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 حنمده ونشكره سبحانو وتعاىل على ما أتانا من علمو وفضلو راجني أن يزيدنا منو

ويوفقنا دلا فيو من اخلري والصالح ذلذه األمة ومصداقا   

اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ) من ال يشكر اهلل ال يشكر الناس(. لقول رسول  

 حنيي خبالص شكرنا وتقديرنا إىل مساعدنا ومشرفنا

''بن عزة''الذي مل يدخل علينا بالتوجيو والنصح وكان سندا لنا يف إجناز مذكرتنا    

وإىل مجيع أساتذة قسم األدب العريب   

وإىل كل من قدم لنا يد العون   

ادلذكرة.وإىل كل ما كان لو الفضل الكبري يف كتابة ىذه    

 

 

 

 

 



 
  
 

 إىل كل من احرتمهم قليب ولفظ أمسائهم لساين

ومل تنساىم ذكريايت وإىل كل من مدين بنور العلم الساطع   

وأخرجين من ظالم اجلهل احلالك إىل من سهر معي الليايل منذ نعومة أظافري   

إىل أمي احلنونة الغالية أطال اهلل يف عمرىا.   

 إىل أيب الغايل وإخويت وإخواين األعزاء إسالم وحممد األمني.

 إىل عائليت الكرمية

 إىل عائلة زوجي الطيبة

معي على درب احلياة زوجي العزيز '' بغداد'' يسريإىل من   

 

 

                        



 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  {ارير غ  ص   اين  ي  ب   ا ر  م  ا ك  م  ه  مح   ر   ا  يِب ر   ل  ق  و  } :من قال فيهما الرمحان إىل

 دريب وسبيلي ذات احلضن الدافئ  وإىل الشمعة اليت أنارت

 اليت أدين ذلا ببسمة قليب إىل منبع احلنان واحلب أمي احلنونة 

 حفظها اهلل وأطال يف عمرىا.

إىل مثلي األعلى وقدويتإىل من كرس حياتو يف تعليمي وتربييت   

إىل أيب سندي الدائم حفظو اهلل وأدامو لنا بكل صحة وعافية.   

''علي'إىل إخويت وأخوايت وإىل كل عائليت وعائلة زوجي الكرمية وإىل زوجي العزيز'  

 وإىل كل من نسيو قلمي وتذكره قليب.
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وعرفان شكر  

نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على ماأتانا من علمه وفضله راجٌن أن ٌزٌدنا منه 

وٌوفقنا لما فٌه من الخٌر والصالح لهذه األمة ومصداقا لقول رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم ) من الٌشكر هللا ال ٌشكر الناس(.

لم ٌدخل علٌنا بالتوجٌه نحًٌ بخالص شكرنا وتقدٌرنا إلى مساعدنا ومشرفنا الذي 

والنصح وكان سندا لنا فً إنجاز مذكرتنا بن عزة وإلى جمٌع أساتذة قسم األدب 

العربً وإلى كل من قدم لنا ٌد العون وإلى كل ما كان له الفضل الكبٌر فً كتابة هذه 

 المذكرة.
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الحمدهللالذيلوالهلماجرىالقلموالتكلماللسانفالصالةوالسالمعلىسٌدنامحمد

أشرفالخلقوخاتمالنبٌٌنكانأفصحالناسلساناوأوضحهمبٌاناأمابعد:

أن الشكفٌه الكتابةمما األدبوجدتقبللغة لغة أن، أردنا هذهنؤرخوإذا والدة

الذيبدأٌتعاملفًمراحلهاألولىمعوجوداتبجملةننؤرخلإلنسانإاللغةفهذاٌعنً

عندماأصبحللغةطابعهاالجمالً.،اإلٌقاعٌةمنكلمات

التًتمهد والقراءة الكتابة علىثنائٌة البحثهًالمبنٌة فًهذا معتمدة الكتابة فلغة

المنطوقةالتًتجدتجسٌدهاحالٌا،ولٌةبدالمنتلكاللغةاأل،اللغةالحدٌثةالحالٌةالشتقاق

المنتش العامٌات وعرضهافً العربٌة البالد طول فً رة ما، فوضى على قبلوالقائمة

الكتابة.

إلى الموضوعهًالعالقةبٌناللغةوالكتابةاختٌارولعلمناألسبابالتًجذبتنا هذا

وهوالبحثاللغويعندأحمدزرقةمعتمدٌنفًذلكعلىكتابهلغةالكتابة.

.وخفاٌااللغةوالكتابةأسرارااكتشافوكانهدفنافًهذاالعملالمتواضعهوا

إلى:فًتفصٌلمذكرتناعلىخطةمنهجٌةمقسمةاعتمدناولقد

تًكانتنظرةتمهٌدٌةإلىلبالموضوع.مقدمة:ال

مباحث.تحدثتفٌهمقوماتلغةالكتابةإذٌحتويعلىثالثأما الفصل األول: 

.واصطالحاالمبحثاألول:مفهومالكتابةلغة

المبحثالثانً:أنواعالكتابة.

المبحثالثالث:أهدافالكتابة.

ٌشملدراسةوصفٌةوتحلٌلٌةلكتابإذٌقتصرعلىثالثمباحث:الفصل الثاني:

المبحثاألول:الوصفالداخلًوالخارجًللكتاب.

.المبحثالثانً:المدود
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المبحثالثالث:نحواألسماء

.ثٌرمنالمحطاتالتًوقفناعندهاشاملةلكحوصلة:فقدكانتأماالخاتمة

وفًاألخٌرنأملأنٌكونهذ ونتقدم فائدة العملالمتواضعذا إلىكلمنبالشكرا

وعلىرأسهمالنهائٌةكانٌدعولنافًإتمامهذاالبحثمنذبداٌتهإلىإخراجهعلىصورته

''بنعزةعلى''الذيوقفمعناطٌلةالبحثولمٌبخلٌوماعلٌنابالنصحاألستاذالمشرف

إلىاألستاذ''لطرشالشارف''الذيساعدناوالتوجٌهاتوالننسىأننتقدمبجزٌلالشكر

تارة.واإلرشادكثٌراعلىإنجازهذاالبحثبالنصحتارة

الموضوعولو،فإنأصبنافمنهللا أنناحاولناأننقدمإضافةإلىهذا وإنأخطأنافحسبنا

كانتبسٌطةوالكمالهللوحده.

















 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 مفهوم الكتابة لغة واصطالحا المبحث األول:

 أنواع الكتابة المبحث الثاني:

 أهداف الكتابة المبحث الثالث:



 انفصم األول                                                                          مقومات نغة انكتابة
 

2 
 

 المبحث األول: مفهوم الكتابة لغة واصطالحا.

 مفهوم الكتابة:

  لغة: -

ومعناها الجمع ٌقال6 ، ا وكتابه ومكتبة وكتبة فهو كاتبهً مصدر كتب ٌكتب كتاب

ومنه قٌل لجماعة الخٌل كتٌبة كما سمى خرز القرٌة كتابة لضم  اجتمعوا إذاكتبت القوم 

ة على العلم ومنه قوله تعالى6 وقد تطلق الكتاب ب6ًاعروقال إبن اإل، إلى بعض الخرزبعض 

.أي ٌعلمون .14 6اآلٌة الطورسورة  {ون  ب  ت  ك  ٌ   م  ه  ف   ب  ٌ  غ  ال م  ه  د  ن  ع   م  أ  }
1
 

  :اصطالحا -

إال أنها تدور فً فلك واحد وهو تفسٌر ، قدم له تعرٌفات كثٌرة إن مفهوم الكتابة

 هذه التعرٌفات .عملٌة الكتابة وكٌف تتم عملٌة الكتابة؟ ومن 

الكتابة هً عملٌة معقدة فً ذاتها كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وتصوٌرها فً      

وفً األسالٌب المتنوعة المدى والعمق ، روف والكلمات وتراكٌب صحٌحة نحواالح

والطالقة مع عرض تلك األفكار فً وضوح ومعالجتها فً التتابع وتتدفق ثم تنقٌح األفكار 

والتراكٌب التً تعرضها بشكل ٌدعو إلى مزٌد من الضبط والتفكٌر.
2
 

ورأى إبن خلدون فً مقدمته أن الخط والكتابة من إعداد الصنائع اإلنسانٌة وهو رسوم ''

و ثانً رتبة من الداللة فه، مسموعة الدالة على ما فً النفس وأشكال حرفٌة تدل الكلمات

وأٌضا ، ة من الخواص األساسٌة التً تمٌز بها الحٌوانوهو صناعة شرٌفة إذ الكتاب، اللغوٌة

 المئونةفتقضً الحاجات وقد دفعت ، الضمائر وتتؤدى إلى البلد البعٌدفهً تتطلع على ما فً 

وما كتبوه من علومهم ، لعلوم والمعارف والصحف األولٌنالمباشرة لها وٌتطلع بها على ا

                                                           
، سلسلة الذخائر، القاهرة6 4(، صبح األعشى فً صناعة اإلنشاء، ج4001القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علً )  1

 .14الهٌئة العامة لقصور الثقافة، ص

اإلسكندرٌة6 ، المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة فً االتجاهات ،(4551_حسنً عبد الباري)4 

 .414ص ،طابعة والنشرلالعربً الحدٌث لالمكتب 
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الفعل إنما  إلىخروجها من اإلنسان من قوة فهً شرٌفة بهذه الوجوه والمنافع و م،وأخباره

.ٌكون بالتعلٌم''
1
 

وهً عبارة عن عملٌة عقلٌة ٌقوم الكاتب بتولٌد ، ة هً إحدى مهارات اللغة العربٌة_فالكتاب

 األفكار وصٌاغتها وتنظٌمها ثم وضعها بالصور نهائٌا على الورق.

 أنواع الكتابة: -

منها الخط بؤنواعه )النسخ والرقعة(  ،مختلفة تندرج تحت مفهوم الكتابة هناك أنواع     

) المقٌد والموجه  ( ومنها التعبٌر بؤنواعهاختٌاري، منظور، اإلمالء بؤنواعه )منقول ومنها

 والحر( ومن أنواع الكتابة6

 _ الكتابة الوظيفية:1

لتحقٌق الفهم ، الخاصة فً حٌاة الفرد والجماعة هً الكتابة التً تإدي الوظٌفة 

الطلبة كالمتطلب لهم فً حٌاتهم الٌومٌة وهً ذلك النوع من الكتابة التً ٌمارسها  ،واإلفهام

هذا النوع6  استعمالالعامة وٌمارسونها عند الحاجة إلى الممارسات الرسمٌة ومن ومجاالت 

ت بؤنواعها واإلعالنات وكتابة استدعاءاالو األكادٌمٌةكتابة الرسائل والبرقٌات والسٌر 

 السجالت والتقارٌر والتلخٌص...إلخ.

 _ الكتابة اإلبداعية:2

وهً الكتابة التً تهدف إلى ترجمة عن األفكار والمشاعر الداخلٌة واألحاسٌس        

بغٌة التؤثٌر فً السامعٌن أو ، بؤسلوب أدبً رفٌع اآلخرٌنومن ثم نقلها إلى ، واالنفعاالت

.أصحاب هذه األعمال انفعالٌقترب من  ٌكادواالفائزٌن تؤثٌرا 
2
 

وٌبنً أفكاره وٌنسقها وٌنظمها فً  ،األصلٌةوفٌها ٌعبر الفرد عن أفكاره الذاتٌة      

وٌطلق ، نفسها التً مر بها الكاتب بالخبرةأن ٌمر  موضوع معٌن بطرٌقة تسمح للقارئ

                                                           
، مكة المكرمة، مإسسة الكتب الثقافٌة، 4، م4(، مقدمة ابن خلدون، تصحٌح وفهرسة، ط4551أبو عبد هللا السعٌد ) 1

 .43ص

.عمان6 دار الفكر ،غة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌقأصول تدرٌس الل ،(4555عبد الفتاح حسن)  2  
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لذا فهوا تعبٌر إبداعً ذاتً ٌنفث فٌه الشاعر أو الناثر أفكاره ، بالتعابٌر اإلنشائٌة علٌها أٌضا

لصحة والسالمة مستوفٌة ا منتقاةفٌفصح عما فً داخله من عواطف بالعبارات ، وأحاسٌسه

لمقالة والرواٌة وا، كتابة القصة القصٌرة ومن األمثلة على هذا النوع6، النحوٌة واللغوٌة

والسٌر والمذكرات الشخصٌة.، وكتابة تراجم الحٌاة العظماء ،صٌدة الشعرٌةاألدبٌة والق
1
 

 _الكتابة اإلقناعية:3

وهً فرع من الكتابة الوظٌفٌة وفٌها ٌستخدم الكاتب أسالٌب ووسائل إقناعٌة إلقناع       

مثل المعالجة وإثارة العطف ونقل المعلومات بطرٌقة تإثر لصالح ، بوجهة نظره القارئ

، إلى المنطق والعاطفة أو األخالقفهو ٌلجؤ  ،األسلوب األخالقً واستخدامموقف معٌن 

.وربما إلى الدٌن إلقناع القارئ بآرائه
2
 

 أهداف الكتابة:_ 

التعبٌر السلٌم الواضح إن الهدف األساسً من تعلٌم الكتابة هو خلق القدرة على        

متعمق لدى المتعلم، وهذا الهدف العام ٌتطلب تحقٌق مجموعة األهداف الخاصة لتعلٌم 

 الكتابة وه6ً

والعواطف بشكل  واالنفعاالتالمتعلم القدرة على التعبٌر عن األفكار واألحاسٌس  اكتساب_

 راقً ورفٌع ومإثر فٌه سعة األفق ورحابة اإلبداع.

الجٌد لألنظمة  االستخدامم القدرة على التعبٌر باللغة السلٌمة تراعً قواعد المتعل اكتساب_ 

التفكٌر المنطقً فً عرض أفكارها وتسلسلها والبرهنة علٌها لتكون  ممارسةالتركٌبٌة على 

 مإثرة فً نفس المتلقً.

و رسالة كتابة بطاقة التهنئة أ_ تنمٌة القدرة المتعلم على مواجهة مواقف الحٌاتٌة المختلفة ك

مذكرات وخواطر.اللصدٌق، أو كتابة 
3
 

                                                           
1
 .دار الفكر العربً ،القاهرة ،صعوباتها ،تدرٌسها، ٌة6 مستوٌاتهاالمهارات اللغو( 4002رشدي أحمد) 
2
 . المرجع السابق 

جدار للكتاب العالمً. ،عمان ، ( أسس تعلٌم الكتابة اإلبداعٌة4004رعد مصطفى )  3 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 الوصف الداخلي واخلارجي للكتاب المبحث األول:

 املدود المبحث الثاني:

 حنو األمساء المبحث الثالث:
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 الوصف الداخلً والخارجً للكتاب المبحث األول:

 الوصف الخارجً للكتاب:

 األزرق واألبٌض ٌتوسطه عنوان الكتاب ولتٌنإن خلفٌة الكتاب الذي ٌبٌن أٌدٌنا ذو  

المإلؾ  اسم''لؽة الكتاب'' المكتوب بالخط الؽلٌظ وٌوجد فً أعلى الكتاب على الجهة الٌمنى 

وتحته مباشرة توجد حروؾ العلة ''أ.و.ي'' مكتوبة بخط كبٌر وعلى هامش  ،أحمد زرقة

 المإلؾ. واسماب نالكتاب عنوان الم

 وفً آخر واجهة الكتاب ذات اللون األبٌض كتابة بؤلون األزرق وهً:

والعودة بمجتمعنا  للؽوٌة الحٌة األقدم إلى مجتمعنا''ٌهدؾ الكاتب إلى عودة بمإسساتنا ا      

فً مجرى  ،والتؤثٌر رالعربً إلى مإسساته األم لٌعٌش معا فً العالقة التبادلٌة من التؤث

كما توجد كذلك فً الجهة  نحو أسسه البشر فً هذا الكون األرضً'' اشرع المتدفقةالحٌاة 

هو و ،صفحة 696ٌتضمن هذا الكتاب ، الٌسرى ذات اللون األزرق حروؾ العلة'' أ و ي''

 ذو حجم متوسط.

 _ الوصف الداخلً للكتاب:

عنوان الكاتب '' لؽة  بتمركزهعند فتح الكتاب مباشرة نصادؾ الصفحة األولى إطار  

المإلؾ '' أحمد زرقة'' وفً الصفحة  اسمالكتاب'' وفً أسفل اإلطار على الجهة الٌسرى 

مباشرة عنوان: '' هذا الكتاب'' وٌلٌه  ،الموالٌة إشكالٌة بعنوان: '' لماذا لؽة الكتاب أوال؟''

الذي ٌتضمن معلومات دقٌقة وشاملة لمحتوى الكتاب.وذكر الفهرس فً آخر للكتاب الذي 

 ٌتضمن عناوٌن التالٌة:

 _ لماذا لؽة الكتاب أوال؟

 _ هذا الكتاب

 األول:_ القسم 

 _ األساسٌات



 الفصل الثاني                                                            دراسة وصفية وتحليلية للكتاب
 

7 
 

 _ الباب األول: األصوات

 الحركات  الفصل األول :_ 

 السكون. ،التنوٌن ،الكسرة ،الفاصلة. الضمة ،الفتحة

 العلم. الصفة_ ممنوع من الصرؾ و

  الممدود الفصل الثانً:_ 

 المدة. ،الهمزة ،ٌاء المد ،واو المد ،ألؾ المد

 الباب الثانً: الحروؾ 

 الحروؾ المنطوقة _ الفصل الثالث:

 الكلمة ابتداءفً  ٌاءالهمزة والواو وال -األلؾ والهمزة والواو والٌاء 1مجموعة 

الهمزة والواو والٌاء  -المجموعة الجارٌة المجرى الصحٌح -المجموعة المعتلة     

الشٌن  -مجموعة الحلقٌة القاؾ والكاؾ اللهوٌان -ملحق فً األسماء الثنائٌة  -المتطرفة 

مجموعة الزاي  -أحرؾ الترقٌق  -أحرؾ الطباق  - الذولقٌةالمجموعة  - ستجرٌانوالجٌم 

 المجموعة الشفوٌة المجموعة المشتركة.  مجموعة الثانٌة -

 الحروؾ المكتوبة .لفصل الرابع: ا

الراء الزاي  –الدال والذال  –الخاء  –الحاء  –الجٌم  –الثاء  –التاء  –الباء  –األلؾ       

الفاء والقاؾ الكاؾ  –العٌن والؽٌن  –الطاء والظاء  –الصاد والضاد  –السٌن والشٌن 

 اإلبدال. -الهاء الواو الٌاء –النون  -المٌم –والالم 

 الكلمات  الثالث:الباب 

 الكلمات المعنوٌة  الخامس:الفصل 
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 اسم اإلفراديالجنسً  اسم -علم اللقب  -علم الكنٌة  -علم الجنس  -: علم الشخص  االسم

 الجنس الجمعً.

 صٌػ المبالؽة. –التفضٌل  اسم –الصفة المشتبهة  –المفعول  اسم –الفاعل  اسمالصفة: 

مصدر الصناعً المصدر  –مصدر الهٌئة  –المصدر مصدر المرة   اسمالمصدر: 

 التؤكٌدي.

ظرؾ الزمان المحدود  –المبهم من ظروؾ الزمن  –الفعل: ظروؾ الزمان األصلٌة     

المكان األصلٌة  ظروؾ –كلمات تنتسب إلى الظروؾ الزمنٌة  –ظرؾ الزمان المتصرؾ 

 ظرؾ المكان المتصرؾ. –ظرؾ المكان المحدود  –المبهم من ظروؾ المكان 

 الكلمات اللفظٌة الفصل السادس:

 العدد –اإلشارة  اسم –الموصول  االسمالمبهم: 

 المستتر. –الضمٌر: المنفصل. المتصل 

 أدوات الشرط. االستفهاماألدوات : أدوات 

ال النافٌة  -األحرؾ المشبهة بالفعل –أحرؾ النصب  –الحروؾ العاملة: حروؾ الجر 

 أحرؾ الجزم. -أحرؾ النداء أخوات لٌس –للجنس 

نون التنوٌن  –أحرؾ التنبٌه أحرؾ التوكٌد  –ؼٌر العاملة :حروؾ العطؾ  الحروؾ     

الم –كال  –الساكنة هاء السكت تاء التؤنٌث الساكنة وألؾ المقصورة والممدودة الم البعد 

لو الهمزة وهل السٌن وسوؾ إن وما المصدرٌتان أال وأما حروؾ  –ألؾ الصلة  –التعلٌل 

 لو لوال  -إنما كما -بل أما –ثمة  –حروؾ الجواب قد   التندٌم

 أفعال المدح والذم  –صٌؽة التعجب  -اسم الصوت –الخوالؾ أسم الفعل 

 الباب الرابع: المعجم

 المجرد الفصل السابع: 
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 تحدٌد المخرج. – تحدٌد الجوؾ –لمجرد : تحدٌد المدخل معرفة ا

 : المزٌد الفصل الثامن 

الزوائد الطرفٌة طرٌقة الكشؾ فً  – الوسٌطةالزوائد  – االبتدائٌةمعرفة المزٌد: الزوائد 

 مهارات الكشؾ فً المعجم. – المعجم

 القسم الثانً: الكٌفٌات

  االسم: تصرٌؾ الفصل التاسع

جمع المإنث السالم  –الجمع جمع المذكر السالم  –التثنٌة  -المنقوص المقصور الممدود     

والتذكٌر –التعرٌؾ  –التصؽٌر  –النسبة  –صٌػ منتهى الجموع  –جمع التكسٌر  –

 العدد والمعدود. المصدر الصناعً

 : تصرٌؾ الفعل الفصل العاشر

 –السالم والمهموز والمضعؾ  –الصحٌح والمعتل  –المضارع األمر  ،الماضً      

أوزان المزٌد  –أوزان المجرد  –اللفٌؾ المقرون والمفروق  –المثال واألجوؾ والناقص 

 مشتقات الفعل. –البناء للمجهول التوكٌد بالنون  –

 الباب السادس:

الفعل المبنً  -فعل األمر -ملحق األفعال األربعة –الفعل المضارع  –الفعل والزمن 

 الفعل المإكد بالنون. –للمجهول 

 : نحو األفعال الفصل الحادي عشر

 الفعل المتعدي بمفعول واحد –الفعل المتعدي بحرؾ جر  –الفعل الالزم  –الفعل القاصر 

الفعل المتعدي أحٌانا والالزم  –الفعل المتعدي إلى مفعول تارة بنفسه وتارة بحرؾ الجر  –

األفعال التً تنصب مفعولٌن لٌس أصلهما  – الفعل المتعدي إلً مفعولٌن –أحٌانا أحرى 

 األفعال التً تنصب مفعولٌن أصلهما مبتدأ وخبر -مبتدأ وخبر
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ماٌنوب عن الفعل  –الفعل الناقص  –الفعل الجامد  –األفعال التً تتعدى إلى ثالث مفاعٌل 

 ماٌعمل عمل الفعل . –

 : نحو األسماء الفصل الثانً عشر _

المفعول  –الملحق  –مفعول مطلق  –مفعول به  –نائب الفاعل  –فاعل  –خبر  -المبتدأ

 –الصفة  -الحال –التمٌٌز  –المستثنى  –المنادى  –مفعول فٌه  –المفعول معه  –ألجله 

 الحروؾ. -مجرور االسممضاؾ إلٌه  –عطؾ بٌان  –معطوؾ  اسم –التوكٌد  –البدل 

همزة النداء  – االستفهامهمزة  –ألؾ اإلشباع – االثنٌنألؾ  –ألؾ الفصل  –ألؾ التفرٌق 

 -حروؾ العرض حروؾ التفسٌر –حروؾ التنبٌه  –حروؾ التمنً  –همزة التفضٌل  –

 -حروؾ الجوازم -الناصبحروؾ العطؾ حروؾ الجواب حروؾ  -االستقبالحروؾ 

 االستثناءأحرؾ  -حروؾ الجر –أحرؾ النفً العاملة عمل لٌس –حروؾ مشبه بالفعل 

 حروؾ مختصة باألفعال واألسماء. – االستئناؾؾ النداء حرؾ حرو

 الباب السابع:

 اإلعراب:

 المبنً والمعرب

 الفصل الثالث عشر:

الكناٌة  اسم -األسماء األفعال واألصوات –األمر  –المضارع –الفعل الماضً  -المبنٌان

 ما–المركب المزجً –والشرط والضمٌر  االستفهامأسماء  -العدد -واإلشارة والموصول

ٌلحق إذ عوض عن  ما -النكرة المقصودة –ظرؾ المنادى المفرد  -جاء على وزن فعل

ٌبنى من حروؾ  ما -من الحروؾ على الفتح والضم والكسر مابٌن –جملة تكون بعدها 

 على السكون. 

 الفصل الرابع عشر :

 المعربات
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الصٌػ منتهى الجموع  –الصفة  –متصرؾ منفرد وجمع التكسٌر العلم  اسمإعراب      

جمع مذكر السالم  -المثنى وملحقاته –ملحق عن الثنائً من األسماء  –األسماء الخمسة 

 -المتصل بٌاء المتكلم -الناقص االسم –المقصور  االسم -وجمع مإنث السالم وملحقاته

من المعرب  -المعرب من األسماء الموصولة -المعرب من األعداد من أسماء اإلشارة

الفعل  -الفعل المضارع المعتل -الفعل المضارع الصحٌح –أي المعربة  -الظروؾ

هو معرب تارة ومبنً تارة  الملحق ما -األفعال الخمسة–المضارع المتصل بالضمٌر 

الجملة التً ال محل  –إعراب الجملة  –تشبٌه الجملة  –عالمات البناء واإلعراب –أخرى 

جواب الشرط الجازم ؼٌر مقترن بالفاء جملة  -ٌر جازمجواب الشرط ؼ -لها من اإلعراب

 الجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب. –الشرط ؼٌر ظرفٌة 

الحالٌة الوصفٌة المفعولٌة الواقعة بعد الفاء  –الجمل التً ال محل من اإلعراب: الخبرٌة     

 لجملة لها محل . التابعة –المضاؾ إلٌه  –أو إذا جوابا لشرط جازم 

أدوات  –جواب الطلب  –الشرط  –ال النافٌة للجنس  –النفً  –إعراب األسالٌب: التوكٌد 

 – االستفهام – االشتؽال – االختصاص –أدوات الشرط الجازمة  -الشرط ؼٌر الجازمة

 والتحذٌر. اإلؼراء –التعجب  –والذم –المدح 

 الباب الثامن:

همزة القطع  –همزة الوصل  –حروؾ تقرأ وال تكتب  –اإلمالء: حروؾ تكتب وال تقرأ    

األلؾ المقصورة  –األلؾ الطوٌلة  –الهمزة المفردة  -همزة المتوسطة الهمزة المتطرفة –

التاء  –مطالعة فً اإلدؼام –الشدة  –الشمسٌة   الالم –ألؾ المدة –ألؾ التنوٌن  –

 ل.الفص –الوصل  –المربوطة 

الشرطتان  –الشرطة –النقطتان  –التعجب  االستفهام –القاطعة  –عالمات الوقؾ: الفاصلة 

 النقطة.–الخطة  -الشرطتان -القوسان النقاط األفقٌة –المزدوجان  –القوسان  –

 _ خاتمة

 _ الكشاؾ التفصٌل
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 المبحث الثانً: المدود

والكسرة  ،والضمة بالواو كمد الفتحة باأللؾ،صوت المدمن موضع صوت الحركة        

ٌقبل تحرٌكا وال إسكانا كالواو فً أدعو والٌاء فً  وهو ال ،بالٌاء كما فً كلمته نوحٌها 

 أرمً واأللؾ فً مها.

والمدود هً أصوات مستقلة كالحركات وأن التقابل بٌن الصوت الطوٌل المد والصوت 

 ٌإدي إلى تؽٌٌر المعنى والصٌؽة معا. -الحركة -القصٌر

 ألف المد:_ 1

واسع للفك األسفل  اضفوانخ، واسع للشفتٌن  انفراجفاأللؾ بعد تشكل الفتحة ٌكون فٌها 

=  واللسان ووظٌفتها مد الحرؾ المفتوح الواقع قبلها مدا طبٌعٌا نحو األعلى مثل: ب= با

 .باب

وشوهد وقوتل  وشعٌربوٌع من باٌع وشاعر  قبلها مثل : _ تقلب األلؾ واو إذا انظم ما

 وقوبل من شاهد وقاتل وقابل.

نجعل الجمع على  إن طررناقبلها فإذا أردنا جمع مفتاح اض _ تقلب ٌاء إذا انكسر ما

مفاعٌل أي البد من كسر التاء قبل األلؾ وحٌنئذ البد من قلب األلؾ ٌاء تجانس الكسرة 

األلؾ فتصبح كتٌب  طرننا إلى وضع ٌاء قبلمفاتٌح وإذا أردنا تصؽٌر كتاب إض فتقول:

ٌمكن أن تنطقا وهما وقوع الضمة أو الكسرة قبل األلؾ المدٌة. وبالتالً هناك حاالن ال
1

 

كما تقلب فً حشو الكلمة إذا سبقت بكسرة فً جمع على وزن فعل حٌل جمع حٌلة 

 .دٌمة واألصل دوم  ٌع جمعود  م  -و –ل وقٌم جمع قٌمة واألصل ق  -و  -واألصل ح

ٌشبه الكلمة الواحدة تدؼم فً الٌاء األخرى  مع الٌاء فً كلمة واحدة أو ما اجتمعت_إذا 

 ،مفعول من الفعل الثالثً رمى اسممثل: مرمى  شًءعلى أن تكوم أولهما ؼٌر منقلبة عن 

ساكنة مع الٌاء فً كلمة واحدة وكذالك الشؤن فً سٌد من ساد =  إلجماعهافالواو تقلب ٌاء 

وقد تكون الٌاء التً تجاور الواو ٌاء التصؽٌر كقولنا دلً من ٌسود وهٌن من هان= ٌهون 

 وجرى من جرو. ،دلو
                                                           

17-16د.ت ص –لؽة الكتابة د.ط  -_أحمد زرقة
1
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قبلها مفتوح على أن ٌكون  _ إذا وقعت طرفا فً الفعل الماضً وكانت رابعة أو أكثر وما

األصل زكو وعطا= ٌعطً =  ،منقلبة فً الفعل المضارع مثل زكا = ٌزكً = زكٌت

 فى من عفوت وأدنى من دنوت واعلى من علوت.ومثلهما أع ،أعطٌت األصل: ع ط و

على وزن فعلى مثل: الدنٌا من دنا= ٌدنو والعلٌا من عال ٌعلو  اسم_ وإذا وقعت الما فً 

 و ع ل و  –واألصل: د ن و 

_ تقلب الواو همزة: إذا تطرقت بعد ألؾ زائدة مثل: سماء مصدر الفعل سما = ٌسمو 

 و .م .فاألصل س

الفاعل على أن تكون معتلة فً الفعل الماضً  اسمبعد األلؾ الزائدة فً 

 مثل:قال=ٌقول=قائل

شابه ووقعت الواو بعد ألؾ الزائدة وٌشترط هنا  _ إذا كان الجمع على وزن مفاعل أو ما

.أن تكون حرؾ مد زائد مثل :عجوز = عجائز =حلوب = حالئب
1

 

مفاعل سواء كان ٌاءٌن مثل ٌانؾ جمع نٌؾ من ؤلؾ ت إذا وقعت ثانً حرفٌن لٌٌن بٌنهم -

ناؾ = ٌنوؾ أم واوٌٌن كؤوائل جمع أول أم مختلفٌن بؤن تكون إحداهما ٌاء واألخرى واو 

 د.و .جمع سٌد األصل س  كسائد

 ٌاء المد: -

 ،أفقً للشفتٌن وقربهما من األسنان مع الخفض اتساعٌصطحب الٌاء بعد شكل الكسرة      

الفراغ بٌن وسطً اللسان والحنك ووظٌفتها مد الحرؾ المكسور الواقع قبلها مدا  واتساع

 طبٌعٌا مثل: ؾ = فً = فٌل

قبلها فتحة أصلٌة على أن ٌجتمع فً الكلمة إعالنات  ما وانفتحإذا تحركت ألف:  آلٌاتقلب _

قبلها  طوى من ط و ى تحركت الٌاء وفتح ما و  ،وباع من ب ع ى ،مثل: رمى من رم ي

 فتحة أصلٌة فقلبت ألفا.

                                                           
18أحمد زرقة نفس المرجع السابق )لؽة الكتابة( ص _ 

1
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إذا تطرقت بعد ألؾ زائدة مثل بناء من بنى = ٌبنً وظباء من ظبً .أو  همزة: ألٌاتقلب _

أن تقع بعد ألؾ مفاعل ومشبه فً الوزن وعدد الحروؾ مثل مفاعل على أن تكون منقلبة 

 وهائم من هام ٌهٌم. ،فً الماضً مثل بائع من باع ٌبٌع

األلؾ مفاعل ومشبه فً الوزن وعدد الحروؾ مثل مفاعل وفواعل _ أن تقع بعد حرؾ 

 وهً من صٌؽة منتهى الجموع ،صحائؾ فالٌاء فً صحٌفة مدة زائدة ألنها من الصحؾ

وقبلهما حرؾ علة آخر، وبٌنهما ألؾ تكسر فً جمع على  لٌبن_أن تقع الٌاء ثانً حرفٌن 

ٌائؾ جمع نٌؾ وهو من ناؾ ٌنٌؾ أم ٌشبهه سواء كان اللٌنان ٌاءٌن مثل ن وزن مفاعل وما

 الٌاء مع الواو.

 قبلها ك بوٌع من باٌع تقلب الٌاء واو ما

ٌطٌب  الشًءعلى وزن فعلى من طوبى من طاب  االسمتقلب الٌاء واو إذا كانت عٌنا فً 

األصل ط ي ب
1

 

 _ الهمزة: 

بمقدار حركتٌن  ،مجراهلما كانت األصوات المدٌة الثالثة هً حرٌة مرور الهواء فً         

ما ٌبسط المرء إحدى أصابع ٌده وٌقبضها بحالة وسطى دون  كل حركة بمقدار بطٌعتٌن،

ٌمكن للصوت هو أن ٌتحول إلى صوت من جنسه فإن  إسراع أو أبطؤ، وإذا كان أقصى ما

ٌسمى بالهمزة  أحد األصوات القصٌرة مع أحد األصوات الطوٌلة هو الذي أنتج ما اجتماع

الطوٌل أالؾ عندما تحرك  تللصال انقالباثل:قال =قائل ولٌست الهمزة إال كما سنرى م

والهمزة بهذا المستوى هو تحرٌك الصوت الطوٌل بصوت قصٌر أما الهمزة فهً التً 

تكتب على الحرؾ الذي لو خففت لعادت إلٌه ألنها تمثل المد المهموز وألن الهمز المدٌعً 

 تحرٌكه أٌضا

                                                           
19-18ت[، ص -ط[، ]د -لؽة الكتاب ]د -_ أحمد زرقة

1
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الخلٌل بن  اكتشفهاوأصبحت بعد ذلك وحدة مستقلة بذاتها  ،المدود وهً التً ولدت عن     

وشإم  ،حمد الفراهٌدي بعد زمن طوٌل من وجود الحروؾ العربٌة مثل: رأس بعد مفتوح أ

 مضموم وبئر بعد مكسور.

 _إعالن الهمزة :

إذا وقعت الهمزة الما أصلٌة فً المفرد قلبت ٌاء مثل : خطٌئة ودنٌئة جمعها خطاٌا _ 1

  .ودناٌا على وزن فعالً

همزتان فً كلمة واحدة وسكنت الثانٌة وتحركت األولى قلبت الثانٌة حرؾ  اجتمعتإذا _ 2

 ألم أولم = إٌالما آالؾعلة  ٌناسب حركة الهمزة األولى مثل : ألؾ = أولؾ = 

همزة مكسورة بعد همزة ؼٌر همزة المضارعة وجب قلبها ٌاء مثل :أم =  اجتمعتإذا _ 3

.أئمة
1

 

إذا سكنت الهمزة بعد حرؾ صحٌح جاز تحقٌقها وتخفٌفها إلى حرؾ ٌجانس حركة ما _ 4

 .ٌبربئر = راس لوم =  ،لإم ،قبلها مثل رأس

إذا وقعت الهمزة بعد ٌاء الساكنة جاز تخفٌفها بقبلها إلى واو مع إدؼامها فٌما قبلها مثل _ 5

  .سوء = سو

تحقٌقها بقبلها إلى ٌاء مع إدؼامها فٌما قبلها مثل  إذا وقعت الهمزة بعد ٌاء الساكنة جاز_ 6

 .شً=  شًء –خطٌئة خطٌة 

إذا تحركت الهمزة بالفتح فً حشو الكلمة بعد ضمة جاز تحقٌقها بقبلها طرفا ٌجانس _ 7

 .قبلها مثل جإار = جوار حركة ما

قبله مثل: قرأ  الهمزة بعد متحرك جاز تخفٌفها بقبلها حرفا ٌجانس حركة ما تحركتإذا _ 8

أخطا القارئ= القارئ المأل والمدود فً عجوز وضمٌر ورسالة تتحول إلى الهمز  قرأ= 

                                                           
62-19ت[، ص -ط[،]د-_ أحمد زرقة . لؽة الكتابة. ]د

1
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ولوم  ،من  ورسائل والعكس وارد أٌضا إذ أن الهمز فً النحو آو وضمائرفً عجائز 

 .والهادي وراس ومال ببروإٌمان 

فٌما حركتان وال مٌدان ولهذا كان  لٌلتقًوالمقرر فً علم العربٌة بال فالؾ أو نزاع أنه 

 وصفراء  حرماتنحو  الثانٌة همزة بإبدالالعربً ٌتخلص مما قد ٌجتمع منه األلفان 

 .وحو راءولمٌاء 

 رسم الهمزة :_

أذن وإذا توسطت مفتوحة بعد مفتوح ،مثل أكل  ابتداءترسم على األلؾ :إذا وقعت _ 1

وإذا تطرقت  –سؤل أو مفتوحة بعد ساكن مثل مسؤلة أو ساكنة بعد مفتوح مثل رأس  ل:مثا

 بعد مفتوح ملجؤ.

  رءوؾ مثل:ترسم بعد الواو: إذا وقعت مضمومة أو بعد مضموم _ 2

وإذا توسطت  ٌبدأذئب  ،ترسم على النبرة: إذا وقعت مكسورة أو بعد مكسور مثل أفئدة_ 3

 بعد ٌاء الساكنة مثل هٌئة.

وإذا تطرقت بعد مدود  مروءةترسم مفردة إذا توسطت بعد ألؾ المد واو مثل: عباءة و _ 4

 .دؾء بدء  ملًء ،أو ساكن مثل:ساء 

 المدة:

هً المتولدة عن الهمزة مفتوحة مرسومة على األلؾ عندما تلتقً مع األلؾ المد بعدها      

بمعنى  أوالة ،المد فً أولى أولئكت األلؾ بواو مبدأ : مٌدان وتم ، ملجآنكما فً الملجؤ : 

 اآلخرة –اآلن  ،صاحبات ومن كلمات التً نالحظ فٌها المد :آدم 

أن المد ٌكتب ب األلؾ إذا مكان واوا أو ٌاء إال األلؾ فإنها تقلب إال منه مثل : أدم =  بمعناه

 .آدم
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د إلى لٌست من الحروؾ الصحٌحة فً الكلمة وإن األلؾ فً قال وباع تعو فالمدود    

و ب ي ع بٌنما تبدو الهمزة وكؤنها من األصول . –ق و ل  أصلها
1

 

فً العدٌد من الكلمات ألنها تإدي وظٌفة محددة كذالك الواو والٌاء ؼٌر مدٌنٌن كما  

  .سنرى الحقا

 وثمة فرق المدود والحروؾ التً ترمز لها.

الواو فً ؼول وفول وبوق فإنها فالواو فً ورد ولذا ترمز إلى حرؾ )بٌنما ترمز الٌاء( أما 

  .ترمز إلى صوت فقط

 والٌاء فً ٌلد وٌزن ترمز إلى حرؾ بٌنما ترمز الٌاء فً رامً وهانً إلى صوت فقط       

 ترمز إلى حرؾ أما فً قال ونام فإنها ترمز إلى الصوت فقط. أخذ -أمر –واأللؾ فً أكل 

صوات تسمح بحرٌة مرور الهواء فً والفرق بٌن هذه األصوات والحروؾ هو أن األ      

التعامل عند  ٌجوز مجراه بٌنما تعترض حروؾ الهواء فً أحد مدارج النطق ولهذا كله ال

البحث بالحروؾ المكتوبة فقط بال دراسة األصوات اللؽوٌة المكونة لهذه الحروؾ مراعٌن 

 نها بالحروؾ ومن حٌث كٌفٌة تدوٌ فً اللؽة من حٌث هً الظاهرة الصوتٌة االختالؾمدى 

بنا التفرٌق بٌن المد الذي ٌعود إلى أصل وبٌن المد الزائد ألن المد األصلً  وبجدر     

أما المد الزائد فإنه ٌحذؾ أو  االشتقاقٌةٌضل موجود بؤشكاله المختلفة فً أؼلب الصٌػ 

 .عندما من صٌؽة إلى أخرى ،ٌستبدل بؽٌره

عاد –مال  -مثل قال تصرٌفهاثٌة وٌبقى فً جمٌع المد األصلً ٌتوسط الكلمة العربٌة الثال   

م ي ل ق و ل ألن الواو والٌاء ال تكونان من الزوائد فً الصٌؽة الثالثٌة وإنما  ، من ق و ل

الزائدة هً الواو الموجودة فً فعول والٌاء الموجودة فً فعٌل واأللؾ الموجودة فً فاعل.
2

 

القرى تعود إلى أصلها الٌاء عند ردها إلى  ،الؽنىالمدى ،_ واأللؾ المنقلبة عن الٌاء فً 

 الجذر.

                                                           
61ت[، ص  –ط[، ]د -لؽة الكتابة ] د –_ أحمد زرقة 

1
  

66ت[، ص-ط[ ]د-_ أحمد زرقة. لؽة الكتابة، ]د
2
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تعود إلى أصلها الواو  ،صبى والعال وعمى ،قفى  ،واأللؾ المنقلبة عن الواو فً عصى   

 عند ردها إلى الجذر أٌضا.

 نحو األسماء:المبحث الثالث: 

قد ٌبدأ الكالم بفعل إما أن ٌكون ماضٌا أو مضارعا أو أمرا ولكن إن رأٌنا  _ المبتدأ:1

العاملون  –فالؽالب أن ٌكون مبتدأ نحو الحق واضح الطالبان ناجحان  باسمكالما مبدوءا 

 .أخوك صادق ...إلخ –نشٌطون 

 أشكال المبتدأ:_ 

 .صرٌح مثل :الكرٌم محبوب اسم_ 

 ._ ضمٌر منفصل مثل :أنت هادئ

خٌر لكم، والمبتدأ معرفة  اجتهادكموالتقدٌر  ،لكم واخبرا تجتهدوامصدر مإول مثل: وأن _ 

لح خٌر من كالم وقد ٌؤتً نكرة مفٌدة مثلك عمل صا ،بصورة عامة مثل: الحٌاة حلوة 

 .صالح وتفٌد التكرار

 فً الدار رجل أو ظرؾ مثل: فوق الشجرة عصفور مثل:إذا تقدم علٌها جار ومجرور 

لوال زٌد ألكرمنك والتقدٌر لوال زٌد  مثل: بعد لوال مبتدأ دائنا وخبر محذوؾ وجوباوما 

 موجود.

 وٌتقدم المبتدأ وجوبا:_

وما التعجبٌة وكم الخبرٌة  واالستفهام_ إذا كان من أسماء الصدارة وهً أسماء الشرط 1

مثل: ألنت أصدق عندي. االبتداءومصحوب الم 
1

 

 .بالفاعل مثل: سلٌم سافر ٌتلبسإذا كان بتؤخٌره _2

                                                           
142ت[، ص -ط[ ]د-لؽة الكتابة، ]د -_ أحمد زرقة

1
  



 الفصل الثاني                                                            دراسة وصفية وتحليلية للكتاب
 

19 
 

فً النحو هو  واالبتداءأو ما فً معناها مثل :ما أنت إال كاتب  باال_ إذا قصر على الخبر 3

 ٌبتعدفً أول الكالم ؼٌر مسبوق بعامل ٌإثر فٌه نحو القطار  االسموقوع 

 بتداءواال االبتداء،هو العامل فً المبتدأ وأن العامل فً المبتدأ الذي رفعه هو  واالبتداء

 عامل مفهوم عقال ال لفظا وكتابة وحكم المبتدأ أن ٌكون معرفة أي قانونه وقاعدته.

مبتدأ البد لنا من أن نبحث عن خبر ألن المبتدأ وحده ال ٌفٌد  اسماعندما نقرب  :_ الخبر2

 أٌة معلومة.

أما لو قلنا أحمد قائم لفهمنا شٌئا عن  ،به أحمد فهم من كالمنا ما فلو قلنا أحمد وسكتنا ما

 أحمد.

المرفوع بعد  االسمفكل مبتدأ البد له من خبر مثل :قولنا قائم من جملة أحمد قائم والخبر هو 

جملة مفٌدة ركناها األساسٌان  هطالالمبتدأ بحٌث ٌعطً مع المبتدأ معنى مفٌدا فجملة المطر 

 :سلٌم عندك المبتدأ والخبر. وقد ٌكون الخبر ظرفا مثل 

_ أو جارا ومجرورا مثل: سلٌم فً الدار . وكل منهما متعلق بمحذوؾ واجب الحذؾ مثل 

 سندرسه فٌما بعد مثل: المطر ٌهطل. كائن أو مستقر موجود وقد ٌكون الخبر جملة وهو ما

الجملة الفعلٌة هً الفعل مع الفاعل مثل : ذهب أحمد والفعل والفاعل هما ركنا  الفاعل:_ 3

 الذي ٌرد بعد الفعل. االسمسوى ذلك من الروابط والفاعل هو  وما ملة الفعلٌةالج

وما كان ضمٌرا مستترا مثل : سعٌد ٌقوم وتقدٌره هو والفاعل ضمٌر مستتر فً الفعل الذي 

 بعده مثل :ٌحسن أن ٌجتهد

 .اجتهادكوأن ما بعدها فً تؤوٌل مصدر الفاعل والتقدٌر ٌحسن 

أن ٌؤتً الفاعل متصال بفعله ثم ٌؤتً بعده المفعول به مثل: كتب األصل  الفاعل:_ نائب 4

 .الطالب الدرس
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 ،ولكن قد ٌحذؾ الفاعل من الجملة وٌإتً بالمفعول به نائبا عنه فٌسمى نائب فاعل     

الذي لم ٌذكر معه فاعل مثل: كتب الدرس واألصل كما رأٌنا كتب  االسمونائب الفاعل هو 

 الطالب الدرس.

 إلى ما فنا الطالب الذي هو فاعل كتل لؽرض من األؼراض وبقى الفعل محتاجافحذ     

الفاعل فالتبس بالفاعل صورة و  إحكامفؤقٌم المفعول به مقام الفاعل فؤعطى جمٌع  ٌلزمه 

وتم  ،احتاج إلى تمٌٌز إحداهما عن اآلخر فبقى العمل مع الفاعل على صٌؽته األصلٌة 

 الفعل مع نائب الفاعل ماضٌا كان أو مضارعا. تؽٌٌره مع نائب الفاعل وٌؽٌر

مثل : خلق اإلنسان  قبل اآلخر ٌؽٌر الفعل المضارع مع نائب الفاعل بضم األول وكسر ما

 ضعٌفا.

بٌع  –قٌل –نقول  -باع -وإذا كان الفعل الماضً أجوفا مثل :قال
1

 

حزن  –مات الرجل  –حزٌنة  -ماتوهناك أفعال ال تحتوي فً ذاتها على سمة العمل مثل: 

 الرجل.

الذي ٌعمل عمل الفعل مات أو حزن بل أن السمة هنا هً فعل  االسمالفاعل هنا لٌس هو     

وهناك عالقة وثٌقة قائمة بٌن الفعل وفاعله ما ٌفرض الجمع بٌن الفعل وفاعله فً  حركة.

 ركن واحد مثل: جاءت المعلمة فالفعل هنا ٌتبع فاعله وٌتخذ عالمة التؤنٌث.

وعلٌنا أن نعلم أن طبٌعة النظام اللؽوي فً العربٌة تقوم على ثنائٌة التذكٌر والتؤنٌث ولٌس 

 ٌقال له حٌادي كما فً اللؽات األخرى وعلى سبٌل المثال البحر. هنالك ما

 تقول هاج البحر وهذا البحر.

أو بناء  وإذا كان الفاعل مإنثا أتى فعله بتاء ساكنة فً آخر الماضً مثل قامت هند     

ٌتحقق اإلتباع القائم بٌن الفعل وفاعله  . والالمضارعة فً أول المضارع مثل: تسافر قاطمة

 إذ باعدت بٌنهما عناصر كالمٌة مثل تفوق على الطالب والطالبات.

                                                           
146ت، ص -ط، د-_ أحمد زرقة. لؽة الكتابة. د
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 والفاعل ثالثة أقسام: صرٌح.وضمٌر ومإإل.

كان ضمٌرا  اكان اسما ظاهرا مثل: قام أحمد جاء فتى والفاعل م والفاعل الصرٌح ما

 تاء فً قمت .متصال كا

 .قام إال أنا أنا من جملة ما مثل:كان ضمٌرا منفصال  وما

 وٌعتبر الفعل المضارع مع نائب الفاعل بضم أوله وفتح آخره مثل : ٌكتب الدرس.

 وإذا كان الفعل المضارع أجوفا مثل :ٌقول وٌبٌع نقول ٌقال وٌباع.

 ومن أسباب حذؾ الفاعل:

 فالخالق هو هللا  ،ؼال حاجة لذكره مثل :خلق اإلنسان ضعٌفا_ العلم به 1

 إذا لم ٌعرؾ المتكلم السارق. ،_ الجهل به فال ٌمكن تعٌٌنه مثل :سرق البٌت6

_ الخوؾ منه ألنه شرٌر مثل: سرق الكتاب إذا كان المتكلم ٌعرؾ السارق ولكن لم ٌذكره 3

 خوفا منه ألنه شرٌر على سبٌل المثال.

ضرب إبراهٌم إذا كان المتكلم ٌعرؾ الضارب ولكن لم ٌذكره خوفا  مثل:ٌه _ الخوؾ عل4

 علٌه.

الذي ٌقع علٌه فعل الفاعل نحو فتحت الكتاب وهو الذي ٌكون  االسموهو  به:_ المفعول 5

 جوابا لماذا كتب زٌد هو الوظٌفة.

احد وذلك بان وٌتعدد المفعول به فً الكالم إذا كان الفعل متعدٌا إلى أكثر من مفعول به و

ٌتعدى إلى مفعولٌن أصلهما مبتدأ وخبر نحو ظننت أحمد ناجحا.
1

 

 واألفعال التً تتعدى إلى مفعولٌن هً أخوات كان من أفعال المقارنة والرجاء والشروع.

 وأخوات ظن من أفعال الظن والٌقٌن والتحوٌل:
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علم   –سلب –سؤل  -لٌس أصلهما مبتدأ وخبر هً: ألٌسوهناك أفعال متعدٌة إلى مفعولٌن 

–أخبر  -أبدى-أنبؤ -هً : أعلم مفعوالتأعطى .... واألفعال المتعدٌة إلى ثالث  -منح -حرم

نحو علمت أحمد الخبر صحٌحا واألصل فً المفعول به أن ٌتؤخر عن  –نبؤ -خبر –حدث 

 عل فً موضوعٌن:الفاعل. ولكن ٌجوز تقدٌم المفعول به على الفعل والفا

_ أن ٌكون مفعوال لجواب ما وال فاصل بٌنهما وبٌن الجواب ؼٌره ونحو فؤما الٌتٌم فال 

 تقهر

نحو من أكرمت وٌجب تقدٌمه  واالستفهام_ أن ٌكون من أسماء الصدارة كؤسماء الشرط 

 على الفاعل:

 ظاهرا نحو:أكرمنً أخوك. اسماإذا كان ضمٌرا والفاعل  1

 ل ضمٌر ٌعود على المفعول به نحو: سكن الدار بانٌها.أن ٌتصل بالفاع 6

 نحو كسر الزجاج خالد وٌجوز حذؾ الفعل لقرٌنة. فإنماأن ٌكون الفاعل محصورا  3

تسؤلنً ماذا صنعت فؤجٌب خٌرا واألصل صنعت خبرا وٌجوز حذؾ الفعل وجوبا فٌما ورد 

 هال ونزلت سهال.سماعا كاألمثال وما سار مسارها نحو : وسهال فالمعنى أتٌت أ
1
 

 واالختصاصوإنما ٌجب حذؾ الفعل قٌاسٌا مطردا فً تراكٌب اإلؼراء والتحذٌر 

 .واالشتؽال

 _ تراكٌب اإلؼراء وهً حث المرء على أمر محمود لٌفعله نحو الصدق الصدق.

 هو مفعول فً المعنى نحو : دارك رأٌتها. فٌها ما وهً عندما ٌتقدم االنشؽال_ تراكٌب 

الشباب   –نحن  وهً حذؾ الفعل وجوبا بعد ضمٌر المتكلم نحو: االختصاص_ تراكٌب 

 نمقت الجبن.
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تماثل حروفه حروؾ الفعل الذي قبله نقول  اسماإذا وجدنا فً النص  المطلق:_ المفعول 6

 عنه مفعوال مطلق.

مثل: أكرمت الصدٌق إكراما الئقا وٌذكر المفعول المطلق بعد فعل من لفظه لتؤكٌد معناه 

 مثل: وكلم هللا موسى تكلٌما.لبٌان عدده مثل : وقفت وقفتٌن 

 لبٌان نوعه مثل:مشٌت مشٌة الخٌالء. والمصدر الواقع مفعوال مطلقا لفظً ومعنوي 

 :المصدر اللفظً

 األصول كما فً قولنا ضربته ضربا. وقؾ الفعل فً مادته وحروفه ما

 المصدر المعنوي:

 من قولنا جلست قعودا. مقصودوقؾ معنى الفعل دون لفظه كما فً  هو ما

وٌسمى نائب مفعول مطلق ونائب المفعول المطلق هو نائب المصدر وٌعطً حكم المصدر 

 وتنوب عنه األشٌاء التالٌة:  فً كونه منصوبا على المفعولٌة المطلقة

 ؼسال وكلمتك كالما وسلمت سالما. اؼتسلتالمصدر نحو أعطٌتك عطاء و  اسم_ 1

 _ صفته نحو صبرت أجمل الصبر واألصل صبرت أجمل الصبر.6

سرنً  ،_ مرادفه وذلك بؤن ٌكون من ؼٌر لفظه مع تقارب المعنى نحو :كرهته بؽضا3

 فرحا.

أي رجع رجوع  فصاء وقعد القر القهقرىٌدل على نوع المصدر نحو : رجع  _ ما4

 القهقرى

 ٌدل على عدده مثل :زرته ثالثا _ ما5

 ٌدل على آلته التً ٌكون بها نحو:ضربت عدوي سوطا. _ ما6

نحو:ما أكرمت ضٌفك وأي جلوس تجلس والمعنى أي جلوس  االستفهامٌتان_ ما و أي 7

 .تجلس أجلس
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ٌل ترحل تجلس أجلس ومهما تقؾ أقؾ وأي رح _ وما مهما وأي الشرطٌات نحو: ما8

 أرحل

 وانتظرتكل المٌل  ا_ كل و بعض وأي الكمالٌة مضاعفات إلى المصدر نحو: فال تمٌلو9

 فصفة المصدر هنا هً : ،اجتهادوأجتهد أي  انتظارأي 

 جمٌلة. بة_ المصدر المتصرؾ: نحو كتبت كتا

 -_ المصدر الؽٌر المتصرؾ: وهو الذي ٌالزم النصب على المفعولٌة المطلقة نحو : البتة

 تبا له والمعنى أهلكه هللا.–أٌضا 

 نحو: قمت القٌام. قطعا صدقا وٌختص المصدر بالعا هدٌة -قٌناٌ -خصوصا -خاصة -حقا

 شكرا هلم جدا. -ومن نائب المفعول المطلق :جدا بمعنى كثٌرا

 ألجله :المفعول _ 7

 للمعلم  احترامامصدر ٌذكر لبٌان علة وقوع الفعل وسببه نحو: قام التالمٌذ 

فاحترم مصدر ذكر سببا لوقوع الفعل الصادر من التالمٌذ وٌشترط فً المفعول ألجله أن 

 ٌكون: _ مصدرا قلبٌا

، وفاعل االحترامالزمن والفاعل فزمان القٌام مرتبط بزمان  شٌئٌنأن ٌتحدد هو والفعل فً  -

كان مصدرا لفعل منبعث عن  بالمصدر القلبً ما اوقد أرادو االحترامالقٌام مرتبط بفاعل 

 باتت عنه فً الحقٌقة. الباطنٌةالحواس 

تلك  استرحتمشارا به إلى المصدر سواء أتبع بالمصدر نحو  اإلشارة: اسم_ 12

 ت ذلك.. أم لم ٌتبع كؤن ٌقال: هل صبرت صبرا جمٌال فتقول صبراالستراحة

المفعول الحقٌقً لفاعل الفعل إذا لم ٌوجد من  تعرب ألفاظ المصدر مفعوال مطلقا ألنها

 الفاعل إال ذلك الحدث.

 -دوالٌك–سعدٌك –معاذ  -وٌلحق بالمفعول المطلق المصادر السماعٌة وهً :سبحان

 والمصادر المفعول المطلق إما مبهم أو مختص أو متصرؾ أو ؼٌر متصرؾ.

 المبهم :المصدر _ 1

 وإنما ٌذكر لمجرد التؤكٌد نحو: قمت  ،وهو ٌساوي معنى فعله من ؼٌر زٌادة وال نقصان    
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 قعدت قعودا. -قٌاما

كفرا. حمدا .  وقد ٌذكر بدال من التلفظ بفعله. وٌعرب نائب مفعول مطلق نحو:إٌمانا ال

 وشكرا. سمعا وطاعة.

 ،وعا أو عددا نحو:سرت سٌر العقالءزاد على فعله بإفادته ن هوا ماالمصدر المختص: _6

 وضربت اللص ضربتٌن والمفٌد عددا ٌثنى وٌجمع.

 فالمصدر طلبا مفعوال ألجله منصوب بٌن العلة التً من أجلها ذهبت إلى الرٌؾ

المصدر  -هو طلب الراحة وقد شارك الحدث وهو الفعل ذهبت فسبب الذهاب إلى الرٌؾ

وفاعلهما واحد وهو  ،وهو طلبا فً الزمان والفاعل فإن زمانهما واحد وهو الماضً

 المتكلم.

ٌقع بعد الواو التً بمعنى مع لٌدل على من حصل الفعل  اسموهو  المفعول معه:_8

 بمصاحبته،نحو :جاء القائد والجٌش.

 عول معه على عاملة الفعل وما فً معناه نحو: سرت والنهر أي مصاحبا وال ٌتقدم المف

ٌؽرك الؽنى  نحو: ال ،وٌجب أن تكون المعنٌة مقصودة من المتكلم ،ومقارنا له شًءله فً 

 والبطر.

فإن المعنى المراد لٌس النهً عن األمرٌن وإنما هو عن  األول مجتمعا مع اآلخر.وإن 

تؤكل  بعدها المضارع دلت على المشاركة والمصاحبة نحو: الكانت الواو المعٌة ونصب 

وتتكلم.
1

 

والمعنى ال تؤكل مع الكالم فما المشاركة فً الحكم مع المصاحبة فٌه واو المعٌة   

 تضمر بعدها أن الناصٌة للمضارع وجوبا.

 

 

                                                           
147-145_ أحمد زرقة. لؽة الكتابة. نفس المرجع. ص  
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 المفعول فٌه: _9

ٌبٌن زمان الفعل ومكانه نحو: حضرت ٌوم الخمٌس أمام القاضً والبد فً كل  اسم         

ظرؾ من متعلق به فعال أو شبه فعل كالمصدر والمشتقات وهو على تقدٌر فً الزمان 

 والمكان نحو: درست لٌال ونمت صباحا والتقدٌر  درست فً اللٌل ونمت فً الصباح.

 _ ومن ظروف الزمان: 

  ،و أٌان : مر بنا آففانا من الدهر أنفا بمعنى ساعة نحوعشت معك أ أنا بمعنى وقتا نحو:

 قط بمعنى متؤخرا وتعرب نائب ظرؾ زمان. -حقا -أثناء -حٌنما إذ آونة ،أمس

 –فوق  -على ٌمٌن -شمال -دون –أٌنما  –أٌن  –ثم –هنا –_ ومن ظروؾ المكان:أمام 

 فوق. -خلؾ –أسفا –قدام 

 الزمان والمكان:_ من الظروؾ المشتركة بٌن 

 .للزمان والمكان مع : ظرؾ

 .ظرفان للزمان والمكان ،لدى :لدن

 .قبل :ظرؾ للزمان أو المكان

 .بعد :ظرؾ للزمان أو المكان

وجب أن ٌكون حسب  ،أما إذا لم ٌتضمن الظروؾ معنى فً المثل: المٌل الجزء من الفرسخ

 العوامل.

  المنادى:_ 12

لذلك ،إن المقصود من النداء هو دعوة المخاطب وتنبٌه لإلصؽاء وسماع ما ٌرٌده المتكلم 

 فهو موجه إلى من ٌفهمون العقالء وقد ٌنادي ؼٌر العقالء لسبب بالؼً

ومن أنواع المنادى  والندبة واالستؽاثةوهنالك المنادى الحقٌقً والمنادي الترخٌم والتعجب 

 الحقٌقً:
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 محمدون ٌا محمد ٌا وهو الذي لٌس مضافا وال شبٌها بالمضاؾ نحو: ٌا _ المنادى المفرد1

 محمدان.

 ٌا _ المنادى النكرة المقصودة عندما ٌزول إبهامها وتصبح دالة على معرفة معٌنة نحو:6

 رجل.

_ المنادى النكرة ؼٌر المقصودة وهً التً ال تدل ؼلى معٌن بل على مبهم ؼٌر معٌن 3

 فضل وطنك هنا نقصد أي عاقل.عاقال تذكر  ٌا –نحو 

 .رجال العلم بعده مضاؾ إلٌه نحو : ٌا _ المنادى المضاؾ وهو ما4

 ._ المنادى الشبٌه بالمضاؾ5

 .رجال عظٌما ساعدنا ٌا -كؤن ٌكون منصوبا نحو

 .ساعٌا للمعالً ٌا -أو بعده جار ومجرور متعلقان به نحو

 .تظلم بعده فاعل الواسعا سلطانه  ٌا -أو ٌكون عامال فٌما بعده نحو

 بعده مفعول به اقتربراكبا فرسا  ٌا

إشارة وٌعرب عطؾ بٌان إذا كام  اسملفظ أٌها أو أٌتها أو  وٌجب رفع تابع المنادى بعد

 حامدا وصفة إذا كانت مشتقا.

ٌاسعا فً مناداة  -_ منادى الترخٌم : وهو حذؾ أواخر الكلمة فً النداء للتخفٌؾ نحو6

 فاطمة. فً نداء ٌافاطم  ٌاسعاد وٌا

فً مناداة  ٌسعا -_ منادى الترخٌم : وهو حذؾ أواخر الكلمة فً النداء للتخفٌؾ نحو6

 فاطمة. فاطم فً نداء ٌا ٌاسعاد وٌا

للكرام للفقراء وأركان  ٌا -: هو نداء من ٌعٌن على دفع شدة نحواالستؽاثة_ منادى 7

بٌاء  اقترنتإذا  المستؽٌثاتكسر الالم فً به بالم مفتوحة ؼالبا ولكن ت المستؽٌثات االستؽاثة

 ٌا -ٌالً -المتكلم نحو
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 _ منادى التعجب: إذا تعجبنا من جمال البحر أو ساعة الؽروب أو من الربٌع.8

 .لربٌع وٌا وٌا للؽروب للبحر ٌا –تقول 

المتعجب منه ٌؤتً مجرورا بالم ومسبوقا بؤداة النداء والتعجب وقد تحذؾ الالم  فاالسم

عجبا وللتعجب صٌػ سماعٌة منها النداء فً  المتعجب منه ألؾ تقول ٌا االسموتزاد فً آخر 

 كثرة الفقراء. ؼٌر موضعه الحقٌقً ٌا

كبداه  جع علٌه ٌامتف وأبتاه -_ المنادى المندوب :هو نداء المتفجع أو المتوجع منه نحو

 متوجع منه.

الندبة أسلوب رثاء وحزت وتفجع وتوجع وأدائه واو تشاركها  -المندوب اسموٌطلق علٌهما 

 نقول وافلسٌناه واندلساه. األداة ٌا

وهاء السكون وٌجوز أن ٌنادى نداء  الندبةبؤلؾ  ٌنتهًالمندوب  االسمومن المالحظ أن  

واعبد هللا عبد  واسٌٌوٌة منادى مندوب مبنى على الكسر فً محل نصب ،ومحمدعادٌا نقول 

 المنادى مندوب منصوب ألنه مضاؾ.

 _ المستثنى :

قبله نحو:  من حكم ما االستثناءبعد إال وإحدى أخواتها من أدوات  : هوا إخراج مااالستثناء

 .حضر الرجال إال زٌدا

بٌن  -لرجال مستثنى منه وزٌدا مستثنى وللمستثنى تسع أدوات هً:إالفالحكم هو الحضور وا

 قسمان متصل ومنقطع. وللمستثنىٌكون  ال -لٌس–حاشا -عدا -خال–سوى  -ؼٌر–

 كان المستثنى منه مثل حضر الطالب إال عبد هللا ماالمستثنى المتصل:

 من الجنس. استثناءالمتصل ٌفٌد التخصص بعد التعمٌم ألنه  فاالستثناء
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هو عدم وجود رابط بٌن المستثنى والمستثنً منه ولٌس المستثنً جزء  ومعنى المنقطع:

المنقطع لٌس فٌه  بؤالالمعنوي موجود وحكم المستثنً  االتصالدقٌقا من المستثنى منه ولكن 

 نصب.

 .أما فً الربٌع ؼٌر الشتاء فإنها تعرب خبرا

 .حضر ؼٌر عبد هللا) ؼٌر فاعل( وفً ما

 .مررت بؽٌر عبد هللا )ؼٌر مجرور بالٌاء( ماو

 _ التمٌٌز:

صفا ناب كانوا ٌكون مشتقا إال إذا  جامدا وال اسمانكرة واألصل أن ٌكون التمٌٌز  اسم      

هلل دره فارسا واألصل هلل دره رجال فارسا وٌصلح التمٌٌز لدخول من  -. نحوموصوفةعن 

 علٌه وٌمكن القول هلل دره من فارس.

 تمٌٌز الذات:_ 

ما كان بعد عدد  عندي قنطار قمعا وهو -نحو مبهم ملقوط  لالسمالمفسر  وهو التمٌٌز    

 عشرٌن كتابا. اشترٌت -نحو

 .رطال عسال اشترٌت -كان بعد وزن نحو وما

كٌل وزن أو مسافة فهو جاء بعد عدد  قطعة أرضا فكل ما اشترٌتوما كان بعد مسافة مثل 

  .تمٌٌز

 التمٌٌز العدد الصرٌح مفردا أو منصوبا من أحد عشر إلى تسعة وتسعٌن._ ٌكون 

 عشر خطٌبا وتسعة وتسعٌن مدعوا. احدنقول حضر الحفل 

  .إذا جاء بعد التمٌٌز العدد كؤحد عشر وأخواتها وعشرٌن وأخواتها

لفظ التمٌٌز نحو: عندي أربعة عشر طالبا ذكٌا  باعتبارنعت )صفة( أن نقوده منصوبا 

 .دي أربعون طالبا ذكٌاوعن
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 تمٌٌز النسبة:_ 

حسنت األرض نباتا فطابت القرٌة هواء وكفاك  –كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة نحو  ما

 هللا رزقا

تحمل تفسٌرات مختلفة ولكن اإلبهام زال بقولنا هواء  وكانت هذه الجملة بدون تمٌٌز     

 ونباتا ورزقا.

ٌفٌد التعجب بؽٌر صٌؽتها ما أفعله وآفعله  الواقع بعد ما االسمومن تمٌٌز النسبة      

 ٌاله ربٌعا وهلل دره عظٌما وحسب عبد هللا خلقا. -به.نحو

 أنت أعظم أخالقا–وتعمل صٌؽة أفعل للتفضٌل عمل فعلها بنصب التمٌٌز وهو األكثر نحو 

 _الحال:

مثل: جاء نبٌل راكبا وأدب صفة تذكر لبٌان هٌئة الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل     

أصل الخال وٌشترط فً  . فراكب هً حال ونبٌل هو صاحب الحال وجاء هوولدك صؽٌرا

 الحال ثالثة شروط.

 طلعت الشمس صافٌة–_ أن ٌكون صفة منتقلة ال ثابتة وهذا هو األصل فٌها نحو 1

 جاء وحده ألي منفردا. -_ أن تكون نكرة ال معروفة نحو6

 احبها فً المعنى نحوك جاء سعٌد راكبا فإن الراكب هوا نفسه سعٌد._ أن تكون نفس ص3

 بمشتق فً ثالث حاالت: مرونةوقد تكون الحال جامدة 

 .هجم الفدائً أسدا أي شجاعا كاألسد -أ_ أن تدل على تشبٌه نحو

 .متقاضٌٌنبعته السٌارة ٌدا بٌد أي  -ب_ أن تدل على مشاركة نحو

تكون حال ؼٌر مإولة  وقد مرتٌنأقبل القوم رجال رجال أي  -ج_ أن تدل على ترتٌب نحو

 بمشتق فً خمس حاالت:

 .حال وعربٌا صفة قرآنإن أنزلناه قرىنا عربٌا .  -+ أن تكون موصوفة نحو
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 .اشترٌت الثوب ذراعا -+ أ، تدل على مستعٌر نحو

 .هذا سٌفك خشبا -+ أن تكون نوعا لصاحبها نحو

 .هذه فضتك عقدا -أن تكون أصال لصاحبها نحو+ 

 .بٌتك حجارة هذا-+ أن تكون أصال لصاحبها نحو

 :ومن ألفاظ الحال

 .آحادا وتفرقواإجتمعو زمرا  -_ آحاد بمعنى منفردٌن نحو

  ._ إربا إربا نحو قطعة إربا إربا جزآن مركبان منصوبان على حال

 .أماما اذهبمإول بمشتق ٌعرب متقدما وٌعرب حاال نحو  اسمأماما: 

 مإول بمشتق حال منصوبة. اسمأوال:

 _ الصفة :

تابع لكلمة قبله معناها أو ٌكمل معنى مرتبط بها فالنعت مثل المنعوت ٌكون مرفوعا أو 

 جرورا أو مذكرا أو مإنثا أو جمعا.منصوبا أو م

وعالمته أن فٌه ضمٌرا ٌعود ؼلى منعوت.  منعوتةكان ٌوضح  _ النعت الحقٌقً : هو ما

 هذا شارع طوٌل ففً ضمٌر تقدٌره هو ٌعود إلى منعوت -مثل

آخر مذكور بعد النعت  شًءبل  المنعوتكان النعت فٌه ال ٌوضح  : هو ماألسببً_ النعت 

تلمٌذ نظٌفة ثٌابه فنظٌفة صفة  تلمٌذ لم توضح بل وضحت ثٌابه  -ٌرتبط المنعوت نحو

 به.المرتبطة 

ٌفهم هذا المعنى بؽٌر النعت  _ النعت التؤسٌسً:  هو النعت الذي ٌدل على معنى جدٌد ال

 مثل: أعجبنً الخطٌب الشاعر

 -التؤكٌدي أو المإكد: هو النعت الذي ال ٌدل على معنى جدٌد ولكنه ٌإكده نحو  ت_ النع

 عرفت العالم بارع.

الموصوؾ هو الذي دل على ذات  واالسمبق. البارع صفة للعالم لم تفد إال توكٌد المعنى السا

 وهو قسمان: وحقٌقته الشًء

 ؼزال. –شجرة  –عٌن ٌدل على معنى موجود مادٌا  اسم_ 1
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معنى ٌدل على معنى موجود بؽٌره مثل: العلم. الشجاعة. الكرم. ومعناه هو النافع  اسم_ 6

هو الضار. ألعدمً و
1

   

 _البدل :

كلمة أخرى هو المتبوع وفائدته البدل تقوٌة الكالم وتوضٌحه أحد التوابع الذي ٌذكر بعد 

  .رجل بدل من هذا مثل: إن الرجل صادق فا

 _ أقسام البدل:

 _ ٌدل كل من كل )مطابق(1

 أن  ٌكون البدل نفس المبدل منه ؼٌر أن البدل أوضح ولوال ذلك ال مبرر إلبداله وهو

بالمبدل منه مثل : أشرقت الؽزالة الشمس وهذا النوع من البدل ال ٌحتاج إلى رابط ٌربطه 

 .فالشمس بدل من الؽزالة لكنها أوضح

_ بدل بعض من كل )بدل جزء من كل( وهو أن ٌكون البدل جزء حقٌقٌا من المبدل منه 6

مثل أكلت الرؼٌؾ نصفها وفً هذا البدل ضمٌر ٌرجع إلى المبدل منه نصؾ بدل من 

ٌحتاج إلى رابط ٌربطه بالمبدل  الكل من الكل الوبدل الرؼٌؾ والهواء ترجع إلى الرؼٌؾ.

 منه. وبدل البعض ٌحتاج إلى رابط.

 _ التوكٌد :

 .ٌفٌده اللفظ اآلخر وهو نوعان : لفظً ومعنوي لفظ ٌفٌد تقوٌة ما

 .مثل: حضر المدرس المدرس ،أ_ اللفظً ٌكون بتكرٌر اللفظ األول أو مرادفه

نقول جاء عادل نفسه وحضرت  ،نفس والعٌنب_ المعنوي وهو نوعان:توكٌد النسبة بال

 فاطمة عٌنها.

                                                           
155-153-156-151_ أحمد زرقة. لؽة الكتابة. ص 

1
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حضر الطالب كلهم وحضر  -_ توكٌد الشمول وٌكون بكل وكال وكلتا وأجمع نحو6

الطالبان كالهما والطالبتان كلتاهما وجاء المحتفلون أجمع. وهذا النوع من التوكٌد خاص 

( مفردة مركبة إذا جاء 3-12بالمعارؾ من األسماء وٌلحق بالتوكٌد المعنوي األعداد من )

 قبلها المعدود مثل: قرأت الكتب ثالثتها أو عشرتها أو خمس عشرتها بمعنى جمٌعها.

 ستقبلتك أنا مررت به إٌاهافهناك المإكد بضمٌر متصل ٌإكد بضمٌر منفصل ٌشابهه مثل 

 أنت ضمٌر منفصل توكٌد لفاعل محذوؾ لفعل األمر كل. ،كل أنت 

 المعطوف : االسم_ 

-بل -أم -أو -حتى -ثم -الفاء -هوا تابع بٌنه وبٌن معطوفه أحد حروؾ العطؾ العشرة: الواو

 لكن-ال

أو مثل:  -ثم -الفاء -_ بعض أدوات العطؾ: تجعل المتعاطفٌن ٌشتركان فً المعنى: الواو1

 أو سعٌد ،ثم،ق ،حضر خالد و

جاء  مثل: ما-كنل -_ بعض حروؾ العطؾ تجعل المتعاطفٌن مختلفٌن فً المعنى : بل6

 خالد بل لكن سعٌد

مثل: فً الدار محمد أم، -أم -_ بعض األحرؾ تجعل المتعاطفٌن مشتركٌن لفظا ومعنى أو3

  أو  محمد.

_ إذا كان حرؾ العطؾ هو الواو أو حتى وجب مطابقة الضمٌر العائد لهما مثل :أحمد 4

 أحمد ومحمد ومحمود زارونً،ومحمد زارانً 

 _ عطف البٌان :

مثل:مررت ببٌت القائد سعٌد ،هو تابع جامد ؼالبا ؼرضه التوضٌح والتخصٌص ال التوكٌد 

 ....سعٌد عطؾ بٌان للقائد مجرور .

 .ولعكسبدل كل من كل  إعرابهوكل عطؾ بٌان ٌصح 
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 المضاف ِإلٌه:

 ،كتاب القواعد ،اسم نسب إلٌه اسم سابق  علٌه لٌتعرؾ به أو ٌتخصص مثل : شجرة التفاح

 لٌتعرؾ إلٌهما بالثانً إن كان الثانً معرفة. اسمٌنفة نسبة بٌن واإلضا

فكلمة الؽرفة وضحت أي مصباح هو المقصود فؤزالت عنه  ،مثل: هذا مصباح الؽرفة

هو  اؾ مثلما إن عامل الجر هو المجروركالؽموض واإلبهام. وعامل الجر باإلضافة هو ال

ٌلحق  وتحذؾ من المضاؾ عالمة التنوٌن ونون المثنى وجمع المذكر السالم وما حذؾ الجر

 بهما مثل:

 _ هذا طالب العلم : حذؾ التنوٌن

 الطالبان العلم : حذؾ نون المثنى هذان_ 

 الصؾ: حذؾ نون الجمع               ا_ هإالء مجتهدو

 المجرور:   االسم_

وقال النجاة إن   حشا ،عدا ،خال ،باء القسم ،لىوهو الذي ٌقع بعد أحرؾ الجر الباء من إ

 المجرور بحرؾ الجر مفعول به فً المعنى، مثل: حضر المسافرون القرٌة بالطائرة.

ٌصل  معنى فرعٌا جدٌدا هذا من جهة ومن جهة أخرى الجملةفحرؾ الجر األصلً ٌكسب 

المجرور بحرؾ الجر فهو صلة وصل  معمولةٌتعلق به حرؾ الجر( وبٌن  بٌن عاملة ) ما

 والمعنى الفرعً. رربٌن المعنى المب

أما إذا كان حرؾ الجر ؼٌر أصلً فهو ال ٌإدي هذا المعنى بل معنى آخر ضمن حروؾ 

وهً تفٌد التوكٌد ال ٌحتاج إلى تعلٌق وال ٌإثر حذفها  -الكاؾ – الالم -الجر الزائدة من الباء

  لٌس من خالق إال هللا فً المعنى مثل : بحسبك األدب:

فإذا حذفت رب ناب عنها أو بل أو الفاء  ،زائدة حرفان رب ولعل  فحروؾ الجر المشبه با

 إلى متعلق وال ٌحتاج  مجرور لفظ مجرورهاوهً تإدي معنى فرعٌا 
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ٌؤتً بعدها إال األسماء الظاهرة ،وقد تتصل بآخرها ما  ال و ،وال تجر رب إال النكرات

 عن العمل. الزائدة فتكفها

ٌجوز حذفها بعد الواو ونسمٌها واو رب وٌبقى عملها ومعناها مثل: ولٌل كموج البحر اي 

 رب لٌل.

 ،الباء ،مجرور به وحروؾ الجر هً : الكاؾ اسمأسلوب الجر ٌتكون من حرؾ الجر ومن 

 منذ. ،من،حتى ،عن ،من ،الالم

 ثل: كتبت إلى زٌد م ولالختصاصإلى :النتهاء الؽاٌة المكانٌة مثل: صمت إلى 

 حتى :للزمان مثل: سرت حتى مطلع الفجر .

 .الؽاٌة مثل : خرجت من المدٌنة البتداءمن: 

 .من: لبٌان األصل مثل: عندي أساور من ذهب

 19الباء :للداللة على األداة مثل : ضرب الفارس بالسٌؾ 

  .الكاؾ: للتشبٌه
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وصلنا أخٌرا إلى توقٌع صفحة النهاٌة بعد هذه الجولة اللغوٌة التً أحدثت إلٌها هذه     

 الدراسة فً رحاب الفكر اللغوي قد أفرز هذا البحث من النتائج منها:

  .ألنهما بمعنى الجمع والضم، متً الكتابة والقراءة فً العربٌةتوحٌد كل

إن علوم األصوات والحروف والكلمات والمعجم والصرف والنحو واإلعراب هً التً      

من  انبثقفاخترع الكتابة ، الكتابة وفهم الموضوع اإلمالء التفاقكانت المقدمة الضرورٌة 

فكان بمثابة الجنٌن فً رحم الرٌاضٌات البسٌطة ممثلة بالحروف العربٌة د، األرقام والعد

 تحتضن العرب الٌوم تحت جناحٌها من المحٌط إلى الخلٌج. التً غدت أداة توحٌد

اللغة المكتوبة فً  اعتمدتهرسمنا حدود الفاصلة بٌن الكالم األولً المنطوق الذي       

وبٌن تلك اللغة المقروءة ، فً عالم جدٌد هوا عالم الرؤٌة الشفهًالبداٌة لتوثٌق العالم 

 ارتبطتحولها فً مٌادٌن الثقافة والمعرفة التً  والمسموعة والمنطوقة التً تفاعلت مع ما

 باألمة وكٌانها وعلومها وحضارتها عبر أجٌال وأجٌال.

وفً األخٌر نسأل هللا عز وجل أن ٌجعل هذا العمل فً مٌزان حسناتنا والحمد هلل الذي       

 هدانا لهذا ومكانا لنهذي لوال أن هدانا هللا.
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القلقشندي، صبح  األغشى فً صناعة اإلنشاء،  (،2004_أبو العباس أحمد بن علً )1

 القاهرة: الهٌئة العامة لقصور الثقافة. ، سلسلة الذخائر،1ج

. مكة 2، ط1( مقدمة إبن خلدون، تصحٌح وفهرسة، ط1994 السعٌد )_ أبو عبد هللا2

 مؤسسة الكتب الثقافٌة.المكرمة، 

دار  ( المهارات اللغوٌة، مستوٌاتها، تدرٌسها، صعوباتها، القاهرة،2006)مد رشدي _ أح3

 الفكر العربً.

 .[د.ت[، ]د.ط] _ أحمد زرقة، لغة الكتابة،4

 اإلتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلتٌن ،(1994_ حسنً عبد الباري)5

 .طباعة والنشراإلسكندرٌة المكتب العربً الحدٌث للاإلعدادٌة والثانوٌة، 

 عمان جدار للكتاب العالمً. ( أسس تعلٌم الكتابة اإلبداعٌة،2008_ رعد مصطفى )6

عمان :دار ٌس العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق،أصول تدر (،1999_ عبد الفتاح حسن )7

 الفكر.
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  الملخص

خضع لنظام معٌن فً ترتٌب األصوات، وجمع ومع ذالك فإنها ت اللغة أسبق من قواعدها،  

أ لذا فإن هذا الكتاب ٌحاول رسم حدود اإلمكانٌة تالقً الخط الحروف، وتكوٌن الكلمات، وتألٌف الصٌغ،

 فً األصوات والحروف والكلمات والمعجم والصرف والنحو واإلعراب واإلمالء.

عد الصوت صامتا عنصرا غٌر بالحروف وفً حدود كل حرف ٌ االقترانفاألصوات دائمة 

أما تغٌٌر صر األول ٌؤدي إلى ظهور حرف آخر، إن تغٌٌر العنت فهو عنصر مغٌر، ئاأما الصمتغٌر، 

وال تصل تجزئة فً الكتابة العربٌة إلى ؤدي إلى ظهور نوع آخر من الحروف، العنصر الثانً فإنه ال ٌ

لذي ٌقوم وبالتالً نظام وزن الكلمة العربٌة ٌقف عند الحرف ات، بل تقف عند حدود الحرف، أصوا

وإن ربط تلك الوظٌفة الوظٌفٌة فً وحدة واحدة هو أدنى جزء من الكالم  بوظٌفتً الجرس والحركة،

 لحرف.المكتوب أي ا

والضمة من جنس الواو لف، ولما كان السماع هو أبو  الملكات اللسانٌة فإن الفتحة تعد من جنس األ      

الكسرة من جنس الٌاء وإنه ٌمكن تحدٌد بدء الصوت  المد من موضع الصوت الحركة مع تغٌٌر فً شكل 

 الفم اللسان والشفتٌن.

ً تقع فً أصغر األزمة والكبرى التً تقع فً تضعٌفها إنما كما عندنا نوعان من األصوات: الصغرى الت

فإنه ً الباء، الواو إشباع الضمة فً ٌقول، والٌاء إشباع الكسرة فً ٌبٌع، كأن نقول األلف إشباع الفتحة ف

كما فً  اإلقالعٌمكن أن نقول إنه لدٌنا نوعان من الحروف: المتحركة والساكنة من حٌث التركٌب 

 العروض.

نقوم بتحدٌد الوحدات بمصطلحات الحرف المفتوح أو المضموم أو المكسور أو المنون أو  وعندما      

هً مجموعة من الدالئل  فإننا نتٌح إمكانٌة اإلدراك السهل لعالمات اللغة العربٌة وهذه العالمات اكن،الس

 استنتجمنه  فإذا تغٌر الدال أو جزءلها وجهان: وجه صوتً ٌسمى الدال، ووجه معنوي ٌسمى المدلول، 

فالعالمة بهذا المعنى لٌست جزء من نظام الصرف أو نظام النحو أو غٌرها من  ذلك تغٌر فً المدلول.

كتابة بعٌنها فً بٌنة تعنً التكوٌن والكٌفٌة التً  أومن الكالم، فهً نطق بعٌنه، أنظمة اللغة. لكنها جزء 

 شٌد على نحوها هذا البناء.

وتقوٌم القلم واللسان من لصحة األسلوب وسالمة التركٌب،  لةإن القواعد النحوٌة هً وسٌ

والزلل والتعبٌر السلٌم شفهٌا وكتابٌا واإلعراب هو النحو التطبٌقً والتطبٌق اإلعرابً هو  االعوجاج

الجانب العلمً لدراسة القواعد النحوٌة النظرٌة كما أن مسائل الرٌاضٌات هً التطبٌق العلمً لنظرٌات 

 والقاعدة.نصوص الكالم الفصٌح تعالج تطبٌقٌا على أساس الربط بٌن اإلعراب هذا العلم وزن 

والكلمة التً ٌتغٌر رها بتغٌٌر التركٌب بأنها مبنٌة، وتم اإلطالع على أن الكلمة التً ال تتغٌر آخ

 العوامل الداخلٌة علٌها. باختالفأخرها ٌتغٌر التركٌب بأنها معربة رفعا ونصبا وجرا وجزما 



 ٌكتب ولكن تولد من عدم وفاء هذه القاعدة ٌنطق وقراءة ما فً اإلمالء كتابة ماواألصل 

تنطق وحروف تقرأ  األول: حروف تكتب بخالف ما طٌٌها األساسٌن وجود اإلمالء فً اتجاهٌنلشر

 .تكتب بخالف ما

 عتمدٌ ثانوي تصنٌفً نظام هً الكتابة ألن المقروءة اللغة عن المكتوبة اللغة نستغنً ال وهكذا

 بكلتا الكتابة ترتبط وهكذا ٌكتب ما رموز فك على ذلك بعد القراءة تقوم بٌنما ٌنطق، ما ترمٌز على

 .والمقروءة المنطوقة الحالتٌن

 :المفتاحٌة الكلمات

 .الصٌغ تألٌف – الكلمات تكوٌن – الحروف جمع – األصوات ترتٌب - اللغة

 

Summary 

  Language is earlier than its rules, and with that it is subject to a specific system in 

the arrangement of sounds, the collection of letters, the formation of words, and the formation 

of formulas, so this book attempts to draw the limits of the possibility of meeting errors in 

sounds, letters, words, lexicon, morphology, grammar, parsing and spelling. 

 The sounds are always paired with letters, and within the limits of each letter the 

sound is considered an unchanging element, while the vowel is a changing element, changing 

the first element leads to the emergence of another letter, while changing the second element 

does not lead to the emergence of another type of letter, and there is no fragmentation in 

writing. Arabic into sounds, rather it stops at the boundaries of the letter, and therefore the 

Arabic word weight system stands at the letter that performs the functions of bell and 

movement, and linking that functional function into one unit is the lowest part of written 

speech, ie the letter. 

 And since the hearing is the father of the linguistic faculties, the fatha is of the genus 

Alif, the damma is of the genus Waw, and the kasra is of the genus Z, and it is possible to 

determine the beginning of the extended sound from the position of the sound of movement 

with a change in the shape of the mouth, the tongue and the lips. 

 But just as we have two types of sounds: the minor, which falls in the smallest crisis, 

and the major, which falls in its weakening, as if we say the alif is the satisfaction of the hole 

in the ba, the waw is the satisfaction of the damma in saying, and the ya is the satisfaction of 

the kasra in the yea, then we can say that we have two types of letters: vowel and consonant 

In terms of installation take-off as in performances. 

 And when we define the units in terms of the open letter, the plucked letter, the 

broken letter, the munun or the consonant, we make it possible to easily understand the signs 

of the Arabic language. That changed the meaning. The sign in this sense is not part of the 

morphological system, the grammar system, or other language systems. But it is part of 

speech, it is a specific pronunciation, or a specific writing in evidence that means the 

formation and the manner in which this building was constructed. 

    The lexical system is based on two main parts, the derivation system, in which the 

transition from the root of the lexical material to all the words derived from it. 



We are looking for the meaning of a killer and lost by identifying the two words from the 

appendages and returning the letters to their origin to know in a person, for example, whether 

the meaning is from a nap, to search for it in a saying or to search for it in a saying. 

And when we search for the transformation of the word environment from one form to 

another, either nominal, it improves the stillness on it because it has an expression and 

meaning in the silence here or not, it is the criterion by which the useful sentence is known 

towards: Muhammad Qam. Muhammad rose and this is only a way to achieve it in the units 

that are without his sentences. 

 Grammar is a means of correctness of style and integrity of structure, and correction 

of pen and tongue from warping and slippage, and proper expression is verbal and written, 

and parsing is the applied grammar, and the grammatical application is the scientific aspect of 

studying theoretical grammatical rules, just as mathematics issues are the scientific 

application of the theories of this science. The basis of the link between the expression and the 

rule. 

 And it was seen that the word whose end does not change by changing the structure 

is that it is built, and the word whose last changes the structure changes as being Arabised, 

nominative, accusative, accusative, and affirmative according to the different internal factors 

on it. 

 The origin of dictation is writing what is spoken and reading what is written, but it 

was born from the failure of this rule to fulfill its two basic conditions. 

Thus, the written language does not dispense with the readable language, because writing is a 

secondary classification system that depends on the encoding of what is spoken, while reading 

is then based on decoding what is written and thus writing is related to both the spoken and 

read states. 
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Sommaire 

 Le langage est antérieur à ses règles, et avec cela il est soumis à un système 

spécifique dans l'arrangement des sons, la collection des lettres, la formation 

des mots, et la formation des formules, donc ce livre tente de tracer les limites 

de la possibilité de rencontrer des erreurs dans les sons, les lettres, les mots, le 

lexique, la morphologie, la grammaire, l'analyse syntaxique et l'orthographe. 

Les sons sont toujours associés à des lettres et, dans les limites de chaque lettre, 

le son est considéré comme un élément immuable, tandis que la voyelle est un 

élément changeant, le changement du premier élément entraîne l'émergence 

d'une autre lettre, tandis que le changement du deuxième élément ne le fait pas. 

conduire à l'émergence d'un autre type de lettre, et il n'y a pas de fragmentation 

dans l'écriture. L'arabe en sons, il s'arrête plutôt aux limites de la lettre, et donc 

le système de poids des mots arabes se tient à la lettre qui remplit les fonctions 



de cloche et mouvement, et relier cette fonction fonctionnelle en une unité est la 

partie la plus basse du discours écrit, c'est-à-dire la lettre. 
 
Écrit n'importe quel caractère. 

      Et puisque l'ouïe est le père des facultés linguistiques, le fatha est du genre 

Alif, le damma est du genre Waw, et le kasra est du genre Z, et il est possible de 

déterminer le début du son étendu à partir de la position du son du mouvement 

avec une modification de la forme de la bouche, de la langue et des lèvres. 

Mais de même que nous avons deux types de sons : le mineur, qui tombe dans la 

plus petite crise, et le majeur, qui tombe dans son affaiblissement, comme si l'on 

disait que l'alif est la satisfaction du trou dans le ba, le waw est le satisfaction 

de la damma en disant, et le ya est la satisfaction de la kasra dans le oui, alors 

on peut dire qu'on a deux types de lettres : la voyelle et la consonne En terme 

d'installation décollage comme dans les performances. 
 
Et quand on définit les unités en termes de lettre ouverte, de lettre pincée, de 

lettre brisée, de munun ou de consonne, on permet de comprendre facilement les 

signes de la langue arabe. Le signe dans ce sens ne fait pas partie du système 

morphologique, du système grammatical ou d'autres systèmes linguistiques. 

Mais cela fait partie du discours, c'est une prononciation spécifique, ou une 

écriture spécifique en évidence qui signifie la formation et la manière dont ce 

bâtiment a été construit. 
 
 
Ainsi, la langue écrite ne dispense pas de la langue lisible, car l'écriture est un 

système de classification secondaire qui dépend de l'encodage de ce qui est dit, 

tandis que la lecture repose alors sur le décodage de l'écrit et donc l'écriture est 

liée à la fois au parlé et à l'écrit. lire les états. 
 
 
 

les mots clés: 
Langage - organiser des sons - collecter des lettres - former 
des mots - composer des formules. 
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