
 العربية بين لغات العالماللغة 
 :تعريف اللغة 

ولم تستطع التعريفات  ((أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم  )):  عرف القدماء اللّغة بأنها

الحديثة للغة أن تتجاوز هذا التعريف الموضوعي، وأن تعريف اللّغة بوظيفتها يختلف عن تعريفها 

اإلنسان، وهي الوطن واألهل، واللّغة هي نتيجة التفكير. وهي  بحقيقتها وعالقتها باإلنسان. فاللّغة هي

 ما يتميز بها اإلنسان عن الحيوان وهي ثمرة العقل.

مجموعة من إشارات تصلح للتعبير عن حاالت  : )) عّرف علماء النفس اللّغة، فرأوا أنها 

الوسيلة التي يمكن ))  :، أو أنها (( الشعور، أي عن حاالت اإلنسان الفكرية والعاطفية واإلرادية

بواسطتها تحليل أية صورة أو فكرٍة ذهنيٍة إلى أجزائها أو خصائصها، و التي يمكنها تركيب هذه 

 .(( الصورة مّرة أخرى بأذهاننا وأذهان غيرنا، وذلك بتأليف كلماٍت ووضعها في ترتيٍب خاصٍ 

 
 اللغة العربية : 

األفريقية اآلسيوية واللغات الهندية األوروبية،  تنقسم لغات العالم إلى عائالت لغوية، كاللغات

 حيث تحوي كل منها عدًدا من اللغات ذوات األصول والخصائص المتشابهة. 

 العربية )) إلى العائلة السامية التي لم يبقى منها في عصرنا الحاضر غير تنتمي العربية

أيضا إحدى   نتشاراً. والعربية وهى كبرى هذه اللغات وأوسعها ا ((والعبرية والحبشية والسريانية

كاإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية  اللغات العالمية الكبرى مع عدد من لغات العائلة الهندية األوروبية

لها تاريخاً مستمراً لم ينقطع ولم يتعرض  غير أنها تفترق عن هذه اللغات جميعها بأن ، واأللمانية

ال يستطيع أن يفهم   مثال   روبية؛ فاإلنجليزي المعاصر األو لتغيرات جوهرية كما حدث في اللغات

على حين  ،بل قد يجدها لغة مختلفة اختالفاً كبيراً  ،إنجليزية القرن الرابع عشر أو الخامس عشر

 اآلن أن يفهم النصوص الجاهلية وأن يتذوقها وهي التي ترجع إلى مائة وخمسين سنة يستطيع العربي

ية لم تعرف تغيرات أساسية في أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية على قبل اإلسالم. ذلك أن العرب

  مدى سبعة عشر قرنا متصلة .

 

 اإلسالم والعربية:

وحين جاء اإلسالم أوائل القرن السابع الميالدي ارتبطت العربية به ارتباطاً كامالً؛ ألن القرآن 

بل هو كتاب  ، وقات معلومة وأماكن معينةدة في أالكريم نزل بهاء وهو كتاب ليس مقصوراً على العبا

هم ف؛ من هنا نوأخراهمياهم نفي معامالتهم. ويقودهم في شؤون دينظم حياة المسلمين في عباداتهم و

 للعربية .المستقر المستمر  التاريخهذا 

 وحين خرج المسلمون من الجزيرة العربية ينشرون اإلسالم حملوا معهم العربية

تتكلم « العلوم»كانت العربية هي التي تحمل المشعل. وظلت « الم . اليونانمعروفة في تاريخ الع

العربية قرونا ممتدة إلى أن بدأ الغرب يخرج من عزلته المظلمة فاتكأ على ما حملته العربية من تراث 

البشري العالمى كابن سينا والفارابي وابن رشد « التراث»وصار علماء المسلمين جزءاً من « قديم

م. ولم يكتف الغرب بالنقل عن العربية في العلوم الطبيعية والفلسفية بل نقلوا إلى الالتينية وغيره

وأخواتها كثيرأ من فنون األدب العربي مما أثر في آدابهم تأثيرا مباشرأء وال تزال المعاجم الغربية 

لة من الزمن . تمتلىء بكثير من المفردات العربية نتيجة سيطرتها على الفنون والعلوم فترة طوي

العريدة فى العصر الحديث:  في أواخر القرن الثامن عشر تعّرض العالم العربي لموجات من 

في سوريا  -حصنا لهم يتحصنون بهء وقدمت بالد الشام «( العربية»االستعمارء ولم يجد العرب غير 

اداباء مثل بيوت جهوداً كبيرة في خدمة العربية في هذه و -على وجه الخصوص   ولبنان وفلسطين 



والشرتوني والشدياق وأرسالن وغيرها. وفي القرن التاسع عشر كان لرفاعة « اليازجي والبستاني

كما ظل األزهر الشريف يحمى تراث « الطهطاوي أثر بالغ في وصل العربية بالحياة المعاصرة

من العلوم  وحين ظهرت الجامعة المصرية أوائل القرن العشرين ازدهر كثير« العربية العريق

اإلذاعة( المسموعة دوراً فاعالً في ربط العالم العربي برابطته الكبرى: »بالعربية مرة أخرى. وأدت 

العربية . العريبة والعولمة:  اللغة العربية اآلن إحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة وأنظمتها المختلفة 

ة السابعة.  ومع عصر العولمة الذي حول وهي اآلن تشغل المرتب« وكانت تُصنف تاسع لغة في العالم

؛ صغيرة بدأ علماء العالم ومفكروه يستشع رول قلعا متزايدا على تراث. اإلنسانية «قرية»العالم إلى 

متمثل في الثقافات واللغات الخاصة ؛ وقد قدت حلقات بحث متوالية خوفاً من اختفاء كثير من الثقافات 
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 المستوى الصوتي

 
 يتكون من مستويات كامل « نظام»واللغة ية كغيرها من اللغات الطبيع« طبيعية»العربية لغة 

 مستوى النحوي.وال« الصرفي مستوىوالالصوتي،  مستوىال: المستوياتوأهم هذه ا

يدرس األصوات اللغوية يسمى والعلم الذي  ،والنظام الصوتي يمثل العنصر األبسط في اللغة 

 .علم األصوات 

 ونحن عادة درس األصوات من ثالثة جوانب : 

 . النطقيالجانب  - 1 

  .الجانب الفيزيائى  -2 

 ي .الجانب السمع  -3

 ))ه : ــوالجانب الذي يهم دارس اللغة هو الجانب النطقي فقط ، ولذلك فالصوت يعرف بأن

، وهو اصغر وحدة في  الذي يمكننا كتابته وله معنى  نسانياإل جهاز النطق عنالصوت الصادر 

اآلالت المختلفة   ويسمى الصوت اللغوي ، وهو بخالف الصوت غير اللغوي كأصوات ((اللغة 

 .والحيوانات والطبيعة 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الجهاز النطقي                                                                     

 

 معالم الرئيسية لألصوات العربية :ال

 : الصوامت والصوائت:  أوال 

   والتي تنطق بإغالق مجرى الهواء في موضع  األصوات الساكنة ،  وهى: الصوامت

 ما إغالقا تاما أو جزئيا .
 د -خ  -ح  -ج  -ث  -ت  -ب  -  والصوامت العربية ثمانية وعشرون صوتا هي : الهمزة 

 -  ـه - ن -م -ل  -ك  -ق -ف -غ-ع -ظ  -ط  -ض  -ص  -ش  - س -ز -ر -د -ذ  - د -

 .  ي  -و

  : يعوق مجرى الهواء عند نطقها  ي الوهي التوهي األصوات المتحركة الصوائت

 عائق.  وهى نوعان: 
o والكسرة والضمة وتسمى صوائت أو حركات قصيرة.   الفتحة 
o   طويلة .األلف والواو والياء الممدودة وتسمى صوائت أو حركات 



وهي مواضع تكوين الصوت نتيجة العتراض آلة النطق مجرى  ثانيا : مخارج األصوات :

 الهواء الخارج من جوف اإلنسان .

 

 مخارج األصوات العربية الرئيسة هي : و 

  االلف ، والواو ، والياء الممدودات .صوت  ويخرج منه :الجوف : 
 عين والحاء ، والغين والخاء .:الهمزة والهاء ، والصوت ويخرج منه  : والحلق 
 : القاف ، والكاف ، والشين والجيم والياء الساكنة ،  صوت ويخرج منه الفم واللسان :

والتاء والدال والطاء والضاد ، والسين والصاد والزاي ، والثاء والنون والالم والراء ، 

 والذال والظاء ، والفاء
  الواو الساكنة .: الباء والميم و صوت ويخرج منها :والشفتين 
 : والميم  الساكنتين الغنة وهي الصوت المصاحب للنونصوت ويخرج منه  الخيشوم  . 

 

ثالثا : صفات األصوات : وهي األوضاع التي تتخذها آلة النطق عند إنتاج الصوت في 

 مخرجه .

  : هي  في العربيةالرئيسة وصفات األصوات    

 : أن يحدث عند نطقه تذبذب لألوتار  وهوفالصوت المجهور  الجهر وضده الهمس

 كـ ) ب ، د ، ذ ، ر ... . الصوتية
كــ ) ت ، أما الصوت المهموس فهو الذي ال تتذبذب االوتار الصوتية عند النطق به  

 ث ، ح ، ف ... (
 : غلقا  فالصوت الشديد هو الذي يحدث نتيجة غلق مجرى النفس الشدة وضدها الرخاوة

اعضاء الة النطق ثم انفتحهما وتسمى ايضا االصوات بالتقاء عضوين من  تاما 

 كـ ) ق ، ك ، ج ، د ... (.االنفجارية 
أما االصوات الرخوة فهي التي تحدث نتيجة تضييق مجرى الهواء في موضع نطق 

، ش الصوت بما يؤدي عند خروجه الى حدوث احتكاك مسموع كـ ) ذ ، ث ، ظ ، ف 

. ) ... 

 : الصوت المطبق يحدث نتيجة الرتفاع مؤخرة اللسان إلى ف اإلطباق وضده االنفتاح

الحنك األعلى فيتقعر ويصبح كالطبق  واصوات االطباق اربعة هي ) ط ، ظ ، ص ، 

 ض ( .
العربية     بقية األصوات   هانبساط اللسان عند نطق الصوت ويمثل أما االنفتاح فهو

.  

 . صفات مميزة:  وجميع هذه الصفات االنفة الذكر تسمى

 

كالقلقة والصفير والغنة واالنحراف  صفات محسنةوهناك صفات اخرى تسمى : 

 والتكرار والتفشي واللين . 

 

والعلم الذي يدرس الصوت في الكالم يسمى  ،واألصوات يؤثر بعضها في بعض حين تتجاور

القواعد ومن أهم هذه  ،تكاد تكون واحدة فى اللغات اإلنسانية واعدقوهو يرتكز على الفونولوجيا 

  وهي تماثل او تقارب صوتين او اكثر عند تجاورهما في الكالم:  الممائلةظاهرة 



:  فأنت حين تنطق مثال لهب صوت من صوت مجاور وفي تقري «اإلدغام»التي تتضح في  و

 .التي تليها  ءاتتلقائياً إلى تاء وتدغمها في ال بل تقلبها  فإنك ال تنطق الدال مجهورة ((تعلم  دق  )) 

أما إذا أدخلتها على كلمة:  «ابتلع»فإنك تنطقها تاًء:  «بلع»وحين تدخل تاء االفتعال على كلمة  

 . «اصطبر»تكون مالئمة للصاد:  كيفإنك تقلبها طاء  «صبر»

 «غيينب»ما إذا جاءت قبل باء مثل : ميوهى قلب النون  «باإلقال»ومن ذلك ما يعرف بظاهرة 

 .  «يمبغي»« تقلبها إلى ميم فأنت ال تنطق النون نوناء بل

نطق بها جملة ما التي توهى الطريقة  التنغيم (( ظاهرة )) وفى األصوات أيضا ندرس

فأنت تستطيع  أو نغمة صاعدة. وحسب التنغيم تتغير معاني الجملة الواحدة ،مصحوبة بنغمة هابطة 

أو استفهاما ،  ، فتكون تقريرا  )) أنت أحضرت الكتاب معك ((بنغمات مختلفة : أن تنطق الجملة اآلتية 

 اوسخرية ، او تهديدا .... .

 

وانفتحت أمام الدرس ،  وسائل التقنية العلميةدراسة األصوات تقدماً هائال بسبب تقدمت  واليوم

واستخدام الحاسوب  ،مجاالت كثيرة لم تكن معروفة من قبل مثل دراسة مشكالت التخاطب  الصوتي

 فى تخليق الكالم  .

ر أخيراً إلى أن علماء العربية كانوا من أوائل من درسوا الصوت اللغوي بسبب اهتمامهم نشي  

ق ومن حيث صفاتها ومن لمياً لألصوات من حيث مواضع النطوقدموا وصفاً ع ،بقراءة القران الكريم

حيث تأثير بعضها في بعض. وذلك منذ وقت مبكر جدا يرجع إلى القرن الثاني الهجري حين قدم 

ثم تاله العلماء حتى طوروا هذا العلم تطويراً  ،يل بن أحمد وصفأ شبه كامل لألصوات العربيةالخل

ألعضاء النطق مثل كتاب ابن سينا « تشريح». كما ظهر األصواتكبيراً؛ فظهرت كتب مستقلة عن 

رانية عن أسباب حدوث الحروف. وقد احتل هذا العلم مكانا بارزاً فى كتب التجويد وكتب القراءات الق

.  ومن العجيب أن الوصف العربي القديم لألصوات وصل إلى نسبة عالية من الدقة بال أجهزة وال 

 ة .  ثتقترب كثيراً من الدقة الحدي  وسائل 

 

 

 األسئلة :
 الجانب المهم في دراسة الصوت هو ؟ 
  : يعرف الصوت بأنه 
 : تنقسم األصوات إلى 
 : األصوات الصامتة هي 
  هي :األصوات الصائتة 
 :  تنقسم األصوات الصائتة إلى 
    : تعرف مخارج األصوات بأنها 
 : مخارج األصوات العربية الرئيسة هي 
  : صفات االصوات العربية المميزة هي 
 : من الصفات الصوتية المحسنة 
  : المماثلة هي 
  من امثلة المماثلة : 
 : التنغيم هو 



 ب من الوصف الحديث :وصف علماء العرب مخارج االصوات وصفا دقيقا يقتر 
 : سبب تقدم الدارسة الصوتية التقنيات الحديثة 
  رغم التقدم التقني :لم تظهر مجاالت جديدة في الدرس الصوتي الحديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستوى الصرفي
الكلمة »يدرس « الصرف»فإن علم «« الصوت المفرد»يدرس « األصوات»إذا كان علم 

و صحة )) علم يتناول بنية الكلمة ، وما لحروفها من أصالة ، وزيادة ، وحذف ، ، فهو « ةدالمفر

 .، وما يعرض لها من تغيير ((وإعالل 

والفعل  االسم المعربوعلم الصرف في العربية ال يدرس إال نوعين فقط من الكلمات: 

؛ ألنها أسماء مبنية  وَمن   ، يوالذ ،وهو ،نه ال شأن له بأسماء من مثل: هذا. ومعنى ذلك أالمتصرف

من ، وال بأفعال من مثل: ليس ، غير معربة  ألنها أفعال جامدة غير متصرفة . ؛ سئب ، ع 

 أيضاً نظام يجري على قوانين تحكمه.« الصرف»فإن  نظام« األصوات» وكما أن 

إصول ، وتقابل أصول هذه الكلمات ب ميزانا توزن به الكلمات العربيةوضع علماء الصرف  

 . ف ع لالميزان ، وهو : 

ألنهم وجدوا أن غالب كلمات العربية ثالثية األصول  ؛وكانت أصول هذا الميزان ثالثة أحرف 

. 

 وراعوا عند اختيار أحرف الميزان مخارج مختلفة له :

 فالفاء : حرف مخرجه الشفة .

 والعين: حرف مخرجه الحلق.

 والالم: حرف مخرجه الفم.

 ذه األحرف الثالثة ، ونابت عن حروف المعجم .فتم لهم الوزن به

فالذال فاء الكلمة ، والهاء عين الكلمة ، والباء الم :    ل   ع   ف            ب  ه  ذ  مثال ذلك :      

 الكلمة .

 ل ـع  ر : ف  م  ق       :  ومثل ذلك

 ق ْلب : ف ْعل   

 ف ِهم  : ف ِعل    

ُسن  : ف عُل  .            ح 

 ف ع ل ل  : الالم فيصبحالميزان الم بعد  أخرزيد في  األصولكلمة رباعية إذا كانت الف

ج  : ف ْعل ل  مثل  ْحر   .ل : ف ع لَّلج  رْ ف  : س  ، وإذا كانت خماسية األصول زيد المان ، مثل  : د 

 واألسماء الخماسية األصول قليلة في اللغة العربية ، وال تكون األفعال إال ثالثية أو رباعية . 

عنها أحد في وهي التي ال يستغني  ،على المعالم الكبرى للصرف العربيف نقتصر هنا وسو 

 .ضبط لغته 

 إذ عليه يتوقف كثير من العمليات اللغوية ي الصرف العربي هو النظام الفعليولعل أهم ما ف
للفعل العربي تتحكمان في كل ما يأتي من بعد ومن ثم فإن إتقانهما « خريطتان» ثمة. و

 إلتقان العربية. ضروري 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ((الفعل من حيث الصحة واالعتالل)) الخريطة األولى

 

 لــعــالف                                             

 

 

 معتل                                     صحيح  
 مثال    -1سالم                                       -1                            

 أجوف  -2مهموز                                    -2                            

 ناقص -3مضعف                                   -3                            

 لفيف -4                                                                            

                                                                                  
 مفروق                     مقرون                                    

 

 وهو ثالثة أنواع :،  هو الفعل الذي كل حروفه صحيحة )) صامتة ((الفعل الصحيح :  

،  مثل ))  ومن التضعيف ، يخلو من الهمزة ، عربيةصحيح سالم : وهو أكثر أفعال ال  .1

 .((حضر  لعب كتب  لعب
سأل ، أكل ))  ، مثل أوله أو وسطه أو آخره ،صحيح مهموز: وهو الذي أحد حروفه همزة .2

 ((. قرأ ،
د ))  ، مثل :  الحرف الثاني فيه مثل الثالثوهو أن يكون ح مضعف : يصح .3 ّر   ع  ((ه  م   زَّ

 وهو أربعة أنواع :  )) صائتة طويلة (( الفعل الذي أحد حروفه حرف علة هو: الفعل المعتل 

 ، مثل : )) وعد ، وصف ، بئس ((. أوله حرف علة وهو الذي مثال :  .1
 أجوف : وهو الذي وسطه حرف علة ، مثل : )) قال ، باع ، صام (( . .2
 ناقص : وهو الذي آخره حرف علة ، مثل : )) خشي ، دعا ، رضي ، عفا ((. .3
قى )) : ل ـمث لفيف مفروقمى ـــويس ثلــــاألول والثا ،حرفا علةفيف : وهو الذي فيه ل .4 و 

ع ى ، لِي   ، و   .((نوى   ،شوى  ،طوى)) : مثل لفيف مقرون ويسمىوالثالث  الثاني ، أوو 
 .أي إسنادها إلى الضمائر« تصريف األفعال»هذه الخريطة مهمة جدأ في إتقان 

 

 األسئلة : 

 

 لصحيح من األفعال اآلتية :حدد نوع ا 
 .  جّ حَ  ،  ّمشَ   ،حسد ، برأ  ،سعل  ، هَدّ   أفل  ، رغب ، َمدّ  ، سأل   

  : حدد نوع المعتل من األفعال اآلتية 
 .محا  ،  ِشيَ حَ ، سال ، ولد   ،غزا    ، وشى ،ضاع    ، وجد  ،نهى  ،هوى  

 : يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   بين الصحيح والمعتل في اآليات الكريمة اآلتية 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن



 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 - 1]النجم:   َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

11 ] 
 يتناول علم الصرف ؟ 
  : علم الصرف هو 
  الصرفي ؟ ماهو الميزان 
  : يتألف الميزان الصرفي من ثالثة احرف هي 
 لماذا اصول الميزان الصرفي ثالثة احرف ؟ 
    ، ر ،  ق ْلب ،  ف ِهم  ما وزن الكلمات االتية : َذهََب ل  ق م  ف ْرج  ج  ، س  ْحر  ُسن  ، د   ، ح 
  .ما هو الفعل الصحيح ، وما انواعه مع االمثلة 
 اعه مع االمثلة .ما هو الفعل المعتل ، وما انو 
 يدرس علم الصرف نوعين من الكلمات هي ؟ 

 

 

 

  يادة ((الفعل من حدث التجرد والز))  الخريطة الثانية

 لــعــالف                                             

 

 

 مزيد                                        مجرد 
                             

             ثالثي                   رباعي             مزيد ثالثي                             
                        مزيد رباعي                                                                                                                                                          

 

 

 بحرف      بحرفين   بثالثة أحرف     

 بحرف          بحرفين                                                                                                

 

 

 عنى كله .: هو الفعل الذي كل حروفه أصول ، فلو حذف منه حرف واحد ضاع الم مجردالالفعل 

  مشى –قال  - وعد   - : كتب مجرد ثالثي -1

 : وأبواب الفعل الثالثي المجرد ستة مجموعة بقولهم 

 

 كسر فتح    ضم ضم    كسرتان فتح ضم    فتح كسر    فتحتان

  



 ينُصر. –فالباب األول : ) فَعل يفُعل ( مثل : نَصر 

 ب .يضرِ  –والباب الثاني : ) فَعل يفِعل ( مثل : ضَرب 

 يفتَح . –والباب الثالث : ) فَعل يفَعل ( مثل : فتَح 

 يفَرح . –والباب الرابع : ) فِعل يفَعل ( مثل : فِرح 

 يكُرم . –والباب الخامس : ) فُعل يفُعل ( مثل : كُرم 

 يحِسب . –والباب السادس : ) فِعل يفِعل ( مثل : حِسب 

 

 

 

 وهو باب واحد ) فعلل (  ، قلقل –سوس و -طمأن    - دحرجمثل : :  مجرد رباعي -2 

 

زائد  وهذه الزيادة ليست عبثاً بل كل حرف ، هو كل فعل مجرد زيد حرفا أو أكثر د:يالفعل المز

وحروف الزيادة  . المعنى يالمبنى زيادةٌ في الزيادة ف :ولذلك قال القدماء  ،ال بد أن تكون له وظيفة ما

وبعض المحدثين يراها ثمانية حروف باستثناء الالم  ا (()) سألتمونيهمجموعة في كلمة : عشرة 

 والهاء منها .

 

 مزيد الثالثي
  وسنتناول الثالثي أو ثالثة أحرف.  المجرد يمكن أن يزاد حرفا واحداً أو حرفينالفعل الثالثي  

 والحرف الواحد الزائد ال يكون إال واحداً من ثالثة :  ،المزيد بحرف واحد 

 وزن: أَف َعل الهمزة: على -1 

 ل األلف: على وزن: فاع -2 

 ل عّ تضعيف العين: على وزن: ف -3

 

 وهذه الهمزة: لها وظائف أهمها:    أعلم -ألبس  -أخرج : مثل : الثالئي المزيد بالهمزة -1
أخرجت زيداً   أخرج  خرج زيٌد  -خرج أي أنها تجعل الفعل الالزم متعدياً. مثل :   التعدية: -أ 

لبس زيٌد ثوبا  مثل :.  فإذا كان الفعل المجرد متعدياً لمفعول واحد صار متعدياً لمفعولين  من القاعة

 . جديداً . ألبسٌت زيداً ثوب جديداً 

دخل في وقت الصباح : أي  ،أصبح وأمسىمثل : :  الدخول في الزمان أو في المكان  -ب  

راء .  وهناك وظائف أخرى لكن أي دخل في البحر وفي الصح ،أبحر وأصحرومثل : والمساء .  

 الوظيفة األولى أهمها جميعاً. 

 

 المشاركة:  وأهم وظيفة لهذه األلف الزائدة هي ع،تاب –خاصم  -الكم :: مثلالمزيد باأللف الثالثي -2

ى أن حدث فإن المعن  ضرب زيٌد عمراً إذا قلت مثالً: ،الحدث  ين الفاعل والمفعول يشتركان معا فأي أ

 أمامك أن زيدا يضرب وأن عمرأ يتلقى الضرب   تي. والصورة الر عن زيد وحدهالضرب صاد

والصورة  ،أن الضرب صادر عن زيد وعمرو معا أما إذا قلت: ضارٌب زيد عمرأ. فإن المعنى

عرب األول أن زيداً يضرب عمرا وأن عمرا يضرب زيداً في الوقت نفسه بالرغم من أننا فى النحو ن

ت نفسه. وقد تفيد هذه لكن حقيقة المعنى أن كال منهما فاعل ومفعول فى الوق والمفع يفاعالً والثان

المشاركة مثل المتابعة كالفعل: والى وتابع. وقد يكون الفعل صادراً عن  يأخرى ف ياأللف معان

 الفاعل وحده مثل: عافاه هللا وسافر زيد.  



لّس  - علّم -  بدرّ  مثل :: المزيد بتضعيف العين  الثالثي -3  وأهم وظائف زيادة هذا الحرف: منوّ  -ج 

دل على المعنى نفسه  دّربإذا ضعفنا عينه :  دّربفمثالً الفعل:  ،التقوية والمبالغة وتكثيف الحدث

 .  : علّم و جلّس و نّوم  جلس و نام و م علمع اإلحساس بتكثير الحدث وتقويته وكذلك: لكن 

  لبّس زيد عمراً ثوباً.، مثل :  سبّ ل –:  لبس  لى مفعوليند متعديا إإلى مفعول واح أو جعل المتعدي

 

 األسئلة:

 

 ما الفعل المجرد ؟ 
 ما الفعل المزيد ؟ 
 . ينقسم الفعل المجرد على قسمين هما : المجرد الثالثي والمجرد الرباعي 
 . ينقسم الفعل المزيد على قسمين هما : ثالثي مزيد ، ورباعي مزيد 
  ثالثة أقسام هي : مزيد بحرف ، ومزيد بحرفين ، ومزيد بثالثة أحرف مزيد الثالثي ينقسم على 
 . مزيد الرباعي ينقسم على قسمين هي : مزيد بحرف ، ومزيد بحرفين 
 كم أبواب الفعل الثالثي المجرد ؟ اذكرها مع مثال لثالثة منها ؟ 
 كم أبواب الفعل الرباعي المجرد ؟ اذكره مع مثال واحد ؟ 
 ؟ ما هي أحرف الزيادة 
  الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد تكون إما بالهمزة ، أو باأللف ، أو بالتضعيف 
 اذكر امثلة للثالثي المزيد بحرف واحد ، مثال واحد لكل زيادة ؟ 
 لزيادة الهمزة فائدتان ، أذكرهما مع األمثلة ؟ 
 لزيادة االلف فائدة اذكرها مع االمثلة ؟ 
  الفعل الثالثي فائدتان ، اذكرهما مع األمثلة ؟ بتضعيف العين فيللزيادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: هو اسم معرب غير منته بياء ثابتة مكسور ما قبلها ، وغير منته بألف ثابتة االسم الصحيح 

هو االسم الذي ال ينتهي بحرف علة او : مفتوح ما قبلها ، وغير منته بهمزة قبلها ألف زائدة ، أي 

 بألف ممدودة .

 ل : رجل ٌ ، عبد ٌ ، سهل ٌ ، ماء ٌ ، شيٌء ، امرٌؤ ، قارئة ٌ ، راضية ٌ ، عالية ٌ .مث

 

االسم الشبيه بالصحيح : هو اسم معرب في اخره حرف علة ، وما قبله ساكن وتظهر على اخره 

 الحركات االعرابية الثالث ، كما تظهر على الصحيح االخر .

ٌي  – ظب يٌ  –به ٌو  -عُدو   -ـ و ٌ مثل : دل ٌي . –هد   سع 

 مررت بظبي ٍ.  -رأيت ظبياً   -تقول : هذا ظبي ٌ 

 

 

 

 

 

 :االسم المعتل : وينقسم على ثالثة اقسام 

 مكسور ما قبلها . –غير مشددة  –االسم المنقوص : وهو اسم معرب اخره ياء الزمة  -1
 .المناِدي  –الداِعي  –القاِضي  –مثل : الراِعي 

وهو حرف  –مجردا من الـ واالضافة  –منه في حالة التنكير وسمي منقوصا لنقصان حرف 

 جان ٍ ..... . –مناد ٍ  –داع ٍ  –قاض ٍ  –العلة مثل : راع ٍ 

 حركة الرفع والجر لالستثقال . او النه ال تظهر على اخره

 :بـ ) الـ (مثال المعرف 

 ( جاء القاضي ـــــــــــــــــ الضم ال يظهر للثقل . ) معرف بــ الـ 

 مررت بالقاضي ــــــــــــ الكسر ال يظهر للثقل . ) معرف بـ الـ ( 

 رأيت القاضي َ ــــــــــــــ تظهر الفتحة فقط لخفتها ) معرف بـ الـ (

 

 مثال المعرف باالضافة 

 جاء قاضي المحكمة ـــــــــــــ الضم ال يظهر للثقل ) معرف باالضافة ( 

 الكسر ال يظهر للثقل ) معرف باالضافة ( مررت بقاضي المحكمة ــــــــ 

 رأيت قاضي َ المحكمة ــــــــــ تظهر الفتحة فقط لخفتها ) معرف باالضافة ( 

 

 مثال التنكير :   

 جاء قاض ٍ ـــــــــــــــــ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة   

 ياء المحذوفة ــــــــــــ مجرور بالكسرة المقدرة على ال مررت بقاض ٍ 

 رأيت قاضيا ً ـــــــــــــ منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .    

 

وهو اسم معرب اخره الف الزمة مفتوح ما قبلها سواء كتبت بصورة االلف االسم المقصور :  -2

 مثل : عصا ، او بصورة الياء مثل : فتى .

 نه انقص من الممدود .وسمي مقصورا النه ال تظهر على اخره حركات االعراب ، او أل



 النصب النه ممنوع من الصرف إن كان المراد بااللف التأنيث والرفع  المقصور تقدر عليه حركتاو

 ذكرى ، ليلى ، دعوى ، سلوى ، دنيا ، عليا ....مثل : 

ه الحركات الثالث إن كان االسم المنتهي بااللف مذكرا ، مثل : فتى ، مصطفى ، وتقدر علي

 مثنى .....

 الفتى . ــــــــــــــــــ الضم ال يظهر للتعذر . جاء

 رأيت الفتى . ـــــــــــــــ الفتح ال يظهر للتعذر.

 ال يظهر للتعذر . الكسر ـــ ـــــــمررت بالفتى . 

  

 في قولنا :  في حال التنكير ولكن رب سائل يسأل ما هذا التنوين الذي يظهر

 ى.جاء فتً  

 رأيت فتًى. 

 . مررت بفتًى 

الحركات فمقدرة عليه ، وهو تنوين يخبرنا بأن االسم معرب ، اما  تنوين التمكينهذا يسمى :  

 كما تعلمنا ، وهو مختص بالمذكر دون المؤنث ، الن المونث ممنوع من الصرف فال يدخله تنوين .

 

 

 

 االسم الممدود : هو اسم معرب اخره همزة تلي الفا ً زائدة ، مثل :  -3
 بنـَّاء ، اعداء ، داء .... –حسناء  –سماء  – زهراء –صحراء 

تظهر عليه الحركات الثالث إن كانت همزته اصلية او منقلبة عن اصلية : مثل : أعداء ، داء و

با وجرا ، إن لم تكن همزته اصلية النه ممنوع ، وتظهر عليه الضمة رفعا ، والفتحة نص ، بناء

 . من الصرف

 

 : مثال الهمزة االصلية

 البناء ُ من عمله ـــــــــــــــــــــــــ مرفوع بالضمة الظاهرة .انتهى 

 إن البناَء يتقن عمله ــــــــــــــــــــــــــــ منصوب بالفتحة الظاهرة .

 عمل البناِء منظم ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجرور بالكسرة الظاهرة .

 

 : مثال الهمزة غير االصلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ مرفوع بالضمة الظاهرة .جاءت حسناء ُ ـ

 رأيت حسناء َ ـــــــــــــــــــــــــــــ منصوب بالفتحة الظاهرة .

مررت بحسناء َ ـــــــــــــــــــــــــ مجرور بالفتحة الظاهرة بدل الكسرة النه ممنوع من 

 الصرف .

 

 

 االسئلة :

 الذي ال ينتهي بحرف علة او بألف ممدودة . عرباالسم الصحيح هو: هو االسم الم 
  هات ثالثة امثلة لالسم الصحيح. 



  اسم معرب في اخره حرف علة ، وما قبله ساكن وتظهر على االسم الشبيه بالصحيح : هو

 اخره الحركات االعرابية الثالث ، كما تظهر على الصحيح االخر .
 . هات ثالثة امثلة لالسم الشبيه بالصحيح 
 قسام االسم المعتل مع مثال لكل اسم عدد ا 
   : مكسور ما قبلها . –غير مشددة  –وهو اسم معرب اخره ياء الزمة االسم المنقوص 
 . اذكر ثالثة امثلة لالسم المنقوص 

  تظهر على االسم المنقوص جميع الحركاتx 

  تظهر على االسم المنقوص حركة الضم والكسر فقطX 
  الفتح فقط تظهر على االسم المنقوص حركة 
 ال يظهر الضم والكسر على االسم المنقوص بسبب االستثقال 
  تظهر الفتحة على االسم المنقوص لخفتها 
 : وهو اسم معرب اخره الف الزمة مفتوح ما قبلها االسم المقصور . 
  اذكر ثالثة امثلة لالسم المقصور 
  بل تقدر ال تظهر على االسم المقصور أي حركة 
 ى االسم المقصور للتعذر ال تظهر الحركات عل 
  تظهر جميع الحركات على االسم المقصورX 

  ال تظهر الحركات على االسم المقصور لالستثقالX 

  : هو اسم معرب اخره همزة تلي الفا ً زائدةاالسم الممدود. 
 . اذكر ثالثة امثلة لالسم الممدود 
  ام ال االسم الممدود تظهر عليه جميع الحركات سواء كانت همزته اصليةX 
  االسم الممدود الذي تكون همزته غير اصلية تظهر علية حركة الضم والفتح فقط النه ممنوع

 من الصرف 
  االسم الممدود الذي تكون همزته اصلية او منقلبة عن اصلية تظهر عليه جميع الحركات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المستوى النحوي 

ويبحث في اعرابها ، فمجاله الُجملة وتركيبها النحو يدرس الُجمل المتركبة من عدة كلمات علم  

في لغة ما وتمييزه من التركيب  –من حيث التركيب  –، وتكمن اهميته في معرفة الكالم الصحيح 

السقيم غير المقبول في تلك اللغة ، ويبحث ايضا في اماكنية تقديم بعض الكلمات على بعض او 

الحرف ، واالسم بأنواعه المعرب والمبني ،  : ركبتأخيرها ، والنحو شامل لكل اجزاء الكالم الم

 المختلفة .والفعل بأزمنته 

ف  هو":  ونحو كل لغة يدرس كالم تلك اللغة ويفسره ،والنحو العربي  العلم بالقواعد التي يُْعر 

اِخِر الكلمات العربية في حال تركيبها   ، بها أحكاُم أو 

 من جهة البحث عن أحوالها.وموضوُع علِم النحِو : الكلمات العربيةُ ، 

وثمرة تََعلُّم علم النحو : ِصيَانَةُ اللسان عن الخطأ في الكالم الَعَربِّي ، َوفَه ُم القّرآِن الكريم و 

ُل الشَّريَعِة اإلسالمية وعليهما َمَداُرها   .الحديِث النبوّي فَه ماً صحيحاً ، اللَذي ِن هما أَص 

 م ، وفعل ، وحرف .وأجزاء الكالم العربي ثالثة : اس 

 

 اسم وفعل ثم حرف الكلم  كالمنا لفظ مفيد كـاستقم 

 

ْضِع . والمقصود بالكالم العربي الذي يدرسه علم النحو :  كَُّب اْلُمفِيُد بِالْو    هُو  اللَّْفظُ اْلُمر 

 لِلَف ِظ " الكالم " معنيَان : أحدهما لغوي ، والثاني نحويّ 

ُصُل بسببه فَائَِدةٌ ، سواٌء أَكان لفظاً ، أم لم يكن كالخط أما الكالم الغوي فهو عبارة  ا تَح  َعمَّ

 .والكتابة واإلشارة 

 وأما الكالُم النحويُّ ، فالبُدَّ من أن يجتمع فيه أربعة أمور :

تاً مشتمالً علي بعض الحروف  :أن يكون لفظاً  :األول  ومعني كونه لفظاً : أن يكون َصو 

؛ فإن كل واحدٍة من هذه  و سعيد ، و  يكتب ، أحمد  :أللف وتنتهي بالياء ومثاله دئ باالهجائية التي تبت

تاَ مشتمالً  ُرٍف هجائية  الكلمات الثالث عند النطق بها تكون َصو  ال فاإلشارة مثالً ، أما َعلَي أربعة أح 

تسمي عند  تسمَّي كالماً عند النحويين ؛ لعدم كونها صوتاً مشتمالً علي بعض الحروف ، وإن كانت

 اللغويين كالماً ؛ لحصول الفائدة بها .

باً : الثاني  ثََر ، نح: أن يكون مركَّ و : ـــــومعني كونه مركباً : أن يكون مؤلفاً من كلمتين أو أك 

تَِهًد نَصِ  َد " و " لِكلَّ ُمج  تَِهُد ال َمج  ٌد ُمَسافٌِر " و" ال ِعل ُم نَافٌِع " و " يَب لُُغ ال ُمج  يٌب " و "ال ِعل ُم َخي ُر َما " ُمَحمَّ

َعي إِلَي ه  " فكل عبارة من هذه العبارات تسمي كالماً ، وكل عبارة منه ثََر تَس  ا مؤلفةٌ من كلمتين أو أك 

فالكلمة الواحدة ال تسمَّي كالماً عند النحاة إال إذا ان َضمَّ إليها غيرها : سواٌء أَكان انضمام غيرها إليها 

ٌد ، فهذه الكلمة تُعتَبَُر حقيقةً كاألمثلة ا لسابقة ، أم تقديراً ، كما إذا قال لك قائل : َمن  أَُخوَك؟ فتقول : ُمَحمَّ

ٌد أَِخي : فهي في التقدير عبارة مؤلَّفة من ثالث كلمات .  كالماً ، ألن التَّقِدير : ُمَحمَّ

ُسَن سكوُت الم: أن يكون مفيداً : الثالث  تَكلم عليه ، بحيث ال يبقي ومعني كونه مفيداً : أن يَح 

السَّاِمُع منتظراً لشيٍء آخر ، فلو قلت " إَِذا َحَضَر األُستَاذ " ال يسمي ذلك كالماً ، ولو أَنَّه لفظ مركب 

ا يَتََرتَُّب علي حضور األستاذ . فإذا قلت :  من ثالث كلمات ؛ ألن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا ِممَّ

تَا  . ُذ أَن َصَت التَّالَِميُذ " صار كالماً لحصول الفائدة" إَذا َحَضَر األُس 

ومعني كونه موضوعاً بالوضع العربيِّ : أن  :أن يكون موضوعاً بالوضع العربي : الرابع 

تكون األلفاظ المستعملة في الكالم من األلفاظ التي َوَضَعت هَا العرُب للدَّاللة علي معني من المعاني : 

ة ـــــة وضعها العرُب لمعنًي ، وهو حصول الحضور في الزمان الماضي ، وكلممثالً " َحَضَر " كلم



ٌد  " محمد " قد وضعها العرُب لمعنًي ، وهو ذات الشخص المسمي بهذا االسم ، فإذا قُل َت " َحَضَر ُمَحمَّ

َت بكالم مما وضع ه " تكون قد استعملت كلمتين ُكل منهما مما َوضعه العرب ، بخالف ما إذا تكلم 

الَعَجُم : كالفرس ، والترك ، والبربر ، والفرنج ، فإنه ال يسمي في ُعرف علماِء العربية كالماً ، وإن 

اهُ أهل اللغة األخرى كالماً   .سمَّ

 أمثلة للكالم المستوفي الشروط :

تَاُن ُمث ِمٌر . ال ِهالَُل َساِطٌع . السََّماِء َصافِيَةٌ . يُِضيءُ  ٌو . ال بُس  تَِهُد ال قََمُر لَ  ال َجوُّ َصح   ي الً . يَن َجُح الُمج 

َسلِيَن . هللا َربُّنَا . محمد نَبِيُّنَا . ُد َصف َوةُ ال ُمر   الَ يُف لُِح الَكُسوُل . الَ إِلهَ إالَّ هللا . ُمَحمَّ

 

ْعنًي .واقسام الكالم العربي ثالثة :   اء  لِم  ْرٌف ج  ح  فِْعٌل ، و   اْسٌم ، و 

 

ل ي معنًي في نفسها ، ولم تقترن بزمان  كلمةٌ فاالسم :   لَّْت ع  ، نحو : محمٍد ، علّي ، وَرُجل ، د 

َوَجمل ،و نَه ر ، و تُفَّاَحة ، و لَي ُمونَةٌ ، َوَعًصا ، فكل واحد من هذه األلفاظ يدل علي معني ، وليس 

 الزمان داخالً في معناه ، فيكون اسماً .

 

نفسها ، واقترنت بأحد األزمنة الثالثة ـ التي هي الماضي  كلمة دلَّْت علي معني في والفعل :  

نحو " َكتََب " فإنه كلمةٌ دالةٌ علي معني وهو الكتابة ، وهذا المعني مقترن  ، والحال ، والمستقبل

تُُب " فإنه دال علي معني ـ وهو الكتابة أيضاً ـ وهذا المعني مقترن  بالزمان الماضي ، و نحو " يَك 

تُب  " فإنه كلمة دالة علي معني ـ وهو الكتابة أيضاً ـ وهذا المعني بالزمان الحاض ر ، و نحو " اك 

 مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم .

لَم  ،َو َجلََس  لَُم َواع  ومثل هذه األلفاظ نََصَر َو يَن ُصُر َوان ُصر  ،َو فَِهَم َويَف هَُم َو اف هَم  ، َوَعلَِم َويَع 

لِس  ،َو َضَرَب َويَض  ي جِ َو َ ِرب  .لُس َواج   رُب َواض 

اِرٌع وأ ْمٌر :  والفعل علي ثالثة أنواع : ماٍض و ُمض 

اِن الذي قبل زمان التكلُّم: فالماضي  م  ق ع  في الزَّ ٍث و  د  ّل علي ح          َو فَِهَم ، نحو َكتََب ،  ما د 

تََرَك .َوَسِمَع ، َوأَب َصَر ، َوتََكلََّم ، وَ  َو َخَرَج  فََر ، َواش  تَغ   اس 

ل ي حدٍث يقع في زمان التكلُّم أو بعده لَّ ع  ا د  تُ  والمضارع : م  ُرُج ، نحو يَك     ُب ، َو يَف هَُم ، َو يَخ 

تَِرُك . فُِر ، َويَش  َمُع ، َويَن ُصُر ، َويَتَكلُم ، َويٍَستَغ   َو يَس 

ٍث يُْطل ُب ُحصوله بع د  لَّ علي ح  األمُر : ما د  ُرج  ، نحو  د زمان التكلُّمو  تُب  ، َواف هَم  ، واخ   اك 

تَِرك  . فِر  ، َواش  تَغ  َمع  ، َوان ُصر  ، َوتََكلَّم  ، َواس   واس 

 

ْعنًي في غيرها وأما الحرف : لَّْت علي م  ، نحو " ِمن  " ، فإنَّ هذا اللفظ كلمة دلَّت   فهو كلمة د 

ال يتمُّ حتَّى تَضمَّ إلي هذه الكلمة غيَرهَا ، فتقول : " َذهَب ُت ِمَن  علي معني ـ وهو االبتداُء ـ وهذا المعني

 ال بَي ت " مثال ً.

 

بٌُع ،  ق ةٌ ، س  ر  ةٌ ، خليل ، صالح، عمران ، و  ِريد  اس ةٌ ، ج  اةٌ ، كرَّ و  أمثلة لالسم : كتاٌب ، ق ل ٌم ، د 

اٌر ، ِذْئٌب ، ف ْهٌد ، ن ِمٌر ، ل ْيُمون ة ، بُْرتق ال   ةٌ ، ه ؤالِء ، أنتم .حم  ْرد  ةٌ ، و  اةٌ ، ن ْرِجس  ْثر   ةٌ ، ُكمَّ

 

ي اْرض  ،  ِضي  ي ْرض  ْن ، ر  ُن إِيم  افِْر ، قال  ي قُوُل قُْل ، أ ِمن  ي أْم  افُِر س  أمثلة للفعل : ساف ر  يُس 

د ق  ي ْصُدُق اْصُدْق ، اْجت ه د  ي ْجت ِهُد اْجت ِهْد ، اْست ْغف ر  ي ْست ْغفِرُ   اْست ْغفِْر . ص 



تَّى ،  ل ي ، إال ، لِكْن ، إنَّ ، أ ْن ، ب لي ، ب ْل ، ق ْد ، س ْوف  ، ح  ْن ، ع  أمثلة للحرف : ِمْن ، إلي ، ع 

ا ، ال ت  ، ل ْيت ، إْن ، ثُمَّ ، أ ْو . ا ، لع لَّ ، م   ل ْم ، ال ، ل ْن ، ل ْو ، ل مَّ

 

 

 اقسام الجملة العربية 

 هما : للجملة العربية قسمان 

 هي الجملة التي تبدأ بفعل ، كالفعل الماضي او المضارع اوالجملة الفعلية :  -1
االفعال الناقصة ) كان واخواتها ( او االفعال الجامدة ) ليس ، نعم ، بئس ، عسى ، حبذا االمر،او 

 يُدرس ...( . –ُدرس  –يُكتب  –أو كان مبنيا للمجهول ) ُكتب  ساء ، حاشا ، خال ...(

  

ثلة : كتب محمد الدرس ، يكتب محمد الدرس ، اكتب الدرس ، كان الجو جميال ، امسى ام 

تب الدرس ، يُكتب الدرس ، حضر محمد ، الطفل نائما ، نعم الرجل محمد ، بئس الرجل الكاذب ، كُ 

 فهم الولد الدرس ، وهب هللا االنسان عقال ... .

 

ب او مبني ، مثل : محمد حاضر ، هي الجملة التي تبدأ باسم معرالجملة االسمية :  -2

 والزهرة جميلة ، وهذا المعلم ، ومن الرجل ؟ الذي يزرع فالح ماهر ، هي مجتهدة ... .
 

 االسئلة : 

  : َرف بها أحكاُم أَواِخِر النحو العربي الكلمات العربية في هو العلم بالقواعد التي يُع 

 .حال تركيبها 
 هَُو اللَّف ظُ ال ُمَركَُّب ال ُمفِيُد ه علم النحو : ما المقصود بالكالم العربي الذي يدرس

عِ   .بِال َوض 
 هات ثالث امثلة للكالم المستوفي لشروط النحو العربي ؟ 
 ما هي اقسام الكالم العربي ؟ 
 هات ثالثة امثلة لالسم 
 هات ثالثة امثلة للفعل 
 . هات ثالثة امثلة لحروف المعاني 
  هات ثالثة امثلة للفعل الماضي 
  ثالثة امثلة للفعل المضارع هات 
  هات ثالثة امثلة لفعل االمر 
  على كم قسم تنقسم الجملة العربية 
  هات ثالثة امثلة للجملة الفعلية 
  هات ثالثة امثلة للجملة االسمية 

 


