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      ة في خدمة برمجيات اإلعراب اآللي حوية العربي  استثمار المفاهيم الن  
-ة الحديثةظرية الخميمي  حسب الن  -  



 

  
 

 



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

على أشرف المرسلين    و السالم  و الصالةرب العالمين   الحمد هلل  
 وعلى آله وصحبه الغر الميامين وبعد:

 أهدي هذا العمل  يطيب لي أن  

 اس بحسن صحبتي أمي العزيزةإلى أحق الن   

 إلى روح والدي رحمه اهلل

 إلى كل أفراد أسرتي األحياء منهم و األموات

  إلى كل مسلم يدين دين الحق

 ي أنال منهم شف اعة  لعل    ينالحص  ال إلى كل  

 .يوم القيامة

 ي   وسف
 



  

 

 

علَّم  ال نحصي ثناًء عليه والصالة والسالم على النبي األمي الذي  الحمد هلل  
 .بفضل اآلخرين  المتعلمين وَسنَّ لنا رد الجميل واالعتراف

توجه بالشكر إلى كل من أعان من قريب أو بعيد في انجاز  وعلى هذا ف إنَّني أ
 هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر:

وكل من   ،يڤزال  مقران واألستاذ مساعد المشرف رضااألستاذ المشرف يوسف  
 ڤويڤح توفيق لق ادر، ذهبية حمو الحاج، األستاذصالح يوسف عبد ا :األساتذة

ف اتح وعلي ورابح وجياللي وعبد الحميد   :صدق اء منممما أتوجه بالشكر إلى األك
  وخالف.

صفحات هذا البحث وال أنسى موظفي المكتبة الجامعية الذين    ةوأختم شكري برا قن
 وإلى كل َمن لم نذكره.  تحلوا بالصبر تجاهنا طوال مشوارنا الدراسي فمعذرة إليمم

 .وجزى اهلل الجميع خيرًا
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 أفعال األمر

 الفعل الماضي المبني للمجهول
 الفعل المضارع المبني للمجهول
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 األفعال الدالة على الحدث

 صيغة أفَعل ُيفَعل
 أفعال مضارعة منصوبة بالفتحة الظاهرة 
 أفعال مضارعة منصوبة بالفتحة المقدرة
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ل فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف النون ألنه من األفعا
 الخمسة

 فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة
فعل مضارع مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بنون التوكيد اتصاال 

 مباشرا
 فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة

 فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي ثالثة أمثال
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 الجملة الواقعة حاال

 الجملة الواقعة مفعوال به
 الجملة الواقعة مضافا إليه

 الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم
 الجملة التابعة لمفرد

 الجملة الواقعة بدال أو عطف بيان
 الجملة الواقعة صفة

 الواقعة مبتدأالجملة 
 الجملة الواقعة فاعال

 الجملة الواقعة نائبا للفاعل
 الجملة الواقعة مستثنى

 الجملة المحكية
 الجملة االبتدائية

 الجملة االستئنافية
 الجملة االعتراضية

 الجملة التفسيرية
 الجملة الموصولة

 جملة جواب الشرط الجازم غير  مقترنة بالفاء وال إذا
 لة ال محل لها من االعرابالجملة التابعة لجم

 جملة الشرط غي الظرفي
 جملة جواب الشرط غير الجازم

 جملة جواب القسم                                                               
 جملة جواب النداء                                                            
 جملة لها محل من االعراب                                                  

 جملة ال محل لها من االعراب                                                 
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 جملة جواب االستفهام
 جملة نابت القسم
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 رمزها مصطلحات أخرى
 شبه الجملة

 العامل
 المعمول
 التنوين

 المعول األّول
 المعمول الثّاني
 المعمول الثّالث

 فاعل
 نائب فاعل
 مفعول به

 مفعول به مجرور لفظا منصوب محال
 مبتدأ

 مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة
 مبتدأ مؤخر

 مبتدأ مكتف بفاعله
 خبر

 خبر مقدم
 مفعول مطلق
 مضاف إليه
 وهو مضاف

 منادى مبني على الضم في محل نصب
 منادى منصوب

 المصدر فاعل
 مفعول المصدر

 مفعول اسم الفاعل
 فاعل الصفة المشبهة

 تمييز
 االسم المشتق
 االسم الجامد
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 واو القسم
 اسم الناسخ
 اسم الناسخ
 خبر الناسخ

 خبر الناسخ محذوف
 اسم مرفوع

 اسم منصوب
 اسم مجرور

 اسم مبني في محل جر
 اسم نكرة مرفوع
 مصدر مؤول

 مستثنى منصوب
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ُالّنحوُيُ  يستحيلُإذُُلدىُالناسُكافةُوللعربُخاصة،ُغةُوأساسُالنطقُالسليماللُُّإكسيرعدُّ
ُمنُغ ُالكالم ُمنحاهفهم ُوانتحاء ُإّتباعُقواعده ُتتابعهاُير ُيمتزجُبالكلماتُعند امتزاجُالّروحُُفهو

ُوهذاُماُ،حرفُأوُاثباته بالجسد،ُوتظهرُعالماتهُعلىُأواخرُالكلماتُعلىُشكلُحركاتُوحذف
سانُالعربيُرسُالّنحويُعندماُشرعُاللُّغةُبالدُّاُإلىُإنعاشُاللُّتنّبهُإليهُعلماؤناُاألوائل،ُحيثُبادرُو

 مازجُمعُالعجمُالذيُكانُنتيجةُحتميةُللفتوحاتُاإلسالميةُالواسعة.فيُالّلحنُمنُجراءُالتُّ
ُمنُالكمالُوالّتمامُفيُالقرنُاأل ُجلقدُعرفُالدرسُالّنحويُنوعا ُبعدهُاءولُالهجريُوما

ُجاءتُ ُثم ُعليهُحيثُاقتصرتُالمؤلفاتُفيُالقرونُاألخرىُعلىُالشروحُوالتعليقات، فهوُعالة
ُالحف ُعلى ُالتيُتساعد ُالمحدُ األلفياتُوالمتون ُوجاء ُأنُضعفتُالهمم، ُبعد ُإلىُُثونظ وانقسموا

ُتفصيالجملةُُوُخليُعنهالتُُّنُدعاُإلىمنهمُمُ ُوُالّنحوُبلُبتيسير طوائفُوجماعاتُفمنهمُمنُنادى
براهيمُأنيسُوغيرهم،ُومنهمُوُكماُهيُحالُميخائيلُنعيمة ولكنهُلمُيقدمُشيئاُُالتجديدحاولُُمنُا 

ُمنُالمعاصرينُجماعةغيرُأنهُبقيتُ،ُومنُسارُعلىُدربهُحالُمصطفىُإبراهيمُجديداُكماُهي
ُمن ُالّنحتأسيسُنظرةُعصريةُلُتسيرُعلىُخطىُعلماءُالسلفُوتمكنوا ُاللغةُعامةُوعلم وُعلوم

وكانُعبدُالرحمنُُعلىُازدهارُالعلومُاالنسانيةُأيضا،ُوقدُساعدُالتطورُالعلميُالمعاصرُخاصة،
ُ ُيُ ُحاجُصالح ُالمضمار،ُبهُقتدىـــنموذجا ُشجعتناُفيُهذا ُاسمُُُُُُنظريتهُوقد التيُيطلقُعليها

ُالحديثةُ– ُ ُالخليلية ُُفيُ-النظرية ُجعل ُالتكنولمحاولة ُيواكبُعصر ُوالتطور،النحو فكماُُوجيا
ُأنُنحوسبُاإلعرابُكماُهوُشأنُالترجمةُعلومُمنُالحوسبةُأوُالّرقمنة،ُفماُالمانعاستفادتُعّدةُ

لمحركُالبحثُكلمةُأوُجملةُأوُنّصاُفيترجمُحسبُالطلبُإلىُأيُُمعلىُسبيلُالمثال،ُحيثُي قد
ُلغةُمنُلغاتُا ُالشكلُوفقُبرامجُيقدُإذنُليسُبمعجزُأنُنجعلُاإلعرابلعالم، ُلهاُعلىُهذا م

 أوُالنصُفيتحصلُاإلنسانُعلىُاإلعراب.الجملةُ
ارتأيناُأنُُوبالتكنولوجياُمنُجهةُأخرى،ُجهةُغةُمنونظراُألهميةُالموضوعُوارتباطهُباللُّ

ُمحأطرُوُنجعل ُهذه ُللبرمجةتنا ُأرضيةُصالحة ُتقديم ُتبيُُّحاولة ُيشكالنُاإلوهنا ُعنُنفسها وهيُة
 نُخاللهاُرقمنةُاإلعراب.كيفُنتوّصلُإلىُتقديمُأرضيةُنحويةُيمكنُم

ُوقدُانبثقتُعنُهذهُاإلشكاليةُعّدةُأسئلةُنذكرُمنها:
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ُفكيفُنتجاوزُ - ُعلىُخالفُفيُكثيرُمنُالمسائل، ُوالّنحاة ُومتشّعًبا ُكانُالّنحوُواسًعا إذا
 كالُهذهُالعقبات؟

ُع - ُالمعنى ُيعتمد ُكما ُالمعنى ُتوضيح ُعلى ُالّنحو ُالتُّيعتمد ُفلى ُالّنحوي، لناُُكيفوجيه
 ةُهذهُالمعضلة؟معالج

ُلألفعال - ُالّصرفية ُالّصيغ ُكثرة ُتمّثل ُاختالفُأال ُوكذا ُاللغوية ُالحوسبة ُوجه ُفي ُعقبات
 وتنوعُاألسماء؟ُُوالّصفات

 ؟أمُالبدُمنُتدخلُمؤسساتُعموميةُهلُيمكنُألشخاصُمعّينينُأنُيقومواُبهذاُالعمل -
 ماُالغرضُالمنشودُمنُوراءُهذاُالبحث؟ -

ُعنهاُمنُأسئلةُإلىُتقديمُأربعةُفرضياتُهي:ُتقودناُاإلشكاليةُوماُينجر
 إمكانيةُالوصولُإلىُإنشاءُأرضيةُقابلةُلبرمجةُاإلعرابُاآلليُبشكلُشاملُوتام؛ 
 إمكانيةُإنشاءُأرضيةُصالحةُلبرمجةُاإلعرابُاآلليُبنسبةُكبيرة؛ 
 إمكانيةُإنشاءُأرضيةُصالحةُلبرمجةُاإلعرابُاآلليُبنسبةُضئيلة؛ 
 ُأرضيةُصالحةُلبرمجةُاإلعرابُاآللي.ُعدمُالوصولُإلىُإنشاء

نذكرُُهاُماُهوُموضوعيكماُأّنناُاخترناُهذاُالموضوعُلعّدةُأسبابُمنهاُماُهوُذاتيُومن
ُمنها:

 ةُالّنحوُوماُتعلقُبه؛غويُالقديمُخاصُّاللُّلُإلىُالّدرسُالمي -
 لبة؛للكثيرُمنُالطُُّذيُيشّكلُهاجسامحاولةُتسهيلُالّنحوُالُّ -
 حتىُتواكبُلغتناُالعصرُالحديثُومتطلباته؛ُولوجياُالحديثةكنراثُبالتُّربطُالتُّ -
 اقتراحُالموضوعُمنُرئيسُالمخبرُاألستاذُصالحُبلعيد؛ -
 ساتذةُوعلىُرأسهمُاألستاذُالمشرف؛توجيهاتُبعضُاأل -
هدارُاُ نفاقُالمالُُواُ غةُمنُاألهميةُبمكان،ُفهوُيستحقُبذلُالجهدُُوموضوعُحوسبةُاللُُّعدُُّي ُ -

 الوقتُألجله؛
 راسةُنواةُلدراساتُوبحوثُأخرىُأكثرُنفعاُوأعمقُغورا؛نُهذهُالدُّقدُتكُو -
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 غةُالعربية؛لُروحُاللُّذيُيمثُّشرفُاإلسهامُفيُُرقمنةُوبرمجةُاإلعرابُالُّ -
ُاألفذاذُالقدامىُوالمحدثينُكالخليلُبنُأحمدُالفراهيديُعريفُببعضُمجهوداتُعلمائالتُّ - نا

 وسيبويهُوعبدُالرحمنُحاجُصالح؛
 يءُاليسير.ةُالقرآنُالكريمُولوُبالشُّمحاولةُخدمةُلغ -

لمناسبُلهاُهوُالمنهجُالوصفيُالتحليليُراسةُرأيناُأّنُالمنهجُاوقصدُالخوضُفيُهذهُالدُّ
ُُر ُتقصُُّةياضيبطريقة ُفي ُاجتهدنا ُالنُّحيث ُالقواعد ُوالنُّي ُشكلُحوية ُعلى ُجعلها ُكيفية ُفي ظر
ُها.رياضيةُووضعُخوارزمياتُلهاُقصدُتسهيلُعمليةُبرمجتُمعادالت

تيُالعُعلىُبعضُالمؤلفاتُالُّىُالُيكونُهذاُالعملُنابعاُمنُفراغُفقدُسبقُلناُاالطُّوحتُّ
ُغةُمنها:خاضتُغمارُحوسبةُاللُّ

 برمجةُاالسمُالمنسوبُفيُاللغةُالعربية،ُلمسفرُمحماسُالدوسري؛ 
 ُنحوُتوصيفُجديدُفيُضوءُاللسانياتُالحاسوبية،ُللموسىُنهاد؛ 
 ُلتُو ُحاسوبية ُخوارزمية ُعبدُبناء ُللميهوبي ُوتصريفها، ُالعربية ُاللغة ُفي ُاألفعال ليد

 العزيزُبنُعبدُاهلل؛
 استرجاعُالمعلوماتُفيُاللغةُالعربية،ُللصوينعُعليُسليمان. 

ُتيُاعترضتُسبيلناُفيُهذاُالبحثُنذكرُمنها:منُعقباتُوحواجزُكالُُّعملُالُيخلوُو

 حوُوتفرعاتهُالكثيرةُواختالفُالعلماءُفيُشتىُالمسائل؛صعوبةُالنُّ -
 حداثةُعلمُحوسبةُاللغةُتجعلُاإلقدامُفيهُنوعاُمنُالمجازفة؛ -
ُوكثرةُ - ُتنوع ُإلى ُتحتاج ُالتي ُالبحث ُعملية ُيعقد ُالمجال ُهذا ُفي ُوالمراجع ُالمصادر قلة

 المعلومات؛
 ؛وجهُالخصوصُحويةُعلىةُوالنُّغويةُعامُّندرةُالمخابرُالمهتمةُبالحوسبةُاللُّ -
 عدمُوجودُتنسيقُبينُكلياتُالعلومُاإلنسانيةُوكلياتُعلومُاإلعالمُاآللي؛ -
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ُالسيرُالحسنُللتحصيلُالعلميُوعملُ - ُاإلضراباتُالتيُتؤديُفيُالغالبُإلىُعرقلة كثرة
 اإلدارة؛

ُانتشارُوباءُكروناُالذيُأدىُإلىُشللُجلُالمرافقُالحيوية. -

ُاإلشكاليةُولإلجابة ُُوخُالفةالسُُّعلى ُهذا ُبحثنا ُسبعضنا ُإلى ُمقّسمة ُخّطة ُفصولفق ُة
ُُمةبينُمقدُُّمحصورة ُالموضوخاتمة، ُلطبيعة ُمنُونظرا ُالتيُرأينا ُالترميز ُإلىُمفاتيح وعُاحتجنا

ُ ُقبل ُوضعها ُإلىُاألنفع ُالمجموعة ُهذه ُقسمنا ُثم ُ)س( ُبالمجموعة ُلالسم ُحيثُرمزنا المقدمة،
زُـــــــــــفعلناُمعُالفعلُالذيُرمزناُلهُبالرم...(ُحسبُالحاجة،ُوكذلك2ُ،ُس1مجموعاتُأخرىُ)س

وهناكُُ(...2،ُص1،ُص(ُوالشيءُنفسهُمعُالحرفُالذيُرمزناُلهُبالرمزُ)ص...2،ُع1،ُع)ع
ُبها، حملُأولُُ،ُحيثعناصرقسمناُكلُفصلُإلىُُأمَّاُتفصيلُالفصولُفقدُرموزُأخرىُاستعنا

عريفُلهاُإلىُالتُّقناُفيُأوُّةُوالحوسبة،ُتطرُّظريةُالخليليةُالحديثفصلُعنوان:ُمفاهيمُعامةُفيُالنُّ
ُ.ظريةُالخليليةُالحديثةعريفُبالنُّلتُّاُوكذاُحمنُحاجُصالحُوأهمُأعمالهباألستاذُعبدُالرُّ

ثناُفيهُعنُ،ُوقدُتحدُّانيُفجاءُتحتُعنوان:ُمفاهيمُعامةُفيُحوسبةُاللغةاُالفصلُالثُّأمُّ
ُاللُّ ُحوسبة ُوالرُّأساسيات ُكالحاسوب ُالعربية ُلحوسبةُُقمنةغة ُمنفذ ُوأول ُوالخوارزميات والبرمجة

ُعرابُأآلُوهوُالمعجم.اإل

ةُجوانبُمعُوضعُمناُفيهُعلىُعدُّوتكلُّتوصيفُاالسمُفكانُعنوانهُنحوُُالثاُالفصلُالثُّأمُّ
ُقنيينُفيُعمليةُالبرمجة.تيُرأيناهاُتساعدُالتُّالمعادالتُالُّ

ةُزواياُعنُالفعلُمنُعدُّحدثناُحيثُتتوصيفُالفعلُبعنوانُنحوُُابعالفصلُالرُُّبينماُجاء
ُ.معُتقديمُالخوارزمياتُالمعينةُعلىُعمليةُالبرمجةُلهذاُالقسمُالمهمُمنُأقسامُالكالم

ُالثُّتوصيفُالحرفُالُّوكانُالفصلُالخامسُنحوُ ُالكالمُذيُهوُالقسم وقدُالثُمنُأقسام
تيُالمعادالتُالُُّتناولناُالحرفُمنُرؤىُمختلفةُمحاولينُحصرُأعمالُالحروفُالعاملةُمعُتقديم

ُتخدمُحوسبةُاإلعرابُوبرمجته.
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ُالفصل ُإلىُسادالسُُّوفي ُاللُُّدراسةُوصلنا ُاإلعرابية ُوالعالمة ُمحصلةُتيالجملة ُهما ن
ُالفصلُشامالح ُسبقُوكانُهذا ُناتهومكوُّعنُالجملةُُحديثللُاصلُلما ُالرحمنُحاجُعنا ُعبد د

ُ ُصالح، ُالجوكذا ُُودراسة ُوالمثال ُالموضع ُفكرة ُضوء ُفي ُالعالمةُعرُّملة ُعلى ُاألخير ُفي جنا
مةُوالفتحةُوالكسرةُثناُعنُالعالماتُاإلعرابيةُاألصليةُوهيُمحصورةُفيُالضُّحيثُتحدُُّاإلعرابية

ُأصلُمنُهذهُاألصول.ُمناُعنُفروعُكلُّكونُثمُتكلُّوالسُّ

ُالدُُّابعوكانُالفصلُالسُّ توصيفُالجملُالمعربةُصصُلنحوُخُ وقدُراسةُآخرُفصلُلهذه
ُوقدُضمالمعربةُروغي ُمحلُمنُاإلعرابللجملُالُُّدراسةُ، تيُالُلجملُالُّاوهيُفرعُمنُُتيُلها

ويقدمُالعلماءُالفرعُعلىُاألصلُفيُهذهُالحالُالكتسابُالفرعُميزةُعلىُُمحلُلهاُمنُاإلعراب
ُحاولنا ُوقد ُالمعادالتُالُُّأصله، ُالمبرمجُعلىُوجهتقديم ُتسهيلُعمل الخصوصُُتيُمنُشأنها

ُعلىُوجهُالعموم.ُبةوتسهيلُعمليةُالحوس

ُالُّ ُالبحث ُبخاتمة ُدراستنا ُضمُّوأنهينا ُالنُّتي ُأهم ُالُّت ُتوصُّتائج ُذلكُتي ُوأعقبنا ُإليها، لنا
ُتيُكانُأهمهاُوأنفعهاُلناُفيُانجازُهذهُاألطروحة:بقائمةُالمصادرُوالمراجع،ُوالُّ

 ح؛لألستاذُعبدُالرحمنُحاجُصالُ–مفاهيمهاُاألساسيةُُ–ظريةُالخليليةُالحديثةُالنُّ -
 جعفرُنايفُعبابنة؛لُمكانةُالخليلُبنُأحمدُفيُالنحوُالعربي، -
 ظريةُالخليليةُقديماُوحديثا،ُلألستاذُصالحُبلعيد؛النُّ -
 شكاالتُوحلول،ُلمهديويُعمرُوأخرون؛إغةُالعربيةُواللُُّسانياتُالحاسوبيةاللُّ -
 تبُاألعاريب،ُالبنُهشامُاألنصاري؛بيبُعنُكالمغنيُاللُّ -
 الحاسوبية،ُلمنصورُمحمدُالغامديُوآخرون؛سانياتُمدخلُإلىُاللُّ -
ُالتطبيقية(لغوياتُ - ُعلىُالعربية ُ)تطبيقاتُتحليلية ُالحاسوبية ُلسلطانُبنُناصرُالمدونة ،

 المجيولُوآخرون؛
 المغنيُفيُعلمُالصرفُللسيدُعبدُالحميد؛ -
ُُإعرابُالجملُوأشباهُالجملُلقباوةُفخرُالدين. -
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يءُاليسير،ُفإنُكانُذلكُفمنُاهللُالعملُولوُبالشُّفيُهذاُُفقناوأخيراُنتمنىُأنُنكونُقدُوُ 
نُأخطأناُفمنُالنُُّعزُّ ُالنفسُألمارةُبالسُُّئ،ُوماُأبرُّيطانفسُوالشُّوجلُوحده،ُوا  وءُإالُماُنفسيُإنَّ

ُ.رحمُربي

ُمقدُّ ُبه ُننهي ُما ُوالثُّوخير ُوجل ُعز ُاهلل ُحمد ُهو ُهذه ُيعلمناُُُُُُُُمتنا ُأن ُونسأله ُعليه ناء
ُوأنُينفعن ُينفعنا ُعلُّما ُبما ُفهوُوليُذلكُوالقادرُعليهُسبحانها ُمحمدُمنا ،ُوصلىُاهللُعلىُنبينا
 .ُُوعلىُآلهُوصحبه
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 :وأهم إنجازاته العممية عبد الرحمن الحاج صالحريف باألستاذ عالتّ  -1
 اتية:يرة الذّ السّ  -1-1

ـ، كىك مف 1221 مف عاـ جكاف في الثامف»كىراف حمف الحاج صالح بمدينةكلد عبد الرٌ 
، درس في 12ة بني راشد المشيكرة إلى كىراف في بداية القرف رينزح أسالفو مف ق ،عائمة معركفة

تي أنشأتيا جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، المدارس الحككمية، كفي إحدل المدارس الٌحرة الٌ 
تعميمو  كبعد أف أتـٌ م1241في عاـ  مسة عشراخالعب الجزائرم كىك ابف كالتحؽ بحزب الشٌ 

صص في جراحة خب، بعدىا تكٌجو إلى مصر ليكمؿ دراسة التٌ في دراسة الطٌ  المدرسي بدأ
غة العربية، إذا بو يجد كاف يحضر  بعض دركس المٌ جامع األزىر الترٌدد عمى األعصاب، كلٌما 

غة العربية بكعي جديد، فحٌكؿ اىتمامو مف نفسو يعيد اكتشاؼ ذاتو مف جديد كيتعٌرؼ عمى تراث المٌ 
بكيو، يغكيخاصة كتاب سراث العممي المٌ راسات الٌمغكية كىناؾ اكتشؼ أىمية التٌ الدٌ ب إلى حقؿ الطٌ 

حاة العرب األقدميف، كما ة بالنٌ ذم الحظو بيف كجيات الٌنظر الخاصٌ اتضح لو الفرؽ الكبير الٌ ف
ؿ دراستو في كلـ يستطع أف يكم ،ا مٌيما في حياتو العمميةثن دحركف منيـ، ككاف ىذا يقكلو المتأخٌ 

لمممكة ؿ نكفمبر، ثـ نزؿ بايـ في ثكرة أكٌ سأبعدىا ك فرنسا، في (بوردو)صر، فالتحؽ بجامعة م
كاغتنـ الفرصة لمكاصمة  ،غة العربيةفي الٌرباط كأستاذ لمٌ  (موالي يوسف)المغربية كالتحؽ بثانكية 

، كىذا أيضا حادث  غكم ف المٌ قافية كقٌربو مٌثر في حياتو الثٌ أدراسة الرياضيات في كمٌية العمـك
كبعد حصكلو  (PHP S:4110 WWW.ENNOKHBA.COM/SHOW THREAD).(الخميل بن أحمد الفراهيدي)رمقالعب

 (الّسربون) سانيات مف جامعةكلة في المٌ راه الدٌ ك غة العربية مف باريس، كدكتبريز في المٌ عمى التٌ 
ـ إلى 1291سانيات بجامعة الٌرباط )المغرب( مف سنة و بعدىا تدريس المٌ ككممأباريس أيضا،

ف شٌكال منعرجا يف ىامٌ يحمف الحاج صالح حدثعبد الرٌ كمف خالؿ ىذا يتبٌيف أٌف في حياة، ـ1292
ية العمماء ابعة لجمعفي المدرسة الحٌرة التٌ ةالٌدكتكر ٌكؿ فيك دراساألأٌما »كبيرا في حياتو العممية، 

ـٌ إقامتو باألزىر الشٌ المسمميف الجزائرييف ما أٌدل إلى تعٌمقو بالمٌ  تزٌكد في  حيثريؼ غة العربٌية، ث
ياضيات، ما أٌدل بو إلى سانيات الحديثة كالرٌ لمٌ ةااني فيك دراسثٌ الراث العممي العربي؛ أٌما أثنائيا بالتٌ 

الخميؿ )كحينيا اكتشؼ أٌف  ،ساف العربيكمفاىيـ المٌ  ،عٌمؽ في المفاىيـ المنطقٌية القديمةكالحديثةالتٌ 
 سبؽ أكانو بألؼ سنة.( بف أحمد الفراىدم

http://www.ennokhba.com/SHOW%20THREAD%20PHP%20S:4110
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ذم قضاه أستاذنا كباحثنا في جامعة الجزائر بعد مف حياتو، فيك الٌ  الثٌانيطر أٌما الشٌ 
يدا بكٌمية خب عمنتي كاسانيات، غة العربٌية كقسـ المٌ ـ رئيسنا لقسـ المٌ 1964االستقالؿ، ثـٌ عيٌيف سنة 

ساف، حيث استطاع راسة كالبحث في عمـك المٌ ـ، ليتفٌرغ في ذلؾ الكقت لمدٌ 1291اآلدابإلى غاية 
سانية لمعمـك المٌ  معيدنا ئربية آنذاؾ(  أف يينش)كزير التٌ  اإلبراىيميأحمد طالب كتكر بمساعدة الدٌ 

ا كالصٌ  ـ 1212المشيكرة،كفي سنة  (سانياتمجٌمة المٌ )كتية، حيث جٌيزه بأحدث األجيزة كأٌسس أيضن
 كجكدة فيوالم ابرساف، كفي ىذا المعيد كاصمبحكثو بفضؿ المخحصؿ عمى ماجستير عمـك المٌ 

تي ناؿ بيا سالة الٌ في الرٌ  مدكنةكىي  (النظرّية الخميمّية الحديثة)تي ليٌقبتظرية الٌ لييخرج تمؾ النٌ 
 كقد نكقشت أكثر مف ،ـ1210 ربكف في سنةسانيات مف جامعة السٌ كلة في المٌ دكتكراه الدٌ 

كعية العممية ييؤٌدم ميامو بفضؿ سير األستاذ عمى النٌ  كبقي، نشأ ىذا المعيدأرسالة منذ أف سبعين
ـٌ بتخريجياالٌ  كر أٌف ىذه األعماؿ الجماعٌية في الجزائر تعٌطمت عندما كالجدير بالذٌ  ،تي كاف ييت

الجامعات كاغتنـ بعض األشخاص ىذه الفرصة إللغاء عميـ العالي أف يعيدكا تنظيـ قٌرر مسؤكلك التٌ 
ـ، كقد تسٌبب ىذا الحادث في إلغاء الكثير مف 1214سنة كاف سانٌية كذلؾ مٌ معيد العمـك ال

ـ عادت 1221سانيات، كفي سنة المشاريع الميٌمة ذات المصمحة العاٌمة، ككذا تعطيؿ مجٌمة المٌ 
حمف عبد الرٌ  الٌدكتكرالعممية في ىذا الميداف، ك  مركز البحكث  ئاألمكر إلى مجارييا،حيث أينش
 .(www.ennokhba.com) «الحاج صالح كرفقائو يعممكف فيو

 حمف الحاج صالح عٌدة مناصب أىٌميا3عبد الرٌ تقٌمد 
 ا بجامعة ستاذن كبعدىا أالمغربٌية، بالمممكة  (مكالم يكسؼ)ة العربٌية بثانكٌية غلمٌ  استاذعيٌيف أ

 .ـ1292ـ إلى 1291باط سنة الرٌ 
  سانٌيات.غة العربٌية كقسـ المٌ ـ رئيسا لقسـ المٌ 1294عيٌيف سنة 
 ـ .1291نتخب عميدا بكٌمية اآلداب كبقي عمى رأس ىذه الكٌمية إلى غاية ا 
  ـ.1211عيٌيف عضكا في مجمع دمشؽ سنة 
  ـ.1210عيٌيف عضكا في مجمع بغداد سنة 
 ـ.1214عضكا في مجمع عيماف سنة  عيٌيف 

 3 منيافي عٌدة مجالس استشارٌيةا عضك ككاف 

http://www.ennokhba.com/
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  ٌباطعريب بالرٌ المجمس االستشارم لمكتب تنسيؽ الت. 
  ٌغة العربية بالخرطـككلي لمٌ المجمس االستشارم لممعيد الد. 
  ٌقافة كالثٌ ربٌية ابع لممنٌظمة العربٌية لمتٌ المجمس االستشارم لمعيد المخطكطات العربٌية الت

.  كالعمـك
  ٌكتٌية جامعة سانٌية كالصٌ قابمية بمعيد العمـك المٌ سانٌيات التٌ عضك باحث مشارؾ في مركز الم

 ـ.1221ـ إلى غاية 1223 مف سنة ربكف الجديدة بباريسالسٌ 
  ٌقافة كالعمـك كمنٌظمة ربية كالثٌ خبير لممنٌظمة العربٌية لمت

 ).www.ennokhba.com)«اليكنسكك
دكف حمف الحاج صالح عبد الرٌ الٌدكتكر يمكنناالحديث عف سيرة  ال العممّية:يرة السّ  -1-2

طٌرؽ إلى إسياماتو العممٌية كالفكرٌية كما قٌدمو إلثراء سجٌؿ اإلنسانٌية، فيك مف أكلئؾ الذيف تٌ ال
لنا في ىذا المقاـ ساف العربي، ك قٌدمكا أعماالن كمؤٌلفات أمست شاىدة عمى إبحاره في عمـك المٌ 

 ىـ منجزاتو العممٌية3أل كقفة
تي العربٌية بدراسات جديدة كالٌ  اتت المكتبثر أ أعماؿ عممٌيةةقاـ بعدٌ  اإلنتاج العممي والمنشورات:

 3 الٌسطكر التٌالية عرضيا فيأف ن يمكف
 «بحثان كدراسة نيشرت في مختمؼ المجاٌلت العممٌية الميتخٌصصةبالعربٌية  "كاحد كسبعكف"ول

 ـ.2002كالفرنسٌية كاإلنجميزية حٌتى عاـ 
  ـ .1222 يكنيسكك سنةابع لمعريب التٌ مكتب تنسيؽ التٌ  مع ساف )بالمشاركة(المٌ عمـك معجـ 
 (عمـ المساف العربي كعمـ المساف العاـ )في مجٌمديف بالجزائر. 
  مقالة "لغة" كمقالة "معارؼ" في دائرة المعارؼ اإلسالمية _الٌطبعة الجديدة_ لندف». 
  ٌالجزائر.( بعربٌية كفرنسٌيةفي جزأيف )ساف بحكث كدراسات في عمـك الم 
 3في مكسكعة مي،سييال، ك الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، األخفش، ابف السٌراج أربع مقاالت

 .(العمـكالثٌقافة ك ربية ك متٌ المنٌظمة العربٌية ل) أعالـ العرب
 ـ.2000رئيسنا لممجمع الجزائرم لٌمغة العربية سنة عٌين 



ظرية الخميمّية الحديثةالفصل األّول: مفاهيم عاّمة في النّ   
 

 
11 

  تقديرنا لجيكده العممية المتمٌيزة في تحميميو لمٌنظرية الخميمية  ئزة الممؾ فيصؿجاتحصؿ عمى
جرائو  الٌنحكية، كعالقتيا بالٌدراسات الٌمسانية المعاصرة، كدفاعو عف أصالة الٌنحك العربي كا 
مقارنات عممية بيف الٌتراث كمختمؼ الٌنظريات في ىذا المكضكع، فضالن عف مشاركاتو في 

 (.9alam.com)كتقكيمنا كتعميمنا، كجيكده البارزة في حركة الٌتعريب. الٌدراسات الٌمسانية بحثنا
 :نشاطه المعجمي -1-3

عضكنا »بجٌده كمثابرتو في البحث العممي فمنذ أف عيٌيف حمف الحاج صالح عبد الرٌ عيرؼ 
بالمجمع كىك يشارؾ في مؤتمرات المجمع باألبحاث كبإلقائو لممحاضرات في مجاؿ الٌمسانيات 

ىك سانك غة كعمـ المٌ كالفكارؽ بيف فقو المٌ  ،غكٌية الحديثةتناكؿ فييا األصالة كالبحكث المٌ العربية، كاٌلتي 
ظرٌية صاحب النٌ ىذا أٌنو أضؼ إلى كٌؿ غكٌية العربٌية، خيرة المٌ مشركع الذٌ ة كضخممشاريع صاحب 

ذم اعترض عمى استعماؿ مصطمح بيف القديـ كالحديث، كىك الٌ فييا جمع اٌلتي الخميمٌية الحديثة، 
 ليدعك إلى اٌتخاذ مصطمح آخر يراه أدؿ ،ساف الحديثعمى عمـ المٌ  " كمقابؿ لما يدؿٌ غةعمم المّ "

 .«سانياتالمّ كىك"كأدق
كأشار أٌنو اختار ىذا المصطمح قياسنا عمى صيغة بعض األلفاظ الٌدالة عمى العمـك  
 ياضيات كالبصريٌات مثؿ3الرٌ 
كممة  كنا ال نرل بأسنا في ذلؾ لك أفٌ » 3في ىذا الصدد حمف الحاج صالحعبد الرٌ  يقكؿ 

 أصكات ييعٌبر بيا كؿٌ  ايساف، أم عمى ما حٌدده "ابف جني" بأنٌ ا عمى مفيـك المٌ دائمن  كانت تدؿٌ  "لغة"
ف دٌلت كممة  عمى ىذا المعنى العاـ عند  "لغة"قـك عف أغراضيـ، كلكٌف األمر ليس ىكذا ألٌنو كا 

ا عمى معاف أي  "ابف جني" مثالن فقد تدؿٌ  رل ميشتركة مشيكرة، كرٌبما غمبت ىذه المعاني الفرعٌية خأيضن
مف ىذا يتضح ذكقو لمغة العربية كتعمقو ك  .(22، 321ص، 2001الحاج صالح،  )«عمى المعنى العاـ

 3منيا نذكركتب عدة مقاالتكمافييا، 
  ٌمجمة ة يجر لمابع أيصكؿ تصحيح القراءة عند مؤٌلفي كتب القراءات كعمـك القرآف، قبؿ القرف الر

 .20 3ج ،المجمع
 20بكيو مجمة المجمع ج يالجكانب العممية المعاصرة لتراث الخميؿ كس. 
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  صالح العربية مجمة المجمع ج ه لغة العربية، ككيفية استثمار المسمكع في المٌ تأثير اإلعالـ
20. 
  ٌإيجابياتو كسمبياتو مجمة المجمع ، رؽ كالغربغكية المتبادلة بيف الشٌ ظريات العممية المٌ تأثير الن

 .29ج 
  ٌ91غة العربية مجمة المجمع ج المعجـ العربي كاالستعماؿ الحقيقي لم. 
  ٌالعربي كاإلنتاج الفكرم العربي في ذخيرة محكسبة كاحدة كمشركع قكمي مجمة راث حكسبة الت

 (.Http/www.arabic.academy.org.Eg/admi/doc)«3103المجمع ج
 

 العممية: همالأعأهم  -1-4
لو ك العربية،  سانياتلمٌ فكا القارئ العربي بأساسيات امف األكائؿ الذيف عر  »3الباحثكف أٌنو يرل

الفكر الٌمغكم عند العرب كعند الغربييف، كيحتٌؿ مكانة مرمكقة عند طالبو في اٌطالع كاسع عمى 
العمماء القدماء كيعجب بآرائيـ، السيما ما ركاه "سيبكيو"  جؿ  الجزائر، كفي المشرؽ العربي، يي 

عف شيخو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، فتبٌيف لو أٌف كثيرنا مف آرائيـ بمغت الحصافة ى( 110)ت
اقينا، كأٌف غرائزىـ أكتيت مف الٌرىافة ما جعؿ نتائجيـ تقارب الٌنتائج اٌلتي تكٌصمت إلييا مبمغنا ر 
كاف ال يتعٌصب لمقديـ باسـ الٌتراث كال يناصر الغربييف باسـ . (302صميمكد، )«الحديثة اآلالت
أـ الٌتقميد األعمى لكٌؿ ما  الغربييف يدعك إلى الٌتخمص مف التٌقميد ميما كاف سكاء تقميد»فيك الحداثة

ذىب إليو الٌسابقكف مف عممائنا، فنحافظ بذلؾ في نظره عمى األصالة بمفيكميا الٌصحيح، أم تمؾ 
 ،الحاج صالح)«اٌلتي في مقابؿ التقميد ال في مقابؿ الحداثة، إذ األصيؿ ىك اٌلذم ليس نسخة لغيره

3، (766، 767ص ب، 7007 ال يقبؿ إال بسمطة العمـ، إذ انقطع لو  مكضكعيتو الحقة جعمتو»أم أف 
بجدية كركح حٌرة ال تنحاز إال لمحقيقة، فكاف ييخضع كٌؿ األقكاؿ لمٌنقد كالٌتمحيص ميما كاف 
مصدرىا سكاء عند القدماء أـ عند المحدثيف، فال أحد ينكر قيمة األعماؿ اٌلتي قٌدميا لٌمسانيات 

 (.307ص، 7000 بكشحداف،)«العاٌمة كالعربية عمى كجو الخصكص

كما رافع بكٌؿ مكضكعية عف أصالة البحث الٌمغكم العربي في القركف األربعة األكلى 
دد يقكؿ في ىذا الصٌ  حيث لميجرة، كدافع بكٌؿ استماتة عف خمك الٌنحك العربي مف منطؽ أرسطك
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الٌنحك عمى كأٌف الٌنحك العربي ىك في جكىره لغكم محض، كأٌف القضية الٌزاعمة بضركرة بناء »
لٌتطكر مف أطكار الٌنظر الٌمغكم المنطؽ فإٌف ذلؾ قد قيؿ في زمف كقد تجاكز العمماء اليـك ىذا ا

الحاج )«فميس مف الالـز أبدنا أف يؤٌسس الٌنحك عمى المنطؽ، ألٌف بيف الفكر كالٌمغة فكارؽ جكىرية

فاءة عالية في عرض الحقائؽ ك»الحاج صالح عبد الٌرحمف كما أبدل، (43، 47، ص7007صالح، 
التٌاريخية ككشؼ الٌزائؼ منياكال يقدر عمى ذلؾ إال مف كاف كاسع االٌطالع عمى مصادر الٌدراسات 

في دراسة الٌمغة ممٌيزنا بيف أصكؿ ىذه عارفنا بأصكؿ  العرب كالغربييف عمى حٌد الٌسكاءالٌمغكية عند 
في زماننا كىي صفات قٌمما تجتمع عند باحث تمؾ، مزٌكدنا بمعرفة دقيقة كاعية لمنطؽ أرسطك، 

 (.307ص، 7000بكشحداف، )«الحاضر
في الٌمسانيات العربية كتكنكلكجيا الٌمغة مجمكعة مف  الحاج صالح عبد الٌرحمف تيعد  دراسات

 البحكث المٌتصمة بالٌمسانيات كىي تتناكؿ القضايا التٌالية3

انيات الحديثة وعالقتها بالّمسالّدراسات والبحوث الخاّصة بعمم العربية  -1-4-1
 :وتكنولوجيا الّمغة

 كمف ىذه الدراسات نجد3

 األصالة كالبحكث الٌمغكية الحديثة. -أ 

 الفكارؽ القائمة بيف فقو الٌمغة كعمـ الٌمغة كعمـ الٌمساف قديمنا كحديثنا. -ب 
 الٌشعر ديكاف العرب. -ج 

 الٌنحك العربي كمنطؽ أرسطك. -د 

 كالٌتحرير.الٌمغة العربية بيف المشافية  -ق 

 العالج اآللي لمٌنصكص العربية كالٌنظرية الٌمغكية. -ك 

 تقرير حكؿ مستمزمات بناء قاعدة آلية لممفردات. -ز 

 في قضايا الّمغة العربية ووسائل ترقيتها منها: -1-4-2

 البحث الٌمغكم كأصالة الفكر العربي. -أ 

 الكتابة العربية كمشاكميا. -ب 

 األسس العممية لتطكير تدريس الٌمغة العربية. -ج 
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 األسس العممية كالٌمغكية لبناء مناىج الٌمغة العربية في الٌتعميـ ما قبؿ الجامعي. -د 

 «عمـ تدريس الٌمغات كالبحث العممي في منيجية الٌدرس الٌمغكم -ق 
 (.3437، ص7007الحاج صالح، )

 في بعض قضايا الّمغة العربية منها: -1-4-3

 العربية.تأثير اإلعالـ المسمكع في الٌمغة ككيفية استثماره لصالح  -أ 

 األلفاظ الٌتراثية كالٌتعريب في عصرنا الحاضر. -ب 

 أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا. -ج 

 الٌمغة العربية كالبحث العممي المعاصر أماـ تحٌديات العصر. -د 

 المعجـ العربي كاالستعماؿ الحقيقي لٌمغة العربية. -ق 

 .كمشركع قكميي ذخيرة محكسبة كاحدة فراث العربي كاإلنتاج الفكرم التٌ حكسبة  -ك 

 (.3787ص، 7007، الحاج صالح) «المعجـ العممي كالٌشركط العممية كالٌتقنية لكضعو -ز 

 الّنظرية الخميمية الحديثة منها:  -1-4-4

 كالٌدراسات الحالية في الكطف العربي. المدرسة الخميمٌية الحديثة -أ 

 كمشاكؿ عالج العربية بالحاسكب. المدرسة الخميمٌية الحديثة -ب 

 كالٌتراث الٌمغكم العربي األصيؿ.تكنكلكجيا الٌمغة  -ج 

 الجممة في كتاب سيبكيو. -د 

 العربية.في المغة مؿ اأٌكؿ صياغة لمٌتراكيب العربية3 نظرية الع -ق 

 منطؽ الٌنحك العربي كالعالج الحاسكبي لٌمغات. -ك 

 الٌتحميؿ العممي لمٌنصكص. -ز 

 كاإلجابة عنيا جالؿ الحنفيمسائؿ في مصطمحات الٌتجكيد لفضيمة الٌشيخ  -ح 

 (.3738ص ،7007، ج صالحالحا)

 قضايا الّترجمة والمصطمح منها: -1-4-5

 الٌترجمة كالمصطمح العربي كمشاكميما. -أ 

 تكحيد المصطمحات العممية العربية. -ب 
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 حركة الٌتعريب في الٌنظاـ الٌتعميمي الجزائرم. -ج 

 مشركع الٌذخيرة الٌمغكية العربية كأبعاده العممية كالٌتطبيقية. -د 

 منها:و قضايا الّصوتيات العربية والفونولوجيا   -1-4-6

 العرب كتكنكلكجيا الٌمغة العربية؛الحركة كالٌسككف عند الٌصكتيين -أ 

 كعمـك القرآف قبؿ القرف الٌرابع؛ أصكؿ تصحيح القراءة عند مؤٌلفي كتب القراءات -ب 

 ممحؽ في تاريخ مصطمح الٌتكاتر؛ -ج 

ىب كالٌنظريات الباب الثٌاني في المذا -لحديثالفكنكلكجيا في سمسمة3 مدخؿ إلى عمـ الٌمساف ا -د 
 الٌمسانية الحديثة؛

 .تأثير الٌنظريات العممية المتبادلة بيف الٌشرؽ كالغرب3 إيجابياتو كسمبياتو -ق 
مف خالؿ ىذه الجيكد اىتمامو الكبير بشؤكف المغة  يتبيف لنا(.3787، ص7007الحاج صالح، )

كحرصو عمى تقديـ كؿ ما يمكف تقديمو في سبيؿ خدمة العمـ بصفة عامة، كخدمة المغة 
 العربية بصفة خاصة.

 الكتابة في الموسوعات والمجالت:  -1-4-7

 كلـ ينحصر مجيكده فيما ذكرناه سابقا بؿ تعٌداه إلى الجيد المكسكعي فقد كتب
ـ، ككذلؾ 1214دف سنة ن" الطبعة الجديدة لLughaالمكسكعة اإلسالمٌية حكؿ مصطمح "»في

العمـك ك ربٌية لتٌ اقافة ك ثٌ لمتيتيصدرىا المنٌظمة العربٌية "في نفس المكسكعة الٌ معارفكتابتو عف مصطمح "
 (3049ص ،7004 ،بمعيد)«ـ العرب كالمسمميفالعأمكسكعة ةبكالمسما

، كىي كثيرة كمتعٌددة يمكف ذكر المجامعالعربٌيةفي مختمؼ مجالت كتب ليس ىذا فقط بم
مجٌمة  ،العربي بسكرياالعممي ، مجٌمة المجمع يةاأليردنية ك مصر ال المجامعمجالت »البعض منيا 

مجاٌلت أكركبٌية كثيرة، أضؼ إلى ذلؾ مجٌمة ، إضافة إلى ىذا كتابتو في المجمع العممي العراقي
سانيات كالمبرز لممدرسة العميا لألساتذة في اآلداب كالعمـك اإلنسانٌية المٌ ك  ،كاألصالة ،قافةالثٌ 

 (.3053ص، 7004، بمعيد)«غة العربٌيةالعربٌية لممجمس األعمى لمٌ  الٌمغة ببكزٌريعة كمجٌمة
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 :ةالّنظرية الخميميّ   -2
ب نق  مف حمف الحاج صالح ىك أبرز أٌف عبد الرٌ  المغكييف المعاصريف جميع الباحثيف يعمـ 

إلى الخميؿ  نسبتيا أنٌ ، فمف اسميا يٌتضحف كاف سببا في بعثيا مف جديدبؿ ىك م ظريةىذه النٌ  في
ـٌ نات األساسية لمنٌ بً ذم يعتبر مف الكاضعيف األكائؿ لم  بف أحمد الفراىيدم الٌ  ظرية الٌنحكية القديمة، ث

ـٌ بالمٌ حمف الحاج صالح ليبرز عبقرٌية الخميؿ في نظرية لغكيجاء عبد الرٌ  في جميع غةة تحميمية تيت
لعربي ياضي في بناء الٌنحك افو الخميؿ، فقد عكس فكره الرٌ ما خمٌ عمى جكانبيا كذلؾ باالرتكاز 

أٌكد األستاذ أٌف ما تكٌصؿ إليو الخميؿ يمكف بمكرتو في  كعميو كتأسيسو عمى معطيات رياضية
 غكية.نظرية حديثة تتماشى كالمتطٌمبات العممية الحاضرة، خاٌصة فيما يتعٌمؽ بالحكسبة المٌ 

ظريات الغربية، ظرية الخميمية الحديثة كالنٌ حمف الحاج صالح قد قارف بيف النٌ عبد الرٌ  نشيرأف   
ف كاف تكليديا مثؿ الشٌ فريع في الصٌ فالتٌ »يما كاكتشؼ الفركؽ الجكىرية بين جرة ياغة العربية كا 

و ليس صياغة لتجزئة الجممة إلى جزأيف، ثـ كٌؿ جزء إلى ما تحتو، بؿ ىك تكليد  كليدية، إال أنٌ التٌ 
ـٌ بياف لمحتكل كياف تركيبي لمعامؿ كمعمكليو، كالمخصصات حسب البنية الٌ  تي تبنى فييا، ث

 (.3730، ص7007، الحاج صالح)«ر تكليد/خ[ في آخ7/ـ0]ع/ـ

ظرية ذم تقـك عميو النٌ فريع الٌ غة العربية غير التٌ فريع في المٌ كالمقصكد مف ىذا أٌف التٌ 
أٌما  صؿ إلى أصغرىاتالجممة إلى جزأيف، كمف ثـٌ تجزمء كؿ جزء إلى أجزاء حتى  بتقسيـكليدية التٌ 
م يتحٌكـ في الجممة ذلمعامؿ كمعمكليو، ألٌف العامؿ ىك الٌ تقـك عمى تكليد فظرية الٌنحكية العربية النٌ 

 /خ[73/ ـ0، كذلؾ بتغييرىا إف كيجد، أك بعدـ تغييرىا إف لـ يكجد، كالمقصكد بيذه العبارة ]ع/ـككؿٌ 
 لعامؿال
 المعمكؿ األٌكؿ.         0ـ
 المعمكؿ الثاني.         7ـ

 األحكاؿ، المضاؼ إليو(.فات، المفاعيؿ، ص )الصٌ خ          المخصٌ 
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 نبذة عن رواد الّنظرّية الخميمّية والّدراسات الّمغوّية القديمة: -2-1
اٌلذم كاف مف  الخميل بن أحمد الفراهيديإلىيرجع أصؿ ىذه النظرية  ذكرنا آنفا أف  

العامؿ "باسـ ، مثؿ المفاىيـ اٌلتي ظيرت ميم ةجاء بأفكار عممية  حيث إلى تأسيسيااقيف ب  ػػػػالس  
عيف كاٌلذم ييعىد  عربي أخرج لمٌناس أم معجـ الؿ معجـ كىما أىـ فكرتاف بيًنيى عمييما أكٌ كالز مرة 

ا بأٌنو أٌكؿ الخميؿ كاضعي  (363ص، 7007، حاج صالحال)."مف اخترع العركضكما ييعرؼ أيضن
الفتحة ألفنا  جعؿالذي األسود الّدؤليأبكتطٌرؽ ليما  التي ات كالٌتشكيؿأكمؿ الحرك ككاف قد

اءن صغيرة مردكدة إلى الخمؼ تكضع تحت يالحرؼ المتحٌرؾ، كما جعؿ الحركة فكؽ  صغيرة
 الٌرـك كاإلشماـ.ك  الٌتشديدك  ا ابتكر عالمات أخرل مثؿ اليمزة، كمالحرؼ

 ىي3ك  الخميلما ابتكره عشر عالماتم كقد أحصى العمماء
ثـ رأس خاءو أصميا ك ْـ( ، الٌسككف )  ّـ(الٌشٌدة )  ، ُـ(، الضمة )  ِـ()   ، الكسرةَ(الفتحة ) 

 .)  ْـ( ىكذا إلى أف أصبحت صفرٌيةتطكت

 (آ)كما ىي ظاىرة فكؽ األلؼ كىي ميـ صغيرة مع جزء مف الٌداؿالمٌدة. 

 ؼ(الٌصمة أم حركة الكصؿ )األل. 

 ( ىكذا )( ءىمزة القطع )رأس عيف 

 ا حركةمضع ليمـ يفالٌرـك كاإلشمامأم ا. 

 (380ص، 7000، الراجحي)

ابة المعٌمـ اٌلذم ييعىد  بمث سيبويهمجيكدات أف نشيد ب الخميلمجيكدات  كيجدر بنا بعد ذكر
 جاءت مف بعدهمف بعده، فقد كضع كتابنا في الٌنحك ييعىد  إمامنا لكٌؿ الكتب اٌلتي  أتكاكاألستاذ لمذيف 

ف كاف ميحٌصمة الجيكد الجماعية الٌسابقة، إال أٌنو كاف ىك مف أكمؿ فركعو كاس تكثر مف أدٌلتو كا 
مف أراد أف يعمؿ كتابنا في الٌنحك  3بقيمة ىذا الكتاب مشيدا المازنيكفي ىذا الصدد يقكؿكشكاىده 

الٌدرس الٌنحكم " فميستحي، كما أٌف ىذا الكتاب قد صٌكر جانبيف مف أىـ جكانب سيبويهبعد كتاب "
ىما3 جيكد الن حاة الٌسابقيف كأرائيـ كاختالفاتيـ في بعض قضايا الٌنحك، كجانب الٌدرس الٌنحكم كما 

 .(87-380ص، 7000 ،الراجحي)يراه سيبكيو نفسو كذلؾ في كضع الٌضكابط كالقكاعد.
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رائد ىذه نفي أىمية كقيمة أعماؿ ييف العالميف ال ىذحديثنا عف يجب التنبيو عمى أف  
مف قاـ بنقط  ألنو أكؿ، أبو األسود الّدؤليكىك ؤٌسس األٌكؿ لعمـ الٌنحك العربي كالم الٌنظرٌية

اإلعراب عمى أكاخر الكمـ ال عمى حركفو فاستخدـ نقط حمراء لحركات اإلعراب، كما قاـ بنقط 
 .اإلعجاـ لممصحؼ الٌشريؼ كٌمو

 .(380، ص7000راجحي، ال)
ف كانت أعمالو لـ تس حتى الدؤلي جمي ة تبقى قيمة أبي األسكد يـ في إثراء ىذه الٌنظرٌية كا 

 بطريقة مباشرة.
 قمنا الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة ىناؾ نظرية خميمية قديمة إذا يتبادر إلى األذىاف أفٌ كقد 

جؿ الكصكؿ إلى اٌلتي كانت مع ظيكر البحث الٌمساني الكصفي في المنيج كالٌطريقة مف أتمؾ كىي
دراؾ العربٌية   (.3034، ص0999، عبيدم).يا كتراكيبيا بالمالحظة كالكصؼسأسكا 
أسس نظرية غدت منطمقات في حٌد الٌظاىرة الٌمغكٌية يصدر عنيا  »إلى القدامىانتيى 

 نستشؼا الٌسياؽ المحٌدد، إذ منيا كىذه القكائـ المشتركة ىي اٌلتي تعنينا في ىذالجميع بال استثناء، 
مف أجؿ الكصكؿ إلى سٌف حدكد لمٌظاىرة الٌمغكٌية كذلؾ  (337ص، 7004 ،بمعيد)«االقضٌية الٌنظرٌية أساس

 تخٌص جميع الٌناطقيفالتي 
ٌر مخالؼ لممعيارٌية، لترسـ األصكؿ بعد ذلؾ الٌنظرٌية الٌمغكٌية في قانكف ح قٌعدكاكبذلؾ 

كنقصد باألصكؿ القكاعد األساس كالمبادئ اٌلتي انبنت عمييا فركعيا العديدة، كما لبثت ىذه 
يبحث فيو عف أدٌلة الٌنحك مف الٌسماع كالقياس كاإلجماع كاستصحاب »األصكؿ أف أصبحت حدكدنا 

 (339ص، 0984، عبابنة)«الحاؿ
ٌنما قٌدمكا ما استطاعكا مف كسائؿ الٌتعبير عنيا  لـ يكتشؼ العمماء الحقائؽ كحدىا منعزلة، كا 

كما سار تطكر ىذا العمـ كتطكر مصطمحاتو معنا، كلعٌؿ مف أبرز الغايات لممؤٌلفات القديمة اٌلتي 
تقٌرت أصكؿ جاءت بعد كتاب سيبكيو كانت الٌسير عمى ىدم الٌسماع كالقياس كغيرىما، كبذلؾ اس

العيف، كىذا إف  ٌدقيؽ في جمع الٌمغة كىيكمة معجـممنيج البابيا كمنطمقنا ل الخميللٌنظرٌية اٌلتي كاف ا
دٌؿ عمى شيء فإٌنما يدٌؿ عمى عقمية الخميؿ الفٌذة، خاٌصةن بتعاممو مع الحركؼ العربٌية اليجائٌية 

ى عنصريف إلى خمسة الٌثمانية كالعشريف كمجمكعة أصمية، تشتؽ عنيا مجمكعة فرعية مشتممة عم
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عناصر، فكاف يظير في تطبيقو جانبنا أساسينا مف العمؿ الٌرياضي المؤٌسس لنظرٌية المجمكعات 
 (.333ص، 0984، نةعباب).في صيغتيا المعاصرة

" طبقات كاصمت العمؿ مف بعده فكاف بمثابة األستاذ كتعتبر الخميلبعد " تجاء
الٌمغكٌية العربٌية مثبتة  جاءت الٌنظرٌية ىذا المنطمؽا لمختمؼ أعماليـ، كمف أساسي اأعماليمصدر 

بيف المعاني كالٌتفسير لمعبارات كافتراضيا لممسائؿ كتقدير  تفٌرؽ بيف األساليب كالٌتمييز محكمة
 (358ص، 7000، الحديثي).أحكاميا

مع نظرة تأمؿ فيما يطرح ة، ميكف نظرية لغكية عربية أصأف تك الٌنظرٌية العربٌية فخر كيكفي ا
الٌدراسات الٌمغكٌية الحديثة، كال تسحبنا نحك في أنفسنا مف أبحاث كدراسات جديدة تعٌزز قيمة الٌتراث 

الٌمغة كأحاطكا بيا عممنا فمـ تكف عندىـ إلى خصائص  إلييا بال جذكر، فقد فطف القدامى تميلنن
ألفاظ تكصؿ إلى المعنى، فالباحث إذا ما تعٌمؽ ببحثو في  ىي الٌمغة مجٌرد أصكات منطكقة، إٌنما

عربية محضة، تبنى عمى أسس عربية كتطمح ىذه الٌنظرٌية فال شٌؾ مطمقنا مف أٌنو سيجدىا 
لمكصكؿ إلى ما لـ تصؿ إليو حٌتى الٌدراسات الحديثة، فقد استطاعت أف تبرىف عمى مقدرتيا في 

ٌنما دراستيا لٌمغة كاٌتخاذىا كعمـ، فتكصٌ  مت إلى أٌف الٌمغة ليست عبارة عف أصكات تنطؽ بيا عبثنا، كا 
لى أىـ كسيمة في عممية الٌتكاصؿ بحيث أٌننا ال نستطيع ، ىي عبارة عف ألفاظ تكصؿ إلى معاني كا 

 أف نستغني عنيا.
اٌلتي احتكتيا صر صر ميٌمة جدنا بالٌنسبة لٌمغة كأىـ ىذه العناكاشتممت ىذه الٌنظرٌية عمى عنا

 نجد3
 ية كاألساليب الٌمغكٌية الٌصحيحة؛البحث في الٌتراكيب كالٌصيغ كاألبن 

 ٌمغة، ككضعيا في مصٌنفات متنٌكعة،الجمع كالٌتصنيؼ لمفردات ال 

 كالٌتقكيـ الٌمساني؛ الرصدالٌمغكم 

 .(333ص ،7004 ،بمعيد)كتب الٌدراسات المتنٌكعة 
ىذه الٌنظرٌية. فال يمكف أف تككف كاممة مف كٌؿ الجكانب ال يتخٌمميا أم  أٌف ىناؾ ما يقاؿ في إال

كلعٌؿ أبرز ما يظير نقصيا كعدـ اكتماليا ىك ظيكر نظرية لغكية عربية حديثة عرفت نقص 
 ىذه الٌنظرٌية؟اٌلتي تخٌممت بالٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة، فما أصؿ الٌنقائص 
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 القديمة:نقائص الّدراسات الّمغوّية  -2-2

أقاـ القدامى الٌنظرٌية الٌمغكٌية خاٌصة الٌنحكٌية منيا عمى أسس أثارت جدال، فبالٌرغـ مف  
نظرية جاىزة، كىذا صٌبت في قكالب جعؿ منيا نظرية عممية متطٌكرة كمضبكطة، فقد  الذم الٌتقنيف

ذكر الميمؿ إلى الثٌابتة اٌلتي ال ميرب منيا مف تالب كالييآما جعؿ البعض يطعف في تمؾ القك 
جانب المستعمؿ كمثاؿ عمى الحشك اٌلذم تحممو ىذه الٌنظرٌية. باإلضافة إلى جانب الٌتمثيؿ الٌنمطي 
اٌلذم ال يتكٌمـ بو في صكر منطقية مفركضة لتحافظ العربٌية عمى أصكليا، كبذلؾ أجريت تعديالت 

، كنبدأ قيؿ عف الٌنظرٌية القديمة كما عمى الٌنظرٌية القديمة ككذلؾ الحديثة، كالميـ بالٌنسبة لناىك ما
كقد رأل في البحث الٌمغكيمف تأسيس المجمع الٌمغكم المصرم، اٌلذم شٌجع ظيكر معالـ جديدة 

إجحافنا في حٌؽ المكٌلديف بضبط المنيج الٌسككني لٌمغة في تحديد عصر أعضاء ىذا المجمع 
عمى المحدثيف العتقادىـ أٌف الٌمغة قد باب البحث كالكضع  اء الٌمغكم، كبذلؾ يككف قد أغمؽالٌصف

 .(334ص، 7004بمعيد، ).كممت في عيد الٌركاية، كما قد كمؿ الديف في عصر الٌرسالة
ختـ الٌركاة الٌسجؿ كال يحٌؽ لالحقيف أف يزيدكا، كليذا فيذه الٌنظرٌية مجحفة بيذا الٌتحديد فيؿ مف 

في إصالح الكضع الٌمغكم اٌلذم يخٌص مستعمميا الحالي،  كؿ أف تستشير في كٌؿ مٌرة القدامىالمعق
فيذه الٌنظرٌية بيذا تككف قد حصرت كٌؿ األعماؿ كالمجيكدات الٌمغكٌية في الماضي، ككأٌنو شيء 

ٌنما كٌؿ ما عمى المحدثيف فعمو ىك الرٌ  جكع إلى مقٌدس ال ينبغي المساس بو أك الٌتغيير فيو، كا 
ي ا ييعد  عمؿ مضٌمؿ، كلذلؾ تطرح الٌنظرٌية الجديدة حٌؽ المحدثيف فكىذ الماضي كما تركو القدامى

باب القياس في ا لممعاصريف فكؽ ما تكارثكه ك باب القياس مفتكحن  عممية الكضع الٌمغكم، كما جعمت
مف قيكد الٌزماف كالمكاف ليشمؿ أىؿ الفصحى يشمؿ ما لـ يقس سابقنا، ككذلؾ إطالؽ الٌسماع 

جمع المصرم عمى المحافظة عمى سالمة الٌمغة بأف يسٌجؿ ما يرل أٌف الحرؼ، فقد عمؿ الم
ـٌ يدخؿ ىذه األلفاظ في معجمو.  تسجيمو يصمح الٌمغة كال يفسدىا، ث

كا في بعض اآلراء كرغـ الجيكد المبذكلة مف طرؼ أصحاب الٌتجديد إال أٌنيـ أخفق 
كف يتكٌقعكنو كبيذا ألٌف تأثير المحافظيف كاف لو كقع أكبر كصدل أكسع لـ يكف المجٌدد كالمقترحات

 .(335ص، 7004، بمعيد).شركط صارمةج حؽ المحدثيف في الكضع إالبخر 
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 :أهم شروط الوضع لممحدثين 
 ثقافة لغكية كأدبية كاسعة؛أف يتمتع الكاضعب 

 يككف متمٌكننا مف الٌنحك كالٌصرؼ؛أن 

 ثرة القراءة الٌمغكٌية كاألدبٌية؛كيككف لو ذكؽ مرىؼ ناشىء مف  أف 

 معرفة كاسعة بسٌر الكضع. أف يككف ذا 

حسين ك الشيخ األسكندركضكع المكٌلد سائدة بتأثير نفكذ بقيت الٌنزعة الٌتقميدٌية المحافظة في م 
 أحمد أمينمنيـ3اء كالٌمغكييف جماعة مف األدب كغيرىـ، حٌتى دخؿ لخضر حسينمحمد ك والي
نضماميـ إلى الخالديف تأثير كاضح السيما في ، ككاف الأحمد حسن الّزياتك إبراهيم مصطفىك

 (70-309ص، 1998عبد العزيز، )«مكضكع الٌتعريب كالٌتكليد

ىا عف متطٌمبات الٌدرس عدى مف الذيف أنكركا عمى ىذه الٌنظرية بي  إبراهيم مصطفىكاف ك 
 بحثيا في خصائص الكالـ مف عٌدة جكانب أىٌميا3الٌمغكم الٌصحيح، كعدـ 

  ٌأخير كالٌنفي كاإلثبات كالتٌأكيد؛الٌتقديـ كالت 

 اإلسراؼ في االفتراض كالٌتعميؿ؛ 

 اإلسراؼ في المصطمحات؛ 

 .اإلمعاف في الٌتعٌمؽ 

 (335ص، 7004 ،بمعيد)

ا نك   كىك عضك مف أعضاء المجمع يقكؿ3 إٌنني رجؿ عمـ ال محمد كامل حسنجد أيضن
رٌد األمكر كٌميا إلى الحساب كتصادؼ رجؿ عمـ كذلؾ ي الخميليعنيني إال فيـ ما يعرض عمي، ك

كليس الغرض مف كتابي ىذا أف أرشد أٌننا جميعنا اٌتخذنا الٌمغة ميداننا نظير فيو ترعتنا العممٌية، 
رح غكامضو أك الٌناس إلى الكالـ الفصيح بؿ غايتي منو فيـ نظاـ الٌمغة، كال يقكمٌف بعدم مف يش

يتعٌمؽ في تفصيميا، فذلؾ ال يزيد في اىتداء الٌناس بو إلى صٌحة الكالـ، كال يزيد في فيميـ 
 .(040-3039ص، 0989 ،السيد).«لٌمغة

رتبة الخميؿ بف ( قد ركبو الغركر حيف جعؿ نفسو بأف  ىذا الباحث )محمد كامؿ حسف يظير
 جى.بعض المعادف في الدٌ مس كبريؽ أحمد، فال مجاؿ لممقارنة  بيف الشٌ 
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إلى منيج جديد يقـك عمى أساس أٌف الكالـ  0957شي الٌمغة العربٌية عاـ دعا مؤتمر مفتٌ 
مكٌكف مف جمؿ كمكٌمالت كأساليب3 الجمؿ = مسند + مسند إليو. أٌما المكٌمالت فيي كٌؿ العربي 

خاٌصة نطؽ بيا العرب  لفظ يضيؼ إلى معنى الجممة معنى يكٌممو أٌما عف األساليب فيي تعبيرات
عمى الٌصكرة اٌلتي كصمت إلينا نحفظيا كنقيس عمييا، فكانت دعكتيـ إلى تبكيب جديد عمى أساس 

 بالغقد شوقي ضيفمفة، باإلضافة إلى ىذا نجد كتاب اٌلتي تدكر حكليا األساليب المختالمعاني 
.  ابن مضاءٌلتي دعا إلييا ة إلغاء العامؿ امسألبكثيرنا فيما يخٌص اإللغاءات كخاٌصة اإلشادة 

 (335، ص0989السيد،)
إلغاء العامؿ يعني » سٌره اٌلذم تمٌيز بو ألفٌ  عف كبيذا يككف قد أبعد عف الٌنحك العربي

ظرٌية، كقد تقكيض الٌنظرٌية الٌنحكٌية القديمة كيمقي عمى عاتؽ مف يقدـ عميو أف ينشئ البديؿ لتمؾ النٌ 
إلنشاء ىذا البديؿ، كما البديؿ عندىما إال  المخزوميك مصطفىإبراهيم كقؼ األستاذ كتمميذاه 

، 0995،العزاكم)«تؤدييا الكممة في الٌتركيب، كالقيمة الٌنحكٌية اٌلتي تحمميا كتفصح عنياالكظيفة اٌلتي 

ككثيرا  كضى عارمة ألف كجكه الكالـ تتفرعيظيرمف ىذه الكظيفة أنيا تؤدم إلى فكالذم .(3087ص
 ما يكتنؼ الكممة الغمكض حاؿ التقديـ كالتأخير كالحذؼ خاصة في الكممات المبنية.

أقرب إلى الكاقع مف جية كمرتبطة بالتراث مف جية أخرل كأىـ ىذه ظيرت نظريات حديثة  ثـ
 الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة. الٌنظريات ىي

 الخميلديثة إلى الحديث عف أغمب ما قالو لٌمغكٌية العربٌية الحعف الٌنظرٌية ا الحديثيقكدنا 
، ككيفية مكاصمة ىذه الجيكد األصيمة في الكقت الٌراىف معتمديف في ذلؾ عمى أىـ سيبويهكتمميذه 

 المبادئ المنيجٌية اٌلتي قامت عمييا ىذه الٌنظرٌية.
يجمع الٌمغكٌيكف المعاصركف عمى أٌف الٌمغة كائف حي، فيي ال تثبت عمى حاؿ كاحدة بؿ ك 

لٌمغة العربٌية ، رغـ الثٌبات الكبير الذم تتمتع بيامف الٌتغٌير ما يعرض ألٌم كائف حييعرض ليا 
 ا يبعثكىذا مالٌتكفيؽ بيف القديـ كالحديث  ظرٌية الخميمٌية الحديثة محاكلةتظير النٌ ىذا خضـ كفي 

اسات الحديثة الباحث عمى ترميـ الٌنظرٌية العربٌية القديمة لتستجيب مع آخر ما تكٌصمت إليو الٌدر 
 (.339ص، 7004بمعيد، )كالٌمسانيات اٌلتي مكضكعاتيا عمـ الٌمغة. بظيكر عمـ الحكسبة
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 الّنظرّية الخميمّية الحديثة: -2-3

  :في المعاجـ المعاصرة كتعني3 مجمكع األفكار  النظرية كممة حديثة نجدىامفهوم النظرية لغة
 ، مادة3 نظر(0990) المنجد، ف. كاآلراء المطركحة المتعمقة بمكضكع معي  

استنتاجات فكرية مف أم النظر في أمر معيف بأفكار ناتجة مف تجارب ميدانية أك  
 معطيات سابقة.

 :سكاء أكاف عمميا، أـ قكاعد كمبادلء تستخدـ لكصؼ شيء ما،  ىي مفهومها االصطالحي
أك تساىـ في بناء فكر  فمسفيا، أـ معرفيا، أـ أدبيا، كقد تثبت ىذه النظرية حقيقة معينة،

 .(mawdoo3.com3//httpsجديد.)

المدرسة عند عمماءنا القدامى، كعميو يمكف كالجدير بالذكر أف مفيـك النظرية حاليا يقارب مفيـك 
 تعني المدرسة الخميمية الحديثة.القكؿ أف النظرية الخميمية الحديثة 

الذم أبرز عبقرية الخميؿ بف أحمد  حاج صالحالن عبد الّرحماألستاذ  تنسب ىذه الٌنظرٌية إلى
عمى بعث ىذا الٌنحك مف جديد عمى ضكء ما استحدثتو تعمؿ في نظرية لغكية تحميمٌية  الفراىيدم

الحظ  بذليا ىذا األستاذ عندما جيكد اٌلتيدرسة إلى الكجكد بعد الالٌنظريات الجديدة فظيرت ىذه الم
 كما قرأه عمى يد شيكخو في األزىر، سيبويهكثيرة بيف ما اٌطمع عميو في كتاب  تاأٌف ىناؾ فركق

كبينما يقكلو المتأٌخركف مف الٌنحاة، فحاكؿ اإللماـ بالٌمسانيات الحديثة كبكٌؿ ما قيؿ عف الٌمغة كبنيتيا 
أٌف ما تكٌصؿ أٌنو أٌكد كعف تطٌكر الٌمغة كاكتسابيا ككظائفيا كغير ذلؾ مف الٌنظريات الحديثة، كما 

ـٌ إٌنو قد طٌبؽ مكاصفاتيا عمى إليو الخميؿ يأخذ المنحى العممي في الحكسبة الٌمغكٌية بكٌؿ فرك  عيا، ث
الحكسبة الٌمغكٌية اٌلتي تفرضيا أنماط الٌتعامؿ مع األجيزة الحديثة كطابقيا ببعض الٌنظريات الغربٌية 

 (360ص، 7004بمعيد، )كخاٌصة المدرسة الٌتحكيمٌية الٌتكليدٌية.

تؤٌكد ضركرة الٌرجكع إلى كعميو فإٌف الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة ىي نظرية لسانية معاصرة  
مف ا تركو العمماء األكائؿ المبدعكف كتفٌيـ ما قالكه كالٌنظر في م الٌتراث العممي الٌمغكم األصيؿ.

جراء مقارنة نزيية ب الحقائؽ العممٌية لفيـ أسرار فقو الٌمغة العربٌية يف نظرية الٌنحاة العرب كا 
رت في الغرب مع تحسيف الكقائع الٌنحكٌية كفؽ الٌتطٌكرات كالٌنظريات الٌمسانٌية الحديثة اٌلتي ظياألٌكلين

 .(360ص، 700، بمعيد)الجٌبارة اٌلتي تعرفيا الٌتقنيات المعاصرة.
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ا حاج صالحالف عبد الٌرحمكأىـ ما قاـ بي أٌنو طابؽ الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة ببعض  أيضن
بيف  إال أٌف ىناؾ قكاسـ مشتركة، كبينيـا كتشؼ أٌف ىناؾ خالفات كبيرة بينيالٌنظريات الغربٌية، فا

المدرسة الخميمٌية كالٌنظرٌية الٌتكليدٌية الٌتحكيمٌية مف بيف ىذه القكاسـ نجد أٌف ىناؾ تقاطع بيف 
 ،7004 ،بمعيد) ."تشكمسكي"مثؿ تشجير عمى شكؿ شجرة الٌصياغة الخميمٌية اٌلتي يمكف أف ترسـ 

 (339ص

فييا الٌنظرٌية الخميمٌية  أف يكتشؼ المىكاطف اٌلتي تمتقيحاج صالح الف عبد الٌرحم استطاع 
الٌتفريع في الٌصياغة  فتكٌصؿ إلى أٌف  ي فييا،الٌتحكيمٌية كالمىكاطف اٌلتي تنتفمع الٌنظرٌية الٌتكليدٌية 

ـٌ  ف كانت تكليدٌية مثؿ الٌتشجير الٌتكليدم إال أٌنو ليس صياغة لتجزئة الجممة إلى جزأيف، ث العربٌية كا 
ـٌ بياف  كٌؿ جزء إلى ما تحتو بؿ تكليد لمعامؿ كمعمكليو كالمخٌصصات حسب البنية اٌلتي تيبنى بيا، ث

عمى القارئ، الٌتكليد، فيجب أف ال يمتبس األمر / خ( في آخر  7)ع / ـ / ـلمحتكل كياف تركيبي 
يريد أف يكصمنا إلى أٌف اليدؼ مف الٌتكليد في الٌنظرٌية الخميمٌية إٌنما  كأٌف عبد الرحمف حاج صالحك 

كىك الكصكؿ  الٌتكليدٌية الٌتحكيمٌيةىك تكسيع بالٌدرجة األكلى كليس ما يطمح لو الٌتكليد في الٌنظرٌية 
 (340ص، 7004 ،بمعيد) .إلى أصغر الكحدات

ىذا الكالـ البعد الكبير بيف الخصائص المغكية العربية كخصائص  يتبيف لنا مف خالؿ
 المغات األخرل.

عدة  غة العربية مفا ممٌيزا في خدمة المٌ حمف الحاج صالح قد أسيـ إسيامن ا نقكؿ أٌف عبد الرٌ كختامن 
، أك مف خالؿ ظرية الخميمية الحديثةإطار النٌ تي أنجزىا في جكانب، كيظير ذلؾ جميا في البحكث الٌ 

إلى  تعممة بالفعؿ، كعميو فإٌننا ندعكغة المسغة العربية كجعميا المٌ امية لتطكير تدريس المٌ الجيكد الرٌ 
ساني العربي مف جية، ذم رسمو األستاذ إثراءن لمبحث المٌ تثميف ىذه الجيكد، كذلؾ بمكاصمة الٌنيج الٌ 

حمف الحاج صالح جتماعيا كحضاريا مف جية أخرل، كمٌما أبدع فيو عبد الرٌ غة العربية المٌ كخدمة 
 غة العربية بصفة خاصة.غة بصفة عاٌمة، كالمٌ قيقة في مجاؿ تعميمية المٌ أيضا أفكاره العممية الدٌ 
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 3كيمكف أف نيمٌثؿ لتشجير الٌنظرٌية الخميمٌية كاآلتي
 ع = العامؿ                                          

 

 

 7= المعمكؿ  7ـ                               كتب                          0= المعمكؿ  0ـ
 
 حركتو       الٌنكاة    0ز                                        3ز    7الٌنكاة          ز  0ز
 (رسالة       ) ى الػ                           طكاؿ                  ػ      ال        رجاؿي الػ   
 

 ع =العامؿ             
 
 

 7= المعمكؿ  7ـ                                0= المعمكؿ  0ـ    
 

 (0ع )عامؿ مندرج في ـ                                                            
 3ز      7ز    الٌنكاة     0ز 

 ع                                                             7ـ          0ـ    
 7ـ        0ـ                                                                            

                           كتب                                                        

    3ز      2ز     الٌنكاة 1ز

                                 كتبي   ك    الػ   رسالة                                                                   طكاؿ    ػ    ال  رجاؿي      الػ   

كىذاف الٌرسماف يخضعاف ًلما تقتضيو الٌصيغة العربٌية، كقد أدمجت فييما مزية الٌترتيب 
  .(340ص، 7004بمعيد، ).فريع الٌشجرمػلممكضع في مزية االندراج الممٌثؿ في التٌ 
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 :المقارنة بين القديم والحديث -2-4
بإجراء مقارنة بيف نظرية الٌنحاة العرب األٌكليف كبيف ما  أيضا عبد الٌرحمف حاج صالحقام

 تكٌصمت إليو الٌنظريات الٌمسانٌية الحديثة مف أصكؿ عممية كمف أىـ ىذه األصكؿ نجد3

  :ف حاج ة الحديثة كعمى رأسيـ عبد الٌرحمة الخميميٌ يرل أصحاب الٌنظريٌ الّمغة وضع واستعمال
يخٌص كيفية االستعماؿ ليذا ناىا كما أٌنو ينبغي الٌتمييز بيف ما يرجع إلى كضع الٌمغة كبي  صالح

ـ، عندما فٌرقكا كأتباعيـ منذ القد يهسيبو ك الخميلعمماؤنا أمثاؿ اٌلتي اكتشفيا الكضع، ىذه الحقيقة 
كبناىا كما يخٌص  كدليؿ كما يدٌؿ عميو كضعنا، فقد مٌيزكا بيف ما يرجع إلى كضع الٌمغةبيف الٌمفظ 

كقتنا كيفية استعماؿ ىذا الكضع كىذه البنى، ىذه ىي الحقيقة اٌلتي تسعى صناعة تعميـ الٌمغات في 
 إٌنما ىي نظاـ مف الٌدكاؿ، أم الٌنظرٌية الخميمٌية الٌمغة عند أصحاب»الحالي إلى االستفادة منيا ألف  

إليو لمٌتعبير عف أغراضو كبالتٌالي ينبغي ما يحتاج أفعاؿ كأسماء كتراكيب يختار منيا المتعٌمـ 
أم إجراء  لو قكانينو، كبيف ما ىك استعماؿ ، كىذا مجاؿ خاصالٌتمييز بيف ما ىك راجع إلى القياس

ا، كقكانيف االستعماؿ غير قكانيف الٌنحك كالقياس، كىذا  الٌمغة في حاؿ خطابية معٌينة كلو قكانينو أيضن
حاج )ال.«حينما خمطكا بيف قكانيف االستعماؿ كقكانيف القياسما تجاىمو الٌنحاة المتأٌخركف 

 .(335ص، 7007،صالح

انيف خاصة  لكٌؿ مف الكضع كاالستعماؿ حسب الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة قك  يككف بيذاك   
كينتج عف ىذا أٌف الٌمفظ كالمعنى في الكضع ليسا نفسيما في االستعماؿ، فحرؼ الجيـ خضع ليا، ي

كعنصر لغكم لو كظيفة كىي أف تتمايز معاني الكمـ بكجكده أك عدمو كيؤديو مثال في الكضع 
بتأديات مختمفة في الٌميجات العربٌية، ككٌؿ تأدية تنتج صكتنا معٌيننا مغايرنا ألصكات المتكٌممكف 

بالٌنسبة  نفسو الٌشيءبيف المعاني، ك  ةفكٌؿ ىذه التٌأديات المختمفة ال تمٌيز الٌظكاىر الكالميٌ الجيـ، 
بؿ ىك جنس  طابوء خكليس معنى معٌيننا ينكيو المتكٌمـ أثناعاـ لٌمفظ  ىك مدلكؿلممعنى ففي الكضع 

داللي ينطبؽ عمى الكثير مف المعاني الجزئية، كعميو فكيفية استعماؿ الٌمغة شيء، كبنية الٌمغة في 
الٌمغة مف حيث داللة ألفاظيا االرتباطٌية، أٌما في  ذاتيا شيء آخر، كلكٌؿ منيما ميداف خاص فيناؾ

ى ليس ىك األلفاظ عمى معنفقد تدٌؿ حاؿ الخطاب، أم عند االستعماؿ الفعمي لٌمغة 
ف حاج صالح" يرل أٌف تفسير صيغة كممة أك صيغة الجممة اعتمادنا عمى "عبد الٌرحمفالٌدكتكرالمراد
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إٌنما يفٌسر »ألٌف لٌمفظ كصيغتو أكثر مف معنى كاحد معناىا الكضعي أك المقصكد ىك خطأ منيجي 
فما ىك راجع إلى الٌمفظ لو قكانينو  اختيار لفظ معٌيف في تأدية غرض معٌيف في حاؿ خطاب معٌينة،

 (93-390ص، 7007، اج صالحح)ال«الخاصة بو غير قكانيف استعماؿ الٌمفظ

الٌمسانييف سكاء كانكا غربييف أـ عربنا يحصركف كٌؿ الٌمسانيات في معظـ نجد عمى ىذا األساس
براغماتية كىك في أتـ قناعتو كىذا ما ييطمؽ عميو األكربيكف تداكلية أك الجانب االستعمالي لٌمغة، 

3اللمقصكدة في الخطاب، كيرل عبد الحمف بأٌف بنية الٌمغة تفٌسرىا المعاني ا أكثر »حاج صالح أف 
بدراسة استعماؿ الٌمغة كقكانيف استعماليا، إال أٌنيـ لـ ينتبيكا  غكييف الغربييف المحدثيف مكلكعكفالمٌ 

إلى الجانب الٌصكرم غير االجتماعي كمازاؿ الكثير مف الباحثيف حٌتى عصرنا ىذا يخمطكف بيف 
 (009-3003ص ،7007،الحاج صالح)«ما يرجع إلى الكضع كما يرجع إلى االستعماؿ

بيف بالٌنسبة ألصحاب ىذه الٌنظرٌية خطأ فاحش كلو االقتصار عمى أحد الجانيمكف القكؿ أف  
االقتصار عمى ضرب مف االستعماؿ دكف غيره، ألٌف الٌمغة قبؿ كٌؿ ة، ككذلؾ أمر عكاقب كخيم

ـٌ استعماؿ الٌناطقيف   ليا.شيء كضع ث
ة كما ىك أٌف ىناؾ مف يرٌكز عمى الجانب الكضعي لٌمغفي ىذا الٌشأف كما يمكف أف يقاؿ 

يزاؿ تعميـ الٌمغة العربٌية يٌتصؼ بعدـ االستجابة ًلما يتطٌمبو استعماؿ مدارسنا اآلف، حيث ماسائد في 
الكتب كالبرامج كمناىج  امقتضيات أحكاؿ الخطاب، فكاضعك  يع الٌتعبير كفؽالٌمغة الٌطبيعي مف تنك 

كاحد دكف  عمى جانب اقتصارىـالٌمغة ككضع كالٌمغة كاستعماؿ، بؿ كاف  بيف لـ يجمعكا الٌتعميـ
زكف عمى الجانب االستعمالي أكثر، فيما نجد أصحاب اآلخر فتجد مثال الباحثيف الغربييف يركٌ 

ف الباحثيف كالمرٌبيف كمف ىنا ينبغي أف يٌتحد كٌؿ م يتٌمكف بالٌتمييز بيف الجانبيف،المدرسة الخميمٌية ي
الكتب فيما بينيـ مف أجؿ االىتماـ بكال الجانبيف، ألٌنيما ميٌميف جدنا فال يجكز أف  كحٌتى كاضعي

ـٌ ب إليو كيمكف ليـ أف يستفيدكا مٌما تكٌصمت  دكف اآلخر فكالىما ضركرم،كاحد جانب تيت
 .الحديثة كمٌما اكتشفو عمماؤنا الٌمسانيات

ايير اٌلتي تيعرؼ بيا كىي المع كٌؿ نظرية حدكدنعمـ أنو ل شروط الّنظرّية الخميمّية: -2-5
 أىٌميا3نذكر الٌنظريات تقكميا، كليذه النظرية شركط كباقي 
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  :كد جيب بؿ تقرة مع الٌتراث، يعال تقر بمفيـك القطالحديثة فالٌنظرٌية الخميمٌية األصالة
اني مف حاكؿ صاحبيا أف يؤٌسس مبدءنا إجرائينا في الٌتحميؿ الٌمس السمؼ في مفاىيميا العاٌمة، حيث

حديث في جانب المحتكل كالمنيجية خالؿ األصؿ كالفرع كمفيـك الحد، فكٌثؼ جيكده لمحديث كالتٌ 
عربية ذات مدرسة كأٌف رائدىا أراد االنطالؽ مف الماضي كما تركو األجداد ليبدأ في تككيف ك 

سابقيو درب سار عمى مة تمامنا، بؿ أصكؿ عممية عريقة، فمـ ينقطع عف الٌنظرٌية الٌنحكٌية القدي
و الٌذكؽ كالعقؿ كالكجداف، كما أنو كعمى مناىجيـ، فأعرب كعٌمؿ كقاس كقاؿ بالعكامؿ كخرج بما يقبم

لمقكالت الٌنظرٌية الغربية أكثر مف ضركرة  عو ىذاطاٌل ٌطمع عمى بعض الٌنظرٌيات الغربية، كلعٌؿ اا
ا لكصؼ لغتنا الخالدة  (353ص، 7004، بمعيد).إلغناء الٌنظرٌية العربية كجعميا أكثر صالحن

   كانت كجية الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة إلى إعادة قراءة الٌتراث العربي األصيؿ كالبحث عف
بنالمقديـ كال حٌتى محافظة  مف أجؿ المحافظة كلكف بيغية التٌنبيو إلى الٌطفرة خباياه، كىذا ليس حي

كشيكخو كتالميذه في تاريخ عمـك الٌمساف، بعد أف تحامؿ  سيبويهالٌتمقائية كالمفاجئة اٌلتي أحدثيا 
 عمييـ كثير مف الٌدارسيف الذيف تأٌثركا بالمناىج الغربية الحديثة.

جاكزت مرحمة تقد سعت الٌنظرٌية الخميمٌية منذ ظيكرىا إلى بعث الٌتراث الٌمغكم العربي، فكانت بيذا  
. فاعتمدت ىذه الٌنظرٌية في قراءتيا لمٌتراث كتأصيؿ أفكاره دامىالٌنقؿ مف القاالقتباس الٌسمبي أك 

 عمى منطمقيف أساسييف ىما3

 كتصٌكرات دخيمة  يسقط عمى الٌتراث مفاىيـ الٌتراث ال يفٌسره إال الٌتراث كمف الخطر أف
 الٌنكعٌية. تتجاىؿ خصكصياتو

   الٌتراث العربي في العمـك االنسانية عاٌمة كالٌمغكٌية خاٌصة ليس طبقة كاحدة مف حيث
 األصالة كاإلبداع فيناؾ تراث أصيؿ قبؿ القرف الٌرابع كتراث أصيؿ بعد القرف الٌرابع.

  :ي مفيـك عممي عف ىذه الٌنظرٌية الٌضبط المنيجي لمٌنظرٌية فينحصر الّتحّكم في المنهج
تتمٌثؿ في الٌتطبيؽ الٌصاـر كالٌتعامؿ مع الكقائع اٌلتي تكضع في اٌتساؽ مع زمانيا ك »الٌتجريبٌية
 (353ص، 7004، بمعيد)«كمكانيا
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في كثير مف الٌنحاة تأثيرنا كبيرنا  الخميلاٌلذم كانت بداياتو مع  كقد أٌثر منيج ىذه الٌنظرٌية
ستمكلكجي ىك تمؾ الفرضية بأساس ىذا المنيج االي»فاستفادت منو المدارس الٌنحكٌية كافة، ككاف 

 ٌتجريد كالٌتعميـ كيبدك ىذا كمونطباعات الحس كالعمميات اٌلتي يقبميا العقؿ بالاٌلتي تستمد مف ا
ة مف الٌركابط بيف مقٌدماتيا تي تحكميا مجمكععندما نضع ىذه األطر في سياؽ الٌنظرٌية الٌ 

 ( 353ص،7004 ،بمعيد).«كنتائجيا

يدٌؿ عمى أٌف  كفؽ أسس عقمية، ال تخمكا مف الذكؽ، كىذا إف دٌؿ عمى شيء فإٌنمابيني ىذا المنيج  
أصحاب عقكؿ كانكا ، أم أشياءن لـ تيكتشؼ حٌتى في عصر العكلمةستطاعكا أف يكتشفكا عمماءنا ا
 أخذ مف الغير إال ما تراه يخدميا لمكاصمة المشكار كليس األخذ منيا لغرضمبدعة، ال ت راجحة

ضي ألٌف المطمكب كاف كضع الٌنظرٌية في نسؽ افترا ككفى الٌتقميد كاالكتفاء بما ىك في المتناكؿ
نى لمبناء عميو، كلتقٌصي الٌظكاىر كاألحداث الٌمغكٌية اٌلتي ستيتيح صكغ المكضكع العممي بالمع

مكانية  الحصرم لو كنعني بذلؾ خطكات كمبادئ الٌنشاط المعرفي في اختيار قدرتيا الٌتفريعية كا 
 .كربية أيضااأل ارسعمييا. ككذا قابميتيا لالنضماـ في نسؽ شامؿ كىذا ما تقٌربو المد البناء

  :إف لـ نقؿ  مسٌمى فيي حديثة الٌنشأةالٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة اسـ عمى االمتداد الّزمني
لمٌتجديد في فركعيا كمستقٌرة ظيرت مع ظيكر التٌقنيات الحديثة، كىي قابمة »أٌنيا في طكر الٌنشكء

القديمة، إال أٌف الٌزماف كما تدٌر بو اآللة كفيالف بإحداث في أصكليا استقرار الٌنظرٌية العربٌية 
 (،354ص ،7004 ،)بمعيد«مكممة بعضيا البعض مقاربات

ىذه الٌنظرٌية قابمة لمٌتجديد في أم كقت كفي مختمؼ فركعيا لكف أصميا ثابت نستنتج أف  
كثبات أصؿ ىذه  ،ى بعد تغٌير كٌؿ فركعيابتغٌير اآلالت كال بتطٌكرىا كال حتٌ  أف يتغٌيركال يمكف 

 بعدما أخذتو مف الٌنظرٌية العربٌية القديمة. مٌيزىا كجعؿ منيا نظرية جديدة ظرٌية الخميمٌيةلنٌ ا

 الّتطّور في مفاهيم الّنظرّية: -2-6
كالٌتحٌكؿ، فمف الٌطبيعي أف يحدث تطٌكر  أٌف كٌؿ األشياء قابمة لمٌتطٌكر انييعمـ القاصي كالدٌ 

ىيـ ىذه الٌنظٌرية فمف حيث ألفاظيا ىي ثابتة كغير متحٌكلة لكف المفاىيـ كالٌدالالت عمى مستكل مفا
لحديثة بمكغ الٌتجانس في كمف مساعي الٌنظرٌية اقابمة لمٌتطٌكر، اٌلتي تحمميا تتغٌير كتككف 
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المنطقي بيف المبادئ في ذاتيا كبيف مف الٌتناقض أم الٌترابط كالٌتماسؾ المنطقي الخالي المبادئ
حيث تقاؿ مف المقٌدمات إلى الٌنتائج الٌنتائج المنتظرة منيا، إلى جانب سالمة كتجانس إجراءات االن

ؿ، كاليدؼ الٌرئيسي لمٌنظرٌية اآلف ىك الحفاظ عمى مبدأ الٌنظامٌية يستجيب الٌنظاـ لمقتضى المعقك 
ترابط المنطقي بيف مبدأ االعتباطية يرٌكز عمى ال اٌلذم أٌكده سكسير في دراساتو الٌمغكٌية، كاٌلذم

الٌطرح كاستيفاءن بالكصؼ، يقكؿ  شمكليةقتضي بناء الٌنظرٌية ي ذلؾ أفٌ  ،كمقٌدمة ككٌؿ الٌنتائج
 (.355ص، 7004، بمعيد ).ف نظامنا محكمنا كالٌمسافظرٌية أف تككٌ النٌ  سوسور

يمكف لمٌنظرٌية أف تتطٌكر كتتطٌكر مفاىيميا إذا ما استغٌمت استغالال كاسعنا مف طرؼ كعميي
ذا كاف لكٌؿ باحث كجيتو كنظرتو الخاٌصة، كىذا ما أثبتتو الٌتجارب العربٌية، كتعٌدد  الباحثيف. كا 

ا ا»الٌمغكم في العربٌية، في البحث المدارس كاالٌتجاىات لمدارس الٌمسانٌية كىذا الٌتعٌدد عرفتو أيضن
مف أجؿ ذاتيا كلذاتيا. بعيدة تبحث في الٌمغة  ،سوسيرتبؽ كما تركيا . فمـ رسوسو الغربٌية بعد 

مذاىب عف تأثيرات الٌتطٌكر كالتأريخ كالمؤثرات األخرل فمقد تكٌزعت كتشٌعبت الٌنظرٌية الغربٌية عمى 
ذىنية مختمفة ال تمتقي مع بعضيا ال في المنيج كال في الٌتفكير، لدرجة أٌف بعضيـ تنٌصؿ مف 

ا مخالفنا  (355ص، 7004، بمعيد). «ككنو بنكينا، فجعمكا لنفسيـ منيجن

أف تطٌكر في مفاىيميا كفي جزء منيا لكف ال يمكف أف تتغٌير مبادؤىا مكف لمٌنظرٌية ي 
 المبادئ اٌلتي تقـك عمييا ىذه الٌنظرٌية؟األساسية فما ىي أىـ 

 المبادئ األساسّية لمّنظرّية الخميمّية: -2-7
 3ي الٌنظرٌية العربٌية القديمة منياف عمى أسس كانت مكجكدة الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة بنيت

  :ضي، ككنو حدًّا إجرائينا تٌتحد بو العناصر الٌمغكٌيةىك مفيـك اعتبارم منطقي رياالمثال 
حيث ترسـ فيو جميع العمميات اٌلتي بيا يتكٌلد العنصر الٌمغكم في كاقع الخطاب، كييعٌرفو األستاذ 

مجمكع الحركؼ األصمية كالٌزائدة مع حركاتيا كسكناتيا في مكضعو، كىك البناء  بأنوحاج صالحال
 (364ص، 7004، )بمعيد.أك كزف الكممة

ا أٌنوكي ـٌ الحد الصكرم اإلجرائي اٌلذم »عٌرفو أيضي بو تٌتحد العمميات المحدثة لمكحدات كمف ث
تنتج عنو كما رأينا صكرة تفريعية طردية عكسية تنطمؽ مف  ،جية نظر الٌنحكك يا مف لالمحٌددة 

 .(377ص ،7007 ،حاج صالح)ال«أصؿ إلى ما ال نياية مف الفركع، كيسٌمييا نحاتنا المتقٌدمكف مثاال
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)اٌلتي عمى  "األصكؿ"فالمثاؿ يحصؿ بتركيب عممٌيتيف أساسيتيف ىما الجمع بيف الكممات 
ة كالٌتصاريؼ اٌلتي تجرم عمى الماد( مع عممية الٌتحكيؿ اإلجرائية، أم مختمؼ الٌتغييرات كزف كاحد

ـٌ إال بالٌطريقة الٌرياضٌية، الكاحدة بشٌتى األكزاف مع مراعاة كئداألصكؿ كالٌزا يجمع المثاؿ، كىذا ال يت
 .كؿٌّ في مكضعوذه الٌزكائد كعدـ دخكليا دخكؿ ى

ا بالٌمفظة الحد اإلجرائي الٌصكرم أىـ شيء يمكف أف ييذكر ىك أٌف يتجمى لنا أف   ليس خاصًّ
 مثؿو  عبارة عف فكٌؿ الٌنحكفي مختمؼ المستكيات )الٌتركيبي، الكممة( الكالـ بؿ نمتمسو في تحميؿ 
، كىك شيء صكرم  ألٌنو ىك كٌؿ كحدات الٌمغة إفرادنا كتركيبنا كعمى ىذا  تيبنى عميوالٌصيغ كالٌرسـك
ة اٌلتي يككف عمييا ىذا بكيفية صكرية مجٌردة تبٌيف الييئىا ككزنيا ألٌنو ييمٌثؿ الكممة ىك بناءفمثاؿ 

ـ ىك م يخٌص الكاليسمى بالكممة، فإذا كٌؿ ما ىك شيء مجٌرد صكر الجزء مف الٌمفظة اٌلذم 
الكممة في العربية  »كبما أف  اإلفرادم كالٌتركيبي.  اكٌؿ المستكيات بما فييباعتبار أٌنو يمٌس مثال

ثؿ معٌينة محدكدة العدد فقد جعؿ الن حاة ناتجة عف قسمة تركيبية لمحركؼ الٌصكتٌية لكف عمى مي 
كالثٌالث بالٌنسبة لمٌثالثي رمكزنا ىي الفاء األٌكلكف لكٌؿ حرؼ مف الحركؼ األصكؿ األٌكؿ كالثٌاني 

كالعيف كالالـ، أٌما بالٌنسبة لمف يزيد عف الٌثالثي فقد زادكا عمييا زكائد ىي بذاتيا دكف تجريدىا إلى 
كثر مف ألؼ كمائتيف كأكثرىا رمكز ألٌنيا ثكابت أٌما األصكؿ فمتغٌيرات، ثـ حصركا ىذه المثؿ في أ

 (.378ص، 7007، حاج صالح)ال«مف قبؿ 300يو قد أحصى ما يقرب االستعماؿ ككاف سيبك  قميؿ

 :كىذا  ؿ كممة "باب" إكثارنا ال مثيؿ لواستعماكمف جاء بعده مف الن حاة  سيبويهأكثر  الباب
دليؿ عمى أٌف ىذه الكممة ىي مف المفاتيح لمٌتعبير الحديث اٌلذم تمٌكف الباحث مف فيـ أغراضيـ 

عمى سيبويهأطمقو»" مف كممة باب؟ سيبويهفيو عف العربٌية، فماذا كاف يقصد "مٌما تحٌدثكا الحقيقٌية 
عمى مستكل الٌتركيب "حسبؾ المجمكعة المرتٌبة مف الحركؼ األصمية لمكممة، أك ما ينطبؽ 

 (3300، ص0988، سيبكيو)«بو"

، كباب فيًعؿى كغيرىا مف األبنية، كيعٌرفو  كما يخٌص كذلؾ أبنية الكممة أم أكزانيا كباب فىعيؿى
عمى أٌنو مجمكعة مف العناصر اٌلتي تنتمي إلى فئة أك صنؼ كتجمعيما »" الحاج صالحالدكتكر "
 «بنية كاحدة
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، بنية الباب اآلخريف لتتراءل حمؿ كٌؿ فرد عمى»نى المنطقي كىك3المعيقصد بالمجمكعة
ٌنما ىي عممية  كنالحظ أٌف العممٌية ليست تجريدنا بسيطنا يؤٌدم إلى كشؼ فئة بسيطة ىي الجنس، كا 

عمى شيء آخر، كمٌثؿ ليا بيذا منطقية رياضية تيسٌمى عند الن حاة حمؿ الٌشيء أك إجراؤه 
  (.343ص، 7004بمعيد، )«الٌرسـ

 مػ   سػ   بػ    ح
 ب    مػ   كػ    تػ

 مػ    د     ر     ج                                                      
 تكافؤ )فئة(كػ     ب     رمػ                                                     

 
 ترتيب )نظـ(                                                    

 
مف الجنس، فقد عٌرؼ عمى أٌنو المجمكعة المعركفة في الٌرياضيات حديثنا كعميو فالباب أكسع 

مف المكضكعات ينطكم كٌؿ جنس تحت نظاـ خاص ترفده كمف ىنا فإٌف الباب ىك جنس »بالفئة 
الخاٌصة بو، فمثال باب الكالـ كما يتأٌلؼ منو، فقد نقؿ مفيـك االستقامة في القكانيف الٌنحكٌية 

محاؿ / مستقيـ كذب / مستقيـ قبيح / محاؿ كذب. فيذه الكالـ، بالٌتمثيؿ، مستقيـ حس / مستقيـ 
الٌسالمة تدخؿ في باب كاحد ىي باب الكالـ كما يتأٌلؼ منو، فيي كحدات مف جنس كاحد تقتضييا

، كىي الٌسالمة اٌلتي يفرضيا االستعماؿ يقتضييا القياس، أك ما أجرتو العرب في كالميااٌلتي 
كىذا الٌنظاـ بدكره نميز لغة عف لغة أخرل، الحقيقي لمٌناطقيف، كيسٌمى الٌنظاـ الٌمغكم العاـ اآلف، 

باب الحركؼ الٌنحاة األٌكليف استعممكا باب المبتدأ / باب الفاعؿ / باب ظٌف كأخكاتيا / كما نجد 
 .(343ص، 7004بمعيد،)«إفٌ ب3 المشٌبية 

متغٌيرات كىي الحركؼ األصكؿ، فالفاء تمٌثؿ أم حرؼ صامت مف األبجدٌية العربٌية  كتكجد
 في المرتبة األكلى كالعيف في الثٌانية كىكذا، أٌما الثكابت فيي الحركات كالٌسمات كالٌزكائد.

المجمكعة أٌما المثاؿ فيك الٌنمكذج اٌلذم كفقو تجمع كعميو يمكف أف نستخمص أٌف الباب ىك 
 العناصر في باب معٌيف.
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  :كؿ العمـك العربية  نبني عميواٌلذم تعند الجميع أٌف المفيـك  مف المعمـكاألصل والفرع
كسيمة الٌنظاـ الٌمغكم كالفرع، كقد سبؽ أف جعؿ الخميؿ  ىك مفيـك األصؿ فقطربي كليس الٌنحك الع

مٌيز الٌنحاة العرب األصكؿ عف الفركع. فحٌددكا األصؿ بأٌنو  »كمف ىنا فقدكفركعنا،كٌمو أصكال 
 (375ص، 7004، بمعيد)«كسمبيةأبزيادة إيجابية  أك الٌنكاة، أٌما الفرع فيك اآلصاؿالثٌابت العنصر 

كىك ما ييبنى عميو كلـ »فاألصكؿ أخذت قديمنا عمى أٌنيا األساس اٌلذم تنتج عنو الفركع، 
ا ما يستقؿ بنفسو، فيمكف لو أف يكجد في الكالـ كحده، كال يحتاج إلى  ييبنى عمى غيره كىك أيضن

مف فركعو، كبالٌتعبير المكجكد في الٌمسانيات الحديثة يرمز لو بالعالمة العدمية عالمة ليتمايز بيا 
 (379ص، 7007، حاج صالحال)«أٌما الفرع فيك األصؿ مع زيادة أم شيء مع الٌتحكيؿ

ذلؾ مثال بتفريغ بعض العبارات عف عبارات أخرل تعتبر أبسط منيا. كما أٌف ىذه كيحصم
العممٌية مف االنتقاؿ مف األصؿ إلى الفركع خاضعة لمنيج عممي اٌتبعو الٌنحاة منذ القدـ كىك ما 
تباعيـ ليذا المنيج كاف بيغية االكتشاؼ الجامع  ييسٌمكنو بحمؿ الٌشيء عمى الٌشيء أك إجراؤه عميو كا 
اٌلذم يجمعيما، كقد الزمت فكرة فكرة األصؿ كالفرع الٌنحاة المؤٌسسيف منذ بدء تقعيدىـ لٌمغة، فبعد 

تجرم جمعيـ الماٌدة الٌمغكٌية كاستقرائيـ ليا، أخذكا ييصٌنفكنيا إلى أبكاب مالحظيف أٌف ىناؾ صكرنا 
الٌتركيز في ىذا  كيمكف»عمى سبيؿ كاحد كصكرنا خرجت عف ىذا السبيؿ بسبب طارئ أحدث ذلؾ، 

"، فالحد ىك اٌلذم يكتسبو المتعٌمـ بدكف ما شعكر منو، فإذا سيبويهالمقاـ عمى جانب الحد عند "
صار قادرنا عمى إجرائو في كالمو صار الحد عنده كالمثاؿ اٌلذم ييبنى عميو ىذا الجزء مف الكالـ 

سـ اٌلذم حٌدد فيو االسـ كإجراء أساس اٌلذم ىك االسـ بمختمؼ أنكاعو، كقد ميٌثؿ ليذا األمر بيذا الرٌ 
 .(379ص ،7007)الحاج صالح، «في الجممة
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 (تحديده اإلجرائي)حد االسـ                                   

 زيادة مرٌتبة                                         
 أصغر قطعة متمٌكنة                  األصؿ                                     

 
 ما ينفصؿ أبدا                            
 اسـ مفرد                           

 #                               #     كتاب                          

 #                              كتاب    ػال   #                                  
 مفيد          ان#  كتابي                                    
 ىذا      زيد         كتابي ػ#                              

 المفيد      زيد         كتابي #                             
 المفيد        كتابً   #     بػ       الػ                      

 ىنا             ىك      الذم    زيد          كتابً ػ # بػ                       

.............................................................................................. 

     2 1 0 1 2 3 

 اسـ                                          

 

 

 :لٌمغة مف مستكل الٌمفظة باعتبارىا في تحميميـ  امىكاف منطمؽ الٌنحاة القد الّمفظة والعامل
يمكف أف يبدأ كينفصؿ كال تقبؿ الٌتجزئة، كتنقسـ الٌمفظة إلى لفظة  أصغر كحدة في الكالـ

اسمية كلفظة فعمية، كلٌمفظة الفعمية ثالثة حدكد، كىذه الٌمفظة الٌنكاة تأتييا كحدات مكٌمالت 
بمعيد، ). العكامؿ الٌداخمية عمييا في شكؿ جمؿ بسيطة أك معٌقدة بفعؿيميننا كيسارنا لتتضٌخـ 

 (347ص، 7004

فركع
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كالمقصكد بالعامؿ العنصر الٌمغكم اٌلذم يؤٌثر عمى غيره كجميع األفعاؿ العربٌية كما يقـك 
مقاميا، فيك معقكؿ عمى منقكؿ ككٌؿ حركة مف الحركات اٌلتي تظير عمى أكاخر الكمـ ككذلؾ كٌؿ 

ٌنما يجب تبعنا لعامؿ في الٌتركيب،  تصٌكر فال نجد معمكال إال ك تغيير يحدث في المبنى كالمعنى كا 
ا مرٌكبنا. لو العمماء األكائؿ عنصرنا لفظينا أك معنكينا ىامًّا ىك العامؿ اٌلذم يككف  ثـٌ »مع معمكلو زكجن

ا مف أدكات  إٌف الكحدات الٌداخمة عمى أم مستكل يندمج فييا االسـ كالفعؿ مع ما يقترف بو لزكمن
االنفصاؿ كاالبتداء مخٌصصة لو ثابتة عمى صكرة )دخكؿ( أك )خركج( كعند تطبيؽ مقياس 

 (347ص، 7004،بمعيد)«تخٌصصيا عمى مثؿ ما تفعمو األدكات إذ يقـك مقاميا كتؤٌدم ما تؤٌديو
يحممكف الٌنحاةفي كٌؿ ىذا منطمقنا عممينا بحتنا، باعتمادىـ منيج العممية، فكانكا ككاف منطمؽ 

مع إبقاء الٌنكاة، كما فعمكا مثال أقؿ الكالـ مٌما ىك أكثر مف لفظة باٌتخاذ أبسطو كتحكيمو بالٌزيادة 
أٌف الٌزكائد عمى اليميف تغٌير عناصر المتكافئة )مف بعض الكجكه(، فالحظكا بالٌمفظة لمبحث عف ال

 ،7004،. )بمعيد(أكاخر الكمـ )اإلعراب الٌمفظ كالمعنى بؿ تؤٌثر كتتحٌكـ في بقية الٌتركيب كالتٌأثير في

 (348ص
الٌمفظة ىي األساس كما يزيد عف الٌمفظة يميننا كيغٌير في معناىا  أف   قكؿكعميو يمكف ال

 كمبناىا ييسٌمى عامال كذلؾ كالمثاؿ اآلتي3

 Ø زيده  قائـه 

 إفٌ  زيدنا قائـه 

ا  كاف زيده  قائمن

ا  حسبتي  زيدنا قائمن

ا  عمرناأعممت  زيدنا قائمن

3 2 1 

ٌتركيب كليذا العمى بقية كيبنا فيؤثر لفظة أك تر  قد يككفعنصر العمكد األيمف  يفيدخؿ  -
مف األحكاؿ أٌم حاؿ في العمكد الثٌاني فال يمكف لو في عامال، أٌما بالٌنسبة لمعنصر المكجكد ييسٌمى

ا مرٌتبنا، أٌما  " بالمعمكؿ األٌكؿ، كيككفسيبويهأف يقٌدـ عمى عاممو فيك الميسٌمى عند " مع عاممو زكجن
ى كٌؿ العناصر الٌميـ إال في فيحتكم عمى المعمكؿ الثٌاني، كقد يتقٌدـ ىذا األخير عم العمكد الثٌالث
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ما  ( كىذاØب)جمكد العامؿ. فكما قد يخمك مكضع العامؿ مف العنصر الممفكظ كقد أشرنا لو  حاؿ
حاج ال)«ة الٌتركيبٌية كليس كما يظٌف البعض بداية الجممةعدـ التٌبعيٌ »ييسٌمى باالبتداء كاٌلذم يقصد بو 

 (.379ص، 7007، صالح

المؤٌثر في الٌمفظة لفظنا كمعننى ىك العامؿ، ككٌؿ متأثر بو ىك » 3ستخمص أف  كىكذا ا
المعمكؿ، كمف خالليما يتحٌصؿ كٌؿ كاحد عمى رتبة تخٌصو، كما يمكف أف نالحظ أٌف ىناؾ عكامؿ 

االبتداء، كىذا يعني أٌف العامؿ فيو الٌصفر، كيقكؿ الحاج صالح أٌف سيبكيو ييطمؽ ال تحتؿ إال رتبة 
عميو العامؿ المعنكم في مقابؿ العامؿ الٌمفظي كالعامؿ ميما كاف نكعو ممفكظنا أك غير ممفكظ، 

 .(349ص،7007 ،الحاج صالح)«فمكضعو كمف ثـٌ دكره كتأثيره مكجكداف ال يزكالف

  :بأٌنو حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا األنباري أم تقدير شيء بشيء، كقد عٌرفو القياس
كاف في معناه كىذا يعني أٌف القياس إٌنما يأتي مف الٌسماع الميٌطرد، كليس كٌؿ ما ييسمع يقاس عميو، 

الٌشيء حمؿ »عمى أٌنو3 صالح بمعيد يح، أك أٌنو عمى حٌد قكؿإٌنما يقاس عمى الكالـ الفصيح الصح
عمى شيء لجامع بينيما، كحمؿ شيء في الحكـ، كىك اٌلذم ييسٌمى في المنطؽ الٌرياضي تطبيؽ 
الٌنظير عمى الٌنظير كتطبيؽ مجمكعة عمى مجمكعة حٌتى يظير تطابؽ في البنية بيف مجمكعتيف 

 (345ص ،7007 ،)الحاج صالح«عمى األقؿ

غة عند كاحدة مف القياس أنبؿ مف كتاب لأىٌمية كبرل لدرجة أٌنو قيؿ مسألة بلقياس يحظىا
أيخطئ في خمسيف مسألة في الٌمغة كال أيخطئ في كاحدة مف : سيالفاقاؿ  عيكف الٌناس، كقد

الخصائص اٌلتي يختٌص بيا الٌنحك العربي دكف غيره، كقد  فمو أىٌمية عظيمة إذ أٌنو أىـ القياس،
يتحٌقؽ ألٌف الٌنحك كٌمو قياس، فمف أنكر القياس فقد أٌف إنكار القياس في الٌنحك ال ابن األنباري: قاؿ 

ذا بطؿ الٌنحك أف يككف ركاية أك نقال كجب أف يككف قياسنا كعقال ، 7004، بمعيد )«أنكر الٌنحك كا 

 (345ص
فيك يعمؿ عمى »تظير أىٌمية القياس كدكره الكبير في بناء الٌمغة العربٌية مف جذكرىا،  كبيذا

الٌتحديد بالجنس كالفصؿ، أم اكتشاؼ الٌصفات الممٌيزة مثمما يفعؿ عمماء الٌمسانيات البنيكٌية الذيف 
يكتفكف بتقطيع مدرج الكالـ إلى أدرج القطع الٌصكتٌية، فتحٌدد كٌؿ قطعة بما يقابميا لالستبداؿ 
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فإف تغٌير المعنى فإٌنيا تحصيؿ أك أكثر مف قطعة تقـك مقاميا مع بقاء الكالـ مفيكمنا، بقطعة 
ال فيك أداء مف األداء الٌمغكٌية  (.345ص، 7004، بمعيد)«لكالـ آخر، كا 

 كلمقياس أنكاع منيا3
  :كيعني بو القياس الٌتطبيقي أك االستعمالي يمارسو المتكٌمـ كىك تطبيؽ لمٌنحك القياس الّمغوي

 يتعٌمـ الٌمغة.كليس نحكنا كىك القياس اٌلذم يستعممو الٌطفؿ عندما 

  :ىك قياس يقـك بو الباحث كيسٌمى قياس األحكاـ كىك ثالثة أقساـ3القياس الّنحوي 

كىك حمؿ الفرع عمى األصؿ بالعٌمة اٌلتي عمؽ عمييا الحكـ في األصؿ مثؿ قياس العّمة:  - أ
 حمؿ نائب الفاعؿ عمى الفاعؿ بعٌمة اإلسناد.

لضرب مف الٌشبو غير العٌمة اٌلتي عمييا ىك أف يحمؿ األصؿ عمى الفرع قياس الّشبه:  - ب
 الحكـ باألصؿ كإعراب المضارع ألٌنو أشبو االسممف عٌدة أكجو.

كىك القياس اٌلذم يكجد معو الحكـ كتفتقد المناسبة في العٌمة كأف تعٌمؿ بناء قياس الّطرد:  - ت
 فعؿ جامد. " ألٌنوليسالفعؿ "

ة باإلضافة إلى الكضع أىـ المبادئ اٌلتي جاءت بيا الٌنظرٌية الخميميٌ  كانت ىذه 
 االنفصاؿ كاالبتداء ككذلؾ العالمة العدمٌية، كالمكضع.كاالستعمالك 

 :ترٌتب فييا مع الٌنكاة )االسـ المكاضع اٌلتي يتعاقب عمييا الكمـ كي الموضع والعالمة العدمّية
في الٌزيادة الٌتدريجٌية تمٌثؿ الٌتحكيالت الٌتفريعٌية أم  المفرد( بعمميات الكصؿ ىي خانات تٌتحد

كىذه الٌزيادة ىي نفس الٌتحكيؿ في ىذا  االنتقاؿ مف األصؿ إلى الفرع بالٌزيادة الٌتدريجٌية»
 (335ص، 7004بمعيد، )«المستكل

كعمى الٌرغـ مف االختالؼ المكجكد مف حيث الٌطكؿ كالقصر بيف العبارات اٌلتي تظير في 
، بالرجؿ، رجؿ الغد، رجؿ قاـ أبكه  الٌتحكيؿ الٌتفريعي داخؿ المثاؿ المكلد لٌمفظ )رجؿ، الرجؿ، رجؿه
أمس( إال أٌنيا تيعد  عبارات متكافئة باصطالح الٌرياضيات كال يخرجيا ذلؾ عف ككنيا لفظا كبيذه 

 نمٌثؿ ليا بيذا الٌشكؿ3العمميات الٌتحكيمية الخميمٌية يتحٌدد مكضع كٌمعنصر داخؿ المثاؿ كيمكف أف 
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بعممية الٌتجريد ك  بيذا تتـ عمميةاالنتقاؿ مف األصؿ إلى الفركع فبعممية الٌزيادة نحصؿ عمى الفركع
 .األصؿنحصؿ عمى 

ـٌ إٌف المكاضع اٌلتي ىي حكؿ الٌنكاة يميننا كيسارنا  تدخميا الٌزكائد كتخرج منيا بعمميات الكصؿ ث
مك مف العالمة( أك )تركيا( ك كقد تككف خالية مف العنصر كاٌلذم لو ما يشبيو كىك )ا يطمؽ عميو لخي

عالمة ككذلؾ عالمة ضع لمقابمتيا عالمة التٌأنيث كعالـ بالعالمة العدمٌية كىي اٌلتي تختفي في المك 
األمر  ككذلؾ»المفرد العدمية تقابميا عالمة ظاىرة في التٌثنية كالجمع عالـ عالماف  عالمكف. 

ف كاف مكجكدنا في  بالٌنسبة لمعامؿ. فالعامؿ اٌلذم ليس لو لفظ ظاىر ىك االبتداء، كىذا المفيـك كا 
الٌمسانيات الحديثة إال أٌنو لـ يستغؿ االستغالؿ الكافي كالمناسب إذ يجب أف يككف مرتبطنا بالمكضع 

 .(35ص، 7004بمعيد، ). «اؿفي داخؿ بنية معٌينة ذات عرض كطكؿ أم في البنية اٌلتي سٌميت بالمث

ىذه  ،نككف قد أشرنا إلى معظـ المبادئ اٌلتي انبنت عمييا الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة كىكذا
ت الٌنظريا، أم تمؾ الشركط التي حازتياالٌنظرٌية اٌلتي قد تكٌفرت فييا معظـ الٌشركط إف لـ نقؿ كٌميا

ظرٌية الخميمٌية الحديثة كمحٌميا كاف النٌ ممف ييتـ بيا لكف ما  قت ليا صدل كألفتاألخرل كاٌلتي ال
 ؟ المكانة التي سعى إلييا ركادىا الٌصدل اٌلذم تستحٌقو، ك قت مف بيف ىذه الٌنظريات كىؿ ال

ىذه  نقنع العالـ كليس أىميا فقط بعظـأف نجد ليا جكابنا، كأف  فيذه األسئمة كأخرل نحاكؿ
 و كتصؿ لو لك أٌنيا استغٌمت عمى أحسف كجو.الٌنظرية كما يمكف أف تصنع
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 الّنظرّية الخميمّية الحديثة           
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 جوانب في الحوسبة -1

 تعريف الحوسبة -1-1

 لغـــة:-أ
حكسبة عمى كزف فكعمة مف الفعؿ "حسب"، الذم يدٌؿ عمى عٌدة معافو منيا: )حىسىبى 

 مادةحسب(، 2003 ابف منظكر،)(.الٌشيءى، يحسيبيوي بالٌضـ، حسبنا كحسابنا كحسابة: عىدَّهي 

افيا، ك كؿ مف أيرضي فقد أيٍحًسبى كشيء أم كثيرا ك« عطاءن حسابنا»كالحساب: الكثير كفي التنزيؿ 
 .) كتحسَّبى الخبر: )أيضا كقد جاء في معاني حسب( مادة: حسب، 2003، بف منظكرا)حسابه أم كاؼو

سىبى  ،2003ابف منظكر، ). (استخبر عنو  (مادة: حى

      (.)كالحساب كالحسابة: عدُّؾى الشيء كحىسىبى الشيء يحسبيوي بالٌضـ.حسبنا حسابنا كحسابة: عٌده

فيـ مف ىذا أفَّ "حكسبة" مف معانييا ايقاع عممية الحساب عمى كن( مادة: حسب ،2003)ابف منظكر، 
 ، فإذا قمنا: حكسبة المغة فالمقصكد إخضاع المغة أك مككناتيا لعمميات العد كالحساب.شيء ما

 اصطالحا:-ب 

ـ في األصؿ كاف يستخد ذمالٌ  «Computing»باإلنجميزية المصطمح تطابؽ الحكسبة 
ذم يتعمـ مع إجراء الحسابات الرياضية. لكنيا الحقا أصبحت كالحساب، أم العمـ الٌ العدد ليفيد

عتاد  تي تجرم ضمفحاسبة، كالعمميات االلكتركنية الٌ  آالت الحساب كاستخداـ عممية تشير إلى
 لعمـك الحاسكب نفسو. إضافة إلى األسس النظرية التي تؤسس الحاسب

تي تصؼ كتحكؿ المعمكمات: راسة المنيجية لمخكارزميات الٌ يك الدٌ فتخصص الحكسبة ا أمٌ 
 طبيؽ. صميـ، الفعالية، التٌ حميؿ، التٌ ظرية، التٌ النٌ 

 .يما يمتقياف في الحساب كالعدبلحي لكممة "حكسبة" نجد أنٌ غكم كاإلصطالمٌ  يفعريفالتٌ كمف 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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اعتمد اإلنساف عمى ذىنو لمقياـ بالعمميات الحسابية منذ األزؿ،  :وتطورىا نشأة الحوسبة -1-2
 كشيئا فشيئا اخترع آالت تساعده عمى الحساب ككاف آخرىاما يسمى الحاسكب حاليا كىك جياز

مساعدة اإلنساف في األخرل، إذ يمكف لمحاسكب ت الحساب يمتاز باالستجابة لؤلحداث عف آال
، فماىك ىذا الجياز؟ كمتى نشأ؟ ب كالفمؾ كغيرىااريخ كالطٌ غة كالتٌ شتى المجاالت العممية كالمٌ 

 كماىي مراحمو كأنكاعو؟

الحاسب ىك اسـ مشتؽ مف الحساب كىك عمـ األعداد، كىك أيضان الحاسب اآللي لغًة: تعريف-أ
بلث: حسب، يحسب، حسابان. كقد أضيفت كممة آلي ليتـ لمفعؿ )حىسب( بتصريفاتو الثٌ اسـ الفاعؿ 

غة ذم يقـك بالحساب، كيقابؿ مصطمح )الحاسب اآللي( في المٌ خص الٌ مييز بينو كبيف الشٌ التٌ 
كجد ، كما ت(ordinateur)، كيقابميا في المغة الفرنسية كممة(computer)اإلنجميزية كممة

 . ، النَّظاـغة العربية، مثؿ: الحاسكب، الحاسب اإللكتركنياسب اآللي في المٌ مصطمحات أخرل لمح

ىك عبارة عف منظكمة سريعة كدقيقة ليا القابمية عمى تعريف الحاسب اآللي اصطالحًا: -ب
خر  يفخز تك  يمكنيا قبكؿ عامؿ مع المعمكمات، كمرتبة بصكرةالتٌ  اج النتائج بدكف كمعالجة البيانات، كا 

اإلنساف بمكجب أكامر تيقدـ ليا مسبقان، كما ذكر القانكف األمريكي تعريفان شامبلن  مف تدخؿ يذكر 
لمحاسب اآللي كىك )جياز إلكتركني بصرم كيميائي كيربائي، أك جياز إعداد معمكمات ذات 
سرعة عالية كيؤدم كظائؼ منطقية حسابية أك تخزينية كيشتمؿ عمى أم تسييؿ لتخزيف المعمكمات 

اتصاالت مباشرة مقترنة أك تعمؿ باالقتراف مع ىذا الجياز(، كجياز الحاسب اآللي ىك أك تسييؿ 
بطبيعة الحاؿ آلة، كىذه اآللة تقـك بإنجاز مياميا بناءن عمى تمٌقي مجمكعة أكامر مف المبرمج، كما 

مع رب كالطرح كالجأنيا تقـك بمجمكعة مف العمميات الحسابية كالمنطقية كالتي تشمؿ عمميات الضٌ 
كالقسمة، باإلضافة إلى اتخاذ قرارات منطقية بناءن عمى التعميمات التي تزكده بيا برامج الحاسب 

 تي يفيميا الحاسب اآللي.اآللي عف طريؽ اإلشارات الكيربائية الٌ 

ؿ مرة قبؿ الميبلد حينما استخدـ بدأ ظيكر مفيـك الحاسب اآللي ألكٌ  :تطور الحاسب اآللي -1-3
كيعكد أساس المفيـك الحديث ( (Abacusفت باسـ آلة األباكستي عر لعد الٌ ينيكف آلة االصٌ 

كفي القرف ( (Pascalشر بظيكر آلة باسكاؿ ابع علمحاسبات اآللية إلى فترة أكاخر القرف السٌ 
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تي تعتمد عمى البطاقات المثٌقبة ميكانيكيان ككانت تستخدـ ابتكار اآللة اإلحصائية الٌ  اسع عشر تـٌ التٌ 
ات اآللية كاني بالكاليات المتحدة األمريكية. كفي القرف العشريف ظيرت الحاسبداد السٌ عفي التٌ 

 1925التي قاـ بتطكيرىا الدكتكر فاينفر بكش في الفترة ما بيف (Analog computers) ناظريةالتٌ 
، كاستطاع األستاذ ىكارد أكيف في جامعة ىارفارد مف ابتكار أكؿ حاسب آلي كامؿ 1935 -

اختراع أكؿ حاسب آلي  ، كاستمرت الجيكد إلى أف تـٌ (Mark 1)كقد أطمؽ عميو اسـ التككيف
، كتـ (UNIVAC)كالتي أطمقت عميو اسـ  (I.B.M)لتخزيف البرامج كاحتكرت صناعتو شركة

ـ. بعد 1951تسكيقو عمى نطاؽ تجارم إلدارة التعداد السكاني في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 
تطكر جديدة لمحاسب اآللي استمرت إلى كقتنا الحالي كظير ما يعرؼ بأجياؿ ذلؾ بدأت مرحمة 

شرح لكؿ الحاسبات اآللية، حيث قسمت إلى خمسة أجياؿ لكؿ منيا ميزات مختمفة، كفيما يأتي 
 مرحمة مف ىذه المراحؿ:

 :( كتميز ىذا الجيؿ باستخداـ 1959-1951بدأ الجيؿ األكؿ في فترة ما بيف ) الجيل األول
ئرة األنبكبة المفرغة كالصمامات الكيربائية، كما تميزت الحاسبات اآللية بحجميا الكبير كالقدرة دا

المحدكدة عمى التخزيف كاستخداـ لغة برمجة عددية فقط، كاستخدمت ىذه الحاسبات اآللية في 
عداد الحسابات كالتطبيقات، كتبمغ سرعة الحاسب اآللي ف ي ىذا اإلجراءات اإلدارية الركتينية كا 

 مف الثانية. 0.0001الجيؿ 
 :(، كتميز باستخداـ 1963-1959بدأ الجيؿ الثاني في فترة ما بيف ) الجيل الثاني

الترانزيستكر بدالن مف األنابيب المفرغة التي كانت تستخدـ في الجيؿ األكؿ، كما تـ استخداـ 
 مف الثانية 0010.0000الحمقات الممغنطة لمتخزيف الداخمي، حيث بمغت سرعة االستخداـ 

 طاقة، كحجـ، كتكمفة الحاسب اآلليكمقارنة بالجيؿ السابؽ فقد تـ زيادة سعة التخزيف كتقميؿ 
كاستخداـ لغات برمجة عامة مثؿ لغات الككبكؿ كالفكرتراف، كما انتشر استخداـ ىذا الجيؿ مف 

 متتابعة.الحاسبات اآللية في التطبيقات التجارية، كالصناعية، كاألعماؿ اإلدارية ال
  :(، كتميز باستخداـ الدكائر 1969-1964بدأ الجيؿ الثالث في فترة ما بيف ) الجيل الثالث

خزيف ذات السعة الكبيرة، كتـ إضافة لغات البرمجة ذات المتكاممة متناىية الصغر ككسائؿ التٌ 
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نشاء نظـ طبيقات اإلدارية؛ إلطبيقات المتتابعة مع التٌ المستكل العالي مما ساىـ في ربط التٌ 
 انية. مف الثٌ  109/1المعمكمات اإلدارية، كبمغت سرعة ىذا الجيؿ مف الحاسبات اآللية 

 :ـ، كتميز باستخداـ نظـ االتصاالت عف 1970بدأ ظيكر ىذا الجيؿ في عاـ  الجيل الرابع
ة بعد كقكاعد البيانات كنظـ المعمكمات اإلدارية المتكاممة، كاستمر استخداـ ىذا الجيؿ خبلؿ فتر 

ذم يحتكم عمى ذاكرة تخزيف ذات حجـ متناهو في الثمانينيات، حيث انتشر الميكرك ككمبيكتر الٌ 
 الصغر بسعات تخزينية كبيرة جدان.

  :كيعد ىذا الجيؿ ىك الجيؿ المستقبمي لمحاسبات اآللية، حيث تـ تطكيرىا  الجيل الخامس
حيث تقـك بتشغيؿ الكسائط المتعددة؛ عف طريؽ زيادة إمكانياتيا كقدرتيا كتطكير البرمجيات فييا 

فكير بما صاؿ بيف الحاسبات كالتٌ تي تتيح االتٌ كتـ إضافة لغات البرمجة الشيئية كالمغات الطبيعية الٌ 
 فكير البشرم. يشبو التٌ 

يتككف جياز الحاسب اآللي مف جزأيف أساسييف ىما الجزء  :مكونات الحاسب اآللي -1-4
 ا يأتي يتـ شرح مككنات كؿ منيا:المادم كالجزء المعنكم، كفيم

كيمثؿ األجزاء كالقطع المممكسة المكٌكنة لجياز الحاسب :((Hardwareالجزء المادي - أ
ف ىذا الجزء مف عدة كحدات اآللي مثؿ الفأرة، كلكحة المفاتيح، كشاشة العرض، كيتكك 

 كىي:  رئيسية
  كحدة المعالجة المركزيةCPU)  ) 
  ٌاكرة كحدة الذMemory Unit) ) 
 كحدة اإلدخاؿInput)Unit  ) 
 كحدة اإلخراجOutput 
  ٌخزيفكحدة التStorage Unit) ) 

طبيقات البلزمة لتشغيؿ كالتٌ كيمثؿ مجمكعة األكامر كالبرامج (:(Softwareنويعالجزء الم -ب
ا الجزء بشكؿ أساسي مف عدة الحاسب اآللي كاالستفادة منو ألداء األعماؿ المختمفة، كيتككف ىذ

 كىي: أنظمة
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 ((BIOSئيسيةبرامج اإلدخاؿ كاإلخراج الرٌ -

 ((Driversعريفات أك القيادةبرامج التٌ  -

 ((Operating Systemsأنظمة التشغيؿ -

 .كتمثؿ برامج معالجة النصكص كبرامج الكسائط المتعددة(  (Applicationsطبيقيةالبرامج التٌ  -
 https://mawdoo3.com: ينظر

ـ عمى يد 1940ظيكر أكؿ حاسب إلكتركني كاف في عاـ  في حيف ىناؾ مف يرل أفٌ 
، كبعد اكتشاؼ ىيكمة  clifford Berryككميفكرد بيرم john Vincent Atanasoffجكف أتناسكؼ

ـ كباستخداـ  شرائط األكراؽ المثقبة كالصمامات المفرغة، ظير أكؿ 1943الشبكات العصبية سنة 
ـ بدأ في اإلشتغاؿ أكؿ 1946ـ، كبعد عاميف أم سنة 1944في أمريكا سنة جياز مبرمج 

كىي رمكز لػجممة   ENIACحاسكب رقمي إلكتركني كبير تحت اسـ إنياؾ
(ElectronicNumerical and Calculater ( كيمكف ترجمتيا لمعربية بجممة ) الرقمنة كالحساب

(، TransferResistorيكر  مقاكمة النقؿ )إلكتركنيا(. كبقي األمر عمى ىذه الحاؿ إلى غاية ظ
كىذا اإلختراع ىك دائرة إلكتركنية صغيرة الحجـ تستطيع القياـ بالكظائؼ كالمياـ التي كاف يقـك بيا 

حجـ الحاسكب إلى حد كبير، كلـ الصماـ المفرغ األكبر منيا حجما بعشرات المرات، كبيذا قؿ 
ميؿ حجميا كالزيادة في كفاءتيا حيث كممت تمؾ الجيكد يتكقؼ الباحثكف في تطكير ىذه المقاكمة لتق

ـ عمى يد الميندس المجرم جكف فكف نيكماف، حيث 1948سنة بالجيل األول باختراع ما يسمى 
 ييعد ىذا الجياز  أكؿ حاسكب قادر عمى تخزيف البرامج

ما تككف  كىذا الخبلؼ طبيعي جدا ألنو يتعمؽ بأمكر تاريخية، كالتاريخ كما ىك معمـك غالبا
أحداثو مسرحا لمخبلؼ كالجدؿ إذ كثيرا ما يختمؼ المؤرخكف في ميبلد أك كفاة عالـ مف العمماء أك 
شخصية مف الشخصيات ناىيؾ عف تاريخ صناعة جياز مرَّ بعدة مراحؿ، كالجدير بنا أف نيتـ 

 طمح؟كبكاسطة ىذا الجياز ظيرت الرقمنة فما ذا يعني ىذا المصباإلستفادة مف ىذا الجياز 

 

https://mawdoo3.com/
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 :قمنةالرّ -2

 قمنة:تعريف الرّ -2-1
ذم يستخدـ فيو، فينظر ياؽ الٌ تتعدد المفاىيـ المتعمقة بمصطمح "الرقمنة"، كذلؾ كفقان لمسٌ 

يا عممية تحكيؿ مصادر المعمكمات عمى اختبلؼ إلى الرقمنة عمى أنٌ  "Terry Kuny" "تيرم كاني"
كر المتحركة....( إلى شكؿ كر، كالصٌ تية، كالصٌ ك سجيبلت الصٌ أشكاليا مف )الكتب، كالدكريات، كالتٌ 

(، كالذم يعتبر كحدة Bitsمقركء بكاسطة تقنيات الحاسبات اآللية عبر النظاـ الثنائي )البيتات
المعمكمات األساسية لنظاـ معمكمات يستند إلى الحاسبات اآللية، كتحكيؿ المعمكمات إلى مجمكعة 

يا "الرقمنة"، كيتـ القياـ بيذه العممية بفضؿ االستناد إلى مف األرقاـ الثنائية، يمكف أف يطمؽ عمي
 مجمكعة مف التقنيات كاألجيزة المتخصصة.

إلى الرقمنة عمى أنيا منيج يسمح بتحكيؿ  "CharletteBuresi" كتشير "شارلكت بيرسي"
 البيانات كالمعمكمات مف النظاـ التناظرم إلى النظاـ الرقمي.

مفيكمنا أخرنا تـ تبنيو المكتبة الكطنية الكندية،  "Doug Hodges" كيقدـ "دكج ىكدجز"
كيعتبر فيو الرقمنة عممية أك إجراء لتحكيؿ المحتكل الفكرم المتاح عمى كسيط تخزيف فيزيائي 

 تقميدم، مثؿ )مقاالت الدكريات، كالكتب، كالمخطكطات، كالخرائط....( إلى شكؿ رقمي.
رؾ في أف عممية الرقمنة ال تعني فقط الحصكؿ كيمكف استخبلص أف المفاىيـ السابقة تتشا

دارتيا، كلكف تتعمؽ في األساس بتحكيؿ مصدر  عمى مجمكعات مف النصكص اإللكتركنية كا 
الي المعمكمات المتاح في شكؿ كرقي أك عمى كسيط تخزيف تقميدم إلى شكؿ إلكتركني، كبالتٌ 

ا مرقمننا يمكف االطٌ ص التٌ يصبح النٌ   خبلؿ تقنيات الحاسبات اآللية. بلع عميو مفقميدم نصن

 ى األىمية المتعمقة بيذه العمميةطرؽ إلركرم التٌ كبعد ىذا العرض ألىـ مفاىيـ الرقمنة، مف الضٌ 

تعتبر الرقمنة مبادرة أصبحت ليا قيمة متزايدة لمؤسسات المعمكمات عمى اختبلؼ أىميتيا: -2-2
كتبييف كاختصاصيي المعمكمات، حيث يستمـز أنكاعيا، كما أنيا تتمتع بأىمية كبيرة بيف أكساط الم
كىناؾ  المعمكمات متاحة في شكؿ إلكتركنيتشييد مكتبة رقمية أف تككف محتكياتيا مف مصادر 

الكثير مف المبادرات التي تدكر حكؿ مفيـك "الطريؽ السريع لممعمكمات" كالتي أعطت الدافع نحك 
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يدم إلى مجمكعات متاحة عمى كسائط رقمية تحكيؿ الكثير مف مصادر المعمكمات مف الشكؿ التقم
 حديثة.

مكانية  كما تتميز المجمكعات الرقمية بسيكلة الكصكؿ إلييا مف جانب المستفيديف، كا 
مشاركتيا بيف عدة مستفيديف في الكقت نفسو، كبالتالي يمكف أف تستكعب الزيادة المتنامية في 

تاحة أعداد المستفيديف، كذلؾ بالمقارنة مع المجمكعات ال تقميدية، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ نشر كا 
ة أك ػػػكتبػية لممػة الداخمػػكػة أك الشبػػر الشبكة العالميػر عبػط المباشػى الخػكص عمػمكعات النصػػمج

 ."Intranet" مؤسسة المعمكمات
أىمية عممية الرقمنة، مف المناسب اإلشارة إلى أف رقمنة مصدر معمكمات  عمىعرؼ كلمتٌ 

تخزيف تقميدم، تزيد مف إمكانية االستفادة منو، مف خبلؿ تيسير عمميات  متاح عمى كسيط
الكصكؿ كاالطبلع عميو، حيث أصبح في اإلمكاف إجراء البحث أك االستعبلـ داخؿ النصكص 

كالتي تحيؿ  "Hypertext"الكاممة لمصادر المعمكمات، كاالستعانة بمجمكعات مف الركابط الفائقة
ص التي يبغي االطبلع عمييا، إلى جانب إحالتو إلى المصادر الخارجية القارئ مباشرة إلى النصك 
 المرتبطة بمكضكع بحثو.

كجدير بالذكر أف الرقمنة ال تستيدؼ فقط استبداؿ مقتنيات كخدمات المكتبات التقميدية 
بمجمكعات كخدمات إلكتركنية، فاليدؼ الرئيسي ليا يكمف في تطكير كتحسيف االستفادة مف 

 مكتبات جنبان إلى جنب مع تطكير الخدمات المقدمة.مقتنيات ال
مجمكعة األىداؼ األساسية  "Pierre Yves Duchemin" كيحدد "بيير إيؼ دكشكماف"

 المنشكد تحقيقيا مف كراء الرقمنة، كالتي يمكف تمخيصيا في أنيا تتيح الفرصة أماـ:
  :اعمة لحفظ مصادر المعمكمات حيث تمثؿ الرقمنة كسيمة ف حماية المجموعات األصمية والنادرة

النادرة كالقيمة، أك تمؾ التي تككف حالتيا المادية ىشة كبالتالي ال ييسمح لممستفيديف باالطبلع 
عمييا، كما تعمؿ عمى تقميص أك إلغاء االطبلع عمى المصادر األصمية، كذلؾ إلتاحة نسخة 

 بديمة في شكؿ إلكتركني في متناكؿ المستفيديف.
 تمثؿ إمكانية استخداـ المصدر الرقمي مف جانب عدة  مصادر والمجموعات:في ال ةشاركمال

مستفيديف في الكقت نفسو، اتجاىنا ينبغي أف يؤخذ في االعتبار مف أجؿ القضاء عمى مشكمة 
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النسخ المحدكدة مف المجمكعات التقميدية، كالتي تحدد عدد المستفيديف الراغبيف في االطبلع 
 ء عدد النسخ المتاحة منو.عمى مصدر المعمكمات في ضك 

 :بالرغـ مف أف االتصاؿ الفيزيائي لممستفيد مع مصدر المعمكمات  االطالع عمى النصوص
 -في بعض األحكاؿ-التقميدم قد ينقطع مع عممية الرقمنة، إال أف ىذه العممية يمكف أف تتيح 

الخدمات التي قراءة أفضؿ مف تمؾ التي يتيحيا النص األصمي، كما تكفر بعض اإلمكانيات ك 
"، كاالنتقاؿ السريع إلى  مف شأنيا تسييؿ قراءة النص مثؿ إجراء تكبير النص كتصغيره "الزـك

كابط الفائقة، إلى جانب إمكانية محاكاة أم جزئية مف جزيئات النص مف خبلؿ منظكمة الرٌ 
 قميدم الكرقي.كسيط االطبلع الرقمي "الكتاب الرقمي" لمكتاب التٌ 

  يمكف أف تمثؿ الرقمنة فرصة االستفادة القصكل مف مصادر المعمكمات  ص:زيادة قيمة النصو
القيمة أك النادرة، كالتي يمكف أف تككف في بعض األحكاؿ غير منشكرة عمى نطاؽ كاسع. 
كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ إعادة إتاحة ىذه المصادر سكاء في شكؿ أقراص 

أك  Compact Disc Interactif" (CD-I)" أك أقراص مدمجة تفاعمية "CD-ROM" مميزرة
. كذلؾ "Internet" بكة العالميةأك الشٌ  "Intranet" إتاحتيا مف خبلؿ الشبكة الداخمية لممكتبة

ا. كيعتمد أسمكب اإلتاحة عمى  جانباكاف الجميكر المستيدؼ يمثؿ في حاؿ ما إذا  عريضن
 السياسة العامة التي تتبعيا مؤسسة المعمكمات في ىذا الشأف.

 :يمثؿ إتاحة كتبادؿ مصادر المعمكمات عف  إتاحة المصادر عبر منظومة شبكات المعمومات
بيعد إحدل السمات األساسية التي تتميز بيا المجمكعات الرقمية، فقد يككف في كسع المكتبة 
إمداد أم مكتبة أخرل بنسخة إلكتركنية مف مصدر المعمكمات عبر منظكمة الشبكات، كيجب 

ممية بشكؿ متبادؿ بيف المكتبات حتى يتمكف المستفيد مف االطبلع كالمقارنة في أف تتـ ىذه الع
 مكقع كاحد عمى كؿ مصادر المعمكمات المتاحة في عدة مكتبات أك مؤسسات المعمكمات.
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 البرمجة -3

 :تعريف البرمجة -3-1

ؽ لتسييؿ (: ىي العممٌية التي يتـ فييا استخداـ المنط (Programmingتعريؼ البرمجة
ـٌ العممٌية باستخداـ لغة ك إجراء العممٌيات الحسابٌية كالمياـ المختمفة باستخداـ جياز الحاسكب.  تت

اؿ برمجة، كتكجد عٌدة لغات لمبرمجة تختمؼ كٌؿ منيا عف األخرل مف حيث التطبيقات، كمج
 .االستخداـ، كطريقة الكتابة

أك أم جياز آخر مثؿ  الحاسكب عممية كتابة تعميمات كتكجيو أكامر لجيازىي أك 
 الصكرة في نظـ االتصاالت الحديثةيزة استقباؿ الصكت ك أك أج أقراص الدم في دم قارئات

عبلمو بكيفية التعامؿ مع أك كيفية تنفيذ سمسمة مف األعماؿ المطمكبة  البيانات لتكجيو ىذا الجياز كا 
 .خكارزمية تسمىتي لٌ اك 

ليا  لغة برمجة ككؿٌ .المبرمج غة التي اختارىاخاصة بالمٌ  قكاعد البرمجة كتتبع عممية
ئصيا التي تميزىا عف األخرل كتجعميا مناسبة بدرجات متفاكتة لكؿ نكع مف خصا
أيضا ليا  المغات البرمجية كما أف. البرنامج كحسب الميمة المطمكبة مف ىذاالبرامج أنكاع

.  الحاسكب ىذه المغات صممت لمتعامؿ معكؿ  خصائص مشتركة كحدكد مشتركة بحكـ أفَّ 
 بتطكر عتاد الحاسكب المرئي الياردكير( (Software كفتكيرالسٌ  لغات البرمجة تتطكرك 

Hardware)يزة في األربعينيات كالخمسينيات مف القرف الماضي )بعد أج الحاسكب عندما ابتكر( ف
 الصمامات اإللكتركنية يعمؿ بأعداد كبيرة مف الكمبيكتر كافلحساب الكيربائية في العشرينات( ا
ا إال الصفر كانت عبارة عف سمسمة مف األعداد ال يدخمي معقدة ىي األخرل، لغة البرمجة كانتك 
، ككاف ذلؾ 0أك عدـ كجكده  1كجكد التيار إما الحاسب يفيـ حالتيف فقط  ألفٌ   1كالكاحد  0

 كثيرا كزادت إمكانياتو الحاسكبصغر حجم الترانزيستكر كلكف بابتكار.المبرمجيف صعبا عمى
لغات  كاستطاع المختصكف في نفس الكقت أف يبتكركا لغات أسيؿ لبلستخداـ، كأصبحت

كتسمى ىذه المغات  ريااس. كال يزاؿ التطكير كالتسييؿ مفيكمة إلى حد بعيد لممختصيف البرمجة
 .سيمة التعامؿ بالنسبة لممبرمجيف بالمغات عالية المستكلال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
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لمشيفرة  ىي عممية كتابة، اختبار، تصحيح لؤلخطاء كتطكير :برمجة الحاسوب-3-2
تقـك بتطبيؽ  برامج لبرنامج حاسكبي يقـك بيا اإلنساف، تيدؼ البرمجة إلى إنشاء المصدرية

عة النتائج. تتـ ىذه ليا سمكؾ معيف بمعنى أف ليا كظيفة محددة مسبقا كمتكق خكارزمياتكتنفيذ
 اليدؼ مف البرمجة ىك إنشاء برنامج حيث ينفذ عمميات إذن لغات البرمجة العممية باستخداـ إحدل

اـ البرمجة عممية تستمـز معرفة في مجاالت محددة أك يظير سمكؾ مطمكب محدد. بشكؿ ع
 .كالخكارزميات كالمنطؽ الرياضيات مختمفة منيا معرفة

ميبلدم عندما  1206انت األجيزة القابمة لمبرمجة مكجكدة عمى األقؿ منذ عاـ ك
كأنماط  لمعب مختمؼ اإليقاعات كالكامينات قابمة لمبرمجة عبر األكتاد الجزارم أكتكماتيكي كانت
جات مختمفة عف طريؽ تغير انتاج مك مف   1801سنة ( jacquard loom) جيازمكف تك  الطبؿ؛
 .فييا مع ثقكب المكح سمسمة مف بطاقات كىك عبارة عفبرمجتو 

أدا  " تعندما قاـ عالـ الرياضيا 1843تر إلى عاـ يرجع تاريخ أكؿ برنامج كمبيك ك 
تشارلز  ذىا بكاسطةييدؼ إلى تنفي أرقاـ برنكلي لحساب سمسمة مف خكارزمية بنشر "لكفميس
 .تحميمي عف طريؽ محرؾ باباج

في  البيانات تخزيفمفيـك  اسع عشرات مف القرف التٌ يمانينفي الثٌ ىيرماف ىكليريث اخترعك 
التكصيؿ( التي تمت إضافتيا  لكحة ) لكحة التحكـ في كقت الحؽ سمحت،ك شكؿ قابؿ لمقراءة آليا

كبحمكؿ أكاخر  ،الخاصة بو ببرمجة كظائؼ مختمفة (Type I Tabulator 1906) لكحة إلى
 IBM ك IBM 602 مثؿ داتمعدات تسجيؿ الكح األربعينيات مف القرف الماضي تمت برمجة

. أجيزة الكمبيكتر اإللكتركنية بكاسطة لكحات التحكـ بطريقة مماثمة. كما كانت ىي أكؿ 604
تـ تخزيف كؿ  1949أدخمت في عاـ  أجيزة الكمبيكتر المخزنة في البرنامج التي ككذلؾ مع مفيـك

  .ذاكرة الكمبيكتر مف البرامج كالبيانات كمعالجتيا بنفس الطريقة في

الخاصة  مجمكعة التعميمات ىي لغة البرامج المبكرة كىي مكتكبة في شفرة اآللة كانتك 
كالتي تتيح  لغات التجميع سرعاف ما تـ تطكيرك  ثنائي بنا ما تككف بترميزبالجياز المحدد كغال

مع اختصارات (  (ADD X TOTALعمى سبيؿ المثاؿرمج تحديد التعميمات بتنسيؽ نصي لممب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Automata&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Automata&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Card_stock&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Card_stock&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Plugboard&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Plugboard&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Plugboard&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Plugboard&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Plugboard&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Plugboard&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_record_equipment&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_record_equipment&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_602&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_604&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_604&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
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لغة التجميع ليست أكثر مف  ككفكنظرنا ل .لكؿ رمز تشغيؿ كأسماء ذات معنى لتحديد العناكيف
ا لغات  تعميمات ةمجمكع زيف ليمامجرد ترميز مختمؼ لمغة اآللة فإف أم جيا مختمفة ليما أيضن

 .تجميع مختمفة

اطة كأكثر قابمية لمفيـ كأقؿ عممية تطكير البرنامج أكثر بس غات الرفيعة المستكلالمٌ  جعمتك 
  FORTRAN .ارتباطنا باألجيزة األساسية

أكؿ لغة عالية المستكل تستخدـ عمى نطاؽ كاسع لتنفيذ عممي خرجت في عاـ ككانت
ييدؼ إلى معالجة  COBOL عمى كجو الخصكصك عديد مف المغات بعدىا تطكير ال كتـ 1957

 .حاث الكمبيكترألب ليسب البيانات التجارية ك

بحمكؿ  كلكف شريط كرقي معظـ البرامج كانت ال تزاؿ تدخؿ باستخداـ بطاقات مثقكبة أكك 
غير مكمفة بما يكفي بحيث  الكمبيكتر أجيزة تخزيف البيانات كأجيزة أكاخر الستينيات أصبحت

برامج تحرير  تطكيرتم . ثـيمكف إنشاء البرامج عف طريؽ الكتابة مباشرة عمى أجيزة الكمبيكتر
 .تتيح إجراء تغييرات كتصحيحات بسيكلة أكبر مف البطاقات المثقكبة التي النصكص

كتابتيا بمغة يستطيع  تىك مجمكعة مف التعميمات، كالتي تم(: software) مجالبرنا - أ
يفيـ المغة البشرية لذا أم شيء يكتبو المستخدـ بيده عمى لكحة  ككنو الالحاسكب فيميا، ل

 نظاـ ثنائي قبؿ أف ينفذه الحاسب .المفاتيح، يقـك الحاسكب بترجمتو إلي 

ف المختصكف بمغة اآللة، لعمؿ كظيفة معينة ا المبرمجك مجمكعة األكامر التي كتبي ىكأك 
 كتنقسـ ىذه البرامج إلى:

 ”OS-Operating System“ شغيلنظام الت  

يتحكـ ذلؾ النظاـ في جميع كظائؼ الكمبيكتر حيث تعتمد جميع أجيزة الحاسكب عمى نظاـ  -
مككنات الكمبيكتر كينقسـ أيضا ك  التطبيقاتفر كاجية التفاعؿ بيف المستخدـ ك كي تك  OSشغيؿ التٌ 

 إلى نكعيف:

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_instruction_set_architectures&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_instruction_set_architectures&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7_%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7_%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
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 كمف أمثمتو ”Desktop OS“ شغيؿ لسطح المكتب كالمعركؼ باسـنظاـ التٌ  *

 8ك 7_ كيندكز أكس بي ك

 ”MAC OS“_ نظاـ التشغيؿ الخاص بأجيزة شركة أبؿ 

 كمف أمثمتو”Network OS“ ؼ باسـنظاـ التشغيؿ لمشبكة كيعر  *

 _ كيندكز سيرفر

 Unixيكنكس  _ 

 .Linux لينكس  _

 كتيبات االستخداـ, تعريفات الجياز الصكر, ك المستندات جميعيا أمثمة لمبرامج.-

 فقد ىكيتو كتطبيؽال سيا  عمى تنفيذ التعميمات كأدائيا ك  ايككف التطبيؽ قادر 

ىك مجمكعة برمجيات تؤدم ميامنا خاصةن ميباشرة (: APlication) طبيقتعريف التّ  -ب
لممستخدـ النيائي أك لتطبيقاتو أخرل في بعض الحاالت االستثنائية، كقد يككف التطبيؽ قائمنا بحٌد 

 .ذاتو، أك مكٌكننا مف عٌدة برامج

ثؿ معالجات الكتابة، كبرامج قكاعد البيانات، ييمكف أف نذكر عددنا مف أشير التطبيقات م
 .كميتصفحات الكيب كأدكات التحديث، كميحررات الصكر، إضافةن لمنصات االتصاؿ

طبيقات في أداء مياميا عمى نظاـ التشغيؿ كبقية البرامج الداعمة إضافةن لبرمجيات تعتمد التٌ 
 ( https://www.arageek.com) .النظاـ

يؼ أفَّ التطبيؽ في العمـك ىك عمؿ مبرمج مكجو لفئة معينة، حيث كنستنتج مف ىذا التعر 
 يتطمب مستعمبل يتفاعؿ معو.

https://www.almrsal.com/post/141961
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 طبيق:الفرق بين البرنامج والتّ -جػ
لكف  (Software) البرنامجك ( Application) البعض أنو ال يكجد فرؽ بيف التطبيؽ يعتقد

 يمكف إظيار الفكارؽ اآلتية:كمييماميف السابقينتعريففمف ال فرق واضح بين المفهىمين هناكةحقيقال

 قابمة لمتنفيذ في بعض األكقات بينما التطبيقات قابمة لمتنفيذ في جميع  غير تككف البرامج قد
 .ة مف أجؿ التنفيذ أصبلبؿ ىي مككن األحكاؿ

  ٌطبيؽ، بينما تستطيع تقـك التطبيقات بعمؿ محدد فقط ك تحتاج لتفعيمو إلى مكارد مدمكجة في الت
 أف تقـك بمياـ متعددة.  البرامج

  ٌطبيقات ىي عبارة عف برامج جميع البرامج كالتٌ  أفٌ  ذم يجمع بينيما،الكحيد الٌ  يءقد يككف الش
 تنفيذية

  ٌال يمكف تعميميا(.البرامج )  شغيؿ، بينماطبيقات محدكدة ألنظمة التٌ عادة ما تككف الت 
  ٌينة، بينما ال تحتاج البرامج إلى طبيقات إلى تجاكب مع المستخدـ كي تنفذ مياـ معتحتاج الت

 ذلؾ.
  مسؤكلة عف تشغيمو ك تككف جزءان أساسيان لعمؿ النظاـ، عمى عكس التطبيؽ حيث برامج النظاـ

 تكجد تطبيقات التصفح عمى اإلنترنت، ك تطبيقات التعديؿ.
  ف ذات مياـ متخصصة أك متعددة.التطبيقات جزء مف كياف البرامج، كقد تكك 
  يستخدـ بشكؿ مخصص لمتطبيقات المخصصة الذكية، كالتي تعمؿ ” يقاتتطب“أصبح مصطمح

 ك كيندكز مكبايؿ ام اك اس.أخاص بيذه اليكاتؼ مثؿ االندركيدفي نظاـ التشغيؿ ال

كاليدؼ الرئيسي مف التطبيؽ ىك تنفيذ ميمة أك مياـ معينة, لذلؾ مف الميـ أف يككف 
الٌ  تعريفات الجياز,  كمف ذلؾ:”.تطبيؽ“ لف يككف اسمو التطبيؽ قادران عمى تنفيد كأداء التعميمات كا 

 .المستندات ىي أمثمة مف برامج ال يمكف اعتبارىا تطبيقاتك كتيبات االستخداـ, الصكر, 

 ،التطبيؽ محدكد عمى أنظمة تشغيؿ معينة, عمى عكس البرنامج أفَّ  أيضان كما يمكف القكؿ 
عممية  ,”DOS OS“ عمى سبيؿ المثاؿك قات, إمكانية التنفيذ ليست حصرية لمتطبي إلى جانب ذلؾ
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تتضمف عمميات تنفيذ متعددة ضركرية ليعمؿ بطريقة صحيحة ال يمكف اعتباره  DOS تثبيت
كف ذات مياـ متخصصة أك جزء مف كياف البرامج، كقد تك ىي أف التطبيقاتكيمكنالقكؿ .كتطبيؽ
 متعددة.

ات المخصصة الذكية، يستخدـ بشكؿ مخصص لمتطبيق” تطبيقات“أصبح مصطمح  كما
 ركيد اك كيندكز مكبايؿ ام اك اس.كالتي تعمؿ في نظاـ التشغيؿ الخاص بيذه اليكاتؼ مثؿ االند

فريؽ بينو تخدـ لمتٌ البرنامج ىك مصطمح ييسف يكجد فرؽ كاضح بيف ىذيف المصطمحيفإذف 
لكف الفرؽ بيف برنامج, يك نكع مف الفالتطبيؽ  أماىي مكٌكنات الحاسكب. تيالٌ ك  كبيف العتٌاد

كؿ التطبيقات يكمف في العبلقة التي تربطيما ألنيا عبلقة خصكص كعمـك ف التطبيؽ كالبرنامج 
 ليس كؿ البرامج تطبيقاتك ىي برامج 

البرامج كالتطبيقات ىي تمؾ المصطمحات المستخدمة، في جياز الحاسكب كمنو نستنتج أفَّ 
 .خركلكؿ منيما استخداماتو كأىدافو المختمفة عف اآل

 :لغات البرمجة -3-3

فاىـ بيف تجدر اإلشارة ىنا إلى التذكير بمعنى كممة لغة كىي طريقة االتصاؿ كالت
طمب اإلنساف. لذلؾ نجد في  ىذا الجيازالطريقة التي يفيـ بيا فيي محاسكبما بالنسبةلاألشخاص أ

ة المختمفة لغات البرمجك حياتنا مجمكعة مصطمحات ككممات يختمؼ استخداميا حسب الحاجة. 
تتمتع بيذه الخاصية أيضا. فيناؾ الكثير مف المغات البرمجية المكجكدة كىذه المغات تختمؼ مف 

 .1ك 0ىذه المغات تترجـ إلى لغة اآللة  الكثير مفعمميا كىدفيا كلكف في النياية  ناحية

لذلؾ يجب عمى المبرمج أف يككف ممما ببعض لغات البرمجة كأف يعرؼ ما ىي المغة 
لغة البرمجة الكحيدة التي يفيميا الحاسكب كيستطيع أف  إذف .أكذاؾناسبة لتطبيؽ ىذا البرنامجالم

 (.machine languageة )لغة اآلل يتعامؿ معيا ىي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
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كالتعامؿ ( machine codeب )فرة الحاسك في البداية عمى تحميؿ شجكف عمؿ المبرمكقد
( كلكف ىذه العممية معقدة جدا كيصعب التعامؿ معيا 0،1معيا بشكميا الجامد كغير المفيـك كىك )

لعدـ فيميا الكاضح لمبشر كلغمكضيا لذلؾ تـ ابتكار لغات راقية تعمؿ ككسيط بيف لغة اإلنساف 
مغات عالية المستكل مثؿ إلى ثـ تطكرت( Assembly) اسمبمي لغة التجميع كلغة اآللة كىي

بيذه المغات عف طريؽ أحد البرامج  يؿ البرامج المكتكبثـ يتـ تشغ،البيسيؾ كلغة السي لغة
امج تعمؿ عمى ترجمة أسطر لغة البرمجة إلى لغة ىذه البر ،ك كالمصرؼالمترجم المتخصصة مثؿ

خراج نتائج التنفيذ  الحاسكب مما يسيؿ عمى الحاسكب تنفيذ ىذه  .كاضحةاألكامر كا 

إلي عدة ضكابط يجب أف تتحقؽ فيو حتي : يحتاج تطكير البرنامج تطور البرامج اآللية -3-4
 كابط نذكر:يقاؿ عنو إنو متطكر كمف أىـ ىذه الضٌ 

ا عمى الدقة النظرية يعتمد ىذك  ت التي تككف فييا نتائج البرنامج صحيحةعدد المرا - أ
كتقميؿ أخطاء البرمجة إلى الحد األدنى مثؿ األخطاء في إدارة المكارد )عمى لمخكارزميات

مثؿ القسمة عمى كاألخطاء المنطقيةتجاكزات في مساحات التخزيف المؤقة سبيؿ المثاؿ
 .(الصفر

كليس  errors)) مدل تكقع البرنامج لممشاكؿ بسبب األخطاء كىي :المتانة - ب
يتضمف ذلؾ مكاقؼ مثؿ البيانات غير الصحيحة أك غير المناسبة أك   (bugs)األخطاء

زمة مثؿ الذاكرة كخدمات نظاـ التشغيؿ كاتصاالت الشبكة التالفة كعدـ تكفر المكارد البل
 .كخطأ المستخدـ كانقطاع الطاقة غير المتكقع

: السيكلة التي يمكف بيا استخداـ البرنامج  الخاصة بالبرنامج بيئة العمؿ : الحيةالصّ ـ ـ ج
يتضمف ذلؾ  .لمغرض المقصكد منو أك حتى في بعض الحاالت ألغراض غير متكقعة

كفي بعض األحياف لؤلجيزة التي تعمؿ عمى  مجمكعة كاسعة مف العناصر النصية كالرسكماتية
 .تحسيف كضكح حدس تماسؾ كاكتماؿ كاجية مستخدـ البرنامج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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يمكنيا تجميع  األساسية التي التشغيؿ كأنظمة كمبيكترأجيزة ال مجمكعة :قللمنّ  القابمية-د
يعتمد ىذا عمى االختبلفات في تسييبلت البرمجة  . المصدرية لمبرنامج كتشغيمياتفسير الٌشفرة 

التيتكفرىا األنظمة األساسية المختمفة بما في ذلؾ مكارد األجيزة كنظاـ التشغيؿ كالسمكؾ 
المتكقع لمجياز كنظاـ التشغيؿ كتكافر مترجميف خاصيف بالمنصة )كأحياننا المكتبات( لمغة الككد 

 .المصدرم

قبمييف مف أجؿ سيكلة تعديؿ البرنامج بكاسطة مطكريو الحالييف أك المست :يانةالقابمية لمصّ -هـ
أك تكييفيا مع بيئات  األماف األخطاء كثغرات إجراء تحسينات أك تخصيصات أك إصبلح

قد ال تككف ىذه  .أثناء التطكير األكلي تحدث فرقنا في ىذا الصدد  الممارسات الجيدة .جديدة
الجكدة كاضحة بشكؿ مباشر لممستخدـ النيائي كلكنيا قد تؤثر بشكؿ كبير عمى مصير 

 .البرنامج عمى المدل الطكيؿ

قياس مكارد النظاـ التي يستيمكيا البرنامج )كقت المعالج مساحة الذاكرة األجيزة  :ةالفعاليّ -و
ما البطيئة مثؿ األقراص عرض النطاؽ الترددم لمشبكة كحتى تفاعؿ المستخدـ إلى حد ما(: كمٌ 

ا إدارة المكارد بعناية عمى سبيؿ المثاؿ  .كاف ذلؾ اقؿ كاف ذلؾ أفضؿ يتضمف ذلؾ أيضن
 .الذاكرةتسرب  كالتخمص مف الممفات المؤقتة تنظيؼ

 :فرة المصدريةقراءة الش-3-5

التي يحتاجيا تشير إلى مدل السيكلة  ألنيا القدرة عمى القراءة عمـ الحاسكب فييستمـز 
كمف جية أخرل  ،البيانات الخاصة بو التحكـ في تدفؽ البرنامج ككيفية قارئ بشرم لفيـ ىدؼ

، بما في ذلؾ القابمية آنفاعمى جكانب الجكدة المذككرة  تؤثرفرة المصدريةالش عمميةيمكف القكؿ أفَّ 
 .لمنقؿ، الصبلحية، كاألىـ القابمية لمصيانة

القراءة في محاكلة المبرمجيف يقضكف معظـ كقتيـ في  عتبر سيكلة القراءة ميمة ألفٌ ن إذ
غالبنا ما ك  .لفيـ كتعديؿ التعميمات البرمجية المصدر المكجكدة بدالن مف كتابة شفرة مصدر جديدة

 .كالرمكز المكررةتؤدم الشفرة غير القابمة لمقراءة إلى األخطاء كعدـ الكفاءة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A3_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A3_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B9%D9%81_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B9%D9%81_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Temporary_file&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Temporary_file&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AF
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إف القراءة أكثر مف كمع ذلؾ ف .ثابت يساعد غالبنا عمى القراءة أسمكب برمجة اتباعكما أفَّ 
ىناؾ العديد مف العكامؿ التي ليا عبلقة بقدرة الكمبيكتر عمى . كالحقيقة أفَّ مجرد أسمكب البرمجة

 .تساىـ في سيكلة القراءة كبيذا فيي ترجمة التعميمات البرمجية كتنفيذىا بكفاءة

 :القراءة عمى قدرة ةؤثر المالعوامل   بعض-3-6

 أسمكب المسافة بادئة 
 التعميقات كتابة 
 اتفاقيات التسمية 
  ٌقسيـالت 

الخاصة بيذا )مثؿ المسافات البادئة  العرض التقديمي غالبنا ما تتـ معالجة جكانبك 
لكف  محرر التعميمات البرمجية المصدر كفكاصؿ األسطر كتمييز المكف كما إلى ذلؾ( بكاسطة

 .جانب المحتكل يعكس مكىبة كميارات المبرمج

المختمفة بيدؼ حؿ مخاكؼ قابمية القراءة مف خبلؿ  لغات البرمجة المرئية تطكير كما تـٌ 
إلى  (IDEs) بيئات التطكير المتكاممة تيدؼ حيثتبني طرؽ غير تقميدية لييكمة الشفرة كعرضيا

يمكف أف تعزز قابمية القراءة  (refactoring Codeؿ )مث عالية تقنياتب دمج كؿ ىذه المساعدات
 .بشكؿ كبير

البٌد مف فيـ شامؿ لممسألة المطركحة، كىذا  بنجاح البرمجة اآللٌية لتتـ عممية :اتالخوارزمي -4
كال يتـ ذلؾ  يتضمف تحديد كتكصيؼ المعطيات التي نعتمد عمييا لمكصكؿ إلى نتائج معينة

إالبضبط  طريقة أك طرؽ دقيقة ككاضحة لمحؿ كىذه األخيرة تسمى الخكارزميات. فما ىك المقصكد 
 بالخكارزميات؟ 

 
نظاـ القكاعد المجٌردة اٌلذم تدكر حكلو كٌؿ العمميات، بكٌؿ »ىي  تعريف الخوارزميات: -4-1

غة الٌطبيعية يفترض في كٌؿ عبلج آلي لمٌ أطرافيا كجزئياتيا الٌداخمية، كباعتبار ىذا الكضع المحكرم 
تكازم عنصريف أساسييف: خمفية مرجعية لسانية بأدكات اشتغاؿ تحميمية كتجريبية في عمميات بنائية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Separation_of_presentation_and_content&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Separation_of_presentation_and_content&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AF
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تغكص في االفتراضات الٌنظرية الٌذىنية لبناء الٌمغة داخؿ العضك الٌذىني المنتج ليا، ثـٌ مرجعيات 
) ميديكم كآخركف «.كبية، لغة برمجة كخصائصيا المعرفيةتقنية تستخدـ في عمميات البرمجة الحاس

كقد كاف المقصكد منيا قديمنا جداكؿ الضرب كالقسمة، كبعد أف تقدمت . (175، ص: 2018
الحضارات كاختيًرعت الحكاسيب ارتبطت الخكارزميات بيا ارتباطان تامان، كقد عيرِّفت بعدىا 

يستطيع الٌشخص الكصكؿ عف طريقيا إلى حؿٍّ الخكارزمية بأٌنيا مجمكعة مف الخطكات اٌلتي 
محٌدد؛ حيث تعالج الخكارزمية المعطيات كالبيانات، كما ىك معمـك أٌف ىذه البيانات ال تقتصر عمى 

كبتعبيرآخر .ات، كالٌنصكص، كاألصكات، كالٌصكراألرقاـ كاألعداد، بؿ تفكؽ ذلؾ لتشمؿ الٌرسكم
التعميمات اٌلتي يجب اتٌباعيا لحؿ مشكمة معينة، كمٌما فإٌف الخكارزمٌيات ىي قائمة مف القكاعد ك 

يجدر ذكره أف الٌترتيب كالٌتنسيؽ فييا ميـ جدان؛ إذ ال ييمكف الكصكؿ إلى الحٌؿ المنشكد إاٌل باٌتباع 
م خطكة، أك حٌتى تجاىؿ كما ال يجكز تكرار أميمات بالٌترتيب اٌلذم كردت عمييالخطكات كالٌتع

 إحداىا.

إلى أٌف أٌكؿ مف ابتكر مفيـك الخكارزميات ىك العالـ الٌرياضي المسمـ الٌشيير تجدر اإلشارة 
ـ، ككاف 847-780محمد بف مكسى الخكارزمي. عاش الخكارزمي في مدينة بغداد بيف عامي 

ذلؾ في عيد الخميفة المأمكف، كقد برز في الٌرياضيات كالفمؾ، كمف أىـٌ إنجازاتو الٌرياضية كضعو 
ـ إلى لمبادئ عمـ الج بر، كتأليؼ كتابو الٌشيير)الجبر كالمقابمة(، كمنو أيًخذت كممة الجبر لتيتىرجى

 Algoritmi)جميع لغات العالـ، كما قٌدـ كتابان آخر في الحساب، نيًقؿ إلى الٌمغة البلتينية بعنكاف )
de nemero. 

 :شروط الخوارزمية -4-2
 : يجب أف تتكفر في الخكارزمية مجمكعة مف الٌشركط، ىي

 المدخبلت:(Input)  .يجب أف تككف المدخبلت صفران، أك أكثر مف ذلؾ 
 المخرجات:(Output)   .يجب أف تككف المخرجات قيمةن عمى األقؿ 
 الكضكح : (Definiteness)  يجب أف تككف الخطكات كاضحة كغير مبيمة، حتى تيفيىـ

غير كاضحةكبيذا فيي ال   (Add 6 or 7 to x)بصكرة سمسة لدل الناس، فمثبلن عبارة
 تستكفي شركط الخكارزمية.
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 المحدكدية:(Finiteness)   خطكات الخكارزمية بكقت كزمف معيفتيحٌؿ كؿ خطكة مف 
تعد غير محدكدة ، كبيذا  بدقة عالية( 3عمى الرقـ 10الرقـ الية: )قسمة فمثبلن العبارة التٌ 

 برنامج.فيي ال تستكفي شركط الخكارزمية كال يسمح كجكدىا في ال
 المحمكلية:(Effectiveness)   يجب أف تككف كؿ خطكة ممكنة الحؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ

 (عبارة مستحيمة الحؿ، ألٌنيا قيمة غير معٌرفة. 3/0تيعدُّ العبارة التٌالية: )

(:عمى (AlgorithmAnalysisلخكارزميةؼ تحميؿ اعرَّ يي  كيفية تحميل الخوارزمية: -4-3
كارزمية كجكدتيا، كمف ثـ تطكيرىا بشكؿ أفضؿ، كيقاس مدل إنجازية كجكدة أٌنو تحديد كفاءة الخ

 الخكارزمية بمقياسيف، ىما: 
اكرة اٌلتي ىك عبارة عف كمية الذٌ   (SpaceComplexity):مقياس تعقيدات الفراغ - أ

 يحتاجيا البرنامج )مف تشغيمو إلى حيف إكمالو(، كييبنى ىذا النكع عمى قسميف، ىما: 
 ىك القسـ المستقؿ المخصص لممتغيرات البسيطة كالمركبة، كالٌثكابت  بت:القسم الثّا

 كالٌتعميمات. 
 :يتككف ىذا القسـ مف الفراغ اٌلذم يحتاجو البرنامج مف المتغيرات المركبة  القسم المتغير

 اٌلتي يعتمد حجميا عمى المسألة اٌلتي ييراد حٌميا.
عف كمية الزمف البلـز لتككيف كتشكيؿ  ىي عبارة  (Time complexity):تعقيدات الكقت-ب

يمثؿ كقت تشغيؿ   :(tp)حيث إٌف الرمز  (T(P)= Const +tp)برنامج لحيف انتيائو، كيتككف مف
 ثابت يكقت التٌأليؼ.   :(Const)مزالبرنامج، كالرٌ 

 تصميم الخوارزمية )المخططات(: -4-4
ٌبر عف الٌرؤكس بحيث ترتبط بأٌنو مجمكعة مف العناصر اٌلتي تع(Graphييعرَّؼ المخطط )

تيقسىـ المخططات إلى (، ك Edgesىذه العناصر مع بعضيا البعض بعبلقات تسمى بالحكاؼ )
 ىي:  ثبلثة أنكاع

ىك عبارة عف المخطط اٌلذم ترتبط عناصره مع بعضيا البعض  المخطط غير المّتجو: - أ
 بطريقة غير مرتبة، كبيذا فإف االٌتجاىات ميمشة.
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ك عبارة عف المخطط الذم ترتبط عناصره مع بعضيا البعض ضمف ى المخطط المتجو: - ب
 نمط كترتيب معيف، كبيذا فإف االتجاىات )األسيـ( ضركرية كميمة جدان.

ىك عبارة عف المخطط الذم يتضمف كبل النكعيف السابقيف، فمف  المخطط المشترك: -جـ
ة المسار حيث يمثؿ ىذا العناصر ما يربطيا عبلقة متجية كمنيا ما يربطيا عبلقة غير متجي

األخير مجمكعة مف الخطكط المستقيمة الكاصمة بيف نقطتيف في المخطط، مع التنبيو إلى أف 
المسار ال ييكتىب ضمف أقكاس المجمكعة، أما طكؿ المسار فيك عدد الخطكط الكاصمة بيف كؿ 

لمستقيمات نقطتيف في المخطط، كييحسىب طكؿ المسار عف طريؽ حساب عدد األزكاج أك عدد ا
 في المخطط، مع مراعاة كجكد أكثر مف مسار بيف النقاط في المخططات المتجية 

تعمؿ ىذه الطريقة عمى حؿ المسائؿ،كغالبان ما تقـك بتكبير حيث  طريقة الجمكحكمف األمثمة ذلؾ 
شيء معيف أك تصغيره، كما ىي الحاؿ في الفكز كالخسارة، كتحتكم ىذه المسائؿ عمى العناصر 

 :يةاآلت
 ( بحيث يككف الحؿ ضمف شركط كقيكد معينة لممسألة؛(Objective Fonction دالة اليدؼ -
 أفضؿ الحمكؿ المقترحة كالممكنة ييسٌمى الحؿ األفضؿ؛ -
 ؛(Constraints)مجمكعة القيكد  -
 كييسٌمى الحؿ الذم يكصؿ إلى أحسف" دالة ىدؼ" بالحؿ األمثؿ. -

 طرق كتابة الخوارزمية: -4-5
حيث تختمؼ ىذه الٌطرؽ في بساطة الفيـ كالٌدقة، كمف أىـٌ  مية بعٌدة طرؽ،تصاغ الخكارز 
 ىذه الطرؽ ما يأتي:

 :يتـ مف خبلؿ ىذه الطريقة ترتيب  صياغة الخوارزمية بالّمغة الطبيعية المستخدمة يوميًا
بغيرىما، خطكات الحؿ بالٌمغة المستخدمة يكميان؛ سكاءن كانت ىذه المغة ىي العربية أـ اإلنجميزية أـ 

كمف األمثمة البسيطة عمى ىذه الطريقة: خكارزمية االستيقاظ اٌلتي تبيف الخطكات مف لحظة 
 االستيقاظ مف النـك إلى حيف الذىاب إلى العمؿ:

، االستحماـ، تجفيؼ الجسـ مف   الحؿ: البداية، النيكض مف الفراش، خمع مبلبس النـك
 ر، الذىاب إلى العمؿ، كىك النياية.الماء،ارتداء مبلبس نظيفة، تناكؿ كجبة الفطك 
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ييبلحىظ في ىذا المثاؿ أٌف ترتيب الخطكات كعدـ االستغناء عف أم خطكة أمر ميـٌ لتنفيذ 
تماميا، كىذا الحؿ يككف في الحالة العامة الطبيعية.  الخكارزمية كا 

 :تيبنى ىذه الطريقة عمى أسس كمفاىيـ رياضية،  صياغة الخوارزمية بمغة رمزية خاصة
التي أشرنا ( (C++مف أىـ الٌطرؽ الٌرمزية اٌلتي تمٌثؿ الخكارزميات ىي لغات البرمجة سي++ ك 

 إلييا سالفا،كيتـ الٌترميز الرياضي لممفاىيـ بعٌدة أساليب كاألسمكب البياني. 
 :تيبنى ىذه الطريقة عمى أسس ىندسية، بحيث يتـ  صياغة الخوارزمية بطريقة بيانية

اؿ اليندسية، كتعد المخططات االنسيابية مف أكثر المخططات استخدامان تنفيذىا عف طريؽ األشك
 في تنفيذ الخكارزميات.

 الفرق بين الخوارزمية والبرنامج:-4-6

مف حيث الٌنظرية االحتسابية، فالخكارزمية تحقؽ جميع ؾ فرؽ بيف البرنامج كالخكارزميةىنا
ة بعٌدة عبارات كمغة يمكف كصؼ الخكارزميالٌشركط اٌلتي تـٌ ذكرىا سابقان )الٌشركط الخمسة(، ك 

 كالمخططات اإلنسيابية. الخكارزمية

ييتـ المجاؿ األكاديمي كالممارسة اليندسية لبرمجة الكمبيكتر إلى حد كبير باكتشاؼ ك 
 .كتنفيذ الخكارزميات األكثر كفاءة لفئة معينة مف المشكبلت

  Big O notation ما يسمى باستخداـ أكامر فيليذا الغرض يتـ تصنيؼ الخكارزميات 
 ذم يعبر عف استخداـ المكارد مثؿ كقت التنفيذ أك استيبلؾ الذاكرة مف حيث حجـ المدخبلتكالٌ 

دراية بمجمكعة متنكعة مف الخكارزميات الراسخة كالتعقيدات الخاصة بكؿ ف الخبراء عمى ك لمبرمجاك 
 .مة لمظركؼئالختيار الخكارزميات األكثر مبل منيا كيستخدمكف ىذه المعرفة

 عبارة عف كرقة تحمؿ خكارزمية 1950كانت "برمجة كمبيكتر لمعب الشطرنج" في سنة كقد
"minimax"  المعقدةكالتي ىي جزء مف تاريخ الخكارزميات. 

 يكصىؼ بمغة الحاسكبكمف ىنا فإف:فأما البرنامج 
البرنامج=خكارزمية+ىيكمبياني يبيف أسمكب تنظيـ البيانات. كيتطكر البرنامج بعدة خطكات  

 كمراحؿ، ىي: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_O_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 كذلؾ عف طريؽ تحديد المدخبلت كالمخرجات.  توصيف المتطمبات: -
تنطبؽ عمى كؿ ىيكؿ بياني، مع  ىك عبارة عف تحديد العمميات الرئيسية التي التصميم: -

 افتراض كجكد أجيزة تعالج العمميات. 
ىك مقارنة الخكارزميات اٌلتي تكصؿ لمحؿ نفسو، تبعان لمقاييس معينة الختيار  التحميل: -

األفضؿ كاألجكد مف بيف ىذه الخكارزميات، كما يجب التنبيو إليو ىك أف الٌتحميؿ يصمح األخطاء 
كؿ  المخزنة، أما بالنسبة لمتحسيف فيك يعالج المشاكؿ كيصمح األخطاء بناءن عمى تعقيدات المشا

 بناءن عمى النتائج التي تظير في آخر البرنامج. 
ـٌ كتابتيا  التشفير: - ـٌ تحديد اإلجراءات، كمف ث ـٌ تحديد التمثيؿ البياني، ث في ىذه الخطكة يت

ـٌ تككيف نسخة كاممة متكاممة لمبرنامج.   لكؿ عممية، ث
 كتتضمف ىذه الخطكة ثبلثة أمكر، ىي:  د من الصالحية:أكالتّ  -
 قبؿ استخداـ البرنامج يجب إثبات صٌحتو. البرىنة عمى الصحة: - أ
ىك عممية يتـ عف طريقيا تكليد نماذج بيانية، كفي حاؿ كجكد خطإ ما، فبل بد  االختبار: - ب

 مف كجكد إشارة تنٌبو لذلؾ.
تعييف مكاقع األخطاء البرمجية، كتصحيحيا  عممية يتـ عف طريقيا يى تشخيص األخطاء: -جـ 

 بالطرؽ المناسبة.
 (78-73، ص: 1994، )الصكينع

كنفيـ مف ىذا الكبلـ أٌف الخكارزميات ىي ىمزة كصؿ بيف الٌمغكم كالتٌقني كبتعبير آخر ىي 
نياية عمؿ الٌمغكم كبداية عمؿ التٌقني في ميٌمة البرمجة الٌمغكية بغٌض الٌنظر عف المستكل 

 دركس.الم

حيث  كبناء أفَّ العبلقة بيف الخكارزمية كالبرنامج ىي عبلقة إحتكاء أيضا كنفيـ مف ىذا
يبني عمييا، كما يمكف القكؿ أفَّ كؿ برنامج يضـ خكارزمية أك  نجد لكؿ برنامج خكارزمية

 خكارزميات.
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 :المنيجيات-5

المتطمبات يميو  الخطكة األكلى في معظـ عمميات تطكير البرمجيات الرسمية ىي تحميؿ
زالة األعطاؿ )تصحيح األخطااختبار  ىناؾ ك   Debugging)ءتحديد نمذجة القيمة كالتنفيذ كا 

لتحميؿ  األساليب الشائعة ىذه أحد كنجد الكثير مف األساليب المختمفة لكؿ ميمة مف ىذه المياـ
 .الحالة تحميؿ استخداـ ىك المتطمبات

حيث يتـ ( Agile) لتطكير برامج يستخدـ العديد مف المبرمجيف أشكاالن كمف جية أخرل 
دمج المراحؿ المختمفة لتطكير البرامج الرسمية معنا في دكرات قصيرة تستغرؽ عدة أسابيع بدالن مف 

 .اتىناؾ العديد مف الطرؽ لعممية تطكير البرمجي.سنكات

 (OOAD) كجيو الكائناتيالتٌ صاميـ الخاصة بتتضمف تقنيات النمذجة الشائعة التحاليؿ كالتٌ 
 .(MDA)أك اليندسة القائمة عمى النماذج

 .MDAك OOAD ىي ترميز يستخدـ لكؿ مف  (UML)لغة النمذجة المكحدة

 :غةالمّ قياس استخدام  -5-1

تتضمف طرؽ قياس شعبية  حيثعب جدنا تحديد أكثر لغات البرمجة الحديثة شيكعنامف الصٌ 
عدد الكتب المباعة كالدكرات  لغة البرمجة ما يمي: حساب عدد إعبلنات الكظائؼ التي تذكر المغة

خطكط التعميمية التي تدرس المغة )ىذا يبالغ في تقدير أىمية المغات األحدث( كتقديرات عدد ال
 (.(COBOLالحالية مف الشفرة المكتكبة بالمغةىذا يقمؿ مف عدد مستخدمي لغات العمؿ مثؿ

غات بشعبية كبيرة ألنكاع معينة مف التطبيقات بينما تستخدـ بعض المغات تحظى بعض المٌ 
قكينا في  COBOL عمى سبيؿ المثاؿ ال يزاؿ .بانتظاـ لكتابة العديد مف أنكاع التطبيقات المختمفة

في التطبيقات  Fortran بيرة كالك أجيزة الكمبيكتر غالبنا عمى مراكز بيانات الشركات
تستخدـ العديد مف ك  البرامج المدمجة في Cك الكيب في تطكير كلغات البرمجة النصية اليندسية

ا مف عدة لغات في بنائيا كاستخداميا  . التطبيقات مزيجن

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Requirements_analysis&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Requirements_analysis&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Requirements_analysis&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=OOAD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=OOAD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Model-Driven_Architecture&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Embedded_software&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Embedded_software&action=edit&redlink=1
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لغة سابقة مع إضافة كظيفة تصميـ المغات الجديدة عمكمنا حكؿ  كتجدر اإلشارة إلى أفَّ 
إدارة  Java كيضيؼ C إلى (OPP) اتجاه الكائناتي ++ C عمى سبيؿ المثاؿ يضيؼجديدة 
كنتيجة لذلؾ يفقد الكفاءة كالقدرة عمى التبلعب بالبيانات عمى  ++ C إلى كالرمز الثانكم الذاكرة

 .مستكل منخفض

األساس كددنا  ة حاليا ىي لغة البايثكف كعمى ىذاأىؿ اإلختصاص إلى أفَّ أجكد لغ كيذىب
 في تقديـ نبذة عنيا:

، كانت أكؿ نسخة ليا ”جايدكڤاف ركسـ“ابتكرىا ) ىي لغة برمجة تعريف لغة بايثون: -5-1-1
الرقـ  أما أحدث إصدار يحمؿ 0.9.0 ككاف رقـ اإلصدار في تمؾ السنة ىك 1991في عاـ 
ىجرة كبيرة مف النسخ ىك األكثر استخداما حاليا,كما أف ىناؾ  3كيعتبر اإلصدار رقـ  3.6.1

 .كفره ىذه النسخة مف تحسينات كدعـلما تي  ،فما فكؽ 3سخة رقـ القديمة إلى النٌ 

بايثكف لغة برمجة تفسيرية كعالية المستكل تستخدـ في الكثير مف المجاالت ,مثؿ تيعد 
كىذا بفضؿ العشرات مف أطر ، ب كأيضا تستخدـ في برمجة األلعابالكيب كبرامج سطح المكت

زد عمى ىذا أف ىذه المغة سيمة لمغاية  التي أكسبت ىذه المغة شيرة كاسعةمؿ كالمكتبات القكية الع
 (بيذه المغة سيؿ الكتابة كالقراءة فالككد الخاص

https://www.geekgenes.com  

، كىي ا سيبلتتميز ببساطة كتابتيا كقراءتيا، سيمة التعمـ، تستخدـ أسمكب خصائصيا: -5-1-2
تطكير كتستخدـ بشكؿ كاسع باإلضافة إلى استخداميا كمغة برمجة نصية لمتحكـ في لغة قابمة لم

 أداء بعض أشير برامج الكيب.

كبشكؿ عاـ يمكف استخداـ لغة بايثكف لبرمجة البرامج البسيطة لممبتدئيف كإلنجاز البرامج 
المغة ألنيا مف  غالبان ما يينصح المبتدؤكف في ميداف البرمجة بتعمـ ىذهالضخمة عمى حد سكاء، ك 

 .بيف أسرع المغات البرمجية تعممان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%2B%2B
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bytecode&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bytecode&action=edit&redlink=1
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نشأتيا:  عمى يد بأمسترداـ(مركز العمـك كالحاسب اآللي) CWI) مركز نشأت بايثكف في
، ككاف أكؿ إعبلف عنيا في عاـ  . تـ كتابة نكاة المغة 1991الثمانينات مف القرف المنصـر

ركسـ االسـ "بايثكف" عمى لغتو تعبيرنا عف إعجابو بًفرقىة مسرحية ىزلية شييرة  أطمؽ ڤاف.سي بمغة
 https://mawdoo3.com.مكنتي بايثكف، كانت تطمؽ عمى نفسيا االسمبريطانيا مف

تتميز بايثكف بمجتمعيا النشط، كما أف ليا الكثير مف المكتبات البرمجية ذات األغراض 
التي تكفر مجمكعة  بام جايـ الخاصة كالتي برمجيا أشخاص مف مجتمع ىذه المغة، مثبلن مكتبة

قكاعد  كيمكف لبايثكف التعامؿ مع العديد مف أنكاع .اببرمجة األلع مف الكظائؼ مف أجؿ
 .كغيره مام إس كيك إؿ: مثؿ البيانات

إذف لغة بايثكف لغة سيمة لمغاية كما تضـ تراكيب سيمة لمغاية كمف أىـ خصائص ىذه 
 المغة نذكر:

 :حرة ومفتوحة المصدر - أ

ت بسيطة، يمكنؾ بحرية بايثكف ىي مثاؿ عمى البرمجيات الحرة مفتكحة المصدر. بعبارا
تكزيع نسخ مف ىذه البرمجيات، كقراءة لغة اآللة المصدر، كالقياـ ببعض التغييرات عمييا كاستخداـ 
أجزاء منيا في برمجيات حرة جديدة، كأ أنو يمكنؾ أف تفعؿ ىذه األشياء. البرمجيات الحرية تقـك 

ألنو  -باب ككف بايثكف جيدة جدا عمى مبدأ المجتمع الذم يتشارؾ في المعرفة. ىذا كاحد مف أس
قد تـ إنشاؤىا كتحسينيا بشكؿ مستمر مف خبلؿ المجتمع الذم يريد فقط أف يرل بايثكف أفضؿ مف 

 .م لغةأ

مج في بايثكف، ال تحتاج لبلىتماـ عندما تكتب البرا:لغة برمجة عالية المستوى - ب
 .امجؾ، إلخبالتفاصيؿ دقيقة المستكل مثؿ إدارة الذاكرة التي يستخدميا برن

كؿ ما تكتبو مف فالعديد مف المنصات.  في تعمؿ لطبيعتيا كبرمجية مفتكحة المصدر نظرا
عمى  نصات دكف أف يتطمب ذلؾ أم تغييربرامج بايثكف يمكف أف يعمؿ عمى أم مف ىذه الم

لتجنب أم خصائص تعتمد عمى  يمكنؾ استخداـ ىذه المغة إذا كنت دقيقا بما فيو الكفايةفاإلطبلؽ 
 .نظاـ بعينو

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_CWI&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_CWI&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%85_(%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%85_(%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%84
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غات إجرائية في المٌ . البرمجة الكائنية ككذلؾ البرمجة اإلجرائية تدعـ بايثكف: وجوكائنية التّ  -جـ
كاؿ التي ليست سكل قطع مف البرامج يمكف إعادة التكجو، يتمحكر البرنامج حكؿ اإلجراءات أك الدٌ 

خداميا. كفي المغات كائنية التكجو، يتمحكر البرنامج حكؿ الكائنات التي تجمع بيف البيانات است
كالكظائؼ. كبايثكف طريقة قكية جدا كلكف تبسيطية لعمؿ البرمجة الكائنية خاصة عند مقارنتيا 

 .بمغات مثؿ سي++ أك جافا

 متعددة االستخدامات -د

ا ال تختص باستخداـ محدد, فيمكف استخداميا بعدة بايثكف متعددة االستخدامات ككني دُّ عى تي 
 :مجاالت منيا

 .جانغك أك إطار فبلسؾ مختصة أشيرىـ أطر عمؿ باستخداـ عدة بتطكير الكيب* 

 :باإلنجميزية) كيكت يتـ استخداـ مكتبات عدة مثؿ مكتبةكاجيات المستخدـ الرسكمية تطكير* 
Qt) جتؾ أك مكتبة+ (باإلنجميزية: GTK+). 

التي تيصنَّع مف قبؿ مبرمجيف  الطرؼ الثالث حيث يكجد العديد مف برمجيات، أمف المعمكمات* 
جاؿ أمف المعمكمات عمى محاكاة عمميات اإلختراؽ متفرقيف حكؿ العالـ تساعد العامؿ بم

لحؿ العٌمة  الترقيعات األمنية كصنع األدكات المؤتمتة لمعممية أك األدكات التي تقـك بتثبيت
 .المكتشفة

بسبب قدرة بايثكف عمى التعامؿ مع البيانات بشكؿ سمس كتحميميا ككجكد ، البيانات الضخمة* 
فتعد بايثكف خيار ممتاز لمعامميف  pandas العديد مف المكتبات المختصة في ىذا المجاؿ مثؿ

 .في ىذا المجاؿ

يكجد العديد مف المجاالت األخرل فتدخؿ بايثكف في جميع مجاالت المستخدمة في عمـك 
 .الحاسكب تقريبان فيمكف حتى استخداميا كالمغة ثانكية في المشاريع البرمجية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flask_(web_framework)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flask_(web_framework)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%88_(%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%88%D9%8A%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%88_(%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%88%D9%8A%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AA%D9%83%2B
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AA%D9%83%2B
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
http://pandas.pydata.org/
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 :يااستخدامات -5-1-3

، كما أنيا قد استخدمت في برمجة أحد كناسا جكجؿ ع فيتستخدـ بايثكف عمى نطاؽ كاس
، كما تستخدـ في العديد مف المشاريع كالتطبيقات المنتشرة زكب المشاريع العمبلقة ىك مشركع

كىك أحد برامج التصميـ ثبلثية األبعاد الشييرة، كأيضا في جزء مف  بمندر عالميان مثؿ مشركع
 .مكزيبل فيرفكس مشركع

جت بايثكف بنجاح كمغة برمجة في العديد مف التطبيقات كالحزمات. كىي تستخدـ لقد أيدم
 Softimage|XSI سكفت إيماج إكس إس آم ،مايا بكثرة في تطبيقات التصميـ ثبلثي األبعاد مثؿ

 .بمندر كبالطبع

ماؾ أك  كنظاـ لينكس كما أنيا تستخدـ في أنظمة التشغيؿ المختمفة مثؿ أغمب تكزيعات
 (Scripting Language) كمغة برمجة نصيةإكس إس

 برنامج Maya لعمؿ التصاميـ ثبلثية األبعاد. 
 برنامج Blender لعمؿ التصاميـ ثبلثية األبعاد. 
 لعمؿ التصاميـ ثبلثية األبعاد سكفت إيماج إكس إس آم. 
  المعبة اإلستراتيجية المعركفة 4سيفميزيشف. 
 Stackless Python عمؿ سكربتات ألشير األلعاب اإللكتركنية المعركفة مثؿ EVE 

Online, Civilization IV, Second Life. 
 ArcGIS برنامج لعمؿ الخرائط الجغرافية. 
 OpenOffice.org حزمة برامج مكتبية مفتكحة المصدر. 
 PyMol عمؿ تصاميـ ثبلثية األبعاد ألغراض عممية. 
 GIMP  نامج رسكميات مفتكح المصدربر. 

شائعة  مت بايثكف لتككف لغة ذات مقركئية عالية ؛ فيي تستخدـ كممات إنجميزيةصمٌ 
 بيما.االستخداـ تستخدـ المغات األخرل عبلمات الترقيـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D8%A5%D9%83%D8%B3_%D8%A5%D8%B3_%D8%A2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D8%A5%D9%83%D8%B3_%D8%A5%D8%B3_%D8%A2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D8%A5%D9%83%D8%B3_%D8%A5%D8%B3_%D8%A2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D8%A5%D9%83%D8%B3_%D8%A5%D8%B3_%D8%A2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B4%D9%86_4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Stackless_Python&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Stackless_Python&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ArcGIS&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ArcGIS&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3.%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3.%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PyMol&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PyMol&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
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تستخدـ بايثكف اإلزاحات كالمسافات البيضاء عكضان عف األقكاس أك األقكاس المعقكفة 
 لجممة البرمجيةكما إلى ذلؾ لتحديد حجـ ا

عند الكتابة باستخداـ لغة برمجة معٌينة يتـ المجكء إلى  آلّية عمل لغات البرمجة:-5-1-4
ؿ البرمجي  ( إذ يقـك ىذا البرنامج بتحكيؿ لغة (Compilerاستخداـ برنامج معيَّف ييسٌمى بالمحكِّ

. يقـك المبرمج ( التي يستطيع جياز الحاسكب فيميا(Machine codeالبرمجة إلى لغة اآللة 
( عمى شكؿ مجمكعة مف (Text editorبكتابة ىذه المغة باستخداـ أم برنامج لتحرير النصكص 

ؿ البرمجي الميخصَّص لمغة البرمجة التي تمَّت الكتابة بيا عف  َـّ يتـ استخداـ المحكِّ العبارات، كمف ث
 mawdoo3.comhttps//:ينظر:. الذم يحتكم تمؾ المغة اآللية طريؽ تحديد اسـ الممؼٌ 

ب عي أمَّ  كجكدألنَّ ية في عممية تطكير البرامج ميمة لمغاعممية تصحيح األخطاء  دُّ عى تي  :نقيحالتّ -6
تككف بعض المغات أكثر عرضة  كقد في أحد البرامج قد يككف لو عكاقب كخيمة عمى مستخدميو

ف يقكمكا بالتحقؽ أ  (compilers)فلبعض أنكاع األخطاء ألف مكاصفاتيا ال تتطمب مف المترجمي
اكتشاؼ بعض  تحميؿ الشفرة الثابتة في يمكف أف يساعد استخداـ أداة كما عمى قدر المغات األخرل

عادةن ما تككف الخطكة األكلى في تصحيح األخطاء ىي محاكلة إعادة إنشاء ك  ،المشكبلت المحتممة
أف تجعؿ بيئة المستخدـ كمحفكظات االستخداـ مف الصعب إعادة إنتاج كلكف مف الممكف المشكمة
 .، كفي ىذه الحاؿ يتعيف عمى المبرمج أف يبحث عف سبؿ أخرلالمشكمة

عمى  .إنتاج الخمؿ قد يحتاج األمر إلى تبسيط إدخاؿ البرنامج لتسييؿ تصحيحوبعد إعادة ك 
سبيؿ المثاؿ يمكف أف يؤدم كجكد خطأ في برنامج التحكيؿ البرمجي إلى تعطمو عند تحميؿ بعض 

ف تككف األسطر القميمة فقط كسيمةأل كمع ذلؾ بعد تبسيط حالة االختبار. ممفات المصدر الكبيرة
يمكف إجراء ىذا التبسيط يدكينا ك  ر األصمي كافية إلعادة إنتاج نفس التعطؿمف الممؼ المصد

يحاكؿ المبرمج إزالة بعض أجزاء حالة االختبار األصمية كالتحقؽ كىكذا  . باستخداـ نيج الفجكة
يمكف لممبرمج محاكلة ك مف استمرار المشكمةعند تصحيح المشكمة في كاجية المستخدـ الرسكمية 

كمعرفة ما إذا كانت اإلجراءات  ةت المستخدـ مف كصؼ المشكمة األصميتخطي بعض تفاعبل
 .المتبقية كافية لظيكر األخطاء

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Static_code_analysis&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Static_code_analysis&action=edit&redlink=1
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 Visualك إكميبس مثؿ بيئة تطكير متكاممة باستخداـ األخطاء غالبنا ما يتـ تصحيح
Studio كXcode كKdevelop كNetBeans كCode :: Blocks 

ا كغالبنا ما تكفر ىذه األجيزة  GDB المستقمة مثؿاستخداـ مصححات األخطاء يتمكما أيضن
 .بيئة بصرية أقؿ

صكص تسمح بعض برامج تحرير النٌ  سطر أكامر تستخدـ كعادة ما
 .ـ لتكفير بيئة بصريةمف خبللي  GDBباستدعاء Emacs مثؿ

 غة العربية والحوسبة:المّ  -7

لـ يعرؼ التاريخ حربا عمى المغات كالحرب التي شينَّت عمى المغة العربية خاصة في 
العصر الحديث، كالعجيب أف مف يؤجج ىذه الحرب ىـ أىميا في بعض األحياف، فيناؾ مف يقكؿ 

مكف عمى أنيـ أدباء كنقاد قدَّ أنيـ يي  كالغريببأنيا لغة الشعر، كآخر يدعك إلى التخمي عف قكاعدىا
كرغـ ذلؾ  الذم بمغت بو كقاحتو إلى أف سب الخميؿ بف أحمد الفراىيدم "ميخائيؿ نعيمة"كبار مثؿ 

، كىناؾ مف يرل بأنيا سبب تخمؼ العرب ال تزاؿ نصكصو تقدـ كدركس أك كإمتحاف رسمي
ر مف حاقديف عمى اإلسبلـ أك مف أناس كغير ذلؾ مف األقاكيؿ الكاذبة التي تصد كالمسمميف

آللية أيشربكا بالغرب كحضارتو المبيرجة كىـ يتكممكف العربية كيدينكف باإلسبلـ، كبظيكر البرامج ا
الغرب كمف سار في فمكيـ أف يككف لمعربية نصيب منيا، كلكف في الطرؼ  لمغات استبعد مفكرك

عمى مكاكبة العصكر كثقافاتيا كمنيا  مؤمنكف بقدرتياك  ىناؾ مخمصكف لمغة العربية اآلخر
كاحدة مف المغات الطبيعية، قابمة البرمجةكما قاؿ أحد الباحثيف:)كالحؽ أفَّ المغة العربية ىي 

برمجة كالحكسبة إبتداء مف النظاـ الصرفي إلى النظاـ التركيبي، بؿ إنيا أكثر المغات قابمية لم
ع بيف كثير مف الخصائص المغكية المشتركة مع الستخداـ الحاسكب كالمعالجة اآللية ألنيا تجم

ليست فكنيمية صرفة كاإلسبانية كالفمندية حيث يقابؿ كؿ حرؼ  -مثبل-المغات األخرل، فأبجديتيا
، كما أنيا ليست مقطعة كاليابانية حيث رمكز األبجدية عبارة عف مقاطع يتككف كؿ صكتا كاحدا

ما كي فك، فاألبجدية العربية رغـ ككنيا منيا مف صامت "حرؼ" يتبعو صائت "حركة" مثؿ: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%84%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%84%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Xcode&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF::%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%AD_%D8%AC%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3
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، 2002بيكمي، أـ المغات، )(.فكنيمية أساسا فإنيا تتضمف حركفا ذات طبيعة مقطعة مثؿ: ال، أل، ؤ

 (105ص: 

كمف ىذا الكبلـ يتبف أف المغة العربي أكلى مف غيرىا بالبرمجة كالحكسبة لما تمتمكو مف 
إلى ذلؾ المبتغى تقؼ كجو حكسبة المغة العربية  كلكف لمكصكؿ خصائص التممكيا باقي المغات،

 عدة عقبات نذكر منيا:

كجكد كممات معتمة اآلخر في كؿ مف االسـ كالفعؿ كالحرؼ كىذا ما يعيؽ ظيكر الحركة  -
 اإلعرابية.

 اشتماؿ المغة العربية عمى الكثير مف التعابير الببلغية كالمجاز كالكناية...إلخ -
( قد تعني تكجع أقسطابؽ بيف بعض بنيات التٌ  - اـ الكبلـ مثؿ:)يزيد( تأتي فعبل كاسما، ك)أفَّ

 كيراد بيا الناسخ أم الحرؼ المشبو بالفعؿ.
 اختبلؼ كتابة بعض الحركؼ العربية حسب مكقعيا. -
 منتشرة في العالـ بانطبلقيا مف اليميف إلى اليسار.انفراد المغة العربية عف بقية المغات ال -

عدة  برحكسبة أم لغة تتـ ع ا باختصار، كما يمكف القكؿ أفَّ ىذه بعض المشاكؿ تطرقنا لي
ذم ركيبي الٌ مستكيات يتصدرىا الجانب الصكتي كتنتيي بالمستكم الداللي بعد المركر بالمستكل التٌ 

 .، كيحتاج بدكره إلى عدة خطكات إلتماموىك صمب بحثنا

عراب باتٌباع أقساـ الكبلـ يمكف تقديـ معالجة آلية لئل مبادئ المعالجة اآللية لإلعراب: -7-1
ـٌ تمييا مرحمة برمجة الفعؿ، أٌما المرحمة صرفية ) العربي، فالمرحمة األكلى ينبغي برمجة  االسـ ث

ذا ما تحٌدثنا عف اإلعراب فإٌننا  كىذا األمر مكجكد كما سيأتي الحقا، ،(الثٌالثة فيي برمجة الحرؼ كا 
اإلعرابية ألٌننا في خضـ الٌتركيب اٌلذم يحتاجإلى ال نستغني عف مرحمة أخرل كىي مرحمة العبلمة 

 .كىذا مما انفردت بو المغة العربية عف غيرىا إظيار العبلمة الٌداٌلة عمى المكقع اإلعرابي
ذا ما تحٌدثنا عف البرمجة فبل بٌد مف العركج عمى شيء أساسي أال كىك الٌذاكرة اٌلتي  كا 

ك االصطناعية عمى ترميز المعمكمات المستفادة مف يقصد بيا )قدرة جياز لممعالجة الٌطبيعية أ
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ـٌ استرجاعيا كاستعماليا في نشاطات كعممٌيات  المحيط كتخزينيا بشكؿ مبلئـ في أحياف معٌينة، ث
 ( 29، ص: 2008)زغبكش، الحقة(. 

نفيـ مف ىذا الكبلـ أف الذاكرة نكعاف طبيعية كىي خاصة باإلنساف كغيره مف المخمكقات 
ؼ سعتيا كقدرتيا مف شخص آلخر، كالنكع الثاني ينحصر في الذاكرة االصطناعية األخرل كتختم

التي تمكف االنساف مف صناعتيا، كبدكرىا تختمؼ قدرتيا كسعتيا مف جياز آلخركمف ىذا المنطمؽ 
 يمكف رسـ العنكاف اآلتي:

 الّذاكرة بين اإلنسان والحاسوب: -7-1-1
كرة عمى ذاكرة اإلنساف مٌكنت مف الكصكؿ إلى ذاال شٌؾ أٌف الٌدراسات كالبحكث العممية 

المسانيات  سعى عمماء :قائبل لقد كما صرح أحد المفكريف كب، كعمى غرار العمـك األخرلالحاس
الحاسكبية إلى بناء تطبيقات كأدكات التحميؿ الصرفي الحاسكبي بيدؼ محاكاة التفكير اإلنساني في 

عمى الرغـ النكاحي اإلدراكية كالنفسية، لكنيـ أخفقكا، تحميؿ كممات كنصكص المغات الطبيعية مف 
نظرا الختبلؼ الطبيعة البشرية كالطبيعة مف كؿ المحاكالت الجادة التي تبذؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ 
)الغامدم  بشكؿ كمي عمى البيانات المخزنة. اآللية المجردة مف التفكير الذاتي بؿ إف نشاطيا يعتمد

 (50-49ص: ،2017
الطب خاصة مجاالت لمختصكف في العمـك اإلنسانية في كثير مف الحاالت بعمـ كيستنجد ا
استكناه العمميات البلإرادية التي تحدث في العقؿ البشرم التي يمكف مف خبلليا الجراحة بغية )

عادة  إنتاجيا، ككيفية تشكيميا في إعطاء الحاسكب القدرة عمى فيـ المغة الطبيعية، كتحميميا، كا 
 (57، ص:2001 كسى،الم)(. رمالعقؿ البش

كندرؾ مف ىذا الكبلـ صعكبة حتى النقكؿ استحالة محاكاة الفكر اإلنساني أليا لعدة 
 اعتبارات منيا:

 اآللة ىي مف صنع اإلنساف كاإلنساف قاصر أم محدكد الطاقة كجاىؿ لجؿ ماىك حكلو. -
 األلة مجردة مف األحاسيس كالعكاطؼ. -
 مراعاة المقاـ كىك بالنسبة لآللة عدـ محض.نحتاج  لفيـ الكثير مف الكبلـ  -
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تعمؿ اآللة كفؽ برامج محددة في حيف يمكف لئلنساف استنتاج كاكتشاؼ أمكر لـ تكف  -
 معمكمة أك مكجكدة أصبل.

 حتى مف ناحية التخزيف الذاكرتيف بيف ال مجاؿ لممقارنةالفرؽ شاسع ك البكف كبير  إذف
 كذلؾ لسببيف:

( كىك bitsبايت  1016اليائمة لذاكرة اإلنساف كاٌلتي قٌدرت بحكالي ) األٌكؿ: يتمٌثؿ في الٌسعة
ما يفكؽ بكثير سعة أقكل الحكاسيب حاليِّا كما يجب استحضار ىذا المعطى عندما نعتمد تقييس 

 الٌذاكرة اإلنسانية عمى الحاسكب مع مراعاة القيكد التٌقنية كالبرمجية اٌلتي تخضع ليا الحاسكب.
ف في الكيفية اٌلتي تيخٌزف بيا ىذه المعمكمات اليائمة بشكؿ ناجح مكاني فيأٌما الٌسبب الثٌ 

 (33-32ص: ، 2008زغبكش، ). كاسترجاعيا بشكؿ سريع كدقيؽ

كىذه مجرد فركؽ تكصؿ ليا العمـ الحديث ناىيؾ عف األمكر المجيكلة لحد اآلف، بؿ حتى 
ر بيف ذاكرة االنساف كذاكرة الجياز المبلحظة الطبيعية ألم شخص عاد تقكده إلدراؾ الفرؽ الكبي

 كرغـ ذلؾ فبل يمكننا االستغناء عف الكثير مف األجيزة كعمى رأسيا الحاسكب.

 أىمية الحاسوب في الّصناعة الّنحوية: -7-1-2
ال شٌؾ أٌف الحاسكب أحدث ثكرة رقمٌية ىائمة في شٌتى المياديف العممٌية، حيث ييعٌد الحاسكب 

ـٌ بكاسطتيا البنية الٌتحتٌية لصنا عة المعمكمات كالمعارؼ المختمفة، فالحاسكب ما ىك إاٌل أداة تقنٌية تت
حكسبة الٌنصكص، كالمعاجـ، كفيرستيا، كتحميميا، كمعالجتيا، كتظير أىمٌية الحاسكب في 

 الٌصناعة المعجمية مف خبلؿ:
  ساحات الحٌرة المتكٌفرة إمكانٌية حفظ الماٌدة الٌمغكية، كتخزينيا رقمٌيا بعٌدة طرؽ تتمٌثؿ في الم

 عمى:
 . (Hard ware)أقراص صمبة، كثابتة -
 .(DVD)، أك(CD)أقراص مضغكطة، كمتنٌقمة  -
  (Flash Memory).ذاكرة فبلش -
استغبلؿ شبكة اإلنترنت مف برامج، كمكاقع إلكتركنٌية يمكف مف خبلليا حفظ الماٌدة،  -

 كاسترجاعيا في أٌم مكاف كزماف.
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 سكب المختمفة الٌسابؽ ذكرىا لقدرة استيعابية ىائمة لمختمؼ تتمٌيز كحدات تخزيف الحا
 الٌنصكص المحكسبة، كالمكاد المعجمٌية المتعٌددة.

  إمكانٌية تحييف الٌنصكص المحسكبة في أٌم زماف كاف، كيككف الٌتحييف بالٌتعديؿ أك الحذؼ
ة بالغة، كما أك اإلضافة، مٌما يمٌكف مف تجديد كتحديث البيانات المدخمة حاسكبٌيا بسيكل

يمٌكف مف تجديد كتحديث البيانات المدخمة حاسكبٌيا بسيكلة بالغة، كما يمكف الحصكؿ عمى 
 أجزاء محدكدة مف الماٌدة المخٌزنة بما يخدـ العمؿ المطمكب.

 بسرعة متناىية، مٌما يسٌيؿ عممٌية تنامي اإلنتاج  سيكلة إعادة نمذجة الٌنصكص كجدكلتيا
 الٌمغكم كتطٌكره.

 أم المجاؿ الٌصرفي إلى الٌتركيب في برمجة مستكياتياة الٌمغة تقتضي التدٌرج كحكسب
ـٌ االرتقاء إلى الٌنصكص كىكذا.)الجممة( ـٌ يت  ، كييقصد بو الٌنحك ث

 :مستكل المفردات كىكذا نجد أنفسنا بصدد عمى تككف كأٌكؿ ىذه الخطكات

 :حوسبة المعاجم 
اسكب بأكثر مف طريقة، فالمعجـ مثبل: يمكننا يمكف حكسبة أم ماٌدة لغكٌية باستخداـ الح

حكسبتو، حسب ما تقتضيو الحاجة كبمراعاة ما يحتكيو مف معمكمات، فيذه األخيرة يمكننا الحصكؿ 
 عمييا بطريقتيف: 

 :ىي مكجكدة في المعاجـ الكرقية.ك طريقة مباشرة جاىزة كمطبكعة، األكلى 
 إلكتركنية، سكاء أكانت بصيغة  الثٌانية: مٌما نشر عمى شبكة اإلنترنت؛ مف كتب

أك غيرىا، كاألسيؿ في التٌناكؿ  (PDF)التصكير الضكئي أـ بصيغة (Word)الككرد
كاالستخداـ ىي ممفات الككرد، حيث تمٌكننا مف أخذ المعمكمات كما نريدىا؛ ألٌنيا تكٌفر 

عادة تنسيقو كنمذجتو كتييئتو لبيئة الحكسبة.  خاصٌية تحرير الٌنص، كا 

 عميميةالتّ  ماّدة الّمغويةحوسبة ال : 
لمعمكمات مف باب تسييؿ طرؽ المتعٌمـ لمحصكؿ عمى اممية حكسبة الماٌدة الٌتعميمٌية؛تأتي ع
 ، عف طريؽ سرعة الكصكؿ إلييا مف خبلؿ عٌدة نكافذ تقنٌية كقكالب فنٌية.الجيدربح كتكفير الكقت ك 
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 لحكسبتيا بطريقتيف: يمكننا استخداـ الماٌدة الٌمغكية
ٌكال: نأخذ المادة المغكية كما ىي مكجكدة في المصادر الكرقٌية دكف إجراء أم تغيير أك تعديؿ أ-

ـٌ ذلؾ باستخداـ الكتاب الكرقي، أك الكتاب  .اإللكتركني فييا كيت

 :توظيف المعجم في مشاريع الحوسبة 

يمكف إقصاء المعجـ مف أم عممية تخص حكسبة المغة بغض النظر عف مميزات ىذه  ال
بلثة كفي ىذا الصدد عمكميا كأحيانا يمتزج عمماف أكث غة كخصائصيا، فالمغة العربية تتشابؾالم

عف بنية مفردات المغة تحميبل كتكليدا كيتمقى الصرؼ صرؼ ىك المسؤكؿ : )اليقكؿ أحد الباحثيف
مدخبلتو في المغة العربية مف ثبلثة مصادر،حيث تتسـ المنظكمة المغكية بالتماسؾ الشديد بيف 
، عناصرىا، كىذه المصادر ىي: المعجـ: حيث يغذم الصرؼ بجذكر المفردات، أك جذكعيا

ف الكظيفة كالداللة: حيث تحدد المعنى الصرفي المراد صياغة الكممة في قالبو، كالنحك: حيث يعيٌ 
 (117، ص: ق1436بي، المييك ).(النحكية لممفردة داخؿ الجممة، كحالتيا اإلعرابية

ارتباطا كثيقا كما كصفو تماـ حساف ارتباط عمـ النحك بعمـ الصرؼ كما ييـ بحثنا ىك 
بقكلو: )النحك اليتخذ لمعانيو مباني مف أم نكع إال مايقدمو لو الصرؼ مف المباني، كىذا ىك 
السبب الذم جعؿ النحاة يجدكف في أغمب األحياف أنو مف الصعب أف يفصمكا بيف الصرؼ 

منفصبل، كمف ىنا جاءت متكف القكاعد مشتممة عمى مزيج مف  كالنحك، فيعالجكف كبل منيما عبلجا
 (178ص: ، 2004 تماـ،). (ما لمنحك لمنحك، كما لمصرؼ لمصرؼىذا كذاؾ، يصعب معو إعطاء 

كبناء عمى ىذا الكبلـ فبل يمكف الحديث عف حكسبة اإلعراب دكف المركر عمى التحميؿ 
ر الصرفية  األكلية التي تدخؿ في تككينيا ، الصرفي كالذم يقصد بو: )ربط كممات النص بالعناص

 (266، ص: 2017ىبلؿ، ).ككذلؾ بالقيـ  النحكية دكف اعتبار مكقعيا(
 جزئيا، أك كميا، أك غير المشككلةأم أف الحاسكب )يعالج الكممات العربية المشككلة 

حيث  غاما، أك قمبا، أك إبداال، أك إدمف تغيير، زيادة، أك نقصانا، أك إعبلالفيصؼ ما يطرأ عمييا 
 (50ص: ،2017كف، الغامدم كآخر ).(يحدد نكعيا كميزانيا الصرفي
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طاؼ تحديد نكع الكممة )اسـ أك فعؿ أك كتشمؿ ىذه المعالجة عدة مراحؿ يتـ في آخر الم
حرؼ( ففي بعض األحياف يمكف تحديد نكع الكممة بسيكلة كمف ذلؾ الحكـ عمى اسمية كؿ كممة 

المشتركة يصعب تحديد نكعيا، كعميو يجب الجكع إلي السياؽ، كمثاؿ ذلؾ منكنة بينما الكممات 
( يمكف اعتبارىا حرفا مشبيا بفعؿ في نحك  "كأفَّ الساعة آلتية"قكلو تعالى:  كممة )أفَّ

 كتأتي فعبل تاما كقكلنا: أفَّ المريض مف شدة ألمو
ف الصرؼ لعمتي كىذا الكبلـ ينطبؽ عمى األسماء المشتركة مع األفعاؿ كالممنكعة م

 العممية ككزف الفعؿ ككذا األسما المشتركة مع الحركؼ المحكية 
كفي ىذه النقطة تقكؿ إحدل الباحثات:  كىكذا يتضح جميا التداخؿ النحكم في المعالجة الصرفية

)ىناؾ تداخؿ مستمر بيف الصرؼ كالنحك ينشأ في بداية عممية التحميؿ الصرفي اآللي لمكممات 
 ر حتى نيايتيا(كالجمؿ، كيستم

يمكف حكسبة أم قاعدة بيانات جاىزة بعٌدة طرؽ تطبيقٌية، تبلئـ طبيعة المادة المتكٌفرة، ليتـٌ 
 لتكظيؼ قاعدة البيانات المعجمية تكظيفيا في البرامج الحاسكبٌية، كسنكرد ىنا الٌطرؽ الممكنة

المجٌردة في الٌمغة العربية، كقبؿ كمثاؿ ذلؾ قاعدة بيانات المعجـ المحكسب لمعاني األفعاؿ الٌثبلثٌية 
المعجـ كمف ثـٌ يذا أف نتحٌدث عف البيانات المتكٌفرة لممعجـ، ال بٌد لنا مف إعطاء تعريؼ مختصر ب

 .هنكٌضح أىـ مزايا
 ىك معجـ لغكٌم عاـتعريف معجم معاني األفعال الثالثّية المجّردة في الّمغة العربية: -8

ثبلثٌية المجٌردة، متكٌسط الحجـ، يفيد عاٌمة الطبٌلب كالمثٌقفيف أحادم المغة، يختٌص باألفعاؿ ال
 كالكتٌاب كالٌشعراء، كالميتٌميف بالٌمغة العربية مف مدٌرسييا كمتعٌممييا كمحٌبييا أيضا.

 :ه أىم مزايا -8-1-1
 .محكـ الٌتبكيب، كاضح األسمكب 
 ثيا.متعٌدد المعاني، حسب ما كردت في أٌميات المعاجـ مف أقدميا ألحد 
 .غنٌي باألمثمة الٌسياقٌية المختمفة كالتي تمٌثؿ الكاقع الٌمغكم 
 .مضبكط ضبطان صرفٌيان تاٌمان، بحيث يفيد الٌناطقيف بغير العربٌية 
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  يعتمد في عرض المعمكمات عمى برنامج حاسكبي، كبالتالي يكٌفر بعض اإلمكانٌيات اٌلتي
ت التي يبحث عنيا، حسب المرجع مف خبلليا يستطيع المستخدـ التحٌكـ بعرض المعمكما

اٌلذم يريده، كأف يختار المستخدـ معنى فعؿ ما )ذىب( مف معجـ لساف العرب عمى كجو 
 الٌتحديد إضافة إلى إمكانية الٌتحٌكـ في ألكاف كأحجاـ الخطكط كأنكاعيا.

  يحتكم عمى قكاعد معطيات لغكٌية مستقٌمة عنو، مٌما يسٌيؿ عممٌية تحديثو بشكؿ مستمر
 افة إلى ما يمكف إضافتو مف المفردات كالمعاني كاألمثمة الٌسياقٌية المستحدثة.إض

 .سيؿ الٌتعامؿ، سريع األداء، يمكف تشغيمو عمى مختمؼ األنظمة الحاسكبٌية 

 الوسط البرمجي لقواعد معطيات المعجم: -8-1-2
كاعد البيانات مف أنظمة ق نظاـفي بيئة الٌتطكير كرغبة في تسييؿ العمؿ يمكف استخداـ أيٌ 

، كاٌلتي منيا عمى سبيؿ المثاؿ ميكركسفت أكسس (RelationalDatabaseSystems)العبلئقٌية 
(Ms Access)أك خادـ قكاعد البيانات مف ميكركسفت ،(MS SQL Server) ،(MYSQL) 

 المجاني.
عجـ فٌضؿ عند نشر المعجـ لممستفيد الٌنيائي أف تحٌكؿ البيانات المطمكب نشرىا مف المكيي 

 ، كذلؾ لممزايا اآلتية:(Flat files) إلى ممفات مبسطة 
 تقميؿ حجـ المعجـ. -
 سيكلة الٌتثبيت. -
 زيادة درجة الٌتكافقية مع أنظمة الٌتشغيؿ المختمفة. -
 سيكلة الٌتحديث لممعجـ مف قبؿ المستفيد الٌنيائي. -
ٌشبكة يمكف طرح المعجـ المحكسب عبر عٌدة كسائط منيا األقراص المدمجة، أكعبرال -

 اإللكتركنية.
كمف المعجـ المحكسب تنطمؽ حكسبة اإلعراب ككف ىذا األخير ىك عممية الجمع بيف 
عنصريف أك أكثر مف ىذا المعجـ بؿ كؿ األفعاؿ ىي عممية صرفية نحكية في الكقت نفسو ألف 

 فعمية. كؿ فعؿ يحمؿ ضميرا  مستترا يجعؿ منو جممة
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شامؿ لممسألة المطركحة، كىذا يتضمف تحديد  فيـ كلنجاح البرمجة اآللٌية البٌد مف
طريقة أك  ضبطكتكصيؼ المعطيات التي نعتمد عمييا لمكصكؿ إلى نتائج معينة كال يتـ ذلؾ إالب

 .طرؽ دقيقة ككاضحة لمحؿ
كبعد اتماـ العمؿ البرمجي يمكف نشره لتعميـ الفائدة بكاسطة شركات محمية أك دكلية 

 مختصة في ىذا المجاؿ.
 لمؤّسسات العمالقة اّلتي تيتم بالموارد الّمسانية المحوسبة:بعض ا -9

يغيب عنو الكثيركف مف أبناء الٌمغة العربية، مٌما ييعٌد تقصيرنا ألمر  إٌف حكسبة الٌمغة العربية
فاجعنا منيـ بحٌؽ لغتيـ. فما جدكل الٌدراسات الٌنظرٌية دكف تطبيؽ عممي محكسب يخدـ لغتنا 

 لٌدراسات طٌي الٌرفكؼ، يعتمييا الغبار في المكتبات العربٌية.المقٌدسة، ككـ مف ىذه ا
قميمكف ىـ مىف ييتٌمكف بحكسبة الٌمغة العربٌية؛ فمتى يعي العرب مدل حيكٌية ىذا األمر؟؟ 

 لماذا ال نساىـ في إعادة ىيكمة كتنسيؽ الٌتراث الٌمغكم بتقنية عالية كمعاصرة؟؟
الٌشركات كالمؤٌسسات؛ فنستفيد مف سبؽ الٌتجربة كنذكر ىنا بعض الٌتجارب الٌناجحة لبعض 

كخبلصتيا. ككقع اختيارنا عمى كٌؿ مف ىيئة اٌتحاد المكارد الٌمسانية التٌابعة لمكاليات المٌتحدة 
األمريكية، كالجمعية األكربٌية لممكارد الٌمسانية التٌابعة لبلٌتحاد األكرٌبي، كمكتب تنسيؽ الٌتعريب 

 سك. بالٌرباط التٌابع لؤللك
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 :مخطط بسيط لحوسبة اإلعراب -11
                                        

  
 تكصيؼ اإلعراب

   
 

 

  
 

 عمؿ الٌتقني                           
 

    عمؿ الٌمغكم               
   

 الحصكؿ عمى نظاـ إعرابي آلي                     
 

 ضبط القكاعد العاٌمة          

 إنشاء برمجة متكاممة                          
 

 لكٌؿ قاعدة مثاؿ            

 معالجة الخكارزميات                            
 

 كٌؿ مثاؿ باب تحت           

 تكصيؼ )تحكيؿ القكاعد إلى رمكز يفيميا جياز الكمبيكتر(        
 

 ضبط الخكارزميات حسب كٌؿ قاعدة

 

 

   

 

  
        
        
  

 رقمنة الخكارزميات
  

  
 قاعدة بيانات )معجـ آلي(

  
   

 

    
  

     جياز الكمبيكتر         
  

 

 

 



 
 الفصل الثالث:

 نحو  
 توصيف االسم
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 :عرف عمى االسمالتّ  -1
مير المستتر، كعمى ىذا األساس ماف كخالءه مف الضٌ ده مف الزٌ ييعرؼ االسـ بخفتو لتجرٌ 

فاألصؿ فيو اإلعراب، كبحكـ كجكد أنكاع ثابتة مف األسماء فيي مبنية لمشابيتيا األفعاؿ إذف 
 البناء في األسماء ىك الفرع. 

 تعريفو: -1-1-1
ٌما اسـ االسـ باعتبار معناه إٌما اسـ عيف ك  ىك ما ييدرؾ بإحدل الحكاس كرجؿ كصكت كا 

اؿو إٌما أف يككف مكصكفنا أك معنى كىك ما ال ييدرؾ بإحدل الحكاس كالعمـ كالجيؿ كفي كٌؿ ح
 صفة.

فالمكصكؼ ىك ما دٌؿ عمى ذات أك شيء، أٌما الٌصفة فيي ما دٌلت عمى معننى منسكب 
 ،الياشميأك في المعاني نحك: العمـ مفيده. ) إلى ذات أك شيء سكاءه في األعياف مثؿ: أنت مجتيده 

 (767:ص ،7102
االسـ عند الٌمغكييف ما دٌؿ عمى مسمَّى، كعند الٌنحكييف ما يدٌؿ بنفسو عمى معننى مستقؿ 

، 7102الياشمي، . )بالفيـ غير مقترفو كضعنا بزمف مف األزماف الٌثالثة )الماضي، كالمستقبؿ، كالحاؿ(

 (01:ص

 عالماتو: -1-1-2
 لالسـ عٌدة عالمات كما ييٌمنا في دراستنا ىي العالمات الٌمفظية دكف المعنكية كنذكر منيا:

 ؛الجر -
 ؛الٌنداء -
 ؛الٌتعريؼ بػ)الػ( -
 ؛الٌتعريؼ باإلضافة -
 ؛الٌتنكيف -
 .دخكؿ حركؼ الجر كالقسـ عميو -

 (01:ص، 7102الياشمي، )
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 كمنو يمكف ضبط االسـ كما يمي:
 ِـ(كممة تنتيي بكسرة )   -
 جر + كممة حرؼ -
 الػ + كممة -
 ىذه الكممة ىي اسـ     حرؼ قسـ + كممة -
 (ًٌو الكممة + تنكيف )  -
 + كممة نداءأداة -
 كممةاسـ نكرة + الػ +  -

 كيستثنى مف الٌنداء كممة )ليتني(

 أنواع االسم: -1-1-3
 :بحسبلالسـ ثالثة أنكاع 

 ادالمظير: كىك ما دٌؿ عمى معناه مف غير حاجة إلى قرينة كسعيد كسع .أ 
 المضمر: كىك ما دٌؿ عمى معناه بكاسطة قرينة تكٌمـ أك خطاب أك غيبة نحك: أنا، نحف... .ب 
المبيـ: ىك اٌلذم ال يظير المراد منو إاٌل بإشارة أك جممة تذكر بعده لبياف معناه نحك: ىذا  .ج 

 (02:ص، 7102الياشمي، )كاٌلذم.
 كمف ىذا الكالـ يمكف تصنيؼ ىذه األنكاع كما يمي:

 
 
 
 
 
 
 
 

االسـ المظير 
 عاقؿ )محٌمد، عمر، خالد، زينب، عائشة...(

 غير عاقؿ
 حيكاف )ديؾ، كبش، جمؿ، أسد...(

 جماد )حجر، شجرة، سٌيارة...(
، فرح...(  معنكم )شجاعة، كـر
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 المضمر 

 
 :المضمر المنفصؿ: كىك محصكر في ضمائر المتكٌمـ كالمخاطب كالغائب كىي 

 أنا
 نحف
 أنتى 
 أنتً 
 أنتما
 أنتـ
 أنتفٌ 

 فيذه ضمائر بارزة يمكف االبتداء بيا في أٌكؿ الكالـ كما يمكف أف تككف في مكاضع أخرل.

 إلى انفصالو كذلؾ  المضمر المٌتصؿ: كىك األصؿ، إذ متى أمكف اٌتصاؿ الٌضمير ال ييعدؿ
 (27:ص، 7102الياشمي، الختصار المٌتصؿ غالبنا. )

كقد تطٌرقنا إلى اٌتصاؿ الٌضمائر باألفعاؿ في فصؿ الٌتعٌرؼ عمى الفعؿ بما يكفي فال حاجة 
 لمٌتكرار ىنا.

  المضمر المستتر: كىك اٌلذم ليس لو صكرة في الٌمفظ كالٌضمير الممحكظ في نحك: )أفيـ
.)  درسىؾى
 مستتر كجكبنا كمستتر جكازنا.ـ الٌضمير المستتر إلى قسميف: كينقس

 (20:ص، 7102الياشمي، )
 
 
 

 منفصؿ
 مٌتصؿ
 مستتر

 ىك
 ىي
 ىما
 ىـ
 ىفَّ 

 ضمير منفصؿ 
 في أٌكؿ الكالـ
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 خال )ضمير(
 عدا )ضمير(
 حاشا )ضمير(
 ليس )ضمير(

تحذؼ الٌضمائر 
بعد ىذه الٌصيغ 

 كجكبنا

 مع المفرد الغائب

 المستتر كجكبنا كما يمي: الضمير كيمكف استخالص أحكاؿ
 )  أمر الكاحد )ال ييـٌ نكع الفعؿ(←اٍفعىؿ )أنتى
 )  مضارع مبدكء بتاء المخاطب الكاحد ←تىٍفعىؿ )أنتى
 بيمزة المتكٌمـ المفرد مضارع مبدكء ←أٍفعىؿي )أنا( 

 مضارع مبدكء بنكف الجماعة←نٍفعىؿي )نحف( 
 مرفكع أفعؿ الٌتعٌجب ←ما + أٍفعىؿى )ضمير( 
 مرفكعأفعؿ الٌتفضيؿ ←أٍفعىؿي + ًمف )ضمير( 

 مثؿ: أٌؼ، نزاؿ ←اسـ فعؿ األمر )ضمير( 
 

 أدكات االستثناء
 
 
 

 :استخالص حاالت المستتر جكازنا 
 كمكاضعو أربعة ىي:  -أك الٌضمير المنفصؿ–ىركىك اٌلذم يخمفو الٌظا

 :ضمير الفعؿ الٌداؿ عمى المفرد الغائب )فعؿ ماض، فعؿ مضارع( أم 
 يمكف إظيار أك إخفاء الٌضمير       فعؿ )ماض، مضارع( 

 عمي نجح ىك،عمي ينجح ىك ←مثؿ: عمي نجح، عمي ينجح 
 أم:( فعمماض،فعممضارع) ضمير الفعؿ الٌدالعمىالمفردةالغائبة 

 
 

 مثؿ:

 

 

 

 ماضو )ٍت( فعؿ
 مضارع

 يمكف إظيار أك إخفاء الٌضمير

 نجحتٍ  سعاد
 تنجح

 نجحٍت ىي
 ذكر الٌضمير "ىي"أك عدـ  تنجح ىي
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 يمكف

 :مرفكع الٌصفات المحضة 
 مثؿ: عمري محبكبه أم: عمري محبكبه ىك

 مثؿمرفكع اسـ الفعؿ الماضي: 
 ىييات ىك نجاحي الكسكؿ        ىييات نجاحي الكسكؿ

 ىك نجاحي الكسكؿ أم بىعيدى نجاحي الكسكؿ        بىعيدى 
 (27:ص، 7102الياشمي، )
 ارة كاسـ مكصكؿ كىما فئتاف نحكيتاف محدكدتاف نبٌينيما عمى كىك نكعاف: اسـ إش المبيم

 الٌنحك اآلتي: 
 :أسماء اإلشارة وىي 

 اسـ إشارة مبني عمى الٌسككف في محؿ...←ىذا
 ذاؾ
 ذلؾ
 ىؤالء
 أكلئؾ
 ىذه
 تيؾ
 أكالء
 ىؤالء

في إعراب المثٌنى )ىذاف، ىاتاف، ذانؾ، تانؾ في حالة الٌرفع أٌما  كالمثٌنى مف ىذه األسماء 
 نؾ، تينؾ(ىذيف، ىاتيف، ذي :كالجرأحالة الٌنصب 

 قد يمتبس األمر في االسـ "ذا" في ككنو اسـ إشارة أك اسمنا مكصكالن كالٌضابط في ذلؾ:
 اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدإ + خبر مرفوع←نكرة ذا + اسـ

 + خأ =  0كمنو: ذا + س
 + بد 1+ س = س ذا + اؿ      

 يمكف

 اسـ إشارة مبني عمى الكسرة في محؿ...
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 مبني في محؿ مكقعو + صمة المكصكؿاسـ مكصكؿ ←ذا + فعؿ
 (88:ص، 7102الياشمي، )

   71+ ؾ3سكمنو: ذا + ع = 
 + ض + ـ إ 71ؾ+ س=  + ذا + س ج  1ع  1ع  3ع     

 كىي: لموصولةاألسماء ا 
 اٌلذم
 اٌلتي

 اٌلالتي
 األلى
 الٌمذاف
  الٌمتاف
مبنية سكاء كانت أم يجرم عمى األسماء الاسـ مكصكؿ مبني عمى الفتح في محؿ... ←الذيف

 ما يجرم عمى االسـ المفرد. أك أسماء الشرط مكصكلة أك أسماء إشارة

 :توضيح 
تيبنى أسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة مطمقنا كيككف محٌميا مف اإلعراب حسب العكامؿ 

 الٌداخمة عمييا ما عدا المثٌنى منيا فإٌنو ييعرب إعراب المثٌنى.

 عرا::االسم من جيتي البناء واإل -2
 البناء: -2-1

 الٌتركيب. اختمفت العكامؿ الٌداخمة عميو في حاؿ حركة كاحدة ميما كىك لزـك آخر االسـ 
 كأخرل مبنية تارة كمعربة تارة أخرل.لدكاماكىناؾ أسماء مالزمة لمبناء عمى 

 :كىي: "كـ" الخبرية، كأيف، كذا ككذا، كيت ككيت، كيت  األسماء المالزمة لمبناء
 كذيت.

 

 اسـ مكصكؿ مبني عمى الٌسككف في محؿ...

 اسـ مكصكؿ ممحؽ بالمثٌنى 
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 لكناية: مالزمة لمبناء عمى جزء كاحدأسماء ا 
 كـ االستفيامية

 كـ الخبرية            
 كأيّْف
 

 كقكعيا عمى الٌظرؼ: - أ
 كـ

 ظرؼ + تمييز ←كـ    + ظرؼ 
 كأٌيف
 أٌف )كـ، كـ، كأيف( تيعرب ظركفنا كالٌظرؼ اٌلذم يمييا ييعرب تمييزنا  :أم

 مثؿ: كـ عامنا درست
 

 أم: ف ذلؾ المصدرفعؿ مشتؽ مكقكعيا مصدر يميو  - ب
 كـ
 ذلؾ الفعؿ+  مفعكؿ مطمؽ + مصدر←مصدر + فعؿ مشتؽ منو+     كـ

 كأٌيف

 .كـ زيارة زرت أخاؾ مثؿ:

 

 

 

 
 

اسـ مبيـ مبني عمى الٌسككف كيككف إعرابو حسب المكقع يمكف 
 حصر ىذه المكاقع كما يمي:

 

 ظرؼ زماف  تمييز منصكب  فعؿ كفاعؿ

 كـ
 كـ
 تمييز  فعؿ كفاعؿ مفعكؿ بو كىك مضاؼ فكأيٌ 

 مضاؼ إليو

 مفعكؿ مطمؽ

 زيارة زرت أخاؾ +
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 كـ
 كـ

 كأٌيف

 خبرية استفيامية

 كقكعيا عمى ذات ك الفعؿ بعدىا متعدّْينا لـ يستكؼ مفعكلو ىي مفعكؿ بو -ػ ج
 مثؿ:

 
 مفعكؿ بو + تمييز + فعؿ  ←+ ذات + فعؿ متعدٍّ لميستكفمفعكلو

 
 ؿ:مث

 
 
 
 
 

ـى  كأحياننا تيجرُّ "كـ" االستفيامية بالباء مثؿ بكـ اشتريت الكتاب؟ كما أٌنيا تضاؼ نحك: أما
 كـ سكؽ تكٌقفت؟

 أم:
 

 

كـ مف  كما عدا األحكاؿ المذككرة سابقنا فإٌف ىذه األسماء تككف مبتدأن مثؿ: كـ طالبنا نجح؟
 طالب نجح، كأيّْف مف طالب نجح

 كمنو نخمص إلى: 
 مبتدأ + تمييز+ فعؿ ←+ اسـ منصكب + فعؿ كـ

 كـ + مف + اسـ مجركر + فعؿ   
 كأٌيف + مف + اسـ مجركر + فعؿ

 

 كـ
 كـ

 تمييز   فعؿ متعدٍّ كفاعؿ لـ يستكؼ مفعكلو    كأٌيف

أسماء 
 مفعكؿ بو

 + دينارنا أعطيت

 اؼ إليوحرؼ جر + اسـ مجركر لفظنا مرفكع محالِّ أك ظرؼ كىك مضاؼ + مض ←كـ
 

 حرؼ
 ظرؼ

 مبتدأ + حرؼ جر زائد + تمييز منصكب محالِّ مجركر لفظنا + فعؿ
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فعؿ متعدٍّ + فاعؿ + مفعكؿ بو + 
 مفعكؿ مطمؽ + تمييز

 

 كىي: كذا ككذا، كيت ككيت، كيت كذيت ين:اء كناية مالزمة لمبناء عمى الجزأأسم 
عرابيما حدة كالجزآف مبنياف عمى فتح الجزأكىذه األسماء تيعدُّ بمنزلة الكممة الكاح سب يف كا 

العامؿ، غير أٌف "كذا ككذا" ىك كناية عف العدد المبيـ قميال كاف أك كثيرنا، أٌما "كيت ككيت، كيت 
كذيت" فداللتيما عمى الحديث الكاقع كال تدٌؿ عمى العدد بعكس "كذا ككذا" اٌلذم قد يدٌؿ عمى 

ا مثؿ قمت: كذا ككذا. )  (018:، ص8433،ػالتيڤالحديث أيضن
 إلى:نخمص كمف ىذا الكالـ 

 الفعؿ الـز + فاعؿ + تمييز ←فعؿ الـز + كذا ككذا + تمييز  -
 الفعؿ المتعٌدم + مفعكؿ بو + تمييز ←فعؿ متعدٍّ + كذا ككذا + تمييز  -
 مبتدأ + خبر + تمييز ←الػ + اسـ + كذا ككذا   -   

 ←فعؿ متعدٍّ + فاعؿ + مفعكؿ بو + كذا ككذا + مصدر 
 

 ؾ + ت = ـ0كذا ككذا + س +كمنو: ع + س
 0+ كذا ككذا = ؾ 0اؿ + س      

 = ؾ + ـ ط + ت ككذا + س ـ+ كذا + س + س ـ 3ع 
 بو أك اسـ مجركر ككذلؾ  شأف كذا ككذا إذا كاف أٌما "كيت ككيت" فالغالب أف تككف مفعكالن 

 ييقصد منو الحديث كمنو نخمص إلى:
 فعؿ متعدٍّ + كيت ككيت

 عكؿ بو )مقكؿ القكؿ(فعؿ متعدٍّ + ذيتكذيتالفعؿ متعدم + مف
 فعؿ متعدٍّ + كذا ككذا

 + كذا ككذا = ؾ + ق 0+ ص 3كمنو: ع
 م ىك )قاؿ، تحٌدث، نطؽ، تفٌكه، نطؽ، حكى، قٌص...(كغالبنا ما يككف الفعؿ المتعدٌ 
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 كما أٌنيا تككف مجركرة نحك:
 فعؿ متعدٍّ + حرؼ جر + كيت ككيت           
 الفعؿ متعدم + جار كمجركر                يت  فعؿ متعدٍّ + حرؼ جر + ذيتكذ    
 فعؿ متعدٍّ + حرؼ جر + كذا ككذا    

 كغالبنا ما يككف حرؼ الجر ىك الباء.
 :ىي أسماء غير متصٌرفة ييستعمـ بيا عف شيء ما أك أمر ما كجميعيا تممؾ  االستفيام

 (018:ص، 8433،ػالتيڤحؽ الٌصدارة في الجممة.)
، أيف، أٌياف، أمُّ، كيؼ، متى، مف، مف ذا، ما، ماذا، كىي أسماء كىذه األسماء ىي: أٌنى

 مبنية مطمقنا.
ليذه األسماء اختصاصات مختمفة كمتنٌكعة فمنيا ما يختص بالعاقؿ كمنيا ما يختص بغير 
العاقؿ كمنيا ما يختص بالٌزماف كمنيا ما يختص بالمكاف كىذا ال ييـ طبيعة دراستنا ألٌف اىتمامنا 

 حاكلة حصر مكقعيا اإلعرابي اٌلذم نبٌينو كما يمي:منصب عمى م
 مىف

 مف ذا
 ما

 ماذا
 اسـ استفياـ مبني في محؿ رفع خبر مقٌدـ + مبتدأ مؤٌخر ←+ اسـ + ؟    متى
 كيؼ
 أمُّ 
 أٌياف
 أيف

 كسنكٌضح أكثر عند الٌتطٌرؽ إلى الجممة
 :ير الجازمة ككٌميا كىي أسماء مبنية إاٌل "أٌم، أيِّا" منيا الجازمة كغ أسماء الّشرط

 تحتاج إلى جكاب ما عدا "أيِّا"
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كىي أسماء تدخؿ عمى األفعاؿ كما تدخؿ عمى األسماء  أسماء الّشرط غير الجازمة: - أ
ا إذا الحؽ بافى   فنقكؿ: إذا جاء، يمكف القكؿ أيضن

 كىذه األسماء ىي:
 إذا
 كٌمما

 أسماء الّشرط الجازمة: - :
 مىف
 ما

 ميما
 لٌما

 كيفما
 أٌنى
 أيف
 اأينم
 حيث
 حيثما
 متى
 أٌياف
 ،  كٌؿ منيما اسـ شرط معرب إعراب االسـ المفرد ←أيِّا أمُّ

 الحكم اإلعرابي ألسماء الّشرط أو المواقع اإلعرابية المحتممة ليا: -جـ
  جار كمجركر ←حرؼ جر + اسـ شرط 

 = ق 9س+ 0كمنو: ص
  مبتدأ + جممة الٌشرط في محؿ رفع خبر ←اسـ شرط + فعالن الزمنا 
 3أ + ؾ= 0+ ع 9س

 ظرؼ زماف مبنياف في محؿ نصب

 اسـ شرط مبني في محؿ...
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مبتدأ + جممة فعمية )جممة الٌشرط( في محؿ رفع 
 خبر

  + فعالن متعٌديا + مفعكؿ بو اسـ شرط← 
 3أ+ ؾ+ س =  3+ع9س
  اسـ شرط + مصدرا← 

 
 مثؿ: أمَّ سمكؾ تسمؾ أسمؾ 

 كيفما: يككف دائمنا مبني في محؿ نصب حاؿ
 مثؿ: كيفما تجمس أجمس

 70(+ ؾ)ـ ط + ـ إ 73= ؾ24+ س9كمنو: س
ف سبقيا عامؿ  كليذه األسماء الٌصدارة ال يجكز أف يسبقيا شيء ما عدا حرؼ الجر كا 

 كعمؿ فييا غير حرؼ الجر أصبحت أسماءن مكصكلة.
 (013-010:ص، 8433،ػالتيڤمثؿ: كاف مف يطمبي العمـ ييرفىعي قدره. )

 :ىي أسماء دالة عمى المكاف أك الٌزماف كلذلؾ يسٌمى الٌظرؼ مفعكالن فيو ألٌف  الّظروف
ا كمنيا ما ىك مبني مطمقنا كمنيا ما الحدث يقع في زمف معٌيف كفي مكاف معيٌ   ف أيضن

 كمنيا ما ييبنى كيعرب عند اإلضافة.ىك معرب مطمقنا 
 يا بالٌشكؿ اآلتي:مكيمكف تقسي

 
 

  
 
 
 
 
 

 (019:ص، 8433،ػالتيڤ)

 ظرؼ

 معرب مبني

مبيـ يدٌؿ عمى 
زمف أك مكاف 
)غير مقٌدر( 
 مثؿ: أناء

محدكد يدٌؿ 
عمى زمف أك 
مكاف محٌدد 
 مثؿ: يكـ

ما ال يستعمؿ 
 إاٌل ظرفنا

 مثؿ: اليكـ 

ما يستعمؿ 
ظرفنا كغير 

 ظرؼ
 مثؿ: إذ 

+ مضاؼ إليو + جممة الٌشرط + جممة جكاب مفعكال مطمقا 
 الٌشرط 
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 غدكةن 
 بكرةن 
 سحرنا
 غدنا
 عتمةن 
 أبدنا
 أمدنا
 حيننا

 ظرؼ زماف مبني في محؿ نصب

...
 

 .كما ييٌمنا في مقامنا ىذا ىك الٌظرؼ المبني كىك نكعاف كما رأينا سالفنا

 :ما يستعمل ظرًفا فقط وأىّميا 
 اآلف

 مسأ
 أيف
 ريث
 ريثما
 لمَّا
 متى
 مذ
 منذ
 
 

ف كانت ىذه الفئة ظركفا فإنيا تصبح  حركؼ الجر كمف  أسماء مجركرة إذا دخمت عميياكا 
 ذلؾ قكلؾ:

 لـ أر صديقي مف أمد بعيد
 فكممة )أمد( في ىذه الجممة ىي اسـ مجركر.

 .اكىذا ال يعني أفَّ كؿ الظركؼ تقبؿ دخكؿ حركؼ الجر عمييا مثؿ: ريثما كلم
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 أيف
 ثـٌ 

 ثمَّت
 حيث
 ىنا

 ىناؾ
 أماـ
 خمؼى 
ـى   قدا
 كراءى 
 حذاءى 
 فكؽ
 تحت
 عند
 مع
 إزاء
 تمقاء

 إذا سبقت بحرؼ الجر كانت ظرؼ زماف أك مكاف مبني في محؿ جر اسـ مجركر.
 جار كمجركر←أم:حرؼ + ظرؼ

 مثؿ: مف أيف ذىب عمي 
 

 = ق 00+ س0صكمنو:
 يا:أىمٌ أعربتأك سيبقت بحرؼ عامؿ ا أضيفت ظركفنا إذ ؾكالجدير بالٌذكر أٌف ىنا

 

 ظرؼ مكاف مبني في محؿ نصب

حرؼ 
 جر

ظرؼ 
مبني في 
محؿ اسـ 
 مجركر

 فاعؿ فعؿ



توصيف االسمنحو  الفصل الثّالث:  

 

 
94 

ـى   أما
 خمؼى 
ـى   قدا
 كراء 
 حذاء
 فكؽ
 عند 
 تحت
 تمقاء
 إزاء
 حذاء
 بعدي 
 قبؿي 
 لدل

 
 كذلؾ مثؿ:

 بعًد الٌصالةً  فٍ نمتقي مً 
 
 

 وىذه الفئة ينطبق عمييا ما ينطبق عمى االسم المفرد 
 
 
 
 

 ظرؼ مكاف )اسـ مجركر( معرب كىك مضاؼ + مضاؼ إليو←+ اسـ أك ضمير 

حرؼ 
 جر

اسـ مجركر 
 كىك مضاؼ

 مضاؼ إليو
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 :ما يستعمل ظرًفا وغير ظرف 
 إذٍ 
 إذا
 أنَّى
 أٌيانا
 عدي بى 

 بينا
 بينما

 ًعكىضى 
 قبؿي 
 قط
 لدف
 لدل

 صباحى 
 مساء

كمف ىذه الٌظركؼ ما يستعمؿ لمٌشرط كاالستفياـ كقد ذكرناىا سالفنا كىي )أٌنى، أٌيانا( 
ذا)بعكس  ،لٌصدارة ال تسبؽ بشيء مف الكالـا يذيف االسميفلك  ٍذ كا  كثيرنا ما تأتي (فبينا كبينما، كا 

 رل فتأتي في أٌكؿ الكالـ ككسطو كآخره.أٌما الٌظركؼ األخ ،في كسط الكالـ
 
 
 
 
 
 

 ظرؼ زماف مبني في محؿ نصب
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 أٌنى
 بعدي 
 عؿي 
 قبؿي 
 لىديفٍ 
 لدل
 شرؽي 
 غربي 
 جنكب
 شماؿ
 أسفؿ
 أعمى

فنا مبنية في محؿ جر اسـ ك كىذه الٌظركؼ يمكف دخكؿ حركؼ الجر عمييا كتبقى ظر 
ذا أيضيفت أعربت.  مجركر كا 

 + ض + م إ 12س = 2+ س 11: سأم
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكاف مبني في محؿ نصبظرؼ 
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 :الّظروف المعربة 

 روف الّزمان المحدودةظ - أ

 :المبيمة 

 أناء
 أبدنا
 إزاء
 أمدنا
 ظرؼ زماف منصكب                  حيف
 زماف
 عند
 مٌدة
 كقت
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 :المحدودة 
 دقيقة
 ىنيية
 برىة
 لحظة
 ساعة
 ضحى
 ظرؼ زماف ييعرب حسب المكقع في الجممة إعراب االسـ المفرد     عشية
 يـك
 ليمة

 أسبكع
 شير

 عاـ )سنة(
 قرف
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 ظروف المكان المحدودة: - :

 :المبيمة 

ـى   أما
 تحتى 
 شماؿى 
 فكؽى 
 كراءى 
 يميفى 
    شرؽى 
 جنكبى 
 غربى 
 أعمى
 أسفؿى 
  خمؼى 

 وىذه قاعدة ثابتة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ظرؼ مكاف منصكب بالفتحة الٌظاىرة عمى آخره
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 ة:المحدود 
 بحر
 بمد
 بيت
 جبؿ
 قرية
 مدينة
    مسجد
 نير

 مالزمة لإلضافة: أسماء -جـ

كىك عمى نكعيف: ما يمـز اإلضافة إلى  مف األسماء ما يمـز اإلضافة فال ينفؾ عنيا»
 (779:، ص7102الياشمي، )«المفرد، كما يمـز اإلضافة إلى الجممة

 في ىذا المقاـ ما ليس جممة كعميو يدخؿ فيو المثٌنى كالجمع.كالمقصكد بالمفرد 

 األسماء المالزمة لإلضافة لفظنا كمعننى إلى المفرد مطمقنا ىي:

 

 عند  
 لدىل  
 مبني في محؿ نصب عمى الدكاـ كىك مضاؼ ؼظر    لىديف  
 بيف  
 كسط  

 
 
 

 ظرؼ مكاف ييعرب حسب المكقع في الجممة إعراب االسـ المفرد
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 شبو
 ًمثؿ
 نظير
 قاب
 كال
 كمتا
 سكل
 غير
 ذك
 ذات
 ذىكيكا
 ذكات
 أكلكا

 يجوز قطعيا عن اإلضافة لفًظا ال معًنى ىي: ءماأس -د

  أٌكؿي   
 دكف
 فكؽ
 تحت
 يميف
 شماؿ
 أمىاـ
 قيٌداـ
ٍمؼى   خى

 غير ظرؼ

 أكالت
 قصارل
 حمادل
 سبحاف
 معاذى 
 كىٍحدى 
 سائر
 أيكلىى
 لبيؾ

 سعديؾ
 حنانيؾ
 دكاليؾ
 لعمر

 ظرؼ

 كراء
 تمقاء
 تيجاهى 
 إزاءى 
 ًحذاءى 
 قٍبؿي 
 بعدي 
 معى 
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 كؿ
 بعض
 جميع
 معى 
 أمُّ 

 2+س 12= س 2+ س11ومنو: س
 ما يضاف إلى الجممة: -ه

 إذ
 حيث
 إذا
 لٌما

 مذ
 منذ

 6+ ك11ومنو: مذ أو منذ + ك = س
 + خ11مذ أو منذ + س ر = س

 + س(1مذ أو منذ + س مجرور = ه أي )ص

 أسماء بين البناء واإلعرا: -2-2

 إلى قسميف:كىك اسـ غير متصٌرؼ يدٌؿ عمى الكٌمية أك الٌترتيب كينقسـ :اسم العدد-أ
 
 
 
 
 

 (011:، ص0988ػالتي، ڤ)

قطعيا عف اإلضافة لفظنا بتنكينيا كيسٌمى ىذا التٌنكيف تنكيف العكض يجكز 
 أم يعٌكض اإلضافة المحذكفة 

 مثؿ: كؿّّ يعمؿ لصالحو أم كٌؿ مخمكؽ أك كٌؿ انساف 

 ييضافاف إلى الجممة بنكعييا )االسمية كالفعمية(

 ماضية ييضافاف إلى الجممة الفعمية ال يككف مع لٌما إاٌل جممة فعمية

ذا رفع ىذا  ذا كقع بعدىا اسـ مفرد تقطعاف عف اإلضافة كا  تيضافاف إلى الجممة بنكعييا كا 
ذا جيرَّ كاف اسما مجركرا ليما عمى أٌنيما حرفي جر    االسـ كاف خبرنا كا 

 اسـ العدد

 العدد الٌترتيبي العدد األصمي

 عقكد معطكؼ مرٌكب مفرد عقكد معطكؼ مرٌكب مفرد
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 :العدد األصمي 
كيمكف حصره كما يمي: كاحد، اثناف، ثالثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 

 .عشرة، مائة، ألؼ، مميكف، مميار، بميار، ترليكف
كىذه األعداد تعرب حسب مكقعيا في الجممة مثميا مثؿ االسـ المفرد اٌلذم تقٌدـ الحديث 

 ثناف( فإٌنو يعرب إعراب المثٌنى.عنو إاٌل )اال
 09ك 00 العدديف: المرٌكب: كىك محصكر بيف 

أم: ىك يمٌثؿ األعداد )أحد عشر، اثنا عشر، ثالثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، سٌتة 
 عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر(

لعامؿ ف في محؿ رفع أك نصب أك جر حسب ااألعداد كٌميا مبنية عمى فتح الجزأيكىذى
ا باستثناء العدد اثنا عشر فإٌنو يعرب إعراب  الٌداخؿ عمييا فيي تعرب إعراب االسـ المفرد أيضن

 المثٌنى.
 .)العقكد: كىي )عشركف، ثالثكف، أربعكف، خمسكف، سٌتكف، سبعكف، ثمانكف، تسعكف 

عرابيا تابع إلعراب جمع المذٌكر الٌسالـ أم أٌنيا ترفع بالكاك كتنصب كتجر بالياء ، كيككف كا 
 إعرابيا حسب المكقع في الجممة كما سنبيف أحكاؿ الجمع المذٌكر الٌسالـ.

  التٌاسع كالٌتسعيف(–بيف )الكاحد كالعشريف المعطكؼ: كىك محصكر 
عرابو حسب المكقع في الجممة  كا 

 اسم العدد الّترتيبي: -:
  ،عاشر(المفرد: كيتكٌكف مف )ثاف، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامف، تاسع 
 )المرٌكب: كأعداده ىي )الحادم عشر... التٌاسع عشر 
  :سعكفتٌ المانكف، ثٌ البعكف، سٌ الكف، الٌستخمسكف، الربعكف، األالثكف، ثٌ العشركف، الالعقكد ،

 .ترليكفالبميار، ال مميار،المميكف، اللؼ، األمائة، ال
  سع كالٌتسعيف(التٌا... بيف )الكاحد كالعشريف ةمحصكر كٌؿ األعداد الالمعطكؼ: كىك 

 ابقةوىذه األعداد مشابية لمحال السّ 
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 األسماء المعربة: -2-3
قديرنا.      اإلعراب ىك تغيير أكاخر الكممة الختالؼ العكامؿ الٌداخمة عمييا لفظنا أك ت

 (79:، ص7111، العثيميفابن)
عراب تقدير.  نفيـ مف ىذا الكالـ أٌف اإلعراب قسماف ىما: إعراب لفظ كا 

 ظي:اإلعرا: الّمف -2-3-1
كىك أف تظير عالمة اإلعراب عمى آخر االسـ، فإٌما أف نجد في آخرىا )ضٌمة أك ما ينكب 

 .عنيا، فتحة أك ما ينكب عنيا، كسرة أك ما ينكب عنيا(
 مثؿ: محٌمده، عميّّ... كال يككف االسـ معربنا إعرابنا لفظينا إاٌل إذا كاف صحيح اآلخر،

( فإٌننا نقكؿ أٌف ، السككفة )الٌضٌمة، الفتحة، الكسرةأٌما إذا لـ تظير إحدل العالمات األصمي
كال يككف .مرفكع أك منصكب أك مجركر بحركة مقٌدرة منع مف ظيكرىا الٌتعٌذر ىذا االسـ المعرب

أك جمع التكسير المنتيي بألؼ ىذا إاٌل في االسـ المفرد المعرب المنتيي بألؼ ممدكدة أك مقصكرة 
 ب.ألٌف الياء يظير عمييا اإلعرا
المذكر السالـ كالىما يعرب  جمعكجمع التكسير ألٌف المثٌنى ك  نقكؿ المفرد المعرب

عالمات اإلعراب أٌما األسماء المبنية فقد مٌر الكالـ  فتظير عميو بالحركؼ أما جمع المؤنث السالـ
 عمييا.

 كسنبيف كجكه االعراب في حديثنا عف العالمة اإلعرابية

 :االسم المثّنى ولواحقو 
كيمحؽ بو أم بالمثٌنى ما دٌؿ عمى  ،ٌنى ىك كٌؿ ما دٌؿ عمى اثنيف عاقميف كانا أـ الالمث

، االثنيف مثؿ: )ىذاف، الٌمذاف، ًكال( كما يسٌمى بو كآخره )اف( مثؿ شعباف، زيداف، مركاف، حسنيف
إذف  ،كلو كجياف لإلعراب إٌما بالحركات أك الحركؼ القمراف، العمراف، أك ما يسمى بالمثنيات مثؿ:

 فع أٌما في حالتي الٌنصب كالجر فينتيي بػ)ٍيًف(.ر حالة  كٌؿ اسـ ينتيي بػ)اًف( فيك مثٌنى في
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ؿ + فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو األلؼ ألٌنو مثٌنى كالٌنكف فع
 عكض عف التٌنكيف في االسـ المفرد

 

مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو األلؼ ألٌنو 
 مثٌنى + ذلؾ الفعؿ

 

فعؿ ماضو ناقص + اسميا مرفكع كعالمة رفعو 
 األلؼ ألٌنو مثٌنى

 

حرؼ مشٌبو بفعؿ + اسمو + خبره مرفكع 
 ألٌنو مثٌنىكعالمة رفعو األلؼ 

 

مبدؿ منو مرفكع + بدؿ مرفكع كعالمة رفعو األلؼ 
 ألٌنو مثٌنى

 

اسـ إشارة في حاؿ رفع + بدؿ مرفكع كعالمة رفعو 
 األلؼ ألٌنو مثٌنى

 

 كيمكف حصر حاالت الٌرفع كما يمي:

 :الفاعل 
 ←فعؿ + اسـ ينتيي )اًف( 

 

  :المبتدأ 
 ←اسـ آخره )اًف( + اسـ أك فعؿ ماضينا أك مضارعنا 

 
 :اسم كان أو إحدى أخواتيا 

 ←دل أخكاتيا +اسـ آخره )اًف( كاف أك إح

 
 :خبر إّن أو إحدى أخواتيا 

 ←إٌف + اسـ منصكب +اسـ آخره )اًف( 
 

 يمايعف حقٌ  امثؿ: إٌف البطميف الٌمذاف دافع
 إخكانيما اأك إٌف البطميف ىما الٌمذاف نصر 

 :البدل من مرفوع 
 ←مبدؿ منو مرفكع + اسـ آخره )اًف( 

 
 ا لإلسالـ ىما أبك بكر كعمر بف الخٌطاب رضي اهلل عنيمامثؿ: العيمىراًف الٌمذاف أعزٌ 

 

 كما أٌنو يككف بدالن كٌؿ اسـ معٌرؼ باأللؼ كالالـ بعد اسـ إشارة أم: 
 ←اسـ إشارة + الػ + اسـ آخره )اف( 

 بدؿ مف العمراف مرفكع كعالمة رفعو األلؼ ألٌنو مثٌنى مبتدأ مرفكع
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   :لواحق المثّنى 
يمحؽ بالمثٌنى في إعرابو خمسة ألفاظ ىي: اثناف، اثنتاف، ثنتاف، كال، كمتا كىاتاف 

،يرتاف يشترط فييما اإلضافة إلى ضمير. )األخ  (736:، ص0983أميف، الجاـر
ا مف أسماء اإلشارة )ىذاف( ك)الٌمذاف كالٌمتاف( مف األسماء المكصكلة.  كيمحؽ بو أيضن

إعراب ىذه الٌمكاحؽ أٌنيا مرفكعة باأللؼ ألٌنيا ممحقة بالمثٌنى في حالة الٌرفع كما  كنقكؿ في
كانت في مكقع نصب أك جر فنقكؿ أٌنيا مجركرة أك منصكبة بالياء ألٌنيا  رأينا في المثٌنىأٌما إذا

 ممحقة بالمثٌنى.
 كتحذؼ نكف المثٌنى كممحقو في حاؿ اإلضافة أم:

 مثٌنى أك ممحؽ بو دكف نكف + الػ + اسـ ←مثٌنى أك ممحؽ بو + الػ + اسـ 
 مثؿ:

 ضيفا الجزائر←ضيفاف + الػ + جزائر 
 يفي الجزائرض←ضيفيف + الػ + جزائر 

 كما يمكف أف تككف اإلضافة بشكؿ آخر منيا: 
 إضافة إلى مضاؼ

 مثٌنى دكف نكف + اسـ مٌتصؿ بضمير ←مثٌنى + اسـ + ضمير مٌتصؿ 
 مثؿ: ضيفا عٌمؾ

 إضافة إلى اسـ عمـ
 مثٌنى دكف نكف + اسـ عمـ ←مثٌنى + اسـ عمـ

 ضيفا عمر ←ضيفاف + عمر  مثؿ:

  س+ )ان( أو)ين( = مثنىومنو: 
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 :الجمع ولواحقو 
 االسـ الٌداؿ عمى الجمع ىك كٌؿ اسـ دٌؿ عمى ثالثة أعداد فما فكؽ كىك ثالثة أنكاع:

 
 جمع

 

 جمع المذّكر الّسالم:  - أ
ف )السـ العمـ أك الٌصفة كيشترط في األٌكؿ أف يككف لمذٌكر عاقؿ خالينا مف التٌاء كمف كيكك 

عاقؿ خالينا مف التٌاء ليست مف باب أٍفعىؿ، فعالء كال الٌتركيب كيشترط في الٌصفة أف تككف لمذٌكر 
 ( 738:ص، 0983أميف، الجاـر ك ينظر:).مف باب فىٍعالف، فعمى، كال مٌنا يستكم فيو المذٌكر كالمؤٌنث(

كيتـٌ ىذا الجمع بإضافة )كف( في حاؿ الٌرفع أك )م ف( في مكقعي الٌنصب كالجر كسٌمي 
 الجمع مف أم تغيير في بنيتو نحك: بالٌسالـ ألٌف االسـ يسمـ في ىذا
 محٌمدكف    محٌمده 

 مخمصكف    مخمصه 
 مجاىدكف  ←مجاىده      + كف

 مناىضكف   مناىضه 
 مجتيدكف    مجتيده 

 أٌما في مكقعي الٌنصب كالجر فييضاؼ الٌياء كالٌنكف نحك:
 فيمحٌمد    محٌمده 

 فيمخمص    مخمصه 
 ف يمجاىد       ←   فى ي       + مجاىده 
 فيمناىض   مناىضه 
 فيمجتيد    مجتيده 

 المذٌكر الٌسالـ كلكاحقو
 المؤٌنث الٌسالـ كلكاحقو

 سيرالٌتك
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 ا ساكنة سككننا مٌيتنا بينما بيف المثٌنى أٌف الٌياء ىن كالفرؽ بيف الٌياء كالٌنكف في ىذا الجمع ك
في المثٌنى تككف الٌياء ساكنة سككننا حيِّا، أٌما الٌنكف ىنا فيي مفتكحة، أٌما في المثٌنى فإٌنيا 

 مكسكرة.
 :لواحقو 

 ك، عشركف، ثالثكف، أربعكف، خمسكففي إعرابو )ألفاظه أىٌميا: أكليمحؽ بيذا الجمع 
 .سٌتكف، سبعكف، ثمانكف، تسعكف، بنكف، أىمكف، أرىضيكف، يسكف، عالمكف(

( ،  (738:، ص0983أميف، الجاـر
ىذا الجمع كلكاحقو فيك إعراب االسـ المفرد نفسو غير أٌف ىذا الجمع كلكاحقو  أٌما إعراب

 كيجٌر بالٌياء كما تحذؼ نكنو عند إضافتو كما يمي:يرفع بالكاك كينصب 
 جمع مذٌكر سالـ دكف نكف + الػ + اسـ ←جمع مذٌكر سالـ + الػ + اسـ 

 مثؿ:
 مجاىدك الجزائر )في حالة الٌرفع( ←مجاىدكف + الػ + جزائر 
 مجاىدم الجزائر )في حالتي الٌنصب كالجر( ←مجاىديف + الػ + جزائر 

 ا مع المثٌنى سابقنا.كالحاؿ نفسو كما رأين

 أو الحق بو ومنو: س+ )ون( أو )ين( = جمع مذكر سالم

 ينأم وبيذا نتفادى األسماء التي تنتيي باأللف والنون مثل: زيتون أو تنتيي بياء ونون مثل:

 جمع المؤّنث الّسالم:-:
حدة أال ٌطرد جمع المؤٌنث الٌسالـ في عٌدة مكاضع كما ييٌمنا أٌف جميعيا تخضع لقاعدة كايى 

 كىي االنتياء بػ)ات( كىذا ىك الميـ.
إذنا كٌؿ اسـ ينتيي بػ)ات( فيك جمع مؤٌنث سالـ أك ممحؽ بو مثؿ: )بركات، عرفات، 

، .عرصات، فرحات،...(  (710، ص: 0983أميف، )الجاـر

 



توصيف االسمنحو  الفصل الثّالث:  

 

 
109 

 :إعرابو 
ا يعرب جمع المؤٌنث الٌسالـ كما لحؽ بو إعراب االسـ المفرد غير أٌنو ينصب بالكسرة عكضن 

 عف الفتحة.
 كما يمكف تحديد األسماء الممحقة بو ألٌنيا محدكدة نحك:

 بركات
 عرفات
 فرحات

 عرصات

 جمع مؤنث سالم أو الحق بوومنو: س + )ات( = 

 جمع الّتكسير: -جـ
كفيو جمع قٌمة كجمع كثرة كلكٌؿ منيا صيغ كثيرة نحف في ًغننى عف ذكرىا ألٌف ما ييٌمنا أٌف كٌؿ 

ٌكر سالـ أك ممحؽ بو كليس بجمع مؤٌنث سالـ كال ممحؽ بو فيك جمع تكسير، جمع ليس بجمع مذ
 كيتكافؽ إعرابو مع االسـ المفرد.

فما كاف صحيح اآلخر يعرب إعراب المفرد الٌصحيح اآلخر كما كاف معتؿ اآلخر أعرب 
 إعراب المفرد المعتؿ اآلخر.

( يعرب إعراب ،فكاعؿيؿكما نذكر أٌف ما كاف عمى صيغة منتيى الجمكع )مفاعؿ، مفاع
 االسـ المفرد غير أٌنو يجٌر بالفتحة عكض عف الكسرة نحك:

 مفاتح
 مفاتيح
   سىالًسؿ
 قنادؿ
 نكاشز

 كىذا يدخؿ في حكـ االسـ الممنكع مف الٌصرؼ اٌلذم سيأتي الحقنا.

في حاؿ رفعو نقكؿ مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة ظاىرة عمى آخره، كفي حاؿ 
نصبو نقكؿ منصكب كعالمة نصبو الكسرة الٌظاىرة عمى آخره كفي حاؿ جٌره 

 نقكؿ مجركر كعالمة جٌره الكسرة الٌظاىرة عمى آخره
 كنضيؼ في كٌؿ الحاالت ألٌنو ممحؽ بجمع المؤٌنث الٌسالـ

، الٌرفع يككف بالٌضمة كالٌنصب بالفتحة اإلعراب حسب المكقع 
 أٌما الجر فيككف الفتحة عكض عف الكسرة
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 مرفكع كعالمة رفعو الكاك ألٌنو مف األسماء الخمسةمبتدأ
 ك االسـ( مضاؼ إليوكىك مضاؼ )الٌضمير المٌتصؿ أ

 يا خاضعة لمبدأ األصؿ كالفرع.كنستنتج مف ىذه الفئات أنٌ 

 األسماء الخمسة: -د
( كقد تخٌمى العمماء  كاألصؿ فييا سٌتة كىي )أبكؾ، أخكؾ، حمكؾ، ىنكؾ، فكؾ، ذك ماؿو

 عمى )ىنكؾ( لقبحيا فأصبحت خمسة.
كبغض الٌنظر عف شركط إعرابيا بالحركؼ إذ أٌف المٌيـ أف نضبط طريقة إعرابيا في 

 دراستنا ىذه عمى الٌشكؿ اآلتي:

 :حالة الّرفع 
 أب
 أخ

 ←  ←حـ  +  ك 

 فػ
 ذ

 الٌرفع فيما يمي: كيمكف حصر حالة

 :مبتدأ 
 أبك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أخك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
  ←   حمك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 فك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

 كما يمكف أف تككف خبرنا مرفكعنا بالكاك إذا أسندت إلى مبتدأ كقكلنا: ىك أبكؾ

 س = أ + ض+ م إ أو 8+ س 22ومنو: س

 أبك
 أخك
 حمك
 فك
 ذك

اسـ مرفكع كعالمة رفعو الكاك ألٌنو مف األسماء الخمسة 
 كيعرب حسب مكقعو في الجممة
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 أبك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أخك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 حمك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 
 فك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

مرفكع كعالمة رفعو الكاك ألٌنو مف فاعم
 كىك مضاؼ + مضاؼ إليو األسماء الخمسة

 :فاعل 
 ذ

 
 

   ←                   فعؿ + 
 
 

 

 + ض + م إ 1كأوس =  8+ س22+ س 1عومنو: 

 وىذه المعادلة تنطبق عمى باقي الحاالت

 :اسم كان وأخواتيا أو اسم ألفعال المقاربة والّشروع 

 
 
 

 
 

 :)خبر لألفعال المشّبية بالفعل )إّن وأخواتيا 
 إفٌ 
 أفٌ 
 لكفٌ 
 كأفٌ 
 ليت
 لعؿٌ 

 

 أبك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أك اسـأخك + ضمير مٌتصؿ 

 حمك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 
 فك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

مرفكع كعالمة ناسخ + اسـ الٌناسخ 
 رفعو الكاك ألٌنو مف األسماء الخمسة

 كىك مضاؼ + مضاؼ إليو

+ 
 كاف أك أحد أخكاتيا

فعؿ مف أفعاؿ 
 المقاربة كالٌشركع

 + + اسـ أك ضمير مٌتصؿ

 ر مٌتصؿ أك اسـأبك + ضمي
 أخك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 حمك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 
 فك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذك + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

حرؼ مشٌبو بفعؿ + 
رفكع اسمو + خبره م

كعالمة رفعو الكاك ألٌنو 
كىك  مف األسماء الخمسة

 مضاؼ + مضاؼ إليو
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  ّص::حال الن 
 تنصب ىذه األسماء باأللؼ في المكاقع اآلتية:

 :مفعول بو 
 
 

 فعؿ متعدٍّ +
 
 

 المشّبية باألفعال )إّن وأخواتيا(: اسًما لمحروف 
 إفٌ 
 أفٌ 
 لكفٌ 
 كأفٌ 
 ليت
 لعؿٌ 

 :كال تككف خبرنا ألفعاؿ المقاربة كالٌشركع ألٌف ىذه األخيرة يجب أف  خبًرا لكان وأخواتيا
 ةيككف خبرىا جممة فعمي

 
 
 
 
 
 

 أبا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 سـأخا + ضمير مٌتصؿ أك ا

 حما + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 
 فا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

فعؿ متعدٍّ + مفعكالن بو منصكب 
ألٌنو مف األسماء لؼ و األنصبكعالمة 
 كىك مضاؼ + مضاؼ إليو الخمسة

 أبا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أخا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 حما + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 

 صؿ أك اسـفا + ضمير متٌ 
 ذا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

حرؼ مشٌبو بفعؿ + اسمو 
 لؼو األنصبكعالمة  منصكب

كىك  ألٌنو مف األسماء الخمسة
 مضاؼ + مضاؼ إليو

+ 

+ 

 أبا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أخا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 حما + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 
 فا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

 

ٌناسخ كاسمو + خبر ال
كعالمة  بك نصمالٌناسخ 
ألٌنو مف لؼ و األنصب

كىك  األسماء الخمسة
 مضاؼ + مضاؼ إليو

 كاف
 أك أحد أخكاتيا

 + ضمير أك اسـ 
 )مٌتصؿ أك منفصؿ(
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 :منادى 
 
 

 

 

 

 م ص+ ض + م إ أو س = أداة نداء + 8+ س 22+ س 3ومنو: ص
 
 

 :تجٌر األسماء الخمسة بالياء في المكاقع اآلتية: حال الجر 
 :بعد حرف الجر 

 

 

 

 

 أو س = ه + م إ 8+ س 22+ س 1ومنو: ص
 
 

 :البدل أو عطف بيان السم مجرور 

 

 

 

 

 + ـ إ أك س = س ج +ض 8+ س 71كمنو: س ج+ س

 أداة نداء
 

+ 

 أبا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أخا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 حما + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 

 اسـ فا + ضمير مٌتصؿ أك
 ذا + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

أداة نداء + منادل 
و نصبكعالمة  بك نصم
ألٌنو مف األسماء لؼ األ

كىك مضاؼ +  الخمسة
 مضاؼ إليو

 حرؼ جر
 

+ 

 أبي + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أخي + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 حمي + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 
 في + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذم + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

ر + اسـ مجركر حرؼ ج
ه جرٌ عالمةبحرؼ الجر ك 

ألٌنو مف األسماء ياء ال
كىك مضاؼ +  الخمسة

 مضاؼ إليو

 اسـ مجركر
 

+ 

 أبي + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 أخي + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 حمي + ضمير مٌتصؿ أك اسـ 
 في + ضمير مٌتصؿ أك اسـ
 ذم + ضمير مٌتصؿ أك اسـ

اسـ مجركر + بدؿ 
و مف ألنٌ ياء لمجركر با

كىك  األسماء الخمسة
 مضاؼ + مضاؼ إليو
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  مثاؿ ذلؾ:
 مررت بمحٌمدو أبي عمي 

 

 

 :ا بالٌنداء فال يمكف لإلنساف أف ينادم فعالن أك حرفنا كلك فعؿ يي  المنادى عرؼ االسـ أيضن
ألصبح ىذاف األخيراف بمثابة االسـ إذ المقصكد ىنا مجٌرد الٌمفظ فقط أك يخرج الٌنداء إلى غرض 

 آخر كالٌتحٌصر لمف يقكؿ يا ليتني...
رَّؼ المنادل بأٌنو )االسـ الٌظاىر المطمكب إقبالو بأحد أحرؼ الٌنداء الٌتسعة كىي: يا، كييع

 (312-316:، ص7182الياشمي،).اليمزة، كآ، كا، آم( آم،أم، أيا، ىيا،
كبغٌض الٌنظر عف اختصاص بعضيا بنداء القريب كاألخرل لممتكٌسط كغيرىا لمبعيد، فما 

 اسـ. أٌف كٌؿ ما يأتي بعدىا ىكييٌمنا 
 يا
 ىيا
 أيا
 أم
 آم
 أ
 كآ
 كا
 آم

 أٌما االسـ اٌلذم يمي ىذه الحركؼ فيككف عمى ثالثة أنكاع:
 مفرد )أم أٌنو اسـ غير مضاؼ كال شبيو بالمضاؼ( أم يمكف أف يككف مثنى أك جمعنا 
 مضاؼ 

 فعؿ
كالٌتاء 
 فاعؿ

 حرؼ
 جر

أك بدؿ 
عطؼ بياف 

ك كى
 مضاؼ

اسـ 
 مجركر

مضاؼ 
 إليو

 كٌؿ ما يمييا ىك اسـ إاٌل في حاالت قميمة جدِّا سنكٌضحيا الحقنا
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 مشٌبو بالمضاؼ 
 
 

 دائمنا في محٌؿ نصب كما يمي: ُيبنى منادى المفرد: -
 اة نداء + ـ صأد ←أداة نداء + اسـ مفرد 

 مثاؿ:
 أداة نداء + منادل مبني عمى الٌضـ في محٌؿ نصب←يا + عميُّ 
 أداة نداء + منادل مبني عمى الٌضـ في محٌؿ نصب←يا + قكـي 
 .+ ـ ـ ص3= ص 7+ س 3كمنو: ص

 منادى الّنكرة: -
 كىي األخرل تبنى عمى الٌضـ في محٌؿ نصب أم:

 ء + منادل مبني عمى الٌضـ في محٌؿ نصبأداة ندا ←أداة نداء + نكرة مقصكدة 
 مثؿ قكلو تعالى:

: منادل مبني عمى الٌضـ في محٌؿ نصبيا5  ←َّ....حجُّٱ  أداة نداء + ناري
 [69]األنبياء: 

 مرفكع = أداة نداء + منادل مبني عمى الضمفي محؿ نصب. 0+ س 3كمنو: ص

 كرة غير المقصودة:النّ  -
 نداء + منادل منصكب بالفتحة الٌظاىرة أداة ←أداة نداء + نكرة غير مقصكدة 

 مثؿ: 
 خذ بيدم كقكؿ أعمى: يا رجالن 

 ككقكؿ الخطيب: يا غافالن انتبو
 منصكب = أداة نداء + منادل منصكب  0+ س 3كمنو: ص

 
 

أداة نداء + منادل منصكب كعالمة نصبو الفتحة 
 الٌظاىرة عمى آخره
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أداة نداء + منادل منصكب كعالمة نصبو فتحة ظاىرة عمى آخره كىك مضاؼ 
 ه الكسرة الٌظاىرة عمى آخره+ لفظ جاللة مضاؼ إليو مجركر كعالمة جرٌ 

أداة نداء + منادل منصكب كعالمة نصبو الياء ألٌنو مثٌنى كىك 
 مضاؼ + مضاؼ إليو

أداة نداء + منادل منصكب كعالمة نصبو الياء ألٌنو جمع مذٌكر سالـ كىك 
 مضاؼ + مضاؼ إليو مجركر كعالمة جٌره الكسرة الٌظاىرة عمى آخره

حسب نكعو أداة نداء + منادل منصكب 
 + مفعكؿ بو السـ الفاعؿ

 منادى المضاف: -
 ينصب المنادل المضاؼ دائمنا أم:

 
 

 أداة نداء + ←أداة نداء + اسـ مضاؼ + مضاؼ إليو 
 
 

 مثؿ:
 ←اهلل  يا عبدى 

 
 ←يا مسممىٍي الجزائر 

 
 ←ي الجزائريا مسممً 

 
ياء الجمع المذٌكر الٌسالـ كالفرؽ بيف التٌثنية كالجمع ىنا الٌسككف الحي عمى ياء التٌثنية بينما 

 ساكنة سككننا مٌيتنا، أٌما الٌنكف فتحذؼ عند اإلضافة في كٌؿ مف التٌثنية كالجمع المذٌكر الٌسالـ.

 داة نداء + ـ ص + ض + ـ إ= أ + س ج0س+3ص كمنو:

 منادى الّشبيو بالمضاف: -
 بعده إاٌل اسمنا منصكبنا  كال يأتي الٌدكاـ كيككف منكنا كىذا الٌصنؼ كسابقو ينصب عمى

 في الغالب أم:
 ←منصكبنا + اسمنا منصكبنا  نكرة أداة نداء + اسمنا

 

مة نصبو فتحة ظاىرة منادل منصكب كعال
 عمى آخره في حالة اإلفراد + مضاؼ إليو

منادل منصكب كعالمة نصبو الياء كىك 
مضاؼ )في حالتي التٌثنية كالجمع المذٌكر 

 الٌسالـ( + مضاؼ إليو
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أداة نداء + منادل منصكب ألٌنو شبيو بالمضاؼ كعالمة نصبو الفتحة 
الٌظاىرة عمى آخره كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىك + مفعكؿ بو السـ 

 الفاعؿ المنادل كىك مضاؼ + مضاؼ إليو

أداة نداء + منادل شبيو بالمضاؼ منصكب بالياء ألٌنو مثٌنى + 
 كؿ بو كىك مضاؼ + مضاؼ إليومفع

أداة نداء + منادل منصكب ألٌنو شبيو بالمضاؼ كعالمة نصبو الياء ألٌنو 
 جمع مذٌكر سالـ + مفعكؿ بو كىك مضاؼ + الٌضمير اٌلذم ىك مضاؼ إليو

أداة نداء + منادل مبني عمى الٌضـ في محؿ نصب + ىاء 
 ف مشتقِّا(التٌنبيو + بدؿ )إذا كاف جامدنا( أك صفة )إذا كا

 أداة نداء + منادل مبني عمى الٌضـ في محؿ نصب + أداة التٌنبيو + بدؿ

 أداة نداء + منادل مبني عمى الٌضـ في محؿ نصب + أداة التٌنبيو + صفة

ادم منصكب +مفعكؿ السـ منصكبا + اؿ+ س منصكبا= أداة نداء +من 0س+3ص كمنو:
 الفاعؿ

 . + ـ ص + ع إ +  ض+ ـ إ 3= ص 7أك س 8+ س 0ـ +س 0+ س3أك: ص
 مثؿ:
 ←يا محبِّا عمىمىو 

 
 

 ←يا محبٍَّيف عمىمىيـ
 

  ←يا محبّْيف عمىمىيـ

 

 منادى االسم المحّمى باأللف والاّلم:-
( ممحقة بيا» أك اسـ اإلشارة  ىاء التٌنبيو إذا نكدم االسـ المقركف بػ"الػ" يؤتى قبمو بػ)أمُّ

" أف تبقى بمفظ كاحد لمجميع إاٌل مع  لمقريب نحك: "يا أيُّيا الٌرجؿ"، ك"يا ىذه المرأة" كحكـ "أمُّ
 (712:، ص7182الياشمي،).«المؤٌنث فإٌنو يجكز تأنيثيا لو فيقاؿ: "يا أيَّتييا المرأة"

 كمف ىذا الكالـ نخمص إلى ما يمي:
 ←ا + الػ + اسـ أداة نداء + أٌم + ى

 
 مثؿ:

 ←يا أيُّيا الٌشعبي 
ـي   ←يا أيُّيا المسم
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منادل مبني عمى الٌضـ في محٌؿ نصب + فعؿ أمر مبني عمى الٌسككف 
ية جكاب الٌنداء ال كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبنا تقديره أنت كالجممة الفعم

 محٌؿ ليا مف اإلعراب

 كٌؿ اسـ يتبعو )يميو( فعؿ أمر فيك منادل أم:
 منادل + فعؿ أمر كالجممة الفعمية جكاب الٌنداء ال محٌؿ ليا مف اإلعراب ←اسـ + فعؿ أمر
 مثؿ:
 ←محٌمده تقٌدـ 

 
 

 76ؾ += ـ ـ ص 07س + عكمنو: 

 االسم المحكي 
االسـ المحكي مأخكذ مف الحكاية اٌلتي ليا عٌدة معافو لغكية كأخرل اصطالحية فمف ك 
اكىٍيتيوي فعمت مثؿ فعمو أك قمت مثؿ قكلو سكاء لـ أتجاكزه...»الٌمغكية معانييا  ابف ).«حكىٍيتي فالننا كحى

 (ألح :، مادة7113منظكر، 
ما كرد عف صاحبو سكاء كاف ذلؾ إيراد الٌمفظ أك الٌتعبير عمى حسب »أٌما عند الٌنحاة فيي 

عف طريؽ الكالـ أك الكتابة أك القراءة فييحكى عمى لفظو كيككف إعرابو محالِّ نحك قكلؾ )مىٍف 
 (310-311:، ص7119يعقكب، ).«محٌمدنا( لمف قاؿ: رأيت محٌمدنا

 .مرٌكب، حكاية المرٌكبكالحكاية ثالثة أنكاع ىي: حكاية المفرد، حكاية شبو ال

 كاية المفردأّواًل: ح
كييقصد بالمفرد في الحكاية ثالثة أشياء أٌكليا اسـ العمـ يمييا حاؿ المفرد ثٌمالمنسكب إلى 

 اآلباء كاألٌميات.

 :حكاية اسم العمم ولواحقو 
حكاية العمـ تخٌص اسـ العمـ دكف غيره مف المعارؼ كال ييـٌ إف كاف »يذكر الٌسيكطي أٌف 

" مثمو أك أيل مىـو "، كيدخؿ في ىذا الباب الكنية ألٌنيا معطكفنا عمى "عى مىـو ًحؽى بالتٌابع "ابف" مٌتصالن بػ"عى
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اسـ مكصكؿ مبني عمى الٌسككف في محؿ رفع مبتدأ + خبر مرفكع كعالمة 
 رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية

بمثابة اسـ "العىمىـ" لداللتيا عميو كتككف ىذه الحكاية باالسـ المكصكؿ "مىٍف" غير مقركف 
 (779-778:ص، 7116الٌسيكطي، ).«بعاطؼ

و أف يكضع ألشخاص أصم»اٌلذم  ـمى نفيـ مف ىذا الكالـ أٌف حكاية العمـ تختص باسـ العى 
 (360:، ص8431،شكمميال).«األناسي الحتياج كٌؿ كاحد منيـ إلى معرفة اآلخر

ـٌ انتقؿ اسـ العىمىـ إلى بعض الحيكانات كالجمادات كبقرة بني إسرائيؿ كجبؿ عرفات...  إلخث
ُـّ »كما تختٌص بالكنية كىي كٌؿ:  ما كاف في أٌكلو أبه أك أّـّ، كأبي عبد اهلل كأ

 (21:، ص7101لكرباسي، ا)«الخير
كيحكى بيا العاقؿ دكف غيره كما يقاؿ عف الكنية ينطبؽ عمى الٌمقب كما قاؿ الٌنحاة: 

 (067:، ص0966االستربادم، ).«كتجكز حكاية الٌمقب اتٌفاقنا»
ككما ىك معمـك فإٌف الٌمقب ىك كٌؿ اسـ يكسبو االنساف في حياتو سكاء عف طريؽ المينة أك 

مؽو أك ًخمقةو م ا أك ذمِّا كالخٌباز كاألعمش...خي  دحن
 كاألٌىـ ىك أٌف حصر ىذا الٌنكع ممكفه بالٌشكؿ اآلتي:

 مبتدأ + خبر ←مىٍف + اسـ عمـ أك كنية أك لقب + ؟ 
كذلؾ ميما كانت الحركة اإلعرابية الٌظاىرة السـ العمـ أك الكنية أك الٌمقب كما سنكٌضحو 

 باألمثمة اآلتية: 

 طف أو تابع:حكاية اسم َعَمم دون ع 
مىـ" ذكر مف قبؿ كأف يقاؿ لنا: جاء محٌمده، رأيت محٌمدنا ، مررت عند االستفسار عف اسـ "عى

 بمحٌمدو فإٌننا نتساءؿ قائميف:
 محٌمده؟ مىفٍ 
 ←محٌمدنا؟  مىفٍ 
؟ مىفٍ   محٌمدو
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مبتدأ سبؽ إعرابو + خبر مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره منع 
لمحؿ بحركة الحكاية + حرؼ عطؼ + معطكؼ مف ظيكرىا اشتغاؿ ا

 عمى الخبر

مبتدأ سبؽ إعرابو + )زيد بف( خبر مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة 
عمى آخره منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية كىك 
 مضاؼ + مضاؼ إليو مجركر كعالمة جٌره الكسرة الٌظاىرة عمى آخره

 + مضاؼ إليو  مبتدأ + خبر + عطؼ بياف كىك مضاؼ
 كبطمت الحكاية بسبب تنكيف "زيد"

مبتدأ + خبر مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا 
 اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية 

كال يعرب في ىذه الحاؿ )أبك، أبا، أبي( إعراب األسماء الخمسة ألٌف 
ا  محكي كالحكاية حركة إعرابيا مقٌدرة دائمن

 :حكاية عمم معطوف عمى مثمو 
 كذلؾ كاستفسارنا عف مذككريف سابقنا:

 ك؟مىٍنزيده كعمري 
نٍ   ←زيدنا كعمرنا؟ مى

ٍنزيدو كعىمرو   ؟كمى

 :"حكاية اسم "الَعَمم" بالتّابع "ابن 
يشترط في ىذا المقاـ أف يتجٌردى اسـ "العىمىـ" مف التٌنكيف حٌتى يككف مع تابعو بمرتبة االسـ 

 الكاحد كقكلنا:
ك؟ مىفٍ   زيدي بفي عمرو
ك؟ مىفٍ   ←  زيدى بفى عمرو
ك؟ مىفٍ   زيًد بًف عىمرو

 أٌما لك قمنا:
ك؟ مىفٍ   زيده بفي عمرو
ك؟  مىفٍ   ← زيدنا بفى عمرو
ك؟ مىفٍ   زيدو بًف عىمرو

 :حكاية الكنية 
 كىي مف باب استفسارنا عف كنية ذكرت قبؿي مثؿ:

؟ مىفٍ   أبك زيدو
؟ مىفٍ   ←  أبا زيدو
؟ مىفٍ   أبي زيدو
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مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره منع مف  مبتدأ + خبر
 ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية 

مبتدأ + خبر مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا 
 اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية 

 مبتدأ + خبر )نفس اإلعراب الٌسابؽ(

 نفس اإلعراب الٌسابؽ

: ذا كانت الكنية ألنثى حقيقية قمنا مثالن  كا 
ُـّ الخير؟ مىفٍ   أ
َـّ الخير؟ مىفٍ   ←  أ
ْـّ الخير؟ مىفٍ   أ

 ←ٍف + كنية مى  إذنا:

 

 ::حكاية الّمق 
 كىي نفس الٌصيغة الٌسابقة مع إبداؿ الكنية بمقب استفسارنا:

؟ مىفٍ   البٌزاري
؟  مىفٍ   ←البٌزارى
 البٌزاًر؟ مىفٍ 

 كالمؤٌنث نقكؿ عمى سبيؿ المثاؿ:
 الٌطبيبةي؟ مىفً 
 ←  الٌطبيبةي؟ مىفً 
 ؟الٌطبيبةي  مىف

  22سأ + ن + س = مَ في كل ما سبق أن:وخالصة القول 

 حكاية حال المفرد: :ثانيا
( كالفرؽ بيف  تختٌص ىذه الحكاية بالٌنكرة فقط باستعماؿ االسميف االستفيامييف )مىٍف، كأمُّ

"مىٍف" في الٌنكع األٌكؿ »)مىٍف( في ىذه الحكاية مع )مىٍف( المستعمؿ في حكاية "العىمىـ" سابقنا ىك أٌف 
صؼ السـ العمـ بينما "مىٍف" في ىذا الٌنكع ىك طمب ذات الٌنكرة المسؤكؿ عنيا، فإذا طمب تعييف ك 

قمت: مىف محٌمد؟ فأنت تعرؼ محٌمدنا كلكف ال تعرؼ ىؿ ىك ابف زيد أك ابف عمرك فتحتاج إلى 
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مبت لمحكاية تنكب عف خبرمىٍف: مبتدأ كما رأينا س  ابقنا + )ك، ا، م( حرؼ جي

مبتدأ + خبر مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره منع مف 
 ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية 

مبتدأ + خبر مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره 
 منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية 

 و اإلعراب الٌسابؽ نفس

يضاح لػ محٌمد، أٌما إذا قمت: منيك؟ لمف قاؿ جاء رجؿ، فأنت ال تعرؼ الٌرجؿ فتطمب  كصؼ كا 
 .«الٌرجؿ ألٌنو مجيكؿ عندؾ معرفة ذات
 (763-767:، ص7111، األزىرم)

 كالحكاية في ىذا المكضع ىي استفسار عف ذات نكرة بالٌشكؿ اآلتي:
 ؟كي نم
 ←ا؟ منى 
 ؟يمنً 

، مررت برجؿو قصد  كىذه استفسارات لٌمذم قاؿ عمى سبيؿ المثاؿ جاء رجؿ؟، رأيت رجالن
 معرفة ذات الٌرجؿ.

ذا استعممنا االسـ )أمُّ   ( قمنا:كا 
 أمُّ رجؿه؟
؟  ←أمُّ رجالن
؟  أمُّ رجؿو

 كىذا األمر يسقط عمى المثٌنى كالجمع كالٌتذكير كالتٌأنيث عمى حدٍّ سكاء.
 ففي المثٌنى نسأؿ:

 مناف؟ أك أمُّ رجالف؟
 ←  منىٍيف؟ أك أمُّ رجالف؟ 
 ؟منىٍيف؟ أك أمُّ رجميف

 كفي حاؿ الجمع نسأؿ:
؟ أك أمُّ رجاؿه؟  منكفى

؟  ؟ مًنيفى  ←  أك أمُّ رجاالن
؟  مًنيف؟ أك أمُّ رجاؿو

ٌنما ىـ  :لمٌتذكير فإٌف )منىاف، مىنىٍيًف، منكف، منيف( ليسكا مثنى كال جمعنا كا 
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 المني؟ أك آلمني؟
 المنية؟ أك آلمنية؟

المنيٍيف؟ أك آلمنيٍيف؟ 
 المنٌيكف؟ أك آلمنٌيكف؟
؟ ؟ أك آلمنياتي  المنياتي

 

مبت لمحكاية تنكب عف الخبر[. ، ًيف( كىي حركؼ جي  ]مىٍف + )اف، ٍيف، كفى
 كاألمر نفسو مع التٌأنيث كما ذكرنا آنفنا.
 ألنو ثابت عمى الدوام و إعرا: ىذه األسماء يص: كما ىو

 حكاية المنسو: إلى اآلباء واألّميات:ثالثا: 
كىي عبارة عف استفياـ عف صفة اسـ "العمـ" المنسكب إلى العاقؿ كقد نٌبو إليو سيبكيو 

، 0988سيبكيو، )«كييحكى الكصؼ المعٌرؼ المنسكب بػ"مىٍف" ممحقة بػ"الػ" كالياء المشٌددة»بقكلو: 

 (101:ص
كاية بالٌشكؿ اآلتي:إذا قاؿ شخص: جاءني زيد، جاءتني فاطمة، رأيت كتككف ىذه الح

 محٌمدٍيف، زرت إبراىيمييف، زارني فاطمات.
 كاف االستفسار كما يأتي:

 
 

مبت لمحكاية نابت عف الخبر ←      مبتدأ مرفكع + حركؼ جي

 
 

عرابيا ثابت يص: كما ذكر آنفا.وقس عمى ىذه األمثمة  ، وا 

 مرّك:: حكاية شبو الرابعا
جمؿ يا ليست بأسماء عمى الحقيقة كال بكيتعٌمؽ األمر بمسٌميات تطمؽ عمى أشخاص كلكنٌ 

أف يسٌمى بحرؼ العطؼ كالمعطكؼ نحك "كعمرك" مف قكلؾ: قاـ زيد »كىي عٌدة أنكاع منيا: 
كعمرك أك أف ييسٌمى بحرؼ كفعؿ نحك "قد ضرب"، "سينتصر" أك الٌتسمية بحرفيف مٌتصميف نحك: 

 (.361:ص ،8431، شكمميال).«"ىال" "لكال"،
 كٌؿ حرؼ أك عدد سيٌمي بو شخص معٌيف.في ىذا  يدخؿك 
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جمؿ محكية بمعنى االسـ المفرد فتأخذ مكقعو مف 
الٌرفع كالٌنصب كالجر بعالمة مقٌدرة منع مف ظيكرىا 

 اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية 

ى معاني األسماء في فصل تحّول األفعال إلسنتطّرق إليو في والّضابط ليذا األمر 
 الفعل(.)توصيف 

 : حكاية المرّك: )الجمل(خامسا
جممة مسمِّى بو كأخرل غير حكاية الجممة بصفة عاٌمة كالجممة المحكية نكعاف كالمقصكد بي

 مسٌمى بيا.
كٌؿ كالـ نيقؿ عف أصمو كأصبح يحمؿ معنى االسـ المفرد سكاء سيمّْي بو »فالٌنكع األٌكؿ ىك 

مثؿ: تأٌبط شرِّا، جاد الحؽ، أٌما غير المسٌمى بيا فيك ما ترٌدد عمى األلسنة فأصبح يعني اسمنا 
 .«معٌيننا مثؿ: "تٌبت يدا"، "ألـ ياف"

 (.18:، ص0991يني، الغالي)
 عمى سبيؿ المثاؿ نذكر:ك كىذه الجمؿ يمكف استقصاؤيىا 

 :جمل مسّمى بيا 
 تأٌبط شرِّا )شاعر جاىمي(

 سيٌر مف رأل )مدينة في العراؽ(
 ←                 بني شاب قرناىا

 جاد الحؽ
 ذرل حبِّا

 :جمل غير مسّمى بيا 
 كىي كثيرة تدٌؿ عمى بعض سكر القرآف الكريـ مثؿ:

 تٌبت يدا
 ألـ ياف

 أرأيت اٌلذم
 إذا جاء نصر اهلل

 ككؿ ىذه الجمؿ تأخذ إعراب االسـ المفرد.

كتأخذ مكقع االسـ المفرد مف اإلعراب  جمؿ محكية غير مسٌمى بيا
 بحركة مقٌدرة مثؿ الٌسابقة  

← 
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 أٌما الجمؿ المحكية بالقكؿ فسنتناكليا عند الحديث عف الجمؿ إف شاء اهلل تعالى.

 األسماء إلى الّضمائر: إسناد -3
ىذا االٌتصاؿ ال يغٌير ك  ،األسماء إلى الٌضمائر كىذا نكع مف تعريؼ االسـ ما تيسند كثيرنا

 قد ييغٌير مف حركة اإلعراب لفظنا فقط كمف ذلؾ:شيئنا مف المكقع اإلعرابي لالسـ المٌتصؿ كلكٌنو 

 ياء الّنسبة:إسناد األسماء إلى  -3-1
إذا اٌتصؿ االسـ بياء المتكٌمـ )الٌنسبة( جيرَّ آخر ىذا االسـ لفظنا كرفع أك نصب محالِّ حسب 

 ؿ: قممي جميؿ.مكقعو في الجممة مث
كاضح في ىذه الجممة أفَّ )قممي( مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الٌضمة المقٌدرة عمى آخره منع 
مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة المناسبة كىك مضاؼ كالياء ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ جر 

 مضاؼ إليو.

 باقي الّضمائر:إلى األسماء  إسناد -2- 3 
.ال تؤٌثر باقي الٌضمائر في ا  السـ المٌتصؿ بيا لفظنا كال محالن

 كمثاؿ ذلؾ:
 كتبت بقمىًمؾ  اشتريت قمىمىؾ  قمميؾى جميؿ
 كتبت بقمىًمو  اشتريت قمىمىو  قمميو جميؿ
 كتبت بقمىًمنا  اشتريت قمىمىنا  قممينا جميؿ
 كتبت بقمىًميا  اشتريت قمىمىيا  قممييا جميؿ
 كتبت بقمىًميـ  اشتريت قمىمىيـ  قممييـ جميؿ

 كتبت بقمىًميفَّ   اشتريت قمىمىيفَّ   ممييفَّ جميؿق
عراب الٌضمير المٌتصؿ باالسـ فيك ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو عمى  كا 

 الٌدكاـ، أٌما االسـ المٌتصؿ فيعرب إعراب االسـ المفرد حسب مكقعو في الجممة.
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ف أك حكل عٌمة قامت مقاـ عٌمتاىك االسـ اٌلذم اجتمعت فيو  االسم الممنوع من الّصرف: -4
ٌنما تنكب عنيا الفتحة إاٌل إذا دخمت عميو "الػ" أك  العٌمتيف، كميزة ىذا الٌنكع أٌنو ال يجٌر بالكسرة كا 

 كما قاؿ الٌناظـ: أضيؼ
 ما لـ يضؼ أك يؾ بعد "الػ" ردؼ  كجٌر بالفتحة ما ال ينصرؼ

 ىذه العمؿ الٌشاعر بقكلو:كقد جمع 
ًزٍف عادالن   ركّْب كًزد عجمىةن فالكصؼي قد كىميؿ  بمعرفة ثٍ أنّْ اٍجمىع كى

 (307:، ص7119ىشاـ، ابف )
 كقد شرح ىذه العمؿ الٌشيخ العثيميف في كتاب شرح األجركمية نمٌخصيا كما يمي:

 صيغة منتيى الجمكع أم كٌؿ اسـ كاف عمى كزف مفاعؿ أك مفاعيؿ فيك ←اٍجمع 
 ممنكع مف الٌصرؼ.

  عمى كزف الفعؿ فيك ممنكع مف الٌصرؼ كال ييـ نكع الفعؿ  ـ كافكزف الفعؿ أم كٌؿ اس ←فٍ ز
، مضارع، أمر( كما ال ييـ إف كاف اسمنا لعمـ أك اسمنا كصفنا.  )ماضو

  أم انتقؿ مف كزف إلى كزف مثؿ: )عمر مف عامر(. ←عادالن 
   

  االسـ المؤٌنث ←أنٍّْث 
 
 

 حضرمكت، بعمبؾ، كىي كىك ما تأٌلؼ مف مزج كممتيف مثؿ الٌتركيب المزجي ←ركّْب :
 أسماء معدكدة في الٌمغة العربية يمكف حصرىا.

  أم االسـ المفرد اٌلذم ينتيي بػ"اف" مثؿ: سميماف. ←كًزد 
  يقصد بو االسـ األعجمي مثؿ: إبراىيـ  ←العجمة 

 كيستثنى مف ىذه القاعدة االسـ األعجمي الٌثالثي الٌساكف الكسط مثؿ: نكح، لكط.
  صؼ ينتيي بػ"اف" مثؿ: غضباف، شبعاف.كىك كٌؿ ك  ←الكصؼ 

 (97-21:، ص7111العثيميف،  ابف)

 آخره ألؼ ممدكدة أك مقصكرة مثؿ: صحراء، سممى
 لفظي مثؿ: طمحة، قتادة...

 معنكم مثؿ: زينب
 لفظي معنكم مثؿ: عائشة، حفصة...

مىـ  اسـ عى
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مصدر حسب مكقعو + فاعؿ 
 مرفكع + مفعكؿ بو 

 

( + فاعؿ جممة فعمية )سٌرن لممصدر+ )سعيده( ي ضربه
 مفعكؿ بو )عمرنا(

مبتدأ مرفكع بالٌضمة + مفعكؿ بو لممصدر )إكراـ( منصكب كالخبر 
 محذكؼ تقديره كاجبه 

 فات المذككرة. أعاله.يمكف تحديد ىذه األسماء كفؽ الصٌ 

 األسماء العاممة عمل أفعاليا: -5
األسماء المشتٌقة اٌلتي تعمؿ عمؿ أفعاليا كىي: المصدر، اسـ الفاعؿ، اسـ ييقصد بيا 
 ـ الٌتفضيؿ، اسـ الفعؿ، االسـ المنسكب.مشٌبية، اسالمفعكؿ، الٌصفة ال

كبغٌض الٌنظر عف شركط عمميا كالخالفات بيف عمماء الٌنحك في ذلؾ نتطٌرؽ إلى عمؿ كؿٍّ 
 منيا عمى حدة:

 عمل المصدر: -5-1
ما دٌؿ عمى الحدث مجٌردنا مف الٌزمف، كىك أصؿ جميع »يرل عمماء الٌنحك أٌف المصدر ىك

 .«فعاؿ التٌاٌمة الٌتصٌرؼ مجٌردة كانت أك مزيدةالمشتٌقات، كيككف لجميع األ
 (710-711":، ص7102الياشمي، )

ألفعاؿ الٌناقصة كما أٌف لممصدر ل كىذا يعني أٌف المصدر ال يككف لألفعاؿ الجامدة كال
كثيرة كمتنٌكعة كأغمبيا سماعي يمكف حصرىا مف كتب الٌمغة، أٌما عممو فيمكف تحديده بالٌشكؿ  اأكزانن 

 اآلتي:
  المصدر الٌنكرة المنٌكف + اسـ مرفكع + اسـ منصكب← 
 

 مثؿ: 
 ←سٌرني ضربه سعيده عمرنا 
  

  المصدر حسب موقعه + مفعوًلا به←المصدر الٌنكرة المنٌكف + اسـ منصكب 
 مثؿ:  

 ←إكراـه الٌضيؼى 
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مصدر حسب مكقعو في 
الجممة كىك مضاؼ + مضاؼ 

 إليو + مفعكؿ بو منصكب 
 

مبتدأ كىك مضاؼ + مضاؼ إليو + مفعكؿ بو منصكب كىك 
 مضاؼ إليو + فاعؿ مرفكعمضاؼ كالياء 

المصدر حسب مكقعو كىك 
مضاؼ + مضاؼ إليو + 

 فاعؿ مرفكع

مبتدأ كىك مضاؼ + مضاؼ إليو + فاعؿ مرفكع + )جممة فعمية(                           

  المصدر حسب مكقعو + فاعؿ ←المصدر الٌنكرة المنٌكف + اسـ مرفكع 
 مثؿ:  
( + جار كمجركر + خبر محذكؼ ←لمقادسية  فتحه سعده   مبتدأ + فاعؿ لممصدر )فتحه

  المصدر غير معٌرؼ كال منٌكف + اسـ مجركر + اسـ منصكب← 
 
 

 مثؿ: 
 ←األْـّ كلدىىا محمكده  إرضاعي 

 
 

  مصدر غير معٌرؼ كال منٌكف + اسـ مجركر + اسـ مرفكع← 
 
 

 مثؿ: 
 ←نجاحي االمتحاًف خالده سٌرني 

لمصدر المعٌرؼ باأللؼ كالاٌلـ فيك ضعيؼ ال يعمؿ لشبيو باالسـ أك لعدـ تقديره بػ"أٍف أٌما ا
 (                       713:، ص8431،شكمميالكالفعؿ" كلـ يسمع عف عممو إٌؿ نادرنا.)

:  وخالصة القول في ما ذكر أنَّ

 +ن + س ر = مبتدأ + ف م 24س

 + ن + س م = أ + ع م 24س

 أ + ض + م إ + ال + س = 24س
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اسـ الفاعؿ + مفعكؿ بو 
 + مضاؼ إليو

أداة استفياـ + مبتدأ مكتفينا بمرفكعو 
 + فاعؿ مرفكع

 

 عمل اسم الفاعل: -5-2
 (61:ص ،7111،األزىرم).«صفة تدٌؿ عمى الحدث كالحدكث كفاعمو» كىك

الٌثالثي عمى كزف )فاعؿ( كمف غير الٌثالثي عمى كزف مضارعو مع كيصاغ مف الفعؿ 
 حرؼ المضارعة ميمنا مضمكمة كبيذا فيك ييشبو الفعؿ المضارع في الحركات كالٌسكنات كعددإبدال

 تحمؿه الٌتجٌدد نحك: ساًلـه، مبيـه، م الحركؼ إذا دٌؿ عمى صفة
، فاألٌكؿ فعؿ أمر  كما قد يمتبس مع فعؿ األمر في بعض األحياف مثؿ: صاحٍب، صاحبه

 أٌما الثٌاني فاسـ فاعؿ.
كيتـ الٌتمييز بينيما بكاسطة التٌنكيف اٌلذم ىك مف اختصاص األسماء أك الٌتحمية باأللؼ 

 ضافة كىذه أمكر ال تمحؽ األفعاؿ كعميو نقكؿ:كالاٌلـ أك اإل
 اسـ الفاعؿ + مفعكال بو السـ الفاعؿ ←الػ + اسـ فاعؿ منٌكف + اسـ منصكب 

 مثؿ:
 مبتدأ + مفعكؿ بو منصكب + خبر ←الٌصائـي رمضافى مسمـه 

 ←+ ضمير مٌتصؿ أك اسـ مجركر اسـ فاعؿ منٌكف + اسـ منصكب
 

 مثؿ:
 مبتدأ + خبر + مفعكؿ بو منصكب كىك مضاؼ + مضاؼ إليو ←درسىوي الٌطالبي كاتبه 

 ←أداة استفياـ أك نفي + اسـ فاعؿ منٌكف + اسـ مرفكع 
 

 مثؿ:
 أداة نفي + مبتدأ مكتؼو بمرفكعو + فاعؿ كىك مضاؼ + مضاؼ إليو ←ما مجتيده أخكؾ 
 أك مثؿ:
 أداة استفياـ + مبتدأ + فاعؿ ←أمحسفه عميُّ 

ؼ االستفياـ أك الٌنفي يمكف حصرىا ألٌنيا قميمة كما قاؿ كىناؾ بعض الحاالت ييحذ
 الٌشاعر:
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حسب مكقعو في الجممة + نائب  اسـ مفعكؿ
 فاعؿ مرفكع + مفعكؿ بو منصكب السـ المفعكؿ 
اسـ مفعكؿ حسب مكقعو في الجممة + نائب  

 فاعؿ مرفكع + مفعكؿ بو أٌكؿ + مفعكؿ بو ثافو 
 

 «مقالة ليبي إذا الٌطير مٌرت  خيري بنك ليب فال تؾ ممغينا»
 (71:، ص0991الٌسيد، )

كمثؿ ىذه الٌشكاىد ىك اٌلذم حمؿ عمماء الٌنحك عمى الخالؼ في عمؿ اسـ الفاعؿ إذا جٌرد 
 مف الٌنفي كاالستفياـ.

 صؿ إلى:ا سبؽ نكممٌ 
 منون + س م = أ + ع إ 52ال + س

 + فان + س =أك+  52+ س 16أو ص 15ص

 عمل اسم المفعول: -5-3
اسـ مصكغ مف مصدر الفعؿ المبني لممجيكؿ لمٌداللة »اسـ المفعكؿ ىك يرل النُّحاة أٌف 

سـ عمى ما كقع عميو الفعؿ كيككف مف الٌثالثي عمى كزف "مفعكؿ" كمف غير الٌثالثي عمى كزف "ا
 (719:، ص7102الياشمي، ).«فاعؿ" بفتح ما قبؿ آخره

يعمؿ عمؿ فعمو »كنفيـ مف ىذا أٌف صيغتو تككف مبنية لممجيكؿ كليذا قاؿ الٌنحاة أٌنو 
 (761:، ص7102الياشمي، ).«المبني لممجيكؿ بالٌشركط اٌلتي تقٌدمت في عمؿ اسـ الفاعؿ
و نائبنا إف كاف فعمو متعٌديِّا لمفعكؿ كاحد أم أٌف اسـ المفعكؿ يرفع االسـ اٌلذم يميو عمى أنٌ 

ف كاف فعمو متعٌديِّا إلى ثالثة  ف كاف متعٌديِّا لمفعكليف نصب االسـ الثٌاني عمى المفعكلية كا  كا 
ا كيمكف تمخيص ذلؾ عمى الٌنحك اآلتي:  مفاعيؿ نصب الثٌاني كالثٌالث عمى المفعكلية أيضن

 مكقعو في الجممة + نائب فاعؿ مرفكعاسـ مفعكؿ حسب ←اسـ مفعكؿ + اسـ مرفكع 
 ←اسـ مفعكؿ + اسـ مرفكع + اسـ منصكب 

 
 ←اسـ مفعكؿ + اسـ مرفكع + اسميف منصكبيف 

 

 + س ر = س + نفا 26ومنو: س
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 عمل الّصفة المشّبية: -5-4

الٌصفة المشٌبية ال تعمؿ إاٌل في "سببي" أم مشتمؿ عمى ضمير »يرل العمماء أٌف 
 .«ك معننى" نحك: "حسفه كجييوي" ك"حسفي الكجو"مكصكفيا "لفظنا أ

 (767:، ص7102الياشمي، )

 كأكزانيا مف الٌثالثي الاٌلـز عمى الٌشكؿ اآلتي:

    ، ًجرى ًجرة(فىًعؿى )ما دٌؿ عمى فرح أك حزف مثؿ: ضى  ضى
 أٍفعىؿ )ما دٌؿ عمى عيب أك حمية أك لكف مثؿ: أحكر، أبيض(  باب فىًرحى 
 امتالء أك خمك مثؿ: عطشاف، شبعاف( فعالف )ما دٌؿ عمى   

 
 
 
 

 

 

 

كخالصة القكؿ كٌؿ ما جاء مف الٌثالثي بمعنى فاعؿ كلـ يكف عمى كزنو فيك صفة مشٌبية 
 (760-761:، ص7102الياشمي، كتككف مف غير الٌثالثي عمى كزنو كتعمؿ عممو.)

 
 
 
 

 فىعيؿ مثؿ: عظيـ
اع  فيعىاؿ مثؿ: شيجى
بىاف  فىعىاؿ مثؿ: جى
 فىعىؿ مثؿ: بىطىؿ
 فىٍعؿ مثؿ: شىٍيـ
 ٍمبفيٍعؿ مثؿ: صي 

ـى   كىري
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صفة مشٌبية تعرب حسب مكقعيا 
في الجممة + فاعؿ ليذه الٌصفة 
كىك مضاؼ + مضاؼ إليو 
صفة مشٌبية تعرب حسب مكقعيا في الجممة 

 كىي مضاؼ + مضاؼ إليو مجركر

صفة مشٌبية تعرب حسب مكقعيا 
في الجممة + شبع مفعكؿ بو كىك 

 مضاؼ + مضاؼ إليو 

ية تعرب حسب مكقعيا في الجممة صفة مشبٌ 
+ تمييز منصكب كعالمة نصبو الفتحة 

 الٌظاىرة عمى آخره

 كمف ىذا يمكف الكصكؿ إلى:
  ←ير مٌتصؿ+ اسـ نكرة مرفكع منٌكف + ضم  فىًعؿى 
 أٍفعىؿ
 فعالف
 ←+ اسـ مرفكع + الػ + اسـ   فىعيؿ
 فيعىاؿ
 فىعىاؿ
 ←+ الػ + اسـ منصكب + اسـ مجركر   فىعىؿ 
 فىٍعؿ 
  فيٍعؿ 

 كٌؿ ما كاف 
 ←+ اسـ نكرة منصكب منٌكنة  مف الٌثالثي 
 بمعنى فاعؿ 
 بغير ىذا 

 )فاعؿ( الكزف

 .م إ= س + فاص + ض +  6+ س امنون 1+س 27ومنو: س

 .= س + فاص+ ض + م إ+ س+ ال +س  27س 

 .نصوبا + س ج = س + م : + ض + م إ+ال+س م 27س

 = س+ ت م 1+ س 27س

 عمل اسم الّتفضيل: -5-5

ىك اسـ مشتؽ عمى كزف "أفعؿ" يدٌؿ عمى األغمب عمى أٌف شيئيف اشتركا في معنى كزاد 
 أحدىما عمى اآلخر.
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 مبتدأ + حرؼ جر زائد + مفعكالن بو منصكبنا محالِّ مجركرنا لفظنا 

" كىذا ما يسيؿ حصر عممو كما يمي:إذنا السـ الٌتفضيؿ صيغة كاحدة ىي "أ  ٍفعىؿي

 :الّرفع 
يعمؿ اسـ التٌفضيؿ عمؿ الفعؿ مف حيث الٌرفع فيرفع الفاعؿ ألٌف أكثر فاعمو يككف مستترنا »

 «فيو
 أم:

 اسـ يعرب حسب مكقعو في الجممة + فاعؿ )ضمير مستتر كجكبنا تقديره ىك(←أٍفعىؿي 
 مثؿ:

 ر + فاعؿ )ضمير مستتر في "أنفىعي"(مبتدأ + خب ←العمـ أٍنفىعي مف الماؿ 

 ::الّنص 
 كال يككف ىذا العمؿ أم الٌنصب مف اسـ التٌفضيؿ إاٌل بحرؼ الجر كعميو يمكف القكؿ:

 ←أٍفعىؿي + حرؼ جر + اسـ 
 عممنا أٌف اسـ الٌتفضيؿ يعرب حسب مكقعو في الجممة كليس بالٌضركرة أف يككف مبتدأن.

 كمما سبؽ نصؿ إلى:
 في محؿ رفع فاعؿر مستتر = س + ضمي 78س
 .+ ـ ب ج = أ + ص ز 78+ س 0ص

 عمل اسم الفعل: -5-6
 (23، ص: )ابف ىشاـ.كىكما ناب عف الفعؿ معننى كاستعماال 

 كعمى ىذا األساس أدمجناىا في ىذا الفصؿ.
 كأسماء األفعاؿ ثالثة أنكاع ىي: 

 المرتجمة: - أ

 (722:، ص7182الياشمي، ).«ما كيضعت مف أٌكؿ أمرىا أسماء أفعاؿ، )كيييات(»كىي 
 أم أٌف كاضع الٌمغة جعميا لتككف أسماء أفعاؿو فقط عكس ما عميو نظيراتيا.



توصيف االسمنحو  الفصل الثّالث:  

 

 
134 

 المنقولة: -:

ـٌ نقمت إليو كالٌنقؿ: إٌما عف عف مصدر »كىي  ما استيعممت أٌكالن في غير اسـ الفعؿ ث
ليؾ( عني، أم دكنؾ( الكتاب أم: خذه ك)إ( أم أميمو، أك عف ظرؼ كًشٍبييمثؿ ))كركيد أخاؾ

 (. 722، ص: 7182الياشمي، ) «تىنىحَّ )كعميؾ نفسؾ فيذّْبيا(

 كىذاف الٌنكعاف سماعٌياف عمى عكس الٌنكع الثٌالث.
 
 

 المعدولة أو المشتقة: -جـ

ثالثي نحك )دىراًؾ( بمعنى أدرؾ  كىذا الٌنكع )قياسي ييصاغ عمى كزف )فعاؿ( مف كؿٌ 
كثر ىك داللتيا عمى األزمنة الٌشيء اٌلذم يسيؿ برمجيتيا كفؽ ك)ًبدىاًر( بمعنى بادر كما ييٌمنا أ

 الٌزمف الماضي كالمضارع كاٌلذم يضـٌ الحاضر كالمستقبؿ، كىي مقٌسمة عمى الٌنحك اآلتي:

 .)أسماء أفعاؿ ماضية: كىي ما كرد بمعنى الماضي مثؿ )ىييات 

  أتضٌجر.أسماء أفعاؿ مضارعة: كىي ما كرد بمعنى المضارع مثؿ )أؼ( بمعنى 

   ما كرد بمعنى األمر: كىك ما كرد بمعنى المستقبؿ اٌلذم ىك جزء مف المضارع أم ىك ما
دٌؿ عمى طمب يحدث بعد زمف المتكٌمـ مثؿ صو )أسكت( كلإلشارة فإٌف أسماء األفعاؿ تقـك 
ؿ مقاـ الفعؿ مف ناحية الٌمزـك كالٌتعدية كالٌزمف في حيف ال تقبؿ عالماتو كال تتأٌكد بالعكام

 كلذلؾ سٌميت بيذا االسـ.
 كمٌما سبؽ يمكف تقديـ المخٌططات اآلتية:

 )قائمة أسماء األفعال الماضية )بما أّنيا فئة نحوية محدودة يمكن حصرىا: 

 ىػييػػات )بىعيدى(
 شػتٌػػػاف )ًاٍفتىرىؽى(
 ىك اسـ فعؿ ماضو كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره                            بػطػػآف )أبطأ(

 سيرعاف )بمعنى أٍسرىعى(
 كيشكاف )نفس المعنى(
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 )قائمة أسماء األفعال المضارعة )وىي أيًضا فئة نحوية محدودة يمكن حصرىا: 

 كاهو )أتكجع( -آهو 
 أؼو )أتضجر(

 اسـ فعؿ مضارع كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنا                     كم )أتعجب( -كاىنا
 بىخي )أٍستحسف( -ًزه

 قط )يكفي( -بجؿ

كالمالحظ أٌف أسماء األفعاؿ الماضية كالمضارعة تكتفي بمرفكعيا المستتر الٌداؿ عمى 
ضمير المفرد الغائب )ىك( في حيف تكتفي أسماء األفعاؿ المضارعة بمرفكعيا المتمٌثؿ في 

 الٌضمير المستتر الٌداؿ عمى المتكٌمـ المفرد )أنا(.

 ع األٌكؿ أم أٌنيا مرتجمةف الٌنك كما أٌف ىذيف الٌنكعيف كٌميا م

  :ىي فئة نحكية طكيمة تضـٌ كٌؿ األنكاع اٌلتي ذكرناىا آنفنا قائمة أسماء أفعال األمر
)مرتجمة، منقكلة، معدكلة( كلكف يمكف حصرىا عف طريؽ جمع ما كيجد في الكتب مف 

 مرتجؿ كمنقكؿ كأخذ المعدكلة مف قائمة جذكر الفعؿ الثيالثي.
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 كمثاؿ ذلؾ:
ٍو )اسكت(  صى
 مٍو )اكفؼ(
 ركيد )أميؿ(

 ىا 
 ىاء

 دكنؾ   )خذ(
 عندؾ
 إليؾ
  عميؾ
 بنفسؾ

 إليػؾ )تنػحَّ(
 إيو )امًض في حديثؾ(

 حييؿ )ائتو(
ؿ بو(  أقبؿ إليو )عجّْ

 ىػيَّػػػا
 ىىيىتٍ 

 آميف )استجب(
 مكانؾ )اثبت(
 أمامؾ )تقٌدـ(
ـٌ )تعاؿ(  ىم
 عاؿعمى كزف فى  ككؿ اسـ 

 ييا وبرمجتيا.فئات اسم الفعل محدودة يمكن تقصّ  ومن ىذا نستنتج أنَّ 
 

 ألزميا

اسـ فعؿ أمر كالفاعؿ ضمير مستتر 
 تقديره أنتى كاالسـ اٌلذم بعده مفعكؿه بو
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يعمؿ ىك ك اسـ مكاف أك بمد أك قـك أضيؼ إليو ياء الٌنسبة  كؿ كيقصد بو االسم المنسو:: -5-7
ف: اسـ كيشبو الفعؿ المبني لممجيكؿ شيئا»عمؿ الفعؿ المبني لممجيكؿ كما جاء في كتب الٌنحك: 

 (881:، ص7187الٌراغب،).«المفعكؿ كاالسـ المنسكب
كقد مٌر بنا اسـ المفعكؿ أٌما االسـ المنسكب فيك مثؿ قكلنا: خالد عربي أصمو، أك ىند 

 يىمىًنيّّ عرقيا، أك سيبكيو فارسيَّةه جذكره.
 كمنو:
 .= خ + نفا+ ـ إ 3س+ س+  74س

 كال يكاد يحيد االسـ المرفكع بعد االسـ المنسكب عف ىذه الٌصيغ الٌثالثة كمنو نخمص إلى:
 
 
 

 ←ير + ضم               اسـ منسكب + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أصؿي 
 عرؽ
 جذكري 
 اسـ بمد
 قـك

 اسـ مكاف

االسـ المنسكب + نائب فاعؿ لالسـ المنسكب 
مرفكع كىك مضاؼ + ضمير مٌتصؿ مبني في 

 محؿ جر مضاؼ إليو
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 الفعؿ:ب عريؼتّ ال -1
في الغالب عمى حدث في زمف  يا تدؿٌ تحمؿ األفعاؿ في ثناياىا الضمير المستتر كما أنٌ 

ذم البناء ىك األصؿ فييا كيستثنى مف ذلؾ الفعؿ المضارع لمضارعتو كمشابيتو يء الٌ معيف، الشٌ 
صاال مباشرا، كىذا يمة( اتٌ )الخفيفة أك الثق ككيدسكة أك نكنا التٌ االسـ في الخفة مالـ تتصؿ بو نكف النٌ 

 ما ىك فرع.يبيف أفَّ اإلعراب في األفعاؿ إنٌ 
 تعريفو -1-1

 لغة:  - أ
الفعؿ: كناية عف كؿ عمؿ متعد أك غير متعد، فعؿ يفعؿ، فىعال »جاء في لساف العرب أفَّ 

 (، مادة: فعؿ3002 ابف منظكر،) .«كفعال فاالسـ مكسكر كالمصدر مفتكح

 اصطالحا: -ب

 . «األزمنةمف ممة تدٌؿ عمى حدث مقترف بزماف ك»ٌنو: يعٌرؼ الفعؿ عمى أ
 (71:ص، 7991 مغالسة،)

 عالماتو: -1-2
فا كالفعؿ بالٌسيف كسكؼ عيٌرفا    كاألمر كالٌنيي ك"قد"»قاؿ ابف معطي:  رّْ  .«إف صي

 .(307:، ص7991 ،شكمميال)
مد، كذلؾ نفيـ مف ىذا الكالـ أٌف عالمات الفعؿ تدخؿ عمى الفعؿ المتصٌرؼ دكف الجا

لشبو ىذا األخير بالحرؼ كعميو يمكننا إخراج األفعاؿ الجامدة كحصرىا عمى حدة ألٌنيا فئة محدكدة 
 كيمكف برمجتيا كما يمي:

  نعمت -نعـ 
  بئست –بئس 
  َّحب 
 حبَّذا 

 

فعؿ ماضو مبني عمى الفتح كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىك 
 كالٌتاء لمٌتأنيث 

 )ذا( اسـ إشارة مبني عمى الٌسككف في محؿ رفع فاعؿ
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 الفعؿ مف جية الجمود والّتصّرؼ: -1-3
 تو.ألخير لقمّ صريؼ أمَّا الجمود فيو فرع ونبدأ بيذا اواألصؿ في الفعؿ التّ 

 (737:، ص3071الٌسيد، )صكرةن كاحدةن. ما تجٌرد عف الٌزماف فمـز ىك كٌؿ الفعؿ الجامد:  -أ
كىك أنكاع منو ما جمد عمى صيغة الماضي كىك األكثر كمنو ما كاف عمى صيغة  

األنكاع كما  كمنو ما جاء عمى صيغة األمر كنذكر ىذهكىك محصكر في فعميف فقط المضارع 
 يمي: 
  ما جمد عمى صيغة الماضي: 

 :كىك كثير نذكر منو 

 نعـ، بئس،...( صيغ المدح كالٌذـ(. 

  عسى، حرل، اخمكلؽ )أفعاؿ الٌرجاء(، أنشأ، طفؽ ، أفعاؿ ناسخة: ليس، ماداـ )ناسخ(، كىريبى
 )أفعاؿ الٌشركع(.

 .صيغتي )ما أفعمو كأفعؿ بو( كىي تستعمؿ لمٌتعٌجب 

 فة مف الجمؿ الفعمية نحك: قٌؿ رجؿ يمسح دمكع اليتامى، قٌؿ: كىك يرفع الفاعؿ متمكِّا بص
)الٌسيد، كيكثر اقترانو بػ)ما( الكاٌفة نحك: قٌمما يسعد الجباف كنظيره: شٌد، طاؿ، قصر، كثر، 

 (733، ص3071

 اسقط في يده بمعنى ندـ كحار.
   :ما جمد عمى صيغة المضارع 

  ٌا شديدنا أك بمعنى يسكؽ الر اعي إبمو بشٌدة إلى الكرد كالمعنياف يييط بمعنى يصيح صياحن
متقارباف كلـ تتكٌمـ العرب: يياط كال ىط، كيعرب فعؿ مضارع )جامد( مرفكع كعالمة رفعو 

 الٌضٌمة الٌظاىرة.

  يىٍسكىل: بمعنى: يساكم كلـ يأت منو ماضو كال أمر، كيعرب فعؿ مضارع )جامد( مرفكع
 (732، ص:3071الٌسيد، )ظيكرىا الٌتعٌذر. كعالمة رفعو الٌضٌمة المقٌدرة عمى آخره منع مف 
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  جمد عمى صيغة األمر: ٌما 

 )ىات: بمعنى: أعط )كىناؾ مف يرل بأٌنو اسـ فعؿ أمر كليس بفعؿ 

 .تعاؿ: بمعنى أقبؿ 

 .ىٌب: بمعنى أحسب كافترض 

 .  ىمُّـى

 .تعٌمـ: بمعنى اعمـ مثؿ: تعٌمـ أٌف األمانة فضيمة 

 يسيؿ برمجتيا إذ تصب مباشرة في البرنامج. عرابيا ثابت كىذا ماإكىذه األفعاؿ 

 يمكننا التعامؿ معو كفؽ الٌنظرية الخميمية بالٌشكؿ اآلتي: الفعؿ المتصّرؼ: -ب
  نجعؿ الفعؿ الماضي أصال دائمنا ألٌنو مصدر كٌؿ األفعاؿ المضارع ككذا أفعاؿ األمر ككذا

ىذه األفعاؿ مجممة  ناف معنا، كما أفٌ األفعاؿ المبنية لممجيكؿ إٌما بالزيادة أك الٌنقصاف أك االث
تقبؿ عالمات ذكرت في البيت الٌسالؼ كأخرل لـ تذكر كاالٌتصاؿ بتاء المتكٌمـ كتاء التٌأنيث 

 الٌساكنة كدخكؿ حركؼ الجـز كالٌنصب عمييا.

 في البداية يمكننا تقسيـ الفعؿ الماضي إلى ثالثي كرباعي. 

  ّتكٌكف مف ثالثة حركؼ أصمية دكف أف يدخؿ عميو كىك كٌؿ فعؿ  الثي )المجّرد(:الفعؿ الث
 حرفنا مف حركؼ الٌزيادة أك اإللحاؽ.

 كيتمٌيز ىذا الفعؿ بثالثة أكزاف ىي:
: كيأتي منو ثالثة أكزاف في المضارع أم أٌف ىذه الٌصيغة ىي أصؿ لثالث صيغ  فىعىؿى

 مضارعة كذلؾ بإضافة أحد حركؼ المضارعة مع تغيير في بعض الحركات.

 

 

 

 

 

 

)  )باب فىتىحى

 أ
 تى 
 ف
 م

 ٍفعىؿي  فىعىؿى 
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 وهذا انباب يمكه توصيفه عهى انوزن اآلتي:

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ ُـ

      

 ت

 ثابتة المضارع

 

 

 

 ؼ َـ  ع َـ  ؿ َـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كيمكف تكصيؼ ىذا الباب عمى الكزف اآلتي:

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ ع ِـ ؿ ُـ

      

 ت

 ثابتة المضارع

  

 ؼ َـ  ع َـ  ؿ َـ

  

 

 

 

 

 

 

 

 أ
 تى 
 ف
 م

( ٍفًعؿي  فىعىؿى  رىبى  )باب ضى

 أ
 تى 
 ف
 م

اب نصر()ب ٍفعيؿي  فىعىؿى   

(1) 

(2) 

(1) 
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 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ ع ُـ ؿ ُـ

      

 ت

 ثابتة المضارع

 كيمكف تكصيفو عمى الكزف:

 

 ؼ َـ  ع َـ  ؿ َـ
  

 

 

 

 :كيأتي مف ىذا الكزف صيغتاف في المضارع ىما :  فىًعؿى

 

 

 

 كيمكف تكصيفو عمى الكزف:

 

 

 

  

 

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ ُـ

 متغير ثا ـ ثا
 ت  

 ثابتة

 

 ؼ َـ  ع ِـ ؿ َـ

 

 

 

 

 

 أ
 تى 
 ف
 م

ؿى فىعً  ( ٍفعىؿي    )باب فىًرحى

 أ
 تى 
 ف
 م

ؿى فىعً  ( ٍفًعؿي   ًسبى  )باب حى

(3) 

(4) 
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 كيمكف تكصيفو عمى الكزف:

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ ع ِـ ؿ ُـ

      

 ت

 

 ؼ َـ  ع ِـ ؿ َـ

 

 

 

 

 :كال يأتي مف ىذا الكزف إال صيغة مضارعة كاحدة ىي :  فىعيؿى

ـي(   يىٍفعيؿي              فىعيؿى  ـى يٍكري  )باب كىري
 تكصيفو

 ي َـ  ؼ ع ُـ ؿ ُـ                   ؼ َـ  ع ُـ ؿ َـ
 

) ـي ليس ىك الفعؿ أكـر يكـر ألٌف أصؿ ييكًرـ )يؤكـر ـى يٍكري  مع العمـ أٌف كىري
بىٍتكـ الٌدار، »كأفعاؿ ىذا الباب  كٌميا الزمة ال تتعٌدل إال بتضميف أك تكسع نحك قكليـ: رىحي
 (.723، ص3071الٌسيد، ) .«كقكليـ: إٌف بشرنا طىميعى اليمف

 الباب الـز يسٌيؿ مف عممية برمجتو إذ يككف:  كككف ىذا
 فعؿ ماضو مبني عمى الفتح الٌظاىر عمى آخره + فاعؿ مرفكع       فىعيؿى + اسـ    

 ؼ َـ  ع ُـ ؿ َـ
 ـ ثا ـ ثا ـ ثا

 

 يىٍفعيؿي + اسـ
 

 

 ي َـ  ؼ ع ُـ ؿ ُـ
 ثا ثا ـ ـ ثا ـ ثا

 

فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الٌضمة الٌظاىرة عمى آخره + 
 فاعؿ مرفكع

(5) 

(7) 

(8) 

(6) (6) 
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ميع( متعٌدييف كلحسف الحظ ال ثالث ليما كما غير أٌنو كما أشرنا آنفنا يكجد فعالف )رىحيبى كطى 
 .«غى مى كبى  عى سً كال ثالث ليما، ككجييما أٌنيما ضٌمتا معنى: كى »قاؿ ابف ىشاـ: 

 كيمكف تكصيفيما كما يأتي:
 ر َـ  ح ُـ ب َـ

 
 ب َـ  ؿ َـ  غ َـ

 

 :مزيد الّثالثي 
رؼ، حسب يمكف لمفعؿ الٌثالثي المجٌرد أف ييضاؼ إليو حرؼ أك حرفيف أك ثالثة أح

 : ر ىذه الٌزيادة في ما يأتياقتضاء الٌسياؽ لمكصكؿ إلى الٌداللة المرغكب فييا، كتنحص

، األلؼ. المزيد بحرؼ: كىذا بٌزيادة اليمزة أك الٌتضعيؼ أك  -أ  (31:، ص3891أميف، )الجاـر

 كمثاؿ ذلؾ:
 أٍسنىدى، سىمَّع، عىامىؿ
ؿ ، فىاعى ، فىعَّؿى  أٍفعىؿى

 ىذه األفعاؿ كاآلتي:كيمكف كضع خكارزميات 
 أ َـ  ؼ ع َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 
 ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ َـ
 ـ ثا ـ ثا ـ ثا

 
 ؼ َـ  ا ع َـ  ؿ َـ
 ـ ثا ـ ثا ـ ثا

 

(9)  

(11) 

(11) 

(12) 

(13) 
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 المزيد بحرفيف: ييضاؼ في ىذه الحاؿ حرفاف ىما: -ب
 يٍنفعؿ، كمنو نصؿ إلى: -اليمزة كالٌنكف نحك: انبىعىث عمى كزف اٍنفىعىؿ 

 ا ِـ ف ؼ َـ  ع َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا ـ ثا

 
 كمنو نصؿ إلى: -ىمزة كالتٌاء نحك: اٍشتىغىؿ عمى كزف اٍفتىعىؿ ،  يفتىًعؿي

 ا ِـ ؼ ت َـ  ع َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا ـ ثا

 
   َّكمنو نصؿ إلى: -اليمزة كالٌتضعيؼ نحك: ابيىضَّ عمى كزف ًاٍفعىؿ ،  يٍفعىؿُّ

 ا ِـ ؼ ع َـ  ؿ ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 
 يتفاعؿ، كمنو نصؿ إلى: -لؼ نحك: تسامح عمى كزف تفاعؿالتٌاء كاأل * 

 ت َـ  ؼ َـ  ا ع َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 
، كمنو نصؿ إلى: -التٌاء كالٌتضعيؼ نحك: تكىسَّبى عمى كزف تفىعَّؿ *   يتفىٌعؿي

 ت َـ  ؾ َـ  س س َـ  ب َـ
 

 المزيد بثالثة أحرؼ ىي:  -جػ
 كزف اٍستىٍفعىؿ، كمنو نصؿ إلى: اليمزة كالٌسيف كالتٌاء نحك: استفيـ عمى 

 ا ِـ س ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ َـ
 ثا ـ

 
 
 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(21) 
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 :ر عمى كزف افعىكعىؿ، كمنو نصؿ إلى  اليمزة كالكاك كالٌتضعيؼ نحك: اخضىكضى
 ا ِـ ؼ ع َـ  و ؿ َـ  ؿ َـ

 ثا ـ ثا ـ
 :د )أسرع( عمى كزف افعىٌكؿ، كمنو نصؿ إلى  اليمزة كالكاك كالٌزائدة المضٌعفة نحك: اجمىكَّ

 ا ِـ ؼ ع َـ  و و َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ

 
  كمنو ،  إلى: نصؿ اليمزة كاأللؼ كالٌتضعيؼ نحك: اخضارَّ عمى كزف افعاؿَّ

 ا ِـ ؼ ع َـ  ا ؿ ؿ َـ
 

 :الفعؿ الٌرباعي المجٌرد 

 :ىما ىك عمى كزنيف 
  كيأتي : .فىٍعمىؿى  منيا صيغة مضارعة كاحدة ىي ييفىٍعًمؿي

  كيأتي منيا صيغة مضارعة كافى : . عَّؿى  حدة ىي ييفىعّْؿي

 :ييزاد الفعؿ الٌرباعي بحرؼ أك حرفيف كما يأتي: مزيد الّرباعي 
 :إلى نصؿ المزيد بحرؼ ىك التٌاء نحك: تعٌمـ، تزلزؿ عمى كزف تفعمؿ، كمنو

 ت َـ  ؼ َـ  ع ؿ َـ  ؿ َـ
 ثا ـ

 :المزيد بحرفيف ىما 
 :إلى نصؿ اليمزة كالٌنكف نحك: افرنقع عمى كزف افعنمؿ، كمنو - أ

 ا ِـ ؼ ع َـ  ف ؿ َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ

 
 
 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
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، كمنو - ب  :إلى نصؿ اليمزة كالٌتضعيؼ نحك: اقشىعىٌر عمى كزف اٍفعىمؿَّ
 ا َـ  ؼ ع َـ  ؿ َـ  ؿ َـ

 ثا ـ
 
أٌما الخماسي كالٌسداسي فيما ال يخرجاف عف ىذه األكزاف ألٌنيما مزيداف إٌما مف الٌثالثي أك 

 الٌرباعي.
 الفعؿ بحسب الصحة واإلعالؿ: -1-1

ا بحسب الٌصحة كاإلعالؿ فيككف لدينا ثالثة أصناؼ ىي:يم  كننا تقسيـ الفعؿ الماضي أيضن
كىك ما كاف أٌكلو حرؼ "كاك" أك حرؼ "ياء"، كلصياغة المضارع منو نمٌيز بيف  المثاؿ: -7-7-7

 اٌلتي أٌكليا "كاك" أٌما المثاؿ الٌيائي فييعامؿ معاممة الٌصحيح.صنفيف مف ىذه الفئة 

 ا كقعت بعد ياء مفتكحة ككانت عيف المضارع فيو مكسكرة مثؿ: صنؼ تحذؼ كاكه إذ 

 

.) رىبى  كأغمب ىذه األفعاؿ مف باب )ضى

 كتكصيفيا يأتي عمى الٌشكؿ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 أ

     
 ف

 ي َـ  ع ِـ ؿ ُـ

 ـ ثا ـ ثا
 ت  
 ثا

 و َـ  ع َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 أ
 تى 
 ف
 م

 كثؽ
بى   كىجى
 كرث

 

 ًثؽي 
 ًجبي 
 رثي 

(26) 

(27) 
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 المذككريف أعاله مثؿ:  صنؼ ال تحذؼ كاكه إذا اختٌؿ شرط مف الٌشرطيف 

 
 
 
 

 :الٌشكؿبكيتـٌ تكصيفيا 
 

 
 
 
 
 

تصٌرؼ الميمكز كتصٌرؼ الٌسالـ ال يختمؼ إال في كممات محدكدات كىي: أرل، كالقياس 
 أف يككف عمى: أرأل.

... -أريتما -أريتى  -و: أريتي الماضي من  أريتنا... كاألصؿ أرأيتى
 المضارع: ييرم عمى كزف )ييفٍؿ( كاألصؿ )ييرئي(

 تيرياف... -تيرم -أرم              
 األمر: أًر عمى كزف )أًؼ(
 اآلتي: الٌشكؿكيمكف تكصيفو عمى

 
 
 

.  اسـ  (710:، ص3071الٌسيد، )الفاعؿ منو: ميرو

 

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  و ع ُـ ؿ ُـ

 ت            

 ثا ـ ثا ـ ثا

 و َـ  ع َـ  ؿ َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 الماضي
 أ َـ  ر َـ  ى

 المضارع
 ي ُـ ر ِـ ي

 األمر
 أ َـ  ر ِـ

 أ
 تى 
 ف
 م

ؿى   كىجى
 

 ٍكجيؿ

(28) 

(29) 
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 األجوؼ:  -1-2-2
عينو كاكنا أك ياءن كىذه العيف إٌما أف تنقمب ألفنا لعٌمة صرفية نحك: قاؿ، باع، »كىك ما كانت 

ًيدى  ، غى ًكؿى ، حى ٌما أف تبقى كاكنا أك ياءن نحك: عىًكرى  .«ناـ، سار، كا 
 (711، ص3071الٌسيد، )

 
 
 

 

 

 

 :الٌشكؿو بكيمكف تكصيف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أّما انمثال انثّاوي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 أ

     

 ف
 ي َـ  ؼ ُـ ؿ ُـ
 ت          
 ثا ـ ثا ـ ثا

 ؼ َـ  ا ؿ َـ

(7)  

 أ
 تى 
 ف
 م

 قيكؿي  قاؿ

(3)  

 أ
 تى 
 ف
 م

 نىاؿي  نىاؿى 

(31) 
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 :كاآلتيكيمكف تكصيفيا 
 
 
 
 
 

 يبقى كاكه كياؤه.مثاؿ الٌصنؼ األخير، أم ما 
 

 

 

 

 

 

 :الٌشكؿكيمكف تكصيفيا ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ َـ  ا ؿ ُـ
 ت            
 ثا ـ ثا ثا ـ ثا

 ؼ َـ  ا ؿ َـ

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ و ِـ ؿ ُـ
 ت            
 ثا ـ ثا ثا ـ ثا

 ؼ َـ  و ِـ ؿ َـ

      

 أ

      

 ف
 ي َـ  ؼ ي ِـ ؿ ُـ
 ت            
 ثا ـ ثا ثا ـ ثا

 ؼ َـ  ي ِـ ؿ َـ

(2)  

 أ
 تى 
 ف
 م

ًكؿى   حى
 غىًيد

 ٍحًكؿي 
 ٍغًيدي 

(31) 

(33) 

(32) 
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 الفعل من ناحية التّجريد والّزيادة                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (721:ص، 3071، السيد)

كلكٌؿ زيادة معنى أك داللة تختمؼ عف غيرىا مف الٌناحية البالغية أٌما الٌناحية الٌنحكية فما 
 ييٌمنا ىك تصنيؼ كٌؿ فئة حسب الكزف قصد تسييؿ عممية البرمجة كىذا ىك المقصكد.

كىك ما كاف آخره حرؼ عٌمة كال ييٌمنا في ىذا المقاـ إف كاف لفيفنا أـ ال،  المعتؿ اآلخر: -1-2-3
 بؿ المٌيـ ىنا أصؿ تمؾ األلؼ أىي الكاك أـ الياء كليذا نجد ىذا الٌنكع ينقسـ إلى فئتيف ىما:

 ما كاف أصؿ آخره كاكنا كذلؾ مثؿ: -7

 
 
 

 

 
 ممحؽ

 مؿ )اقعنسس(افعن -1

 افعنمى )احرنبى( -2

 

 
 فىٍعمىؿى 

 مزيد

 
 

 بحرؼ

 فعمؿ

رباعيمجٌرد مجٌرد ثالثي  الفعؿ الممحؽ 

 
فىعيؿى  -فىًعؿى  -فىعىؿى   

 مزيد

 
 بحرؼ   

 أٍفعىؿى  -1

 فىعَّؿى  -2

 فاعىؿ -3

 بحرفيف -

 انفىعىؿى  -1

 افتعؿ -2

 أٍفعىؿَّ  -3

 تفىعَّؿى  -4

 تفاعىؿ -5

 
 بثالثة حركؼ -

 استفعؿ -1

 افعىكَّؿ -2

 افعاؿَّ  -3

 افعكعؿ -4

     
 ممحؽ    

 فٍعمؿ )جمبب( -1

 فىٍعكؿ )حكقؿ( -2

 فىٍيعىؿ )شيرؼ( -3

 فىٍعنىؿ -4

 
 بحرفيف

 افعىٍنمىؿى  -1

 افعىمَّؿ -2

 أ
 ت
 ف
 م

 سما
 دىعىا

 ٍدعيك
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 كيمكف تكصيفو:
 
 
 
 
 

 :ما كاف أصؿ آخره ياءن كذلؾ مثؿ 

 
 
 
 

 يمكف تكصيفو كاآلتي:
 

 
 
 
 

" كما كاف آخره ألفنا افي المضارع "كاكن كالٌضابط في ىذا أٌف ما كاف آخره ألفنا ممدكدة قيمبت 
مقصكرةن قمبت في المضارع "ياءن" كشٌذ عف ىذه القاعدة بعض األفعاؿ مثؿ: "طغى" فتبقى األلؼ 

 عمى حاليا في المضارع كتتغٌير حركة الٌطاء مف الفتح إلى الٌسككف فنقكؿ:
 
 
 
 

     

 أ

     

 ف
 ي َـ  ؼ ع ُـ و
 ت          
 ثا ـ ـ ثا ثا

 ؼ َـ  ع َـ  ا
 ـ ثا ـ ثا

     

 أ

     

 ف
 ي َـ  ؼ ع ِـ ي
 ت          
 ثا ـ ـ ثا ثا

 ؼ َـ  ع َـ  ى
 ـ ثا ـ ثا

 

 أ
 ت
 ف
 م

 َطَغى

 أ
 ت
 ف
 م

 ٍطغىى

 أ
 ت
 ف
 م

 ٍمًشي مشى

(35) 

(34) 
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 يككف تكصيفو كاآلتي:ك 
 
 
 
 
 

 الّزمف:الييئة و  تقسيـ األفعاؿ مف حيث -2
 إذا نظرنا إلى ىيئة الفعؿ مف ناحية الٌزمف نجدىا

 الفعؿ                                              
 

 
 
 
 
 

 الفعؿ الٌثالثي                                  

 

 

 

 

 

 

 

أف يأتي الماضي مف لغة كالمضارع مف لغة أخرل كمف »قصد بالٌشاذ تداخؿ الٌمغات كن
، نىكؿى يٍنكيؿ ، حىًضر يىحضيري  (.721:، ص3071 ،)الٌسيد «أمثمة ذلؾ: رىكىفى يىٍركىفي

     

 أ

     

 ف
 ي َـ  ؼ ع َـ ى
 ت          
 ثا ـ ـ ثا ثا

 ؼ َـ  ع َـ  ى
 ـ ثا ـ ثا

 باب فتح: يفتح
 باب ضرب: يضرب

 باب نصر: ينصر

: يكـر ـى  باب حسب: يحسب باب كىري

 شاذ باب فرح: يفرح

متصٌرؼ -جامد  

 رباعي -ثالثي
 سداسي -خماسي

 أمر - مضارع +ماض
 لممعمـكمبني 

 مبني لممجيكؿ

 -أجكؼ -معتؿ )مثاؿ -صحيح
 مقركف: مفركؽ أك لفيؼ( 

 -الٌزيادة )بحرؼ -الٌتجريد
ثالثة حركؼ( -بحرفيف  

(35) 
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   :ننتقؿ مف دائمنا أصال كىنا  الذم تحدثنا عنو سابقا الماضي يبقى الفعؿالبناء لممجيوؿ
 إلى نظيرتيا المبنية لممجيكؿ. صيغة البناء لممعمـك

  :الّزمف الماضي 

 ثالث فئات إحداىف  كلتسييؿ العمؿ نقسـ الفعؿ الماضي المبني لممعمـك )األصؿ( إلى

 صحيحة كاألخرل جكفاء كالثٌالثة معتٌمة اآلخر كاآلتي:
 األفعاؿ الصحيحة:  - أ

 كيصاغ منيا المبني لممجيكؿ بخطكتيف ىما:

  .ضـ أٌكؿ حركفيا 

 بؿ آخرىا مف الحركؼ.كسر ما ق 

 أيًكؿى ←أىكىؿى  مثاؿ ذلؾ:
 سيمّْعى ←سىمَّعى 

ٍلزىؿى   ٍلًزؿى ←زى  زي

 :الٌشكؿكتكصيفيا يككف ب
 
 
 

 
 
 

 جكفاء: تبدؿ األلؼ ياءن مطمقنا ككسر الحرؼ األٌكؿ، مثؿ:األفعاؿ ال -ب

 ًقيؿ ←قاؿ 
 بيع ←باع

 

 ؼ َـ  ع َـ  ؿ َـ
 ـ ثا ـ ثا ـ ثا

 ؼ ُـ ع ِـ ؿ َـ
 ـ ثا ـ ثا ـ ثا

 ؼ ُـ ع ع ِـ ؿ َـ ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ َـ

 (21) ؼ َـ  ع ؿ َـ  ؿ َـ ؼ ُـ ع ؿ ِـ ؿ َـ

(19) 

(18) 
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 :الٌشكؿكتكصيفيا يككف ب
 
 

 ( األفعاؿ المعتٌمة اآلخر: يضـٌ أٌكليا مع إبداؿ حرؼ العٌمة ياءن ج
 ديعيى  ←دعا
 ميًشيى  ←مشى
 سيًييى  ←سىيى
 نيسيى  ←نىسى

 :كاآلتيكيككف تكصيفيا 

 

 
 
 

 :الّزمف المضارع  ، ننتقؿ دائمنا مف األصؿ اٌلذم ىك الفعؿ الماضي المبني لممعمـك
 كحسب الٌتقسيمات الٌسابقة نجد: 

 

المضارعة كتنتقؿ إلى المضارع المبني لممجيكؿ بإضافة أحد حركؼ  األفعاؿ الّصحيحة: ( أ
سكاف الحرؼ األٌكؿ مف الفعؿ مع فتح حرؼ ما قبؿ األخير مضمكمنا عف يميف  الفعؿ كا 

 كضـ الحرؼ األخير مثؿ:مف الفعؿ 

 

 

 

 

 

 

 ؼ َـ  ا ؿ َـ ؼ ِـ ي ؿ َـ

 ى
 ؼ َـ  ع َـ  ا    

 ي
 ـ ثا ـ ثا ـ    

 ؼ ُـ ع ِـ ي َـ
 ـ ثا ـ ثا ثا ثا

 أي 
 تي 
 في 
 مي 

رىبى   ٍضرىبي  ضى  

(36) 

(37) 
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 :الٌشكؿكتكصيفيا يككف ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آلتي:يمكف تكصيفو كا

 

 

 

 

 

 

 

كتصاغ إلى المضارع المبني لممجيكؿ بإضافة أحد حركؼ  األفعاؿ الجوفاء: ( ب
 المضارعة مضمكمنا كضـ الحرؼ األخير دكف تغيير آخر مثؿ:

 ييدىاؿي  ←دىاؿى 
اؼى  اؼي  ←خى  ييخى
 ادي ييعى  ←عىادى 
 
 

      

 أ

      

 ف
 ي ُـ ؼ ع َـ  ؿ ُـ
          

 

 ت
 ثا ـ ـ ثا ـ ثا

 ؼ َـ  ع َـ  ؿ َـ

      

 أ

      

 ف
 ي ُـ ؼ ع َـ  ؿ ُـ
          

 

 ت
 ثا ـ ـ ثا ـ ثا

 ؼ َـ  ع ِـ ؿ َـ

 أي 
 تي 
 في 
 مي 

فىًرحى   ٍفرىحي   

(39) 

(38) 
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 :الٌشكؿيتـٌ تكصيفيا ب
 

 

 

كييصاغ منيا المضارع المبني لممجيكؿ بإضافة أحد حركؼ  األفعاؿ المعتّمة اآلخر:(  ج
ف  المضارعة مضمـك مع فتح ما قبؿ األخير كتحكيؿ األلؼ الممدكدة إلى مقصكرة كا 

 :عمى حاليا مثؿ كانت مقصكرة تبقى
 ييدعىى ←دىعىا  
 ييمشى ←مىشى 
قىى  ييرقىى ←رى

 :الٌشكؿيتـٌ تكصيفيا ب
 
 
 
 

 
 إنشاء فعؿ األمر: 3-

أصؿ لفعؿ األمر إذ  كما رأينا أٌف الفعؿ الماضي أصؿ لممضارع فإٌف ىذا األخير ىك
 القاعدة تقكؿ: )ييبنى فعؿ األمر عمى ما ييجـز بو مضارعو(.

 كمف ىذه القاعدة فإٌف فعؿ األمر ال يخرج إعرابو مف حاليف ىما:
 .فعؿ أمر مبني عمى الٌسككف الٌظاىر عمى آخره 

 .فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ العٌمة 

      

 أ

      

 ف
 ي ُـ ؼ َـ  ا ؿ ُـ

      

 ت
 ؼ َـ  ا ؿ َـ

     

 أ

     

 ف
 ي ُـ ؼ ع َـ  ى
 ت          
 ثا ـ ـ ثا ثا

 ى
 ؼ َـ  ع َـ  ا    

 ـ ثا ـ ثا ـ
(41) 

(41) 
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ت كما رأينا مف قبؿ حسب طبيعة الفعؿ مف عٌدة اعتباراكفؽ أٌما الٌناحية الٌصرفية فتككف 
 جية الٌصحة كاإلعالؿ اٌلتي اتٌبعناىا في الٌتحٌكؿ إلى المضارع ككذا أبكاب األفعاؿ.

  :كمنيا نمٌيز مجمكعتيف كما رأينا قبؿي فاألكلى تبدأ بحرؼ الكاك كاألخرل تبدأ  فئة المثاؿ
 بحرؼ الياء.

 نقسـ إلى قسميف:كاكنا كي كىك ما كاف أٌكلو المثاؿ الواوي: - أ

 ما يحذؼ كاكه في المضارع مثؿ: كقؼ←.  يقؼي

 

 كرية(.يكىرّْم )مف التٌ  ←ما ال يحذؼ كاكه في المضارع مثؿ: كرَّل 

 الخكؼ(. -)مف الكجؿ يٍكجؿي  ←ؿى جى كى 
سكاف الحرؼ األخير، مثؿ:   فاألٌكؿ يككف األمر منو بحذؼ حرؼ المضارعة كا 

 ًقؼٍ  ←يقؼ
 صؼٍ  ←يصؼ
شـى   ًشـ ←كى
سىعى   سىعٍ  ←كى

سكاف الحرؼ األخير نجد:9كبالٌرجكع إلى الخكارزمية )   ( كحذؼ حرؼ المضارع كا 
 
 

 أٌما الثٌاني: فإٌما أف تنزع منو حرؼ العٌمة إف كاف معتؿ اآلخر مع حذؼ المضارع  
 طكىرّْ  ← كرَّط 

 
 

رّْ  ← كٌرل   كى
 

 ع ِـ ؿ
 ـ ثا ـ

 و َـ  ع ع ِـ ؿ
 ثا ـ ثا ـ

 و َـ  ع ع ِـ
 ثا ـ ثا

(42) 

(44) 

(43) 
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أك البناء عمى الٌسككف في آخر الفعؿ إف كاف صحيح اآلخر مع إضافة األلؼ في أٌكؿ 
ؿي  ؿٍ  ←الفعؿ مثؿ: يٍكجى  أٍكجى

 ( نجد: 70بالٌرجكع إلى الخكارزمية )
 
 
 

تسكيف الحرؼ  منو بحذؼ حرؼ المضارع كتعكيضيا بألؼ مع يصاغ األمر المثاؿ اليائي: -ب
ف كاف الفعؿ مضعَّؼ العيف ال نضيؼ األلؼ.األخير ك   ا 

 يىمّْفٍ  ←يييىمّْفي 

 
  سكاف الحرؼ فئة األجكؼ: كيصاغ منيا فعؿ األمر بحذؼ حرؼ العٌمة كحرؼ المضارعة كا 

 قيؿٍ  ←األخير كمراعاة حركة أٌكلو، مثؿ: يىقيكؿ

 نىؿٍ  ←يىنىاؿي 

 كيمكف تكصيؼ الحالتيف كاآلتي:
 
 
 
 
 

ف كاف مف األفعاؿ اٌلتي ال ينقمب حرؼ عٌمتيا إلى ألؼ في الماضي يصاغ منيا األمر  كا 
سكاف الحرؼ األخير، مثؿ: يىٍحًكؿي         ، اٍحًكؿٍ  ← بحذؼ حرؼ المضارعة كتعكيضو بألؼ كا 

 ٍغًيدٍ  ← يىٍغًيد
 (21كينطبؽ عمييا الٌتكصيؼ بالخكارزمية )

 

 أ َـ  و ع َـ  ؿ
 ثا ـ ثا ـ

 ؼ َـ  ع ع ِـ ؿ
 ـ ثا ـ ثا ـ

 ي َـ  ؼ ُـ و ؿ ُـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 ؼ ُـ ؿ
 ـ ثا ـ

 ؼ َـ  ؿ
 ـ ثا ـ

 ي َـ  ؼ َـ  ا ؿ ُـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

(45) 

(46) 

(48) 

(47) 
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  فئة المعتؿ األخر: يصاغ منيا األمر بإبداؿ حرؼ المضارعة ألفنا كحذؼ حرؼ العٌمة
 طبيعة ىذا الحرؼ.األخير بغض الٌنظر عف 

 ًاٍرضى  ←مثؿ: يرضى
 اٍمشً  ←يىٍمًشي     
 اٍدعي  ←يىٍدعيك     

الياء ىك  فٌ مى أٌف الحرؼ المحذكؼ ىك األلؼ، كما تدٌؿ الكسرة عمى أكىكذا تدؿُّ الفتحة ع
 الحرؼ المحذكؼ أٌما الٌضمة فيي داللة حذؼ حرؼ الكاك.

 كمف ىذا نصؿ إلى:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :إنشاء األمر حسب الوزف 
 المجٌرد: رأينا أٌف ليذا الٌصنؼ سٌتة أبكاب كىي: الٌصحيح أكزاف الٌثالثي 

 يىٍفتىحي كاألمر منو )اٍفتىٍح( ← باب فتح: فىتىحى 
 

 (بٍ رً ضٍ مر منو )اكاأل ًربي ضٍ يى  ← بى رى ضى باب ضرب: 
 

 

 ي َـ  ؼ ع َـ  ى
      
 ثا ـ ثا

 ا ِـ ؼ ع َـ
 ثا ـ ثا

 ا ِـ ؼ ع ِـ
 ثا ـ ثا

 ي َـ  ؼ ع ِـ ى
 ثا ـ ثا

 ا ُـ ؼ ع ُـ
 ثا ـ ثا

 ي َـ  ؼ ع ُـ و
 ثا ـ ثا

 ا ِـ ؼ ع َـ  ؿ
 ثا ـ ثا ـ

 ا ِـ ؼ ع ِـ ؿ
 ثا ـ ثا ـ

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 
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ٍر نٍ كاألمر منو )ا صيري نٍ يى  ←رى صى نى : نصر باب  (صي
 

 يىٍفرىحي كاألمر منو )اٍفرىٍح( ← فىًرحى ح: ر باب ف
 

ًسبى   يىٍحًسبي كاألمر منو )اٍحًسٍب( ← باب حسب: حى
 

ـى باب  ـى  :كىري ـي كٍ يى  ← كىري  (ـٍ رً كٍ كاألمر منو )ا ري
 

ٌف كٌؿ باب مف األبكاب الخمسة األكلى يينتقؿ منو إلى األمر بكاسطة حذؼ حرؼ نستنتج أ
 المضارعة مع تسكيف الحرؼ األخير.

 كلو كزناف كما سبؽ كىما:بينما أكزاف الٌرباعي المجٌرد 

: سىمَّعى   ييسىمّْعي كاألمر منو سىمّْعٍ  ← فٌعؿى
ؿى  ٍمخى : خى ٍمًخؿٍ  ← فٍعمىؿى ٍمًخؿي كاألمر منو خى  ييخى

 
بحذؼ حرؼ المضارعة كتسكيف الحرؼ األخير دكف تغييرات  واألمر مننحصؿ عمى  
 أخرل.

  :حاالت خاّصة إلنشاء األمر 
 ألفعاؿ ىي:تكجد بعض األفعاؿ تشٌذ عف القكاعد الٌسالفة كأٌىـ ىذه ا

ٍذ( ←أخذ ذي كاألمر منو )خي  يىٍأخي
 يىٍأكيؿي كاألمر منو )كيٍؿ( ←أكؿ
 
 
 

 ا ُـ ؼ ع ُـ ؿ
 ثا ـ ثا ـ
 ا ِـ ؼ ع َـ  ؿ
 ثا ـ ثا ـ

 ا ِـ ؼ ع ِـ ؿ
 ثا ـ ثا ـ

 ا َـ  ؼ ع ِـ ؿ
 ثا ـ ثا ـ

 س َـ  ـ ـ ِـ ع
 ؼ َـ  ع ؿ ِـ ؿ

 خ ُـ ذ ي أ خ ُـ ذ ُـ

 ؾ ُـ ؿ أ َـ  ؾ َـ  ؿ َـ ي َـ  أ ؾ ُـ ؿ ُـ

(54) 

(55) 
 

 ا ِـ ؼ ع َـ  ؿ
 ثا ـ ثا ـ
 

(42) 

(56) 
 

(42) (57) 
 

(42) 

(58) 
 

(42) 

(59) 
 

(42) 

(60) 
 

(42) (61) 
 

(42) 
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 يىٍأميري كاألمر منو )ميٍر( ←أمر
 
 

 يىٍسأىؿي كاألمر منو )سىٍؿ( ←سأؿ
 

 
( ←رأل  يىرىل كاألمر منو )رى
 

 
 كاألمر منو )ًؽ(يقي  ←كقى 
 
 

( تحٌركت الياء كانفتح ما قبميا فقمبت ألفنا فصا  أصميا )يىٍرأىمى
ة اليمزة إلى الٌساكف الٌصحيح قبميا فصار )يىرىٍأل( فالتقى الٌساكناف رت )يىٍرأىل( فنقمت حرك

 (719:، ص3071الٌسيد، ) فحذفت عيف الكممة فصار يىرىل ككزنو )يىفىؿ(

فَّى(، »مالحظة:  إذا صار الفعؿ عمى حرؼ كاحد لحقتو ىاء الٌسكت نحك: ًفو )األمر مف كى
 (712:ص، 3071، )السيد .«عو )األمر مف كىعى(

ذه المسألة تنحصر في أفعاؿ األمر عمى كجو الخصكص ألٌف األفعاؿ الماضية أك كى
 المضارعة ال تقٌؿ عف ثالثة أحرؼ.

 لّضمائر:اإسناد األفعاؿ الماضية إلى  4-
نرٌكز في مقامنا ىذا عمى حركة البناء مع مراعاة بعض الٌتغٌيرات الٌطارئة عمى بنية الفعؿ 

 المضّعؼ الّرباعي. -المثاؿ  -موز المي -الفعؿ الّسالـ  :كيمكف تقسيـ الفعؿ إلى فئات ىي

 أ َـ  ـ َـ  ر َـ ـ ُـ ر ي َـ  أ ـ ُـ ر ُـ

 س َـ  ؿ ي َـ  س أ َـ  ؿ ُـ س َـ  أ َـ  ؿ َـ

 ي َـ  ر َـ  ى ر َـ  أ َـ  ى ر َـ

 ؽ ِـ ي َـ  ؽ َـ  ي و َـ  ؽ َـ  ى

(62) 
 

(42) 
(63) 

 

(42) (64) 
 

(42) (65) 
 

(42) 
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ال يحذؼ مف ىذه األفعاؿ شيء عند اٌتصاليا بالٌضمائر الٌميـٌ إال ما يمحؽ حركة البناء »
عمى الفتح مع الٌضمائر المتحٌركة )تاء الفاعؿ، "نا" الفاعميف، نكف الٌنسكة، كاك الجماعة حيف تككف 

 (.711:، ص3071الٌسيد، ) .«ىذه األفعاؿ بصيغة الماضي

 يككف عمى الٌشكؿ اآلتي: كتىغيُّر ىذه الحركة

 ُت، َت، ٍت، الواو، نا، َف، تما األلؼ، تا(: االتصاؿ بضمائر الّرفع( 

ضمير مف ىذه الٌضمائر ييبنى ىذا ي )الٌسالـ، الميمكز، المضٌعؼ( بإذا اٌتصؿ الفعؿ الماض
 الفعؿ عمى الٌسككف.
 نا           فعؿ ماض 

 فعؿ ماضو مبني عمى الٌسككف   ←تي    مضٌعؼ(+ -ميمكز -)سالـ
 فى                              

 :الرفع ّضمائرالفعؿ األجوؼ ب اّتصاؿ - أ

 في ىذه الحالة يحذؼ األلؼ مطمقنا كنمٌيز الٌتغييرات اآلتية:
  ـ الفعؿ مف كتحٌكؿ حركة التيحكَّؿ حركة الحرؼ األٌكؿ )فاء الفعؿ( مف الفتح إلى الٌضـ

 الٌسككف. الفتح إلى

 مثؿ: 
 نا                       قيٍمنىا       

 أم: )باب نصر(      قيٍمتي       تي     قاؿ +     
 قيٍمفى                        فى                

 

 
 

 
 

 

 ت ُـ
 ف َـ  ا

 

 نا َـ 
 

 ت ُـ
 ؼ ُـ ؿ ف َـ  ا   

 

 نا َـ 
   

 ؼ َـ  ا ؿ َـ
 ـ ثا ـ ثا

 عمى وزف  َفَعؿَ 

+ ← (66) 
 

(42) 
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 األخير  تيحكَّؿ حركة الحرؼ األٌكؿ )فاء الفعؿ( مف الفتح إلى الجر كتحٌكؿ حركة الحرؼ
 مثؿ:  )الـ الفعؿ( إلى الٌسككف

 ًنٍمنىا                 نا                      
 ناؿ +   تي                      ًنٍمتي      )باب ضرب( 

 ًنٍمفى               فى                           

 

 

 مثؿ: الفعؿ الٌصحيح  معاممةأٌما إذا كاف الفعؿ األجكؼ كاكيِّا أم أٌف عينو )كاك( فإٌنو يعامؿ 
ًكٍرنىا                   نا                حى

ًكٍرتي  ًكرى +   تي               حى  حى
ًكٍرفى                فى                      حى

 كمنو: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ؼ َـ  ا ؿ َـ ؼ ِـ ؿ
 ـ ثا ـ ثا

 ؼ َـ  و ِـ ؿ ؼ َـ  و ِـ ؿ َـ

 عمى وزف  َفَعؿَ 

 ضمير  + ←ضمير رفع  +

 ضمير  + ←ضمير رفع +

(67) 
 

(42) 

(68) 
 

(42) 
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  :اّتصاؿ ىذه األفعاؿ بضمائر الّرفع -ب
 وىي موّضحة بالّشكؿ اآلتي:

ٍمتي   تي                     دىخى
ٍمنىا نا    دىخى

ٍمتى  تى   دىخى
ٍمتً  تً   دىخى
ٍمتيما تيما  دىخى

ٍمتـي تـي  دىخى
ٍمتيفَّ  تيفَّ     دىخى
 الدىخى  ا
مى  تىا  تىادىخى
ميكا ك  دىخى

  
( كمف ىذا يٌتضح لنا أٌف إسناد الفعؿ الماضي إ ، فى ، تيفَّ ، ًت، تيما، تـي ، نا، تى لى ضمائر الٌرفع )تي

 ييحٌكلو مف البناء عمى الفتح إلى البناء عمى الٌسككف.

أٌما إسناده إلى كاك الجماعة فييحٌكلو إلى البناء عمى الٌضـ مع إضافة ألؼ بعد الكاك لتدٌؿ  -
 عمى الجماعة.

 أٌما باقي الٌضمائر األخرل فال تغٌير مف حركتو. -

ى ىذا فإٌننا نيمؿ ىذه الٌضمائر اٌلتي ال تغٌير في حركة إعرابو كنرٌكز عمى الٌضمائر كعم
 المؤٌثرة في دراستنا ىذه.

 
 
 
 

  

 ف َـ  ا
   

  

   

 ف َـ
     

   

 ت َـ 
   

 
 

   

 ت َـ 
     

  

 ؼ َـ  ع َـ  ؿ  ت ُـ ـ
 ت ُـ ـ َـ  ا

   
  

 ت ُـ ف ف َـ 
   

  
  

 ا
  

 ؼ  َـ  ع َـ ؿ  َـ  ت َـ  ا    

 ؼ َـ  ع َـ  ؿ ُـ و ا

 فعؿ ماضو 
 سالـ

  -ميمكز -
 مضٌعؼ
ؿى   مثؿ: دىخى

(69) 
 

(42) 



الفعؿتوصيؼ  نحو :رّابعالفصؿ ال  

 

 
168 

 :اّتصاؿ الفعؿ المعتؿ اآلخر بالّضمائر الّسابقة -ج
ٌنما نمٌيز حاليف ىما:  ال ييـ األمر في ىذا المقاـ إف كاف الفعؿ لفيفنا أـ ال، كا 

 مدودة:ما كاف آخره ألًفا م 

ؿ األلؼ إلى أصميا كىك الكاك كتسىكَّف سككننا حيِّا مثؿ:فالفئة مف   األفعاؿ تيحكَّ

 دىعىٍكتي   تي 
 دىعىٍكنىا  نا 
 دىعىٍكتى   تى  

 دىعىٍكتً   تً دعا +         
 دىعىٍكتيما  تيما
 دىعىٍكتيفَّ   تيفَّ 
 دىعىٍكفى   فى 

 كيمكف تكصيفيا كما يأتي:
 
 
إسنادىا إلى كاك الجماعة فيحصؿ إعالؿ بالحذؼ أم تحذؼ األلؼ كتبقى الفتحة عمى  أٌما

 عيف الفعؿ لمٌداللة عمى األلؼ المحذكفة كما تضاؼ ألفنا بعد الكاك لمٌداللة عمى الجماعة.
كيكا(← مثؿ: نجا + ك ٍكا كأصميا )نىجى  نىجى

 كيمكف تكصيفيا كاآلتي:
 

 
ا   نحك:إسنادىا إلى ضمائر الغائب ييفقدىا حرؼ العٌمة أيضن

 سىمىتٍ      ٍت                                             
تىا       تىا                                                سىمى

 ؼ َـ  ع َـ  ا ؼ َـ  ع َـ  و

 ؼ َـ  ع َـ  ا
 

 و
 

 ؼ َـ  ع َـ  و ا

 المؤّنث المفرد والمثّنى المؤّنث

 سما +

 الّضمير + ←ضمير رفع  +

+ 

(70) 
 

(42) 

(71) 
 

(42) 
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 أم: 
 

 :ما كاف آخره ألًفا مقصورة 

" مسكَّنة بسككف حيٍّ مثؿ: ت  حٌكؿ األلؼ إلى "ياءو
 مىشىٍيتي   تي  
 مىشىٍينىا  نا 
 مىشىٍيتى   تى  

 مىشىٍيتً   تً  مشى + 
 مىشىٍيتيما  تيما 
 مىشىٍيتيفَّ   تيفَّ  
 مىشىٍيفى   فى  
 أم: 
 
 

سناد ىذه الفئة إلى الكاك فاألمر  نفسو أم تحذؼ األلؼ كتضاؼ ألفنا بعد الكاك لمٌداللة كا 
ييكا(←عمى الجماعة مثؿ: مضى + ك  ٍكا كأصميا )مضى  مضى

ا، تا( فيككف اٌتصاليا بيذه الفئة مف األفعاؿ عمى الٌشكؿ أٌما مع ضمائر الغائب )ٍت، 
 اآلتي:

 رىمىتٍ   تٍ 
تىا  تا   مى  رى
 أم: 

 
 

 ؼ َـ  ع َـ ؼ َـ  ع َـ  ا

 ؼ َـ  ع َـ  ى
 ثا

 

 ـ
 

 ـ
 ؼ َـ  ع َـ  ي
 ثا

 

 ـ
 

 ـ

 
 ت

 

 ؼ َـ  ع َـ  ت
 ؼ َـ  ع َـ  ى

 ؼ َـ  ع َـ  ت َـ  ا ت َـ  ا

 ←ضمير رفع +

 ←ضمير رفع + الّضمير +

 الّضمير +

 رىمىى +

+ ← 

(73) 
 

(42) 

(72) 
 

(42) 

(74) 
 

(42) 
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عند إسناده إلى الٌضميريف )ٍت، تا( بينما يرجع حرؼ العٌمة إلى أم أٌف حرؼ العٌمة يحذؼ 
أصمو )الياء( كيبنى عمى الفتح الٌظاىر عمى الياء بدال مف اإلعراب المقٌدر عمى األلؼ المقصكرة 

 اٌلتي كانت قبؿ اٌتصاليا بيذا الٌنكع مف األفعاؿ.

 فيؼ المفروؽ:المّ  -د
ليذه الفئة معاممة مزدكجة في الكقت ذاتو حيث )يعامؿ في إسناده إلى الٌضمائر معاممة 

 (.712:، ص3071الٌسيد، ).المثاؿ مف حيث الفاء، كمعاممة الٌناقص مف حيث الالـ(

كمعمـك أٌف الٌمفيؼ المفركؽ ىك ما كانت فاؤه كالمو حرفي عٌمة كقد تطٌرقنا إلى كٌؿ مف 
 ( كذاؾ يغنينا عف الٌتكرار.حرؼ عٌمةلمثاؿ ككذا الفعؿ الٌناقص )ما كانت المو الفعؿ ا

  :إسناد ضمائر الّنصب إلى األفعاؿ الماضية 
يتكٌقؼ اإلسناد عمى طبيعة الفعؿ فالفعؿ الالـز ال يتعٌدل بنفسو بعكس األفعاؿ المتعٌدية 

 كىذه الفئة ىي بيت القصيد.
الٌنصب إلى الفعؿ الماضي ال يغٌير مف حركة إعرابو  كالجدير بالٌذكر أٌف إسناد ضمائر

 البٌتة.
(.كضمائر الٌنصب ىي )الياء، نىا ، كهَّ  ، هَُما، ُكَما، ههَّ
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 مثال ذنك في انفعم انّصحيح* 

بىني  م  رى  ضى
بى   نا  رى  نىاضى

بى   قي  رى  وي ضى
بى   ىا  رى  يىاضى
بى   ؾى   رى  ؾى ضى
بىؾً   ؾً   رى  ضى
بىكي   كيمىا  رى  مىاضى
بىكيفَّ   كفَّ   رى  ضى
بىييمىا  ىيمىا  رى  ضى
بىييفَّ   ىفَّ   رى  ضى

 

 مثاؿ الفعؿ األجكؼ:* 
 نىالىًني  م
 نىالىنىا  نا 
 نىالىؾى   ؾى  
 نىالىؾً   ؾً  
 نىالىكيمىا  كيمىا 
 نىالىكيفَّ   كفَّ  
 وي الى نى   ق 

 يىانىالى   ىا
 ييمىانىالى   ىيمىا

 ييفَّ نىالى   ىفَّ  
 

 

 نىاؿى +

رىبى +  ضى

 )إضافة نكف الكقاية مع ىذا الٌضمير( كذلؾ حٌتى ال تكسر الـ الفعؿ
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 كصيؼ اآلتي:إذف يمكف إضافة التٌ 
 

 
 أٌما الحاالت األخرل فال تغٌير.

 مثاؿ الفعؿ المعتؿ اآلخر:* 
إذا كاف آخره ألفنا ممدكدنا فإٌنو يبقى عمى حالو عند إسناده إلى ىذه الٌضمائر بينما إذا كاف 

 عمى الٌشكؿ اآلتي: آخره ألفنا مقصكرنا فإٌنو يتحٌكؿ إلى ألؼ ممدكدو 

 :مثاؿ الفعؿ المعتؿ اآلخر بألؼ ممدودة 
 دىنىاًني  م       
 دىنىانىا  نا 

 دىناهي   قي 
 دىنىاىىا  ىا 
 ىيمىادىنىا  ىيمىا 
 ىيفَّ دىنىا  ىفَّ  
 دىنىاؾى   ؾى  
 دىنىاؾً   ؾً  
 دىنىاكيمىا  كيمىا 
 دىنىاكيفَّ   كفَّ  

 
 
 
 
 

 

 
 ي

 
 ؼ  َـ  ع َـ  ؿ  َـ  ف ِـ ي ؼ َـ  ع َـ  ؿ َـ

 دنا +

+ ← (75) 
 

(42) 



الفعؿتوصيؼ  نحو :رّابعالفصؿ ال  

 

 
173 

 :مثاؿ الفعؿ المعتؿ بألؼ مقصورة 
 ىىدىاًني  م
 ىىدىانىا  نا 

 ىىدىاهي   قي 
 ىىدىاىىا  ىا 
ا  ىيمىا   ىىدىاىيمى
 ىىدىاىيفَّ   ىفَّ  
 ىىدىاؾى   ؾى  
 ىىدىاؾً   ؾً  
ا  كيمىا   ىىدىاكيمى
 ىىدىاكيفَّ   كفَّ  

 
 أم: 
 

لٌتفريؽ يككف يٌتصؿ الٌضمير )نا( بالفعؿ الماضي في حالي الٌرفع كالٌنصب عمى الٌسكاء كا
حسب آخر الفعؿ المٌتصؿ فإذا بيًنيى عمى الٌسككف فإٌف الٌضمير )نا( في محؿ رفع فاعؿ بينما إذا 

 بقي الفعؿ مبنينا عمى الفتح حكمنا عمى الٌضمير )نا( بأٌنو في محؿ نصب مفعكؿ بو.

 كلمٌتكضيح أكثر نضيؼ المثاؿ اآلتي:
لىنىا                       ٍلزى  ( ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ نصب مفعكؿ بو )نا     زى

ٍلزىؿى + نا  زى
ٍلزٍلنىا              )نا( ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ     زى

 
 

 ؼ َـ  ع َـ  ا ؼ َـ  ع َـ  ى

 ىىدىل +

 (76) الّضمير + ←ضمير نصب +
 

(42) 
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عرابو كالٌسابؽ  إبداؿ ضٌمة آخر الفعؿ فتحة كا 
 كالفاعؿ ىك ألؼ التٌثنية.

عرابو كالٌسابؽ  إبداؿ ضٌمة آخر الفعؿ كسرة كا 
ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ. كالياء   

 :الضمائرإلى  ةؿ المضارعافعإسناد األ 5-
 :اإلسناد إلى ضمائر الرفع 

ك ضمير إذا اٌتصؿ بو ضمير تثنية أك ضمير جمع أ»كىي كٌؿ فعؿ مضارع  األفعاؿ الخمسة:*
 (.11:ص، 3001العثيميف، ابف ) .«المؤٌنثة المخاطبة

 كىذه األفعاؿ ترفع بثبكت الٌنكف كتنصب كتجـز بحذفيا كتككف عمى األكزاف اآلتية:
 أٌما طريقة برمجتيا فتككف عمى الٌشكؿ اآلتي:

 كٌؿ فعؿ عمى كزف: تىٍفعىؿي + كفى 

  يىٍفعىؿي + كفى                     

 تىٍفعىؿى + افى                      

  يىٍفعىؿى + اف                                      

 تىٍفعىًؿ + م فى                      
 

 
ٌكلتو إلى فرع.   كىكذا يصبح الفعؿ المضارع المجٌرد أصال دخؿ عف يمينو إضافات فىحى

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ُـ و ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ ُـ و ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو ثبكت الٌنكف 
 كالكاك ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ. 

(81) 

(77) 

(80) 

(79) 

(78) 
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 :  حالتي الٌنصب كالجـز

 تفعمكا    
 يفعمكا    
 تفعال    
 يفعال    
 تفعمي    

 

( الٌنكف كحركتيا لتكصيؼ حالتي 20-31كارزميات )كفي ىذه الحاالت تيحذؼ مف الخ
 نصب كجـز األفعاؿ الخمسة.

 إذا اٌتصؿ بالفعؿ المضارع نكف الٌنسكة أصبح مبنينا عمى الٌسككف مثؿ: 
مٍ ←يىٍدخيؿي + فى   فاعؿ()فعؿ مضارع مبني عمى الٌسككف الٌتصالو بنكف الٌنسكة اٌلتي ىي فى يىٍدخي

 في إسناد الٌناقص عمى الٌنحك التٌالي:كقد تٌتحد بعض الٌصكر الٌمفظية 
"  يىٍدعيكف )مع نكف الٌنسكة( "عمى كزف يىٍفعيٍمفى

" ( يىٍدعيكف )مع كاك الجماعة( "عمى كزف يىٍفعيكفى  إعالؿ بالحذؼ )يٍدعيكيكفى
"  تىٍرًميف )مع نكف الٌنسكة( "عمى كزف تىٍفًعٍمفى

"  تىٍرًميف )مع ياء المخاطبة( "عمى كزف تىٍفًعيفى
"تىٍسعى   يفى )مع نكف الٌنسكة( "عمى كزف تىٍفعىٍمفى

 "  تىٍسعىيفى )مع ياء المخاطبة( "عمى كزف تىٍفعىٍيفى
 (713:، ص3071الٌسيد، ع)

 مس خس حس جسُّكمف ىذا القبيؿ نجد بعض اآليات القرآنية الكريمة كقكلو تعالى:

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص

 َّجن مم خم حم جم هلمل خل حل جل  مكلك خك حك جك مقحق مف

فعؿ مضارع منصكب أك مجزكـ باألدكات اٌلتي تسبؽ الفعؿ 
كعالمة نصبو أك جزمو حذؼ حرؼ الٌنكف ألٌنو مف األفعاؿ 

الياء( ضمير مٌتصؿ مبني الخمسة ككٌؿ مف )الكاك كاأللؼ ك 
 في محؿ رفع فاعؿ.

ىذه ىي حاالت 
األفعاؿ الخمسة 

في الحاليف: 
(  -)الٌنصب  الجـز
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فعؿ مضارع مجزـك أك منصكب بحذؼ حرؼ الٌنكف ألٌنو مف 
 األفعاؿ الخمسة كالكاك ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ. 

فعؿ مضارع مبني عمى الٌسككف الٌتصالو بنكف الٌنسكة اٌلتي 
 ىي فاعؿ. 

 لٌنسكة اٌلتي ىي فاعؿ. فعؿ مضارع مبني عمى الٌسككف الٌتصالو بنكف ا

( ألٌنو لك كاف مف األفعاؿ الخمسة أم عمى كزف [321ة: ]البقر  ، فكممة "يىٍعفكف" عمى كزف )يىٍفعيٍمفى
 )يىٍعفيكف( لحذفت النكف ألٌف الفعؿ )يعفكف( سيبؽ بأداة نصب )أف(.

 كلمٌتفريؽ بيف الٌصيغتيف يمكف اتٌباع الٌسبؿ اآلتية:
األفعاؿ الخمسة كيككف  أك نصب كحذؼ حرؼ الٌنكف فيك مفإذا سيبؽ الفعؿ بأداة جـز  -

ذا لـ يحذؼ حرؼ الٌنكف فيك فعؿ مضارع مبني عمى الٌسككف الٌتصالو بنكف  إعرابو ظاىرنا، كا 
 الٌنسكة اٌلتي ىي فاعؿ كيمكف أف نمٌثؿ ليذا األمر كما يمي:

 يدعكا
  )لـ( )أٍف( + يدعكف

 يدعكف                             
 

( مثؿ:إذا ذكر ضميرنا لجماعة النٌ  - ، أنتفَّ  سكة قبؿ الفعؿ )ىفَّ

 تعفكف ←أنتفَّ 
  يعفكف ←ىفٌ 

 ذكر الـ الٌتعميؿ قبؿ الفعؿ كعدـ حذؼ حرؼ الٌنكف مثؿ: -

 أكرمتكف لتعفكف عف صاحبي 
 أكرمتيف ليعفكف عف صاحبي 
 ←فعؿ مضارع + كفًل + أم: 

 األفعاؿ الخمسة مف الفعؿ الثالثي المزيد: صيغ استنتاج*
 ي بحرؼ نصؿ إلى:مزيد الٌثالثمف 
 
 
 
 

 فعؿ مضارع مبني عمى الٌسككف الٌتصالو بنكف الٌنسكة اٌلتي ىي فاعؿ.
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ييحذؼ عند تحكيمو إلى المضارع كتيكسر عيف الفعؿ، كتككف  زيادة اليمزة في أّوؿ الفعؿ: -
 الخكارزميات عمى الٌشكؿ:

 

 
 

 ي ُـ ؼ ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ
 ت ُـ ؼ ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 
: يبقى الفعؿ عمى حالو مع كسر عيف الفعؿ كتضاؼ حركؼ الّزيادة بتضعيؼ الحرؼ -

 المضارعة عف اليميف كلكاـز األفعاؿ الخمسة عف اليسار كاآلتي:

 

 
 ي َـ  ؼ َـ  ع ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ َـ  ع ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 
 الفعؿ كالحالة الٌسابقة كنحصؿ عمى: يعامؿ زيادة األلؼ في وسط الفعؿ:  -

 ي َـ  ؼ ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا

 ي َـ  ؼ َـ  ع ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ َـ  ع ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا

 مع الجمع المذٌكر

 مع المؤٌنث المخاطب

 مع المثٌنى

 مع الجمع المذٌكر

 خاطبمع المؤٌنث الم

 (82) مع المثٌنى
 

(42) 
(83) 

 

(42) 
(84) 

 

(42) 

(85) 
 

(42) 

(86) 
 

(42) 
(87) 

 

(42) 
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 ي ُـ ؼ َـ  ا ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت ُـ ؼ َـ  ا ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا ـ ثا
 
 

 ي ُـ ؼ َـ  ا ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ
 ت ُـ ؼ َـ  ا ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا ـ ثا
 
 
 

 األوزاف اآلتية: مزيد الثالثي بحرفيف نصؿ إلى مف 

 الوزف "انفعؿ" "ينفعؿ": ومنو خوارزميات األفعاؿ الخمسة تكوف عمى الّشكؿ: -

 ي َـ  ف ؼ َـ  ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ف ؼ َـ  ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ

 اث ـ ثا
 

 ي َـ  ف ؼ َـ  ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ف ؼ َـ  ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 

 

 

 

 كمنو نحصؿ عمى: :يفتعؿ –الوزف افتعؿ  -

 ت ُـ ؼ َـ  ا ع ِـ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 ت َـ  ف ؼ َـ  ع ِـ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 مع المثٌنى

 مع الجمع المذٌكر

 مع المفرد المؤٌنث المخاطب

 مع الجمع المذٌكر

 مع المثٌنى

(90) 
 

(42) 

(89) 
 

(42) 

(88) 
 

(42) 

(91) 
 

(42) 
(92) 

 

(42) 
 (93) مع المفرد المؤٌنث المخاطب

 

(42) 
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 ت َـ  ؼ ت َـ  ع ِـ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 

 :إلى نصؿ كمنوالوزف افعّؿ، يفعّؿ  -
 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا
 

 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 

 

 

 ي َـ  ؼ ت َـ  ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ت َـ  ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا ـ ثا

 ي َـ  ؼ ت َـ  ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ ت َـ  ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا ـ ثا

 مع الجمع المذٌكر

 المؤٌنث المخاطبمع المفرد 

 مع المثٌنى

 مع المثٌنى

 مع الجمع المذٌكر

 مع المفرد المؤٌنث المخاطب

(94) 
 

(42) 

(95) 
 

(42) (96) 
 

(42) 

(99) 
 

(42) 

(98) 
 

(42) 

(97) 
 

(42) 
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 كمنو نصؿ إلى:الوزف تفاعؿ، يتفاعؿ:  -
 ي َـ  ت َـ  ؼ َـ  ا ع َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ا ع َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا
 

 
 ي َـ  ت َـ  ؼ َـ  ا ع َـ  ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ا ع َـ  ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ا ع َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 : ومنو نصؿ إلى:تفّعؿ، يتفّعؿ الوزف -
 ي َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا
 

 ي َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 
 

 

 

 

 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ع َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 مع المثٌنى

 مع المفرد المؤٌنث المخاطب

 مع الجمع المذٌكر

 مع المثٌنى

 مع الجمع المذٌكر

 مع المفرد المؤٌنث المخاطب
(104) 

 

(42) 

(103) 
 

(42) 

(101) 
 

(42) 

(100) 
 

(42) 

(102) 
 

(42) 
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 نصؿ إلى األكزاف اآلتية: :مزيد الّثالثي بثالثة أحرؼ 

 كمنو نحصؿ عمى الخكارزميات اآلتية:يستفعؿ: –الوزف استفعؿ  - 

 ي َـ  س ت َـ  ؼ ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  س ت َـ  ؼ ع ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا
 
 

 
 ي َـ  س ت َـ  ؼ ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  س ت َـ  ؼ ع ِـ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 ت َـ  س ت َـ  ؼ ع ِـ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 
 كمنو نصؿ إلى: ، يْفَعْوَلؿالوزف افَعوَلؿَ  -

 ي َـ  ؼ ع َـ  و ؿ َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  و ؿ َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا ـ ثا
 

 ي َـ  ؼ ع َـ  و ؿ َـ  ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  و ؿ َـ  ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  و ؿ َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 

(105) 
 

(42) 

(106) 
 

(42) 

(109) 
 

(42) 

(107) 
 

(42) 

(108) 
 

(42) 

(110) 
 

(42) 
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ؿ - ؿ، يْفَعوَّ  كمنو نصؿ إلى: الوزف: افَعوَّ
 ي َـ  ؼ ع َـ  و و َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  و و َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا ـ ثا
 
 
 

 ي َـ  ؼ ع َـ  و و َـ  ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  و و َـ  ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  و و َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

، يفعاؿّ  -  كمنو نصؿ إلى: الوزف افعاؿَّ
 ي َـ  ؼ ع َـ  ا ؿ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ا ؿ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا ـ ثا
 

 ي َـ  ؼ ع َـ  ا ؿ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ا ؿ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  ا ؿ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 

  نحصؿ عمى األوزاف اآلتية: باعيمزيد الرّ مف 

(111) 
 

(42) 

(114) 
 

(42) 

(113) 
 

(42) 

(112) 
 

(42) 

(115) 
 

(42) 
(116) 

 

(42) 



الفعؿتوصيؼ  نحو :رّابعالفصؿ ال  

 

 
183 

 الوزف تفعمؿ، يتفعمؿ وىو المزيد بحرؼ ومنو نصؿ إلى: -

 ي َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ؿ َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ؿ َـ  ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا
 
 
 

 ي َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ؿ َـ  ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ؿ َـ  ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ت َـ  ؼ َـ  ع ؿ َـ  ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 
 الوزف افعنمؿ، يفعنمؿ وىو مزيد بحرفيف ومنو نحصؿ عمى: -

 ي َـ  ؼ ع َـ  ف ؿ ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ف ؿ ِـ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا ـ ثا
 

 ي َـ  ؼ ع َـ  ف ؿ ِـ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ف ؿ ِـ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  ف ؿ ِـ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا ـ ثا

 

(117) 
 

(42) 

(120) 
 

(42) 

(119) 
 

(42) 

(121) 
 

(42) 

(118) 
 

(42) 

(122) 
 

(42) 
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 الوزف اْفَعمّؿ، يْفَعمّؿ وىو مزيد بحرفيف أيًضا ومنو نصؿ إلى: -
 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ ِـ ؿ ؿ َـ  ا ف ِـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ِـ ؿ ؿ َـ  ا ف ِـ

 ثا ـ ثا
 

 ي َـ  ؼ ع َـ  ؿ ِـ ؿ ؿ ُـ و ف َـ
 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ِـ ؿ ؿ ُـ و ف َـ 

 ثا ـ ثا
 

 ت َـ  ؼ ع َـ  ؿ ِـ ؿ ؿ ِـ ي ف َـ
 ثا ـ ثا

 

 إلى ضمائر الّنصب: اإلسناد 
فإٌف الحركة اإلعرابية لمفعؿ المضارع ال تتغٌير باٌتصالو  كما رأينا في الفعؿ الماضي

ٌنما يقع الٌتغٌير عمى حرؼ المضارعة حسب أبكاب الفعؿ  بضمائر الٌنصب اٌلتي ذكرناىا سابقنا كا 
 .اٌلتي ذكرناىا في دراسة الفعؿ الماضي الٌثالثي

حيني  م      يىٍنصى
نىا  نا  حي  يىٍنصى

وي   قي  حي  يىٍنصى
يىا  ىا  حي  يىٍنصى
ييمىا  ىيمىا  حي  يىٍنصى
 ىٌف           ينصحييفَّ        
حيؾى   ؾى    يىٍنصى
حيؾً   ؾً    يىٍنصى
كيمىا  كيمىا  حي  يىٍنصى
كيفَّ          كيفَّ           ينصحي

حي +  يىٍنصى

(123) 
 

(42) 

(125) 
 

(42) 

(124) 
 

(42) 
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 ـى( كىك ما كاف عمى تيضاؼ نكف الكقاية مع الٌضمير المتكٌمـ المفرد ا لمنصكب )م( أٌما باب )كىري
، فقد ذكرنا أٌف كٌؿ األفعاؿ الزمة في ىذا الباب إال فعميف ال داعي إلعادتيما  كزف فىعيؿى  يىٍفعيؿي

 كعميو فال اٌتصاؿ األفعاؿ ىذا الباب بضمائر الٌنصب.

 ألؼ ممدكدة كذلؾ مثؿ: أٌما إذا كاف الفعؿ منتيينا بألؼ مقصكرة فإٌف ىذه األخيرة تتحٌكؿ إلى -

   يىٍنساني  م 
 يىٍنسانىا  نا 

 يىٍنساهي   قي 
 يىٍنساىىا  ىا 
 يىٍنساىيمىا  ىيمىا 
 يٍنساىيفٌ      ىفَّ   
 يىٍنساؾى   ؾى  
 يىٍنساؾً   ؾً  
 يىٍنساكيمىا  كيمىا 

 يٍنساكيفٌ   كٌف    
 

كف الٌتغيير يطرأ عمى كاألمر نفسو بالٌنسبة لألفعاؿ الخمسة فال يتغٌير شيئنا مف إعرابو كل
 فيٌتصؿ بجميع ضمائر الٌنصب، الٌضمائر المٌتصمة فالفعؿ اٌلذم يككف عمى كزف )يفعمكف، يفعالف( 

 
 
 
 
 
 
 

 يىٍنسى +
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 مثؿ: 
  يىٍيديكنىًني  م  

   يىٍيديكنىنىا  نا 
   يىٍيديكنىوي   قي 
  يىٍيديكنىيىا  ىا 
  يىٍيديكنىييمىا  ىيمىا 
  يىٍيديكنىييفَّ   ىفَّ  
  ديكنىؾى يىيٍ   ؾى  
   يىٍيديكنىؾً   ؾً  
 يىٍيديكنىكيمىا  كيمىا 
  يىٍيديكنىكيفَّ   كفَّ  

في حيف الفعؿ اٌلذم يككف عمى كزف )تفعمكف، تفعالف( ال يمكف اٌتصالو مع ضمائر  
الٌنصب المخاطب كعميو يقتصر اٌتصالو عمى ضمائر الٌنصب المتعٌمقة بالمتكٌمـ كالغائب كذلؾ 

 مثؿ:
  ًنيتىٍنفىعكنى   م  

  تىٍنفىعكنىنىا  نا 
  فىعكنىوي ين  قي 
  تىٍنفىعكنىيىا  ىا
  تىٍنفىعكنىييمىا  ىيمىا 
  تىٍنفىعكنىييفَّ   ىفَّ  

 
 
 
 

 يىٍيًدياف + يىٍيديكفى +

 ييديانني  م 
  ييدياننا  نا
  ييديانو  قي 
 ييديانيا  ىا
 ييديانيما  ىيمىا
 ييديانيفٌ   ىفَّ 
 ييديانؾى   ؾى 
 ييديانؾً   ؾً 
 ييديانكما  كيمىا
 ييديانكفٌ   كفَّ 
 

 تىٍنفىعىاًف + تىٍنفىعيكفى +

 تنفعانني  م
 تنفعاننا  نا
 تنفعانو  قي 
 تنفعانيا  ىا
 تنفعانيما  ىيمىا
 تنفعانيفٌ   ىفَّ 
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  تنفعيني  م 
 تنفعيننا  نا   
 تنفعينو  ق   
 تنفعينيا  ىا   
 تنفعينيما  ىما   
 تنفعينيفٌ   ىفٌ    

 اّتصاؿ األفعاؿ بنوف الّتوكيد: -6

الحقة صرفية مف لكاحؽ الكممات العربية كىي نكعاف: مثٌقمة »ىي  ف الّتوكيد:تعريؼ نو -6-1
أٌنيا تدٌؿ عمى تقكية الفعؿ كتككيده كتخميصو مف مفتكحة، كمخٌففة ساكنة، ككاضح مف تسميتيا 

 (.711:، ص3071الٌسيد، ) .«معنى االستقباؿ
تكمف تككيد  حركؼ كفائدتياكنفيـ مف ىذا الٌتعريؼ أٌنيا تختص باألفعاؿ دكف األسماء أك ال

الفعؿ الماضي ال يؤٌكد، ألٌف معناه »الفعؿ اٌلذم لـ يقع بعد كليذا يذىب الٌسيد عبد الحميد إلى أٌف 
ال يٌتفؽ مع ما تدٌؿ عميو نكف الٌتككيد، كفعؿ األمر يجكز تككيده مطمقنا ألٌنو لالستقباؿ كأٌما الفعؿ 

 (.711:، ص3071الٌسيد، ) .«ب كامتناعالمضارع فمتككيده ثالث حاالت: جكاز، ككجك 

مف البدييي أٌف الفعؿ الماضي ال يؤٌكد ألٌنو كقع بالفعؿ كمضى زمف عمى انقضائو فتككيده 
ىك نكع مف العبث الٌميـٌ إال إذا أفاد الحاضر كقكلنا: جاء جاء المسافر، فينا الٌتككيد يككف بتكرار 

 الفعؿ ال بنكف الٌتككيد.
ضارع فيما مناط الٌتككيد ككف الفعؿ لـ يقع بعد فيك بحاجة إلى تككيد أٌما فعؿ األمر كالم

 خاٌصة  عند الٌشاؾ أك المنكر.
كما ييٌمنا في مقامنا ىذا ىك صكرة إعراب الفعؿ اٌلذم تدخؿ عميو نكف الٌتككيد بغض 

 الٌنظر عف ككف الٌتككيد كاجب أك جائز.
 
 

 تىٍنفىًعيفى +
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 طريقة توكيد الفعؿ: -6-2
 كىنا نمٌيز طريقتيف:

 ألكلى: اٌتصاؿ مباشر: كىي اٌتصاؿ نكف الٌتككيد بالفعؿ اٌتصاال مباشرنا كفي ىذه الحالة ييبنى ا
 ، مثؿ:الفعؿ المضارع عمى الفتح مطمقنا بغض الٌنظر عف ككنو صحيح اآلخر أك معتال

 

 + ٍف        يىقيكلىٍف                 
 + فَّ        يىقيكلىفَّ                 

فٍ                  + ٍف         يدعكى
فَّ      + فَّ         يىدعكى

 + ٍف         يمًشيىفٍ         
 + فَّ         يىمًشيىفَّ    

 
  الثٌانية: اٌتصاؿ غير مباشر: كالمقصكد ىنا ىك اٌتصاؿ نكف الٌتككيد باألفعاؿ الخمسة كىذا ما

 كما يمي: عراب فاألصؿ في ذلؾيجعؿ الٌنكف ال تٌتصؿ مباشرة بالفعؿ دائمنا تٌتصؿ بنكف اإل

 األفعاؿ الخمسة كىي ما كانت عمى األكزاف اآلتية:
 تىفعميفَّ  تفعمكف
 يىفعىميفَّ   يفعمكف

 تىفعميفَّ  الف + فتفع
 يىفعىميفَّ  يفعالف 

 

 تىفعميفَّ   تفعميف
 
 

 
 

ع بثبكت الٌنكف المحذكفة مع الكاك الٌتصالو فعؿ مضارع مرفك 
 بنكف الٌتككيد كالكاك فاعؿ.

فعؿ مضارع مرفكع بثبكت الٌنكف المحذكفة لكراىة تتابع األمثاؿ 
 كاأللؼ ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ.

فعؿ مضارع مرفكع بثبكت الٌنكف المحذكفة لكراىة تتابع األمثاؿ 
 مبني في محؿ رفع فاعؿ.كالياء المحذكفة ضمير مٌتصؿ 

 يمشي

 يٍدعيك

 يقكؿي 

فعؿ مضارع مبني عمى الفتحة 
الٌظاىرة عمى آخره الٌتصالو بنكف 

 )الخفيفة أك الثٌقيمة(الٌتككيد 
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 تفعمينىفَّ ك  فَّ تفعالنً ك  تفعالًنفَّ ك  يفعمكنىفَّ ك   تفعمكنىفَّ  كاألصؿ في ىذه األفعاؿ أف يقاؿ:
كحذفت الٌنكف الٌدالة عمى األفعاؿ الخمسة لكراىة تباع ثالث نكنات حٌتى ال تحذؼ نكف الٌتككيد 
ـٌ التقى الكاك الٌساكف كالياء الٌساكنة مع الٌساكف ألٌف )الٌنكف المشٌددة  اٌلتي جيء بيا لتككيد الفعؿ ث

ما تحذؼ ألؼ التٌثنية ألٌف حذفيا يجعؿ ىي نكناف أكالىما ساكنة( كىكذا حذفت الكاك كالياء بين
 الفعؿ بمعنى المفرد.

 توكيد فعؿ األمر الّناشئ مف األفعاؿ الخمسة: -6-3
نعمـ أٌف فعؿ األمر ييبنى عمى ما يجـز بو مضارعو كعميو فإٌف األمر مف األفعاؿ الخمسة 

 يككف عمى الٌشكؿ اآلتي: 
 اٍفعىميفَّ   افعمكا
 ليىٍفعىميفَّ   ًليفعمكا

 اٍفعىالفَّ  افعال + ف
 ليٍفعىالفَّ   ليفعال

 

 اٍفعىًمفَّ   افعمي
 

أم ننتقؿ مف ىذه األفعاؿ المضارعة بحذؼ حرؼ المضارعة مف األفعاؿ المخاطبة 
ضافة الـ األمر لممضارع الٌداؿ عمى الغائب ثـٌ نحذؼ الٌنكف الٌدالة  عمى األفعاؿ كتعكيضيا بألؼ كا 

بحذفيا، ثـٌ نضيؼ نكف الٌتككيد لكٌؿ فعؿ مع حذؼ )الكاك كالياء(  الخمسة ألٌف ىذه األفعاؿ تجـز
 لمٌسبب المذككر آنفنا.

:الفعؿ ال -7  الـز
 كاآلتي: وىك كٌؿ فعؿ يكتفي بمرفكعو )الفاعؿ( كيمكف تمخيص حاالت

 

 

 

 

فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ الٌنكف ألٌنو مف األفعاؿ الخمسة 
 كالكاك المحذكفة ضمير مٌتصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ.

فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ الٌنكف كاأللؼ ضمير مٌتصؿ 
 مبني في محؿ رفع فاعؿ.

 عؿ.فعؿ أمر مثؿ سابقيو كالياء المحذكفة مبنية في محؿ رفع فا
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 :كٌؿ فعؿ كاف عمى األكزاف اآلتية 
) ـى  فىعيؿى )كىري

 تىفىعَّؿى إذا دٌؿ عمى المطاكعة )تكىسَّر(
 )انبجس(اٍنفىعىؿى 

(                                            أفعاؿ الزمة  اٍفعىمىٌؿ )اٍقشىعرَّ
( أراد شيئنا كعدلو ـى ٍنجى  اٍفعىٍنمىؿى )اٍحرى

 اٍفكىعىؿَّ )اٍككىىىدَّ( ارتعد الفرخ
 اٍفعىٍنمىى )احرنبى( انتفش الديؾ لمقتاؿ

  الٌتعٌدم "  تعمَّـ. -لفعميف فإٌنو يصير متعٌدينا لكاحد مثؿ: عمَّـأٌما إذا كاف األصؿ في "تىفىعَّؿى

 )كٌؿ فعؿ دٌؿ عمى نظافة أك ضٌدىا )دنس 

 نظيؼى 
 طىييرى 
ؤى   كىضي

 أفعاؿ الزمة                                       
 نىجيسى 
 قىذيرى 
 دىنيسى 

 

 

 عى  بيفى جى   :مثؿ ما دٌؿ عمى سجية  (711، ص:7999ػالتي، )ڤ.  ضيجى نى  شىجي

 طريقة تعدية األفعاؿ الالزمة: -7-1
صيغة المفعكؿ التٌاـ مثؿ: "مأككؿ"  تكتفي بمرفكعيا كال يأتي منيا األفعاؿ الالزمة معمـك أفٌ 
 ء اٌلتي تعكد عمى المفعكؿ  بو مثؿ: أكمتو.ايكال يٌتصؿ بيا ال

.... 
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كلكف ىناؾ طرؽ تجعؿ الالـز متعٌدينا كتجعؿ المتعٌدم لمفعكؿ كاحد متعٌدينا لمفعكليف كما 
  :ثالثة مفاعيؿ كىذه الٌطرؽ ىيتجعؿ المتعٌدم لمفعكليف متعٌدينا ل

 :إضافة اليمزة 

مىو( ← أ + فعؿ الـز = فعال متعٌدينا مثؿ: أ + دىخىؿ ؿى )أىٍدخى  أٍدخى
 :ألؼ المفاعمة 

 و(سامح) سامح         فعال متعٌدينا مثؿ: سمح←فعؿ الـز + ا )بعد الحرؼ األٌكؿ( 
 (تشديد الكسط أم الٌتضعيؼ: )لعيف الفعؿ الٌثالثي المجٌرد: 

 (فٌرح )فٌرحو               فعال متعٌدينا مثؿ: فرح←فعؿ الـز + تشديد الكسط 
 :حذؼ حرؼ الجر 

 فعال متعٌدينا، ←حرؼ جر  -فعؿ الـز + جار كمجركر 
 تمٌركف الٌديارى  ←حرؼ جر -تمٌركف بالٌديار 

 :االستثناء 

 فعال متعٌدينا ←فعؿ الـز + فاعؿ + استثناء 
 زيدنا )أم استثنينا زيدنا عف القياـ(← مثؿ: قاـ + القـك + إال

 
 :مع كاك المعٌية 

 فعال متعٌدينا،  ←فعؿ الـز + كاك المعية
 زيدنا )أم قمت أصاحبي زيدنا( ←قمت + ك

  حمؿ الفعؿ عمى الفعؿ إذا كاف في معناه أم الٌتضميف الٌنحكم كىك أف ييٍشرىبى فعؿ الـز
فعال متعٌدينا، مثؿ قكلو تعالى:               معنى فعؿ متعدٍّ فيتعٌدل تعديتو، فعؿ الـز

 يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ 

 [321البقرة: ]  َّ ين ىن نن من  زن رنمم ام

 متعٌدينا             تعزمكا

 ا

تشديد 
 الوسط

 معنى الٌتعٌدم

مّْفى معنى تىٍنكيكا  ضي
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 اليمزة كالٌسيف كالتٌاء: إضافة 

استخرج )استخرجو(  ←فعال متعٌدينا مثؿ: ا + س + ت + خرج  ←ا + س + ت + فعال الزمنا 
 (11:، ص3001، الحمالكم)

 الفعؿ المتعّدي وعالماتو: -8
الفعؿ المتعٌدم ىك كؿ فعؿ ال يكتفي بمرفكعو )الفاعؿ( سكاء تعٌدل إلى مفعكؿ كاحد أك 

 مفعكليف أك ثالثة كقد لٌخصت ىذه األنكاع عمى الٌشكؿ اآلتي:
 فعؿ
 

 
 

    
 
 

 (719:ص، 7999، ػالتيڤ)
 

بحذؼ األفعاؿ المتعٌدية جدِّا يمكف حصرىا كثيرة  :األفعاؿ المتعّدية إلى مفعوؿ واحد -9-7
إلى مفعكليف كاألفعاؿ المتعٌدية إلى ثالثة مفاعيؿ ككذا حذؼ األفعاؿ الالزمة اٌلتي 
حٌددناىا سابقنا كفيما يمي سنحٌدد األفعاؿ المتعٌدية إلى مفعكليف كالمتعٌدية إلى ثالثة 

 مفاعيؿ.

 :األفعاؿ المتعّدية إلى مفعوليف -8-2

 تي:كىي أقساـ كاآل

ىي ظٌف كأخكاتيا كال ييٌمنا انقساميا إلى: أفعاؿ يقيف، أفعاؿ رجحاف،  :أصميما مبتدأ وخبر - أ
 أفعاؿ تحكيؿ، ألٌف ما ييٌمنا في دراستنا أٌنيا تتعٌدل إلى مفعكليف ككفى، كىي كما يمي:

متعدٍّ إلى 
 ثالثة مفاعيؿ

متعدٍّ إلى  مفعكؿ كاحد
 مفعكليف

أصميما مبتدأ 
 كخبر

ليس أصميما 
 مبتدأ كخبر
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 ظفَّ 
ًسبى   حى
اؿى   خى
ـى   زىعى
 عىدَّ 

ـى( ًم  رأل )بمعنى عى
ـى  ًم  عى
دى   كىجى
 أىٍلفىى
 دىرىل
بَّ   رى صى
دَّ   رى
 تىرىؾى 
ذى   تىخى
ذى   ًاتَّخى
عىؿى   جى

ـى فيك مف أخكات ظفَّ كالٌضابط في ذلؾ أف يميو ًاسماف منصكباف مثؿ:  ًم رأل إذا كاف بمعنى عى
ـى نىاًفعنا.رأيتي العً   ٍم

" مثؿ:  رى أٌما إذا تبعو اسـه منصكبه كاحده فيك فعؿ متعدٍّ لمفعكؿو كاحد كيككف بمعنى "بىصى
 رأيتي شجرةن. 

 

 

 

 

 

 فعؿ ماضو مف أخكات ظىفَّ 



الفعؿتوصيؼ  نحو :رّابعالفصؿ ال  

 

 
194 

 الّتعّدي لمفعوليف ليس أصميما مبتدأ وخبر: - ب
 أفعاؿ المنًح كالعطاًء كىي:

 أعطى
 منح
 كىب
 كىسىا
 مىأل
 

 كٌؿ ما جاء في معناىا

 كٌؿ فعؿ متعدٍّ إلى مفعكؿ كاحد يمكف أف يدخؿ في ىذه الٌزمرة بأحد شرطيف:
 :إضافة اليمزة 

 فعؿ متعدّْ لمفعكليف  ←أ + فعؿ متعدّْ لمفعكؿ كاحد 
 أٍنسىى الٌرجؿى األٍمرى  ←: أ + نىًسيى الٌرجؿي األٍمرى مثؿ

 :تضعيؼ الحرؼ الثٌاني مف الفعؿ 

 فعؿ متعدّْ لمفعكليف                   فعؿ متعدّْ لمفعكؿ كاحد 

رةن  رةن  األستاذي الٌطالبى  عى سىمَّ                            مثؿ: سىًمعى الٌطالبي محاضى  محاضى

 عمى الٌدكاـ عند المخاطبة  مفعوليف أفعاؿ تحتاج إلى -ج
 مثؿ: أمرتيؾى إحضارى شيءو.

 ندنا.زٌكجتيؾى ى
 ًكٍمتيؾى شىعيرنا.

 

 

 

.... 

 فعؿ ماضو مبني عمى الفتح متعدٍّ إلى مفعكليف

 نيتضعيؼ الحرؼ الثّا

 تضعيؼ الميـ الحرؼ الثّاني
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 كىي:األفعاؿ المتعّدية إلى ثالثة مفاعيؿ:  -9-2
 أنبأ 
 أرل
 أٍعمىـ
بَّرى   خى
 أخبىرى 
دَّثى   حى

سالفنا، ىا رأيناقبؿ األلؼ المقصكرة كقد  )أرل( أصميا )أرأل( فحذفت اليمزة الثٌانية لثقميا
 (.77ينظر الخكارزمية )

 كالٌضابط في ىذا أف يمي الفعؿ )أرل( ثالثة مفاعيؿ مثؿ: أرينا القكـى البىٍئسى كاقعنا. 
 أٌما إذا تميو مفعكال كاحدنا فيصبح بمعنى "رأل" لممفرد المتكٌمـ مثؿ:  

 رأيتي الجامعةى اٌلتي أدرس فييا.
  رأل أحمدي صديقىو مف بعيد.

األفعاؿ اٌلتي ذكرناىا ىي في صيغة الماضي كلكف عمميا ال يتغٌير في لذكر أفَّ كالجدير با
 صيغتي المضارعة كاألمر أٌما بناؤىا لممجيكؿ فينقص لكٌؿ زمرة مفعكال أم أٌف:

 أفعاال الزمة   إلى مفعكؿ كاحداألفعاؿ المتعٌدية 

 ية لمفعكؿ كاحدأفعاال متعدٌ                    األفعاؿ المتعٌدية إلى مفعكليف 

أفعاال متعٌدية إلى مفعكليف كيصبح    األفعاؿ المتعٌدية إلى ثالثة مفاعيؿ
 المفعكؿ األٌكؿ نائبنا لمفاعؿ.

 
 الفعؿ الّناقص )الّناسخ(: -9

كيسٌمى ًاسمو األٌكؿ ىك كٌؿ فعؿ يدخؿ عمى المبتدأ كالخبر فيغٌير حكميا بحيث يرفع 
نكعاف ىما: كاف كأخكاتيا، أفعاؿ المقاربة كالفرؽ بينيما أٌف كينصب الثٌاني  كيسٌمى خبره، كىك 

 فعؿ ماضو متعدٍّ إلى ثالثة مفاعيؿ

 البناء لممجيكؿ

 البناء لممجيكؿ

 البناء لممجيكؿ
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فال يمزميا ذلؾ كفيما يمي  "كاف"أفعاؿ المقاربة ييشترط في عمميا أف يككف الخبر جممة فعمية أٌما 
 سنذكر كٌؿ مف المجمكعتيف عمى حدة عمى الٌنحك التٌالي:

 كاف وأخواتيا:  -9-1
 كاف

 أصبح 
 أضحى
 أمسى 
 ظؿٌ 
 بات
 صار
 مازاؿ
 مافتئ
 مابرح
 ماانفؾ
 ليس
 آض

  

 كالجدير بالٌذكر أٌف بعض ىذه األفعاؿ يأتي تامِّا أم يكتفي بمرفكعو كىذه األفعاؿ ىي:

 :جح  مجحج مث هتُّ كاف إذا جاءت بمعنى )حدث، حصؿ، كقع( كقكلو تعالى 

[ أم قع فيقع، ككقكلنا: كاف 771البقرة: ] َّمس خس حس جس مخ جخ مح

 رني.حدثه أٌخرني أم حصؿ حادث أخٌ 
فه كبعده فاء مٌتصمة بفعؿ أٌما اسـ  اإلشارة يجب أف كالٌضابط ليا أف يمييا اسـ نكرة مينىكَّ

 يككف بعد "كاف" متبكعنا باسـ معٌرؼ باأللؼ كالالـ.

فعؿ ماضو ناقص مبني عمى الفتح يرفع األٌكؿ كيسٌمى 
 اسمو كينصب الثٌاني كيسٌمى خبره
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"كاف" كيتكٌقؼ عمى )اٌلذم، اٌلتي، ما( كيمييا فعؿه يدٌؿ بأٌما االسـ المكصكؿ فيككف مسبكقنا 
 لٌرجاء كذلؾ مثؿ: عمى الكالـ أك الٌتكٌقع أك ا

 كاف غيثه فنبت الٌزرع
  ←منٌكف + ؼ + فعؿ 7كاف + س

 

 مثاؿ اسـ اإلشارة بعد كاف:
 قاؿ الٌشاعر:

ـي يا أيُّيا   الٌرجؿي المعٌمـ غيره     ىال لنفسؾ كاف ذا الٌتعمي
 "كاف" فعال تامِّا← + الػ + س 1كاف + س

 :مثاؿ اسـ المكصكؿ
كنا                    رىجى

 اٌلذم     تكٌقعنا         
 "كاف" فعال تامِّا                         تحٌدثنا عنو     كاف +  اٌلتي  +

 تكٌممنا عنو       ما         
 تحٌدث )تكٌمـ عنو الٌناس(          

 أك
 اٌلذم              يتكٌقع        

 مِّا"كاف" فعال تا         نرجك               كاف +  اٌلتي + 
 نخشى                ما         
  بزمف الٌصباح دكف االستمرار.أصبح: إذا كاف الفعؿ مقٌيدنا 

 .أمسى: إذا كاف الفعؿ مقٌيدنا بزمف المساء 

 [ 71انّروو: ]َّمه ينجه ىن من خن ُّكىذا ما تدٌؿ عميو اآلية الكريمة:
ى كالثٌانية  قضى ليمة أم نزؿ كيمكف القياس عمييا أضحى كبات فاألكلى بمعنى حدث ضيحن

 ليال كعميو نستطيع ضبط تماـ ىذه األفعاؿ كاآلتي:

 "كاف" فعال تامِّا أم فعؿ ماضو مبني عمى الفتح الٌظاىر عمى آخره.

 كاف
 كٌنا
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 أصبح  
 أضحى  
 أمسى  
 بات    

 أك
 أصبح
 أضحى
 أمسى
 بات 

 :بعض امتيازات كاف 
 تأتي زائدة ال عمؿ ليا كذلؾ بشرطيف: - أ

 .أف تككف بمفظ الماضي 

 أف تقع بيف شيئيف متالزميف. 
 (791:ص، 7999، ػالتيڤ)

 كاف زائدة ال عمؿ ليا← أم: س + كاف + س
رُّؾ ففي ىذا األمر  ("مثؿ: ما كاف ضى رُّ  "كاف ىنا بيف مبتدأ )ما( كالخبر )ضى

 كاف فعال زائدنا ال عمؿ لو←ع + كاف +  أك: ع
 مؿ لياكاف ال ع←مثؿ: أتى كاف عميّّ 

 (791:ص، 7999، ػالتيڤ)أك "لك" الٌشرطيتيف. بعد "إف"  قد تيحذؼي مع اسميا جكازنا - ب

 خبر كاف المحذكفة مع اسميا جكازنا إف+←منصكب 7+ س أم: إفٍ 

 مثؿ: إف سيكنا فقد عفكنا عنؾ، كالٌتقدير: إف كاف خطأيؾى سيكنا فقد عفكنا عنؾ
 أك: 

 االسـ الٌنكرة ىك خبر كاف المحذكفة مع اسميا جكازنا←لك + اسـ نكرة منصكب

ا ًحيفى +  فعال تامِّ

 + فترة زمنية محٌددة
، الٌميمة، المساء  اليـك

ا  فعال تامِّ
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 ةن مثؿ: تقٌدـ كلك خطكةن كالٌتقدير: تقٌدـ كلك كاف الٌتقٌدـ خطك 

قد تحذؼ كحدىا كجكبنا كيعٌكض عنيا ما الٌزائدة كذلؾ بعد أف المصدرية المدغمة في "ما"  -ج
 مثؿ قكؿ الٌشاعر:

بىعي   أبا خراشة أٌما أنت ذا نفرو   فإٌف قكمي لـ تأكميـ الضّْ
 (791:ص، 7999، ػالتيڤ) .ف كنت ذا نفرو كاألصؿ: إ

 كالٌضابط في ىذه الحاؿ:
 مرفكع + اسـ منصكب  أٌما + ضمير رفع أك اسـ

 

 (791:، ص7999، ػالتيڤ) .فا ىي كاسميا كخبرىا بال عكض بعد إقد تحذؼ جكازن  -د 

 كالٌضابط في ذلؾ: 
 ك + إف + الجممة األكلى ←كاف + اسميا + خبرىا + قاؿ + إٍف 

 كذلؾ كقكؿ الٌشاعر: 
ف ف        كاف فقيرنا ميٍعًدمنا قالت كا   قالت بنات العْـّ يا سممى كا 

 يجكز حذؼ نكف "كاف" مع الكاك قبميا بالٌشركط اآلتية: -ى
 .أف تككف بمفظ المضارع 

 .أف يككف المضارع مجزكمنا 

 ٌنكف ساكف.أال يقع بعد ال 

  .(791:ص، 7999، ػالتيڤ). )أف ال تككف مٌتصمة بضمير 

 [12المٌدثر:] َّمسهس هث مث هت ُّكىذا مثؿ قكلو تعالى عمى لساف الكيٌفار 
 

 

 

 

 

كاف محذكفة + اسـ كاف مرفكع +   
 خبرىا كىك االسـ المنصكب
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 كالٌضابط ليذا:
 
 

 أداة جـز +       + عدـ االٌتصاؿ بضمير        أداة جـز +
 

 

 كالمٌيـ أٌف:
 أؾ
 نؾ
 تؾ

 

 ناقصة أحياننا كىي:لكٌنيا تأتي  كفي المقابؿ ىناؾ أفعاؿ تاٌمة
 عاد: إذا كاف بمعنى "أصبح" أك "صار".
 غدا: إذا كاف بمعنى "أصبح" أك "صار".
 راح: إذا كاف بمعنى "أصبح" أك "صار".

 : مثؿ قكليـ ما جاءت حاجتؾ أم ما كانت حاجتؾ.جاء
 قعد: مثؿ قكليـ: أرىؼ شفرتو كأٌنيا حربة أم صارت كالحربة.

 (19:، ص7991، شكمميال) .آض: صار كأصبح

 كىناؾ مف لـ يمحؽ ىذه األفعاؿ باألفعاؿ الٌناقصة كيجعؿ منصكبيا حاال.

  ليس": بالحروؼ المشّبية" 
 .التك  الك  ماك  إف بيتيا في الٌنفي كىي:كىي حركؼ تعمؿ عمؿ "ليس" كشا

كىك عنكاف مختصر إذ أٌف األصؿ أف يقاؿ: أفعاؿ المقاربة كالٌرجاء  أفعاؿ المقاربة: -9-2
جممة فعميا مضارع  كالٌشركع كىي أفعاؿ ناقصة تعمؿ عمؿ "كاف كأخكاتيا" بشرط أف يككف خبرىا

 .في عدـ ضٌميا إلى كاف كأخكاتيامسبكقنا بأف مصدرية، كرٌبما يككف ىذا الٌسبب األٌىـ 

 أككفي 
 نككفي 
 تككفي 
 يككفي 

 أؾي 
 نؾي 
 تؾي 
 يؾي 

 أنتى 
 ىي
 ىك

اىر عمى فعؿ مضارع ناقص مجزـك بأداة جـز كعالمة جزمو الٌسككف الظٌ 
، ىك، ىي(  الٌنكف المحذكفة ك)كاف( ضمير مستتر تقديره )أنا، نحف، أنتى
 كاالسـ المنصكب بعدىا خبرىا أك يككف محذكفنا يتعٌمؽ بو الجار كالمجركر.
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 إذنا ىذه األفعاؿ تتكٌكف مف ثالث مجمكعات ىي:
 أفعاؿ المقاربة: - أ

 كاد
 أٍكشىؾى 
 كىريبى 
 قرب

 أفعاؿ الٌرجاء: - أ

 عسى
 حرل

 اخمكلؽ

 أفعاؿ الٌشركع: كىي كثيرة أىٌميا: -ج
 طىًفؽى 
 أنشأ

 أخذ )بمعنى بدأ(
 بدأ
 ىبَّ 
 انبرل

 (.303:، ص7999، ػالتيڤ)

 خصائص )عسى، اخمولؽ، أْوَشَؾ(: -9-2-1
الٌتماـ: تأتي ىذه األفعاؿ تاٌمة كذلؾ أف يخميكى الفعؿ اٌلذم يأتي بعدىا مف ضمير مستتر أك ظاىر 

 فاعال ليا. اٌلتي قبمو مصدرنا مؤٌكال د ما قبميا كعميو يصبح الفعؿ كأفيعك 

 فعؿه ماضو ناقص مبني عمى الفتحة الٌظاىرة عمى آخره.

رة منع مف فعؿه ماضو ناقص )األٌكؿ كالثٌاني( كالىما مبني عمى الفتحة المقدٌ 
 ظيكرىا الٌتعٌذر كاألخير مبني عمى الفتحة الٌظاىرة عمى آخره.

 فعؿه ماضو ناقص مبني عمى الفتح الٌظاىر عمى آخره. 

 مبني عمى الفتحة المقٌدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا الٌتعٌذر.
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 جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّمثؿ قكلو تعالى: 

 [77]الحجرات:  َّمل  خل حل جل مك لك خك حك
 كالٌضابط:

 عسى
 فعال تامِّا +      + أٍف +  اخمكلؽ
 أكشؾ

 

 تعّدد اإلعراب عمى ثالثة وجوٍه ىي: -9-2-2
 مثؿ: "أف"إذا كاف الفاعؿ اسمنا ظاىرنا لمفعؿ اٌلذم يأتي بعد 

 
 ربّْي -عسى أف يرحمني ربّْي

 
 (.301:، ص7999، ػالتيڤ)

 كمنو نستنتج:
 عسى

 أٍف + فعؿ مضارع + اسـ ظاىر   اخمكلؽ +
 أكشؾ

 
اٌتصاؿ )عسى( بضمير نصب يجعميا حرفنا مشٌبينا بالفعؿ بمعنى لعٌؿ كالٌضمير بعدىا اسميا  -

 (.301:، ص7999، ػالتيڤ) .عساؾ تنجحكالجممة خبرىا، مثؿ: 

 

 

 

فعؿ مضارع ال يحمؿ 
ضميرنا يعكد عمى االسـ 

 قبميا

فاعال ىك المصدر المؤٌكؿ 
 ف + فعؿ(مف )أ

 

 فاعؿ "يرحمني" كالمصدر المؤٌكؿ فاعؿ "عسى".

 اسـ عسى كالمصدر خبرىا كالٌتقدير: )عسى ربي يرحمني(.

 مبتدأ كما قبمو خبر "عسى".

 فاعؿ )عسى، اخمكلؽ، أكشؾ(

 اسـ )عسى، اخمكلؽ، أكشؾ(

 مبتدأ كما قبمو خبر )عسى، اخمكلؽ، أكشؾ(
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 كمف ىذا الكالـ نصؿ إلى ما يمي:

  )نػ( ي           
  نا 
  ؾى  
  ؾً  
  كيمىا 

  كفَّ    + فعؿ      عسى +  
 قي   

  ىا 
  ىيمىا 
 ىـ 
 ىفَّ  

 
  تحّوؿ الفعؿ إلى معنى االسـ: -11

 (.30:، ص7991منصكر،)كيحصؿ ىذا األمر إذا أريد مف الفعؿ مجٌرد الٌمفظ 
 كيككف ذلؾ بعٌدة أمكر ىي:

 :)كأف  إلى فعؿفعؿ إلى فعؿ أك اسـ كاألمر سيَّاف إسناد  الّتحّدث عف الفعؿ )اإلسناد إليو
، تدخؿ كاف عمى الجممة االسمية فأصبح الفعؿ "دخؿ" مبتدأ  يقاؿ: دخؿ ىك فعؿ ماضو

.)  بإسناد الخبر إليو )فعؿ ماضو
 كمنو نستنتج أٌف: 

 + ضمير فصؿ + خبر                                             فعؿ + ىك + اسـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

مير الٌنصب المٌتصؿ( حرؼ مشٌبو بالفعؿ )عسى( + اسمو )ض
 + خبره )الجممة الفعمية(

مرفكع بضٌمة مقٌدرة منع مف مبتدأ 
ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة 

 الحكاية
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 ف

 فعؿ +        فعؿ + فعؿ 
 

 ميو:دخوؿ حروؼ الجر ع 

، فينا )استخرج(کكىذا األمر يحدث كثيرنا في متكف الٌنحك كنٌظمو مثؿ: كالفعؿ الٌسداسي 
)استخرج( كالمقصكد كمو الٌمفظ فقط كعميو أصبح دخمت الكاؼ كىي حرؼ الجر عمى الفعؿ 

 بمعنى االسـ.

 كمنو نخمص إلى:
 حرؼ جر +     حرؼ جر + فعؿ 

 
 

 :اإلضافة 

مثؿ: بابي ظفَّ كأخكاتيا، فينا ظفَّ مضاؼ إليو فأصبحت  كىي أف يضاؼ اسـ إلى فعؿ،
 بمعنى االسـ ألٌنيا مقصكدة لفظنا فقط.

 كمنو نخمص إلى:
 +                            اسـ نكرة غير منٌكف + فعؿ

 
 
 
 
 
 

اسـ )فاعؿ( مرفكع كعالمة رفعو ضٌمة مقٌدرة عمى آخره منع 
 مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية.

اسـ مجركر بحرؼ الجر المذككر كعالمة جٌره كسرة 
عمى آخره منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة  مقٌدرة

 الحكاية.

اسـ نكرة غير منٌكف 
 كىكمضاؼ

اسـ )مضاؼ إليو مجركر بكسرة مقٌدرة 
عمى آخره منع مف ظيكرىا اشتغاؿ 

 المحؿ بحركة الحكاية(
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 :الّتسمية بالفعؿ 

ـ ىناؾ كىذا ينطبؽ عمى أم فعؿ سيمّْي بو شخص كجرل ذلؾ بيف فئة معٌينة ككما ىك معمك 
 الحؽ... تبدأ بفعؿ مثؿ: تأبَّط شرِّا، جادعٌدة أشخاص يحممكف أسماء 

فيذه الجمؿ الفعمية ىي أسماء تيعرب حسب المكقع في الجممة بحركة مقٌدرة عمى آخرىا 
 منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة الحكاية.

 فمثال:
 .تأبَّط شرِّا شاعره جاىمي 
  تأبَّط شرِّاما أركع شعرى. 
  الكثير عف تأبَّط شرِّا. سمعتي 
 ىؿ قاؿ تأبَّط شرِّا قصائد كثيرة؟ 

 فمف الكاضح أٌف اسـ "تأبَّط شرِّا" في الجممة األكلى مبتدأ أٌما الثٌانية فيك مضاؼ إليو كالثٌالثة 

 اسـ مجركر كالٌرابعة فاعؿ كىكذا.
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 الفصل الخامـس :

 نحو
 توصيف الحـرف
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 ف عمى الحرف:عرّ التّ  -1
تعمل الحروف في االسم أو الفعل وىذا ىو األصل وخرج عن ىذه القاعدة بعض الحروف  

 فيقتصر عمميا في المعنى وىذا الصنف ىو الفرع.
 تعريفو -1-1

 لغة: ىو الحد -أ
 .اصطالحًا: فيو ما دّل عمى معنى في غيره أّما -ب

في ذاتو بينما "ىل" حرف استفيام تنتقل أي كقولنا: ىل دخل؟ فالفعل "دخل" يحمل معنى 
 الفعل في ىذه الجممة بعكس إذا فصل عن الفعل. إلىداللة االستفيام 

 :وأصنافو عالماتو -1-1-2
 العالمة العدمية أي )عدم قبولو شيًئا من عالمات االسم وال من عالمات الفعل(. ىي

 (23:،ص2017الياشمي، )
 والحرف من جية عدد الحروف لو أربعة أصناف ىي:

  حرف واحد مثل: واو العطف والفاء والباء من حروف الجر وحّتى حروف اليجاء يمكن
 إدماجيا في ىذا الّصنف.

  مثل: في، عن، من، قد، ىل.حرفين من حرف يتكون 
  ثالثة أحرف مثل: عمى، إلى، ثمَّ،حرف يتكون من... 
 .حرف يتكون من أربعة أحرف مثل: لوال، ىاّل 
 "فقط. حرف يتكون من خمسة أحرف وىو "لكّن 

دىا سياق الكالم ال يسمح المقام بذكرىا ولكن حرف من ىذه األصناف معاٍن يحدّ  ولكلّ 
 نة.وفق الموقع اإلعرابي واختصاص كل حرف وانتماءه إلى زمرة معيّ سنحاول حصر ىذه المعاني 

 عرابية الواردة لحروف العطف:االحتماالت اإل-2
  ّما، أْم، حتّ ، أو، بل، لكنْ الواو، الفاء، ثمّ »وىي: ف العطفو حر ، 1999األنباري، )«ى وا 

 (219:ص
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جممة+ واو الحال+ جممة اسمية مبنية في محل 
 نصب حال

 

مير ىو(+ فعل والجممة في واو الحال+ مبتدأ )الضّ جممة+ 
 محل نصب حال

 وظائف حرف الواو: 
 وظائفو كما يمي: ىو الواو، يمكن ضبط كلّ  العطف حروفأدّل إنَّ 

 حرف عطف+ اسم ال ييم نوع االسم. اسم + ←اسم+ و+ اسم
 اسم+ حرف عطف+ اسم ←اسم+ و+ اسم

 + عمي4صمحمد+ ←مثل: محمد وعمي
 ومنو:

 + س 4س = س + صس + و +
 + فعل4ص فعل+←فعل+ و+ فعل

 جمس+ حرف عطف+ قام←مثل: جمس وقام
 ومنو:

 + ع 4ع + و + ع = ع + ص
 .جممة+ حرفعطف+جممة ←جممة+ و+ جممة 

 جممة+ حرف عطف+ جممة. ←مثل: دخل محمد وخرج عمي 
 ومنو: 

 + ك 4ك + و + ك = ك + ص

  :واو الحال 
  عمى جممة تصف مذكورا قبميا أي: وىذه الواو ال تدخل إالّ 

 ←جممة+ و+ ضمير منفصل+ فعل 

 
 مثل: 

                                                                        الب وىو يضحك دخل الطّ 
 ومنو:

  4+ ك = ك + وح 5ك + و + س
 أو
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جممة فعمية+ واو الحال+ اسم+ 
صل+ فعل )والجممة االسمية ضمير متّ 

 مبنية في محل نصب حال(.

جممة فعمية+ واو الحال+ مبتدأ وىو مضاف والياء 
مضاف إليو+ خبر والجممة االسمية مبنية في محل نصب 

 خبر.
 

"+ حرف جر شبيو بالزّ   + مبتدأ مرفوع محالِّ ائدواو "ربَّ
 امجرور لفظً 

 

+ محالِّ ا مرفوع + مبتدأ مجرور لفظً رّب"+ جرف جر شبيو بالّزائد"واو 
 اىرة عمى آخره.خبر مرفوع وعالمة رفعو الّضمة الظّ 

 

ابقة+ واو ناصبة بأن الجممة السّ 
 مضمرة+ الجممة

 

 ←ضمير متصل+ فعل جممة فعمية+ و+اسم+
 

 
 مثل: 

 ←جل وصوتو منخفٌض تكّمم الرّ 
 
 

 ومنو:
 4+ ك +وح 2= ك 8+ و + س + س 2ك

 :"  واو "ربَّ
 " ا مرفوع نكرة مجرورًا لفظً  ذي يمييا ال يكون إالّ كثيرًا ما تحذف وتبقى الواو وحدىا واالسم الّ و"ُربَّ
 محالِّ 

 أي: 
+ اسم   ←جرورمكر نو+ ربَّ

 
 مثل: 

 ←رّب ضارٍة نافعٌة 
 

 ومنو:
 أج ص ش م + ج= وب + و + س

 صب بأن مضمرة:النّ 
 ←أداة نيي+ جممة+ و+ فعل مضارع منصوب

 
 امرفوع محالِّ مجرور لفظً  + مبتدأواو "رّب" ←واو + اسم نكرة مجرور
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 اىرة عمى آخره.واو المعية+ مفعول معو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظّ جممة+ 
 

اىرة عمى واو القسم+ اسم مجرور بالواو )واو القسم( وعالمة جر الكسرة الظّ 
 ق بمحذوف تقديره أقسم.آخره والجار والمجرور متعمّ 

 

اىرة عمى آخره وىو ه الكسرة الظّ القسم وعالمة جرّ واو القسم+ اسم مجرور بواو 
 اىرة عمى آخره.الكسرة الظّ  +مضاف+ مضاف إليو مجرور وعالمة جرّ 

 مثل: 
 ا مرفوع محالِّ + مبتدأ مجرور لفظً واو "رّب" ←وليِل كموج البحر

 :واو المعّية 
 ا أي:ا منصوبً ا ظاىرً وىي أن يسبقيا كالم ويمييا اسمً 

 ة+ مفعول معوجممة+ واو المعيّ  ←جممة+ و+ اسما ظاىرا منصوبا 
 ومنو: ك+ و + س م = ك + وم + م ع 

 مثل:
 ←سرُت وعمّياً 

 :واو القسم 
م أو الباأللف وال افً مييا اسٌم مجروٌر معرّ ييا تأتي في بداية الكالم و وضابطيا أنّ 

 أي: كما قد تدخل عمى اسم موصولٍ باإلضافة
 بواو القسم وعالمة جره الكسرةواو القسم+ اسم مجرور ←اسم مجرور   +و+الـ

 مثل: 
 ←والميلِ 

 
 ومنو:

 = وق+ س ج 2و + س
 أو
 + م إس ج + ض وق+←2س+ ـ+ ال1و+ س

 مثل: 
 ←وربّْ الكعبِة 
 
 أو
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واو القسم+ اسم موصول مبني في محل جر اسم مجرور+ 
 صمة الموصول

 

اسم مجرور+  واو القسم+ اسم موصول مبني في محل جر
 صمة الموصول.

 

ابقة+ ابقة+ الجممة السّ رط السّ أداة الشّ 
رط+ الجممة )ف( رابط لجواب الشّ 

 ابقة.السّ 
 

 ←و+ اسم موصول +جممة 
 

 مثل: 
 ←رفع السماَء  ذيوالّ 
 

 ومنو:

 28+ اسم موصول مبني في محل جر + ك + ك = وق 3سو +

 :وظائف حرف الفاء 
 :أتيولو أعمال أخرى سنذكرىا فيما يأصمو حرف عطف

 :العطف 
 اسم+ حرف عطف+ اسم ←اسم+ ف+ اسم -

 ومنو:
 + س4س + ف + س = س + ص

 جممة+ حرف عطف+ جممة ←جممة+ ف+ جممة  -
 ومنو:

 + ك  4ك + ص ك + ف + ك =
 ف + كومنو: ف + ك = إحرف استئناف+ جممة ←ف+ جممة  -
 ←أداة شرط جازمة+ جممة+ ف+ جممة  -
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أداة الّنفي الّسابقة+ الجممة السابقة+ فاء الّسببية+ 
 الجممة الّسابقة.

 

 ابقةالجممة االستفيامية الّسابقة+ فاء الّسببية+ الجممة السّ 
 

 :ربط جواب الشرط 
 رط بالفاء سبعة مواقع ىي:ويكون واجبًا ربط جواب الشّ 

 أداة شرط جازمة لفعمين + ف+ جممة اسمية -
 فعال جامدا               أداة شرط جازمة لفعمين + ف+ -
 أداة شرط جازمة لفعمين + ف+ فعال طمبّيًا                -
 أداة شرط جازمة لفعمين + ف+ أداة نفي -
 أداة شرط جازمة لفعمين + ف+قد -
 

 
 أداة شرط جازمة لفعمين + ف+ ُربَّ                        -
 أداة شرط جازمة لفعمين + ف+ أداة شرط -

 
 (286:، ص2017الياشمي، )

 ومنو:
 + ك ط ر + ك +  8+ ك = ص + ك + ف 8ص

 فاء السببية  : 
 حو اآلتي:تكون الفاء سببية عمى النّ  

 ←أداة نفي+ جممة+ ف+ جممة 
 

 ومنو:
 + ك+ ك + ف س 16+ ف + ك = ص+ ك  16ص

 ابقةببية+ الجممة السّ فاء السّ ابق+ فعل األمر السّ  ←فعل أمر+ ف+ جممة 
 +ك  + ف س 12+ ف + ك = ع 12ع ومنو:

 ←أداة استفيام+ جممة+ ف+ جممة 

حالة  رطفي كلّ الشّ  الفاء رابطة لجواب
تي بعدىا من ىذه الحاالتوالجممة الّ 

 رط                    مبنية في محل جزم جواب الشّ 
 س 

 سوف
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 االسم والفعل الّسابقين + حرف عطف + معطوف عميو
 

 + ك+ ك + ف س 15+ ف + ك =ص + ك 15ومنو: ص
 تعمل عمى نصب الفعل المضارع وسنتحدث عنو في موضعو. و

 أم(: حرفوظائف ال( 
 :اختمف الّنحاة في كونيا حرف عطف أو ال والّصحيح أّنيا حرف عطف وىي ال  تعريفو

 (.166-165، ص2006الّسيوطي، يستغني ما بعدىا عمى ما قبميا. )
 :العطف 

 ويقول ابن مالك:
 أو ىمزة عن لفظ أّي مغنية وأم بيا اعطف إثر ىمز الّتسوية

 وما نخمص إليو من ىذا الكالم أّن:
 االسم األّول + حرف عطف + معطوف عميو ←اسم + أْم + اسم 

 + س 4س + أم + س = س + ص
 ←اسم + فعل الّتفضيل + أْم + اسم 

 + س 4س + ع + أم + س = س + ع + ص
 األولىة عمى معطوفجممة الجممة األولى + حرف عطف +  ←جممة + أْم + جممة 

 + ك 4ك + أم + ك = ك + ص
 جممة معطوف عمى الجممة المحذوفة + حرف عطف + جممة محذوفة←جممةأْم + 

 + ك 4أم + ك = ك م+ ص

 أي"الحرف": 
يرى الكوفيون أّنو حرف عطف نحو: رأيت الغضنفر أي األسد، والّصحيح أّنيا حرف 

 (. 186ص، 2006الّسيوطي، تفسير. )
 حرف تفسير ←: أي أنّ  ومن ىذا نصل إلى

 :"وظيفة الحرف "ثّم 
 ليس لمحرف )ثّم( إاّل وظيفة واحدة ىي العطف وىذا ما ُيسّيل برمجتيا أي: 
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الجمل الّسابقة + حرف عطف + الم الجحود + 
 الجممة اّلتي بعدىا

 

 حرف عطف مبني عمى الفتحة الّظاىرة عمى آخره ال محّل ليا من اإلعراب ←ثّم 

 :"وظيفة الحرف "أو 
 اإلعرابمن ّظاىر عمى آخره ال محّل ليحرف عطف مبني عمى الّسكون ال ←أو 

 :"وظائف الحرف "ال 
 :العطف 

 أّول ىذه الوظائف ىي العطف وضابطو أن يكون بعد جممة أي: 
 الجممة الّسابقة + حرف عطف + االسم الّسابق  ←جممة + ال + اسم معرفة 
 + س 4ك + ال + س = ك + ص

 الجممة الّسابقة + حرف عطف + الجممة الّسابقة ←جممة + ال + جممة 
 + ك 4+ ص ك + ال + ك = ك

  :الّنفي 
 الجممة الّسابقة أداة نفي + ←ال + جممة فعميا ماٍض أو مضارع مرفوع

 + ك  16= ص 11ع V 10ال + ع
 أداة نفي + الجممة الّسابقة ←ال + جممة اسمية 

 + ك  16= ص 2ال + ك

  :)الّنيي )الّطمبية 
 أداة نيي + الفعل المضارع المجزوم الّسابق ←ال + فعل مضارع مجزوم 

 ومنو:
 + ك 17= ص 18ال + ع

 :الجحود 
 ←لم يكن + اسم + جممة + و + ال + جممة 
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حرف مشّبو بـ"ليس" + اسميا مرفوع 
 + خبرىا منصوب

 

 ومنو:
 + ك  18+ ص 4+ و + ال + لـ + ك = ك + ص لم يكن + س + لـ + ك

  :نفي الجنس 
 ال نافية لمجنس + اسميا مبني عمى الفتحة في محل نصب ←ال + اسم نكرة 

 ومنو:
 + س نا+ خ نام 19م = ص1ال + س

 :إذا تكّررت "ال" الّنافية لمجنس تعّددت وجوه إعرابيا إلى خمسة أوجو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وىذه الحاالت الخمس تبرمج كما ىي

 

 "ال" المشّبية بـ"ليس" : 
 أن يكون اسميا وخبرىا نكرتين نحو:  وضابطيا

 ←ال + اسم نكرة مرفوع + اسم نكرة منصوب 
 
 

 
اسم نكرة ال + 

 مبني عمى الفتح

 و + ال نافية لمجنس + اسم نكرة مبني عمى الفتح في محل نصب
لمجنس + اسميا منصوب بالفتحة الّظاىرة عمى آخره  + ال نافيةو 

 ويكون منوًنا بفتحتين
و + ال نافية لمجنس ممغاة + مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الّضمة 

 الّظاىرة عمى آخره

+ 

 
مرفوع اسم نكرة ال + 

 وعالمة رفعو الّضمة

+ 
 + اسم نكرة مبني عمى الفتح في محل نصب و + ال

و + ال نافية لمجنس ممغاة + مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الّضمة 
 الّظاىرة عمى آخره
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 ومنو:
 " + س نا14م = ص1مرفوع + س 1ال + س

 :الّزيادة 
 يأتي الحرف "ال" زائًدا خاّصة قبل القسم أي:

 حرف )ال( زائد + حرف جر + اسم مجرور ←ال + و + لفظ الجاللة 
 + حرف جر + اسم مجرور حرف  زائد←ال + و + اسم مجرور 

 ومنو:
 2+ س 2+ ص = ح ز 2+ س 2ص ال +

 حرف جواب: 
 (504:ص، 2006الّسيوطي، ).«ال( حرف جواب نقيض "نعم"»)تقع 

 وضابطيا أن تقع بعد:
 
 

 
 ومنو: 

 ج+ ك + ح  15+ ك + ال = ص 15ص
 أو

 + ك + ك = ح جلن  V 16ال + ص

 :االستغناء عن القسم 
حكى الفّراء أّن العرب تقول: ال َجَرَم آلتينك، وال َجَرَم لقد »وتكون مرّكبة مع )َجَرَم(، 

 .«أحسنت فاستغنوا بيا عن القسم قاصدين بيا معنى )حقِّا( وأصميا بمعنى ال بدَّ 
 (408:ص، 2006الّسيوطي، )
 

 حرف استفيام + جممة؟ + ال
 ال + لم أو ما أو لن + جممة

 "ال" حرف جواب
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 نستنتج أّن: ومنو
 جممة اسمية استغني بيا عن القسم + الجممة اّلتي تمييا ←ال َجَرَم + جممة 

 ومنو:

 + ك 31ال جرم + ك = ك

 لحرف "بل":ا وظائف 
ىو حرف عطف يفيد اإلضراب أي أّنك عند استعمالو تضرب عن الحكم األّول وتثبت  

 الحكم لمثّاني مثل: لم يجتيد الّطالب بل تكاسل.
 ال يتغّير حكمو أبًدا أي:الحرف  وىذا 

 حرف عطف يفيد اإلضراب ←بل 

 لحرف "لكْن":وظائفا 
" ،ىي حرف عطف تفيد االستدراك " اّلتي ىي من أخوات "إنَّ ورغم الّتشابو  ،وىي تشبو "لكنَّ

" تنصب المبتدأ وترفع الخبر ،إاّل أّن عمميما متباينان تماًما ، بينما "لكْن" يقتصر عمميا ألّن "لكنَّ
 في العطف أي: 

 حرف عطف يفيد االستدراك مثل: اجتيد العالم لكْن لم يصْب. ←لكنْ 

 لحرف "حّتى":ا وظائف 
يأتي الحرف "حّتى" حرف عطف أو حرف جر كما أّنو قد يدّل عمى "أن" المضمرة الّناصبة 

 لمفعل المضارع والّضابط في ذلك:

 عطف:ال 
 االسم الّسابق + حرف عطف + اسم معطوف مرفوع ←اسم مرفوع + حّتى + اسم مرفوع 

 مثل: جاء القوُم حّتى الّزعيمُ 
 االسم الّسابق + حرف عطف + اسم معطوف منصوب ←نصوب + حّتى+ اسم منصوب اسم م
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 االسم الّسابق + حرف عطف + اسم معطوف مجرور
 

 االسم الّسابق + حرف جر + اسم مجرور
 

 العمماءَ حّيرت األزمة الّناَس حّتى مثل: 
 ←ررو ج+ حّتى+ اسم مجرور اسم م

 وصمت إلى القوِم حّتى الّسيدِ مثل: 
 ومنو:

 + س 4س + حتى + س = س + ص

 :الجر 

 (05سورة القدر اآلية )َّمكىكيكملىلُّٱأحياًنا تكون بمعنى "إلى" كقولو تعالى:
 أي: إلى مطمع الفجر، وعمى ىذا يمكن القول:

 ←اسم مرفوع أو منصوب + حّتى + اسم مجرور 

 ومنو:

 + س ج 1حتى + س ج = ص

 المضارع: نصب الفعل 
والّناصب ىو أن مضمرة  ؛اختمف أىل العمم في "حّتى" فمنيم من ذىب بأّنيا حرف جر

وىم أىل البصرة وىناك من خالفيم وقال بأّن حّتى ىي الّناصبة ويرّجح الّشيخ العثيمين الّرأي 
 (135:ص ،2005 ،العثيمينابنالّصحيح واألسيل. )األخير ألّنو 

 ومن ىذا نستنتج أّن:
 حرف غاية ونصب + فعل مضارع منصوب بـ"حّتى" ←حّتى + فعل مضارع منصوب 

ولكن اّلذي يظير من التّقّصي أّن الحرف "حّتى" يأتي بعده الفعل المضارع المرفوع، بل ىناك آية 
يقرُأ فييا الفعل المضارع بالّنصب في رواية ويقرأ بالّرفع في رواية وىذه اآلية ىي قولو 

 (214سورة البقرة اآلية )َّ...جضحضخضمضحطمظٱُّٱ:تعالى
ومن  جيان بل توجب الّنصب عمى الّدوامالو صب لما ُوجد نفمو كانت "حّتى" حرف غاية و 

 .ضح أّن رأي البصريين ىو الّصحيحىذا يتّ 
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 وعميو نقول:
وعالمة نصبو  حرف جر + فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ←حّتى + فعل مضارع منصوب 

 الفتحة الظاىرة أو المقدرة.
 ومنو:

 19ع  18v+ أض + ع 1= ص 11حتى + ع
 حرف جر + فعل مضارع مرفوع ←حّتى + فعل مضارع مرفوع 

 منو:
 11+ ع 1= ص 11حتى + ع

 إّما":الحرف وظائف" 
ىي محل خالف بين العمماء في كونيا حرف عطف أو ال واألرجح أّنيا ليست كذلك كما 

 ،العثيمينابن).«الّصحيح أّنيا ليست حرف عطف إّنما ىي حرف تفصيل فقط: »قال الّشيخ العثيمين

 (249ص،2005
 األساس نقول:وعمى ىذا 

 حرف تفصيل ←إّما

  الستفيام:اوظائف ىمزة 
كما  عمى حد سواء الكالم المثبت و ل عمى الكالم المنفيوالمراد بيا طمب اإلفيام وتدخ

 .أحيانا قد تحذف و قبل حرف العطفتأتي 
 كقول الّشاعر:

 وال لعًبا منّْي َوُذو الشّْيِب يمعب  ما شوًقا إلى البيض أطربو طربت 
 أي:

 (482:ص، 2006الّسيوطي، ). َوُذو الشّْيِب يمعبأَ 
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 ومن ىذا الكالم نخمص إلى:
 أ + اسم

 فعلأ +  
 لمأ +  
 و أ + 
 أ + ف 
 أ + ثمّ  

 كل في البرنامجويمكن صبيا بيذا الشّ 

   حروف االستفتاح:وظائف 

 :119 آل عمران:َّٰىريٱُّٱوأكثر استعماليا مع ضمير منفصل كقولو تعالى:  ىا  
 (486:، ص2006سيوطي، ال)

 كما تأتي مع اسم اإلشارة "ذا" ويصبح "ىذا".
  13البقرة: َّحتختمتهتُّٱوتدخل عمى جممتين كقولو تعالى:  :أاَل 

 وىناك من يبدل األلف منيا ىاًء فيقول: ىال
 ومنو:

 أ+ 12= ص 5أآل أو ىا + س
 :وىي مثل أاَل ويكثر استعماليا قبل القسم كقول الّشاعر: أَما 

 أمات وأحيا، واّلذي أمُره األمرُ  أَما واّلذي أبكى وأضحك واّلذي
 (487-486:ص، 2006الّسيوطي، )

 :ىىذا الكالم نصل إلومن 
 أداة تنبيو + ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ←ىا + ضمير منفصل 

 
 

 أداة استفيام + ما بعدىا )اسم، فعل،...(
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 حرف جر + مصدر ُمؤّول من )أن وفعميا( في محل جر اسم مجرور 
فعل وفاعل + حرف جر + مصدر ُمؤّول من )أن رجع(  

 في محل جر اسم مجرور والّتقدير عجبُت من رجوعو
 

الجممة المنفية + مصدر مؤّول من )ما + فعل( يعرب 
 حسب موقعو في الجممة 

 

 + جممتين آلأ
 ىال + جممتين

 حرف استفتاح وتنبيو + حرف القسم + اسم مجرور ←أما + حرف قسم + اسم مجرور 

 ومنو:

 + ه 12+ س = ص 2ما + صأ

 الحروف الموصولة: االحتماالت الواردة إلعراب 
، ما، كي، لو، اّلذي، الـ.وىي سّتة حروف: أنْ   ، أنَّ

 " أْن"وظائف: 
 بالّنسبة لـ"أْن" توصل بالفعل المتصّرف يسبقيا حرف جر في الغالب أي: 

 ←حرف + أْن + فعل 
 ←: عجبُت من أْن رجع مثل
 

 ومنو:
 + مصدر مؤول في محل جر 1+ أن + ع = ص 1ص

 ما"وظائف": 
  :مصدرية ظرفية لمّزمان وتوصل في الغالب بالماضي أو المضارع المنفي أي 

 ←جممة منفية + ما + فعل 
 

 تتكاسل ما دمت باحثًا أي مّدة بحثك كما يمكن أن ُتسبق بجممة غير منفيةمثل:  ال 
 ومنو:
 + ك + م م ل 16+ ما + ع = ص + ك 16ص
 

 وتنبيو + الجممتينحرف استفتاح 
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فعل + مفعول بو + مصدر مؤّول من )أّن وما دخمت عميو( في 
 محل رفع فاعل

 

فعل + مفعول بو + فاعل مرفوع من الفعل الّناقص يعمل عممو + 
ضمير مّتصل مبني في محل رفع اسم "كون" + خبر منصوب 

 والّتقدير: أعجبني كونو ناجًحا
 

 :مصدرية غير ظرفية لمّزمان وتوصل بالماضي والمضارع المتصّرفين وبالجممة االسمية أي 
 ما + فعل ماٍض متصّرف  

 مصدر مؤّول من )ما وما بعدىا(     ←ما + فعل مضارع متصّرف    
 ما + جممة اسمية  

 ومنو:
 ل= م م 2ما + ك

 بالّنسبة لمحرف "كي" تطّرقنا إليو في دراسة حروف نواصب المضارع. 
 (86، ص2017الياشمي، )

 لحرف "أّن"ا وظائف: 
توصل "أّن" باسميا وخبرىا وتؤّول مع خبرىا بمصدر مضاف إلى اسميا إن كان مشتًقا 

 أي:
 مصدر مؤّول ُيعرب حسب موقعو في الجممة ←أّن + اسميا + خبرىا )اسًما مشتًقا( 

 نحو: 
 ←أسعدني أّنك نجحت 

 
 ومنو: 

 ل= م م 21أنَّ + س + س
ن كان الخبر غير مشتق فتؤّول مع الجممة بـ"كون" أي:  وا 

 كون + ضمير ←+ اسميا + اسم جامد أو شبو جممة  أنّ 
 نحو:

 ←أعجبني أّن ىذا ناجح 
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الفعل الّسابق + مصدر مؤّول من )لو والفعل بعدىا( 
 يعرب حسب موقعو في الجممة

 

+ فاعل + مصدر مؤّول من )لو فاز( في محل نصب مفعول بو  فعل
 والّتقدير: تمّنيت فوَزهُ 

 ومنو:
 6( = كون + س21س –أنَّ + س + )س 

 :"بالّنسبة لمحرف "لو 
توصل "لو" بالماضي والمضارع المتصّرفين وتأتي غالًبا بعد أفعاٍل تفيد الّتمّني مثل: َودَّ، 

 تمّنى، أحّب،... أي:
 ←فعل يفيد الّتمّني + لو + فعل 

 
 نحو:

 ←تمّنيت لو فاز 
 

 (86:، ص2017الياشمي، )
 ومنو:

 + م م ل = م ب 13+ لو + ع = ع 13ع

 الـ": وظائف" 
 وىي ثالثة أنواع:

 
  الـ

  

 وما ييّمنا في دراستنا "الـ" الموصولة
ييّمنا في ىذه الّدراسة ما كان ظاىًرا إلعرابيا أي أن تكون موصولة وتصبح بمعنى  واّلذي

 "اّلذي" أو ما كان في معناه كقول الّشاعر:
 فيو حٍر بعيشة ذاِت سعوْ   من ال يزال شاكًرا عمى المَعوْ 
 والّشاىد في ىذا قولو )المَعْو( أي: اّلذي معو

 أصمية ىي ما أفادت معنى في االسم كالجنسية والعيدية
 موصولة ىي الّداخمة عمى صيغ الفاعل والمفعول والمبالغة أو بعض الّظروف أو بعض األفعال

 اس(س، العبّ ازائدة )ما يمكن االستغناء عنيا دون اإلخالل بالمعنى مثل: )عبّ 
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 وكما في قول آخر:
 اهلِل منيمميم دانت رقاُب بني َمَعدّْ  ِمَن القوِم الرَُّسولُ 

 والّشاىد ىنا:
 )الرَُّسوُل( اهلِل منيم أي: الذين رسول اهلل منيم، والّرسول ىنا عمى وزن فعول وىي صيغة مبالغة.

 كما أّنيا تّتصل ببعض األفعال وتكون موصولة أيًضا ومن ذلك قول الّشاعر:
 إلى رّبنا، صوت الحمار الُيَجذَّعُ  يقول الَخنى وأبغض الُعجم ناطًقا

 (104-103:ص ،1999 ،ىشامابن ).والّشاىد اليجّذُع أي اّلذي يجذعُ 
 من ىذا القبيل نجد قول جرير:

 وال األصيل وال ذي الّرأي والجدل ما أنت بالحكم الترضى حكومتو
 ومن ىذه األمور نخمص إلى:

 فاعل
 مفعول

 صفة مشّبية
 ظرف
 فعل

 صيغة مبالغة
في الغالب مع اسم الفاعل أو المفعول أو المبالغة اسًما واحًدا من الّناحية  "الـ"تكون 

، فإعراب كّل من العالم والمفيوم تعرب إعراب المفرد اإلعرابية كقولنا: جاء العالم، الّدرس المفيوم
 (104-103، ص: 1999ابن ىشام،) اّلذي ُفِيَم.وال نقول جاء اّلذي عمم أو الّدرس 

 ومنو:
 الـ + ع = اسم موصول

 2+ ك 3+ ك = س 2+ س 1الـ + س
 
 

 الـ + صيغة اسم موصول + صمة الموصول ←
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 :حروف الّنداء 
َيا، أَيا، َىَيا، أي، اليمزة، آ، وا، وىذه األخيرة ال تكون إاّل لمّندبة أي  وف الّنداء ىي:حر 

 الّتفّجع عمى عزيز مفقود أو طمب يد العون.
 نستنتج:ومن ىذا 
 حرف نداء         َيا
 حرف استغاثة    

 أَيا
 ىَيا
 حرف نداء   َأيْ   
 أ  
 آ  
 حرف ندبة   وا

 
 تصب ىذه الحروف كماىي في البرنامج

" كما يجوز إضافة التّاء لو إن كان  ذا أريد نداء االسم المحّمى بـ"الـ" فإّنو يسبق بـ"أيُّ وا 
 .االمنادى مؤّنثً 

المحّمى بـ"الـ" لفظ الجاللة فيقال: يا اهلل، ولإلشارة فإّنو يمكن حذف وُيستثنى من االسم 
حروف الّنداء إاّل في حال الّندبة اّلتي تكون بـ)وا( أو حال االستغاثة اّلتي ال تكون إاّل بالحرف "يا"، 

 (211-207:ص ،2017 ،الياشمي).نحو: يا لقومي لممظموم
 كما نذكر أّن:

 أداة نداء محذوفة + منادى + فعل أمر )جواب لفعل الّنداء( ←اسم + فعل أمر 
 ومنو:
 26+ كم م ص v= م ص  12+عس 
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 خاّصة في جممة "يا ليتني" والّتقدير: يا قوم ليتني... ،كما يجوز حذف المنادى أحياًنا
 (212، ص: 2017 ،الياشمي)

   حروف االستثناء:االحتماالت الواردة إلعراب 
ِسوى، ُسوى، عدا، خال، حاشا، بيد، السيما، ال يكون، والمّتفق عمى وىي: إاّل، غير، 

 ات األخرى حّتى نمّم بيذا الّشأن.حرفيتو باستمرار ىو الحرف "إاّل" وال بأس أن نتطّرق إلى األدو 
  إاّل":وظيفة الحرف" 
 حرف استثناء مبني عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب ←إالّ 

  عدا، خالظائف الحرفين و: 
دخمت "ما" المصدرية ُيصبح )ما عدا، ما خال( فعمين يجب نصب ما بعدىما عمى  إذا
 المفعولية.

  حاشاوظائف الحرف: 
 أحياًنا فتكتب )حاش( قد ُتحذف ألفيا األخيرة

حاشا( ىي من أعجب ما جاء في الّمغة العربية حيث  وىذه الكممات الّثالث )عدا، خال،
 (349:، ص2005العثيمين، يمكن ليا أن تكون حروف جر كما يمكنيا أن تكون أفعااًل متعّدية )

 والّضابط في ذلك:
 داع

 ←خال+ اسًما منصوًبا 
 حاشا/ حاش

 ومنو:
 3ما + ) عدا أو خال ( = ع

 أو
 عدا

 ←خال         + اسًما مجروًرا 
 حاشا/ حاش 

فعال ماضًيا مبني عمى الفتح المقّدر منع من ظيوره الّتعّذر 
 + مفعواًل بو منصوب والفاعل ضمير مستتر وجوًبا

حرف جر شبيو بالّزائد + اسًما مجروًرا بالحرف الجر الّسابق 
 وعالمة جّره الكسرة الّظاىرة
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+ مستثنى وىو مضاف + مضاف الجممة الّسابقة 
 إليو )المصدر المؤّول من الّناسخ ومعموليو(

 ومنو:
 1عدا = خال = حاشا ) حاش( = ص

ذا جاء حاشا فعال متعّدًيا متصّرًفا انتفت عنيا صفتي الحرفية واالستثنائية نحو: حاشيت  وا 
 (186:، ص2017الياشمي، فالًنا أحاشيو )
 ومنو: 

 = ع 6س v 5حاشا )حاش( + س

  َبْيدوظائف الحرف َ: 
 عمى االستثناء وىو مضاف عمى الّدوام إلى جممة مؤّولة بمصدر ىي اسم مالزم لمّنصب

 أي:
  ←جممة + َبْيَد + أنَّ + ضمير + اسم منّون 

 
 ومنو: 

 + ض+ م إ 22+ س 1+ س 7+ أنَّ + سك + بيد

 (غير وِسوى وُسوىوظائف الحروف:) 
اسمان باإلجماع يستعمالن في االستثناء كما يستعمالن في غير ذلك والّضابط في  ىما

 كونيما استثناء ىو:

 وجوب الّنصب: - أ
 ِسوى   

 جممة تاّمة موجبة + ُسوى
 غير

 
 ومنو:

 + ض + م إ 22+ ك = ك +س 22ك + س

الجممة الّسابقة + مستثنى منصوب وعالمة نصبو الفتحة 
 الّظاىرة عمى آخره وىو مضاف

الجممة الّسابقة + مستثنى منصوب وعالمة نصبو الفتحة 
 ظيورىا الّتعّذر وىو مضافالمقّدرة عمى آخرىا منع من 
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الجممة الّسابقة + فعال ناقًصا واسمو مستتر وجوًبا 
 + خبًرا منصوًبا

 

 ليس
 ال يكون

 جواز الّنصب والّرفع: -ب
 ِسوى  

 جممة تاّمة منفية +   ُسوى
 غير

 
 ومنو:

 ب د v= ك + ث م  22+ ك + س 16ص
)َبْيد، غير، ِسوى، ُسوى( ىي أسماء أقحمناىا في دراسة الحرف حّتى ال يتشّتت موضوع 

 االستثناء.

 اإلعراب حسب العامل: -جـ
ا بّيناه في ىذه الحال يصبح )سوى، غير( بمثابة االسم المفرد ويعرب حسب موقعو كم وفي

 دراسة االسم المفرد.

 (ليس، ال يكون) وظائف: 
 إاّل اسًما منصوًبا عمى أّنو خبروال يأتي بعدىما 

 
 ←جممة +            + اسًما منصوًبا 

 
 ومنو:

 +س نام + خ نا 6منصوب = ك +ع ك + ليس أو ال يكون + س

 تكرار إاّل:
تكّررت "إاّل" يجوز نصب جميع المستثنيات عمى االستثناء كما يجوز رفع الجميع عمى  إذا

الّصفة أو رفع أحدىا عمى الّصفة ونصب الباقي عمى االستثناء وفي الّنفي نصب الجميع أو رفع 
 (199:ص ،2006 ،السيوطي). الجميع عمى البدل أو الّصفة

الجممة الّسابقة + مستثنى منصوب أو بدل من المستثنى منو 
 مرفوع

 

الجممة الّسابقة + مستثنى منصوب أو بدل من المستثنى منو 
 مرفوع
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أداة استثناء  الجممة + أداة استثناء + مستثنى منصوب +
 + مستثنى 

الجممة + أداة استثناء + صفة مرفوعة + أداة استثناء +  
 صفة مرفوعة 

 
الجممة + أداة استثناء + صفة مرفوعة + أداة استثناء + 

 مستثنى منصوب 
 

 ومن ىذا نستنتج:
 ←جممة + إاّل + اسم + إاّل + اسم

 
 ←جممة + إاّل + اسم + إاّل + اسم

 

 ←جممة + إاّل + اسم + إاّل + اسم
 
 

 جممة منفية + إاّل + اسم + إاّل + اسم  

 

 ومنو:
 + + ب د 11+ س + ص11+ ك + ص 16الَّ + س = ص+ س + إ + ك + إالَّ  16ص
 + ب د 11ص

 أو
+ ن ت +  11س+ ص + 11+ ك + ص 16 + س = صس + إالَّ + ك + إالَّ +  16ص
 + ن ت 11ص

 :نواصب الفعل المضارع 
 ينصب الفعل المضارع بأربعة حروف ىي: أن، لن، إذن، كي

:  أي أنَّ
 أن  
 لن  
 إذن  

 كي

الجممة المنفية + أداة استثناء + صفة مرفوعة + 
 أداة استثناء + صفة مرفوعة

 

الجممة المنفية + أداة استثناء + بدل مرفوع + 
 أداة استثناء + بدل مرفوع 

 

 أداة نصب لمفعل المضارع
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أداة نصب + فعل مضارع منصوب بـ"أن" وعالمة نصبو الفتحة أو حذف 
 الّنون إن كان من األفعال الخمسة

 

عطف +  االسم الّصريح حسب موقعو + حرف
 فعل مضارع منصوب بـ"أن" مضمرة جواًزا

كي )لمّتعميل( + فعل مضارع منصوب بـ"أن" مضمرة وجوًبا وعالمة  
 نصبو الفتحة أو حذف الّنون

 

الّسببية أو واو الجممة المنفية + فاء 
المعية + فعل مضارع منصوب بـ"أن" 

 مضمرة وجوًبا

 "أنـ"حرف استثناء أو انتياء + فعل مضارع منصوب ب
 مضمرة وجوًبا

 

 ىذا في العموم ولكن ىناك تفصيل يمكن تقديمو عمى الّشكل اآلتي:

 "بالّنسبة لمحرف "أْن: 
  أن + فعل← 
 

  مضمرة جواًزا "أنـ"الم الّتعميل + فعل مضارع منصوب ب←ل + فعل مضارع 
  اسم صريح + حرف عطف + فعل منصوب← 
 

  كي + فعل مضارع← 
 

 
 

  حّتى + فعل مضارع منصوب← 
 

 
  

 
 

  جممة منفية + فاء أو واو + فعل مضارع منصوب← 
 
 

 
  أو + فعل مضارع منصوب← 
 
 
 
 

حرف جر أو حرف تعميل + فعل مضارع منصوب بـ"أن" 
 المضمرة وجوًبا

 لم يكن... + لـ + فعل مضارع 

 ما كان... + لـ + فعل مضارع

الجممة الّسابقة + الم الجحود + فعل مضارع 
 منصوب بـ"أن" مضمرة وجوًبا
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أداة نفي ونصب + فعل مضارع منصوب بـ"لن" وعالمة نصبو 
الفتحة الّظاىرة عمى آخره أو حذف حرف الّنون إن كان من األفعال 
 الخمسة أو الفتحة المقّدرة عمى آخره إن كان معتالِّ في آخره باأللف

 

جواب + فعل مضارع منصوب بـ"إذن" وعالمة نصبو الفتحة  حرف
 الّظاىرة أو المقّدرة أو حذف الّنون

 

 

الم الّتعميل + حرف مصدر ونصب واستقبال + فعل مضارع 
 منصوب بـ"كي" 

 

 :"بالّنسبة لمحرف "لن 
 ←لن + فعل مضارع 

 

 

 :"بالّنسبة لمحرف "إذن 
 ←إذن+ فعل مضارع

 

 :"بالّنسبة لمحرف "كي 
 في الغالب وتستعمل في العادة مع الالم الّتعميمية

 ←لكي + فعل مضارع 
 

 أو 
 حرف مصدر ونصب واستقبال + فعل مضارع منصوب بـ"كي" ←كي + فعل مضارع 

 وىي من الحروف الموصولة بفعميا وتؤّول مع فعميا بمصدر يعرب حسب الموقع.

 ومنو:

 22عv  19ع  v 18+ ع 7=  ص 11+ ع 7ص

  :جوازم الفعل المضارع 
 لم، لمَّا، الم األمر، ال الّناىية.الحروف الجازمة لمفعل ىي: 

 بالّنسبة لـ"ال" الّناىية تطّرقنا إلييا في دراسة حروف العطف ما يكفي.
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حرف نفي وجزم وقمب + فعل مضارع مجزوم بـ"لم" وعالمة جزمو 
الّسكون الّظاىر عمى آخره أو حذف حرف العّمة من آخر الفعل أو حذف 

 من األفعال الخمسة. حرف الّنون من آخر الفعل إن كان

حرف نفي وجزم وقمب + فعل مضارع مجزوم بـ"لمَّا" وعالمة 
 جزمو كالّسابق.

الجممة الفعمية الّسابقة + حرف نفي وجزم وقمب + فعل مضارع 
 مجزوم بـ"لمَّا" محذوف

األمر + فعل مضارع مجزوم بـالم األمر وعالمة جزمو  الم
الّسكون أو حذف حرف العّمة من آخر الفعل أو حذف حرف 

 الّنون من آخر الفعل إن كان من األفعال الخمسة.

 :"بالّنسبة لمحرف "لم 
 ←لم + فعل مضارع

 

 

 :"بالّنسبة لمحرف "لمَّا 
  ←لمَّا + فعل مضارع

 
 كما يجوز حذف فعميا ويكون الّضابط:

 ←جممة فعمية ماضية + لمَّا 

 

 أي: جاء المعّمم ولّما يشرع في الّدرس. ،نحو: جاء المعّمم ولّما
 أّما إذا تالىا فعل ماٍض فتصبح أداة وجود لوجود نحو: لّما اجتيدَت نجحَت.

 أي:
 أداة وجود لوجود + فعل ماِض مبني ←لمَّا + فعل ماٍض 

 ـ " الم األمربة لبالّنس:" 
 ←ل + فعل مضارع مجزوم 

 
 

 ومنو:
 23ع 22vع v 21+ ع = الم األمر 11+ عل 
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حرف شرط جازم لفعمين + فعل 
مجزوم بحرف الّشرط + فعل  الّشرط

 جواب الّشرط مجزوم.
مبني  شرط جازم لفعمين + فعل الّشرط حرف 

 في محل جزم + فعل جواب الّشرط مجزوم
 

 حروف الّشرط: -8
وىي حرفان: إن، إذما، أّما األدوات األخرى فكّميا أسماء كما أنَّ إْن تشبو "إْن" المشّبية 

 بـ"ليس".
 والّضابط في ذلك:

 ←إْن + فعل مضارع مجزوم + فعل مضارع مجزوم 
 
 

 ←فعل ماٍض + فعل مضارع مجزوم  إن+
 

رفع وتكون الجممة ككل جواًبا لمّشرط في وقد تّتصل الفاء بالفعل الثّاني أي جواب الّشرط فيُ 
 ، مثل: ُزرني َفُأكِرُمك.محل جزم

 )إذما(.وما ُيقال عمى )إْن( ينطبق عمى 

 ومنو:
 + ف ش + ج ش 8ص= 11+ ع  11+ ع 8ص

  لوال االمتناعية: 

 (375-374:ص، 2006 ،السيوطي).إذا تالىا ضمير عمى رأي سيبويو والجميور
 صل أو اسم ظاىر فيي ليست حرف جر.إذا تالىا ضمير منف وىذا يعني
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األداة الّسابقة + الجممة الّسابقة + فاء 
 الّسببية + الجممة الّسابقة

جممة الّرجاء أو الّتمّني الّسابقة + فاء  
 الّسببية + الجممة الّسابقة

 

 ومن ىذا الكالم نخمص إلى:
 لوالي
 لوالنا
 لوالهُ 
 لوالىا
 لوالىما
 لوالىم
 لوالىن

 لوال أنت
 لوال أنتِ 
 لوال أنتما
 لوال أنتم
 لوال أن

 حرف امتناع لوجود + مبتدأ مرفوع ←لوال+ اسم ظاىر
 ومنو:
 + س = حرف امتناع لوجود + مبتدأ مرفوع لوال

 حرف تحضيض + أداة الّشرط + الجممة الّسابقة ←لوال+ أداة شرط + جممة 
 وما ُيقال عن "لوال" ينطبق عمى "لوما". 

 ←أداة عرض أو تحضيض + جممة + ف + جممة 

 
 ←أداة أو فعل تمّني أو رجاء + جممة + ف + جممة 

 
والجدير بالّذكر أّن األفعال اّلتي تأتي بعد فاء الّسببية تكون مضارعة منصوبة بيذه الفاء 

 حسب نوع الفعل.وعالمة نصبو 

 لوالكَ 
 لوالكِ 
 لوالكما
 لوالكم
 لوالكنَّ 

حرف جر + ضمير 
مّتصل مبني في 
 محل جر اسم مجرور

 حرف امتناع لوجود + ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل
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الفعل الّسابق + االسم الّسابق + حرف جر زائد 
 + اسم مجرور لفًظا منصوب محالِّ 

 

  :حروف الجر 
 ىي حروف مختّصة باالسم وتنقسم من حيث عمميا إلى قسمين ىما:

في االسم الّظاىر فقط وىي: رّبومذومنذ وحّتى والكاف وتاء القسم و واو القسم  قسم يعمل -أ
 كي.و 
ال، قسم يعمل في االسم الّظاىر والمضمر وىي: ِمْن، إلى، عْن، عمى، في، الالم، الباء، خ -ب

 عدا، حاشا.
 ناوعمى العموم فإّنيا تعرب حروف جر عمى الّدوام باستثناء )خال، عدا، حاشا( اّلتي فصم

( فُيعرب حرف جر  شبيو بالّزائد ومنو نخمص فييا في دراسة حروف االستثناء، وكذلك الحرف )ربَّ
 إلى:

 ِمنْ  
 إلى
 عن
 عمى
 في
 لِ 
 بِـ
 مذ
 منذ
 حّتى
 ك
 وَ 
 ت
 كي

 ومن ىذه الحروف ما يأتي زائًدا يمكن ضبطو كاآلتي: )ِمْن، الباء، الكاف(
 ←ليس + اسم مرفوع + حرف جر + اسم مجرور 

 حرف جر
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ماٍض ناقص + اسميا + حرف جر زائد + خبر مجرور لفًظا  فعل
 منصوب محالِّ 

 

فعل ماٍض ناقص + حرف جر زائد 
+ خبر مقّدم مجرور لفًظا منصوب 

 محالِّ + اسميا مؤّخر مرفوع
 

حرف مشّبو بـ"ليس" + اسميا + حرف جر 
 زائد + خبرىا مجرور لفًظا منصوب محالِّ 

 

+ حرف جر  أداة االستفيام الّسابقة
 رفوعمجرور لفًظا م+ مبتدأ  زائد
+ خبر وىو مضاف +  محالِّ 

 مضاف إليو
 

 + حرف جر زائدأداة االستفيام الّسابقة
+  محالِّ  نصوبمجرور لفًظا م+ مبتدأ 

 أداة حصر + خبر 
 

 مثل: 
 ←ليس الكسوُل بقدوٍة 

 

 

 ←ليس + حرف جر + اسم مجرور + اسم نكرة مرفوع 

 

 

 
 مثل: ليس كالموت واعظٌ 

 أو:
 ←ما + اسم مرفوع + حرف جر + اسم مجرور 

 

 ما العمماُء بنيامٍ مثل: 
 ←غيُر + اسم مجرور استفيام + حرف جر + اسم مجرور + 

 

 

 

 

 ىل ِمن غّفاٍر غيُر اهللمثل: 
 ←عو ف+ اسم مر  حرف جر + اسم مجرور + إالّ استفيام + 

 

 

 ىل ِمن كسوٍل إاّل راسبٌ مثل: 
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حرف جر شبيو بالّزائد + مبتدأ مجرور 
 لفًظا مرفوع محالِّ + صفة + خبر

مشّبو بـ"ليس" + اسميا + حرف جر زائد  حرف
 + خبرىا مجرور لفًظا منصوب محالِّ 

 

 :)  بالّنسبة لحرف الجر )ربَّ
 تختص باالسم الّنكرة الموصوف أي:

 ←ربَّ + اسم نكرة مجرور + اسم مجرور + جممة 

 
 ربَّ عمٍم نافٍع ُمَضيَّعٌ مثل: 

 
 ومنو:

 خ+ أ + ك = ص ش +  1ُربَّ + س

 المشّبية بـ"ليس": الحروف 
 ما، ال، الت، إْن، ويشترط في عمميا عمل "ليس" شروًطا أىّميا:  وىذه الحروف ىي:

 أاّل يتقّدم خبرىا عمى اسميا. -
 أاّل يتقّدم معمول خبرىا عمى اسميا. -
 أاّل تزاد بعدىا "إن". -
 أاّل ينتقض نفي خبرىابـ"إاّل". -
 أن يكون اسم وخبر "ال" نكرتين. -
وفي الغالب يحذف  ،وخبر "الت" من أسماء الّزمان وأن يكون أحدىما محذوًفاأن يكون اسم  -

 .(135-134:، ص2017الياشمي، اسميا. )
 ومن ىذا الكالم نستنتج:

 :"بالّنسبة لـ"ما 
 رف مشّبو بـ"ليس" + اسمو + خبرهح ←ما + اسم مرفوع + اسم منصوب 

 منصوب = حرف مشّبو بـ"ليس" + اسمو + خبره 1مرفوع + س 1ما + س
 ←ما + اسم مرفوع + حرف جر + اسم مجرور 
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بـ"ليس" واسميا محذوف + خبر  حرف مشّبو
 منصوب وىو مضاف + مضاف إليو مجرور

 

مشّبو بـ"ليس" واسميا محذوف + خبرىا منصوب بالفتحة الّظاىرة حرف 
عمى آخره  وىو مضاف + مضاف إليو مجرور وعالمة جّره الكسرة 

 الّظاىرة عمى آخره.
 

الفعل الّسابق + فاعل + حرف 
 إشباع + مفعول بو

 

 مثل: ما العمماء بنيام.

 :"بالّنسبة لـ"ال والت 
"الت": ىي "ال" أضيفت إلييا التّاء، وقد تحّدثنا عن "ال" في دراسة حروف العطف بما 

 يكفي أّما "الت":
 ←يدّل عمى الّزمان + اسم مجرورالت + اسم 

 
 + س مجرور + س =  12الت + س

 مثل: 
 ←والت حيَن مندٍم 

 
 

 :"بالّنسبة لـ"إْن 
 حرف مشّبو بـ"ليس" + اسميا + خبرىا ←إن + اسم مرفوع + اسم منصوب 

 ومنو:
 + س نا + خ نا 1+ س ر + س م = ص 7ع

 :حروف اإلشباع 
الياء( ُيؤتى بيا الستقامة الكالم وذلك في الّربط بين و  الواوو  وىي ثالثة حروف )األلف

 ضمير الّرفع المّتصل بالفعل والمفعول بو مثل: أكرىتموه.
 ومن ىذا نستنتج:

 ←فعل متعدٍّ + ضمير مّتصل + الواو + ضمير مّتصل 
 

 ومنو:
 + فا + ح إ + م ب 3ص=  6+ و + س 5+ س 3ص

 + خ + ض + م إ  14ص
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الفعل األّول + مفعول بو 
أّول + حرف إشباع + 

 مفعول بو ثانٍ 
 

 كما يمكن أن ُيؤتى بو لمّربط بين المفعول األّول والمفعول الثّاني نحو: أعطْيناُكموه.
 ومن ىذا نخمص إلى:

 ←فعل متعدٍّ لفعمين +ضمير نصب مّتصل + الواو + ضمير نصب 
 

 
 ومنو:

 2+ حإ+ م ب 1+ فا + م ب 3= ع 6+ و + س 6س+  5+ س 3ع
ذا بالّنسبة لمّنثر أّما فيما يخّص الّشعر فيي حروف تنشُأ من جنس الحركات اّلتي تالئميا ى

الواو فتأتي من إشباع الّضمة ويقتصر فاأللف تنشأ من إشباع الفتحة والياء من إشباع الكسرة أّما 
ىذا األمر عمى تفعيمتي الّضرب والعروض ألّنو ال يتوقف عمى متحّرك في نيايتي الّشطر األّول 
والّشطر الثّاني من البيت الّشعري بل يشبع حركتيما إن كانا متحّركين لينتج عن مّدىما حرف 

 ساكن يصح الوقوف عميو ومن ذلك قول الّشاعر:
 أْقَوْيَن من ِحجِج ومن دىرِ  رِ الّديار بقنَِّة الُحجيَمِن 

 (09:، ص2009أبو إسماعيل، )
 أي: أّننا نضيف إلى كممتي ]الُحجِر)ي(، دىِر)ي([

ذا  وىكذا عندما ينتيي الحرف األخير من الّضرب أو العروض بضّمة نضيف حرف الواو وا 
 كان فتحة أضفنا األلف.

ىذه الحال ألّن إضافتو من باب الكتابة العروضية فقط ولكن ال نتعّرض إلعرابو في مثل 
عكس ما ىو عميو األمر في الّنثر فإّنيا تكتب في الحالين وتعرب عمى الّدوام في الّنثر حروف 

 إشباع.
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  :حرف الّنون 
 وتأتي لمّتوكيد خفيفة كانت أم ثقيمة كما يمكن أن تكون حرًفا لموقاية أي:

 
 

 

 مواضع نوني الّتوكيد: -أ
نون الّتوكيد قسمان خفيفة وثقيمة وقد جمعيا قولو تعالى: »

، وىما أصالن عند البصريين وعند 32سورة يوسف اآلية َّىتيترثزثُّ

 (.653-650، ص:2000، األنباريابن ).«الكوفيين الخفيفة فرع من الثّقيمة وكالىما تختّص بالفعل
تدخل نون الّتوكيد عمى الفعل المضارع أو فعل األمر فتحّول الفعل المضارع من حال 
الّرفع إلى حال البناء إن كان اّتصاليا مباشًرا ويبقى عمى حال الّرفع إن كان اّتصاليا غير مباشر 

 وقد وّضحنا ىذا األمر في دراسة الفعل المضارع.
 ومنو:
 + ن ت 25ع+  = ل طنَ  v + نَّ  11+ عل 
 أو

 + ن ت 27= ل ط + عنَ   v+ نَّ  11ل + ع
 أو 
 + ن ت 25= عَن   v+ نَّ  12ع

 مواضع نون الوقاية: -ب
بيذا االسم ألّنيا تقي الفعل الّصحيح اآلخر أو اسم الفعل من الكسر عند اّتصالو  ُتسّمى

 بياء المتكّمم كما تأتي مقترنة بحرفي الجر )ِمْن، َعْن( وجوًبا عند اّتصاليما بذلك الّضمير.
 
 

 ن
 حرف وقاية

 توكيدحرف 

)ِن(
) 

)  ثقيل )نَّ

 خفيف )ْن(
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 أي: 
 منّْي   
 عنّْي   

 
 

 كل في البرنامجويمكن أن تصب بيذا الشّ 
 فعل صحيح اآلخر + ِن + ي←فعل صحيح اآلخر + ي 

 ومنو:
 ي+ ن + ع + ي=  10ع -ع 

 اسم فعل + ِن + ي ←اسم فعل + ي 
 ىيياتِني←ضربِني، ىييات + ي  ←مثل: ضرب + ي 

 ومنو:
 + ن + ي 21+ ي = س 21س

" أو إحدى أخواتيا أو لدن، قد، قط، جاز إثبات الّنون  المتكّممأّما اّتصال ضمير  )ي( بـ"إنَّ
 وجاز حذفيا خاّصة في )لعّل(. 

 :تحّول الحرف إلى معنى االسم 
تحّدثنا عنو في الّتعّرف عمى الفعل حيث عرضنا حاالت يتحّول وىذه الحال مشابية ِلما 

 تمك الخطوات مع الحرف كما يأتي:فييا الفعل إلى معنى االسم وفي ىذا المقام نعيد 

 :)أي إسناد فعل أو اسم إلى الحرف كأن نقول: يدخل  الّتحّدث عن الحرف )اإلسناد إليو
"قد" عمى الفعمين الماضي والمضارع، كتبت "قد"، فالحرف "قد" في الجممة الّسابقة قد ُأسند إليو 

 الفعل "يدخل" وعميو فقد أصبح بمعنى االسم وعميو فيو فاعل.
 ومنو نستنتج:

 فعل + فاعل + مفعول بو ←+ اسم مرفوع + حرف )متعّدي( فعل

 ِمْن + ِن + ي

ضمير مّتصل مبني في محل 
 جر اسم مجرور

نون 
 الوقاية

حرف 
 جر
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 ىناك أفعال خاّصة

 إسناد 

حرف جر + اسم مجرور بحرف الجر الّسابق وعالمة جّره كسرة 
 مقّدرة  عمى آخره منع من ظيورىا اشتغال المحل بحركة الحكاية.

 

 ومنو:
 + س ر + س م ع=  ص+  + س ر ع

 فعل + فاعل مستتر + مفعول بو ←فعل أمر + حرف 
 + م ب + فام 12ع=  ص+ 12ع
 

 فعل + فاعل ←حرف+ حرف                   فعل )الزم(
 

ىو ىو حرف تحقيق أو عمى: حرف جر أي: "عمى" إذا ُأسند إليو اسم كأن ُيقال: "قد" وكذلك
 حرف جر.

ففي ىاتين الجممتين نجد الحرفين )قد، عمى( قد ُأسند إلييما اسمان فأصبح كّل منيما مبتدًأ 
 ومن ىذا يمكن الّتعميم كاآلتي:

 مبتدأ + ضمير فصل + خبر ←حرف + ىو + اسم
 

 مبتدأ + خبر                حرف 
 ومنو:

 5+ س22س=  5سص + 

 :يصبح الحرف اسًما أو بمعنى االسم إذا سبقو حرف جر كقول  دخول حروف الجر عميو
 الّشاعر:

 بأذناب لوال ما فاتني أواخره أالم عمى لوال ولو كنت عالًما
ىذا البيت نجد حرف الجر "عمى" دخل عمى الحرف "لوال" وبيذا يتحّول الحرف "لوال"  ففي

 إلى معنى االسم ويصبح موقعو اإلعرابي اسًما مجروًرا.
 نخمص إلى: ومنو

 ←حرف جر + حرف 

 

 

 اسمي إسناد
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 ج + س 2ص=  ص+  2صومنو:

 :ىنا ىو إضافة اسم إلى حرف كأن ُيقال: عمل عمى ىو الجر، ىذا والمقصود  اإلضافة
 .باُب أمْ 

كممة  نجد ىاتين الجممتين احتوت عمى حرفين ىما: عمى، أْم، حيث ُأضيف إلى األّول
األخرى اسم، وعميو نحكم أّن الحرفين وىي اسم أّما الثّانية فأضيف إلييا كممة "باب" وىي  ""عمل

 "عمى، أْم" أصبح كّل منيما بمعنى االسم وبيذا نصل إلى:
 

 + حرف نكرة اسم
 

 + س 1= س ص+  1سومنو:

 :وىذه الحال تنطبق عمى ما ذكرناه في الّتسمية بالفعل سابًقا وال بأس أن  الّتسمية بالحرف
نضيف أّن الحرف إذا أطمق عمى شخص أو حيوان أو جماد بعينو أصبح بمعنى االسم ويكون 

 إعرابو حسب موقعو عمى الحكاية ومن ذلك الّرموز الّرياضية اّلتي منيا:
 .س عدد حقيقي، ط: مجموعة األعداد الّطبيعية..

 ومنو نخمص إلى:
 

عمى الحكاية وعندىا يمكن قبولو لعالمات  حرف           اسم يعرب حسب موقعو في الجممة
 االسم التي منيا النداء ودخول حروف الجر والقسم.

 ومنو:
 22+ س 1ص=  ص+  1ص
 22+ س 2ص=  ص+  2ص
 22+ س 3ص=  ص+  3ص

يمكن تضعيفو بالحركة الّظاىرة حسب  واو أو ياء  والجدير بالّذكر أّن الحرف إذا كان آخره
" الموقع  .ويكون إعرابو كإعراب االسم الظاىر مثل:" لو" تصبح "لوّّ

االسم حسب موقعو وىو مضاف + مضاف إليو مجرور وعالمة جّره الكسرة  إسناد
 المقّدرة عمى آخره منع من ظيورىا اشتغال المحل بحركة الحكاية.  

 ةسميت
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 الجممة عمى عريفتّ ال -1
 تعريف الجممة: -1-1

الجيـ والميـ والالـ »دة معاف منيا ما جاء بو ابف فارس حيث قاؿ:: لمجممة علغة -أ
 (جمؿ، مادة: 2008ابف فارس، )«أصالف: أحدىما تجمُّع وعظـ الخمؽ واآلخر ُحْسفٌ 

ذي يذىب إلى الجمع بيف عريؼ االصطالحي الّ ىذا الكالميمتقي مع التّ  عريؼ األوؿ مفوالتّ 
 كممتيف كما سيأتي.

 اصطالحا: -ب
مف باحث  معاني الجممة لقد تعّددت واختمفت: عبد الرحمن حاج صالح تعريف الجممة عند

آلخر وىذا الختالؼ وجيات الّنظر ولكف ميما كاف ىذا االختالؼ والتّبايف في الّتعاريؼ إاّل أّف 
الجممة ىي عبارة عف مجموعة مف العالقات الّنحوية الّرابطة بيف أجزاء الكالـ لتحقيؽ فائدة وىذا 

وّية اّلتي تدّؿ عمى معنى ىي الّنواة الّمغ»ما نجده في تعريؼ عبد الّرحمف الحاج صالح في قولو: 
 (.29:، ص2008بومعزة، ).«وتفيد

ويقصد مف تعريفو ىذا بأّف الجممة ىي الحكـ اّلذي يصدره المتكّمـ قصد اإلبالغ والّتواصؿ 
بشيء قد يعممو أو يجيمو الّسامع بحيث يشترط أف يكوف ىذا الحكـ اّلذي ُصدر مف قبؿ المتكّمـ قد 

 حّقؽ فائدة.
كممة : »مف التعريؼ السابؽ أفّ  عبد الّرحمف الحاج صالحمقصود  الباحثيف أفّ يرى أحد و 

العميقة األصمية نواة يقصد بيا الوحدة اإلسنادية البسيطة وقد يكوف قصد بيا الجممة في بنيتيا 
أي عبد الّرحمف الحاج صالح يالحظ أّف ىذه الّنواة الّمغوية ىي إعالـ المخاَطب  وىذا الّمساني

 (.219:ص، 2008، بومعزة).«وف بحسب ظف المتكّمـ قد جيموبشيء يك
لمسند إليو المسند وا تقتصر عمى اة عند عبد الّرحمف الحاج صالحيرى بأّف الّنو  وىذا الشارح 

 ىذا األخير بأفّ  منو يصدرىا لممتمّقي ظنِّاتتأّلؼ في ذىف المتكّمـ  وبعد أف في بنيتيما العميقة
 .بالغ أرراض أخرى مثؿ التأثيروريره مف األرراض وراء اإل كما يمكف القصد مفيجيميا 
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 :عنده الفرق بين الجممة والكالم-1-2

ينظر عبد الّرحمف الحاج صالح إلى مصطمح الجممة بأّنو مرادؼ لمكالـ وذلؾ مف خالؿ 
فأقؿ ما ينحؿ إليو الخطاب مف الوحدات ذوات معنى وفائدة ىو ىذا الكالـ المستغنى »قولو: 

وعالمتو صحة أو حسف الوقؼ عميو مف قبؿ المتكّمـ وىذا ما ال سبيؿ إلى تحقيقو في الوحدات 
اّلتي ىي دوف الجممة مثؿ كاف عبد اهلل وىذا يقاؿ فقط بالّنسبة إلى الكالـ التّاـ رير المحذوؼ 

 (.102:ص ،2007الحاج صالح، « )منو
اّلذي نتمّفظ ونحسف الّسكوت فمصطمح الكالـ عند عبد الّرحمف حاج صالح ىو الممفوظ 

عميو فيو لفظ تاـ المعنى واإلفادة حّتى أّنو أّكد عمى أّف مصطمح الجممة والكالـ مترادفاف عند 
ف لـ يرد مصطمح الجممة في كتبو ولكّنو استنبط ىذا مف خالؿ دراستو وتحميمو  سيبويو حّتى وا 

لفظة الكالـ كافية لمّداللة عمى مفيـو  إفّ »ألفكار سيبويو ويقوؿ في ىذا عبد الّرحمف الحاج صالح: 
حاج ال).«الجممة المفيدة عند سيبويو وستبقى ىذه الّمفظة دالة ىذا المعنى عند بعض المتأّخريف

 (.101:، ص2007صالح،
الّنحوية تتمّثؿ في  سالمةالّنحوية والّداللية فال سالمةممة ىي ما تحّققت فييا اللذلؾ فالج

 يجب إذالمعنى الموجود في ذىف المتكّمـ يي اّلتي توّفر فمطابقة الجممة لقواعد الّمغة أّما الّداللية 
واإلفادة الكاممة فنفيـ الجممة مف  ،أف تّتصؼ وظيفًيا باإلسناد التّاـ ال الّناقص في الجممة

وىذا ما يدّؿ أيًضا عميو مصطمح الكالـ عند  يةتواصمليا والمتّممة لفائدتيا العناصرىا المكّونة خالل
مثؿ:  ،عبد الّرحمف الحاج صالح وعند القدامى إذ كما قمنا سابًقا الكالـ ىو ما يحسف الّسكوت عميو

مسند + مسند  :مكونة مفة بسيطة تاّمة يذا الكالـ يحسف الّسكوت عميو أي أّنيا جممالعمـ نور ف
 .ع يرشد الناس إلى الخيرالعالـ الور : أّما إذا قمنا إليو،

 .ةجممة مرّكبة تاّمة المعنى تحّققت فييا اإلفادفيذى 

نجد أّف مكّونات الجممة عند عبد الّرحمف الحاج صالح مكّونات الجممة عنده:  -1-3
أّف البنية الّتركيبية »تتمّثؿ في سمسمة مف العوامؿ والمعموالت زائد المخّصصات إذ يقوؿ: 

ىي عبارة عف "عامؿ + معموؿ أّوؿ + معموؿ ثاف + مخّصص" فيي ناتجة عف حمؿ 
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 لبنية العامة وىي أىـ وأكثرذه ااألجناس المختمفة بعضيا عمى بعض وكّميا تجيء عمى ى
 (.207:، ص2007الحاج صالح، ).فعؿ + فاعؿ أو مبتدأ + خبر تجريًدا مف

 نستنتج مف ىذا القوؿ أّف الجممة قد تكوف مرّكًبا فعمًيا يتكّوف مف فعؿ + فاعؿ 
 .لقناعة كنزا، وقد تكوف مرّكًبا اسمًيا تتكّوف مف مبتدأ أو خبر مثؿ: انطمؽ عمرو مثؿ:

                            في حيف تألفت الجممة الثانية مف فاعؿو فعؿ فالجممةاألولى مكونة مف 
 خبرمبتدأ 

ب االسمي فالعامؿ الفاعؿ أّما في المركّ  الذي رفعفعمي يتمّثؿ في الفعؿ العامؿ في المرّكب الو 
 .الخبر الذي رفع المبتدأ وىذا األخير عمؿ فييتمّثؿ في االبتداء 

 ويتضح وجود نوعيف أساسييف مف الجمؿ في ىذه النظرية ىما:

 صبر جميؿ، وطف أّـّ ًظا أو تقديًرا مثؿ: الوىي اّلتي تبدأ باالسـ لفالجممة االسمية:  - أ

: فالجممة األولى تركيبيا لفظي ظاىر في حيف جاء تركيب الجممة الثانية مقدرا إذ األصؿ فييا
 صبري صبر جميؿ.

 ع: ك = س+ س أو س+ إذف
، أّما الخبر ي نخبر عنووُركنا الجممة االسمية ىما المبتدأ والخبر، فالمبتدأ ىو االسـ اّلذ

 يو االسـ الّذي نخبر بو عف المبتدأ.   ف

نى مفيد وىي اّلتي تبدأ بفعؿ وتترّكب مف كممتيف أو أكثر وتدّؿ عمى مع الجممة الفعمية: - ب
 .أشرقت الشمس :مثؿ

 ك = ع+ س إذن:
 كما رأينا في المثاؿ السابؽ الجممة الفعمية مف "فعؿ + فاعؿ" إذا كاف الفعؿ الزًما وتتكّوف

 أّما إذا كاف متعّدًيا فيحتاج إلى مفعوؿ بو. 
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ومف جية أخرى لدينا نوعيف مف الجمؿ تصّنؼ ضمنيا ىذه الجمؿ اّلتي ذكرناىا سابًقا 
 ذيف الّنوعيف وىما:الفعمية يمكف أف نصّنفيما إلى ى بمعنى أّف الجممة االسمية أو

  :كؿ عنصر مف  ،بو عف معنى مفيد بجممة واحدة المعبروىي الكالـ الجممة البسيطة
أو أي عناصرىا األصمية أو المتّممة تكوف لفًظا واحًدا أو مرّكًبا رير إسنادي )شبو جممة( 

 "فعؿ + فاعؿ. مبتدأ + خبر". :ويتكّوف مفمتعمؽ آخر، 

 :وىي جممة اسمية أو فعمية تشتمؿ عمى جممة أصمية ترتبط بيا جممة أخرى،  الجممة المرّكبة
 عمى أف تقـو ىذه الجممة الفرعية مقاـ أحد عناصرىا.

 منيا: كما ذكرنا آنفا متعمقات في ىذه النظرية وتوجد

   وىي في مضاؼ إليو و  ظرؼمف جار ومجرور أو مف  تشكؿوىي اّلتي ت جممة:الشبو
ّنما تمّثؿ تركيًبا مف الكممات  رير ألّنيا الحقيقة ليست بجممة قائمة عمى عالقة اإلسناد وا 

 .، وتتعمؽ في الغالب بالفعؿ أو بالخبرفقط

 + س 12ه = سأو    + س 11ه = سأو    + س  1ومنو:ه = ص

 حيف تطرقنا إلى توصيؼ الجمؿ المعربة ورير المعربة  مف الفصؿ السابعوىذا ماجعمنا نقصييا 

 

 بنية تركيبية: كونوو  الفرق بين الكالم باعتباره خطاًبا -1-4

إّف الكالـ المستغنى أو الجممة المفيدة ىو أقؿ ما يكوف عميو الخطاب إذا لـ يحصؿ فيو »
عناصر لكّؿ واحد حذؼ، ويمكف أف يحّمؿ إلى مكّونات قريبة تكوف خطابية ال لفظية صورية أي 

، 2007الحاج صالح، ).«ة عنصراف: المسند والمسند إليووىذه العناصر في الحقيق ةمنيا وظيفة داللي

 (.102:ص
تتحّقؽ فيو العالقة اإلسنادية القائمة عمى أساس المسند والمسند إليو  خطاب إذف الكالـف

وفي بعض األحياف تحتاج إلى فضمة حّتى يكتمؿ المعنى فالمسند إليو ىو المخبر عنو وال يكوف 
 إاّل اسًما سواء في الجممة االسمية أـ الفعمية وليذا فيو يمّثؿ المبتدأ أو الفاعؿ، 
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يكوف اسًما أو فعال، ويمّثؿ الفعؿ في  يمكف أف ،عف المسند إليو بو يو المخبرفأّما المسند 
 والخبر في الجممة االسمية. ،الجممة الفعمية

وعمى ىذا األساس فإّف نظرتنا إلى الكالـ المفيد ىو نظرة خطابية أي تحّدثنا عنو وشرحناه 
 باعتباره حدثًا خطابًيا إعالمًيا.

األمر يختمؼ ألّننا عندما نيتـ بالبنية الّتركيبية فال تيّمنا ،فأّما مف ناحية اعتبار الكالـ كبنية
ّنما نيتـ بعناصر البنية الّتركيبية الّمغوية أي الظاىرة  سواء عالقة اإلسناد وما دورىا في الّتركيب وا 

كقولنا موضع المبتدأ أو موضع الفاعؿ... أـ العناصر المجّردة كالعامؿ والمعموؿ ىذا مف جية 
بالبنية الّتركيبية الّنواة وما ينجر عنيا مف فروع واختالؼ الحاالت رى االىتماـ ومف جية أخ

وبيذا فإّف الكالـ باعتباره بنية يفرض عمينا العناية بو مف الجانب الّتركيبي  اإلعرابية فييا، 
ائمة فيو فيجب ىنا أف نيتـ بالعالقة اإلسنادية الق أساس أّنو خطاب عمى والّشكمي أّما الكالـ

 تحّقؽ راية اإلبالغ واإلعالـ اّلتي يسعى إلى تحقيقيا الخطاب الّمغوي. ألّنيا ،بالّدرجة األولى

تتمّثؿ مواصفات الكالـ عند عبد الّرحمف الحاج صالح في الكالـ المفيد مواصفات الكالم:  -2
 واالستقامة.

بمعناه نحو: زيد  والمراد بالمفيد ما دّؿ عمى معنى يحسف الّسكوت عميوالكالم المفيد: -2-1
المعنى ىو الفائدة عمى »أخوؾ، وقاـ محّمد، كما يذىب عبد الّرحمف الحاج صالح إلى أّف:  

اإلطالؽ، ذلؾ أّف الكممة المفردة تحمؿ معنى ولكّنيا ال تحمؿ فائدة بينما الجممة أّنيا تحمؿ معنى 
ّف أصؿ الكالـ موضوع لمفائدة " أل-الّنار حارة-إف لـ تكف محااًل، وقد ال تحمؿ فائدة نحو جممة "

ف كاف الخبر فييا  ولكف لو قاؿ قائؿ: "الّنار حارة، والّثمج بارد"، لكاف ىذا كالًما ال فائدة فيو وا 
 (.  30:ص ،2008بومعزة، « )نكرة

يحسف الّسكوت عميو ويحّقؽ بذلؾ اإلفياـ ويقصد مف ىذا أّف الكالـ المفيد ىو اّلذي  
كما أشار إلى نقطة ميّمة وىي أّف المعنى ليس ىو اإلفادة إذ أّف بعض والّتواصؿ لدى المتمقي، 

الكممات المفردة تحمؿ معنى ولكف ال تحمؿ فائدة، وفي بعض األحياف قد نجدىا تحمؿ معنى 
وفائدة في الوقت نفسو كذلؾ الّشيء نفسو لبعض الجمؿ اّلتي تحمؿ معنى ولكف ال تحّقؽ  فائدة 
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الماء ليس بشجرة ، إدف المعنى  "، فكّمنا نعمـ بأفّ ماء شجرةمثؿ: جممة "ال"بالمحاؿ" وىذا ما يسّمى 
 الذي تحممو ىذه الجممة رير مفيد ررـ السالمة النحوية المتوفرة فييا

لقد حافظ عبد الّرحمف الحاج صالح عمى الّتعريؼ اّلذي جاء بو سيبويو، حيث  االستقامة:-2-2
حسف ومحاؿ ومستقيـ كذب ومستقيـ قبيح ما ىو محاؿ فمنو مستقيـ »يرى أّف االستقامة ىي: 

 (.31:ص،2007الحاج صالح، ).«كذب

فمف خالؿ شرح عبد الّرحمف الحاج صالح نفيـ أّف االستقامة ىي الّسالمة الخاّصة بالّمفظ 
محاال. والمعنى أي الّمفظ قد يكوف مّرة مستقيًما حسًنا ومّرًة مستقيًما قبيًحا وقد يكوف المعنى مستقيًما 

االستعماؿ  ستدعيياة بالقياس والّسالمة اّلتي يىذا مف جية، ومف جية أخرى نجد الّسالمة الخاصّ 
 الحقيقي لمّناطقيف، وىذا شرح مبّسط ألنواع االستقامة: 

واّلتي يجب أف تتوّفر فييا القواعد الّصرفية والّنحوية الخاّصة »الّسالمة الخاّصة بالّمفظ: -2-3
: ما تدخؿ عميو حّتى نتمّكف مف تحديد وتفسير الّمفظ نحوًيا كأف نقوؿ مثال: الفعؿ ىو بالّمغة العربية

، 2007الحاج صالح، « ): قد والّسيف ويتّصؿ بو الّضمير في بعض صيغومثؿمف زوائد معّينة 

 (.218:ص

تمّيزه عف فالّتفسير الّمفظي ىو الّتفسير الّنحوي، كأف نحّدد العالمات الخاّصة بالفعؿ واّلتي  
ـّ يفيـ منو المعنى، ويترّتب عمى ذلؾ أّف  االسـ، فالّمفظ ىو األّوؿ المتبادر إلى الّذىف أّوال ث
االنطالؽ في الّتحميؿ يجب أف يكوف مف الّمفظ في أبسط أحوالو وىو األصؿ اّلذي ليس فيو 

 زيادة وال عالمة لو بالّنسبة إلى ما ُيبنى عميو.
وىو أف يتشّكؿ الكالـ تصّوًرا ذىنًيا معقواًل ومنطقًيا عند المتمّقي، عنى: الّسالمة الخاّصة بالم-2-4

يصرح بأنو  فعبد الّرحمف الحاج صالح في إطار حديثو عف الّتمييز المطمؽ بيف "الّمفظ والمعنى"
الّمجوء إلى اعتبارات معنوية كأف نقوؿ مثاًل: الفعؿ ىو ما دّؿ عمى حدث وزماف فيذا  »يمثؿ

الّتعريؼ لمفعؿ يبّيف مدلوؿ الفعؿ وما يقصد منو، ال العتباراتو الّنحوية اّلتي تتعّمؽ بالّسالمة 
 (.31:، ص2007الحاج صالح، ينظر: ).«الّمفظية
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 «.الّنظاـ اّلذي يمّيز لغة مف لغة أخرى»ويقصد بيذا الّسالمة الخاّصة بالقياس: -2-5
أي ىناؾ كالـ سميـ قياًسا وىناؾ كالـ ما يرفضو القياس. فمثال كممة "استحوذ" ىي شاّذة ال 

 يقاس عمييا ألّف القياس يفرض أف نقوؿ "استحاذ".
أي االستعماؿ الحقيقي لمّناطقيف ويقصد بو الّسالمة الخاّصة باالستعمال: -2-6
 ستحساف وىو استحساف الّناطقيف أنفسيـ.اال

الجماعة الّمغوية الواحدة، فما يستحسنو االستعماؿ فيو مستقيـ  ت عميوّتفقااالستعماؿ ىو ما 
 حسف وما يرفضو االستعماؿ فيو مرفوض وقبيح.

ومف خالؿ ما سبؽ نستنتج أّف الكالـ ىو أنواع مف حيث "االستقامة". وىذا حسب ما وّضحو 
 مف الحاج صالح:عبد الّرح

   :(.31:، ص2007، الحاج صالح).«تعماؿسميـ في القياس واالس»مستقيم حسن 

 :حاج صالحال« )خارج عف القياس وقميؿ مف االستعماؿ وىو رير لحف»مستقيم قبيح ،

(. أي ال نجد في القياس الّمغوي ما نقيس عميو أّما استعماؿ الّناطقيف لو فيو 36ص، 2007
دعنا مف أي رير خاطئ. مثؿ: "ضئيؿ جدِّا. ال يؤخذ بو ولكف في الوقت نفسو رير لحف 

 إاّل أّنيا رير خاطئة. كذلؾ الّشيء نفسو ماليا نادر" فيذه الجممة ال يقاس عمييا واستعتمرتاف
 ".جئت مع منيف"بالّنسبة لجممة: 

 :سميًما في القياس واالستعماؿ ولكّنو رير سميـ مف حيث »قد يكوف  محال
 (.13:، ص2007الحاج صالح، ).«المعنى

 

 ممة في ضوء فكرة الموضع والمثال:الج -3
 مفيوم الموضع والمثال: -3-1

الحديثة. ىو إّف أعظـ فارؽ مف الفوارؽ اّلتي يفترؽ فيو الّنحو العربي عف الّمسانيات الغربية 
 يعتبرىماعف باقي الّمغات، وليذا  "الموضع والمثاؿ"، فيذيف المصطمحيف تتمّيز بيما الّمغة العربية

مفيوميف أساسيف كبقية مفاىيـ نظريتو الحديثة، فيما يشتمالف عمى  عبد الّرحمف الحاج صالح
أف ندرس الّتراكيب  معاف عممية دقيقة تختّص بالّمغة العربية، وعمى أساس ىذا المنطمؽ أردنا
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الّمغوية في إطار فكرة الموضع والمثاؿ ولكف قبؿ ىذا أردنا أف نتطّرؽ إلى مفيومييما أّواًل حّتى 
 نتمّكف مف الّتحميؿ الجّيد. 

إّف ىذا المصطمح كما ذكرنا سابًقا يعتبر مف أىـ المفاىيـ األساسية  الموضع:-3-1-1
المواضع »ّرحمف الحاج صالح" ونجد تعريفو لو في قولو: لمّنظرية الخميمية اّلتي جاء بيا "عبد ال

اّلتي تحتّميا الكمـ ىي خانات تحّدد بالّتحويالت التّفريعية أي االنتقاؿ مف األصؿ إلى مختمؼ 
 (. 35:، ص2007الحاج صالح، ).«الفروع بالّزيادة الّتدريجية وىذه الّزيادة ىي نفس الّتحويؿ

المحور الّتركيبي، فأداة الّتعريؼ "اؿ" فييبكّؿ وحدة لغوية موضع خاص تقترف بمعنى أّف ل 
ال تكوف إاّل في يميف المفردة وكذلؾ حروؼ الجّر، أّما الّصفة واإلضافة فال تظيراف إاّل في آخرىا 
أي عمى يسارىا، وكّؿ ىذا ىو تحديد إجرائي رياضي تـّ عف طريؽ الّتحويؿ بالّزيادة والّتفريع أي 

مؿ مجموعة عمى المجموعات المتكافئة حّتى نتمّكف مف تحديد موضع كّؿ عنصر داخؿ الّتركيب ح
الكالمي، وقد يكوف الموضع عنصًرا ظاىًرا وقد يكوف رير ظاىر، فيقّدر مف سياؽ الكالـ بالعالمة 

 ".Øالعدمية "
مة فُخمو الموضع مف العنصر الّمغوي ىو الخمو مف العالمة وىي في مقابؿ العال» 

 (36:ص ،2007،حاج صالحال).«اىرةالظّ 
 والمواضع تختمؼ، فيي تدرس في عّدة مستويات تتمّثؿ فيما يمي:

 :ويقصد بو موضع كّؿ حرؼ داخؿ بناء الكممة. الموضع في مستوى الكممة 

 :والّمفظة ىي رير الكممة إْذ أّف ىذه األخيرة ىي الكممة » الموضع في مستوى الّمفظة
 .«المفردة المجّردة مف الّزوائد ىي بمثابة المواضع اّلتي تختّص باالسـ أو الفعؿ

 (.13، ص2007الحاج صالح، )
  :والخطاب ىو مجموعة مف الّتراكيب الّمغوية أو باألحرى ىو الموضع في مستوى الخطاب

يأتي بعد مستوى الّتركيب، والموضع ىنا يختّص بالحكـ اّلذي مجموعة مف الجمؿ وىو 
يطمؽ عمى الكالـ الخطابي كأف نقوؿ ىذا الخطاب في موضع استفياـ أو موضع خبر أو 

 إلخموضع أمر...
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  :وىذا المستوى كما ذكرنا سابًقا ىو المستوى اّلذي ييّمنا في الموضع في مستوى الّتركيب
مى المواضع المختمفة اّلتي تندرج ضمف الجممة، والموضع بحثنا ىذا مف خاللو نتعّرؼ ع

ىنا يقصد بو كّؿ عنصر لغوي مكّوف لمبنية الّتركيبية أي موضع كّؿ كممة مف الكممات 
إّف لموحدات الّمغوية »المكّونة لمجممة. ويعّبر عبد الّرحمف الحاج صالح عف ىذا بقولو: 

ي رير موضعيا فإّما يقبح ذلؾ في مواضع خاّصة في الّتركيب الكالمي فإذا وضعت ف
ّما أف يكوف لحًنا لـ تتكّمـ بو العرب  (. 10:، ص2007الحاج صالح، ).«رير الّشعر وا 

ويقصد مف ىذا الكالـ أّنو ال يجوز أف نضع العنصر الّمغوي سواء الكممة أـ الّمفظة في رير 
االختالؿ في الجممة، فال القياس إلى  موضعو الّصحيح داخؿ الّتركيب الكالمي، ألّنو بيذا يؤّدي

واالستعماؿ الّمغوي يقبمو، فمثاًل كممة: "قد" موضعيا يكوف قبؿ األفعاؿ فقط. فال تأت قبؿ األسماء، 
ذا خمطنا بينيا عمى مستوى الّتركيب  كذلؾ بالّنسبة لحروؼ الجّر فيي خاّصة باألسماء ال األفعاؿ وا 

 ا.الكالمي ستكوف الجممة لحًنا نشمئز لسماعي
الواحد أكثر مف موضع فيتحّوؿ حكمو ومجراه بحسب لمعنصر »الحاج صالح" أّف يرى "و 

 .(11:ص، 2007،حاج صالحال).«الموضع فيجري مجرى الباب اّلذي ينتمي إلى ذلؾ الموضع
بمعنى ىذا الكالـ أّف بعض الوحدات الّمغوية قد تتعّدد مواضعيا عمى عكس ما رأيناه 

ميا اإلعرابي ومعناىا داخؿ البنية الّتركيبية وذلؾ الختالؼ سياؽ ىذا سابًقا، فيتغّير بذلؾ حك
 الّتركيب اّلتي ىي مدرجة فيو، نحو: "مف" فتكوف فاعمة أو مفعولة... إلخ.

والموضع عمى ىذا األساس يختمؼ كثيًرا عف المواضع اّلتي تندرج ضمف المستويات 
 األخرى اّلتي ذكرناىا سابًقا، ويمكف االختالؼ في:

   الخمو االضطراري لمموضع عمى مستوى الكممة بينما نجد الخمو االختياري بالّنسبة لمموضع
 في الّتركيب الكالمي وذلؾ حسب اختيار المتكّمـ.

   ،خاصية الّتقديـ والتّأخير اّلتي تتمّيز بيا المواضع في مستوى الّتركيب عف بقية المستويات
وى الجممة يمكف أف تتقّدـ أو تتأّخر والموضع فالعناصر الّداخمة في ىذا المستوى أي مست

يبقى نفسو فمثاًل. إذا تقّدـ المفعوؿ بو عف الفاعؿ أو الخبر عف المبتدأ في بعض الحاالت 
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 فمف يتغّير الحكـ، فنقوؿ بأّف موضع المفعوؿ بو ىو موضع أّوؿ والفاعؿ موضع ثاني،
 .واألمر نفسو بالّنسبة لممبتدإ والخبر

 مواضع وتوليدىا، فالموضع في مستوى الجممة يتـ اكتشافو عف طريقة اكتشاؼ ال
 :يفتطريؽ عمميتيف اثن

"أي تكافئيا عمى المحور كافؤالتّ "حمؿ عبارة عمى عبارات أخرى مف جنسيا لبياف  :األولى
الّتركيبي فنأخذ عبارة واحدة وتنتقؿ منيا لمحصوؿ عمى عّدة عبارات متقاربةمف حيث 

أو الفعمية وىذا إجراء تحويمي  االسمية ليا ويتمّثؿ في البنية القالب الّنحوي الموضوع
 رياضي.

مقارنة ترتيب عناصر كّؿ عبارة الكتشاؼ الّترتيب المشترؾ بينيا عمى المحور  :انيةالثّ 
 (.15:، ص2007الحاج صالح، )الّتصريفي االستبدالي.

تشترؾ فييا عناصر كّؿ عبارة ويقصد مف ىذا أّنو يجب الّتعّرؼ عمى جميع الّترتيبات اّلتي 
حّتى نتمّكف مف الّتمييز بيف ترتيب عناصر البنية االسمية وترتيب عناصر البنية الفعمية فالجممة 

 االسمية كما نعرؼ تبدأ باسـ أو ناسخ بينما الجممة الفعمية تبدأ بفعؿ.
اّلذي تنتمي إليو مجموعة لغوية ما، والمثاؿ  نعرؼ أّف المثاؿ ىو الوزف المثال:-3-1-2
الجممة فيو  ثي ويختّص أيًضا بمستوى مثاؿ الفعؿ الثالموضع فقد يختّص بمستوى الكممة ككال

قياًسا أو مثااًل واحًدا أو أصاًل تبنى عميو وتتفّرع عميو الفروع األخرى مف الجمؿ فيو »يعتبر: 
 (.15:، ص2007الحاج صالح، ).«الّنسبة لمكممةبالّنسبة ليا كالبناء والوزف )المثاؿ( ب

والمثاؿ في مستوى الّتركيب الكالمي نجد: مثاؿ الجممة االسمية ومثاؿ الجممة الفعمية، 
 واّلتي تتفّرع عنيا عّدة جمؿ ال متناىية.

 دراسة الجممة فيما يخّص فكرة المثال والموضع:-4

 مثال الجممة البسيطة ومواضعيا: -4-1

بنية الّنواة اّلتي تتفّرع عنيا عّدة جمؿ أي  وليذه الجممة بنية أصمية  الجممة االسمية: -أ 
 " ىذه البنية أي الّنواة فيما يأتي:ويتمّثؿ "مثاؿ

خبرمبتدأ +   
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أّما المواضع اّلتي نتحّصؿ عمييا مف خالؿ ىذه الجممة الّنواة ىي: موضع االبتداء واّلذي  
وموضع الخبر بحيث يمكف لمخبر أف يتقّدـ عمى  وموضع المبتدأ "Ø"يمّثؿ عالمة عدمية 

 :ماذج اّلتي ستوّضح األمر أكثرالمبتدأ في بعض الحاالت وىذه بعض النّ 
     Ø          عالـ      زيٌد                            Ø           رجؿٌ      الّدار في 
 3الموضع   2الموضع  1الموضع                 3الموضع  2الموضع  1الموضع

 .)خبر(                    )ابتداء(   )خبر مقّدـ( )مبتدأ مؤّخر(    )ابتداء(    )مبتدأ(   
 (.298:، ص2007الحاج صالح، )

أّف المواضع في الّنموذجيف المقّدميف مختمفة عف بعضيا إذ أّف موضع المبتدأ أو  يتبيف
محذوؼ  الخبرالّنموذج الثّاني  نجد أّف  الخبر في الّنموذج األّوؿ جاء عمى شكؿ اسميف بينما في

مع ىذا فإّف موضعو عف المبتدإ، و مجرور" بحيث تقّدـ الجار و الجممة أي "الشبو  دلت عميو
شيء وموقعو في مدرج الكالـ شيء آخر فال ت عمى ترتيبيا، فمحتوى الموضع المواضع حافظ

 يؤّثر فيو الّتقديـ والتّأخير.

 ومواضعيا فيي كاآلتيية الّنواة أّما "مثؿ" الجمؿ المتفّرعة عف الجممة االسم: 

 

 (:1المثاؿ )
 الباب

 (:2المثاؿ )
 الباب

 (:3المثاؿ )
 الباب

 

 

 

 

+ مخصص )صفة، اإلضافة...( مبتدأ + خبر  

خبرال+  ناسخ + اسمه  

+ مخصص )صفة، اإلضافة...(  خبرال+  ناسخ + اسمه  
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 كؿ جممة متفّررة:أّما المواضع سندرسيا مف خالؿ الّنماذج المقّدمة حسب مثاؿ )الباب( 
 :الّنموذج األّول 

         Ø            في القسـ             قائـٌ          زيٌد 
 (4(  الموضع )3( الموضع )2( الموضع )1الموضع ) 

 )ابتداء(       )مبتدأ(    )خبر(     

 
 :الّنموذج الثّاني 

 قائـٌ   زيًدا             إّف         قائًما                    زيٌد      كاف         

 (     3(  الموضع )2( الموضع )1(   الموضع )3(  الموضع )2(  الموضع )1الموضع )

 )ناسخ(      )اسـ الّناسخ( )خبر الّناسخ(     )ناسخ(      )اسـ الّناسخ(  )خبر الّناسخ(    

تحّصمنا عميو في ىذا الّنموذج لمجممة المتفّرعة عف البنية االسمية  فالموضع الجديد اّلذي
 الّنواة ىو موضع الّناسخ إذ يعتبر الموضع األّوؿ في ىذه الجممة.           

 وذج الثّالث:مالن 

 ىنا      قائـٌ        إّف      زيًدا         قائًما      أمس               زيٌد       كاف        
 

 (4( الموضع )3(  الموضع )2( الموضع )1(        الموضع )4(  الموضع )3(  الموضع )2(  الموضع )1الموضع )

 مخصص
 )ظرؼ مكاف(                                     )ظرؼ زماف(

المواضع في ىذا الّنموذج ىي نفسيا في الّنموذج الثّاني إاّل الموضع الّرابع واّلذي يتمّثؿ في 
 المخّصص )ظرؼ مكاف وظرؼ زماف(. 

مخصص                          
 جار ومجرور
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فميذه الجممة بنية أصمية أي الّنواة وجمؿ متفرعة عنيا مثؿ ما  الجممة الفعمية البسيطة: - ب
 رأينا في الجممة االسمية.

  جممة الفعمية الّنواة تتكّوف مف فعؿ وفاعؿ إذا كاف فعميا الزًما أّما فال:جممة الفعمية الّنواةال
 "المواضع" اّلتي تندرج ضمنيا فيما موضعيف فقط: موضع الفعؿ وموضع الفاعؿ، نحو:

 األستاذُ     خرج                               الّطالبُ    قاـ        
 

 (  2(  الموضع )1(                       الموضع )2(  الموضع )1الموضع )
 )فعؿ(       )فاعؿ(                         )فعؿ(        )فاعؿ( 

 (.293، ص2007الحاج صالح، )

اني ىو الفاعؿ بحيث ال يمكف موذج ىو الفعؿ والموضع الثّ فالموضع األّوؿ في ىذا النّ 
فكرة العامؿ الّنحوي بينما الموضع فال ييـ وال  ثولكف ىذا مف حيلمفاعؿ أف يتقّدـ عمى الفعؿ 

 .ّثريؤ 

  :الجمل الفعمية المتفّرعة ومواضعيا 

 

 (1المثاؿ )
 )الباب(
 (2المثاؿ )
 )الباب(

 
 

 (3المثاؿ )
 )الباب(

 

 

 فعل + فاعل + )جار ومجرور أو اإلضافة( )مخصص( 

 فعل + فاعل + مفعول به )مخصص( 

 فعل + فاعل + مفعول به )جار ومجرور أو اإلضافة( 

 فعل + فاعل + )حال، تمييس، إلخ... من المخصصات( 
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 دراسة "الموضع" مف خالؿ الّنماذج المقّدمة حسب "ُمُثِمَيا" -

 :الّنموذج األّول 

 القاعة  مف            الّطالُب    خرج               
 

 (   4(  الموضع )3( الموضع )2(  الموضع )1الموضع )
 )فعؿ ماٍض( )فاعؿ(  )حرؼ جر(  )اسـ مجرور(      

 

 ( )جار ومجرور(  5الموضع ) 
مف خالؿ ىذا الّنموذج تحّصمنا عمى خمسة )مواضع( استنبطناىا مف معنى الجممة وىذا 

 عممية الّتفريع. كّمو بفضؿ

 :الّنموذج الثّاني 

 الَواِجبَ    الّطالُب      أنجَز          
 (  3(   الموضع )2(    الموضع )1الموضع )  

 )فعؿ ماٍض(    )فاعؿ(      )مفعوؿ بو(         

 لدينا في ىذا الّنموذج ثالثة "مواضع" بحيث لـ يحصؿ فييا تقديـ وال تأخير.

 :الّنموذج الثّالث 

 وِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرأِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػ         الُكرَة         الالعُب      ضرَب    
 ( 6( الموضع )5( الموضع )4(الموضع )3( الموضع )2(  الموضع )1الموضع )

 )فعؿ ماٍض()فاعؿ(  )مفعوؿ بو(  )حرؼ جر( 

 

يادة فريع والزّ ؿ عمييا عف طريؽ التّ تي نتحصّ ؿ الّ مماذج األخرى مف جوىكذا إلى بقية النّ 
 بناًء عمى القدر المشترؾ.

 اسـ مجرور
 وىو مضاؼ

 ضمير متصؿ
 مضاؼ إليو
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 شبو الجممة: -ـج
 :مثاؿ الجار والمجرور وموضعاه 

 المثاؿ )الباب(:

 المواضع اّلتي نتحّصؿ عمييا في ىذا المثاؿ ىي موضع حرؼ الجّر وموضع اسـ المجرور 
 نحو:

 المدرسِة      )جممة رير تاّمة(   في        
 

 (2( الموضع )1الموضع )
 حرؼ جر   اسـ مجرور

  :المرّكب اإلضافي ومواضعو 

 المثاؿ )الباب(: 

ف منيا المرّكب اإلضافي ىي: موضع المضاؼ وموضع المضاؼ إليو المواضع اّلتي يتكوّ 
 نحو:

 الَمْغِربِ     ِعْنَد              الشََّجَرِة                 َفْوَؽ      
 

 (2(   الموضع )1(                       الموضع )2(   الموضع )1الموضع )
 زمانمضاؼ إليوظرؼ مكانمضاؼ إليو                   ظرؼ 

 )مضاؼ(                                  )مضاؼ(

 الجمل المرّكبة ومواضعيا: -4-2
 الجمل المركبة ذات األصل االسمي ومواضعيا: - أ

 ( 1المثاؿ )
 الباب

 ( 2المثاؿ )
 الباب

 جار )حرف جر( + اسم مجرور

 مضاف إليه+  مضاف

 مبتدأ + مرّكب اسمي في محل رفع خبر

 في محل رفع خبرفعلي مبتدأ + مرّكب 
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نتحّصؿ عمييا في ىذه الجمؿ المرّكبة سنتعّرؼ عمييا مف خالؿ ىذه أّما المواضع اّلتي 
 الّنماذج المقّدمة:

 :الّنموذج األّول 

    Ø          حميدة     أخالقو        المسمـ 
 

 (4(الموضع )3( الموضع )2( الموضع )1الموضع )
 ((     2(()خبر)2((    )مبتدأ)1)ابتداء(     )مبتدأ)

 

 (مرّكب اسمي((  )1)خبر)( 5الموضع )
 
1) 

 

 وىناؾ نماذج أخرى نتحّصؿ عمييا عف طريؽ الّتفريع كالجممة المنسوخة إلخ...

 الجمل المرّكبة ذات األصل الفعمي ومواضعيا: - ب

 ( 1المثاؿ )
 الباب

 ( 2المثاؿ )
 الباب

 

 

 

 

 

Ø  ُيصـو المسمـ 
 (1الموضع )
 )ابتداء(

( 2الموضع )
 )مبتدأ(

 (3الموضع )
 خبر )مرّكب فعمي( فعؿ + فاعؿ

 مرّكب فعليفاعل + +  فعل

 فاعل + مرّكب اسمي+  فعل
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 :الّنموذج األّول: جممة فعمية مرّكبة من مرّكب فعمي 

 يسرع الّرجل جاء
 ( 1الموضع )
 فعؿ ماضٍ 

 ( 2الموضع )
 فاعؿ

 ( 3الموضع )
 مرّكب فعمي: فعؿ + فاعؿ

ؿ عمى موضع آخر منو ىذه الجممة المرّكبة نتحصّ مف خالؿ المرّكب الفعمي اّلذي تترّكب 
 .في محّؿ نصب حاؿ وأي الجممة لمفعؿ وفاعمو

 :الّنموذج الثّاني: الجممة الفعمية المرّكبة من مرّكب اسمي 

 وىو مسِرعٌ  الّرجل جاء
 ( 1الموضع )
 فعؿ ماضٍ 

 ( 2الموضع )
 فاعؿ

 ( 3الموضع )
 حاؿ )مرّكب اسمي: مبتدأ + خبر(

خالؿ فكرة المثاؿ والموضع في مستوى الجممة استخمصنا أّف لممثاؿ أىمية كبيرة وىكذا مف 
إذ يعتبر األصؿ الذي ننطمؽ منو لمحصوؿ عمى مجموعة الجمؿ المتكافئة التي تنتمي إليو، وذلؾ 
عف طريؽ التفريع بناًء عمى القدر المشترؾ، ففكرة المثاؿ تجعمنا نتفادى الخمط بيف الجمؿ بمعنى 

فمثاؿ الجممة االسمية الّنواة لجممة الفعمية وبيف أشباه الجمؿ الّتمييز بيف الجمؿ االسمية وانستطيع 
كما نعرؼ يتمّثؿ في الّصيغة التّالية: مبتدأ + خبر أّما الجممة الفعمية الّنواة فتتمّثؿ في: فعؿ + 

 فاعؿ، والمثاؿ يعتبر بمثابة الباب اّلذي ينتمي إليو كّؿ نوع مف الجمؿ.
فكرة الموضع واّلتي كما رأينا بأّنيا ميزة تتمّيز بيا فقط الّمغة العربية، إذ أّف الموضع  أّما

ليس نفسو الموقع عند الّمسانيات الغربية الحديثة فالموقع ىو رتبة كّؿ عنصر لغوي في مدرج 
الكالـ بينما الموضع ىو شيء آخر فيو عبارة عف محتوى يحتويو حسب كؿ عنصر لغوي إذ ال 

فيو الّتقديـ والتّأخير عمى مستوى الجممة فيمكف أف يتقّدـ الخبر عمى المبتدأ نحو: "في الّدار  يؤثر
اني ىو المبتدأ وال نقوؿ والمواضع تبقى نفسيا بحيث نقوؿ الموضع األّوؿ الخبر والموضع الثّ رجٌؿ" 

 سبة لمفاعؿ والمفعوؿ بو في الجممة الفعمية.بالنّ  ويءنفسالعكس،الشّ 
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فريع بناًء عمى القدر المشترؾ فيذه العممية المواضع نتحصؿ عمييا بفضؿ فكرة التّ وىذه 
 ذي ىو بمثابة األصؿ أو الحد.ا مف المثاؿ الّ توصمنا إلى عدد ال متناىي مف الجمؿ وذلؾ انطالقً 

 عالمات البناء واإلعراب:-5
عمى البناء ما  قتصر حالوبناء واإلعراب، عكس الحرؼ اّلذي تيشترؾ االسـ والفعؿ في ال

لـ يقصد منو مجّرد الّمفظ فقط، كأف يقوؿ المعّمـ لمّتمميذ: أكتب "عمى" فينا "عمى" ُيراد منو مجّرد 
 الّمفظ، وعميو يصبح اسًما ويعرب في ىذه الحاؿ مفعواًل بو.

 البناء: -5-1
 وىو ثبوت آخر الكممة أو الفعؿ عمى حركة واحدة حاؿ تركيبيا.

 بناء األفعال: -5-1-1
 األفعاؿ بأصنافيا مف حيث الّزمف عمى الّشكؿ اآلتي:ُتبنى 

 الفعل الماضي: - أ
 ُيبنى الفعؿ الماضي بناًء ظاىًرا كما ُيبنى بناًء مقّدًرا.

  :البناء الّظاىر 
ويكوف بناًء عمى الفتح إذا كاف الفعؿ صحيح اآلخر ولـ يّتصؿ بو واو الجماعة وال تاء 

اّلتي محّؿ إعرابيا فاعؿ فإذا اّتصمت بو واو الجماعة أصبح المتكّمـ والّضمير )نا( لجماعة المتكّمـ 
مبنًيا عمى الّضـ في حيف اّتصالو بػ)تاء المتكّمـ( أو )نا( لجماعة المتكّمـ اّلتي تكوف فاعاًل، أصبح 

 مبنًيا عمى الّسكوف.

 الفعل المضارع: - ب
وف الّتوكيد الثّقيمة أو يبنى الفعؿ المضارع إذا اّتصمت بو إحدى ثالث نونات وىي )نوف الّنسوة، ن

الخفيفة( اّتصااًل مباشًرا، فنوف الّنسوة تحّوؿ الفعؿ المضارع عند اّتصاليا بو مف حاؿ اإلعراب إلى 
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حاؿ البناء عمى الّسكوف، أّما نونا الّتوكيد فتجعالنو يبنى عمى الفتح، أّما إذا كاف االّتصاؿ رير 
.مباشر فيبقى في حاؿ إعراب كما ىو حاؿ اّتصاؿ   إحدى نوني الّتوكيد مثؿ: لتأكمفَّ

 فعل األمر: -ـج
يرى العمماء أّف فعؿ األمر ُيبنى عمى ما ُيجـز بو مضارعو وليذا يمكف القوؿ أّف فعؿ 
األمر إّما أف يكوف مبنًيا عمى الّسكوف أو مبنًيا عمى حذؼ حرؼ العّمة ألّف جـز الفعؿ المضارع ال 

 يخمو مف أحد ىذيف األمريف.

 كّؿ الحروؼ مبنية. الحروف: -د
 والموصولة رير المثنى منيا بعض الّظروؼ وأسماء اإلشارة األسماء المبنية: -ه

 :البناء المقّدر لألفعال 
وىو يختّص بالفعؿ الماضي المعتؿ اآلخر ويكوف بتقدير الفتحة عمى آخره لمّتعّذر وقد 

 يكوف "لألمر" عند التقاء الّساكنيف.

 اإلعراب: -5-2
ذلؾ االنتقاؿ لمحركات في آخر الكممة حسب العوامؿ مف حاؿ إلى حاؿ عند تركيبيا وىو 

اإلعراب ىو تغيير أواخر الكمـ الختالؼ »:في الكالـ المختمؼ وفي ىذا الّصدد يقوؿ ابف أجرـو
ونفيـ مف ىذا أيًضا أّف اإلعراب ىو اآلخر يكوف ظاىًرا كما  «العوامؿ الّداخمة عمييا لفًظا أو تقديًرا
 يكوف مقّدًرا كما رأينا في البناء آنًفا.

كما أّف الّتغيير يكوف الختالؼ العوامؿ ألّف ىناؾ تغّير آخر أال وىو اختالؼ الّمغات كما 
الؼ العوامؿ، قد ألّف تغيير أواخر الكمـ قد ال يكوف الخت»يقوؿ العاّلمة ابف عثيميف رحمو اهلل 

يكوف الختالؼ لغات العرب مثال: حيث، بعض العرب يقوؿ: حيُث وبعض العرب يقوؿ: حيِث، 
 (62: ص ،6003عثيميف، الابف ). «وبعض العرب يقوؿ: حيَث وبعض العرب يقوؿ: حوثُ 
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إذا تغّيرت حركات كممة حاؿ الّتركيب مف ضـ إلى فتح إلى سكوف أو  ومنو يمكف القوؿ أنو
كسر أو ما ناب عنيا مف حروؼ نقوؿ أّف ىذه الكممة معربة )إعراًبا ظاىًرا أو إعراًبا مقّدًرا( أّما إذا 

 بقيت عمى حاٍؿ واحدة فنحكـ عمى أّنيا مبنية.
فحظُّيا منو )الّرفع والّنصب واإلعراب يخّص األسماء كما يخّص األفعاؿ، أّما األسماء 

.)  والجر( وأّما األفعاؿ فنصيبيا )الّرفع والّنصب والجـز
إًذا األسماء ال جـز فييا واألفعاؿ ال خفض فييا أّما الكسرة اّلتي نراىا عمى آخر بعض 

 قِؿ الحمُد هللاألفعاؿ فيي عارضة اللتقاء الّساكنيف كقولنا: 

 ية:الّتعّرف عمى العالمة اإلعراب -5-3
نعمـ أّف اإلعراب ىو تغّير حركة أواخر الكمـ حاؿ تركيبيا وىذا الّتغّير لو عالمات أصمية 
ىي الّضمة والفتحة والكسرة والّسكوف وِصيَّاف كانت ظاىرة أـ مقّدرة، وىناؾ عالمات أخرى تنوب 

 عف ىذه العالمات األصمية فيما يأتي سنوّضح مواقع كّؿ عالمة عمى الّشكؿ اآلتي:

 عالمة الّرفع:-5-3-1
 موقع الّضّمة وما ينوب عنيا: - أ

 :موقع الّضمة 
  : فأّما الّضمة فتكوف عالمة لمّرفع في أربع مواضع: في االسـ المفرد، »يقوؿ ابف آجرـو

عثيميف، الابف )«وجمع الّتكسير، وجمع المؤّنث الّسالـ، والفعؿ المضارع اّلذي لـ يّتصؿ بآخره شيءٌ 

 (.14:، ص6003
 مف ىذا الكالـ أّف الّرفع يكوف عالمة بالّضمة في األسماء المذكورة آنًفا، أي:ونفيـ  

 االسـ المفرد
 جمع الّتكسير

 جمع المؤّنث الّسالـ
 الفعؿ المضارع

 )المجّرد مف الّناصبوالجاـز
 وعدـ اّتصالو بشيء(

حسب موقعو في الجممة ونقوؿ مرفوع وعالمة  ُيعرب
 رفعو الّضمة الّظاىرة أو المقّدرة

 فعؿ مضارع مرفوع وعالمة رفعو الّضمة الّظاىرة أو
 المقّدرة إذا كاف معتؿ اآلخر
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 ومف ىذا يمكف الّتوّسع أكثر عمى الّنحو اآلتي:
 
 

 

 

 

 
 عالمة رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره   جمع المؤّنث الّسالـ               

 

 

 

 
وبعد ىذا نتطّرؽ اآلف إلى مواقع الّرفع ليذه األشياء، فإذا كاف الفعؿ المضارع بالّشروط 

سـ المفرد وجمع الّسابقة فيو مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة أو مقّدرة كما أوضحنا سالًفا أّما اال
 المؤّنث الّسالـ وجمع الّتكسير فمواقع رفعيـ تكوف بالّشكؿ اآلتي:

 :الفاعل ونائبو 
 يرفع أحد األسماء الّسابقة إذا ُأسند إليو فعؿ نحو:

 
 فاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره              يدخؿ + 

 
 

عالمة رفعو ضّمة مقّدرة عمى آخره منع مف ظيورىا 
 الثّقؿ 

عالمة رفعو ضّمة مقّدرة عمى آخره منع مف ظيورىا 
معتؿ  الّتعّذر 

 اآلخر

 ه ألؼآخر 

 ه ياءآخر 

صحيح 
 اآلخر

ة ظاىرة عمى عالمة رفعو ضمّ 
 االسـ المفرد آخره

 رػػػؿ اآلخػػمعت عالمة رفعو ضّمة مقّدرة عمى آخره 

 عالمة رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره صحيح اآلخر
 جمع الّتكسير

 عالمة رفعو ضّمة مقّدرة عمى آخره منع مف ظيورىا الثّقؿ 

 عالمة رفعو ضّمة مقّدرة عمى آخره منع مف ظيورىا الّتعّذر 
 ؿ اآلخرػػمعت

 ه ألؼآخر 

 ه ياءآخر 

الفعؿ المضارع  ة ظاىرة عمى آخرهعالمة رفعو ضمّ  صحيح اآلخر
المجّرد مف 

الّناصب والجاـز 
ولـ يّتصؿ بآخره 

 شيء

 محّمدُ 
 الّرجاؿُ 
 البناتُ 
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 الّراعي 
 الجواري

 إسناد إليو خبر

 

 فاعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضّمة مقّدرة عمى آخره منع مف ظيورىا الّتعّذر            يدخؿ+ 
 

 اعؿ مرفوع وعالمة رفعو ضّمة مقّدرة عمى آخره منع مف ظيورىا الثّقؿف                 يدخؿ 
 

ذا ُبني الفعؿ لممجيوؿ نقوؿ بدؿ فاعؿ )نائب فاعؿ مرفوع(  وا 

 :المبتدأ 
 اسـ مفرد
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة أو مقّدرة عمى آخره                   يرجمع تكس

 
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره                جمع مؤّنث سالـ

 :الخبر 
 اسممفرد

 جمعتكسير
 جمع مؤّنث سالـ                   خبر مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره -

 
 إفَّ أو أحد أخواتيا + اسـ منصوب + -

 

 

   ناسخ:لاسم 
 

 ←كاف أو أحد أخواتيا +

 موسى 
 الكسالى

 إسناد إليو

   مرفوعوعالمةرفعيضّمةظاىرةأومقّدرةعمىآخرهخبر  إلىإسناد

 إسناد إلى مبتدإ

 اسـ مفرد
 جمع تكسير

 جمع مؤّنث سالـ

 خبر مرفوع وعالمة رفعو

وعالمة خبر الّناسخ الّسابؽ مرفوع 
 رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره

 اسـ مفرد
 جمع تكسير

 )في حاؿ الّرفع(
الّناسخ الّسابؽ + اسـ الّناسخ مرفوع وعالمة رفعو 

 ضّمة ظاىرة عمى آخره
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الّناسخ مرفوع وعالمة الّناسخ الّسابؽ + اسـ 
 رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره

 

االسـ األّوؿ حسب موقعو في الجممة + صفة 
 مرفوعة وعالمة رفعيا ضّمة ظاىرة أو مقّدرة 

االسـ األّوؿ حسب موقعو في الجممة + 
صفة مرفوعة وعالمة رفعيا ضّمة ظاىرة 

 أو مقّدرة 

االسـ األّوؿ حسب موقعو في الجممة + 
صفة مرفوعة وعالمة رفعيا ضّمة ظاىرة 

 أو مقّدرة عمى آخره
 

 ←كاف أو أحد أخواتيا + جمع مؤّنث سالـ )مرفوع( 

 

 

  لمرفوع البدل: 
 

 اسـ إشارة في محؿ رفع + الػ +
 
 

 وما يقاؿ عف البدؿ ينطبؽ عمى عطؼ البياف.

    :الّصفة 
 بما أّف الّصفة تتبع الموصوؼ في اإلفراد والتّثنية والجمع وعالمة اإلعراب فيمكف القوؿ أّف:

  ←اسـ مفرد نكرة مرفوع + اسـ مفرد نكرة مرفوع 

 

 
  ونفس األمر إذا كاف اسًما معرفًة تبعو اسـ مثمو.

 ←جمع المؤّنث الّسالـ الّنكرة + جمع المؤّنث الّسالـ الّنكرة 

 

 

 

 واألمر نفسو في حاؿ المعرفة

 ←جمع تكسير نكرة مرفوع + جمع تكسير نكرة مرفوع 

 

 

 

 

 اسـ مفرد
 جمع تكسير

 جمع مؤّنث سالـ

بدؿ مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة 
 أو مقّدرة عمى آخره

بدؿ مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة 
 عمى آخره

 في حاؿ رفع في حاؿ رفع
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 اسـ حسب موقعو في الجممة مرفوع وعالمة رفعو الواو ألّنو جمع مذّكر سالـ
 

 :التّوكيد 
وال يكوف الّتوكيد إاّل مع االسـ المفرد أو ما لحؽ بجمع المذّكر الّسالـ وفي ىذا الّشأف يقوؿ 

 : الّتوكيد تابع لممؤّكد في رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو ويكوف بألفاظ معمومة وىي: »ابف آجرـو
 (632:، ص6003عثيميف، الابف )«الّنفس والعيف، وكّؿ، وأجمُع، وتوابع أجمع

 األلفاظ كما ىو معمـو ىي أسماء مفردة.وىذه 
 ومف ىذا الكالـ نتوّصؿ إلى:

 
 
 

 ←اسـ مفرد مرفوع + 

 

 

    
  

 
 :ما ينوب عن الّضمة 
  :نيابة الواو عن الّضمة 

 : وأّما الواو فتكوف عالمة لمّرفع في »تنوب الواو في موضعيف كما قاؿ ابف آجرـو
 (.14-13:، ص6003عثيميف، الابف .)«موضعيف، في جمع المذّكر الّسالـ وفي األسماء الخمسة

اسـ َسِمـ بناءه عند جمعو بإضافة إلى آخره واو ونوف أو ياء فجمع المذّكر الّسالـ ىو كّؿ 
ونوف وقد ألحؽ بو بعض األسماء مثؿ: بنوف، أرضوف، أجمعوف، أبتعوف، أكتعوف والعقود مف 

 تسعوف -األعداد عشروف
 ومف ىذا نصؿ إلى:

 ←مفرد + وفاسـ 

 

 عينوُ 
 نفُسو
 كمُّو

 جميُعو
 بعُضو
 نصُفو
 جزُؤه
 
 

االسـ المفرد الّسابؽ + توكيد مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة 
عمى آخره وىو مضاؼ والّضمير المّتصؿ مبني في محؿ جر 

 مضاؼ إليو  

.. 
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... 

اسـ حسب موقعو في الجممة مرفوع وعالمة رفعو الواو ألّنو ممحؽ بجمع 
 المذّكر الّسالـ

 بنوف
 أرضوف 

  عشروف     
 

  تسعوف
 أجمعوف
 أبتعوف
 أكتعوف
 أبصعوف

 :نيابة األلف 
تنوب األلؼ عف الّضمة في موضع واحد أال وىو في االسـ المثّنى المرفوع أو ما يمحؽ 

كّؿ ما دّؿ عمى اثنيف أو اثنتيف بزيادة أرنت عف متعاطفيف متماثميف »بالمثّنى، والتّثنية ىي: 
 (.21-26:، ص6003عثيميف، الينظر: ابف ).«وتمحؽ بالمثّنى اثناف واثنتاف وكال، وكمتا

ىذا أّف ىناؾ مثّنى حقيقي وىو كّؿ ما دّؿ عمى اثنيف مف جنس واحد كقولنا ونفيـ مف 
الُعَمَراف أي ُعمر وُعمر وىناؾ ممحؽ بالمثّنى وىو ما دّؿ عمى اثنيف ليسا مف جنس واحد كما لو 

 قصدنا بالمثاؿ الّسابؽ أبا بكر الّصديؽ وعمر بف الخّطاب رضي اهلل عنيما.
مة اثنيف أو اثنتيف تمحقاف بالمثّنى ألّنو ال واحد ليما أي ليس كما تجدر اإلشارة إلى أّف كم

ليما مفرد أّما كال أو كمتا فيما ممحقاف بالمثّنى إذا اّتصؿ بيما ضمير أّما إذا تالىما اسـ فيكوف 
 إعرابيما إعراب االسـ المفرد.
 ومّما سبؽ نصؿ إلى:

 إذا كاف:
 ( = مثّنىاسـ مفرد + )اف أو ي ف ←اسـ مفرد + نفس االسـ 

 ممحؽ بالمثّنى( = أويف، اف+ ) اسممفرد←اسـ مفرد + اسـ مفرد آخر

 توكيد مرفوع وعالمة رفعو الواو ألّنو ممحؽ بجمع المذّكر الّسالـ
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 أّما بالّنسبة لإلعراب فيكوف المثّنى والممحؽ بو ِصّياف كما يمي:

ُيعرب المثّنى والممحؽ بو حسب موقعو في الجممة ويمكف  اّتباع الخطوات اّلتي اّتبعناىا مع 
 إبداؿ جمع المذّكر الّسالـ وما يمحؽ بو بالمثّنى وما لحؽ بو.نيابة الواو عف الّضمة سابًقا مع 

 :نيابة الّنون عن الّضمة 
وأّما الّنوف فتكوف عالمة لمّرفع في الفعؿ المضارع إذا »يقوؿ ابف آجرـو في ىذا الّشأف: 

 (.23:، ص6003عثيميف، الابف ).«اّتصؿ بو ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤّنثة المخاطبة

سبؽ وأف تطّرقنا إلى األفعاؿ الخمسة في حديثنا عف الفعؿ وال بأس أف نذّكر ىنا بأّف كّؿ 
 ما كاف عمى وزف:

 يفعالف    
 تفعالف    

 فعؿ مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت الّنوف ألّنو مف األفعاؿ الخمسة                يفعموف   
 تفعموف       

 تفعميف 

 عالمة الّنصب:-5-3-2
 ينوب عنيا:الّنصب وما  - أ
 :موقع الفتحة 

 : فأّما الفتحة فتكوف عالمة لمّنصب في ثالثة مواضع في االسـ المفرد »يقوؿ ابف آجرـو
، 6003عثيميف، الابف .)«وجمع الّتكسير والفعؿ المضارع إذا دخؿ عميو ناصب ولـ يّتصؿ بآخره شيءٌ 

 (.22:ص

 السم المفرد:ا 
 ىي: الالسـ المفرد أف يكوف في حاؿ نصب في خمسة عشر موضع يمكف
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فعؿ + فاعؿ + مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو 
 فتحة ظاىرة أو مقّدرة

 

فعؿ + فاعؿ + مفعوؿ مطمؽ منصوب وعالمة نصبو 
 الفتحة الّظاىرة عمى آخره

 

فعؿ ماٍض والفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىو + مفعوؿ مطمؽ منصوب وعالمة نصبو 
 الفتحة الّظاىرة عمى آخره

فعؿ + فاعؿ + مفعوؿ مطمؽ منصوب  
 وعالمة نصبو الفتحة الّظاىرة عمى آخره

 

فعؿ وفاعؿ + مفعوؿ مطمؽ منصوب وعالمة نصبو الفتحة الّظاىرة عمى 
 آخره

 

 وذلؾ إذا وقع عميو الفعؿ أي:المفعول بو: -1
 ←فعؿ + فاعؿ + اسـ مفرد منصوب 

 المصدر وما ينوُب عنو:-2
 

 : المصدر ىو االسـ »ويكوف عمى عّدة أوزاف مثؿ: فعاًل فعواًل، كما قاؿ ابف آجرـو
 .«المنصوب اّلذي يجيُء ثالثًا في تصريؼ الفعؿ، نحو: ضرب، يضرُب، ضرًبا

 (. 622:، ص6003عثيميف، الابف )
 إلييا.وأنواع المصدر ثالثة ىي مؤّكد لمعامؿ ومبّيف لمّنوع ومبّيف لمعدد وال داعي لمّتطّرؽ 

 ومف الّتعريؼ الّسابؽ نستنتج أّف:
 ←فعؿ + اسًما منصوب بمفظ الفعؿ 

 
 مثؿ:

 ←أكؿ أكاًل 

 
 

 ←+ اسًمابمعنى الفعؿ الّسابؽ منصوًبا فعؿ 
 

 مثؿ:
 ←قعدُت جموًسا 

 

 ما ينوب عن المصدر: -3
 تحديدىا عمى الّشكؿ اآلتي:ينوب عف المصدر أسماء يمكف 

 :وذلؾ بحذؼ الموصوؼ بعد الفعؿ نحو: الّصفة 
 يمشي اليوينى أي يمشي مشَياليوينى إًذا يمكف القوؿ:
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 فعؿ + نائب المفعوؿ المطمؽ منصوب وعالمة نصبو الفتحة الّظاىرة عمى آخره
 

 فعؿ + نائب المفعوؿ المطمؽ وىو مضاؼ + مضاؼ إليو

فعؿ + نائب عف المفعوؿ المطمؽ منصوب وعالمة نصبو 
 الفتحة الّظاىرة عمى آخره وىو مضاؼ + مضاؼ إليو

 ←فعؿ + صفة 

 أو:

 ←فعؿ + صفة + مصدر الفعؿ 

 :الّضمير العائد لممفعول المطمق 
 أي:

 ←جممة فييا مفعوؿ مطمؽ + جممة منفية فييا فعؿ اّتصؿ بو ضمير يعود عمى المفعوؿ المطمؽ 
 الجممة الّسابقة + الجممة المنفية تحوي ضميًرا نائًبا عف المفعوؿ المطمؽ

 نصيحة لـ أنصحيا أحًدامثؿ: نصحتو 
 

 :العدد 
 أي:

 ←فعؿ + عدد + مصدر الفعؿ 

 

 

 مثل: زرته خمَس زيارات  

 :الّنوع 
 أي:
 الفعؿ الّسابؽ + نائب عف المفعوؿ المطمؽ ←فعؿ +نوع

 مثؿ: 
 قعَد القرفصاءَ 

 ال تخبط خبَط عشواءَ 

 :ما يدّل عمى اآللة 
 الفعؿ الّسابؽ + نائب عف المفعوؿ المطمؽ ←فعؿ + آلة الفعؿ 

 نائب عف المفعوؿ المطمؽ

 + نائب عف المفعوؿ المطمؽ فعؿ
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نائب عف المفعوؿ المطمؽ وىو مضاؼ + مضاؼ إليو 
 + الفعؿ الّسابؽ

نائب عف المفعوؿ المطمؽ وىو مضاؼ + الجممة الفعمية الّسابقة مع 
 تقدير المصدر المحذوؼ اّلذي يكوف دائًما مضاؼ إليو

فعؿ + نائب عف المفعوؿ المطمؽ + بدؿ أو 
 عطؼ بياف

 فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ بو + نائب عف المفعوؿ المطمؽ + بدؿ أو عطؼ بياف

الفعؿ الّسابؽ + نائب عف المفعوؿ المطمؽ وىو مضاؼ 
 + مضاؼ إليو

الفعؿ الّسابؽ + نائب عف المفعوؿ المطمؽ وىو مضاؼ 
 + مضاؼ إليو

 مثؿ: ضربتو سوًطا
 :)وما،  االستفيام بـ)أيَّ

 ←أيَّ + مصدر + فعؿ + ؟ 

 

 مثؿ: أيَّ نجاٍح نجحت
 ←ما + فعؿ + مفعوؿ بو + ؟ 

 

 

 ما عّممت أبناءؾ؟ والمعنى: أيَّ عمـٍ عّممت أبناءؾ؟ مثؿ:

 :ويكوف بػ)أي، وما، وميما( ويكوف بالّشكؿ اآلتي: الّشرط 
أي + مصدر مجرور + فعؿ مشتؽ مف المصدر الّسابؽ مجزـو + فعؿ مضارع مجزـو ألّنو 

 جواب الّشرط
 مثؿ: أيَّ سموٍؾ تسمؾ يسمْكو أبناُؤؾ

 :ويكوف كما يأتي: اإلشارة 
 ←شارة + مصدر الفعؿ الّسابؽ فعؿ + اسـ إ
  مثؿ: 

 ←ىجاه ذلؾ اليجاءَ 

 :وأشير ىذه األلفاظ ىي: كّؿ، بعض، أّي الكمالية  إضافة بعض األلفاظ إلى المصادر
 ومف ىذا نستنتج:

 ←فعؿ + كّؿ + مصدر الفعؿ الّسابؽ 

 

 مثؿ: اجتيدت كّؿ االجتياد
 ←فعؿ+ بعض + مصدر الفعؿ الّسابؽ 
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الّسابؽ + نائب عف المفعوؿ الفعؿ 
 المطمؽ وىو مضاؼ + مضاؼ إليو

الجممة الّسابقة + حاؿ منصوب وعالمة 
 نصبو الفتحة الّظاىرة عمى آخره

 

 مثؿ: تكاسمت بعَض الكسؿ 
 ←فعؿ أو ما كاف في معناه + أّي + مصدر الفعؿ الّسابؽ 

 
 مثؿ: نجَح أيَّ نجاحٍ 
تدّؿ عمى معنى الكماؿ فإذا قمنا  االكمالية ُسّميت بيذا االسـ ألّني "أيّ "والجدير بالّذكر أّف 

 زيٌد رجٌؿ أّي رجٍؿ أي: أّف زيًدا كامؿ في صفات الّرجولة.

 الّظرف:-4
وىو نوعاف: ظرؼ الّزماف وظرؼ المكاف وقد سبؽ أف تطّرقنا ليما في فصؿ معرفة االسـ 

، »وما ييّمنا ىنا تمؾ األسماء اّلتي تكوف منصوبة بالفتحة  والّميمة، وُردوة، وبتقدير "في" نحو: اليـو
ـَ،  ـَ، وخمؼ، وقّدا وبكرة، وسحًرا، وعتمًة، وصباًحا، ومساًء، وأبًدا،، وأمًدا، وحيًنا وما أشبو ذلؾ، وأما

زاَء، وِحذاَء، وتمقاء، وثَـّ، وىنا، وما أشبو ذلؾ  .«ووراَء، وفوؽ، وتحت، وعند، ومع، وا 
 (.204:، ص6003عثيميف، الابف )

منصوبة وعالمة نصبيا الفتحة الّظاىرة عمى آخرىا شريطة  فكّؿ ىذه األسماء ىي ظروؼ
أف ال يطمبيا طالب كأف تكوف اسـ ناسخ أو مفعواًل لو أو خبًرا وسنتطّرؽ إلى ىذا األمر في حديثنا 

 عف الجممة.

 الحال:-5
االسـ المشتؽ المنصوب المفّسر لما انبيـ مف الييئات نحو: قولؾ: جاء زيد َراكًبا، »وىو 

ابف العثيميف، )«الحاؿ إاّل نكرة وصاحبيا ال يكوف إاّل معرفة وتأتي الحاؿ بعد تماـ الكالـ وال تكوف

 (.242:، ص6003
 ومف ىذا الكالـ نصؿ إلى:

 ←جممة فعمية + اسـ نكرة مشتؽ منصوب 
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الجممة الفعمية الّسابقة + تمييز منصوب 
 وعالمة نصبو الفتحة الّظاىرة عمى آخره

 

األداة الّسابقة + مستثنى منصوب وعالمة نصبو الفتحة 
 الّظاىرة أو المقّدرة عمى آخره

 

 الّتمييز:-6
الجامد المفّسر لما انبيـ مف الّذوات نحو: تصّبب زيٌد عرًقا، وال يكوف إاّل نكرة االسـ »وىو 

 (. 262:، ص6003عثيميف، الابف .)«بعد تماـ الكالـ
 وعمى ىذا يمكف القوؿ:

 ←جممة فعمية + اسـ نكرة جامد منصوب 

 

 االستثناء:  -7
رأينا في فصؿ الّتعّرؼ عمى الحرؼ حروؼ االستثناء والمستثنى لو عّدة أحواؿ وما ييّمنا 

 ىو المستثنى المنصوب وخالصة القوؿ:
 ←أداة استثناء + اسـ منصوب 

 

 اسم )ال( الّنافية لمجنس: -8
 وقد تحّدثنا عف اسميا المنصوب بما فيو الكفاية في فصؿ الّتعّرؼ عمى الحرؼ.

 المنادى -9
 التّابع لممنصوب -11
 اسم إّن وأخواتيا -11
 خبر كان وأخواتيا -12
 مفعولي ظّن وأخواتيا -13
 المفعول معو -41

 

 المفعول ألجمو )المفعول لو(: -15
االسـ المنصوب اّلذي يذكر بياًنا لسبب وقوع الفعؿ نحو قولؾ: قاـ زيٌد إجالاًل »وىو

 (.222ص، 6003عثيميف، الابف ).«لعمرو

 تحّدثنا بما فيو الكفاية في مواضعيا
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جممة فعمية + مفعوؿ ألجمو 
 + جار ومجرور

 

الجممة الفعمية + مفعوؿ بو + مفعوؿ 
 ألجمو وىو مضاؼ + مضاؼ إليو

 

مجرور أو بمضاؼ إليو  ( واسـػومف المالحظ أّف المفعوؿ ألجمو يتبع دائًما بحرؼ جر )ل
 وعميو نخمص إلى:

 ←فعؿ + فاعؿ + اسـ منصوب + حرؼ جر )ؿ( + اسـ مجرور 
 

 أو:
 ←فعؿ + فاعؿ + مفعوؿ بو + اسـ منصوب + اسـ مجرور 

 

 
 مثؿ: زرتؾ رجاَء الّضيافِة.

  الّتكسير:بالّنسبة لجمع 
 ونمّيز حالتيف كما رأينا في حاؿ الّرفع وىما:

 
 

 
 

 المضارع اّلذي لم يّتصل بآخره شيء: بالّنسبة لمفعل 
ينصب ىذا الفعؿ بالفتحة الّظاىرة أو المقّدرة إذا دخؿ عميو ناصب وقد رأينا حروؼ نصب 

 المضارع في الّسابؽ، ومف ىذا نخمص إلى:
فعؿ  ←حرؼ مف حروؼ نصب الفعؿ المضارع + فعؿ مضارع لـ يّتصؿ بآخره شيء 

الفتحة الّظاىرة عمى آخره إف كاف الفعؿ صحيح مضارع منصوب بذلؾ الحرؼ وعالمة نصبو 
 اآلخر أو ينتيي بياء أو الفتحة المقّدرة إف كاف آخره ألًفا مثؿ: لف يطغى.

 :ما ينوب عن الفتحة 
 ينوب في الّنصب عف الفتحة أربعة أشياء ىي: الكسرة، واأللؼ، والياء، وحذؼ الّنوف.

مقّدرة عمى آخره الفتحة الو نصبعالمة منصوب و 
 منع مف ظيورىا الّتعّذر أو الثّقؿ

 رػػػؿ اآلخػػمعت

 اىرة عمى آخرهظّ الة نصبو الفتحعالمة منصوب و  صحيح اآلخر
 جمع الّتكسير



ةالجممة والعالمة اإلعرابيّ  دراسة: ّسادسال الفصل  

 

 
279 

الجممة الّسابقة + مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو 
 سالـالكسرة عوض عف الفتحة ألّنو جمع مؤّنث 

الّناسخ + اسمو منصوب وعالمة نصبو الكسرة  
 عوض عف الفتحة ألّنو جمع مؤّنث سالـ

الّناسخ الّسابؽ واسمو + خبر  
الّناسخ منصوب وعالمة نصبو 

 ألّنو جمع مؤّنث سالـالكسرة 
منصوب وعالمة  مفعولوالّناسخ الّسابؽ+  

 نصبو الكسرة
ي عمى الكسرة عوض عف نبما اسميال نافية لمجنس +  

 جمع مؤّنث سالـ انصبألّنيالفتحة في محؿ 
 

 يابة الكسرة عن الفتحة:ن -ب

تنوب الكسرة عف الفتحة لنصب جمع المؤّنث الّسالـ أو ما يمحؽ بو، كما جاء عف ابف 
 :  (.34، ص6003يميف، عثالابف ).«وأّما الكسرة فتكوف عالمة لمّنصب في جمع المؤّنث الّسالـ»آجرـو

 ومف ىذا نخمص إلى ما يمي:
 ←فعؿ متعدٍّ + جمع مؤّنث سالـ مجرور 

 
 ←إّف أو أحد أخواتيا + جمع مؤّنث سالـ مجرور 

 
 ←كاف أو أحد أخواتيا + اسـ مرفوع + جمع مؤّنث سالـ مجرور 

 

 
 ←ظّف أو أحد أخواتيا + جمع مؤّنث سالـ مجرور 

 

 ←+ جمع مؤّنث سالـ نكرة مجرور ال 

 

 نيابة األلف عن الفتحة: -جـ

تكوف عالمة لمّنصب في األسماء الخمسة نحو: »وفي ىذا الّشأف يقوؿ ابف آجرـو أّف األلؼ
 (.36:، ص6003عثيميف، الابف .)«رأيت أباؾ وأخاؾ وما أشبو ذلؾ
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اسـ حسب موقعو في الجممة منصوب وعالمة نصبو الياء ألّنو 
 مذّكر سالـجمع 

 

 ومف ىذا القوؿ نصؿ إلى:
 أبا
 أخا

 حما +                
 فا
 ذا

 نيابة الياء عن الفتحة: - د
: وأّما الياء فتكوف عالمة لمّنصب »تنوب الياء عف الفتحة في موضعيف كما قاؿ ابف آجرـو

 (.32:، ص6003عثيميف، الابف ).«في التّثنية والجمع
والمقصود بالجمع ىنا جمع المذّكر الّسالـ اّلذي سبؽ وأف تحّدثنا عنو في نيابة الواو عف 

 الّضمة والقوؿ الّسابؽ يدّؿ عمى موضعيف ىما:
 :المثّنى أو ما يمحق بو 

 وكما رأينا سابًقا نخمص إلى:
 اسـ حسب موقعو في الجممة منصوب وعالمة نصبو الياء ألّنو مثّنى ← اسـ مفرد + ي ف

 اثنيف
 كمييما                 اسـ حسب موقعو في الجممة منصوب وعالمة نصبو الياء ألّنو مثّنى

 كمتييما

 :جمع المذّكر الّسالم وما يمحق بو 

 ومف دراستنا الّسابقة لنيابة الواو عف الّضمة نصؿ إلى:

 ←عامؿ نصب + اسـ مفرد + وف

 
 

 اسـ حسب موقعو منصوب وعالمة نصبو األلؼ ألّنو مف األسماء الخمسة 
 

 ضمير مّتصؿ
 اسـ
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اسـ حسب موقعو في الجممة منصوب وعالمة نصبو الياء ألّنو ممحؽ 
 ... بجمع المذّكر الّسالـ

عامؿ 
 نصب

 بنيف
 أرضيف 

  عشريف     
 

 تسعيف
 أجمعيف

 أبتعيف  
 أكتعيف 
 أبصعيف 

 نيابة حذف الّنون عن الفتحة: -ه
وأّما حذؼ الّنوف فيكوف عالمة »وتكوف في موضع واحد كما حّدده ابف آجرـو بقولو: 

 (.33:، ص6003عثيميف، الابف .)«لمّنصب في األفعاؿ الخمسة اّلتي رفعيا بثبات الّنوف
 ومف الّدراسة الّسابقة نصؿ إلى:

 يفعالف    
 تفعالف   
 تفعميف 

 يفعموف
 تفعموف

 عالمة الجر )الخفض(: -5-3-3
 الكسرة وما ينوب عنيا:موقع  - أ

 :موقع الكسرة 
ثالثة مواضع في: االسـ المفرد وجمع »تكوف الكسرة الّظاىرة أو المقّدرة عالمة لمجر في 

 (.32:، ص6003ينظر: ابف عثيميف، ).«الّتكسير المنصرفيف وجمع المؤّنث الّسالـ

 نصبو الياء ألّنو ممحؽ بجمع المذّكر الّسالـتوكيد منصوب وعالمة 
اسـ 
 منصوب

+ 

األداة الّسابقة + فعؿ مضارع منصوب وعالمة نصبو حذؼ الّنوف 
 ألّنو مف األفعاؿ الخمسة

 

 أداة نصب +
 ما كاف عمى وزف
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عامؿ الجر الّسابؽ + اسـ حسب موقعو مجرور وعالمة جّره 
 الكسرة الّظاىرة عمى آخره

 

العامؿ الّسابؽ + اسـ حسب موقعو مجرور وعالمة جّره 
 الفتحة عوض الكسرة ألّنو ممنوع مف الّصرؼ

 

ال يجر بالكسرة  ومف ىذا الكالـ نفيـ أّف االسـ رير المنصرؼ سواء كاف مفرًدا أـ جمًعا
 كما سنرى الحًقا في نيابة الفتحة عف الكسرة، ومف ىذا يمكف القوؿ أّف:

  سم المفرد وجمع الّتكسير:اال 
 

 
 
 
 

 الّنوعيف في حاالت اإلضافة والتّابع كما رأينا مع حاؿ الّضمة سابًقا.والكالـ نفسو ليذيف 

 :بالّنسبة لجمع المؤّنث الّسالم 
أّف الكسرة ىو موضع مف المواضع الّثالثة اّلتي الكسرة فيو عالمة لمجر والّشيء الممّيز ىو 

 تكوف ظاىرة عمى اإلطالؽ أي:
 ←عامؿ جر + جمع مؤّنث سالـ 

 

 :ما ينوب عن الكسرة 
 نيابة الفتحة عن الكسرة: -ب

منصرفة وقد تطّرقنا إلى االسـ رير تكوف الفتحة عالمة لمجر في األسماء المجرورة الغير 
 المنصرؼ في دراسة الّتعّرؼ عمى االسـ ومف تمؾ الّدراسة يمكف الوصوؿ إلى:

 ←عامؿ جر + اسـ رير منصرؼ 
 

 مثاؿ:
 بف الخّطاب ِمْف عمرَ ىذا الكتاب 

 ػػػرخمعتؿ اآل مقّدرة عمى آخرهالكسرة ال هرّ جعالمة اسـ مجرور بحرؼ الجر و 

 اسـ مفرد ة ظاىرة عمى آخرهكسر ه جرّ عالمة اسـ مجرور بحرؼ الجر و  صحيح اآلخر
 منصرؼ

 ػػػرخمعتؿ اآل مقّدرة عمى آخرهالكسرة ال هرّ جعالمة اسـ مجرور بحرؼ الجر و 

جمع  اىرة عمى آخرهظّ الة الكسر ه جرّ عالمة اسـ مجرور بحرؼ الجر و  صحيح اآلخر
تكسير 
 منصرؼ

 حرؼ جر +
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األداة الّسابقة + فعؿ مضارع مجزـو وعالمة جزمو 
 الّسكوف الّظاىر عمى آخره

 

األداة الّسابقة + فعؿ مضارع مجزـو 
باألداة الّسابقة وعالمة جزمو الّسكوف 
المقّدر منع مف ظيوره التقاء الّساكنيف + 

 االسـ الّسابؽ حسب موقعو في الجممة
 

ويخرج عف ىذه القاعدة االسـ الممنوع مف الّصرؼ المضاؼ أو الّداخؿ عميو "الػ" ومنو 
 القوؿ:يمكف 

 الػ + اسـ ممنوع مف الّصرؼ
 اسـ ممنوع مف الّصرؼ + اسـ مجرور

وبيذا يعمؿ فيو عامؿ الجر كما يعمؿ في االسـ المنصرؼ ويصبح مجروًرا بذلؾ العامؿ 
وعالمة جّره الكسرة الّظاىرة عمى آخره إف كاف ىذا االسـ صحيح اآلخر أو كسرة مقّدرة عمى آخره 

 كاف معتؿ اآلخر.إف 

 عالمة الجزم:  -5-4
 موقع الّسكون وما ينوب عنو: - أ

 :موقع الّسكون 
، 6003عثيميف، الابف ).«في الفعؿ المضارع الّصحيح اآلخر»يكوف الّسكوف عالمة لمجـز 

 (.24:ص

 ىذا الكالـ نصؿ إلى: ومف
 ←أداة جـز + فعؿ مضارع صحيح اآلخر 

 
 والجدير بالّذكر أّف ىذا الّسكوف قد يتحّوؿ إلى كسرة عارضة إذا تاله ساكف أي: 

 ←أداة جـز + فعؿ مضارع صحيح اآلخر + الػ + اسـ 

 
 

 وذلؾ مثؿ:
ـْ يضيِّْع الفرصةَ  ـْ يفشِؿ المجتيُد، ل  ل

 اسًما منصرًفا



ةالجممة والعالمة اإلعرابيّ  دراسة: ّسادسال الفصل  

 

 
284 

األداة الّسابقة + فعؿ مضارع مجزـو باألداة 
 الّسابقة وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العّمة

 

أداة نيي جازمة + فعؿ مضارع مجزوـ بػ"ال" الّناىية وعالمة جزمو حذؼ حرؼ 
 الّنوف ألّنو مف األفعاؿ الخمسة والواو ضمير مّتصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ.

 :ما ينوب عن الّسكون 
 ينوب عف الّسكوف الحذؼ في موضعيف ىما:

 عن الّسكون:نيابة حذف حرف العّمة  -ب
 وموقعو الفعؿ المضارع اّلذي ينتيي بحرؼ عّمة 

 إًذا:
 ←أداة جـز + فعؿ مضارع صحيح اآلخر 

 

 مثؿ الفعؿ )يمشي(
 لـ يمشِ  ←لـ + )يمشي( 

 نيابة حذف حرف الّنون عن الّسكون: -جـ
 ويكوف ىذا األمر مع األفعاؿ الخمسة أي:

 
 

 أداة جـز + فعؿ عمى أحد األوزاف
 

 
وفي اإلعراب نقوؿ: فعؿ مضارع مجزـو وعالمة جزمو حذؼ حرؼ الّنوف ألّنو مف األفعاؿ 

 في محؿ رفع فاعؿ.الخمسة والّضمير المّتصؿ 
 مثؿ: 

 ←ال تفشموا 
 
 
 

 يفعال
 تفعال
 تفعمي
 يفعموا
 تفعموا

 يفعالف
 تفعالف
 تفعميف
 يفعموف
 تفعموف
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 مخطط العالمة اإلعرابية
 

سة
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 عالمة البناء

 كسرة فتحة سكوف ضّمة

 عالمة اإلعراب

 األصمية

 عالمة الّنصب عالمة الّرفع عالمة الجر عالمة الجـز

 الّسكوف
 الفعؿ الّصحيح اآلخر

 الكسرة
 )ظاىرة أومقّدرة(

 الفتحة
 )ظاىرة أومقّدرة(

 الّضمة
 ()ظاىرة أومقّدرة

 ما ينوب عنيا
 )فرعيا(

 ينوب عنياما 
 )فرعيا(

 ما ينوب عنيا
 )فرعيا(

 ما ينوب عنيا
 )فرعيا(

 الواو األلؼ الّنوف الحذؼ الياء الفتحة األلؼ الكسرة الياء حذؼ الّنوف
 بو
حؽ

ا يم
 وم

ّسالـ
ر ال

مذّك
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 :الجمل المعربة -1

يرى العمماء أنَّ األصل في الجممة ىو عدم اإلعراب ولكن ىناك جمل كثيرة تأخذ           
مقتدين  األصل الشيء الذي جعمنا نبدأ بو نصيبيا منو وىي الفرع وبيذا اإلعراب تميز الفرع عن

 بعممائنا األجالء. 

 الجممة الواقعة خبًرا:-1-1

برية أو اّلتي تكون في محّل الخبر ىي كّل جممة يمكن إسنادىا يرى الّنحاة أّن الجممة الخ
إلى مبتدإ أو تكون خبًرا لناسخ أو حرف مشّبو بو )الحروف المشّبية بميس( أو دخل عمييا وعمى 

 المسند إليو حرف مشّبو بالفعل.
عممو  وىذا الّنوع من الجمل كثير جدِّا في الّمغة العربية بل ىناك من الّنواسخ ما يشترط في

الجممة الواقعة خبًرا غالًبا ما تكون خبرية »أن يكون الخبر جممة كما رأينا في "كاد وأخواتيا" و
 (.843:ص، 1966،ابن الحاجب).«ويجوز أن تكون إنشائية فييا معنى الخبر المجازي

نفيم من ىذا الكالم أّنو يمكن لمجممة الخبرية أن تكون إنشائية كأن تأتي بأسموب االستفيام 
 أو الّتعّجب أو المدح والّذم... إلخ كما يمكن ليا أن تكون جممة فعمية أو اسمية.

 ونخمص مّما سبق إلى ما يأتي:
 
 

 +                         مبتدأ مرفوع + جممة مبنية في محّل رفع خبر                 

 

 ومنو نصل إلى: 
 3مبتدأ + ك=    1+ ك 2س
 

 اسم معرفة مرفوع
 اسم معرفة مرفوع
 اسم نكرة موصوف
 اسم نكرة مضاف

 

 جممة فعمية
 جممة اسمية
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في ناسخ + اسمو المرفوع + جممة مبنية 
 محّل خبر الّناسخ

 

الحرف المشّبو بالفعل + اسمو المنصوب + جممة  + جممة
 مبنية في محّل رفع خبر الحرف المشّبو بالفعل

 

 تي فعميا فعل أمر وقد وّضحنا ذلك في حديثنا عن الّنداء.ويستثنى من ىذا الجممة الّ 
 "كان" أو أحد أخواتيا + اسًما مرفوًعا + جممة  
 "كاد" أو أحد أخواتيا + اسًما مرفوًعا + جممة

 3+ ك + ك 2+ س 6+ ك = ع 2+ س  6عأي: 
 مثل: كانت الّسماُء تمطر.

 كاد الولُد يسقط.      
 اسًما منصوًبا  "إّن" أو أحد أخواتيا + 

 "إّن" أو أحد أخواتيا + ضمير مّتصل

 3+ س + ك 8+ س + ك = ع 8: عأي

 3+ ك 7+ س 8= ع 7+ س 8: عوأ

 أو: إنو يجتيد. مثل: إّن الّسباحَة تنعش الجسم.

 الجممة الواقعة حاال: -1-2

ىيئة الجممة اّلتي تبّين »تأتي جممة الحال عادة بعد االسم المعّرف كالمفرد تماًما فيي 
 (.33-31:، ص7831)الّزجاج، .«صاحبيا، ومحّميا الّنصب

وىذه الجممة إّما أن تكون اسمية فإّنيا ترتبط بالواو، وقد فّصمنا في ىذا األمر عند حديثنا 
 عن "واو الحال" في باب الّتعّرف عمى الحرف.

 وأّما إن كانت الجممة فعمية ففييا تفصيل كاآلتي:
 تجوز فيو الواو مع الّضمير أو »ل ماٍض جامد: ففي ىذه الّصيغة جممة الحال التي فّعميا فع

 (.731:، ص7831، )قباوة.«الّضمير وحده
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جممة فعمية مبنية في محل 
 نصب حال

 

  ونستخمص من ىذا:
جممة فعمية مبنية في محل نصب  الجملة األولى + ←جممة +  الواو + فعل جامد + اسم + - أ

 حال.
 مثل: أخبرني ونعم الرجل الصادُق.

 4+ ك+ س = ك 2+ س 1ك + و +ع ومنو:
 أي أخبرني صادًقا.  

جممة فعمية مبنية في محل نصب الكالم األول +  ←فعل جامد+ اسم+ ضمير كالم +  - ب
 حال.
 4+ ك = ك 8+ س + س 1ك +عأي: 

 مثل: يا َمْن: ليس لصديقو عممٌ 
 أي يا َمن صديقو جاىاًل 

  متصّرًفا خاليا من  مثبتًا»جممة الحال التي فعميا ماٍض متصّرف: يرى الّنحاة أّنو إذا كان الفعل
 (737:، ص7831، )قباوة. «ضمير عائد

 وجوب أن ترتبط الواو بـ "قد".
 أي: 

 ←كالم + الواو + قد + فعل ماض مثبت متصرف خاٍل من ضمير 

 

 4= ك + ك 11ك + و + قد + عأي: 

 مثل: زرت المريض وقد ُشفي أي زرت المريض معاًفا

 الجممة الواقعة مفعوال بو: -7-8
، 8811،ـالتيڤ). «يكون القول خالًصا من الّظن»اقعة مفعوال لمقول الخالص أي أن وىي الو 

من ىذا الكالم أّن الجممة اّلتي تكون مقول لمقول البعيد عن الّظن ىي اّلتي تصمح ونفيم (، 081:ص
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أن تكون مفعوال بو بعكس القول اّلذي يتضّمن معنى الّظن فيذا األخير إّنما يعمل في المفردات 
 يس في الجمل كما رأينا في الحديث عن "ظّن وأخواتيا".ول
  بما يرادفو ولم تقترن بحرف تفسير أو »ويدخل في ىذا الّشأن كّل فعل يكون بمعنى القول أي

الواقعة في موقع المنصوب بفعل قمبي أو ما يقوم مقامو أو بفعل من أفعال الّتحويل أو ما يقوم 
 (703-701:، ص7831، )قباوة.«يتضّمن القصر مقامو أو بفعل جاء في قسم استعطافي

 ومن ىذا الكالم نخمص إلى:
 قال 
 نطق
 تكّمم
 تأّذن
 شيد
 كتب

 سأل                       
 الفعل الّسابق + جممة مبنية في محّل نصب مفعوال بو ←+ جممة       سمع
 طمب
 دعا

 وّصى
 ظّن أو 

 أحد أخواتيا
 اسم من األسماء اّلتي

 ا المتعّديتعمل عمل فعمي

وال ييّم أكان الفعل ماضًيا أو مضارًعا أو أمًرا أو مبني لممعموم أو مبني لممجيول إن كان 
 متعّدًيا لممفعولين أو ثالثة مفاعيل.
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 الّظرف الّسابق حسب موقعو وىو مضاف + جممة مبنية في محل جر مضاف إليو

 

 5+ ك 15+ ك = ع 15عومنو نصل إلى: 

الناسخ + مفعول به األول + مفعول به   ←"ظّن" أو أحد أخواتيا + اسًما منصوًبا + جممة 

 ثان
 عممت العمَم ينفع. مثل:

 ويشترط في االسم أن يكون معّرًفا أو نكرة يمكن االبتداء بيا لوصف أو إضافة.

 ب5كا +5+ ك 4+ ك = ع 2+ س 4عأي: 

وفي بعض الحاالت ينبغي تحديدىا وتصنيفيا حسب مواقعيا والمقصود بيذا الّشعر والّنثر 
 ر اّلتي يتطّمب الوقوف عندىا ما يأتي:ألّن القرآن الكريم قد أعرب إعراًبا وافًيا، ومن األمو 

 وقوع الجممة مفعوال لقول محذوف كقول الّشاعر:
 ال تكثري لومي، وخّمي عنك  قالت لو وىو بعيش ضنك»

فيكون الّتقدير: قالت لو وىو بعيش ضنك: أتذكر قولك لي إذ ألومك في اإلسراف ال تكثري 
 (.768:، ص7831، )قباوة.  «لومي وخّمي عنك

 لجممة الواقعة مضافًا إليو:ا -1-4
تكون الجممة في محّل جر مضاف إليو إذا جاءت بعد ظرف، سواء أكان لمّزمان أو المكان 

ن لم يكن معيا حرف »وبصفة عاّمة ىي  اّلتي ُتضاف إلى االسم ومحّميا الجر وتقّدر بمصدر وا 
 (.787:، ص7831، )قباوة.«مصدري سابك

ألّن الجمل ال تضاف إال لمظروف، وقد تحّدثنا في باب والمقصود باالسم ىنا ىو الّظرف، 
 عرف عمى االسم ما يكفي عن الظرف، وعميو نخمص إلى:التّ 

 ←ظرف + جممة 

 مثل: زرتك يوَم نجحت.
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مضاف إليو وىو مضاف  الّظرف الّسابق حسب موقعو وىو مضاف +
 إلى جممة صمة محذوفة عوضيا التّنوين

 

 إذا الفجائية
 الفاء

جممة الّشرط + الفاء الّرابطة لجواب الّشرط أو إذا 
 الفجائية + جممة جواب الّشرط مبنية في محل جزم

 

 إذا الفجائية
 الفاء

جممة الّشرط + الفاء الّرابطة لجواب الّشرط أو إذا 
 في محل جزمالفجائية + جممة جواب الّشرط مبنية 

 

ابن ). «كثيرا ما تحذف بعد "إن" ويعّوض منيا التّنوين»والجدير بالّذكر أّن ىذه الجممة 

 (.41:ص، 1117يعيش، 

 ومنو نخمص إلى:

 ←ف + ئذٍ ظر 

 

 مثل: عندما ترّد مظالم الّناس ساعتئٍذ ترتاح
 والّتقدير: عندما ترّد مظالم الّناس ساعة رد مظالم الّناس ترتاح.      

 6+ ك11+ ك = س 11سومنو:  

 الجممة الواقعة جواًبا لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا: -1-5
إذا ـ الّرابطة لجواب الّشرط أو تقترن ب تقع الجممةجواًبا لمّشرط الجازم )حينما تقترن بالفاء

 (.285:، ص8811ـالتي، ڤ). الفجائية(

وقد تطّرقنا إلى حروف وأسماء الّشرط في َموِطَنْييما بما فيو الكفاية وعمى تمك الّدراسة وىذا 
 الكالم نصل إلى:

   + جممة                  حرف شرط + جممة +← 
 

 7+ رابط +ك+ ك 8+ك +ف أو إذا +ك = ص 8صومنو: 
 مثل: إن تْجَتِيْد فإّنك تنجْح.

 مّثل عممو إذا ىو ساخط.إن تعامْل الّمئيم ب
 

           + جممة     اسم شرط + جممة +← 
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جممة الّشرط + الفاء الّرابطة لجواب الّشرط + 
 جممة جواب الّشرط مبنية في محل جزم

 

جممة جواب الّشرط اّلتي دّل عمييا فعل األمر + جواب الّشرط 
 المحذوف

 

  7ط + ك+ك + ر  9+ ك +ف أو إذا +ك = س 9سومنو: 
 .مثل: َمْن يزر األشواك إذا ىو يجني الجراح

 َمْن يستشر فإّنو لن يخيب. 
، 8811ابن الحاجب، ذف الفاء )إن كان فعل الجواب مضارًعا مصدًرا بـ"ال"( )ويجوز أن تح

 (.512ص:
 ونصل من ىذا الكالم إلى أّن:
 جممة شرط + ف + ال + فعال مضارًعا

 جممة شرط + ال + فعال مضارًعا
 7= ك+ ك 11+ ك+ ال+ ع 8أو ص 9سومنو: 

 مثل: إن شتمك لئيم فال تجزع.
 إن شتمك لئيم ال تجزع.

والجدير بالّذكر أّن جممة الّشرط كثيًرا ما تحذف إن دّل عمييا دليل وىو فعل األمر وعندىا 
 تحذف الفاء الّرابطة لجواب الّشرط.

 أي: 
   ←مجزوم فعل مضارعفعل أمر + 

 
 7= ك + ك 11+ ع 12عومنو: 

 تدخل الجّنة.مثل: أسِممْ 
 والّتقدير: أسمم هلل إن تسمم هلل يدخمك اهلل الجّنة.
 أو: أسمم هلل إن تسمم هلل فإّن اهلل يدخمك الجّنة.

 كما ُتحذف جممة جواب الّشرط إذا سبق جممة الّشرط قسم.
 كما يقول ابن مالك:

 جواب ما أّخرت فيو ممتزم  واحذف لدى اجتماع شرطوقسم
 (.74:ص د ت،،ابن مالك)
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الجممة األولى + حرف عطف + الجممة 
 الثّانية بحكم إعراب الجممة األولى

 ومن ىذا نخمص إلى أّن:
 ابوجممة القسم + جو  ←َقَسٌم + جممة شرط + كالم 

  22+س+ك2ص +ك=9أو س 8+س+ ص2: صومنو
 + س5+ ص7+س= ك+ ك 2+ ك +ص 9أو س 8أو: ص

 مثل: ميما تعمل واهلل فإّنك ُتجزى بو.
 إذا أكمت حّق أخيك تاهلل لن ترتاح.     

 الجممة التّابعة لجممة ليا محل من اإلعراب:  -1-6

، بابي العطف والبدل»ي الّنحاة في تحديد ىذا الّنوع والذي عميو الجميور ما كان ف اختمف
ّنما توصف األسماءفحسب، فأّما الصفة فال تكون مني )الدسوقي، . «ا ألّن الجممة ال توصف وا 

 (.31ص، ه7817

ونفيم من ىذا الكالم أّن الجممة التابعة لجممة ليا محل لإلعراب تكون بعطف النسق أو 
لفظي، وىو اّلذي يكون بتكرار الّمفظ  تكون تابعة ليا بتوكيد»الجممة مبدلة منيا، وىناك من يرى أنّ 

 (.611:، ص7833قالتي،  ). «مثل قولك: عمي جاء أبوه جاء أبوه

 ومن ىذا نخمص إلى:

 ←جممة ليا محل من اإلعراب + حرف عطف + جممة 

 

 27+ ك27+ ك = ك 4+ ص 27كومنو: 

 مثل: رأيت الاّلعب وىو يجري ويتصّببعرقًا.

 مة الحال )وىو يجري(.فجممة يتصّبب في معطوفة عمى جم

 الجممة األولى + توكيد لفظي←جممة ليا محل من اإلعراب + نفس الجممة 
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 + ت ل 27أ = ك27أ + ك27كومنو: 

 مثل: كانت الّسماء تمطر تمطر.

 أّما الجمل المبدلة فقد تحّدثنا عمى أّنيا قميمة ويمكن إحصاءىا.

 ابعة لمفرد:الجممة التّ  -1-7
الصفة، أّما و  العطف، والبدل»: جممة تتبع المفرد في ثالثة أمور ىييرى عمماء النحو أن ال

 (.414، ص1113)ابن جني، . «نا، ألّن الجممة ال تؤكد المفردىالتوكيد فال ذكر لو 

  العطفإًذا أول متبوع لمجممة ىو: 
 في ىذا الشأن يقول ابن مالك:

 وعكسًا استعمل تجده سيال  واعطف عمى اسم، شبو فعل، فعال
 (.43:صد ت، ، ن مالكاب)

الفعل ال يعطف عمى اسم، »الجمل، ألّن  ىو بالفعل وشبو الفعل في ىذا البيت والمقصود
 (.180:ص، 7831، )قباوة. «كما أّن االسم ال يعطف عمى الفعل
 . «كثيرا ما يذكرون الفعل وىم يريدون الجممة»نراىم وىذا معموم عند العرب حيث

 (.708:، ص1111)األزىري، 

فّصل الّنحاة المتأّخرون ما يسيل تصنيف عطف الجمل عمى المفرد، حيث جعموا  وقد
إذا كان المفرد صفة أو حااًل أو خبرًا أو مفعواًل ثانيا لفعل »في أمور أي العطف في ىذا الشأن

 (.184:، ص7831، )قباوة. «قمبي

 ومن ىذا القول نخمص إلى:
 عطف + جممة معطوفة عمى الصفة الصفة + حرف  صفة + حرف عطف )الواو( + جممة =

 10+ك 4+ ص ف +ص 2+ ك = س4+ ص 2+س 2سومنو: 
 10+ ك4+ ص ف +ص1+ك =س 4+ص 1+س1: سأو

 مثل: رأيت عالمًا وقورًا ويعّمم الّناس.



الجمل المعربة وغير المعربةتوصيف  نحو :بعالفصل الّسا  

 

 
296 

حرف عطف + جممة مبنّية في محل نصب الحال + 
 معطوفة عمى الحال

الخبر + حرف عطف + جممة معطوفة عمى 
 الخبر مبنّية في محل حركة الخبر

المفعول الّسابق + حرف عطف + 
جممة معطوفة عمى المفعول الثّاني 

 مبنية في محل نصب

 

 ←حال + حرف عطف )الواو( + جممة 
 

 4+ك 4+ح+ ص 2م + و+ ك= س1+ س 2سومنو: 

 مثل: دخل الطالب مبتسمًا وىو يمقي التحّية.

 ←خبر + حرف عطف )الواو( + جممة 
 

 3+ك4+ص+خ 2+ك =س 4ر +ص1+ س 2سومنو: 

 مثل: المسمُم كّيٌس ويحّب الخير لمّناس.
 ←ن لفعل القموب + حرف عطف )الواو( + جممة مفعوال

 

 

 5+ك+ص2+م ب1+ م ب4+ك =ع 4+ص 1+س 2+س 4عومنو:
 مثل: عممت العالَم مخمًصا وُيرشُد العاّمة.

 (: ويشترط الّنحاة الذي ذىبوا إلى جواز وقوع ي لمجممة ىو البدل )عطف البيانالمتبوع الثّان
كانت أو في منو داللة عمى المعنى المراد، فتتبعو في اإلعراب وتقدر »الجممة بداًل من المفرد إذا 

 (.181:، ص7831، )قباوة. «بمشتق أو بمصدر

 وما يقال عن البدل ينطبق عمى عطف البيان.
عض األشعار جماًل بداًل من المفرد يمكن حصرىا وتدوينيا قصد رقمنتيا أو وقد وردت في ب

 برمجتيا ومن ذلك: قول أبي محجن:

خوة          فقد تركوني واحدًا ال أخاليا  وقد كنت ذا ماٍل كثير وا 
 ( 181، ص:7831قباوة، )
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 فجممة ال أخاليا مبدلة من "واحدًا".
  وكذلك قول الفرزذق:

 لمدينة حاجة           ويا الشام أخرى، كيف يمتقيانإلى اهلل أشكو با
فجممة كيف يمتقيان أبدلت من كممة )حاجة وأخرى( أي إلى اهلل أشكو حاجتين تعذر التقاؤىما. 

 (. 181، ص:7831قباوة، )
 ومن ىذا القبيل قول كثير:

 ذلك فما ُوّطنت: كيفو        ولمنفس أفيا عجبا لمقمب كيف اعترا
 (.81:، ص7817، كثير عزة)

 فجممة: كيف اعترافو بدل لمقمب، و"كيف ذّلّت بدل لمنفس. 

 وقول ميسر بن اليذيل:

 فال تتبعي العين الغوية وانظري        إلى عنصر األحساب، أين يؤول

 (.88:ص، 7816)عمي القالي، 

 وقول زىير:

 فمن مبمُغ األخالق عني رسالًة       وذبيان: ىل أقسمتم كل مقسم
 (.78:، ص7831، ن أبي سممىزىير ب)

 فجممة ىل أقسمتم كل مقسم بدل من رسالة.

 وبيذه الطريقة يمكن حصر ىذا الّنوع من الجمل.

 وىذا النوع من الجمل يصب كما ىو ألنو قميل وال ضابط معين لو
 :تشبو الجممة الواقعة صفة الجممة الحالّية غير أّن ىذه األخيرة  المتبوع الثّالث ىو الّصفة

تصف اسمًا مفردًا نكرة فتكون تابعة لو، لذلك »بعد معرفة، في حين األولى ىي التي  تأتي
 (.088:، ص7833، قالتي).«يكون محميا بحسب ذلك الموصوف في إعرابو
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خبر مقّدم مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره + جممة مبنية في 
 محّل رفع مبتدإ مؤّخر

 مبتدأ أو فاعال أو نائب فاعال + جممة مبنية في محل رفع صفة

 

 سم مجرور أو مضاف إليو + جممة مبنّية في محل جر صفةا
 

 ونخمص من ىذا الّتعريف إلى أّن:

 ←اسم نكرة مرفوع + جممة 
 11+ ك1+ ك =س1سومنو: 

 حصانًا، قدم تمر يستيوي النفس.مثل: رجل يمشي في الّشارع، جاء شاب يركب 

 ←اسم نكرة منصوب + جمل
 مثل: نيمت من عالٍم يفيض عممًا.

 تعاممت مع رجل يصدق القول.     
 الجمل المختمف في إعرابيا: -2
وىي الجممة اّلتي تحّل محّل المبتدإ أي كّل جممة يمكن لمخبر أن الجممة الواقعة مبتدأ: -2-1

ذا دخل ناسخ عمييا فيي اسم لذلك الّناسخ ُيسند إلييا، فيي جممة واقع وقد أغفميا »ة موقع المبتدإ وا 
 (.073:، ص7888ابن ىشام، ). «جميور الّنحاة واستدركيا بعضيم

 خلٱُّوشاىدىا اآلية الكريمة: »أي أّن الجممة الواقعة مبتدأ لم يتطّرق إلييا معظم الّنحاة 

، وة)قبا. «16سورة البقرة اآلية  َّىميمجن مم خم حم جم يل ىل مل

 (.781:، ص7831

والمتتّبع لكالم العرب يجد أّن الجممة اّلتي تأتي بعد كممة "سواء" تكون في محل رفع مبتدإ 
 مؤّخر.

 ومنو نخمص إلى:
 ←سواٌء + جممة 

 

 29+ كسواٌء +ك = خ مومنو: 

 مثل: األىل تجب طاعتيم سواٌء أحسنوا أم أساؤوا.
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خبر مقّدم مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة عمى آخره + جار 
 ومجرور متعّمق بالخبر + جممة مبنية في محّل رفع مبتدإ مؤّخر

قّدم + جار ومجرور متعّمق بو + جممة محذوفة مبنية في خبر م
 محّل رفع مبتدإ مؤّخر

جممة فعمية مبينة في محل رفع مبتدإ + 
خبر محذوف + جار ومجرور متعّمق 

 بالخبر المحذوف
 

 ر ويبقى الحكم عمى حالو، أي:وكثيًرا ما يكون بعد كممة "سواء" جار ومجرو 
 

 ←سواٌء + جار ومجرور + جممة 
 

 مثل اآلية الّسابقة

قد تحذف الجممة اّلتي ىي في محّل رفع مبتدإ مع »وأحيانا تكون الجممة مقّدرة أي: 

 حن جن يم  ىم ممٱُّالمعطوف عمييا لداللة الكالم عمييا نحو قول اهلل عّز وجّل: 

 (.783:ص 7831، )قباوة. «برتم أم لم تصبرواأي: أص 76سورة الّطور اآلية َّمن خن

 ومن ىذا الكالم نخمص إلى:
 ←سواٌء + جار ومجرور

 
 مقدرة 29ومنو: سواء +ه = خبر مقدم +ه متعمق بالخبر+ ك

ّنما الّضابط أن ُيسند إلييا خبر ولذلك  ذىب الخميل »وال ييّم طبيعة الجممة فعمية كانت أم اسمية وا 

سورة َّمض خض حض جضٱُّى أّن الفعل في مثل قولو تعالى: وسيبويو ومن تابعيما إل

ن بالخبر رفع مبتدإ والجار والمجرور "ليبّين" متعّمقامقّدر بمصدر في محّل  16الّنساء اآلية 
ن لم يكن قبل "يريد" حرف مصدري ألّن  المحذوف والّتقدير: إرادة اهلل كائنة لمّتبيين وجاز ذلك وا 

 (.788-783:، ص7831، وة)قبا. «الفعل ىينا مراد بو الحدث

 والمراد بالفعل في ىذا القول الجممة ومنو نخمص إلى:
 

 ←فعل يدّل عمى الحدث + اسم مرفوع + جار ومجرور 
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جممة فعمية مبينة في محل رفع مبتدإ + 
 جار ومجرور + خبر مرفوع

 

ومجرور  جممة فعمية مبينة في محل رفع مبتدإ + جار
 + خبر + جار ومجرور

 

الّناسخ وخبره مقّدم + جممة مبنية 
 في محّل رفع اسم مؤّخر لمّناسخ

 

الّناسخ + خبر مرفوع مقّدم + جممة مبنية في 
 محّل نصب اسم الّناسخ مؤّخر

 

 مثل اآلية الّسابقة
 ←فعل يدّل عمى الحدث + جار ومجرور+ اسم مرفوع 

 +ه + خ  29+ه+ س ر = ك 16: عومنو
 مثل:

 ←تنأى عن الوباء َخْيٌر من عالجو 
 

 والّتقدير: نأُيك عن الوباء أي ابتعادك عنو خير من عالجو بمعنى الوقاية خير من العالج.
 وقد تكون الجممة اسًما ِلكان أو أحد أخواتيا وىذا وارد بكثرة في كالم العرب أي: 

 ←ناسخ )كان أو أحد أخواتيا( + اسًما منصوًبا + جممة 
 

 29+  ك+ خ 6+ س م + ك =ع 6عومنو:
 

 كان سّيًئا أن تظمم عجوًزا. مثل:
 ←إّن أو أحد أخواتيا + اسًما مرفوًعا + جممة 

 
 

 29+ ك + خ 8س ر +ك =ع +8عومنو: 
 مثل: كأّن الّشجاعُة أن تتيّور، أي كأّن الّتيّوَر ىو الّشجاعة.

 

 الجممة الواقعة فاعال: -2-2
والّشاىد عمى ىذا الّنوع  تقع الجممة في محل الفاعل إذا ُأسند إلييا فعل أو ما يقوم مقامو

[ يقول الّزمخشري في 713سورة طو: ]ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىيييٱُّقولو تعالى: 

 (407:، ص1118، ّزمخشريال). «فاعل لم ييد الجممة بعده»ىذه اآلية الكريمة: 

 والجممة اّلتي يقصدىا الّزمخشري ىي )أىمكنا( والّتقدير: أفمم ييد ليم إىالُكنا من قبميم.
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 أْفَعلَ 
 ُيْفِعلُ 

فعل + جار ومجرور + حال + جممة مبنية 
 في محل رفع فاعل لمفعل "تبّين"

 

 كثير في الّمغة العربية ويمكن وضع ضوابط لمّتعّرف اآللي ليذه الجمل:وىذا األسموب 
 :تأتي جممة الفاعل بعد بعض الّصيغ الّصرفية المقرونة بضمير 

 ُيْفِعلُ  ←صيغة أْفَعَل 
 أي: 
 فعل + مفعوال بو + جممة مبنية في محل رفع فاعل ←+ ضمير مّتصل + جممة          

 
 17+ك = ك + ك 7+ س17عومنو: 

 مثل: أْعَجَبُو أن تتعّمم.
 ُيْعِجُبو أن تتعّمم.  
 :تأتي جممة الفاعل بعد بعض األفعال وىي 

 الفعل "تبّين" وفي الغالب يكون عمى الّنحو اآلتي:
 ←تبّين + جار ومجرور + كيف + جممة 

 
  17+ ك كيف +ك = ع + ه + ح تبين + ه +ومنو: 

 والّتقدير: تبّين لنا ثباُت العمماء األوائل.مثل: تبّين لنا كيف ثبت العمماء األوائل. 
أّما ما ينوب عن الفعل فقد تطّرقنا إليو في حديثنا عن األسماء اّلتي تعمل عمل فعميا بما 
فيو الكفاية، فكّل جممة ُأسندت إلى شيء من ذلك فيي جممة مبنية في محل رفع فاعل لذلك الّنائب 

 عن الفعل.  
 لمفاعل: لجممة الواقعة نائًباا -2-3

وىي كّل جممة كانت في مقام المفعول بو وُبني فعل الجممة لممجيول، فعند ذلك تصبح 
اسم المفعول عمى فعمو في نحو: ليت المنافَق معموٌم ما حمل يُ »جممة في محّل نائب الفاعل كما 

 (701:، ص7831، )قباوة. «اّلذي يضمر

 والّضابط ليذه الجممة في الغالب ما يأتي:
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 بني لممجيول + جممة مبنية في محّل رفع نائب فاعل فعل م
 

الكالم السابق + أداة استثناء + جممة مبنية في 
 محل نصب مستثنى

 ←ول مبني لممجيول + جممة فعل الق
 13+ ك 14+ ك = ع 14عومنو: 

 مثل: ُيقال: الجمل صبوٌر.
 أغمب العمماء فقراء. قيل:     

 اسم المفعول حسب الموقع + جممة مبنية في محّل رفع نائب فاعل ←اسم مفعول + جممة 
 مثل: العالُم محموٌد ما قّدمو.

 فع نائب فاعل السم المفعول )محموٌد(فجممة )ما قّدمو( جممة فعمية مبنية في محّل ر 
 الجممة الواقعة مستثنى: -2-4

لم يتّفق العمماء عمى جممة االستثناء ويكفينا أن ذكرىا بعض متأّخري الّنحاة وىي التي 
ُتستثنى بـ "إاّل"، ومحّميا الّنصب وال تكون إاّل في استثناء منقطع، ألّن الجممة ال تكون جزءًا من 

 (.781-738، ص7831، قباوة)دون حرف مصدري سابق.  وىي تقدر بمصدر رد فتستثنى منومف

 ونخمص من ىذا الكالم إلى:

 ←كالم ليس فيو مستثنى منو + إاّل + جممة 
 

 14+ ك 11ك + إال + ك = ك + صومنو: 
 مثل: أبواب العمم مفتوحة إاّل من رغب عنو.

 الجممة المحكية: -2-2
ّمى بيا فالّنوع األّول يكاد يكون محدوًدا وىو وىي نوعان جممة مسّمى بيا وجممة غير مس

كّل جممة فعمية كانت أو اسمية أطمقت عمى ذات والزمتيا واشتيرت بيا سواء كانت ىذه الّذات 
 شخًصا )إنساًنا( أو حيواًنا أو جماًدا.

يدخل في الجممة »ونذكر منيا: تأّبط شرِّا، جاد الحق، شاب قرناىا، ُسرَّ من رأى، ألّنو 
 (.52:، ص8814منصور،  ). «ية ما سّمي بو من الجمل نحو: تأّبط شرِّاالمحك
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أّما الّنوع الثّاني فيو كثير حيث يمّثل كّل جممة أو عبارة كانت مقوال لمقول الخالص اّلذي 
ليس بمعنى الّظن وقد تحّدثنا عنيا في عرض حديثنا عن الجممة الواقعة مفعوال بو، وكذا الجمل 

رادة الكل ومن ذلك نذكر:المجازية اّلتي تطم  ق عمى مسّميات من باب ذكر الجزء وا 

 ما دّل عمى سور قرآنية: - أ

 لمّداللة عمى سورة المسد ←تّبت يدا 
 لمّداللة عمى سورة اإلخالص ←قل ىو اهلل

 لمّداللة عمى سورة الفيل ←ألم تر
 لمّداللة عمى سورة الّشرح ←ألم نشرح

 ورة الّناسلمّداللة عمى س ←قل أعوذ برّب الّناس 
 لمّداللة عمى سورة الفمق ←قل أعوذ برّب الفمق 

 لمّداللة عمى سورة التّين ←والتّين والّزيتون 
 لمّداللة عمى سورة الحديد ←ألم يأن 

 لمّداللة عمى سورة األعراف ←والبمد الّطيب
 

 ما دّل عمى قصائد وعمى رأسيا مطالع المعّمقات: -ب

 امرئ القيس لمّداللة عمى معّمقة ←قفا نبكي 
 لمّداللة عمى معّمقة زىير بن أبي سممى ←بانت سعاد 

 لمّداللة عمى معّمقة عنترة ←ىل غادر الّشعراء من متردم 
 

 ما دّل عمى خطب: -جـ

 لمّداللة عمى خطبة حّجة الوداع ←أال ىل بمغت
 لمّداللة عمى خطبة الحّجاج في أىل العراق ←إّني أرى بعض الّرؤوس قد أينعت 

 لمّداللة عمى خطبة طارق بن زياد ←و أمامكم والبحر وراءكم العد

... 
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←+ جممة   

 ما دّل عمى َمثل: - د

 لمّداللةعمى المثل الّشيير←يداك أوكتا
 لمّداللةعمى المثل الّشيير←ضّيعت الّمبن في الّصيف

وعميو يدخل في الجمل المحكية كّل عبارة حّمت محّل المفرد بحيث أسندت وأسند إلييا أو 
 قع عمييا فعل ومن ذلك:أضيفت إلييا أو و 

 ال إلو إاّل اهلل محّمد رسول اهلل مفتاح الجّنة -

 تفرج اليموم بال حول وال قّوة إاّل باهلل -

 ال باب لدخول اإلسالم إاّل باب ال إلو إاّل اهلل -

طمب العامل من حكم  ب ُيقّدر في المحكي حسب ما يقتضياإلعرا»ويجمع الّنحاة عمى أّن 
ماٍض( فـ"قال" كممة محكية مبتدأ مرفوع بضّمة مقّدرة منع من ظيورىا  اإلعراب نحو: )قال: فعل

 (52:، ص8814منصور، ).«حركة الحكاية و"فعل ماٍض" خبر المبتدإ

وال بأس أن نشير إلى أّن ىناك جمال محكية تالزم الّنصب بفتحة مقّدرة عمى الحكاية وىي 
 كّل جممة لمقول قول صريح، كما وّضحنا سابًقا في حديثنا عن الجممة الواقعة مفعوال بو.

 وىناك جمل محكية تضاف إلى أسماء معّينة وىي:
 آية
 قول
   قائل
 ِعمم
 عالم

 أفعال القموب 
 (552-584:، ص8812 ،قباوة)

 

االسم األّول حسب موقعو وىو مضاف + جممة محكية 
مضاف إليو مجرور بالكسرة المقّدرة عمى آخره منع من 

 ظيورىا اشتغال المحل بحركة الحكاية
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 وأمثمة عمى ذلك:
 آية أن يؤمن الّرجل ىو اتّباع الّرسول صّمى اهلل عميو وسّمم

 يحتاج إلى دليل قوُل أّنك عالم
 قائُل يا قوم لم يسمعو أحد

 ِعمُم ما يجب أن ُيعمم
 درايُة أنَّ اهلل واحد واجبٌ 

 الظنُّ أّن العمَم غير نافع وىمٌ 
 ضروري ،إعالُم ما يمكن من األمور

 وىذه الجمل تصب في البرنامج كماىي.

 الجمل المّتفق عمى عدم إعرابيا: -3

 االبتدائية:الجممة -3-1

االبتداء عامل معنوي، ولضعفو ىذا لم يكن لو عمل في غير األسماء، »يرى الّنحاة أّن 
ممة ولذلك كانت الجممة التي ُيبدأ بيا الكالم لفظًا أو تقديرًا ال محل ليا من اإلعراب وىي ج

 (.80، ص7831، )قباوة. «االبتدائية

 ولتحديد ىذا النوع من الجمل يمكن االعتماد عمى وسائل التنقيط:

 .فالجممة اّلتي تكون في بداية الّنص ىي جممة ابتدائية 
 .الجممة اّلتي تأتي بعد نقطة الوقف ابتدائية 
 .الجممة اّلتي تأتي بعد عالمة االستفيام ابتدائية 
 ي بعد عالمة الّتعّجب ابتدائية.الجممة اّلتي تأت 

 وبيذه الطريقة يمكن ضبط الجمل االبتدائية.
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 الجممة االستئنافية: -3-2
والحق أن ُيفصل بين »ال يفّرق بعض الّنحاة بين الجممة االستئنافية والجممة االبتدائية 

ا صناعيًا الستئناف الجممتين، ألّن االستئنافية ىي الجممة تأتي في أثناء الكالم، منقطعة عّما قبمي
كالم جديد، فيي ال بّد أن يكون قبميا كالم تام، وقد تدخل عمييا أحرف االستئناف كالواو، والوفاء، 
وثّم، وحّتى االبتدائية، وأم المنقطعة، وبل التي ىي لإلضراب االنتقالي وأو اّلتي ىي بمعنى بل، 

 أو االستفيام.ولكن مجّردة من الواو العاطفة وقد تكون جوابًا لمّنداء 

والمقصود من االنقطاع الصناعي ىو عدم التعّمق بكالم قبمو ومّما ذكر آنفا يمكن أن 
 نستنتج ما يمي:

 .ال تكون الجممة االستئنافية في بداية النص أو الفقرة 
 .تأتي الجممة االستئنافية بعد الكالم التام 
 في باب التعرف حناىا ستئناف التي وضّ ُتسبق الجممة االستئنافية بحرف من حروف اال

 عمى الحرف.
 .تأتي الجممة االستئنافية بعد بعض عالمات التنقيط مثل: الفاصمة المنقوطة 

 وتضبط بيذه العالمات

 الجممة االعتراضية:  -3-3
تعترض بين شيئين متالزمتين لتوكيد »تأتي ىذه الجممة ألغراض بالغية بحتة، فيي التي

، جزأيو ينبون ذات عالقة معنوية بالكالم الذي اعترضت الكالم أو توضيحو أو تحسينو، وتك
 .(141:، ص1116يوطي،السّ )«. وليست معمولة لشيء منو

 وتكتب في العادة بين مّطتين، ومنيا جمل أو عبارات ثابتة نذكر منيا: 
 لعمر اهلل -
 لعمر + ضمير -
 صّمى اهلل عميو وسّمم، عند ذكر الّنبي صّمى اهلل عميو وسّمم. -
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لفعل الّسابق + جممة اعتراضية ال محل ليا من ا
 اإلعراب + فاعل مرفوع

 

 نو، عند ذكر الّصحابي.رضي اهلل ع -
 رحمو اهلل، عند ذكر أي مسمم فارق الحياة. -
 حفظو اهلل، عند الّدعاء ألّي شخص مسمم حي خاّصة العمماء. -
 جممة ليت شعري -
 أو أصحاب الفضل المعروفين. -
 جممة ال قدر اهلل -
 جممة القسم إذا جاءت بين متالزمين كأن تأتي بين الفعل والفاعل. -
 القسم تصبح جممة اعتراضية.جممة الّشرط بعد جممة  -

فجممة القسم ىنا )واهلل( ىي جممة اعتراضية ال محل ليا من اإلعراب، ومن الّتعريف 
الّسابق يمكن أن نحّدد المتالزمين وكل جممة بينيما فيي جممة اعتراضية، أي نخمص إلى ما 

 يأتي:

 :االعتراض بين الفعل ومعمولو 
  ًفعل + جممة + اسما مرفوعا← 

 
 يجود وال أظّنو البخيُل. مثل: ىل

  الفعل السابق + جممة اعتراضية + مفعول بو. ←فعل + جممة + اسما منصوبًا 
 مثل: حفظت صدقني سورًة اليوم.

 :االعتراض بين المبتدأ وخبره 
 مبتدأ + جممة اعتراضية + خبر←مبتدأ + جممة + خبرا 

 ىذا يا صديقي عين الصواب.
 والخبر في حديثنا عن االسم.  وقد وّضحنا كيفية تحديد المبتدأ 
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جار ومجرور متعمق بمحذوف + جممة اعتراضية + 
 جواب القسم

 

حرف زائد يفيد التوكيد + جار ومجرور متعمق بمحذوف 
 لّسابق + الفعل الّسابق+الحرف ا

 

االسم الموصول حسب موقعو + جممة اعتراضية + 
 صمة الموصول

 

جممة الّشرط + جممة اعتراضية + جممة جواب 
 الّشرط مقرونة بالفاء أو إذا الفجائية

 

 :االعتراض بين القسم وجوابو 
 ←قسم + جممة + جواب القسم

 
 جتيدن.مثل: والميواهلُل عزيز ال

 :االعتراض بين الّشرط وجوابو 
 ←جممة شرط + جممة + ف أو إذا + جممة

 
 (.618 -618:، ص7833قالتي، ). مثل: إن اجتيد وال أعتقد ذلك فإّنو ينجح

 

 والثّابت أّنو الحرف )سوف(: ،ض بين حرف الّتنفيس والفعلاالعترا 
 حرف تسويف + جممة اعتراضية + الفعل المضارع←سوف + جمل + فعل مضارع 

 مثل قول الّشاعر:

 أدري       أقوم آُل حصِن أم نساءُ  -إخالُ –وما أدري وسوف 

 :)االعتراض بين الحرف وتوكيده)وعادة يكون في القسم 
 ←+ فعل حرف + قسم + جر

 لن أفعل. –واهلل–ال 

 لم يجتيد فالن قط. –واهلل–ال

 :االعتراض بين "قد" والفعل 
 حرف تحقيق + جممة اعتراضية + الفعل الّسابق←قد + جممة + فعل
 أنجزت واجبي. -واهلل–مثل: قد 

  :وتكون في العادة جممة نداء أو قسم،االعتراض بين الموصول وصمتو 
 ومنو:

 ←اء + جممة اسم موصول+ جممة ند
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االسم الموصول حسب موقعو + جممة اعتراضية + 
 صمة الموصول

االسم األول حسب موقعو + جممة 
 اعتراضية + صفة لالسم األول

 

اسم الّنكرة حسب موقعو وىو مضاف + جممة 
 اعتراضية + مضاف إليو

 

لكالم األول + حرف جر + جممة ا
 اعتراضية + اسم مجرور

 

 مثل: أكمت من التمر ما يا صاحبي قد نضج.

 ←اسم موصول + جممة قسم + جممة

 

 مثل: أكرمت اّلذي واهلل زارني.

 :أي االعتراض بين الّصفة والموصوف 
 ←اسم + جممة + اسم مماثل لالسم األول إعرابا وتذكيرا وتأنيثا

 

 مثل: الجزائر بمٌد لمن يخدميا كريمٌة. 

 (.66 -60:، ص7831، قباوة)

 :االعتراض بين المضاف والمضاف إليو 
 ←اسم نكرة + جممة + اسم معّرف 

 

 واهلل المجتيدين.مثل: ىذا جزاءُ 

 .االعتراض بين الجار والمجرور: وىذه الحالة قميمة جّدًا ولكن ال بأس 
 

 ←كالم + حرف جر + جممة + اسم مجرور 

 
 كل مالي.ب -واهلل–مثل: فديتو 
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الجممة الّسابقة + حرف تفسير + جممة 
 تفسيرية ال محل ليا من اإلعراب

 

وصبيا مباشرة في  أنيا جمل يمكن تقصيياعتراضية في الجمل االوخالصة القول 
 .، ألن مواضعيا قميمة البرنامج الحاسوبي

 الجممة الّتفسيرية: -8-4

الكاشفة الموضحة لحقيقة ما قبميا، سواء أكان ما »ويسّمييا البعض الجممة المفّسرة وىي 
 (.673:، ص7833قالتي، ). «قبميا مفردًا أو مرّكباً 

مكانو بشرط أن  «أنْ »وقد يكون  «أيْ »الجممة في الغالب بحرف الّتفسير ىو: وتقترن ىذه 
 (.678:، ص7833قالتي، )يكون مسبوقا بجممة فييا معنى القول دون حروف ولم يقترن بالباء. 

 ومن ىذا الكالم نخمص إلى:

 حرف تفسير + جممة تفسيرية ال محل ليا من اإلعراب.كالم +   ←كالم + أْي + جممة 

 19+ ك= ك + ح ف  : ك + أي + كنووم

 مثل: ىذا عالم أْي احترمو.

 ←جممة تامة فييا معنى القول + أْن + جممة 

 
 19+ ك + أن + ك = ك + ح ف 15عومنو: 

 مثل: أشرت لو أْن أسكت.

أّما إذا كان القول بإحدى صيغو فتصبح الجممة مقواًل لمقول في محل نصب وتؤول 
التي بمعنى القول في حديثنا عن الفعل، أّما إذا كانت الجممة غير بمصدر، وقد وضحنا األفعال 

" الثقيمة كقولو تعالى:  «أنْ »تامة فيصبح الحرف  مخّفف من "أنَّ

، 7833قالتي، ). [ 71]سورة يونس، اآلية  َّزتمتنتىتيترثزثٱُّ

 (.611:ص
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ة الموصول ال محل ليا من + صماالسم الموصول حسب موقعو 
 اإلعراب

 

الحرف المصدري الّسابق + صمة الحرف المصدري ال محل ليا 
 من اإلعراب

 جممة صمة الموصول: -3-5
ن اختمفوا في بعض األسم اء والحروف الموصولة، وما أجمع عمماء الّنحو عمى إثباتيا وا 

 (.716، ص7831، )قباوة. «الجممة التي تكون صمة السم موصول أو حرف مصدري»ييمنا أّنيا 

 ونفيم من ىذا أّن:

 ←اسم موصول + جممة
 

 21+ ك 3+ ك = س 3سومنو: 

 مثل: أكرمت الذي زارني.

 وقد تحّدثنا عن األسماء الموصولة في محميا بما يكفي.

 ممة حرف مصدري + ج← 
 

 الحرف.كفوفة، وقد تحّدثنا عنيم في فصل والحروف المصدرية ىي: أّن، ما، كي، أّن الم

 ونخمص في األخير إلى:

 أن

 ما

 كيْ 

 أّنما

 21+ ك 11+ ك = ص 11صومنو: 

 

 مصدري + صمة الحرف المصدري ال محل ليا من اإلعراب حرف ←+ جممة
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أداة الّشرط الّسابقة + فعل الّشرط مجزوم أو 
في محل جزم + فعل جواب الّشرط مجزوم 
أو في محل جزم وجممة جواب الّشرط ال 

 محل ليا من اإلعراب

األداتين الّسابقتين + فعل الّشرط مجزوم + 
فيام فعل مضارع مرفوع ألّنو جواب االست

+ جممة جواب الّشرط محذوفة دّل عمييا 
 جواب االستفيام

 

 جممة جواب الّشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا: -3-6

وفعل الجواب، فتجزم كمييما إن  تحمل أداة الّشرط في ىذه الحال مباشرة في فعل الشرط
كان مضارعين وتظير عالمة الجزم بالسكون إن كان الفعل صحيح اآلخر أو عالمة الحذف إن 
كان الفعل معتل اآلخر، أّما إن كان الفعل ماضيًا فإنو يكون مبني في محل جزم، وقد تطّرقنا إلى 

 أدوات الشرط الجازم وعميو نقول:

 ←ية + جممة فعمية أداة شرط جازم + جممة فعم

 

 
 

  27ب+ ك18أ+ع18+ع 9أو س 8ب=ص1أ + ك1+ك9أو س 8صومنو: 
 مثل: إْن تّتق تكْن من الفائزين.

وتقّدر في المعنى واإلعراب إذا تقّدم االستفيام »كما يمكن لجممة جواب الّشرط أن تحذف 
 (.104:، ص1111األزىري، ).«وذكر جواب االستفيام ،عمى أداة الشرط

 ىذا أّن: ونفيم من

 ←أداة استفيام + أداة شرط جازم + جممة + فعل مضارع مرفوع 

 
 

 ومنو:

  27+ك31ب+ك18أ+ع18+ع9سأو 8+ص15=ص11+ك+ع9أوس8+ص15ص
 27+ك31ب+ك18أ+ع18+ع9أوس8+ص23=س11+ك+ع9أوس8+ص23سأو: 

 مثل: أَمْيَماأكرمك ُتكرُمو.
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أداة الّشرط الّسابقة + فعل 
الّشرط مجزوم أو في محل 
جزم + أداة االستفيام + 
فعل مرفوع ألّنو جواب 

 االستفيام

 

أداة الّشرط الّسابقتان + جممتييما + 
جواب الّشرط األول وجممة جواب 
 الّشرط الثاني محذوفة وجوباً 
 والجممتان ال محل ليما من اإلعراب

 

 (.      168:، ص7866دي، اإلستربا).«يتأخر االستفيام ولكنو يقدر قبل الّشرط»ىذا وقد 
 أي:

 ←أداة شرط جازم + جممة + أداة استفيام + جممة فعمية فعميا مرفوع

 

 

 

 وفي ىذه الحال نغير موقعي أداتي الشرط والقسم من المعادلتين السابقتين

 مثل: إن نصرتك أتنصرني.

 وجممة جواب الّشرط محذوفة دّل عمييا جواب االستفيام.

اجتمع شرطان ولم يكن بينيما حرف عطف أو رابط »ط في حال وتحذف جممة جواب الشر 
 (.710، ص7831، )قباوة.«لمجواب

ومن ىذا نخمص إلى أّن التقاء شرطين يقتضي حذف جممة جواب شرط أحدىما وىو 
 الشرط األول كما رأينا سابقا عند التقاء القسم والّشرط فالجواب يكون لمسابق.

 إذًا:
 ←داة شرط جازم + جممة + كالمأداة شرط جازم + جممة + أ

 
 

 
 ىذه الوضعية مشابية لما سبق حيث نضع بدل أداة القسم أداة شرط

 مثل: إن تجتيد، ميما كانت الظروف تنجُح.
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أداة الّشرط الّسابقة وجممة + توكيد 
لفظي + جممة جواب الّشرط ال محل 

 ليا من اإلعراب
 

الجممة األولى + حرف عطف + 
جممة معطوفة عمى األولى ال 

 محل ليا من اإلعراب

 

 (.710ص: ، 7831)قباوة، .«توكيدا لفظّيا لألول ىو حكم البدل»أّما إذا كان الّشرط الثّاني 

 أي:

 ←جممة أداة شرط جازم + جممة + نفس الكالم + 

 

 
 مثل: إن تعممت إن تعممت تكْن ذا رأي.

 الجممة التّابعة لجممة ال محّل ليا من اإلعراب: -8-1

رأينا في الجمل التّابعة لجمل ليا محل من اإلعراب أّن الجممة ال تتبع جممة أخرى إاّل في 
 باب العطف أو البدل أو الّتوكيد الّمفظي.

 ومنو نخمص إلى أّن:

  اإلعراب + حرف عطف + جممة جممة ال محّل ليا من← 
 

 
 مثل: أقبل الّربيع وخرج الّناس لمتنّزه.

  الجممة األولى + وكيد لفظي.←جممة ال محّل ليا من اإلعراب + نفس الجممة 
مثل: اإلخالص في العبادة واجٌب أي ال تشرك ال تشرك.فجممة "ال تشرك" الثّانية ىي توكيد 

 ال محل ليا من اإلعراب.لفظي لسابقتيا اّلتي ىي جممة تفسيرية 

 أّما الجمل المبدلة فيي قميمة كما ذكرنا آنفًا يمكن تقّصييا.

 ة مشابية لما ذكرناه في الجممة التابعة لجممة ليا محل من اإلعرابىذه الوضعي
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 الجمل المختمف في عدم إعرابيا: -4
 جممة الّشرط غير الّظرفي: -4-1

كل جممة َوِلَيْت أداة شرط غير »يولة كونو يمثل ويمكن ليذا الّنوع من الجمل أن يحدد بس
ظرفية، وقد أغفميا الّنحاة، واختمف المعربون فييا، وأكثرىم يذكرون في األعاريب أنيا ال محل 

 (.41، ص7831، )قباوة«ليا

 ومن ىذا الّتعريف نخمص إلى:

 األداة السابقة+ جممة ال محل ليا من اإلعراب←أداة شرط غير ظرفية + جممة 

 ي:أ

 لو

 لوال

 لوما

 كيف

 األداة الّشرطية غي الجازمة + جممة ال محل ليا من اإلعراب←إذا ما   + جممة 

 منْ 

 ميما

 كيفما

 أيَّ 

 23+ ك11+ك= س11: سومنو
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أداة شرط غير جازم وىو مضاف + جممة مبنية في 
ف عطف + جممة جواب محل جر مضاف إليو + حر 
 الّشرط ال محل ليا من اإلعراب

أداة شرط غير جازم + جممة ال محل ليا من اإلعراب + 
حرف عطف + جممة جواب شرط غير جازم ال محل ليا 

 من اإلعراب

والجدير بالذكر أّن جممة األداة وما بعدىا قد يكون ليا محالِّ إعرابيًا ولكن الجممة التي بعد 
 لوال سكت.األداة ىي المقصودة، مثل: قال: 

فجممة "لوال سكت" ىي جممة مقول القول في محل نصب، أّما "سكت" فيي جممة ال محل 
 ليا من اإلعراب )جممة الّشرط غير الّظرفي(.

 جممة جواب الّشرط غير الجازم: -4-1

يستوي ىذا الجواب في اقترانو بالفاء أو بـ إذا الفجائية وعدم االقتران عند الّنحاة، وىو كل 
، )قباوة. «وابًا إلحدى أدوات الشرط غير الجازمة: لو، لوال، لوما، إذا، لّما، كيفتكون ج»جممة 

 (. 88:، ص7831

أكثر ما يقتضي الفاء أو إذا ىو خاص بجواب »ليذه األدوات يجد تمايزًا بينيا ألّنو  والمتتبع
ن "إذا" وال يصمح أن يكون جوابًا لـ "لو" و"لوال" و"لّما"، بل إّن جواب ىذه األدوا ت ال يقترن بالفاء وا 

"ما" غير أّنو يجوز لجواب "لو" أن يقترن بالفاء إذا كان جممة اسمية أو مصدرًا  رتتصدَّ 
 (. 66:،ص1116الّسيوطي، )«باستفيام

 وعمى ضوء ىذا الكالم نصل إلى:

  إذا + كالم + ف + جممة← 
 

 
 مثل: إذا تكمم األستاذ فانتبيوا.

  لو + كالم + ف + جممة اسمية← 
 

 
 مثل: إذا تكمم األستاذ فانتبيوا.
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أداة شرط غير جازم + جممة ال محل ليا من اإلعراب + 
حرف عطف + جممة جواب شرط غير جازم ال محل ليا 

 من اإلعراب

أداة شرط غير جازم + ال محل لو من اإلعراب +  
أداة استفيام + حرف عطف + جممة جواب شرط 

 غير جازم ال محل ليا من اإلعراب

 

  لو + كالم + ف + جممة اسمية← 
 

 مثل: لو سكت فالّسكوت خير.
 لو + كالم + أداة استفيام + ف + جممة← 

 

 

 مثل: لو نجحت أفكنت تواصل الّتعمم.

 لو

 لوال  

 لوما        

 لّما

 وعمومًا:

األولى جممة الشرط والثّانية أداة شرط غير جازم تقتضي جممتين ال محل ليما من اإلعراب 
 جممة جواب الّشرط باستثناء األداة "إذا" اّلتي تكون جممة شرطيا مضافا إليو.

 ]24أ +ك24+ ك11+ك أ+ ك ب = س 11سومنو: 

 جممة جواب القسم: -4-3
ُيجاب بيا القسم الصريح أو المقدر الذي دّلت عميو قرينة لفظية: الالم »وىي الجممة اّلتي 

، 7831، )قباوة.«واب القسم، الم التوكيد في فعل المستقبل المثبت المتصل بنون توكيدالموطئة لج

 (.30:ص

األداة الّسابقة + كالم ال محل لو من اإلعراب +أداة نفي +  ←+ كالم + ما + جممة
 جممة جواب شرط غير جازم ال محل ليا من اإلعراب
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مق بمحذوف + الم موطئة جار ومجرور متع
أو الم التوكيد + جممة جواب القسم ال محل 

 ليا من اإلعراب
 

الم موطئة لجواب قسم محذوف + جممة جواب القسم 
 المحذوف ال محل ليا من اإلعراب

 

الكالم الّسابق + الم الّتوكيد + الفعل 
المضارع + نون الّتوكيد والجممة ىذه جواب 

 ا من اإلعرابالقسم المقّدر ال محل لي

والقسم الصريح ىو كل اسم جاء بعد أداة القسم، وتكون جممة جوابو بعد الالم الموطئة 
 لمقسم أو الم الّتوكيد.

 ومن ىذا نخمص إلى:

 حرف قسم + اسم مجرور + الالم + جممة← 
 

 
 

 25+كس +ل+ ك= ه +ل ق +2صومنو: 
.  مثل: واهلل ألتعممنَّ

 وقد تطّرقنا لحروف القسم في محّميا.
أّما القسم غير الصريح أو المقدر فيضبط ىو اآلخر بقرينة الالم الموطئة أو الم المؤكدة 

 كما جاء في الّتعريف سابقًا، أي:
 الم الّتوكيد + جممة← 

 
 25+كل طل+ قد +ك= ومنو: 

 عناء مثل: لقد نجح بعد

 والّتقدير واهلل لقد نجح بعد عناء. 

  كالم + الاّلم + فعل مضارع + نون الّتوكيد← 
 
 

 25+ ك+ ن= ك+ ل ت11: ك+ ل+عومنو
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أداة الّنداء والمنادى + جممة جواب الّنداء ال محل ليا من 
 اإلعراب

 

 المنادى حذفت أداة ندائو + جممة جواب النداء ال محل ليا من اإلعراب

 

. مثل:  إّن الكسول بكسمو ىذا ليخيبنَّ
.  والّتقدير، واهلل إّن الكسول بكسمو ىذا ليخيبنَّ

 كيد في محّمو.وقد تطّرقنا إلى أحوال الفعل المضارع المّتصل بنون الّتو 
 كما تحّدثنا أيضًا عن أحوال التقاء الّشرط والقسم في الكالم.

 

 جممة جواب الّنداء: -4-4
اختمف عمماء الّنحو في إثبات ىذا الّنوع من الجمل، فيناك من يرى بأّن الّنداء يقتصر 

رط أال وىو غرضو في التنبيو وما بعده ىو ابتداء أو استئناف، وىناك من يقدر لمنداء جوابًا بش
أّما جواب الّنداء »وىذا ما ذىب إليو من قال:  إذا حذف الّنداء ال تقدير لجوابوعدم الحذف أي 

فإّنو يحذف إذا اعترض الّنداء بين متالزمين أو تقّدم عميو ما ىو جوابو في المعنى وال حاجة إلى 
 (.88 -83:ص، 7831، )قباوة. «تقدير جواب الّنداء أيضًا إذا كان محذوفاً 

ونفيم من ىذا أّن الّنداء الذي تُثبت جممة جوابو ىو الّنداء الّظاىر الذي ال يكون بين 
 متالزمين، أّما أداة الّنداء فيمكن حذفيا، ومن ىذا نصل إلى: 

 أداة نداء + منادى + جممة← 
 

 26+ ك م ص+ 3س+ ك = ص +3: صومنو
 مثل: يا غافاًل انتبو.

 منادى + جممة← 
 

 26+ ك   12س + عومنو: 
 مثل: محمٌد أقبْل.
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 ذي يتمّثلراث والعلم الحديث الّ اختّصت هذه األطروحة بمحاولة تقديم حلقة وصل بين التّ 
رفية لألفعال، وكذا ضبط العالمة اإلعرابية من خالل حصر الكثير من الّصيغ الصّ و  في الحوسبة،

المعرب في  ابتة كالبناء وتمييزه عنوالمقّدرة حسب العوامل المؤّثرة، مع مراعاة الحاالت الثّ اهرة الظّ 
 حال المنادى المفرد والمبتدأ. مواقع االلتباس كما هي

 هذا الجهد إلى النتائج اآلتية:وقد توّصلنا من خالل 

بأتم معنى الكلمة فقد واكب العصر  امعاصر  الغوي اُيعدُّ عبد الرحمن حاج صالح مجدد -
 ث التراثي؛و الحديث انطالقا من المور 

 ؛ظرية الخليلية الحديثة الّنموذج المثالي لربط األصالة بالمعاصرةتمثل النّ  -
 ها أصول وفروع؛غة كلّ تي تنص على أّن اللّ ظرية الّ توكيد النّ  -
 القواعد النحوية ثابتة وعليه يمكن التحكم فيها آليا؛ -
مشابهة اإلعراب لعلم الرياضيات إذ كل منهما يعتمد على قواعد مضبوطة واستعمال  -

 التحليل المنطقي للوصول إلى النتائج الصحيحة؛
 إمكانية برمجة اإلعراب اآللي وفق ما يلي: -

  تعرف به. اتقسيم عناصر الكالم إلى مجموعات وجعل لكل فئة رمز 
  ّذي بدوره ينقسم إلى عّدة أبواب؛الماضي الّ  سبة لألفعال يكون األصل فيها الفعلبالن 
 فعل الماضي هو أصل للفعل المضارع؛كل باب من أبواب ال 
  أمر؛كل فعل مضارع مما ذكرنا هو أصل لفعل 
  ّاذة في ذلك؛مراعاة األفعال الش 
  ده وال يهم عدد حروف الزيادة فيه؛الفعل المزيد هو تابع لباب مجر 
  ّاخلة عليها؛األسماء المبنية تضبط بحركات مقّدرة حسب العوامل الد 
 ضافة تضبط األسماء الممنوعة من الصرف في مجموعة خاّصة ويراعي فيها حالتي اإل

 ودخول األلف والاّلم عليها؛
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 اني يها إاّل اسم مجرور، فإذا كان معرفة وتبعه معرفة فالثّ حروف الجر األصلية ال يل
ن كان ا ،صفة اني والثّ  وهو مضاف ل اسم مجروراني معرفة، فاألوّ رة والثّ كألول نوا 

 مضاف إليه؛
  ؛كما هي وتصّب في البرنامج مباشرةوأسماء األفعال الحروف األسماء و  تضبط 
  ؛رزميات التي وضحناها في فصل توصيف الفعلاتضبط األفعال حسب الخو 
 ؛وتكون ظاهرة أحيانا ومقدرة أحيانا أخرى أصلية وفرعية بيةالعالمة اإلعرا 
 .إنشاء خوارزميات وضبط معادالت رياضية تسهل على التقني عملية البرمجة 

نستطيع القول مما سبق أنَّ الفرضية الثانية قد تحققت وهي إمكانية تقديم أرضية صالحة لبرمجة   
 اإلعراب اآللي بنسبة كبيرة.

الجو المناسب لبرمجة اإلعراب  رقد وفَّــالجهد المبذول  أن يكون هذا ألخيرفي انرجو        
ن كان غير ذلك فمن النفس و  من وحوسبته، فإن تحقق ذلك فبفضل اهلل عز وجل ومّنه وكرمه، وا 

 الشيطان وما أبرء نفسي إّن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي، وليكن عذرنا أننا حاولنا.
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تهدف هذه الدراسة إلى تكوين حلقة من حلقات برمجةة اعرةرا ل ليحةبل اليةا رلةى  ةرار 

 بةةراما الولةةوخ ا، ةةر ل هحةةد تسةةهيل اعرةةرا  لليلبةةة و التأميةةذ لةةا م تلةةف  يةةوار الدراسةةة

ومساردة المولمين لةا رملهةخ القةان مةن جهةة وربةي رلةخ اليحةو الةذس يمعةل ر ل الولةوخ التراعيةة 

ة لا الحوسبة  والبرمجة اآلليةل وهةد وجةديا لةا اليةريةة بأحدث تقييات التكيولوجيا الحديعة المتمعل

ا الومل الةذس إلى ذلك المبتغى ولن هذ ال ليلية الحديعة اليريقة المعلى والميها السليخ لا الوحول

 تقكل من ا،مور اآلتية:

 * مفاتيل الترميز والغرض ميها تسهيل إيقاء موادالت رياضية تستعمر لا رملية البرمجة.

 * مقدمة قملت ال يوات ا،كاديمية الأزمة عتماخ البحوث الولمية وا،دبية.

 ى القكل اآلتا:* سبوة لحول جاءت رل

 ظرية الخليلية الحديثة: مفاهيم عامة في النالفصل األول -

تياول هذا الفحل السيرتين الذاتية والولمية  للوأمة ربد الرحمن الحاج حالل حاح  هذه 

والمعةةال اليةريةةة الحديعةةة المتجةةذرة لةةا  رمةةان التةةراثل وقةةرحيا  هةةخ مباد هةةا كا،حةةل والفةةر  

 والبا .

 الفصل الثاني: مفاهيم عامة في حوسبة اللغة -

إلةى  هةخ اليقةاي المتولقةة بالحوسةبة اللغويةةل والتةا كةان رلةى ر سةها مولومةات ت ة   تيرهيا لية 

 كما قرحيا مفهوخ كل من الرهمية  والبرمجة  الحاسو  ميها يقأت  وتيوره ربر  جيال م تلفة 
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وما ررلت  من تقدخل وكذا ال وارزميات وكيفيةة حةيا تها ورأهتهةا بةالبراما اعلكتروييةة و يةوا  

 تل مرورا باللغات الهامة والمتيورة إذ لكل برياما  و تيبين لغة تلين ب .التيبيقا

 اللغة الوربية  ورأهتها بالبرمجة اآللية اييأها من المواجخ المحوسبة.كما ضخ  يضا الحديث رن 

 توصيف االسمنحو الفصل الثالث:  -

هحةد توحةيف  مةن رةدة ا لا هذا القحل إلى  ول هسخ من  هساخ الكأخ  ال وهو االسةخ ايتقلي

وتةةذكير وتأييةةث جوايةة   مةةد تحديةةد  حةةيال   ومميزاتةة  مةةن إرةةرا  وبيةةاء وإلةةراد وتعييةةة وجمةةد 

وتوريف وتيكير وةهور وإبهاخل وهدميا مد هذه ا،مور موادالت رياضية اييأها من الرموز التا 

 .جولياها لكل ل ة من ل ات االسخل وبهذا يسهل التوامل التقيا لا هذا الجاي 

 توصيف الفعلنحو الفصل الرابع:  -

 هةةخ مميةةزات الفوةةل جةةارلين ميةة   حةةوال ولرورةةال وقةةرحيا كيفيةةة سةةرديا لةةا هةةذا الفحةةل 

 من هذه ا،حول إلى لرورهال وبييا  يوا  الفول وا تألات  كا،لوةال الجامةدة والمتحةرلةااليتقال 

وحاالتهةا ال احةةل والموربةة والمبييةةل ولةخ والححيحة والموتلةل والمهموزة  والأزمة والمتوديةل

يغفل  وزاي  بةل جولياهةا مييةة لومليةات التحةول مةن الماضةا إلةى المضةار  عةخ إلةى ا،مةر حيةث 

لالفوةل الماضةا  حةل للفوةل المضةار  وهةذا ا، يةر  يحبل كل لول لا هذه الحال  حل لما بوده

 ما هبل . حل لفول ا،مر والوكل ححيل  س  ن كل لول هيا هو لر  ل

وهكةةذا تمكيةةا مةةن إيقةةاء  وارزميةةات تسةةهل رمليةةة البرمجةةة لف ةةات ا،لوةةالل كمةةا يمكةةن ربةةي هةةذه 

 المرحلة  بالمرحلة السابقة وها مرحلة توحيف االسخ.
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  توصيف الحرف نحو الفصل الخامس:

ضيا لا هذا الفحل إلى توحيف م تلف  يوا  الحروف سواء كايت م تحة با،لوةال تور

 خ كايت م تحة با،سماء معل حروف الجر  و حةروف اليةداء كحروف الجزخ  و حروف اليح  

حاالتهةا اعررابيةة  . وبييةامعةل حةروف الويةف و يرها ووضحيا كذلك الحةروف  يةر الم تحةة 

كةن االسةتفادة  حلية  خ زا دةل وكذا تأعيرها رلةى مةا د لةت رلية ل وهةد هةدميا موةادالت رياضةية يم

 جة.ميها لا رملية البرم

  والعالمة اإلعرابية الجملة دراسة الفصل السادس:

أخ إلى بوض  المفاهيخ ريةد ربةد الةرحمن الحةاج ميهةا: الجملةة والكةتيرهيا لا هذا الفحل 

 وررجيا رلى  هخ المواحةفات والمميةزات ال احةة بهمةا كاالسةتقامة والسةأمة  بأيوارهةا وااللةادة

االسةمية والفوليةة رلةى حةد سةواءل كمةا يبهيةا رلةى الجمةل وقرحيا لي   يضةا يةواة الجملةة بيوريهةا 

ييةةا البسةةيية والجمةةل المركبةةة وهةةدميا ررضةةا رلةةى التغيةةرات التةةا يمكةةن  ن تيةةر  رلةةى اليةةواة يم

وقماال هحد تحديد يورية الزوا د وتحديد  ماكيها ،ن هذا من قأي  تسهيل رملية اعححاء اللغوس 

واسةةتومال   رلةةى قةةكل موةةادالت رياضةةيةل و قةةريا كةةذلك إلةةى قةةب  الجملةةة التةةا هةةا لةةا الحقيقةةة 

ة الرياضية كون  س حرف جر  و حرف هسخ  و ةرف إذا ولي  اسخ لاليتيجبسيية جدا من الياحية 

 الحتمية ها قب  الجملةل ورلى هذا ا،سال لخ ييل الوهوف ريدها.

عخ ايتقليا إلةى الوأمةة االررابيةة التةا هةا بمعابةة مححةلة حاحةل للومةل التركيبةا السةابنل حيةث 

ورأماتةة  ا،حةةلية وهةةا: الفتحةةة والضةةمة والكسةةرة تحةةدعيا رةةن البيةةاء بيوريةة  الةةةاهر والمقةةدر 

،لف والةةواو واليةةون والحةةذفل دون إ فةةال مواهةةد كةةل رأمةةة ومةةا والسةةكونل والفرريةةة وهةةا: كةةا

 ل وموازاة مد هذا الومل كيا ييو  ريهال مبييين الف ات الكأمية ال احة لهذه الوأمة  و تلك
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 يضد موادالت رياضية مييقية لكل حال من ا،حوال السالفة.

 توصيف الجمل المعربة وغي المعربةنحو الفصل السابع: 

 ححيا هذا الفحل لتحديد ا،حول والفرو  من الجمةل واالحةل لفةا هةذه ا، يةرة رةدخ 

  اعررا  والواهد  ن هيا ردة  يوا  مةن الجمةل تأ ةذ محةأ إررابيةا ورلةى هةذا لبيهةا تحةبل لررةا

 يقدمون الفر  رلى ا،حل.وهد اكسبها هذا ميزة  احة جول الولماء 

والجمل الم تلف بقأيهال عخ ايتقليا إلى الجمةل  يةر الموربةة وهد حدديا الجمل المتفن رلى إررابها 

وبييا ليها كذلك ما اتفن رلي  الولماء وما ا تلفوا لةا قةأي ل واجتهةديا لةا محاولةة وضةد موةادالت 

رياضية لكل يةو  مةن  يةوا  هةذه الجمةل سةواء الموربةة  و  يةر الموربةةل والغةرض مةن هةذا هةو 

رلى  معالها للتمكن مةن إيجةاد حةين مييقيةة وتقةديما للتقييةين  هذه اليماذج وتوميمهامحاولة ححر 

 الذين بدورهخ يقكلون رلى  ساسها  وارزميات وبرمجتها لا  حسن حلة.

 و يهييا كل لحل بم يي بسيي يمعل  أحة ما توحلت إلي  الدراسة

 *  اتمــــــة

  ليا إليها وكايت كاآلتا:رادة البحوث ب اتمة ضمت  هخ اليتا ا التا توح يهييا رمليا كما ها 

 ددم مب ع ددكبمن ف ددوبكبدد بوم دد بمنعددداببم عمددداببمنغويددبمُيعدد عبد دد بمندداج صبجددمجبدددمن ب  دد   -
بمنج يثبم طالقمب صبمن واوثبمن امثي؛

   ثلبمنّ ظايوبمنخفيفيوبمنج يثوبمنّ  وذجبمن ثمنيبنا طبمألدمنوب من عمداة؛ -
  و ي بمنّ ظايوبمّن يب  صبدفكبأّصبمنّفغوب ّفهمبأدولبوكاوع؛ -
 منبومد بمن جويوبثم  وبودفيهبي  صبمن ج مبكيهمبآنيم؛ -
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 شدددم هوبماددددام بنعفدددمبمنايملددديمابيذب دددلب  ه دددمبيع  ددد بدفدددكبقومدددد ب لددد وطوبوم ددد ع ملب -
 من جفيلبمن  طبيبنفودولبينكبمن  مئجبمندجيجو؛

 كقب مبيفي:ي  م يوب ا  وبمادام بمآلنيبوب -
 .ب يمبد مدابمن المبينكب   ودمابو علبن لبكئوبا زمب عافب ه  
 منّ   وبنألكعملبي وصبمألدلبكيهمبمنفعلبمن مليبمّنذيب  واهبي ب مبينكبدّ ةبأ وم ؛  
 لب م ب صبأ وم بمنفعلبمن مليبهوبأدلبنففعلبمن لماع؛  
 لبكعلب لماعب  مبذ ا مبهوبأدلبنفعلبأ ا؛  
 منّشمذةبكيبذنك؛ امدمةبمألكعملب 
 منفعلبمن زي بهوب م عبن م ب  ا هبوالبيهمبد  بجاوفبمنزيم ةبكيه؛ 
 مأل  مءبمن   يوب ل طب جا ماب بّ اةبج  بمنعوم لبمنّ مخفوبدفيهم؛ 
 ل طبمأل  مءبمن   ودوب صبمندافبكيب   ودوبخمّدوبويامديبكيهمبجمن يبمالمكوب 

 و خولبمألنفبومناّلمبدفيهم؛
 يوبالبيفيهددمبياّلبم ددمب  دداوا بكددمذمب ددمصب عاكددوبو  عددهب عاكددوبكمنثّددم يبجدداوفبمن ددابمألدددف

صب ددمصبمألولب  دداةبومنثّددم يب عاكددو بكددمألّولبم ددمب  دداوابوهددوب لددمفبومنثّددم يب دددفو بوم 
  لمفبينيه؛

 ل طببمأل  مءبومنجاوفبوأ  مءبمألكعملب  مبهيبو دّ بكيبمن ا م جب  مشاة؛  
 لج مهمبكيبكدلب وديفبمنفعل؛ ل طبمألكعملبج  بمنخوماز يمابمن يبوب 
 منعال وبمادام يوبأدفيوبوكاديوبكيبجملبمادام ؛ 
 منعال وبمادام يوبأدفيوبكبطبكيبجملبمن  مء؛ 
 .ي شمءبخوماز يمابول طب عم الابايمليوب  هلبدفكبمن ب يبد فيوبمن ا  و 

 دددوبماددددام بوبكددديبمألخيدددابي  دددصبمنبدددولبأ  دددمبقددد ب دددذن مب هددد مب دددصبأ دددلب دددوكيابمن دددوبمن  م ددد بن ا 
صب دددمصب يدددابذندددكبك دددصبمنددد ف ب وجو ددد  ه بكدددمصب جبدددقبذندددكبك فلدددلبموبددددزبو دددلبو ّ دددهبو ا ددده بوم 

بمبا ي بوني صبدذا مبأ  مبجمون م.ومنشيطمصبو مبأ اءب ف يبيّصبمن ف بأل ماةب من وءبيالب مباج

 



 

المصادر  ق ائمة  
 المراجعو 
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 ملّخص:

يتناول هذا البحث محاولة إنشاء أرضية قابلة للبرمجة قصد جعل اإلعراب آلًيا مثلما هي 
اآلنية، ويدخل هذا العمل في إطار حوسبة الّلغة من جهة وتيسير الّنحو من  اآللية حال الّترجمة

جهة أخرى ألّنه يشّكل هاجًسا لدى الكثير من الّطلبة، ولعّله من أيسر الّسبل إلى هذا الغرض أن 
تكون الّدراسة على ضوء الّنظرية الخليلية الحديثة، وقد انصّب الجهد في توصيف أقسام الكالم 

 العالمة اإلعرابية اّلتي جرتنا إلى توصيف الجملة. دون إهمال
وقد مّكنت هذه الّدراسة من وضع خوارزميات تسّهل على الّتقني عملية البرمجة، وبهذا 

 نكون قد ربطنا الّتراث بأحدث التّقنيات المعاصرة. 
م التوصيف؛ الخوارزميات؛ أقساالبرمجة؛ النحو؛  النظرية الخليلية؛ الكلمات المفتاحية:
 الكالم؛ العالمة اإلعرابية. 

Abstract : 

Through the present thesis, we approach the possibility to put in 

place a numerisable platform to create automatic syntactic analysis like in 

computer translation. On one hand, this thesis is part of language 

automatisation. On the other hand, it aims in making grammar easier to be 

analyzed by learners.  

In order to make it easy to understand the purpose of the study, we 

should act following ''the modern theory of Khalil''. Efforts are being made 

to standardize parts of speech regarding signs of analysis that lead to 

standardization. The present study allowed technicians to set adjustable 

algorithms through which the heritage of the past is linked to modern 

techniques. 

The key word: The neo-khalilian, programation, grammar, description 

algorithms, the parts of speech, enflection signs. 

 


