتصوفين، وكان منهم الفقيه أبو علي عمر بن أبي عبد آ�، وأقمت أياما بزاويته

وأكرمني أشد اإلكرام ... 

ثم سافرت إلى "رندة" ثم إلى قرية "بني رياح" فأنزلني شيخها أبو الحسن علي بن سليمان الرياحي، وهو أحد كرماء الرجال وفضالء
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األعيان، يطعم الصادر والوارد، وأضافني ضيافة حسنة. ثم سافرت إلى جبل الفتح، وركبت البحر في المركب الذي جزت فيه أوال ...

وعدت إلى المغرب . ...»

ابن بطوطة «تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار » (بتصرف).

يمثل النص أعاله نموذجا لرحلة حذفت منها المقدمة والخاتمة، أعد صياغتهما مطبقا ما درسته في أنشطة االكتساب.
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 مهارة وصف الشخوص واألمكنة

أنشطة االكتساب

التعريف بالمهارة

الوصف: هو تقنية للتعبير ينقل من خاللها الواصف ما يدركه بصريا إلى خطاب مكتوب، وبتعبير آخر فالوصف رسم بالكلمات وتصوير

للمشاهد وتعبير عن االنفعاالت واألحاسيس والمواقف، وكل نص وصفي يتميز بحضور عنصرين رئيسيين: الموصوف وأوصافه.

خطوات المهارة

لكتابة نص وصفي نحدد العناصر التالية:

الموصوف الرئيسي.

الموصوفات الفرعية.

االمتدادات الوصفية.

وفي ما يلي خطاطة توضيحية لطريقة عمل هذه العناصر في النص الوصفي:

الموصوف الرئيسي: يمكن أن يكون الموصوف الرئيسي شخصا أو مكانا أو حيوانا أو غير ذلك.

الموصوفات الفرعي: موصوف فرعي 1 – موصوف فرعي 2 – موصوف فرعي 3.

االمتدادات الوصفي: امتداد وصفي 1 – امتداد وصفي 2 – امتداد وصفي 3.

خالصة واستنتاج

تعتمد مهارة الوصف على تحديد الموصوف الرئيسي المراد وصفه، وتحديد موصوفاته الفرعية واالمتدادات الوصفية، وقد تعرفت في

تفاصيل هذا الدرس على مميزات الموصوف الرئيسي، ورأيت أنه يمكن أن يكون شخصا أو مكانا أو غيرهما. فكيف نصف الشخوص

واألمكنة؟

وصف الشخوص

عندما أصف شخصا أركز على الجوانب التالية:

األوصاف الجسمية: المالمح – الهيئة – اللباس ...

األوصاف النفسية: المزاج والتصرفات – المشاعر والمواقف – األفكار ...

األوصاف االجتماعية: االسم – السن – الجنس – الوضعية االجتماعية ...

األفعال والحركات.

وصف األمكنة

عندما أصف مكانا أركز على الجوانب التالية:

موقع المكان.

هندسة المكان.

األثاث والديكور.

www.adirassa.com



نماذج للتطبيق واالستئناس

النموذج األول: وصف شخص

مدرس اللغة الفرنسية رجل نحيل، يميل وجهه إلى العرض أكثر مما يميل إلى الطول، يلبس على رأسه العريض طربوشا شديد القصر،

فكان يبدو لنا كما لو كنا نراه مجلوا في مرآة مشوهة ... قصير القامة، يرتدي برنسا دون جلباب، يحلو له دائما أن يرمي بجناحيه معا

إلى الوراء، ويعقد عليهما يديه النحيلتين المشعرتين، وكان شعر ذقنه الحليق كثيفا يتطاول فيكاد يصل إلى عينه، وينحدر إلى مسافة

بعيدة مع عنقه. شديد سواد شعر الحاجبين، وله عينان حادتان قلقتان، وأنف أفطس. وكان صوته قويا حادا، وبذلك كان مجرد النظر

إليه – وهو يذرع الفصل – يغريني بأن أسترسل في الضحك دون أن أعرف لماذا، ولهذا كنت أحرص حرصا شديدا على أال أنظر إليه.

في الطفولة لعبد المجيد بن جلون.

النموذج الثاني: وصف مكان

يتألف المنزل من دورين وتوجد في الدور األول غرفة االستقبال ذات المقاعد الوثيرة، وقد زينت جدرانها بالصور. وتقع فيها العين هنا

وهناك على تمثال صغير أو باقة من الزهور أو تحفة صغيرة تسترعي األنظار. ويوجد بها إلى جانب ذلك حاك ومجموعة كبيرة من

األسطوانات، ثم تليها غرفة الجلوس العادية، وبها بعض المقاعد والكراسي، ومنضدة قد تراكمت عليها الصحف، وفي الزاوية رفوف

عليها كتب. ثم غرفة المائدة وفيها مائدة كبيرة مربعة تحيط بها الكراسي، وعلى أحد الحيطان رفوف طويلة مألى بمستلزمات المائدة،

وفي الزاوية قفص كبير به ببغاء. ويتألف الدور الثاني من ثالث غرف، لكل من الشابين غرفة والثالثة وهي أكبرها مخصصة لألخوات

الثالث.

في الطفولة لعبد المجيد بن جلون.

النموذج الثالث: وصف الطبيعة

كان الصباح مشرقا ساحرا، يغري بالتنزه ِفي أحضان الطبيعة الفتانة بجمالها، األخاذة بفنها، فخرجت إلى متنزه، وأمضيت النهار متجوال

في أرجائه، مستمتعا بما حواه من مناظر الّطبيعة ومشاهدها.

كان المتنزه يضم بحيرة تنبسط حولها روضة غناء، وكم كان ابتهاجي كبيرا وأنا أتملى ذلك المنظر الجميل! تبدو البحيرة للناظر لوحة

فنـية رائعة، وصفحة الماء تتراءى ملتمعة مثل المرآة المصقولة أو الفضة البراقة. وقد عِلق نظري بتلك المروج الخضراء الممتدة

بأعشابها الناضرة وورودها اليانعة، وتلك السهول المنبسطة انبساطا يبعث في النفس السرور ويجعلها تـهفو إلى أن تجوب أعطافها

الواسعة التي تبهج العين بآيات فنها، وتروح الصدر بهوائها النقي العليل، وتبتهج الروح بنفحاتها الشذية.

ظللت أتنقل من مكان إلى مكان، حتى إذا نال مني التعب أويت إلى سنديانة ظليلة ألرتاح. كانت أغصانها متشابكة، يمر بها النسيم

فتطرب، ويداعبها بأصابعه الخفية فتميس، وتسمعني من حفيف أوراقها وتغريد بالبلها أعذب معزوفة غنتها أوتار الحياة.

لقد افتتنت بهذا المنظر البديع، واطمأنت نفسي إلى تلك الموسيقى العذيبة، واستأنست بها أنسا عظيما، وكأنها قد سافرت بي في عالم

الخيال والحلم. لم أنتبه إال آخر العشي، والشمس عند األفق تقف وقفة الوداع، ولونها األحمر المتوهج المنعكس على البحيرة يضفى

عليها سحرا، فخيل إلي نيأن أمام سبيكة كبيرة من الذهب يكاد سنا بريقها يخطف األبصار. وأحسست نسائم الغروب تسري لطيفة

مضمخة بعبير األعشاب اللدنة والرياحين العطرة، تنعش القلب وتبعث في النشوة والسعادة.

عندما بدأ الظالم يمتد وينبسط على المكان، أخذت طريق العودة وفي نفسي سرور عظيم، وارتياح ونشوة ال توصف. إن الطبيعة لهي

الفضاء الرحيب الذي يتأمل فيه اإلنسان آيات الفن وشواهد الجمال، وفيه يجد ما يبحث عنه من طمأنينة وسكينة تغمر القلب سرورا،

وتفعم النفس ابتهاجا وأمال.
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 مهارة التعقيب والتعليق

تقديم

الحجاج: أسلوب استداللي يستعمله المرء للدفاع عن وجهة نظره أو فكرة معينة قصد إقناع شخص أخر أو جماعة، وذلك بتوظيف

أساليب الحجاج من تأكيد أو نفي أو غيرها ...، وكذا باالعتماد علي دالئل وبراهين.

خطاب الحجاج: هو عمل عقلي يرتبط بمجال التواصل اإلنساني وتبادل الخطاب الفكري والثقافي. فهو مجال اللتقاء وجهات نظر

متعارضة يعتمد في عرضها على عمليات عقلية استداللية بهدف التأثير واإلقناع تأييدا أو تفنيدًا.

أنشطة االكتساب

التعريف بمهارتي التعقيب والتعليق وخطواتهما اإلجرائية

التعقيب: هو الرد على فكرة اآلخر بتأييدها أو بمعارضتها، مع تدعيم ذلك بالحجج والبراهين واألدلة المناسبة.

التعليق: هو عرض فكرة اآلخر بأسلوب آخر عن طريق شرحها وتوضيحها وتفسيرها.

نص االنطالق

قال قاسم أمين:

«قرأت في كتب بعض الفقهاء أنهم يعرفون الزواج بأنه: "عقد يملك به الرجل بضع المرأة" وما وجدت فيها كلمة واحدة تشير إلى أن

بين الجوج والزوجة شيئا غير التمتع (...) وكلها خالية من اإلشارة إلى الواجبات األدبية التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذبان

لبعضهما. وقد رأيت في القرآن الشريف كالما ينطق على الزواج، ويصح أن يكون تعريفا له، وال أعلم أن شريعة من شرائع األمم التي

وصلت إلى أقصى درجات التمدن جاءت بأحسن منه، قال تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة﴾. والذي يقارن بين التعريف األول الذي فاض من علم آلفقهاء علينا، والتعريف الثاني الذي نزل من عند ا�، يرى

بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي فقهائنا، وسرى منهم إلى عامة المسلمين».

قاسم أمين «األعمال الكاملة» بتصرف.

التعقيب: النص المساعد األول: الكتاب المدرسي (المختار في اللغة العربية) ص 97

أطروحة الفقهاء: الزواج عقد امتالك الرجل لبعض المرأة (المتعة).

موقف قاسم أمين من األطروحة: يعارض قاسم أمين رأي الفقهاء بدعوى تركيزه على المتعة في الزواج.

حجة موقف الكاتب: قول آ� تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾.

األطروحة البديلة: اعتبار الزواج بالصيغة التي جاء بها القرآن الكريم في اآلية السابقة.

الحجة على صحة األطروحة البديلة: إن رأي الفقهاء يحط من شأن وقيمة المرأة، أما النص القرآني فيكرمها ويرفع من شأنها في

مؤسسة الزواج.

التعليق: النص المساعد الثاني: الكتاب المدرسي (األساسي في اللغة العربية) ص 50

األطروحة الضمنية: تعتبر اسرائيل أن إقامة الجدار العازل وسيلة لضمان أمنها.

تعليق الكاتب (القراءة التأويلية): تسعى اسرائيل إلى محاولة محاصرة الشعب الفلسطيني داخل سجن كبير.

حجة المعلق: الجدار العازل لن يضمن إلسرائيل أمنها.
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األطروحة البديلة: ارجاع الحقوق للشعب الفلسطيني هو الكفيل بضمان أمن اسرائيل.

الحجة على مصداقية األطروحة البديلة: قدرة الفلسطينيين على اختراق الجدار وتهديد أمن الصهاينة ثم تكذيب خرافة التفوق

العسكري الصهيوني.

استنتاج

التعقيب: هو الرد على فكرة اآلخر بتأييدها أو بمعارضتها، مع تدعيم ذلك بالحجج والبراهين واألدلة المناسبة. عناصره هي: األطروحة

أو الموقف أو الرأي. من مواقف التعقيب:

الحجة أو الحجج الداعمة للموقف.

األطروحة البديلة.

الحجة أو الحجج الداعمة لألطروحة البديلة.

التعليق: هو عرض فكرة اآلخر بأسلوب آخر عن طريق شرحها وتوضيحها وتفسيرها. عناصره هي:

األطروحة الضمنية أو الصريحة.

القراءة الشخصية لها (التأويل الشخصي).

الحجة أو الحجج الداعمة للقراءة الشخصية.

األطروحة البديلة.

الحجة أو الحجج الداعمة لألطروحة البديلة.

خطوات المهارة

عرض فكرة اآلخر

ويكون ذلك بطريقتين:

الطريقة المباشرة: حيث تقدم فكرة اآلخر حرفيا كما هي بأسلوبه الخاص، وتضع كالمه بين مزدوجتين بعد التمهيد لذلك بعبارة من

قبيل: يعتقد – يزعم – يرى – يظن ،... كأن تقول مثال: يرى بعض الناس أن «التلفاز يشجع السلبية لدى الطفل حيث يقدم له

األفكار الجاهزة، فيشعر الطفل بالكسل».

الطريقة غير المباشرة: وتسمى أيضا الطريقة الضمنية، وفيها نعرض رأي اآلخر بأسلوبنا الشخصي، وهنا نحتفظ فقط بالمضمون

بينما نغير الشكل أو األسلوب،كأن نقول مثال: يعتقد بعض الناس أن للتلفاز سلبيات تترك أثرا واضحة المعالم على تفكيره وسلوكه

وتصرفاته ...

عرض الحجج والبراهين

في هذه الخطوة نقدم أحد األنواع التالية من الحجج والبراهين:

حجج مؤيدة لفكرة اآلخر: (إن كنا نوافقه الرأي).

حجج معارضة لفكرة اآلخر: (إن كنا نخالفه الرأي).

حجج مؤيدة ومعارضة في نفس الوقت: (إن كنا نوافقه في جزء من رأيه، ونخالفه في جزء آخر).

عرض الرأي الخاص

في خاتمة الموضوع نعبر عن وجهة نظرنا في فكرة اآلخر، وتكون وجهة النظر هذه بمثابة: استنتاج عام أو خاص أو خالصة لما سبق.

نماذج للتطبيق واالستئناس

النموذج األول

اكتب تعليقا على رأي اتهم حضارتنا باالنغالق، وتبين من خالله أن الحضارة العربية اإلسالمية ساهمت في تقدم األمم، وتفاعلت معها.
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لطالما اُتهمت حضارتنا باالنغالق وعدم االنفتاح على العالم، ويرى أصحاب هذا الرأي أن حضارتنا اإلسالمية ظلت منذ نشأتها حبيسة

حدودها الجغرافية، رافضة أي اتصال من أي نوع كان بغيرها من الحضارات األخرى. وأنا – بوصفي منتمية لهذه الحضارة التي أعتز

وأفتخر باالنتماء إليها – أستغرب كيف يطلق هؤالء مثل هذا االتهام الباطل واالدعاء الكاذب الذي ال أساس له من الصحة، فهل عاش 

هؤالء يوما في حضارتنا، أم أنهم كانوا من المؤسسين لها؟! هل اطلع هؤالء على تاريخ هذه األمة اإلسالمية التي نالت شرف األفضلية

على باقي األمم لقيامها باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداقا لقوله تعالى: ُ ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

وتنهون عن المنكر﴾؟ وهل أدرك هؤالء أن احتفاظنا بهذا الشرف رهين بانفتاحنا على الناس وتوجيههم وإرشادهم ودعوتهم إلى الخير

العام. إذا كيف يمكن أن ننغلق وديننا الحنيف يدعونا إلى هذا األمر العظيم. بل أكثر من ذلك يحثنا على التعاون والتعايش مع غيرنا

من أهل الديانات السماوية األخرى. ألم يعلموا بأن انفتاحنا عليهم هو السبب في تقدمهم وتطورهم؟ وإال فعلى أي أساس بنوا

حضارتهم التي يشهد التاريخ 

بأنها اعتمدت بشكل كبير على الحضارة اإلسالمية التي أخذت منها كافة العلوم والمعارف اإلنسانية وقام األوربيون بتطويرها ليصلوا

بفضلنا إلى ما وصلوا إليه من تقدم وازدهار.

وعلى ضوء ما سبق، أقول لكل من يتهم الحضارة اإلسالمية باالنغالق: مردود وال أساس له من الصحة، ألن هذه الحضارة العظيمة

ظلت منفتحة على أرجاء العالم على مر العصور، وما تزال كذلك إلى اآلن. .

النموذج الثاني

دأب بعض المفكرين على اتهام حضارتنا باالنغالق ورميها بكل األوصاف السلبية إما جهال بتاريخها أو بسبب الحقد والكراهية، وزعموا

أن تأخرنا عن ركب األمم المتقدمة وعجزنا عن التطور يعزى إلى انغالقنا على أنفسنا.

ومهما كان زعمهم فأنا أعارض رأيهم معارضة تامة، لذلك أجده يستحق الرد، وهذا ما سأقوم به في هذا العرض. لكن قبل ذلك ال بأس

من التعريف بالحضارة. فهذا المفهوم يعني ما وصل إليه العقل البشري من إنجازات تشمل كل الميادين. فإن كان هذا األمر يصدق على

الحضارة اإلسالمية فلماذا ال يقرأ أصحاب هذا الرأي المضاد كتب التاريخ، ألننا نحن – المسلمين – لم ننطلق من العدم، وإنما تفاعلنا

مع الحضارات السابقة علينا، وقد فتح ما قام به الخليفة المأمون – حيث شجع أسلوب الترجمة في بيت الحكمة – الباب على

مصراعيه فتعلمنا من الفرس فنون اإلدارة والسياسة، ومن اليونان فنون الفكر والفلسفة، فتم مزج كل ذلك في قنينة بسائل من

العقيدة اإلسالمية، بل أضفنا إليها أشياء جديدة أهمها: الصدق في القول والرجاء في آ�. فاستطعنا بفضل ذلك قيادة العالم، ثم أنشأنا

المدارس والمعاهد وبنينا المدن الحضارية المزدهرة، فما تزال كتب التاريخ تحفظ لنا أدلة عنها، فاسألوا أهل األندلس وناقشوا أهل

الفرس كيف كانت حضارتنا منفتحة تقبل بين أحضاننا كل األقوام.

أتذكرون يوم كانت أوربا تعيش عصر الظلمات، فأخذ األوربيون من الخوارزمي علم الرياضيات، ومن ابن سينا علم الطب، ومن ابن

خلدون علم االجتماع فاستطاعوا أن يأخذوا الدروس خير مأخذ. لكنهم تنكروا لذلك بدافع الحقد والهوس فأشعلوا حربا فكرية أوال، ثم

تطورت إلى حرب حقيقية عملوا على اثرها على هدم أركان هذه الحضارة، والحقد على أبنائها. لذا فالحضارة كاإلنسان في مسيرته،

تولد كما يولد، وتكبر كما يكبر فتعطي وتسود مثل سيادته، ثم تشيخ أو تموت مثل مماته، غير أن أثرها تبقى خالدة تشهد على العز

الذي كان. هكذا أصرح بأن رأي هؤالء المفكرين خاطئ، ألنه ينبني على الحقد والكراهية واالدعاء الكاذب الذي يفتقد إلى أي دليل

منطقي أو حجة دامغة، وهو بذلك مجانب للصواب.

النموذج الثالث

نص الموضوع

إن التلفاز يشجع على السلبية لدى الطفل حيث يقدم له األفكار الجاهزة، فيشعر الطفل بالكسل من غير أن يفكر أو ينتقد أو يناقش.

كما يعطل التلفزيون طاقات الخيال، ألنه يقدم مشاهد ليست من خيال الطفل، مما يقلل من اعتماد الطفل على خياله وأفكاره.

اكتب تعليقا تعقب فيه على هذا الرأي مطبقا ما درسته في مهارة التعقيب والتعليق والدفاع عن وجهة نظر.

كثير من الناس يرون أن التلفاز هو صندوق الشياطين، وأنه بمثابة جحر األفعى في قعر دارهم، وغول يأتي على األخضر واليابس. ال

يترك أي فرد من أفراد المجتمع، وخاصة األطفال، إال ودمر قدراتهم على التفكير، عطل طاقاتهم الخيالية، وزرع في أنفسهم الكسل
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والخمول.

إن المتأمل لهذا الرأي يجده خاليا من اإلشارة إلى أي تنويه بالتلفاز، مع أن هذا الجهاز، كما يعلم الجميع، يتميز بمزايا إيجابية كثيرة من

شأنها أن تنسينا السلبيات التي تحدث عنها هؤالء. ثم إن وصف التلفاز بالسلبية لمجرد تفاهة بعض برامجه وتعميم ذلك على سائر

البرامج األخرى دون تفكير منطقي يعتبر خطأ فادحا وظلما في حق البرامج المفيدة واإليجابية. أال يرى هؤالء أنهم متعصبون إلى رأي

خاطئ ال أساس له من الصحة، وأنهم يحملون أفكار سلبية مسبقة، ما تزال تعشش في أذهانهم، وتمنعهم من االعتراف بالجميل

للتلفاز؟ أال يعلم هؤالء أنهم مهما حاولوا االنتقاص من التلفاز فهو يظل من أبرز وسائل اإلعالم التي تحظى بنسب كبيرة من المشاهدة،

ليس من األطفال فقط، بل أيضا من الكبار. فالتلفاز يقدم أطباقا متنوعة من البرامج يجد فيه الطفل ما لذ وطاب، ويختار ضمن

برامجه ما ينال رضاه ويحقق متعته، فمن خالل البرامج الوثائقية يتعرف الطفل على ثقافات الشعوب األخرى وأخبارها، وبذلك ينفتح

على العالم، كما يكتشف أسرار الطبيعة وخباياها فيتأملها وينطق بعظمة خالقها سبحانه، ومن خالل البرامج الثقافية يتمكن الطفل من

توسيع دائرة معارفه ومعلوماته، ومن خالل البرامج االجتماعية يتعرف على الجانب اآلخر من مجتمعه، كما أن البرامج الدينية هي

األخرى تكونه ليكون عبدا صالحا عارفا بحقوقه وواجباته. أما الرسوم المتحركة فعلى عكس الرأي السابق، ترفه عن الطفل وتغني

خياله، وتساعده على التعلم بأسلوب ممتع وشيق.

وبناء على ما سبق يتضح أن جهاز التلفاز يعتبر سالحا ذو حدين، يشمل ما هو مفيد للطفل وما هو غير مفيد له، وإذا كان بإمكاننا

مساعدة الطفل على االستفادة مما هو إيجابي، فبإمكاننا مساعدته أيضا ليتجنب ما هو سلبي، وهنا تجدر اإلشارة إلى دور األسرة في

توجيه الطفل وإرشاده الختيار ما يناسبه من برامج مفيدة وهادفة.
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 اإلضافة

تحديد الظاهرة ومالحظتها

المجموعة (أ)

تعلمت في مدرسة الحياة.

اهتم فالحا القرية باألرض.

اهتم فالحو القرية باألرض.

ينجح المجتهد كل عام.

المجموعة (ب)

المدرسُة صانعة األجيال.

آ� غفار الذنوب.

المؤمنون محمودو الخصال.

الكريم سمح الطبع.

المجموعة (ج)

الخادما وطنهما مخلصان.

المحسنو عملهم فائزون.

العزيز النفس محترم.

المحب فعل الخير محبوب.

المجموعة (د)

نهضت إذ طلع الفجر.

العمل متقٌن إذا اجتهد العامل.

جلسُت حيث يجلُس أخي.

شاهدُت خالدا لما كان عائدا.

ما رأيتك منذ سافَر أخوَك.

فرحُت حين نجحت.

حان وقُت الصالة.

حضرُت يوم الحفل.

المجموعة (ه)

أحب وطني.

عكر صفوي.

هذه أقالمي.

احتفلْت تلميذاتي بنجاحهن.

غسلُت يداي.

القرآن هداي.
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أنت ربي هادي.

أنتم معاوني.

الوصف والتحليل

تعريف اإلضافة وتحديد عناصرها

تعلمُت في مدرسة الحياة.

إذا تأملنا هذا المثال، نجد:

اإلضافة: مدرسة الحياة.

المضاف: مدرسة.

المضاف إليه: الحياة، وحكمه اإلعرابي دائما مجرور.

ومنه نستنتج أن: اإلضافة نسبة بين اسمين يسمى األول مضافا والثاني مضافا إليه، ويكون هذا األخير مجرورا باإلضافة دائما.

نوعا اإلضافة

نوع اإلضافةفائدة اإلضافة على المضافالمضافاإلضافة

معنويةالتخفيف بحذف التنوين + التعريفمدرسةمدرسُة الحياة

معنويةالتخفيف بحذف النون + التعريففالحافالحا القرية

معنويةالتخفيف بحذف النون + التعريففالحوفالحو القرية

معنويةالتخفيف بحذف التنوين + التخصيصكلكل عام

لفظيةالتخفيف بحذف التنوينصانعةصانعة األجيال

لفظيةالتخفيف بحذف التنوينغفارغفاُر الذنوب

لفظيةالتخفيف بحذف النونمحمودومحمودو الخصال

لفظيةالتخفيف بحذف التنوينسمحسمح الطبع

استنتاج

من خالل معطيات الجدول الواصف نستنتج أن اإلضافة نوعان:

إضافة معنوية: تفيد المضاف التعريف أو التخصيص مع التخفيف بحذف التنوين أو النون.

إضافة لفظية: تفيد المضاف التخفيف بحذف التنوين أو النون.

اقتران (ال) باإلضافة اللفظية

المضاف إليهحالهالمضاف المقترن بألاإلضافة

وطنمثنى مضاف إلى اسم معرف باإلضافة إلى ضميرالخادماالخادما وطن

عملجمع مذكر سالم مضاف إلى اسم معرف باإلضافة إلى ضميرالمحسنوالمحسنو عمل

النفسمضاف إلى معرف بألالعزيزالعزيز النفس

فعل (الخير)مضاف إلى اسم مضاف إلى معرف بألالمحبالمحب فعل الخير

استنتاج

من خالل معطيات الجدول نستنتج أن أل تدخل على المضاف في اإلضافة اللفظية إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما أو مفردا مضافا

لما فيه أل أو السم مضاف لمعرف بال.
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اإلضافة إلى الجمل

حكمه اإلعرابينوعهالمضاف إليهالمضافاإلضافة

مبني في محل جر مضاف إليهجملة فعلية فعلها ماضطلع الفجرإذإذ طلع الفجر

مبني في محل جر مضاف إليهجملة فعلية فعلها ماضاجتهد العاملإذاإذا اجتهد العامُل

مبني في محل جر مضاف إليهجملة فعلية فعلها مضارعيجلس أخيحيثحيث يجلُس أخي

مبني في محل جر مضاف إليهجملة فعلية فعلها ماضكان عائدالمالما كان عائدا

مبني في محل جر مضاف إليهجملة فعلية فعلها ماضسافر أخوكمنذمنذ سافر أخوَك

مبني في محل جر مضاف إليهجملة فعلية فعلها ماضنجحتحينحين نجحُت

مجرورمفردالصالةوقتوقُت الصالة

مجرورمفردالحفليوميوُم الحفلِ

استنتاج

من خالل معطيات الجدول الواصف نستنتج أن الظروف:

"إذ" و "حيث" و"لما" و "من" و "منذ" تالزم اإلضافة إلى الجمل، فتكون هذه األخيرة بعدها في محل جر مضاف إليه.

"حين" و "يوم" و "وقت" تضاف إلى الجمل كما تضاف إلى االسم المفرد على حد سواء.

اإلضافة إلى ياء المتكلم

حكمهالمضاف إليهنوعهالمضافاإلضافة

جواز البناء على السكون أو الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلممفرد صحيحوطنوطني

جواز البناء على السكون أو الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلمشبيه بالصحيح معتل اآلخرصفوصفوي

جواز البناء على السكون أو الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلمجمع تكسيرأقالمأقالمي

جواز البناء على السكون أو الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلمجمع مؤنث سالمتلميذاتتلميذاتي

وجوب البناء على الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلممثنىيدايداي

وجوب البناء على الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلماسم مقصورهدىهداي

وجوب البناء على الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلماسم منقوصهاديهادي

وجوب البناء على الفتح في محل جر مضاف إليهياء المتكلمجمع مذكر سالممعاونيمعاوني

استنتاج

من خالل معطيات الجدول الواصف نستنتج:

األسماء (المفرد الصحيح والشبيه بالصحيح المعتل اآلخر وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم) يجب كسر آخرها عند إضافتها إلى

ياء المتكلم وهذه األخيرة يجوز أن تبنى على السكون أو الفتح في محل جر مضاف إليه.

األسماء (المثنى واالسم المقصور واالسم المنقوص وجمع المذكر السالم) يجب بناؤها على السكون عند إضافتها إلى ياء المتكلم

وهذه األخيرة يجب أن تبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

الملخص

اإلضافة نسبة بين اسمين ليعترف أولهما بالثاني إن كان الثاني معرفة، أو يتخصص به إن كان نكرة مثل: (أحضْر كتاب سعيد وقلم

حبر) فـ (كتاب) نكرة تعرفت حين أضيفت الى سعيد المعرفة، و(قلم) نكرة تخصصت بإضافتها الى (حبر) النكرة أيضا.
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يسمى األول مضافا والثاني مضافا إليه وكم هذا األخير أي إعرابه الجر.

ويحذف من االسم المراد إضافته التنوين إن كان مفردا، وما قام مقامه إن كان مثنى أو جمع مذكر سالما وهو النون تقول: (حضر

مهندسا الدار وبناؤوها).

من الظروف المالزمة لإلضافة (إذا و إذ وحيث) ومن أمثلة ذلك:

يتربى الطفُل حيث يجد العطَف والحنان

ويتعلم الطفل إذ تعلُمه، أي حين تعلمه

وتكون هذه الجمل في محل جر باإلضافة، فجملتا يجد العطف وتعلمه في محل جر مضافتان الى كل من حيث وإذا.

نماذج إعرابية

1) أحترمَك حين تحترمني:

أحترمك: أحترم فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وكاف المخاطب ضمير متصل

مبني على الفتح في محل نصب مفعول به

حين: مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف

تحترمني: تحترم فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والنون نون الوقاية ال محل لها من اإلعراب، والفاعل ضمير مستتر

وجوبا تقديره أنت، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية (تحترمني) في محل

جر مضاف إليه

2) يؤلمني حالك إذ تمرض:

يؤلمني:يؤلم فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والنون نون الوقاية ال محل لها من اإلعراب، وياء المتكلم ضمير متصل

مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا

حالك: حال فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف

إليه

إذ: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف

تمرض: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة الفعلية (تمرض) في محل جر

مضاف إليه

3) أكون في انتظارَك يوم تعوُد:

أكون: فعل مضارع ناقص مرفوع وعالمة رفعه الضمة، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا

في: حرف جر

انتظارك: انتظار اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة وهو مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر

مضاف إليه

يوم: مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف

تعود: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة الفعلية (تعود) في محل جر

مضاف إليه

4) والدي إذا يغضُب ُيشدد في العقوبة:

والدي: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة المناسبة وهو

مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه
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إذا: ظرف زمان متضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف

يغضب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية (يغضب) في محل جر

مضاف إليه

يشدد: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو

في: حرف جر

العقوبة: اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة، والجملة الفعلية (يشدد في العقوبة) في محل رفع خبر المبتدأ

5) سافر أخي مذ طلعِت الشمُس:

سافر: فعل ماض مبني على الفت

أخي: أخ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها، اشتغال المحل بكسرة المناسبة

وهومضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف ألي

مذ: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف

طلعت: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة ال محل لها من اإلعراب

الشمس: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والجملة الفعلية (طلعت الشمس) في محل جر مضاف إليه

6) اجلْس حيث وجدَت مكانا:

اجلس: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت

حيث: ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف

وجدت: وجد فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء ، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل

مكانا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة،  والجملة الفعلية (وجدت مكانا) في محل جر مضاف إليه
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 الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

تعريف الممنوع من الصرف

إن للعولمة َعواِقب خطيرًة.

الحظ كلمة (عواقب) اسم إن منصوب لكنه لم ينون، والتنوين خاصية من خصائص األسماء.

ُتنذر العولمُة بَعواِقب خطيرٍة.

إن كلمة عواقب في الجملة الثانية مجرورة بالباء، لكن عالمة الجر كما يالحظ ليس الكسرة، وإنما فتحة نائبة عن الكسرة.

النتيجة

كلمة (عواقب) ممنوعة من الصرف ال تقبل التنوين والكسر.

استنتاج

الممنوع من الصرف هو االسم الممنوع من التنوين ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة النائبة عن الكسرة.

الممنوع من الصرف لسبب واحد

الحظ الجدول وسبب منع هذه األسماء من الصرف.

عواقب – عصافير – مساجدصحراء – حسناء – عذراءذكرى – حبلى – جرحى

جمع على صيغة منتهى الجموعمختوم بألف التأنيث الممدودةمختوم بألف التأنيث المقصورة

النتيجة

منعت المجموعة األولى من الصرف ألنها مختومة بألف تأنيث مقصورة، ومنعت المجموعة الثانية ألنها مختومة بألف التأنيث

الممدودة، أما المجموعة الثالثة فجاءت على صيغة

منتهى الجموع (منتهى الجموع: جمع تكسير في وسطه ألف ساكنة بعدها حرفان أو ثالثة أحرف).

استنتاج

يمنع من الصرف لسبب واحد ما كان مختوما بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة، أو ما كان على صيغة منتهى الجموع.

الممنوع من الصرف لسببين

خصوصيته (السبب 2)نوعه (السبب 1)االسم

مؤنث تأنيث لفظي ومعنويعلمفاطمة

ِمؤنث تأنيث لفظيعلمسعاد

مؤنث تأنيث معنويعلمحمزة

مختوم بألف ونون زائدتينعلممروان – رمضان
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علم أعجمي زائد على ثالثة أحرفعلمإبراهيم – إسماعيل

علم على وزن الفعل المضارععلمأحمد – يزيد

علم مركب تركيبا مزجياعلمبعلبك – حضرموت

ـَعلعلمُعمر – ُزَحل علم على وزن ف

استنتاج

يمنع من الصرف لسببين ما اجتمعت فيه: العلمية والتأنيث – العلمية وزيادة ألف ونون – العلمية والعجمة – العلمية ووزن الفعل

ـَعل. المضارع – العلمية والتركيب المزجي – العلمية ووزن ف

الصفة الممنوعة من الصرف

الحظ األمثلة التالية وحاول تحديد حاالت منع الصفة من الصرف:

ْفضل. تعني العولمُة التغيير إلى وضع ا�

ـَران في أمري. كنت ْحي

قابلت األضياف َْمثـَنى.

أصابع الَيدْين والرجلين خماس.

ُخر. حضرت مع المدُعوين نساٌء ا�

فـَعل مؤنثها نجد في الجملة األولى كلمة (أفضل) غير منونة ومجرورة بالفتحة النائبة عن الكسرة، وكما يالحظ فهي صفة على وزن ا�

ـْعلَى، أما الجملة الثالثة والرابعة فنجد ـْعالن مؤنثها ف ـْعالء، وفي الجملة الثانية كلمة (حيران) لم تقبل التنوين وهي صفة على وزن ف ف

ـَعال معدولتين عن لفظ آخر (اثنين اثنين – خمسة كلمتي (مثنى) و(خماس) لم يقبال التنوين وهما صفتين على وزن ْمَفعل وف

ـَعل معدولة عن (آخر). خمسة)، وتضمنت الجملة األخيرة كلمة (أخر) وهي األخرى غير قابلة للتنوين، وهي صفة على وزن ف

استنتاج

تمنع الصفة من الصرف في ثالثة مواضع وهي:

ـْعالء. ـَعل الذي مؤنثه ف ف أن تكون صفة لمذكر على وزن ا�

ـْعلى. ـْعالن الذي مؤنثه ف أن تكون صفة لمذكر على وزن ف

ـَعل. ـَعال – الصفة على وزن ف أن تكون صفة معدولة عن لفظ آخر، ويكون ذلك في حالتين: األعداد على وزن ْمَفعل وف

إعراب الممنوع من الصرف

الحظ المثالين التاليين وحدد متى يقبل الممنوع من الصرف التنوين والكسر:

تنذر العولمُة ِبالعواقب الخطيرِة.

تنذر العولمُة بعواقب االسِتالب الخطيرِة.

الشك أنك قد الحظت كلمتي (العواقب) و (عواقب) قبلتا الكسر رغم أنهما على صيغة منتهى الجموع، لكنها في الجملة األولى جاءت

معرفة بأل وفي الجملة الثانية مضافة.

استنتاج

الممنوع من الصرف، حينما يأتي معرفا بأل أو يكون مضافا يصبح متصرفا فيجر بالكسرة

االستنتاج

الممنوع من الصرف (أو التنوين) هو ما ال يقبل التنوين والكسر، ويجر بالفتحة النائبة عن الكسرة.

يمنع من الصرف لسبب واحد ما كان مختوما بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة، أو ما كان على صيغة منتهى الجموع.
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يمنع من الصرف لسببين ما اجتمعت فيه: العلمية والتأنيث – العلمية وزيادة ألف ونون – العلمية والعجمة – العلمية ووزن الفعل

ـَعل. المضارع – العلمية والتركيب المزجي – العلمية ووزن ف

ـْعالء – أن تكون صفة لمذكر ـَعل الذي مؤنثه ف ف تمنع الصفة من الصرف في ثالثة مواضع وهي: أن تكون صفة لمذكر على وزن ا�

ـَعال ـْعلى – أن تكون صفة معدولة عن لفظ آخر، ويكون ذلك في حالتين: األعداد على وزن ْمَفعل وف ـْعالن الذي مؤنثه ف على وزن ف

ـَعل. – الصفة على وزن ف

الممنوع من الصرف، حينما يأتي معرفا بأل أو يكون مضافا يصبح متصرفا فيجر بالكسرة.

الملخص

الكثرة الغالبة من األسماء يدخلها التنوين في حاالت إعرابها كلها رفعا ونصبا وجرا مثل: (هذا طائر – رأيت طائرًا – نظرت الى طائر)

ويقال لهذا التنوين تنوين التمكين، وقد مر بك حال األسماء المبنية التي تالزم حالة واحدة وال يدخلها تنوين التمكين. وتسمى هذه

األسماء بغير المنونة أو بالممنوعة من الصرف

األسماء الممنوعة من الصرف ثالثة: أعالم، وصفات، وما ختم بألف تأنيث أو كان على صيغة منتهى الجموع:

األعالم

فأما األعالم فتمتنع في ستة مواضع: مع العجمة، والتأنيث، وزيادة األلف والنون، والتركيب المزجي، ووزن الفعل، والعدل، وهذا بيانها:

1) إذا كانت أعجمية: تقول قابل إبراهيم شمعون في إزميَر فإن كان العلم األعجمي ثالثيا ساكن الوسط نون لخفته تقول: اعتذر جاٌك

الى جرجِ أمس.

2) إذا كانت مؤنثة األصل مثل: (قدمُت نائلُة الى سعاَد وأخيها طلحَة هديَة) سواء أسميت بها مذكرا أم مؤنثا.

3) مع زيادة األلف والنون مثل: عدنان، عمران، عثمان، غطفان.

4) مع التركيب المزجي وهو أن تعتبر الكلمتان كلمة واحدة فيبنى جزءها األول على الفتح ويعرب الجزء الثاني إعراب الممنوع من

الصرف: لم يعَرج يتَخنَصُر على بعلَبك� وال حضَرموَت.

ر، أسعد، إصبْع) تقول: (طاف يزيُد وأسعُد في قبائل ْتلَب 5) إذا كان العلم على وزن خاص بالفعل أو يغلب فيه مثل: (تغلب، يزيد، شم�

.( ر وُدئَل وكليب وقريِشِ وشم�

6) مع العدل والعدل علة نظرية وذلك أن هناك خمسة عشر علما وردت عن العرب غير منونة على وزن ((ُفَعل)) و((ُفَعل)) ليس في

أوزان المشتقات القياسية، فافترضوا أن أصل صيغتها ((فاِعل)) وأنهم عدلوا فيها عن ((فاعل)) الى ((ُفَعل)) فجعلوا ذلك مع العلمية

علَة المنع.

واألعالم المعدولة هي:  ((ُبلع، ثعل، جشم، جحى، جمع، دلف، زحل، زفر، عصم، عمر، قثم، قزح، مضر، هذل، هبل))

الصفات

وأما الصفات فتمتنع مع ثالثة أوزان: أْفعل فعالء، َفعالن َفعلى، ُفَعل أو ُفعال أو َمْفَعل:

1) تمتنع الصفة إذا كانت على وزن أفعل الذي مؤنثه ((فعالُء)) مثل: أخضر، أعرج، تقول: (هذا رجٌل أعرُج في حلِةِ خضراَء).

فإن كان مؤنث ((أفعل)) غير ((فعالء)) نون مثل: (في القاعة رجل أرمٌل الى جانب امرأة أرملة) وكذلك (أرنب) و(أربٌع) منونان ألنهما

اسمان ال صفتان.

2) وإذا كانت على وزن ((فْعالن)) الذي مؤنثه ((فُعلى)) مثل: (عطشان، غضبان) تقول: (انظر كل عطشان فاسقه وكل� غضبان

فأرضه).
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وإن كان مؤنثه على غير ((فْعلى)) نون، تقول: انظر الى كبش أليانِِ وغنمِة أليانِة فاشترهما.

َخُر َمثنى وُثالَث َخر) وَمفَعل وُفعال مثل (مرَبَع وُرباع) تقول: (أقبل المدعواُت ونساٌء ا� 3) الصفات المعدولة وأوزانها: ُفَعل مثل (ا�

وُرباَع، أو َمْثلََث وَمرَبع...إلخ).

والعجل ظاهر في األعداد فإن هذه الصفات تقاس من األعداد حتى العشرة، فمربع وُرباع معدولتان عن (أربعة) و (أحاد وَموَحد)

معدولتان عن (واحد) وهكذا البقية.

َخر فمعدولة ألنها جمع (أخرى) و (ا�خرى) مؤنث (آخر) على وزن (أفعل) اسم تفضيل، والعدل فيها هو خروجها عن قياس أسماء أما ا�

قبل المدعوات ونساٌء أفضٌل) بصيغة اإلفراد فعدلوا بـ (آخر) عن قياس أخواتها وجمعوها فقالوا (ونساٌء التفضيل التي ال تجمع تقول: (ا�

َخُر) ا�

ما ختم بألف تأنيث أو كان على وزن صيغة منتهى الجموع

1) كل اسم آخره ألف تأنيث مقصورة مثل (ِذكرى، قتلى، ُزلفى) أو ألف تأنيث ممدودة مثل (صحراء، شعراء، أنبياء، عذراء) يمنع

التنوين ويجر بالفتحة تقول: مررت في صحراَء على قتلى كثيرين.

2) صيغ منتهى الجموع وهي كل جمع يعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن مثل: (مساجد، مصابيح، شواعر، كراسَي،

مجالِِ) ممنوعة من التنوين تقول: أضيئت مساجُد عَدٌة بمصابيَح وهاجة، جلسوا على كراسي� من فضة.

واالسم المنقوص الذي على هذه األوزان تحذف ياؤه رفعا وجرا ويقدر عليها عالمة اإلعراب، أما التنوين الظاهر (هذه مجال واسعة)

فتنوين عوض عن الياء المحذوفة ال تنوين إعراب.

نماذج في اإلعراب

1) رضي ا� عن عمَر وعثمان

رضي: فعل ماض مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب

ا�: لفظ الجاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

عن عمر: (عن) حرف جر، (عمر) اسم مجرور بالحرف (عن) وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ال ينصرف والمانع له

من الصرف العلمية والعدل، ألنه على وزن (ُفَعل)

وعثمان: الواو عاطفة (عثمان) معطوفة على عمر والمعطوف على المجرور مجرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم

ال ينصرف والمانع له من الصرف العلمية وزيادة األلف والنون.

2) صليت بالمساجد

صليت: صلى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير فاعل

بمساجد: الباء حرف جر، ومساجد مجرور بالباء، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف

3) مررت بسلوى

مررت: فعل ماض، مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم، في محل رفع فاعل

بسلوى: الباء حرف جر، مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب. سلوى: اسم مجرور بالباء وعالمة جره الفتحة المقدرة على األلف

للتعذر عوًضا عن الكسرة؛ ألنه ممنوع من الصرف النتهائه بألف التأنيث المقصورة والجار والمجر متعلقان بالفعل مررت

4) زرُت مدرسَة أحمَد

زرُت: فعل ماض، مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

مدرسَة: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف
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أحمَد: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الفتحة عوًضا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل

5) جاَب أبناُء حضرموَت األرَض بتجارتهم

جاَب: فعل ماض، مبني على الفتح الظاهر

أبناُء: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف

حضرموَت: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي

األرَض: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

بتجارتهم: الباء حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب. تجارة: اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو

مضاف.هم: ضمير متصل، مبني على السكون، في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور متعلقان بالفعل جاب

6) إسماعيُل بُن إبراهيَم

اسماعيُل: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

بُن: خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف

ابراهيُم: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية واألعجمية

7) قرأُت شعَر حساَن

قرأُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، في محل رفع فاعل

شعَر: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف

حساَن: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة األلف والنون

8) تغن�ى التاريُخ بعدلِ عمَر

تغن�ى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف للتعذر

التاريُخ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

بعدل: الباء حرف جر مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب. عدل: اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف

عمَر: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الفتحة عوًضا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل

9) لَك أجٌر في ُسْقيا حيوانٍ عطشاَن

لَك: الالم حرف جر مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر.

والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم

أجٌر: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

في: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

ُسقيا: اسم مجرور بـ (في)، وعالمة جره الفتحة المقدرة على األلف للتعذر وهو مضاف، والجار والمجرور متعلقان بنعت محذوف

من أجر

حيوانِِ: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة

عطشاَن: نعت لـ (حيوان) مجرور مثله وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف ألنه صفة على وزن فعالن

10) مررُت بنسوٍة أخَر

مررُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

: اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة : الباء حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب. نسوِةِ بنسوِةِ

: نعت لـ نسوة مجرور وعالمة جره الفتحة عوًضا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف أخِرِ
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 الصفة المشبهة

تعريف الصفة المشبهة

الصفة المشبهة صفة تدل على معنى ثابت في الموصوف به ثبوتا عاما مالزما له غير مرتبط بزمان معين

صياغتها

تصاغ الصفة المشبهة من مصدر الفعل الثالثي المتصرف الالزم من باب (َفعَل) على ثالثة أوزان هي :

فعل) الذي مؤنته (َفعَالء) الدال على لون أو عيب أو حلية. (ا�

(فعٌل) الذي مؤنثه (َفعلة) الدال على فرح أو حزن.

(فعَالن) الذي مؤنثه (فعلى)،  ذلك بالنسبة إلى ما دل على خلو أو امتالء.

كما تصاغ من مصدر الفعل الثالثي المتصرف الالزم الذي من باب (فعَل) على أوزان كثيرة منها : َفعيٌل ، فعاٌل ، فعٌل ، ُفعال ، فعٌل ... 

تأتي الصفة المشبهة على أوزان أخرى سماعية .

تعمل الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل المتعدي لواحد، فترفع االسم الذي يأتي بعدها على أنه فاعل، أو تنصبه على أنه مفعول به إذا

كان معرفة، أو تنصبه على أنه تمييز أو شبيه بالمفعول به إذا كان نكرة، أو تجره على اإلضافة. وال بد لعملها من أن تعتمد على : مبتدأ

أو ما أصله مبتدأ، أو على نفي، أو استفهام أو نداء .

أمثلة

كاتب القصة حسن سلوكه. 

كاتب القصة الحسن سلوكا مشهور. 

كاتب القصة الحسن السلوك مشهور. 

كاتب القصة حسن السلوك مشهور.
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 اسم التفضيل )صياغته(

تعريف اسم التفضيل وصيغته

قال تعالى: ﴿ليوسف وأخوُه ا�حب إلى أبيَنا منا.﴾

الحظ اآلية القرآنية ستجد نوعا من المشاركة بين األبناء ويوسف وأخيه في الحب، لكن حب األب ليوسف وأخيه يزيد على باقي

ـَعل)، وتأتي ف اإلخوة، أي بتفضيل يوسف وأخيه على باقي اإلخوة، وفي المقابل نجد الصيغة التي جاءت عليها (أحب) هي صيغة (ا�

ـَْعلَى). في المؤنث على (ف

استنتاج

ـْعلَى. ـَعل مؤنثها ف ف اسم التفضيل اسم مشتق يدل على أن شيئين اشتركا ْ في صفة واحدة، وزاد أحدهما عن اآلخر، ويأتي على وزن ا�

صياغة اسم التفضيل

الطريقة المباشرة

الحظ الفعل الذي صيغ منه اسم التفضيل (ا�حب) من فعل (حب)، ستجد أن هذا الفعل ثالثي األحرف، متصرف (غير جامد)، مثبت

(غير منفي)، تام (غير ناقص)، مبني للمعلوم، قابل للتفاضل أو التفاوت، وال يدل الوصف منه على لون أو عيب أو حلية، مما تكون

ـْعالء)، وهي شروط تسمح بصياغة اسم التفضيل بطريقة مباشرة. ـَعل) مؤنثها (ف ف الصفة المشبهة منه على وزن (ا�

استنتاج

يصاغ اسم التفضيل من الفعل مباشرة إذا توفرت الشروط التالية: أن يكون الفعل ثالثيا، متصرفا، مثبتا، تاما، مبنيا للمعلوم، قابال

ـْعالء). ـَعل) مؤنثها َ( ف ف للتفاضل، وأن ال يدل على لون أو عيب أو حلية مما تكون الصفة منه على وزن (ا�

ملحوظة

ال يمكن صياغة التفضيل من األفعال الجامدة (نعم – بئس – عسى – ليس)، واألفعال غير القابلة للتفاضل (مات – فني).

الطريقة غير المباشرة

يصاغ اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة من الفعل إذا نقص فيه شرط من الشروط السابقة، وتكون الصياغة كما يلي:

الشمس ا�شد حَمرًة في المساء.

الحظ الجملة التالية ستجد اختالل شرط من الشروط السابقة الذكر، إذ جاء الفعل (حمر) داال على لون، ومن ثم ال يمكن صياغته

مباشرة، لذلك يحتاج هنا في صياغته لالستعانة بفعل مساعد تتوفر فيه الشروط (ا�شد)، ويأتي بعد مصدر الفعل (حمر) غير المستوفي

للشروط منصوبا على التمييز (ا�شد حَمرًة).

استنتاج

عند صياغة اسم التفضيل من فعل غير مستوف للشروط، يتم اإلتيان بمصدر الفعل منصوبا على التمييز مسبوقا بفعل مساعد على

ـَعل)، مثل: (أكثر، أشد، أقوى) وما شابهها. ف وزن (ا�

الشرف ا�حق ا�ن ُيصان.

اال�جَدُر ا�ال ينسى المرء وطنه.
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األْفضل ا�ن َيكون إلى جانب أخيه.

أال تالحظ أن الفعل (ُيصان) في الجملة األولى جاء مبنيا للمجهول، والفعل (َينسى) في الجملة الثانية جاء منفيا، ومن أجل صياغة

اسم التفضيل تم اإلتيان بالفعل المساعد (أحق) في الجملة األولى، و(األجدر) في الجملة الثانية، وبعده تم اإلتيان بالمصدر المؤول

للفعل غير المستوفي للشروط (أن ُيصان)، (أال ينسى).

استنتاج

يصاغ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول أو المنفي، باإلتيان بالمصدر المؤول للفعل مسبوقا بالفعل المساعد على وزن (أفعل).

عمل اسم التفضيل

قال تعالى: ﴿ليوسف وأخوُه َ ا�حب إلى أبيَنا منا.﴾

ما شاهدت فتاًة ا�جمل في عينها الكحُل من فاطمَة.

وا�حب أوطان البالد إلى الفتى ا�رض يـَنال بها كريم المْطلب.

يالحظ في الجملة األولى أن اسم التفضيل (أحب) قد رفع بعده فاعال ضميرا مستترا، وهو الغالب في عمل اسم التفضيل، بينما في

الجملتين الثانية والثالثة نجد اسمي التفضيل (أجمل) و (أحب) قد رفعا اسمين ظاهرين، وهما على التوالي (الكحل) و (أرض).

استنتاج

يرفع اسم التفضيل بعده فاعال، وغالبا ما يكون ضميرا مستترا.

االستنتاج

ـَعل مؤنثها ف اسم التفضيل اسم مشتق يدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة، وزاد أحدهما عن اآلخر. ويأتي على وزن ا�

ـْعلَى. ف

يصاغ اسم التفضيل من الفعل مباشرة إذا توفرت الشروط التالية: أن يكون الفعل ثالثيا، متصرفا، مثبتا، تاما، مبنيا للمعلوم، قابال

ـْعالء). ـَعل) مؤنثها (ف ف للتفاضل، وأن ال يدل على لون أو عيب أو حلية مما تكون الصفة منه على وزن (ا�

عند صياغة اسم التفضيل من فعل غير مستوف للشروط، يتم اإلتيان بمصدر الفعل منصوبا على التمييز مسبوقا بفعل مساعد على

ـَعل)، مثل: (أكثر، أشد، أقوى) وما شابهها. ف وزن (ا�

يصاغ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول أو المنفي، باإلتيان بالمصدر المؤول للفعل مسبوقا بالفعل المساعد على وزن

(أفعل).

يرفع اسم التفضيل بعده فاعال، وغالبا ما يكون ضميرا مستترا.

الملخص

يصاغ على وزن ((أفعل)) للداللة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما فيها على اآلخر مثل: كالكما ذكي لكن جارك أذكى منك

وأعلم.

وقد يصاغ للداللة على أن صفة شيء زادت على صفة شيء آخر مثل: العسل أحلى من الخل، والطالح أخبث من الصالح.

وقليال يأتي بمعنى اسم الفاعل فال يقصد منه تفضيل مثل: (ا� أعلم حيث يجعل رسالته).

هذا وال يصاغ اسم التفضيل إال مما استوفى شروط اشتقاق فعلي التعجب، فإذا أريد التفضيل فيما لم يستوف الشروط أتينا بمصدره

كثر إنفاقًا، وأسرع استجابة. بعد اسم تفضيل فعله مستوفي الشروط مثل: أنَت ا�

نماذج من اإلعراب

1) المرتبة العليا من نصيِب المجتهد:
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المرتبة : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

العليا: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف بسبب التعذر

من: حرف جر

نصيب: اسم مجرور بمن وهو مضاف

المجتهد: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة وشبه الجملة (من نصيب المجتهد) في محل رفع خبر المبتدأ

تنبيه: اسم التفضيل المعرف بـ (ال) بعد المفضل عليه يعرب نعتا

2) خليٌل أشد� كرًما من سعد:

خليل: مبتدأ مرفوع

أشد: خبر مرفوع عالمته الضمة

كرما: تمييز منصوب عالمته تنوين الفتح

3) الزرافات أطول من األيائل:

الزرافات: مبتدأ مرفوع عالمته الضمة

أطول: خبر مرفوع عالمته الضمة

من األيائل: شبه جملة جار ومجرور متعلقان بـ (أطول)

4) أخواك أكبُر من عمر:

أخواك: أخوا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى وهو مضاف وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر

مضاف إليه

أكبر: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

من: حرف جر

عمر: اسم مجرور بمن وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف (علم معدول على وزن ُفَعل)

تنبيه:

النون حذفت من المثنى لإلضافة.

عمر علم معدول عن عامر وهذا التحول على وزن ُفَعل هو سبب منعه من الصرف.

5) خديجة وسعاُد فضلَيا النساء:

خديجة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

و: حرف عطف

سعاد: اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة

فضليا: خبر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى وهو مضاف

النساء: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة

تنبيه:

جاء الخبر مثنى ألن المبتدأ واالسم المعطوف مشتركان فيه.
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 اسم التفضيل )أحواله وعمله(

جدول توضيحي

أسلوب التفضيل
اسم

التفضيل
عملهحكمهحاله

أنا أمهُر من كل

العمال 

هذان أمهر

أمهر 

أمهر

مجرد من "أل"

واإلضافة

يجب إفراده وتذكيره واإلتيان بالمفضل عليه بمن

مجرورا
يرفع الفاعل

هو األفضل 

هي الفضلى 

هن الفضليات

األفضل 

الفضلى 

الفضليات

مقترن ب (أل)
يجب مطابقته بالمفضل في التذكير والتأنيث والتثنية

والجمع واإلفراد

الذي يكون ضميرا مستترا

ووجوبا

إني أحسن عامل 

المتعلمات أفضل

نساء

أحسن 

أفضل
يجب إفراده وتذكيره ويمنع وصله بمنمضاف إلى نكرة

الذي يكون ضميرا مستترا

ووجوبا

هذان أفضل

القوم 

هذان أفضال

القوم

أفضل 

أفضال
يجوز إفراده وتذكيره أو مطابقته للمفضلمضاف إلى معرفة

الذي يكون ضميرا مستترا

ووجوبا

إستنتاج

يأتي اسم التفضيل نكرة أو معرفا ب "أل" أو مضافا إلى النكرة أو مضافا إلى المعرف ب "أل".
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 أسلوب التعجب

أسلوب التعجب

التعريف التعجب

نجد في االستعمال اللغوي جمال، مثل: ما ا�جمل َالرِبيع! ما ا�شد زْرَقَة َالسماء! وهو تعبير يرتبط بالشعور الداخلي للمتكلم إزاء الربيع في

الجملة األولى، وإزاء زرقة السماء في الجملة الثانية.

استنتاج

التعجب: هو شعور داخلي تنفعل به النفس سلبا أو إيجابا إزاء شخص أو حيوان أو شيء.

صياغة أسلوب التعجب

ـَر اإلخوان حين تـُعدهم ۩۩۩ ولكّنهم في النائبات قليل  كَث فما ا�

يام الشبــاب نضارة ۩۩۩ يا ليت أيام الشباب تعود ا�عظم ِبا�

يام) جاء ـَعل)، وفي البيت الثاني (ا�عظم ِبا� ف انطالقا من البيتين الشعريين نجد التعجب في البيت األول (ما أكثر) جاء على صيغة (ما ا�

.( ـِ عل ب ِفْ على صيغة (ا�

استنتاج

.( ـِ عل ب ِفْ ـَعل)، و(ا� ف للتعجب صيغتان قياسيتان: (ما ا�

صياغة التعجب بطريقة مباشرة

شروط الفعلالفعلالصيغةالداللةالجملة

ـَر جاليَتنا المهاجرَة بأوربا! كَث ما ا�
استعظام عدد

الجالية

ما

ـَعل ف ا�
ـَر كُث

ثالثي – متصرف – مثبت – تام – مبني

للمعلوم – 

قابل للتفاوت – ال يدل على لون أو عيب أو

حلية ...

ر ِبَالَدِول التي سمحت بهجرة كفاأتها إلى كِثْ ا�

الخارج!

استعظام عدد

الدول
عل ِبـ ِفْ ـَرا� كُث

ثالثي – متصرف – مثبت – تام – مبني

للمعلوم – 

قابل للتفاوت – ال يدل على لون أو عيب أو

حلية ...

استنتاج

يصاغ التعجب بطريقة مباشرة على وزن: (ما أفعل ... أو أفعل ب ...) إذا كان الفعل: ثالثيا، متصرفا، تاما، مثبتا، مبنيا للمعلوم، قابال

التفاضل، ال يدل على لون أو عيب أو حلية وليست الصفة المشبهة منه

ـْعالء). ـَعل) مؤنثه (ف ف على وزن (ا�

صياغة التعجب بطريقة غير مباشرة

طريقة الصياغةالشرطالفعلالصيغةالجملة
www.adirassa.com



فادِة ِمن خبراتها! أعظم بـ + االستفادة غير ثالثياستفادأعظم باالستفادةا�عظم ِباالسَتِ

المساعد + مصدر صريح

ـَُفرط في جاليتنا! منفيال نفرطما أحسن أال نفرطما ا�حسن ا�ال ن
ـَُفرط  ما ا�حسن +  ا�ال ن

المساعد + مصدر مؤول

يالحظ أن الفعل في الجملة األولى (استفاد) غير ثالثي، ومن ثم فاقد لشرط من شروط الصياغة المباشرة، لذلك تم اإلتيان بمصدر

الفعل (االستفادة) مسبوقا بالمساعد على وزن (أفعل بـ)، أما في الجملة الثانية، فإن الفعل جاء منفيا (ال نفرط)، ولصياغة التعجب منه

تم اإلتيان بالمصدر المؤول من الفعل (أال نفرط) مسبوقا بالمساعد على وزن (ما افعل).

استنتاج

يتعجب من الفعل غير المستوفي للشروط باإلتيان بالمساعد على وزن (ما أفعل) أو (أفعل بـ) يذكر بعده المصدر الصريح أو المؤول

للفعل المتعجب منه، ما لم يكن جامدا أو غير قابل للتفاضل.

التعجب بطريقة سماعية

بعيدا عن هذه الصيغ القياسية التي يأتي بها التعجب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يمكن أن يأتي التعجب بطرق غير قياسية

يفهم من سياق الكالم، كما هو مثبت في الجمل التالية:

سبحان آ� إن المؤمن ال يكذب!

تجهلني والخيل والليل والبيداء تعرفني.

كيف تكفرون بآ� وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون.

فيا لك بحرا لم أجد فيه مشربا وإن كان غيري واجدا فيه مسبحا

استنتاج

يأتي التعجب بصيغ سماعية أخرى تفهم من سياق الكالم، وغالبا ما يأتي في صورة نداء، ويعرب إعرابه.

االستنتاج

التعجب شعور داخلي تنفعل به النفس سلبا أو إيجابا إزاء شخص أو حيوان أو شيء.

.( ـِ عل ب ِفْ ـَعل)، و(ا� ف للتعجب صيغتان قياسيتان: (ما ا�

يتعجب من الفعل مباشرة إذا كان ثالثيا، متصرفا، تاما، مثبتا، مبنيا للمعلوم، قابال للتفاضل، وليست الصفة المشبهة منه على وزن

ـْعالء). ـَعل) مؤنثه (ف ف (ا�

يتعجب من الفعل غير المستوفي للشروط باإلتيان بالمساعد على وزن (ما أفعل) أو (أفعل ب) يذكر بعده المصدر الصريح أو

المؤول للفعل المتعجب منه، ما لم يكن جامدا أو غير قابل للتفاضل.

يأتي التعجب بصيغ سماعية أخرى تفهم من سياق الكالم، وغالبا ما يأتي في صورة نداء، ويعرب إعرابه.

الملخص

تعريفه

ه وقل�ة ُوجود َنِظيره. ِة ِلَخفاِء ِسر� ُب هو اْسِتْعَظاُم ِفعل َظاهر الَمِزي� َعج� الت�

ب َعج� ِصيُغ الت�

ْفِعْل ِبِه. ْفَعَل و ا� للّتعجب صيغتان ِقياِسيتان هما: َما ا�

َعّجب ُشروُط ِفْعلَْي الت�

ُب من الفعل مباشرة إذا اْسَتكَْمَل َثمانيَة ُشُروط: 1) ُيَتَعج�
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ه ليَس بفعلٍ. ْحَمَره: من الِحمار، ألن� أْن يكوَن ِفعًال َفال ُيقال: ما ا�

أن َيكوَن ُثالِثيًا فال ُيْبَنَيانِ ِمْن َدْحَرَج وضاَرَب واسَتْخَرج.

ف. ا ال َيتَصر� فًا، فال ُيْبَنَيانِ من “ِنْعَم” و “بْئس” وغيِرهما ِمم� أْن يكوَن ُمَتَصر�

فاُضل، فال ُيْبَنيانِ من َفِنَي وماَت. ْن َيكوَن معناه َقابًال للت� ا�

أن َيكوَن تاّمًا، فال ُيبنيان من ناقٍص من نحو “كاَن وَظل� وباَت وصاَر”.

. أن يكون ُمْثبتًا، فال ُيْبَنَيانِ ِمْن َمْنفي�

رُع”. أن ال يكوَن اسُم فاِعِله على “أْفَعَل َفْعالء” فال ُيْبَنَيانِ من: “َعَرج وَخِضَر الز�

أْن ال َيكوَن َمْبِنّيًا للمفعول فال ُيَنَيان من نحو “ُضِرَب”

مثال:

ْجَمَل َشَواِطَئ الَمْغِرِب! َما ا�

ْرِضَك الِخْصَبِة! ْعِظْم ِبا� ا�

ب من الزائد على ثالثة وكذا الَمْنفّي والَمْبِنّي َعج� ُب من الفعل مباشرة إذا لم تتوفر فيه الشروط السابقة، فَتقوُل في الت� 2) ال ُيَتَعج�

ُب منه. مثال: ْشِدْد ونحوهما ، ُيذكر بعدها الَمصدر الصريح أو المؤول للفعل الُمَتَعج� َشد� وا� للَمجهول، ا�

ْرِضِهْم! َشَذ َتَعل�َق الَمَغاِرَبِة ِبا� َما ا�

ْجِمْل ِباْسِتْغَفاِر الُمْؤِمنِ! ا�

ما أكثَر أْن ال يقوَم!

ما أعَظَم ما ُضِرب!

مالحظة

ُب منه ُمطلقا. الَجاِمُد ال ُيَتَعج�

قد يأتي التعجب على غير الصيغتين السابقتين، بل على صورة النداء ( النداء التعجبي )، فُيعرب إعراب المنادى، وقد ُيجر بالم

مفتوحة، مثال:

َيا لَُه ِمْن َمْنَظٍر َجِميلٍ!

َيا َجَماَل الَمْغِرِب!

نماذج في األعراب

ْجَمَل َشَواِطَئ الَمْغِرِب! 1) َما ا�

َما: اسم نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ.

ْجَمَل: فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل التعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : ُهَو، يعود على ما. ا�

َشَواِطَئ: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هو مضاف والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ.

الَمْغِرِب: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

ْرِضَك الِخْصَبِة! ْعِظْم ِبا� 2) ا�

ْعِظْم: فعل ماض جاء على صورة األمر مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره السكون الذي اقتضته صيغه األمر، وهو ا�

فعل التعجب.

ـِ : حرف جر زائد. بـ

ْرِضَك: فاعل مجرور بالباء لفظا،مرفوع محال على أنه فاعل وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف ا�

إليه.
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الِخْصَبِة: نعت تابع لمنعوته في رفعه، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ْرِضِهْم! َشَذ َتَعل�َق الَمَغاِرَبِة ِبا� 3) َما ا�

َما: اسم نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ.

َشَذ: فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل التعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : ُهَو، يعود على ما. ا�

َتَعل�َق: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هو مضاف والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ.

الَمَغاِرَبِة: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

: حرف جر مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب. ـِ ب

ْرِضِهْم: اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، (ِهْم) ضمير ُمّتصل مبني على السكون في محل ا�

جر مضاف إليه.

ْجِمْل ِباْسِتْغَفاِر الُمْؤِمنِ! 4) ا�

ْجِمْل: فعل ماض جاء على صورة األمر مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره السكون الذي اقتضته صيغه األمر، وهو ا�

فعل التعجب.

: حرف جر زائد. ـِ ب

اْسِتْغَفاِر: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهو مضاف،

الُمْؤِمنِ: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

5) ما أكثَر أْن ال يقوَم!

َما: اسم نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ.

أكثَر: فعل ماض جاء على صورة األمر مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره السكون الذي اقتضته صيغه األمر، وهو فعل

التعجب.

أْن: حرف نصب ومصدر مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب.

الَ: حرف نفي مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب.

يقوَم: فعل مضارع منصوب بأن، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ُهَو.

6) ما أعَظَم ما ُضِرب!

َما: اسم نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ.

أعَظَم: فغل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر ُوجوبا تقديره ُهَو عائد على َما، والجملة الفعلية في محل رفع خبر.

َما: حرف مصدري مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

ُضِرَب: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، والمصدرالُمَؤول من َما والفعل في محل نصب مفعول به.

7) َيا َجَماَل الَمْغِرِب!

ب. َيا: حرف نداء وتعج�

ب. َعج� : حرف جر زائد لتوكيد الت� ـَ ل

داء المحذوف، وهو ب منه، مجرور لفظا، منصوب َمَحال� على النداء، والجار والمجرور ُمتعل�قان ِبـ (َيا) أو بفعل الن� َجَمالِ: ُمنادى ُمتَعج�

مضاف،

الَمْغِرِب: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
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 أسلوب المدح والذم

أسلوب المدح

تعريف أسلوب المدح

ِنْعَم َاالْبُن َاْلَبار�

انطالقا من هذه الجملة سنجدها قد أفادت مدحا وإعجابا وتقديرا لالبن البار.

استنتاج

المدح: تعبير عن اإلعجاب بالشيء وتقديره.

عناصر أسلوب المدح

) فسنجددها تتكون من ثالثة عناصر: انطالقا من نفس الجملة (ِنْعَم َاالْبُن َاْلَبار�

فعل المدح (ِنْعَم).

فاعل المدح: (االبن).

المخصوص بالمدح (البار).

استنتاج

يتكون أسلوبا المدح من ثالثة عناصر: فعل المدح وفاعل المدح، والمخصوص بالمدح.

حاالت فاعل ِنْعَم

إعرابهالمخصوصنوعهالفاعلالفعلالجملة

مبتدأ مؤخرالبارمحلى بألاالبنِنْعَمِنْعَم َاالْبُن َاْلَبار�

مبتدأ مؤخراألبناُءمضاف إلى محلى بألمصدر الرزقِنْعَمِنْعَم مصدُر الرزق األبناُء

مبتدأ مؤخرالمخلُصمفسر بنكرةضمير مستترِنْعَمِنْعَم مصاحبا المخلُص

مبتدأ مؤخرالبراَءُةمفسر بـ (ما)ضمير مستترِنْعَمِنْعَم ما تتميز به الطفولَُة البراَءُة

استنتاج

كما يالحظ من خالل الجدول فإن فاعل (ِنْعَم) يأتي إما محلى بأل (الجملة 1)، أو مضافا إلى محلى بأل (الجملة 2)، أو ضميرا مستترا

مفسرا بنكرة (الجملة 3)، أو ضميرا مستترا مفسرا بـ (ما) (الجملة 4).

أسلوب الذم

تعريف أسلوب الذم

ِبْئَس الرفيُق المنافُق.

انطالقا من هذه الجملة سنجدها قد أفادت ذما واحتقارا للرفيق المنافق.

استنتاج
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الذم: تعبير عن احتقار الشيء وذمه.

عناصر أسلوب الذم

انطالقا من نفس الجملة (ِبْئَس الرفيُق المنافُق) فسنجدها تتكون من ثالثة عناصر:

فعل الذم: (ِبْئَس).

فاعل الذم: (الرفيُق).

المخصوص بالذم: (المنافُق).

استنتاج

يتكون أسلوب الذم من ثالثة عناصر: فعل الذم وفاعله، ثم المخصوص بالذم.

حاالت فاعل ِبْئَس

إعرابهالمخصوصنوعهالفاعلالفعلالجملة

مبتدأ مؤخرالمنافُقمحلى بألالرفيُقِبْئَسِبْئَس الرفيُق المنافُق

مبتدأ مؤخرالظلُممضاف إلى محلى بألعدو� اإلنسانيِةِبْئَسِبْئَس عدو� اإلنسانيِة الظلُم

مبتدأ مؤخرَالرَياُءمفسر بنكرةضمير مستترِبْئَسِبْئَس ُخُلقًا َالرَياُء

مبتدأ مؤخرَالَدماُرمفسر بـ(ما)ضمير مستترِبْئَسِبْئَس ما َتسعى إليه َالَدماُر

استنتاج

كما يالحظ من خالل الجدول فإن فاعل (ِبْئَس) يأتي إما محلى بأل (الجملة 1)، أو مضافا إلى محلى بأل (الجملة 2)، أو ضميرا

مستترا مفسرا بنكرة (الجملة 3)، أو ضميرا مستترا مفسرا بـ (ما) (الجملة 4).

يأتي فاعل (ِنْعَم) و(ِبْئَس) اسما معرفا بأل، أو مضافا إلى معرف بأل، أو ضميرا مستترا وجوبا مفسرا بنكرة أو بـ (ما).

إعراب المخصوص بالمدح أو الذم

لنعد من جديد للجدولين السابقين، في الخانة األخيرة نجد المخصوص بالمدح أو بالذم يكون مرفوعا ويعرب مبتدأ مؤخرا خبره

الجملة الفعلية السابقة عنه المؤلفة من فعل المدح (أو الذم) وفاعله.

استنتاج

المخصوص بالمدح أو الذم يعرب مبتدأ مؤخرا خبره الجملة التي قبله.

المدح والذم بـ (حبذا) و(ال حبذا)

إعرابهالمخصوصنوعهالفاعلالفعلالجملة

ضاُل  َذا َالن� َحب�

َذا َاْلخُنوُع ال َحب�
اسم إشارةذاَحب�

النضال 

َاْلخُنوُع
مبتدأ مؤخر

استنتاج

َذا) استعملت للذم بنفس معنى (ِبْئَس)، والفاعل مالزما َذا) استعملت للمدح بنفس معنى (ِنْعَم)، و (ال َحب� انطالقا من الجدول نجد (َحب�

لهما دائما (ذا).

ملحوظة

.( تستعمل حبذا للمدح وال حبذا للذم، و ( ذا) اسم إشارة فاعل (َحب�
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االستنتاج

يستعمل أسلوب المدح للتعبير عن اإلعجاب بالشيء وتقديره، ويستعمل أسلوب الذم الحتقار الشيء وذمه.

يتكون أسلوبا المدح والذم من ثالثة عناصر: فعل المدح (أو الذم) وفاعله، ثم المخصوص بالمدح (أو الذم).

يأتي فاعل (ِنْعَم) و(ِبْئَس) اسما معرفا بأل، أو مضافا إلى معرف بأل، أو ضميرا مستترا وجوبا مفسرا بنكرة أو بـ (ما)

المخصوص بالمدح أو الذم يعرب مبتدأ مؤخرا خبره الجملة التي قبله.

.( تستعمل حبذا للمدح وال حبذا للذم، و (ذا) اسم إشارة فاعل (َحب�

الملخص

حين تعبر العرب عن المدح والذم تعبيرا ال يخلو من التعجب، تصوغ له أفعاال منقولة عن بابها ألداء هذا المعنى الجديد، على صيغ

خاصة ال تتغير، ولذلك كانت هذه األفعال كلها أفعاال جامدة ال مضارع لها وال أمر، وهي صنفان:

ذا الصنف األول: نعم وبئس وساء وحبذا وال حب�

نعم وبئس فعالن جامدان مخففان من (ِنعم، وبئَس)، و(ساَء) أصلها من الباب األول (ساَء يسوُء) وهو فعل متعِد، فما نقلوه للذم الى

باب (فُعل): جمَد وأصبح الزما بمعنى بئس.

والتزمت العرب في فاعل نعم وبئس أن يكون أحد ثالثة:

محل�ى بـ (أل) الجنسية، أو مضافا الى محل�ى بها، أو مضافا الى مضاف الى محل�ى بها: نعم الرجل خالد، نعم خلُق المرأة الحشمة،

بئس ابن أخت القوم سليم

أو ضميرا مميزا (مفسرا بتمييز): نعم رجًال فريد، وساَء خلًقا غضبك

أو كلمة (ما): بئس ما فعل جارك، ساء ما كانوا يصنعون

والمرفوع بعد الفعل والفاعل هو المخصوص بالمدح أو بالذم، إذ معنى (نعم الرجل خالد) أن المتكلم مدح جنس الرجال عامة (وفيهم

خالد طبعا) ثم خص المدح بـ (خالد) فكأنما مدحه مرتين.

ويعرب المخصوص بالمدح أو بالذم خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره (هو)، أو (الممدوح أو المذموم) وكأن الكالم جواٌب لسائلِ سأل

(من عنيت بقولك: نعم الرجل؟) أما إذا تقدم المخصوص على جملة المدح مثل (خالد نعم الرجل) فيعرب مبتدأ والجملة خبره.

) فعل ماض جامد و (ذا) اسم إسارة فاعل، والمخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره (هو) وال يتقدم وأما حبذا: فـ (حب�

على الفعل وال يشترط أن يكون أحد الثالثة الماضية في فاعل نعم، فيجوز أن تقول ال حبذا خليل، وإذا اتصل بها فاعل غير (ذا) جاز

جره بالياء الزائدة: أخوك َحب� به جارا

الصنف الثاني: كل فعل قابل للتعجب

كل فعل قابل للتعجب يمكن نقله الى الباب الخامس (فُعل يفُعل) إذا أريد منه مع التعجب المدح أو الذم، (فِهم يفَهم) من الباب الرابع

ب من سرعته وأردنا مدحه قلنا (فهم الطفل) بمعنى أن الفهم صار ملكَة فيه (فهم الطفُل المسألة) أما إذا زاد فهمه حتى صار ُيتعج�

وغريزة ثابتة.

نماذج لإلعراب

. 1) ِنْعَم َاالْبُن َاْلَبار�

ِنْعَم: فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد المدح.

َاالْبُن: فاعل نعم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والجملة من (نعم) وفاعلها في محل رفع خبر مقدم.

: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. َاْلَبار�

2) ِبْئَس ُخُلقًا َالرَياُء.
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ِبْئَس: فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد الذم وفاعله ضمير مستتر تقديره هو.

ُخُلقًا: خلقا تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية من (بئس) وفاعلها في محل رفع خبر مقدم.

َالرَياُء: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

3) ِنْعَم ما تتميُز به الطفولَُة البراَءُة.

ِنْعَم : فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد المدح وفاعله ضمير مستتر تقديره هي يفسره ما بعده والجملة الفعلية من (نعم)

وفاعلها في محل رفع خبر مقدم.

ما: نكرة مبنية على السكون في محل نصب تمييز.

تتميُز: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ه: الباء حرف جر، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. ِبِ

فولَُة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية نعت لـ (ما). َالط�

البراَءُة: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

. 4) ِنْعَم اال�ْسَتاُذ َعِلي�

ِنْعَم: فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح.

اال�ْسَتاُذ: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

: مخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية من ( نعم وفاعلها) في محل َعِلي�

رفع خبر مقدم.

ْحَمُد: 5) ِنْعَم ِتْلِميذًا ا�

ِنْعَم: فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح.

ِتْلِميذًا: تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ْحَمُد: مخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية من ( نعم وفاعلها) في ا�

محل رفع خبر مقدم.

6) ِنْعَم َما َتْفَعُل الَخْيُر:

ِنْعَم: فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح.

َما: اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل.

نَت)، والجملة من الفعل َتْفَعُل: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (ا�

م. والفاعل صلة للموصول ال محل لها من اإلعراب. والجملة من نعم وفاعلها في محل رفع خبر ُمَقد�

الَخْيُر: مبتدأ مؤخر مرفوع،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

7) ِبْئَس َمْن ُتَصاِدُق الكَُسوُل:

م مبني على الفتح. ِبْئَس: فعل ماض جامد إلنشاء الذ�

م. َمْن: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة من بئس وفاعلها في محل رفع خبر ُمَقد�

نَت)، والجملة من ُتَصاِدُق: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (ا�

الفعل والفاعل صلة للموصول ال محل لها من اإلعراب.

الكَُسوُل: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

8) ِنْعَم الال�ِعُب:

ِنْعَم: فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح.
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الال�ِعُب: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية من ( نعم وفاعلها) في محل رفع خبر ُمقّدم.

مه ما يدل عليه عند الُمتكلم والُمستمع. مه ما يدل تقد� والمبتدأ (المخصوص بالمدح) محذوف وقد تقد�

9) ِبْئَس الَعاَدُة:

م مبني على الفتح. ِبْئَس: فعل ماض جامد إلنشاء الذ�

الَعاَدُة: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية من ( بئس وفاعلها) في محل رفع خبر ُمقّدم.

مه ما يدل عليه عند الُمتكلم والُمستمع. مه ما يدل تقد� والمبتدأ ( المخصوص بالذم) محذوف وقد تقد�

ضاُل. َذا َالن� 10) َحب�

: فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد المدح. َحب�

) والجملة الفعلية من فعل المدح وفاعله في محل رفع خبر مقدم. َذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل (َحب�

ضاُل: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. َالن�

َذا الكَِذُب: 11) الَ َحب�

الَ: حرف نفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

ِم مبني على الفتح. : فعل ماض جامد إلنشاء الذ� َحب�

َذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل.

الكَِذُب: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ْهَماُل: 12) َساَء الُخُلُق اال�

م مبني على الفتح. َساَء: فعل ماض جامد إلنشاء الذ�

م. الُخُلُق: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من َساَء وفاعلها في محل رفع خبر ُمَقد�

ْهَماُل: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اال�

اِلُب َزْيٌد: 13) َحُسَن الط�

َحُسَن: فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح.

م. اِلُب: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من َحُسَن وفاعلها في محل رفع خبر ُمَقد� الط�

َزْيٌد: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

اُم: م� ِفيُق الن� 14) َخُبَث الر�

م مبني على الفتح. َخُبَث: فعل ماض جامد إلنشاء الذ�

م. ِفيُق: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من َخُبَث وفاعلها في محل رفع خبر ُمَقد� الر�

اُم: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. م� الن�
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 أسلوب النداء

أسلوب النداء

التعريف بأسلوب النداء

نَتِبَه. ـْ ـْنصت وي ي ـْقِبل أو ُلِ ي النداء: خطاب يوجه إلى منادى عليه ُلِ

عناصر أسلوب النداء

يتكون أسلوب النداء من عنصرين رئيسين، هما:

أداة النداء.

المنادى.

أدوات النـداء ودالالتها

أدوات النـداء هي:

الهمـزة (أ) و(أي) لنداء القريب.

(يا) لنداء القريب والبعيد معا.

(أيا) و(هيا) و(آ) لنداء البعيد.

هذه األدوات تنوب عن فعل النداء المحذوف وجوبا (أنادي – أدعو).

أنواع المنادى وأحكامه

علم مفرد

والمقصود به الشخص الذي ينادى عليه باسمه، ويكون مفردا (أي داال على الواحد) كقولنا: يا علي، أو مثنى: يا َعل�يانِ، أو جمعا: يا

وَن، وسمي مفردا لكونه يتكون من كلمة واحدة وإن دل على المثنى والجمع (محمُد، محمدانِ، محمدوَن)، أما حكم العلم المفرد فهو َعِلي�

كالتالي:

الدال على المفرد (علي): يبنى على الضم.

الدال على المثنى (َعل�يانِ): يبنى على األلف.

وَن): يبنى على الواو. الدال على الجمع (َعِلي�

نكرة مقصودة

وهي في األصل االسم النكرة (جار، رجل، تلميذٌة، مدربٌة ...) الذي ُيقصد بالنداء (يا جاُر، أي رجُل ...). وحكم النكرة المقصودة كحكم

العلم المفرد إذ تكون:

مبنية على الضم إذا دلت على المفرد، مثل: يا مجتهُد.

مبنية على األلف إذا دلت على المثنى، كقولنا:  يا مجتهدانِ.

مبنية على الواو إذا دلت على الجمع، مثل: يا مجتهدوَن.

مضاف
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وهو االسم المضاف إلى ما بعده (يا عبد آ�، يا فاعَل الخيِر...)، وحكمه أن يكون منصوبا (فاعَل)، ويكون االسم الذي بعده مجرورا

باعتباره مضافا إليه (الخيِر).

شبيه بالمضاف

، أي ُمكِرمًا وهو المضاف الذي يحتاج إلى اسم يرد بعده ليتمم معناه، وغالبا ما يكون منصوبا لكونه مفعوال به، كقولنا: يا قارئًا النص�

الفقيَر ...، وحكم الشبيه بالمضاف النصب كذلك.

نكرة غير مقصودة

وهي المنادى الذي كان في أصله نكرة فدخلت عليه أداة من أدوات النداء، غير أنه ال يدل على شخص بعينه، كقولنا: يا موظفًا، يا

عامًال، يا طالًبا ...، وحكم النكرة غير المقصودة أن تكون منصوبة.

إعراب المنادى

مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أنادي أو أدعو.

نداء المعرف ب ألـ

إذا كان المنادى معرفا بأل يؤتى قبله بلفظ (أي) للمذكر و (أية) للمؤنث، وهذا االسم بعدهما يعرب نعتا أما أي وأية فيعربان منادى

مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهو من قبيل النكرة المقصودة، مثل: يا أيها الرجل، يا أيتها المراة.

فائدة

عِرْض عن هذا ﴾، وقد تحذف قد تحذف أداة النداء في أسلوب النداء ويكون سياق الكالم داال عليها، كما في قوله تعالى: ﴿ ُيوسُف ا�

وتعوض بميم مشددة مع اسم الجاللة: ﴿اللهم﴾.

الملخص

المنادى اسم يذكر بعد أداة نداء استدعاء لمدلوله مثل: (يا خالد، أيا عبد ا�) وأنه منصوب دائما سواء أكان مضافا مثل (يا عبد ا�)

أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه مثل: يا كريما فعُله، يا رفيقًا بالضعفاء، يا أربعة وأربعين ((اسما لرجل))

أو نكرة غير مقصودة مثل: يا كسوالً الحْق رفاقك

( وإنما يبنى على ما يرفع به، في محل نصب إذا كان مفردا معرفة مثل: (يا علي�

، يا رجالن، يا مسلمون) أو نكرة قصد بها معين كقولك لشرطي أمامك ولرجلين ولمسلمين تخاطبهم: (يا شرطي�

وإذا كان االسم مبنيا سماعا بقي على حركة بنائه األصلية مثل: (يا سبيويه، يا هذا) وقيل حينئذ إنه مبني على ضم مقدر، منع من

ظهوره اشتغال آخره بحركة البناء األصلية في محل نصب

1) أحرف النداء ثمانية:

(أ) و (أْي) وتكونان لنداء القريب مثل: أخالد، أْي أخي

(يا، أ، أي، أيا، هيا)) وتكون لنداء البعيد لما فيها من مد الصوت.

(وا) تكون للندبة خاصة مثل: واو لدي، وارأسي

(يا) وهي أم الباب، ينادى بها القريب والبعيد، ويستغاث بها مثل: (يا لألغنياء للفقراء). ويندب بها عند أمن اللبس تقول: (يا رأسي)

وال ينادى لفظ اإال بها خاصة مثل (يا ا�) وهي وحدها التي يجوز حذفها مع المنادى مثل (خالُد الحقني)

2) إذا وصف المنادى العلم المبني بـ (ابن أو ابنة) مضافتين الى علم، جاز فيه البناء على الضم ونصبه إتباعا لحركة (ابن وابنة) تقول:

(يا خالد بن سعيد) واإلتباع أكثر وكذلك الحكم فيه إذا أكد بمضاف مثل: (يا سعُد سعَد العشيرة) يجوز مع البناء على الضم  نصبه على

أنه هو المضاف وأن (سعد) الثانية توكيد لفظي لها
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3) العلم المحلى بـ (ال) يتجرد منها حين النداء فتنادي العباس والحارث والنعمان بقولنا: يا عباُس و يا حارُث ويا نعمان

فإن أردنا نداء ما فيه (ال) توصلنا الى ذلك بنداء اسم إشارة أو ((أيها أو أيتها)) قبله مثل: (يا أيها اإلنساُن، يا أيتها المرأة، يا هذا

الطالُب، يا هذه الطالبُة، يا هؤالء الطالُب) فيكون المنادى اسم اإلشارة أو كلمة (أيها أو أيتها) ويكون المحلى بـ (ال) بعدهما صفة

للمنادى إن كان مشتقا أو عطف بيان إن كان جامدا.

نماذج في اإلعراب

العلم المفرد

ُد ِاْجَمِع الَمَحاِصيَل: ا� ُمَحم�

: حرف نداء مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ا�

ُد: منادى مبني على الضم في محل نصب ُمَحم�

ْنَت) ِاْجَمْع: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( ا�

الَمَحاِصيَل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

النكرة المقصودة

يا َرُجًال أقِبل:

يا: حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

َرُجًال: منادى مبني على الضم في محل نصب

أقِبل: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت)

النكرة غير المقصودة

َيا َرُجًال ُخْذ ِبَيِدي:

َيا: حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

َرُجًال: منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

ْنَت) ُخْذ: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( ا�

ـِ : حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ب

َيِدي: اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر

مضاف إليه

المضاف

ْقِبْل: َيا َفاِعَل الَخْيِر ا�

َيا: حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

َفاِعَل: منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف

الَخْيِر: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

ْنَت) ْقِبْل: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( ا� ا�

الشبيه بالمضاف

بِشر: ًا َوَطنُه ا� يا ُمِحب�

يا: حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

ًا: منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ُمِحب�

www.adirassa.com



َوَطنُه: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر

" المتعدي فرفع فاعال ضميرا مستترا تقديره "أنت" ونصب مفعوال به مضاف إليه (اسم الفاعل "ُمِحّب" عمل اسم فعله "أَحب�

"وطن"

أبِشر: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت)
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 أسلوب االستفهام

أسلوب االستفهام

تعريف أسلوب االستفهام

االستفهام لغًة: هو طلب الفهم، واصطالحا: هو عبارة عن أسلوب أو تركيب يستعمله السائل لمعرفة شيء كان يجهله.

عناصر أسلوب االستفهام

يتكون أسلوب االستفهام من ثالثة عناصر هي:

أداة االستفهام (الحرف أو االسم).

المستفهم عنه (مضمون الجملة).

الجواب.

أدوات االستفهام

تنقسم أدوات االستفهام إلى قسمين هما: االستفهام بالحروف واالستفهام باألسماء

االستفهام بالحروف

االستفهام ب هل

يستفهم بـ "هل" عن مضمون الجملة المثبتة ويكون الجواب عنها ب (نعم) في اإلثبات و (ال) في النفي.

الجواب بالنفيالجواب باإلثباتالمستفهم عنهأداة االستفهامأسلوب االستفهام

ال – ال، لم يحضر زيد.نعم – نعم (أجل)، حضر زيدمضمون الجملة : حضور زيدهلهل حضر زيد؟

االستفهام بالهمزة

يستفهم بالهمزة عن مضمون الجملة المثبتة مثل (هل) ويكون الجواب عنها (بنعم) في اإلثبات و (ال) في النفي، كما يستفهم بها عن

مضمون الجملة المنفية (المسبوقة بنفي: ال – ما – ليس – لم ...) ويكون الجواب عنها ب "بلى" في اإلثبات وب "نعم" في النفي،

ويستفهم بها أيضا الختيار شيء من شيئين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الجواب بالتعيين، أي بتحديد شيء واحد نحو: أ الرياضة

هي هوايتك المفضلة أم المطالعة؟ الجواب: الرياضة هي هوايتي المفضلة، وإذا ورد بعد الهمزة (أ) نفي (أليس، ألم، ألن، أال)، كان

الجواب ب: بلى لإلثبات (بلى، نحن من هواة جمع الطوابع البريدية)، وبنعم للنفي (نعم، لسنا من هواة جمع الطوابع البريدية).

أسلوب االستفهام
أداة

االستفهام
الجواب بالنفيالجواب باإلثباتالمستفهم عنه

الجواب

بالتعيين

سفر عليالهمزةأسافر علي؟
نعم – نعم، سافر

علي.

ال – ال، لم يسافر

علي.

شراء الكتابالهمزةألم تشتر الكتاب بعد؟
بلى – بلى،

اشتريته.

نعم – نعم، لم أشتره

بعد.

أتفضل فصل الربيع أم فصل

الصيف؟
الهمزة

التفضيل بين فصلي الربيع

والصيف.

أفضل فصل

الربيع
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استنتاج

حرفا االستفهام هما: هل والهمزة، ويستفهم بهما عن مضمون الجملة، ويكون جوابهما بنعم في حال اإلثبات وال في حال النفي، وتنفرد

الهمزة بجوابين آخرين:

تعيين أحد الشيئين إذا أفادت الجملة التخيير بين أمرين.

بلى في حال الثبات ونعم في حال النفي، إذا جاءت بعد الهمزة أداة نفي.

االستفهام باألسماء

يستفهم بها عن مضمون الجملة المثبتة ويكون الجواب دائما بالتعيين:

الجواب بالتعيينمعناهاأداة االستفهامأسلوب االستفهام

أنا عبد الفتاح.للعاقلمنمن أنت؟

أفضل الحصان.لغير العاقلماما الحيوان المفضل لديك؟

بخير والحمد ا�.للحالكيفكيف حالك؟

حفظت كل الدروس.للعددكمكم درسا حفظت؟

أسكن بمراكش.للمكانأينأين تسكن؟

ألنني أستيقظ باكرا.للتعليل والسببلماذالماذا تأخرت؟

سافرت البارحة.للزمانمتىمتى سافرت؟

سأغادر المحطة ليال.للزمانأيانأيان ستغادر المحطة؟

في المدرسة.للمكانأيانأيان سألقاك؟

في الفندق.للمكانأنىأنى ستقيم؟

سأعود غدا.للزمانأنىأنى ستعود؟

التلميذ أحمد.للعاقلأيأي تلميذ جاء؟

أفضل السباحة.لغير العاقلأيأي رياضة تفضل؟

الساعة السادسة مساء.للزمانأيفي أي ساعة ستخرج؟

في مكة.للمكانأيفي أي مكان ستقيم؟

أنا بخير والشكر ا�.للحالأيفي أي حال أنت؟

استنتاج

أسماء االستفهام، هي: من للعاقل، وما لغير العاقل، وأين للمكان، ومتى وأيان للزمان، وكيف للحال، وكم للعدد، وأي لجميع المعاني

السابقة، ويكون جوابها جميعها بالتعيين.

أسماء االستفهام كلها مبنية باستثناء "أي" فهي اسم معرب.

الملخص

تعريفه

أسلوب االستفهام يستعمل في طلب الفهم بالشيء والعلم به.

أنواعه

ينقسم االستفهام الى نوعين: االستفهام المثبت واالستفهام المنفي
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وال فرق بين النوعين، إال أن األول يخلو من أحرف النفي، والثاني يكون منفيا

مثال األول: هل ذهبت الى المدرسة؟ أتناولت طعام اإلفطار؟

مثال الثاني: ألم تتناول الدواء؟ أليس العلم نافعا؟

فاالستفهام المثبت هو طلب المعرفة بالشيء دون أن يدخله النفي.

ى، وأي. ان، وأين، وكيف، وكم، وأن� أدواته هي: هل، والهمزة، ومن، وما، ومتى، وإي�

تنقسم أدوات االستفهام الى قسمين:

حرفا االستفهام، وهما: هل، والهمزة.

أسماء االستفهام، وهي: بقية أدواته التي ذكرناها آنفا.

معاني أدوات االستفهام وما يطلب بها

حرفا االستفهام: هل، والهمزة

1) هل: حرف استفهام يطلب به معرفة مضمون الجملة، ألن السائل يجهل العلم به. نحو: هل فهمت الدرس؟ هل عملت الواجب؟

2) الهمزة: يطلب باالستفهام بها أحد أمرين:

معرفة مضمون الجملة ألن السائل يجهله وهي مثل "هل" تماما. نحو: أذهبت الى مكة؟ أحججت هذا العام؟

يطلب بها التعيين إذا كان السائل يعرف مضمون الجملة، أي تعيين أحد أمرين، أو شيئين أرادهما السائل في سؤاله وفي هذه

الحالة البد من استعمال "أم" العاطفة المعادلة. نحو: أحضرت الى المدرسة راكبا أم ماشيا؟ أمحمدا صافحت أو عليا؟

أسماء االستفهام

جميعها يطلب بها التعيين، وهو ما يقصد به طلب التصور

1) "من": اسم استفهام للعاقل مبني على السكون نحو: من كسر الزجاج؟. ومنه قوله تعالى: {من يحيي العظام وهي رميم}

وقد تقترن "من" بـ "ذا" ويستفهم بهما معا. نحو قوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه}

و "ذا" في الموقعين السابقين اسم اشارة، وليست موصولة، فال يجوز أن تأتي اسما موصوال يليها موصول آخر، إال في حالة التوكيد

المعنوي وهذا ليس مقامه

2) "ما": اسم استفهام مبني على السكون لغير العاقل نحو: ما األمر الذي اختلفتم فيه؟. ومنه قوله تعالى: {وما تلك بيمينك يا موسى}

وقد تقترن "ما" بـ "ذا" الموصولة. نحو قوله تعالى: {ماذا ينفقون قل العفو}

3) "متى": اسم استفهام مبني على السكون يفيد الظرفية الزمانية المطلقة، أي أنه غير محدد الزمن متى الحضور الى الحفل؟. ومنه

قوله تعالى: {متى هذا الوعد إن كنتم صادقين}

4) "أيان": اسم استفهام للزمان المستقبل، مبني على الفتح نحو: أيان اللقاء الختامي؟.  ومنه قوله تعالى: {يسألونك عن الساعة أيان

مرساها}

5) "أين": اسم استفهام مني على الفتح يدل على المكان نحو: أين تسافرون هذا الصيف؟.  ومنه قوله تعالى: {فأين تذهبون}

6) "كيف": اسم استفهام مبني على الفتح لتعيين الحال نحو: كيف حالك؟.  ومنه قوله تعالى: {وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات

ا�}
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7) "كم" اسم استفهام مبني على السكون يفيد العدد نحو: كو رياال معك؟.  ومنه قوله تعالى: {قال كم لبثت}

8) "أنى" اسم استفهام مبني عى السكون، يفيد الزمان والمكان وذلك حسب ما يقتضيه السياق.  مثال الزمان: أنى تسافرون؟

9) "أي": اسم استفهام يطلب به التعيين لما يضاف إليه "تعيين التمييز" نحو: أي نوع من الفاكهة اشتريت؟
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 التدريب على كتابة سيرة ذاتية أو غيرية

الغيرية االبداع والتخيل: السيرة الذاتية والسيرة 

بالمهارة التعريف 

: السيرة فن أدبي يهتم بتصوير حياة شخصية من الشخصيات ونقل تفاصيلها أو محطاتها البارزة إلى القراء، والسيرة نوعان

السيرة الذاتية

السيرة الذاتية: هي فن أدبي يحكي فيه الكاتب عن حياته (أو جزء منها)، وقد يعترف باألخطاء التي ارتكبها في مرحلة ما من حياته،

وغالبا ما يقدم الكاتب ميثاقا للترجمة الذاتية يعد فيه القارئ أن يقول الحقيقة عما عاشه هو بالذات، وتكتب السيرة الذاتية بضمير

المتكلم، مع تحديد الحدث أو األحداث (الزمان، المكان ...)، ويكون فيها الكاتب هو الشخصية الرئيسية أو البطل. وقد سبق لبعض

الكتاب أن حكوا عن حياتهم باستعمال ضمير الغائب، مثل: طه حسين في كتابه «األيام».

مثال عن السيرة الذاتية

«فتحت عيني فإذا أنا في منزل قديم يحيط به الغموض واإلبهام، كانت حديقة كبيرة تقع خلفه كثيرا ما أشرفت عليها من النافذة،

وتقع أمامه حديقة صغيرة يحدها حاجز حديدي طويل يقوم بين المنزل والشارع ويخترقها ممشى قصير يفضي إلى بوابة عالية من

حديد. كان البيت يتألف من ثالثة أدوار، كبير األبهاء والغرف ضخم النوافذ ملون الزجاج. وكانت هذه األوصاف تجعلني ال أطمئن إليه

أبدا. ولم يكن للحديقة الخلفية الكبيرة بستاني، ولذلك كانت وحشية النباتات تنتهي بأشجار ضخمة تبعث رعبا مبهما في النفس.

وكنت أرى من آن آلخر هرا أو كلبا يجري خالل األعشاب، تم يقفز فوق الحاجز ويختفي.

وكثيرا ما ساءلت نفسي عن هذه األشياء التي تتحرك ومع ذلك فهي ليست في شكل اإلنسان، وما أزال أذكر أن هرا عظيم الهامة

داهمني ذات يوم، فصرخت حتى كاد يغمى علّي. ومما زاد في يقيني بأن هذه المخلوقات شريرة أن أهل المنزل كانوا يطاردونها.

وكانت النوافذ الضخمة ذات الزجاج الملون تثير في نفسي القلق لضخامتها ولألضواء الملونة الحزينة التي كانت تنفذ منها، أضف إلى

هذا الضباب والثلوج وشدة البرد، فقد تعاون ذلك كله على إثارة خيالي العاجز، حتى تأصل الرعب في نفسي.

أما األشخاص الذين كانوا حولي فهم أبي وأمي والمربية. وكانت عالقتي بالمربية أمتن من عالقتي بأبي الذي كان يغيب عن المنزل

طول النهار فال أراه إال ليال، وأمتن من عالقتي بأمي فقد كانت شبه ضعيفة، ال تمكنها صحتها الواهية من االهتمام بي. وكانت المربية

مثلنا من مراكش، ولم أكن أفارقها ال في الليل وال في النهار، وكنت أستغرب لكثرة ما تعرف، فهي ال تنفك تحدثني عن بالد بعيدة

تقول إننا جئنا منها، بالد تشبه أحداثها أحداث الخرافات واألساطير، وكانت تروي لي كذلك أقاصيص الصغار. وقد كان لمثل هذه

األساطير علّي تأثير شديد حتى نشأ عندي بعد ذلك ميل إليها، وقد أثارت في نفسي عالما يعج باألشباح والحيوانات والمخلوقات

الخيالية».

في الطفولة لعبد المجيد بن جلون.

السيرة الغيرية

السيرة الغيرية: هي أن يكتب المؤلف عن شخصية أخرى، وهو في هذه الحالة يتمثل تلك الشخصية في البيئة والزمان اللذين عاش

فيهما، معتمدا على الذاكرة أو المشاهدة، ملتزما الحياد فيما يكتب. وهي تناول حياة شخص جدير باالهتمام، له مكانة في المجتمع، أو

حقق إنجازات ...، وبالتالي فأنت ستكتب عن غيرك باستعمال ضمير الغائب (هو / هي) مع تحديد وتنظيم األحداث وضبط عالقة
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بطلك بالشخصيات األخرى واستحضار الزمان والمكان وتوظيف السرد والوصف، مع توخي الدقة والموضوعية والحياد في نقل

األحداث والوقائع، كما أنك ملزم بتعدد مصادرك عن الشخصية. ويجب على كاتب السيرة الغيرية أن يلتزم بعدة أمور، منها:

أال يسبق الزمن: فيقول عند حديثه عن شاعر مثال "ولد الشاعر الكبير ..." ألنه لم يكن شاعرا ولم يكن كبيرا يوم ولد.

أالّ يستخدم األعمال األدبية للشاعر أو األديب في الداللة على شخصيته، ألن عبارة "حياة الشاعر فالن من خالل شعره" عبارة

مضللة، صحيح أن القصيدة تحوي التعبير عن نفس الشاعر، وأن القصة يكون جانب منها جزًءا من شخصية كاتبها، وأن كاتب

المسرحية قد يوزع بعض خصائصه وصفاته الشخصية على عدد من شخصيات المسرحية، إال أن الشعر يصور حالة وجدانية في

لحظات معدودات من حياة الشاعر الطويلة، ووجود عناصر من حياة الكاتب في روايته ال يصح أن تنتزع من إطارها وتدرج في

سيرته. إن ما يصرح به الشاعر أو األديب ربما لم يقع حقيقة، وإنما هو حلم وأمنية تمناها. ولكن قد يستفيد كاتب السيرة من كل

ذلك في تعزيز الشواهد من مذكرات وروايات وغيرها.

أالّ يقيم السيرة على إحدى المشكالت أو المعضالت، ويبتعد عن روح الخطابة والوعظ، فإن خير السير ما أوحى بالدرس األخالقي

ولم ينص عليه.

أن يبعث الحيوية والحركة في الشخصيات الثانوية في السيرة، والسير بهم في مراحل الحياة مع سير البطل نفسه، وال يجوز

االستخفاف بهم. كما ال يجوز جعل أدوارهم في السيرة طاغية تتجاوز ما قدر لهم في واقع الحياة.

مثال عن السيرة الغيرية

«ولد الرسول محمد بن عبد ا� بن عبد المضلب الهاشمي القرشي بمكة عام الفيل الذي جاء أصحابه لهدم الكعبة فأبادهم ا� وتوفي

أبوه وهو في بطن أمه، ولما ولد محمد أرضعته حليمة السعدية ثم زار أخواله في المدينة مع أمه آمنة بنت وهب، وفي طريق العودة

إلى مكة توفيت أمه باألبواء وعمره ست سنين، ثم كفله جده عبد المطلب فمات وعمر محمد ثمان سنين، ثم كفله عمه أبو طالب

يرعاه ويكرمه ويدافع عنه أكثر من أربعين سنة، وتوفي أبو طالب ولم يؤمن بدين محمد خشية أن تعيره قريش بترك دين آبائه.

وكان محمد في صغره يرعى الغنم ألهل مكة ثم سافر إلى الشام بتجارة لخديجة بنت خويلد، وربحت التجارة وأعجبت خديجة

بخلقه وأمانته فتزوجها وعمره خمس وعشرون عاما وعمرها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت.ح

وقد أنبت ا� محمدا صلى ا� عليه وسلم نباتا حسنا وأدبه فأحسن تأديبه ورباه وعلمه حتى كان أحسن قومه َخْلقا وُخُلقا وأعظمهم

مروءة وأوسعهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم أمانة حتى سماه قومه باألمين.

ثم ُحبب إليه الخالء فكان يخلو بغار حراء األيام والليالي يتعبد فيه ويدعو ربه، وأبغض األوثان والخمور والرذائل فلم يلتفت إليها

في حياته.

ولما بلغ محمد صلى ا� عليه وسلم خمسا وثالثين سنة شارك قريشا في بناء الكعبة لما جرفتها السيول، فلما تنازعوا في وضع

الحجر األسود حموه في األمر فدعا بثوب ووضع الحجر فيه ثم أمر رؤساء القبائل أن يأخذوا بأطرافه فرفعوه جميعا ثم أخده محمد

فوضعه في مكانه وبنى عليه فرضي الجميع وانقطع النزاع».

استنتاج

السيرة الذاتية: هي أن يسترجع السارد أحداثا من حياته الخاصة ويتحدث عن حياته الواقعية.

السيرة الغيرية: هي أن يتحدث السارد عن حياة شخص آخر ملتزما الحياد والموضوعية فيما يكتب.

الفرق بين كاتب السيرة الذاتية وكاتب السيرة الغيرية

السيرة الغيريةالسيرة الذاتية

ضمير الغائبضمير المتكلممن حيث الضمير المستعمل.

السارد ≠ الشخصية الرئيسيةالسارد = الشخصية الرئيسيةمن حيث العالقة بين السارد والشخصية الرئيسية.

الرؤية من الداخل أو من الخارجالرؤية معمن حيث الرؤية السردية.
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استنتاج

كاتب السيرة الذاتية يعتمد على ما عاشه ومارسه وما مر به من تجارب وأحداث، ويكتب عن إحساسه الشخصي، فهو الذي يفهم ذلك

اإلحساس، وهو صاحب الكلمة األخيرة في موضوعه، فال يستطيع أحد أن يضيف لمادته شيئا جديدا. وهو يستعين بما في داخل

نفسه، حتى يجعل من مادته شيئا ظاهرا مفهوما.  أما كاتب السيرة الغيرية فيعتمد على الوثائق والمعلومات التي جمعها، ويكتب عن

الحقائق دون األحاسيس والمشاعر، ويكتب بفهمه. وهو كاتب بين كتاب كثيرين يمكن أن يضيفوا شيئا جديدا إلى ما كتبه.

خطوات المهارة

خطوات كتابة سيرة ذاتية

استرجاع األحداث

تعتمد هذه الخطوة على التذكر (أي تذكر السارد لألحداث التي وقعت في حياته الماضية واستعادتها إما بتفاصيلها أو بشكل سريع

وخاطف) وذلك حسب أهميتها. وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه في مقابل التذكر يوجد النسيان. إذ ال يمكن للسارد مهما كانت ذاكرته قوية

أن يستعيد جميع األحداث، فهناك أحداث كثيرة يطالها النسيان. لهذا تنبني السيرة الذاتية على التذكر ال على النسيان.

تحديد مدى االسترجاع

يقصد ب «مدى االسترجاع» تلك النقطة التي يصل إليها التذكر في الزمن الماضي. فعندما أكتب سيرة ذاتية فإنني أسافر بذاكرتي عبر

الزمن الماضي ألتذكر أحداثه، بيد أن هذا السفر ال يكون إلى ما ال نهاية. إذ البد أن تكون هناك محطة تقف عندها الذاكرة لتبدأ

استرجاعها من هناك. إن هذه المحطة قد تكون هي مرحلة الطفولة أو الشباب، وقد تكون لحظة راسخة في ذهن السارد. كما يمكن أن

تكون هي بداية العام أو مناسبة العيد مثال ...، وهذا التعدد في المحطات يترتب عنه تغير في مسافة المدى، لذلك يمكن التمييز (في

هذا اإلطار) بين ثالثة أنواع من المدى:

المدى القريب.

المدى البعيد.

المدى المتوسط.

تحديد سعة االسترجاع

وهي تدل على مجموع األحداث التي تغطي مسافة معينة من مدى االسترجاع. وهذه األحداث تمتد من محطة المدى إلى لحظة

التذكر. وقد تكون السعة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة بحسب مسافة المدى وبحسب عدد األحداث التي يشتمل عليها استرجاع معين،

ولتوضيح ما سبق نعطي مثاال بالسيرة الذاتية «رجوع إلى الطفولة» لليلى أبو زيد:

المدى البعيد في هذه السيرة الذاتية هو «الطفولة» (العنوان نفسه يفصح عن هذا المدى). أما السعة فهي مجموع أحداث السيرة

الذاتية. 

المدى المتوسط والمدى البعيد: يمكن التمثيل لهما بمؤشرات زمنية ضمن فصول السيرة الذاتية (اإللتحاق بالمدرسة – ازدياد األخت –

الدراسة بالثانوية ...). 

صياغة األحداث: بعد تجميع األحداث يكون من الضروري تركيبها وصياغتها بأسلوب حكائي جميل. وهنا إما أن نحافظ على تسلسل

األحداث كما حدثت في الواقع أو نقوم بخلخلة هذا التسلسل عبر التقديم والتأخير واالستباق ...، وإلضافة لمسة جمالية على سيرتنا

الذاتية ال نكتفي بالسرد فقط بل نضيف إليه الوصف والتعليق. فنصف الشخصيات والزمان والمكان. ونعلق على بعض األحداث البارزة.

خطوات كتابة سيرة غيرية

انتقاء الشحصية

يستحسن انتقاء شخصية مشهورة في وسطها أو مجالها.

جمع المعلومات

نبحث عن جميع المعلومات المتعلقة بالشخصية المنقاة.
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ترتيب المعلومات

في هذه المرحلة نقوم بترتيب ما جمعناه من معلومات على الشكل التالي:

معلومات تتعلق بالوالدة والنشأة.

معلومات تتعلق بأوصاف الشخصية.

معلومات تتعلق بأعمال وإنجازات الشخصية.

معلومات تتعلق بمصير الشخصية.

صياغة األحداث مع تحري الدقة والموضوعية.
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 التدريب على تخيل حكاية عجيبة أو من الخيال العلمي

مهارة تخيل حكاية عجيبة أو من الخيال العلمي

التعريف بالمهارة

الحكاية العجيبة: هي مجموعة من األحداث المركبة والمتسلسلة وفق منطق يطغى عليه العجيب والغريب من األحداث والشخصيات

واألزمنة واألمكنة، والحكاية العجيبة تنقسم إلى قسمين:

الحكاية الخرافية أو األسطورية، مثل: حكايات «ألف ليلة وليلة» أو حكايات «كليلة ودمنة».

قصص الخيال العلمي.

نص االنطالق (الصياد والعفريت)

قالت شهرزاد: «...  ثم إن الصياد رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم ارزقني هذه المرة برزقي» ورمى الشبكة، بعد أن سمى ا�،

وصبر إلى أن استقرت وجذبها، فإذا هي ثقيلة جدا، فعالجها حتى أخرجها إلى البر وفتحها، فإذا فيها قمقم من نحاس أصفر وفمه

مختوم برصاص عليه خاتم سليمان بن داوود ففرح الصياد بهذا القمقم. ثم إنه حركه، فوجده ثقيال، وهو مسدود فقال في نفسه: «يا

ترى أي شيء في هذا القمقم؟! لعل فيه كنزا ثمينا! فألفتحه». وأخرج سكينا وعالج الرصاص ففكه من القمقم، وحطه إلى جانب

األرض، فعجب إذ رأى دخانا يتصاعد من القمقم إلى عنان السماء، ويزحف على األرض ويتحول إلى عفريت، رأسه في السحاب

ورجاله في التراب. فارتعدت فرائص الصياد من رؤية هذا العفريت وجف ريقه وعمي عن طريقه. فلم رآه العفريت قال: «ال إله إال

ا�، سليمان نبي ا�!»، ثم تضرع العفريت وقال: «يا نبي ا� ال تقتلني، فإني لن أخالف لك قوال ولن أعصي لك أمرا». فقال له

الصياد: «أيها العفريت، تقول سليمان نبي ا�، وسليمان مات منذ ألف وثمانمائة سنة»، فلما سمع العفريت كالم الصياد قال: «ال إله إال

ا�، أبشر أيها الصياد».

«وبم تبشرني أيها العفريت؟»

«بقتلك في هذه الساعة شر قتلة!»

فقال له الصياد: «يا شيخ العفاريت، هل أصنع منك مليحا فتعاملني بالقبيح؟ هل صممت على قتلي؟». فأجابه: «نعم»، فقال الصياد:

«باإلسم المنقوش على خاتم سليمان بن داوود، أسألك عن شيء وأرجو أن تصدقني. أنت كنت في هذا القمقم، والقمقم ال يسع يدك

وال رجلك، فكيف يسعك كلك؟»، فقال له العفريت: «أنت ال تصدق أنني كنت فيه؟»، فقال الصياد: «ال، ال أصدقك حتى أنظرك فيه

بعيني!». حينئذ انتفض العفريت وصار دخانا، واجتمع، ودخل القمقم قليال، قليال، فأسرع الصياد إلى قطعة الرصاص المختومة،

وطبعها على فم القمقم».

من كتاب «ألف ليلة وليلة»، الجزء األول، 1999، دار صادر للطباعة والنشر.

شرح المفردات

الفرائص: عضالت الصدر.

تضرع: توسل وخضع واستسلم.

مليحا: معروفا أو إحسانا.

القمقم: الوعاء من النحاس.

أحداث حكاية الصياد والعفريت
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حالة البداية: إلقاء الصياد شبكته في البحر.

الحدث المحرك: فتح القمقم وخروج العفريت .منه

العقدة: استعداد العفريت لقتل الصياد.

الحل: تخلص الصياد من العفريت وانتصاره عليه بالحيلة.

القراءة التحليلية

خطوات المهارة

الخطوة األولى: تحديد األحداث

اقترح أحداثا لحكايتك وتدرج فيها عبر المراحل التالية:

حالة البداية: اختر بداية لحكايتك واجعل هذه البداية هادئة، فال تبدأ بأحداث متوثرة منذ البداية، ولتكن هذه المرحلة فرصة

لوصف المكان وتحديد الزمان وتقديم الشخصيات.

عمليات التحول: في هذه المرحلة اجعل األحداث تنطلق وتتطور، ولتحقيق ذلك تتبع ما يلي:

1. اقترح الحدث المحرك: أي أنك ستقترح سببا يؤدي إلى حدوث العقدة أو التوثر وأ المشكلة.

2. حدد العقدة: صف الورطة أو المشكلة التي وقعت فيها شخصية أو شخصيات الحكاية أو القصة.

3. اقترح الحل: اجعل الشخصيات تتوصل إلى حل، واحرص أن على يكون الحل ذكيا ومجديا.

حالة النهاية: كما بدأت حكايتك هادئة احرص على إنهائها هادئة أيضا، فبعد التوصل إلى الحل تعود األحداث ما إلى كانت عليه

سابقا.

ملحوظة:

في حالة البداية وحالة النهاية في قصص الخيال العلمي بإمكانك خلخلة الترتيب السابق، حيث يمكنك البدء بأحداث متوثرة منذ

البداية وبعدها تسترجع أحداث البداية. كما يمكنك البدء من النهاية وتخصص باقي فقرات القصة السترجاع األحداث السابقة.

الخطوة الثانية: تحديد الشخصيات

اختر شخصيات خيالية / أسطورية / خارقة واجعلها تتصارع مع شخصيات عادية من الواقع.

الخطوة الثالثة: تحديد الزمان والمكان

اجعل أحداث حكايتك تدور في زمن ومكان عجيبين وغريبين (صف هذه العجائبية في المكان والزمان).

الخطوة الرابعة: صياغة الحكاية

صغ ما كل سبق على شكل حكاية أو قصة مستوفية لكل الخطوات السابقة.
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 التدريب على إصدار حكم قيمة على عمل إبداعي

مهارة النقد والحكم: التدريب على إصدار حكم قيمة على عمل إبداعي

التعريف بالمهارة

النقد: هو ذكر إيجابيات أو سلبيات العمل اإلبداعي من خالل التمييز بين الجيد والرديء، ومكامن القوة والضعف ،فيه ويعني أيضا:

النظر في قيمة العمل اإلبداعي وتثمينه عبر إعطائه مكانة وسط غيره من األعمال اإلبداعية األخرى. وعموما فالنقد هو فحص العمل

اإلبداعي وتمحيصه قبل الحكم عليه.

الحكم: هو إبداء الرأي حول موضوع معين مع تدعيم هذا الرأي بالحجج والبراهين واألدلة المناسبة. إنه نتيجة مترتبة عن النقد بعد

فحص العمل وتمحيصه.

خطوات المهارة

نص االنطالق (المرأة والثقافة)

كثيرة هي الكتابات التي تشارك في رسم صورة متخلفة عن المرأة، وتساهم في تعطيل طاقاتها، ونزع إنسانيتها عنها. ومن هذه

الكتابات المجالت النسائية التي تقصر هموم المرأة في «طبق األسبوع»، وفستان الموسم، وتدعوها إلى قضاء أوقات فراغها في

«صنع المربى»، أو  االستمتاع بحكايات الفارس القادم على حصان أبيض ...هذا النوع من الصحافة رديء، ينطلق من تمثل سلبي

للمرأة، ألنه ال ينظر إليها ككائن متكامل الشخصية.

إن المرأة كائن يقرأ، ويستفيد من الثقافة كما يستفيد الرجل، والمرأة مهندسة، ووزيرة، وطبيبة، ومدرسة، ولكن هذه المجالت ال ترى

فيها إال لعبة جميلة أو عقال قاصرا عن الثقافة.

إن المطلوب هو أن تترفع الصحف والمجالت إلى مستوى هموم المرأة المثقفة، وأن تحاول بصدق وأمانة رفع مستوى المرأة العادية

ليكون لها وعي بهموم بلدها، وطموح لالرتقاء فكريا، والمساهمة بالتالي في قضايانا المصيرية.

أم أكثم، أقصر السبل لالحتجاج، عن كتاب «بذور الصحراء» لعائشة السليطي.

الفكرة المحورية للنص

انتقاذ الكاتبة المجالت النسائية التي تنظر بسلبية إلى المرأة، ودعوتها إلى االهتمام بقدراتها الثقافية ووعيها بهموم بلدها.

القراءة التحليلية

الفكرة المرفوضة والمقترحة مع الحجج والبراهين

الفكرة المرفوضة

رسم صورة سلبية عن المرأة، وتعطيل طاقاتها، ونزع إنسانيتها ...

البراهين والحجج

تقديم األمثلة: «ومن هذه الكتابات المجالت النسائية» ،«... المرأة مهندسة، ووزيرة، وطبيبة، ومدرسة».

التعليل: «ال ألنه ينظر إليها ككائن متكامل الشخصية».

التأكيد: «إن المرأة كائن...»، «إن المطلوب هو ...».
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الفكرة المقترحة

ارتقاء الصحف والمجالت إلى مستوى هموم المرأة المثقفة، وتوعيتها.

األلفاظ والعبارات الدالة على النقد، واأللفاظ والعبارات الدالة على الحكم

األلفاظ والعبارات الدالة على النقد: رسم صورة متخلفة عن المرأة – تعطيل طاقاتها – نزع إنسانيتها – تقصر هموم المرأة ...

األلفاظ والعبارات الدالة على الحكم: هذا النوع من الصحافة رديء ...

التصميم الذي اعتمدته الكاتبة في نص االنطالق

خطوات

التصميم
حيزها داخل النص

النقد

واالستدالل

عليه

كثيرة هي الكتابات التي تشارك في رسم صورة متخلفة عن المرأة، وتساهم في تعطيل طاقاتها، ونزع إنسانيتها عنها.

ومن هذه الكتابات المجالت النسائية التي تقصر هموم المرأة في «طبق األسبوع»، وفستان الموسم، وتدعوها إلى قضاء

أوقات فراغها في «صنع المربى»، أو  االستمتاع بحكايات الفارس القادم على حصان أبيض ...

الحكم

واالستدالل

عليه

هذا النوع من الصحافة رديء، ينطلق من تمثل سلبي للمرأة، ألنه ال ينظر إليها ككائن متكامل الشخصية. 

إن المرأة كائن يقرأ، ويستفيد من الثقافة كما يستفيد الرجل، والمرأة مهندسة، ووزيرة، وطبيبة، ومدرسة، ولكن هذه

المجالت ال ترى فيها إال لعبة جميلة أو عقال قاصرا عن الثقافة.

اقتراح

البديل أو

الحل

إن المطلوب هو أن تترفع الصحف والمجالت إلى مستوى هموم المرأة المثقفة، وأن تحاول بصدق وأمانة رفع مستوى

المرأة العادية ليكون لها وعي بهموم بلدها، وطموح لالرتقاء فكريا، والمساهمة بالتالي في قضايانا المصيرية.

استنتاج

الخطوة األولى: توجيه النقد واالستدالل عليه (يمكن أن يكون النقد بذكر السلبيات فقط كما في نص االنطالق، أو بذكر

اإليجابيات، أو هما معا).

الخطوة الثانية: إصدار الحكم واالستدالل عليه (ويكون الحكم بعبارات من قبيل: جميل / قبيح، حسن / سيء، صحيح / خاطئ).

الخطوة الثالثة: اقتراح البديل (الحل) أو تأكيد الحكم السابق (إذا رفضنا العمل اإلبداعي في البداية أو اقتصرنا على سلبياته، فإننا

ننهي الموضوع باقتراح حل بديل، وإذا أيدنا العمل اإلبداعي واقتصرنا على إيجابياته، فإننا ننهي الموضوع بالتأكيد على هذه

اإليجابيات، أما عندما نجمع بين اإليجابيات والسلبيات في نفس الموضوع، فإننا نقترح حال توفيقيا ...).
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