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 اسن الوحاضرة ) كتابت الهوزة وانىاعها (

 – الهمزة ورسم الىصل وهمزة القطع وهمزة المتىسطت والهمزة المتطزفت الهمزة – وانىاعها الهمزة كتابت قىاعد

 األخطاء هذه في يقع مثقف من فكم..  الهمزاث كتابت قىاعد هي الكتابت عند بالحيزة تصيبنا التي اإلمالء قىاعد أكثز

 .. لألسف

 آخرها أو الكالم وسط فً الهمزة تحتها،وكٌفنكتب أو األلف على الهمزة نكتب ،ومتى(المرأة) تكتب أن والصحٌح(  المراءة) تكتب أن مثل

 الكلمة نهاٌة فً( برأ -كأل -سبأ -مأل)ومثل الوسط، فً( كأس- فأس -شأن)ومثل الكلمة، بداٌة فً(  أطفال – أحوال -أنت -أنا) مثل: ألف على

 الكلمة نهاٌة فً( كساء – بناء – شواء) و الوسط، فً( دناءة – بذاءة – قراءة) مثل: السطر على أم

 ( سٌا)  مثل: الٌاء على أم

 الوسط فً( سؤدد – سؤال)  والنهاٌة، الوسط فً(  بؤبؤ – لؤلؤ)  مثل: الواو أو

 اإلعراب من الكلمة محل حسب تكتب السطر على األخٌرة فالهمزة واألفعال، لألسماء الضمابر إضافة عند أما

 (مرفوعة) شواؤها فاألفضل   األسماك أما

 (مجرورة) شوابها على أختً شجعتنً

 (منصوبة) شواءها أحب  

 كتابة إلى معا فهٌا..  الهمزات لكتابة المحكمة القواعد عن لكم بحثت وطبعا بالً على خطرت بسٌطة أمثلة مجرد هذه وطبعا دسم الموضوع طبعا

 التوفٌق ولً وهللا..  القرآنٌة اآلٌات كتابة أثناء الهمزات كتابة فً الخطأ لمنع كمحاولة اإلمالبٌة، األخطاء من خالٌة

 

 البتدابٌة الهمزة: أولا 

  ً ً   الكلمة ، أّول   فً ترد   همزة   ه ، وه  .قطعٍ  وهمزة   وصٍل، همزة   نوعان 

 

 :الوصل   همزة   – 1

 وإنما. خطاا  ل لفظاا  بٌنهما األ لف وسقطت قبلها بالباء اتصلت الساكنة فالالم( المحسن   غاب) كقولنا الكالم درج فً تسقط أل نها وصل همزة سمٌت

 .الوصل همزة سمٌت ولهذا( جاء ا لمحسن) كقولنا بالّساكن   النُّطق   إلى بها ٌتوّصل

ت   إذا اللّفظ   فً تظهر   فهً ، أّول   فً وقع  بق ت   إذا أّما الكالم   :فً وتوجد  . اللّفظ   فً تظهر   فال آخر   بكالمٍ  س 

، من   عددٍ  نم – ابنة – ابن: هً األسماء  من – امرأة – امرؤ – اثنتان – اثنان – اب   ٌ م – وا  ٌ  *.است – اسم – وا

، أمر   فً ًِّ  .اسمع – اكتب: مثل   الّثالث

ع  : مثل   الخماسً، ماضً فً ه استم  ه استمع  : مثل وأمر   .استماع: مثل ومصدر 

ل  : مثل   الّسداسً، ماضً فً ه استعج  ه استعج ل  : مثل وأمر   .استعجال: مثل ومصدر 

 .الكتاب: مثل   الّتعرٌف، ال فً



 :القطع همزة – 2

ت   سواءا  والكتابة   اللّفظ   فً تظهر   همزة   جه   فً أو الكالم   أّول   فً جاء   مفتوحة كانت إذا( ء) قطعة فوقها توضع ألفاا  الكلمة أول فً الهمزة وترسم. در 

 .مكسورة كانت إذا القطعة تحتها وتوضع مضمومة، أو

 :فً وتوجد  

 

ت الّتً األسماء   غٌر اسمٍ  كلّ  هو: المفرد   السم   ، همزة   فً ذكر   .أم – إبراهٌم: مثل   الوصل 

ًِّ  ماضً فً  .أخذ – أمر: مثل   أصلٌٍة، بهمزةٍ  المبدوء   الّثالث

، ماضً فً ًِّ ع  : مثل الّرباع  إرجاع: مثل   ومصدره، أ رجع  : مثل   وأمره، أرج 

 :المتوّسطة الهمزة: ثانٌاا 

  ً  أنّ  علماا  األقوى، الحركة   ٌناسب   علّةٍ  حرف   فوق   تكتب   ثمّ  ها،قبل الّذي الحرف   حركة   مع   حركت ها بمقارنة   وتكتب   الكلمة ، وسط   فً ترد   همزة   ه

ً   األدنى إلى األعلى من الحركات   أقوى  .فالّسكون   فالفتحة   الّضّمة   ٌلٌها الكسرة  : ه

 

ً   الحركتٌن أقوى كانت إذا  .فبة – عابد: مثل   نبرٍة، على الهمزة   تكتب   الكسرة ه

ً   الحركتٌن أقوى كانت إذا من: مثل   واٍو، على الهمزة   تكتب   الّضّمة، ه ونة – م ؤ  ؤ   .م 

ً   الحركتٌن   أقوى كانت إذا أ ى: مثل   ألٍف، على الهمزة   تكتب   الفتحة ه أ تم – ٌن   .م 

 :المتوّسطة   للهمزة   الّشاذة   الحالت  

 

  ً  .الّسابقة   للقاعدة   كتابت ها فً المتوّسطة   الهمزة   تخضع   ل الّتً الحالت   ه

 

، على تكتب   ساكنةٍ  ألفٍ  بعد مفتوحةا  المتوّسطة   الهمزة   جاءت إذا ة: مثل الّسطر  ة – عباء   .قراء 

، على ت كتب   ساكنةٍ  واوٍ  بعد   مفتوحةا  المتوّسطة   الهمزة   جاء ت إذا ة: مثل   الّسطر  ل – مروء  ء   .سمو 

ت   إذا ة: مثل   نبرٍة، على ت كتب   ساكنةٍ  ٌاءٍ  بعد   مفتوحةا  المتوّسطة   الهمزة   جاء  ب   ٌ ب س – ه  ٌ ٌ. 

ت   إذا ب وس: مثل   نبرٍة، على ت كتب   ساكنةٍ  ٌاءٍ  بعد   مضمومةا  المتوّسطة   الهمزة   جاء   ٌ  .م

 المتطّرفة الهمزة: ثالثاا 

  ً  .قبل ها الّذي الحرف   حركة   بحسب   وت كتب   الكلمة ، آخر   فً تأتً همزة   ه

 

ا: مثل   منقوطٍة، غٌر   ٌاءٍ  على ت كتب   مكسوراا  قبل ها ما كان   إذا  .شاط 

ؤ: مثل   واٍو، على ت كتب   مضموماا  قبل ها ما كان   إذا  .تباط 

أ: مثل   ألٍف، على ت كتب   مفتوحاا  قبل ها ما كان   إذا  .قر 



، على ت كتب   ساكناا  قبل ها ما كان   إذا  .بناء: مثل   الّسطر 

 :الّتالً الّنحو   على ت كتب   فإّنها الفتح   بتنوٌن   منّونةا  الهمزة   هذه   جاء ت إذا أّما

 

بق ت إذا طر   على ت كتب   مد   بألف   س  ٌ رسم   السَّ  .بناءا : مثل الهمزة ، فوق   الّتنوٌن و

بق ت إذا ، على الهمزة   وت كتب   الهمزة، بعد ألفٍ  على الّتنوٌن   ٌ رسم   الفصل   حروف   من بحرفٍ  س   .جزءاا : مثل   الّسطر 

بق ت إذا ، الهمزة   قبل الّذي الحرف   وٌوصل   الهمزة ، بعد   ألفٍ  على الّتنوٌن   ٌرسم   الوصل   حروف   من بحرفٍ  س  : مثل   نبرٍة، على الهمزة   وتكتب   باأللف 

 .عبباا 

ٌّنة األلف  الّل

  ً  :الّتالً الّنحو   على وت كتب  . بها البتداء   ٌجوز   ول آخرها، فً أو الكلمة   وسط   فً ترد   مهموزةٍ  غٌر ألف   ه

ت   إذا ا  ت رسم   الكلمة   وسط   فً جاء   .جاد – باع: مثل   ممدودةا، ألفا

ت   إذا ا  ت رسم   الكلمة   آخر   فً جاء   .جفا – عصا: مثل   الّثالثٌة ، واألسماء   األفعال   فً واواا، أصل ها كان   إذا ممدودةا  ألفا

ت   إذا ممدودة ألفاا  وت رسم   ٌّا – فرنسا: مثل   األعجمٌة ، األسماء   آخر   فً جاء   .سور

 .رحى – فتى: مثل   الّثالثٌة ، واألسماء   األفعال   فً ٌاءا  أصل ها كان   إذا الكلمة   آخر   فً مقصورةا  ألفاا  ت رسم  

ٌّة   فوق   األسماء   فً مقصورةا  وت رسم    – أعطى: مثل   بٌاٍء، ت سبق لم إذا الّثالثٌة   فوق   األفعال   وفً كبرى، – مستشفى: مثل   بٌاٍء، ت سبق لم إذا الثُّالث

 .أفضى

 .الرسم فً ٌاءان تجتمع ل حتى استحٌا، – دنٌا – ٌحٌا: مثل   ممدودة، ألفاا  رسمت   بٌاءٍ  الّسابقة اللٌّنة   األلف   سبقت إذا أّما

سمت   فعالا ( ٌحٌا)كان   إذا: مالحظة   ، عن لتمٌٌزه   مقصورةا  ألفه   رسمت   اسماا  كان إذا أّما ممدودةا، ألفه   ر  ه   لما الحال   وكذلك   الفعل   .األسماء   من شابه 

 

 وابنة ابن همزة

 

  ً  .كتابت ها تثبت   أو ألفها ت حذف   وصلٍ  همزة   ه

 

 :همزت ها ت حذف

 

ت   إذا ، لالسم   نعتاا  وكان ت لألّول   أب   ثانٌهما علمٌن   اسمٌن   بٌن   وقع   .الخلفاء   أعدل   الخّطاب   بن   عمر  : مثال   األّول 

ت   إذا ، بن   ٌا: الّنداء   بعد   وقع   .العرب   بنة   ٌا الكرام 

ت   إذا  أنت؟ أحمد أبن  : مثل   استفهاٍم، بعد   وقع 

 :همزت ها تثبت   – 2

ت   إذا ، لالسم   خبراا  وكان ت لألّول   أب   ثانٌه ما علمٌن   اسمٌن   بٌن   وقع  ك   كان   إذا سعٌد، ابن   أحمد  : مثال   األّول   .أحمد   نسب   عن اإلخبار   غرض 



ت   إذا طر   أّول   فً وقع   .السَّ

، اسمٌن   بٌن   تقع   لم إذا  .بّطوطة   ابن   كتاب   قرأ ت  : مثال   علمٌن 

 بحركة( وامرئ ابنم) من األخٌر قبل الذي الحرف وٌحرك هذا. ابن بمعنى وابن م ، ألفٌن هللا واٌمن  : للقسم موضوعة كلمة أٌمن أساسه، البناء أست

ؤ، ابن م   هذا) :تقول األخٌر الحرف ماا  ورأٌت وامر  ئٍ  باب نمٍ  ومررت وامرأا  ابن   .اللغة فً لهما ثالث ول( وامر 

 المحاضرة الثانٌة 

 العدد 

 : العــــدد تعــــرٌف

 إحصاء فهو الشًء، أحصى أي ٌعد عد من الكلمة أخذت: لغة العدد

 . 122-22-15-4-3-2-1: الحسابٌة برموزه مرقوماا  أكثر أو واحد على ٌدل ما أنه أي المعدود، رقم على دل ما: فهو اإلصطالحً، معناها أما

 .مابة -عشرون -عشر خمسة – اثنان -واحد: مثل: األبجدٌة بالحروف األعداد هذه إلى به رمز ما هو: العدد واسم

 . وعشرون ثالثة عشر، خمسة تسعة،: مثل األشٌاء كمٌة على دل ما هو:  األصلً العدد

 .والثالثون الخامس العشرون، عشر، الخامس الرابع،: مثل األشٌاء رتب على دل ما هو: الترتٌبً العدد

 

 : األصلً العدد أنواع

 فً لفظه تماسك ناحٌة من المركب حكم فً معطوفـاا  أو مركبـاا  ٌكن لم ما النحو علم وفً جمعاا  أو مثنى ٌكن لم ما الصرف علم فً وهو: المفرد( 1

 ... واحـد معنى على الدللة

 وألفٌن، مابتٌن،) ك جمــع أو تثنٌـــة عــــالمــــة بهمــــا اتصـــلت ولـــو( ألف مابة،: )لفظتا بــه وٌلحق العشــرة إلى الواحد من األعداد وٌشمل

 . والملٌار الملٌون كذلك به وٌلحق... مضــــاعفــــاتهما وكـــذلك( وألوف

 

 : واثنٌن واحد، العددٌن حكم

 . المؤنث مع وٌؤنثان المذكر مع ٌذكران العددان هذان

 

 : تمٌٌزه

" كتابا اشترٌت" مثل" من"  معنى متضمن ٌكون والتمٌٌز ، للمبهم تفسٌراا  فٌكون سابقة كلمة من المراد لبٌان ٌذكر نكره اسم:  أولا  التمٌز تعرٌف

 . الكتب من عشرٌن اشترٌت أنك فالمعنى

 ٌعنً مباشرة التمٌٌز ذكر ألن( ضٌف أثناء أقبل)  ول( ضٌف واحد جاء: )  ٌقال فال األغلب فً تمٌٌز له فلٌس:  والثنٌن الواحد لتمٌٌز بالنسبة أما

 . منه فابدة ول قبله العدد إلى حاجة فال باثنٌن المحددة الزوجٌة على أو الواحدة على الدللة مع النوع ٌبٌن إذ قبله العدد ذكر عن

 

 : إعرابهمــــا

 بالٌاء وٌجر وٌنصب باأللف فٌرفع بالمثنى الملحق إعراب ٌعرب اثنان والعدد الجملة فً موقعهما حسب ٌعربان



 : عشرة إلى ثالثة من المفرد العدد حكم

 (. ورقات ثالث كتب، ثالثة... )المؤنث المعدود مع وٌذكر المذكر، المعدود مع العدد هذا ٌؤنث

 خمسة قلنا لذلك مفرده إلى بالرجوع ٌكون وإنما جمعاا  المعدود هذا كان إذا المعدود لفظ بمراعاة ٌكون ل التذكٌر أو بالتأنٌث العدد على والحكم] 

 .مذكر( حمام: ) وهو المعدود مفرد ألن وذلك مؤنث(  حمامات)  المعدود أن مع( خمسة) العدد بتأنٌث( حمامات

 خمسة قلنا لذلك مفرده إلى بالرجوع ٌكون وإنما جمعاا  المعدود هذا كان إذا المعدود لفظ بمراعاة ٌكون ل التذكٌر أو بالتأنٌث العدد على والحكم] 

 . مذكر( حمام: ) وهو المعدود مفرد ألن وذلك مؤنث(  حمامات)  المعدود أن مع( خمسة) العدد بتأنٌث( حمامات

 . مركبة كانت إن وتوافقه مفردة، كانت إذا المعدود تخالف فهً: العشرة أما

 (: عشرة) فً الشٌن ضبط

 فهً( عشر)  شٌن أما مكسورة، أو مفتوحة أو ساكنة فتكون المركب فً أما المفرد، فً مذكراا  المعدود كان إذا مفتوحة تكون(  عشرة)  شٌن إن

 . المركب فً مفتوحة المفرد فً ساكنة

 [. ساكنة فهً مؤنث معدود على دالة كانت وإذا" مفتوحة الشٌن" فـــ مذكر معدود على دالة كانت إذا العشرة أن] 

 

 ": ثمانٌة"  العدد حول مالحظات

 إذا إما -جراا  والكسرة نصباا  والفتحة رفعاا  بالضمة الصحٌحة األسماء إعراب وأعرب أحواله كل فً والتاء الٌاء لزمته مؤنثاا ( ثمان)  العدد كان إذا

 وكسره وبضمه منصوباا، كان إذا الظاهرة بالفتحة أي المنقوص اإلسم إعراب نعربه و التاء ونحذف آخره فً الٌاء نثبت فإننا مضافاا  مذكراا  كان

 الرفع حالتً فً باءها ونحذف أٌضاا  المنقوص إعراب فٌعرب مضاف غٌر مذكراا  كان إن وأما... مجروراا  أو مرفوعاا  كان إذا الٌاء على مقدرتٌن

 (. ثمان النساء من جاء)  نحو والجر

 : عشرة إلى ثالثة من األعداد تمٌٌز

 . للقلة تكسٌر جمع األغلب وفً باإلضافة مجرور تمٌٌز ٌكون

 

 : األعداد هذه إعراب

 . الجملة فً موقعها حسب الظاهرة بالحركات تعرب

 : وتمٌٌزه المفرد العدد حول مالحظات

 

 أو ثالثاا  تلمٌذات شاهدت)  نحو الوجهان فٌجوز عنه تأخر إذا أما معدوده على تقدمه هو المؤنث مع وتذكٌره المذكر مع العدد تأنٌث شرط إن( 1

 . أفضل القاعدة مراعاة لكن( ثالثة

 وطالبات، طالب ستة شاهدت: ) نحو منهما السابق ه وتذكٌر العدد تأنٌث فً روعً مؤنث واآلخر مذكر أحدهما بتمٌٌزٌن المفرد العدد مٌز إذا( 2

 (. وفتٌان فتٌات وسبع

 وتذكٌر اللفظ مراعاة األفضل ومن( حمزات ثالثة أو حمزات ثالث جاء: ) فٌقول وتأنٌثه العدد تذكٌر جاز اللفظ مؤنث المذكر العلم كان إذا( 3

 . العدد

 (. البقر من ثالثاا  أو البقر من ثالثة شاهدت: ) فٌقول وتأنٌثه العدد تذكٌر جاز وٌؤنث ٌذكر مما المعدود كان إذا( 4



 من علٌه هما وما اللفظ أي مباشرة الصٌغة مراعاة وجب( نخل بط،)  مثل جمعً جنس اسم أو( قوم،رهط)  مثل جمع اسم المعدود كان إذا( 5

 تذكٌره وعلى( الرهط من سبعة ، القوم من أربعة) نحو( رهط)  و( قوم)  مع العدد تأنٌث على اصطلح وقد ، لألمرٌن صالح أو تأنٌث أو تذكٌر

 (. النخل من ستة أو النخل من ست البط، من خمسة أو البط من خمس)  نحو( النخل البط،)  مع وتأنٌثه

)  اآلٌة ومنه فقلٌل باإلضافة بالجر أما( كوفبوا الجٌش من ثالثة: ) نحو( من)  بـــ جره فالغالب جمعً جنس اسم أو جمع اسم المعدود كان إذا( 6

 : الشاعر وٌقول( رهط تسعة المدٌنة فً وكان

  عٌالً على الزمان جار لقد ذود وثالث أنفس ثالثة

 : والملٌار والملٌون واأللف المبة حكم

 النطق مراعاة األفضل من لذلك الكتابٌة الضوابط بفعل اللتباس أمن لقد اآلن أما(  منة)  من لتمٌٌزها(  مابة)  باأللف قدٌما تكبت المبة كانت

 واحد بلفظ ستبقى األعداد وهذه. األلف بغٌر ومركباتها( مبة)  كلمة كتابة القاهرة فً اللغوي المجمع أجاز وقد األلف غٌر من وكتابتها والختصار

 ومضاعفاتها هً استعمالتها كل فً اللفظً للتأنٌث مالزمة( مبة) فكلمة( ألف)  فً وتذكٌراا ( مبة)  فً تأنٌثاا " الصفة ثابته"  والمؤنث المذكر مع

 فمادتها ومضاعفاتها هً دابماا  اللفظً للتذكٌر مالزمة( ألف)  وكلمة ومضاعفاتها هً استعمالتها كل فً اللفظً للتذكٌر مالزمة( ألف) وكلمة

 (. مبٌن مبون،) فٌها فٌقال السالم المذكر بجمع المبة إلحاق عند إل ثابتة الهجابٌة

 : األعداد هذه تمٌٌز

 (. ورقة وملٌار قلم وملٌون دفتر ومبة كتاب ألف اشترٌت)  نحو باإلضافة مجروراا  مفرداا  ٌكون

 : الشاعر كقول منصوب بمفرد( مبة)  تمٌز القلٌل ومن* 

 ( شذاذه)  والفتاء اللذاذة ذهب فقد عاماا  مبتٌن الفتى عاش إذا

  والفتاء المسرة قٌل وقد

 

 " سنٌن ثالثمبة كهفهم فً ولبثوا"  اآلٌة ومنه مجرور بجمع تمٌٌزها القلٌل من كذلك* 

 : إعرابـهــــا

 اتصلت إذا إما( مبون – مبات)  جمع أو الفٌن كمابتٌن، المثنى حكم فً داخالا  كان ما إل الظاهرة بالحركات الجملة فً موقعها حسب تعرب

)  األربعة العدد أقسام لك تمٌٌز األلف وٌصلح الجملة فً موقعها حسب تعرب والمضاعفات مجرور إلٌه مضاف واأللف المبة فتكون بمضاعفاتها

 (. مابة عشرة إحدى)  المركبة األعداد أو بٌنهما وما والتسعة للثالث إل تمٌٌزاا  تصلح فال المابة اما( والمعطوف والعقد والمركب المفرد

 . عشر تسعة إلى عشر أحد من المركب العدد حكم

 وٌؤنث المذكر مع فٌذكر"  العجز" وٌدعى الثانً الجزء أما المؤنث مع وٌذكر المذكر مع ٌؤنث" الصدر"  وٌدعى المركب العدد من األول الجزء

 معلمة، عشرة إحدى معلما، عشر أحد" نحو المؤنث مع وٌؤنثان المذكر مع ٌذكران منهما أٌن الجز فغن عشر واثنً عشر أحد عدا ما المؤنث مع

 " ممحاة عشرة واثنتا قلماا  عشر اثنا

 : األعداد هذه تمٌٌز

 . تمٌٌز أنه على منصوب مفرد

 

 

 :  التمٌٌز نعت حكم

 (. مجتهدٌن مجتهداا،أو تلمٌذاا  عشر أربعة كافأت)  نحو لمعناه مراعاة الجمع فٌه ٌجوز كما المنعوت للفظ مراعاة اإلفراد فٌه ٌجوز



 : المركب العدد إعراب

.  عشر اثنا الحكم هذا من وٌستثنى اإلعراب من العدد موقع حسب جر أو نصب او رفع محل فً دابماا  الفتح على مبنٌٌن المركب العدد جزءا ٌكون

 من له محل ل الفتح على مبنى عدد فهو العجز أما بالٌاء وٌجر وٌنصب باأللف ٌرفع ي أ بالمثنى الملحق إعراب ٌعرب صدرهما فإن عشرة واثنتا

 . اثنتان أو اثنان فً النون عن عوضاا  اإلعراب

 (. أسباطاا  عشر اثنتً وقطعناهم)  اآلٌة أما

 المركب العدد لذكر تمٌٌزاا " أسباطاا "  كلمة كانت لو إذ أسباطا فرقة عشرة اثنتً: والتقدٌر محذوف والتمٌٌز" عشرة اثنتً"  من بدل" اسباطا"  فكلمة

 . مفرداا  ٌكون المركبة األعداد وتمٌٌز جمع أسباطا وكذلك مذكر" سبط"  ألن

 

 

 : العقود ألفاظ حكم

 إذ بالٌاء وتجر وتنصب بالواو ترفع أي السالم المذكر بجمع الملحق إعراب وتعرب والمؤنث المذكر مع واحد بلفظ تبقى( تسعٌن إلى عشرٌن من) 

 . حقٌقٌاا  مذكر جمع ولٌست جمع اسم هً

 

 : تمٌٌـــــزه

 : منصوباا  مفرداا  ٌكون

 : المعطوف العدد

 والمعطوف العقود نوع من ٌكون أن بد ل فالمعطوف وثالثٌن عشرٌن بٌن المحصورة كاألعداد السالفة الصطالحٌة العقود من عقدٌن بٌن وٌنحصر

 . غٌرها دون الواو هً العطف وأداة( المضاف: أي) المفرد نوع من ٌكون أن بد ل علٌه

 . الجملة فً موقعه حسب بالحركات وٌعرب عشرة إلى ثالثة من المفرد العدد حكم فٌطعى المعطوف العدد من األول الجزء أما

 . بالمثنى الملحق إعراب الثنان وٌعرب المعدود فٌوافقان والثنان الواحد عدا ما

 . بالحروف إعرابه فٌعرب السالم المذكر بجمع ملحق وهو...  معطوف اسم فٌعرب اإلعراب فً األول ٌتبع فإنه منه الثانً الجزء أما

  تمٌٌزه

 (. مهرة أو ماهراا  كاتباا  وعشرون أربعة هنا) جمعاا  أو مفرداا  ٌكون أن التمٌٌز نعت فً وٌجوز تمٌٌز أنه على منصوب مفرد

 : اإلعراب على أمثلة

 . دولة 123 القرار اعتمد( 1

 : بطرٌقتٌن الكتابة تكون

 .  الصغرى بالمرتبة البدء: األفصح الطرٌقة

 . دولة ومابة وعشرون ثالث

 . الكبرى بالمرتبة البدء: الثانٌة الطرٌقة

 . دولةا  وعشرون وثالث مابة



 :  اإلعـــراب

 .  اإلعراب من له محل ل الفتح على مبنً عطف حرف: الواو/ آخره على الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل: ثالث

 . السالم المذكر بجمع ملحق ألنه الواو رفعه وعالمة معطوف اسم: عشرون

 وهو آخره على الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع معطوف اسم: مــــابة ، اإلعراب من له محل ل الفتح على مبنً عطف حرف: الواو: ومـــابة

 . مضاف

 . آخره على الظاهرة الكسرة جره وعالمة مجرور إلٌه مضاف:  دولة

 . مسجد 4514 الخارج فً المملكة أنشأتها التً المساجد بلغت( 2

 . مسجد آلف وسبعة وخمسمابة عشر أربعة: األفصح الطرٌقة -1

 . مسجداا  عشر وأربعة وخمسمابة آلف سبعة: الثانٌة الطرٌقة -2

 :  اإلعـــــراب

  نصب محـــــل فً أٌن الجــــز فتـــح على مبنً مركـب عدد: عشر أربعة

 . به مفعول

 . اإلعراب من له محل ل الفتح على مبنً عطف حرف:  و

  الفتحة نصبة وعـــــالمة منصــــوب معطـــوف اسم: خمس:  خمسمبة

 . مضاف وهو الظاهرة

  الظــــاهرة الكسرة جــــره وعــالمة مجرور علٌه مضاف:  مبة

 . آخره على

 . اإلعراب من له محل ل الفتح على مبنً عطف حرف:  و

  الظاهـــرة الفتحـــة نصبــه وعالمة منصوب معطوف اسم:  سبعة

 . مضاف وهو آخره على

  على الظاهرة الكسرة جر وعالمة مجرور إلٌه مضاف:  آلف

 . مضاف وهو آخره

  ضرة الثانٌة ) حكم العدد(. آخره على الظاهرة الكسرة جره وعالمة مجرور إلٌه مضاف:  مسجد

 

 (الصرف من الممنوعالمحاضرة الثالثة )

ف   رَّ رُّ  ، التنوٌن   ٌلحق ه ل السم فهذا ، إعرابه فً األخرى المعربة األسماء قٌاس على ٌجرى ل اسم بأنه الصرف من الممنوع   ٌ ع  ٌ ج   من بدل بالفتحة و

فاا  ول مضافٍ  غٌر   ٌكون عندما ، الكسرة رَّ ب   فإنه التعرٌف بأل تعرٌفه أو إضافته حالة فً أما( . التعرٌف بأل) م ع  :  المعربة األسماء   مثل   ٌ عر 

 . وصفات وأعالم أسماء:  أشكال ثالثة على الصرف من والممنوع

 : مثل المقصورة التأنٌث بألف منتهٌة كانت إذا الصرف؛ من األسماء   تمنع   ، األسماء

 : نقول.  وغٌرها جرحى ، حبلى ، بشرى ، ذكرى ، لٌلى ، سلمى



لمى ابً بن   زهٌر    جاهلً شاعر س 

 . آخره على مقدرة بفتحة مجرور إلٌه مضاف:  سلمى

  المدنٌة بالحقوق المطالبٌن صفوف   لبنى تقدمت

 .التعذر ظهورها من منع الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل:   لبنى

  نتذكر ألٌمةٍ  ذكرى كم

 . آخره على مقدرة بفتحة مجرور اسم:  ذكرى

ل   ع    للمؤمنٌن ب شرى الصبر   هللا   ج 

 . آخره على مقدرة بفتحة منصوب ثان به مفعول:  بشرى

ن   س  ح  بلى امرأةٍ  بكل   ٌ    التدخٌن عن المتناع   ح 

 . آخرها على مقدرة بفتحة مجرورة صفة:  حبلى

  المرور   حوادث   بسبب عدٌدون جرحى المشفى فً

 . آخره على مقدرة بفتحة مرفوع  مؤخر مبتدأ:  جرحى

 

 انهار – بلدان – مدن -أشخاص أسماء– أعالم على دالةا  أسماءا  أكانت سواء   الصرف من ممنوعة المقصورة التأنٌث بألف المنتهٌة األسماء فهذه

 والحركتان ، آخرها على مقدرة بحركات األسماء هذه وت عرب   ، وغٌرها وجرحى وحبلى وبشرى ذكرى مثل عادٌةا  أسماءا  كانت أم  وغٌرها

مة   الفتحة   هما ، أواخرها على المقدرتان  األعالم سماء . فقط والض 

 إلى باإلضافة المانعة األسباب وهذه ، الصرف من منعها آخر سبب جانب إلى ، مواقع أو أشخاص أسماء على تدل كونها األول ، لسببٌن تمنع وهً

 : هً العلمٌة

 .ورباب وزٌنب سعاد مثل المعنى فً مؤنثا كان أم وطلحة، وعزة فاطمة: مثل بالتاء مؤنثا العلم اسم أكان سواء: والتأنٌث العلمٌة

 

  هدٌة طلحة   وأخٌها سعاد   إلى فاطمة   قدمت

 .الضمة عالمته مرفوع فاعل:  فاطمة

 .الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور اسم:  سعاد

 . الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته – مجرور على معطوف:  طلحة

  

ل مٍ  اسم   ٌ كون   كأن:  والعجمى العلمٌة  . وغٌرها وجورج ولندن، إزمٌر و إبراهٌم:  مثل عربًٍ  غٌر   ع 

  نٌس   إلى إزمٌر   من جورج   سافر

 . آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع فاعل:  جورج

 . الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور اسم:  إزمٌر

 . الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور اسم:  نٌس



  

 .وغٌرها وعمران وعثمان وغطفان عدنان مثل:  والنون األلف وزٌادة العلمٌة

  األموٌٌن الخلفاء أول سفٌان   أبً بن   معاوٌة  

 ( آخره فً التأنٌث تاء وجود) المجازي والتأنٌث العلمٌة بسبب الصرف من ممنوع الضمة عالمته مرفوع مبتدأ:  معاوٌة

  الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور إلٌه مضاف:  سفٌان

ن ت   و    عفان   بن   عثمان   عهد فً المصاحف   د 

  الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور إلٌه مضاف:  عثمان

 الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور إلٌه مضاف:  عفان

 الصفات

 : وزن على كانت إذا الصرف من الصفة ت منع حٌث ، مخصوص وزن والثانً الصفة األول ، أٌضا لسببٌن ت منع   وهً

 . شقراء أشقر حمراء احمر:  مثل فعالء مؤنثه الذي أفعل -

 .  عطشى عطشان ، غضبى غضبان:  مثل فعلى مؤنثه الذي فعالن -

ل - ل او ف عال او ف ع  ف ع  ر  :  مثل م  ع   ، ث الث   ، أ خ  ب  ر   . م 

  خضراء   حلةٍ  فً أعرج   رجل   هذا:  نقول

 . الضمة عالمتها مرفوعة صفة:  أعرج

 . الصرف من ممنوعة ألنها الكسرة من بدل الفتحة عالمتها ، لمجرور صفة:  خضراء

 

  فأرضه غضبان   وكلَّ  ، فأسق ه عطشان   كلَّ  انظر:  ونقول

 . الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور إلٌه مضاف:  عطشان

 . الصرف من ممنوع لنه الفتحة عالمته مجرور إلٌه مضاف:  غضبان

  

  أ خر   ونساء   المدعوات   أقبلت:  ونقول

 . الصرف من ممنوع ، الضمة عالمتها لمرفوع صفة:  أخر

ثنى المدعوون جاء:  ونقول باع   وث الث   م    ور 

 . الصرف من ممنوع ، آخره على مقدرة فتحة عالمته منصوب حال:  مثنى

 . الصرف من ممنوع ، الفتحة عالمته منصوب على معطوف:  ثالث

 . الصرف من ممنوع ، الفتحة عالمته منصوب على معطوف:  رباع

 



  في نصوص من شعر ما قبل االسالم ) عمرو بن كلثوم انموذجا( (محاضرة)ال

 الشاعر أنشأ بٌت مابة تضم المعلقة. والعزة والحماسة الملحمٌة بالعناصر الجاهلً الشعر أغنى من الخامسة المعلقة هً كلثوم بن عمرو علقةم   

 له ٌقٌم ل الشاعر أن وجد حٌن غضباا  استشاط والملك وتغلب، بكر قبٌلتً بٌن الناشب الخالف لحل الحٌرة ملك هند بن عمرو حضرة فً منها قسماا 

 .للمٌالد( 622) نحو سنة الشاعر مات وزناا 

 نص المعلقة 

بًِّ أ ل   ن ك   ه  ح  ـا ب ص  ن   ٌ ح  ب  ل   ف اص  قً  و  ر   ت ب  م ـو  ـا خ  ن   ٌ ر  د  ن 
 األ 

ةا  ع  ش  ع  أ نَّ  م ش  ـا الح صَّ  ك  ه   ٌ ا ف  ا إ ذ  اء   م  ا الم  ه  ال ط  ـا خ  ن   ٌ خ   س 

ر   و  ج  ي ت  ة   ب ذ  ان  ن   اللَّب  اه   ع  ـو  ا ه  ا إ ذ  ـا م  اق ه  تَّـى ذ  ـا ح  ن   ٌ ل   ٌ 

ى ر  ح   اللَّح ز   ت   ٌ ا الشَّح  ت   إ ذ  رَّ ـه   أ م   ٌ ل  ـال ه   ع  ـا ل م  ه   ٌ ـا ف  ن   ٌ ه   م 

ت   ن  ب  أ س   ص  ا الك  نَّ ـٍرو أ مَّ  ع  م  ان   ع  ك  أ س   و  ا الك  اه  ر  ج  ـا م  ن   ٌ م   ٌ  ال

ا م  ـرُّ  و  ة   ش  ـال ث  ـٍرو أ مَّ  الثَّ م  اح ب ك   ع  ي ب ص  ـا ل   الذ  ن   ٌ ح  ب   ت ص 

أ سٍ  ك  ت   ق د   و  ب  ـر  ـك   ش  ل ب  ع  ى ب ب  ر  أ خ  ق   فً  و  ش  م  ـا د  ن   ٌ ق اصر   و 

ا إ نَّ ف   و  ـو  ا س  ن  ك  ر  ا ت د   ٌ ـا ن  ةا  الم  ر  ق ـدَّ ـا م  ق   ل ن  م  ـاو  ن   ٌ ر   ـدِّ

ً ل   ق فـ  ق   ق ب  ف رُّ ا التَّ نـ ا ٌ   ٌ ع  ك   ظ  ـر  بِّ ـن   ن خ   ٌ ق   ٌ ـا ال ن   ٌ ب ر  ت خ   و 

أ ل ك   ق فً  س  ل   ن  ت   ه  ث  د  ا  أ ح  ما ر  ك   ص  ش  ن   ل و   ٌ ت   أ م   الب  ن  ـا خ  ن   ٌ  األ م 

م   ـو   ٌ ةٍ  ب  ه   ٌ ر  باا  ك  ر  نـاا  ض  ع  ط  ه   أ ق ـرَّ  و  ـك   بـ   ٌ ال  و  ـا م  ن  ٌ و   الع 

 شرح القصيدة 

 سقً:  الصبح.  الصحون والجمع ، العظٌم القدح:  الصحن.  استٌقظ إذا:  هبا نومه من هب األندرٌنا خمور تبقً ول فاصبحٌنا بصحنك هبً لا 

 الصبوح واسقٌنً الساقٌة أٌتها نومك من استٌقظً أل:  ٌقول.  بالشام قرى:  األندرون.  بمعنى وبقٌته الشًء أبقٌت.  ٌصبح صبح والفعل ، الصبوح

 الحص.  بالماء مزجته:  الشراب شعشعت سخٌنا خالطها الماء ما إذا فٌها الحص كأن مشعشعة(  2. )  القرى هذه خمر تدخري ول ، العظٌم بقدحك

 سخً من فعال جعله من ومنهم ، سخونة ٌسخن سخن من ، الحار ومعناه صفة سخٌنا جعل من ومنهم.  الزعفران ٌشبه أحمر نوار له نبت الورس: 

 من كأنها بالماء ممزوجة اسقٌنٌها:  ٌقول.  سخاوة ٌسخو سخا والثالثة ، ٌسخو سخو والثانٌة ، ذكرنا ما إحداهن:  لغات ثالث وفٌه ، سخاء ٌسخى

 بذخابر وسمحنا أموالنا(  1)  بعقابل جدنا وسكرنا وشربناها الماء خالطها وإذا ، األحمر النبت هذا نور فٌها ألقً بالماء امتزاجها بعد حمرتها شدة

 وٌروى.  النبت هذا نور ، حارا الماء وكون بالماء امتزاجها حال كأنها:  المعنى كان صفة جعلناه وإذا ، فعال سخٌنا جعلنا إذا هذا(  2)  ، أعالقنا

 ...المل:  والشحن.  به مملوءة الماء خالطها إذا أي ، المعجمة بالشٌن ، شحٌنا

 الدفاع هو خاص دللً بملمح" حمــى" الدللٌة الوحدة اتسمت  قومه بشجاعة الفخر سٌاق فً مرات أربع" حمى" الدللٌة الوحدة الشاعر استعمل

 ذلك ٌظهر و الشهامة، أو الناساآلخرٌن، أنفسهم الشاعر قوم ا ٌحمً التً كالقوة هامشٌة دللٌة بمالمح تمٌزت كما األعداء من وحماٌته الشًء عن

 البٌت وذفً الملتجبٌن، ٌحمً الذي الملك بمعنى جاءت األول البٌت ففً ،"المحجرٌن" الضعٌف حماٌة على تدل لكلمة الدللٌة الوحدة مصاحبة من

 حماٌة بدللة" حمى" الدللٌة الوحدة جاءت الثالث البٌت وفً الضعاف، الملتجبٌن قومه وحماٌة لهم، سٌدهم حماٌة بمعنى مرتٌن جاءت الثانً

  ".هن"  النساء على ٌعود ضمٌر اقتران من ذلك وٌظهر النساء،

 الدفاع دلللة فً اشتركت وقد قبٌلته، بنساء وافتخاره الحرب فً قومه ببطولت الفخر سٌاق فً"  المانعون ، أمنع منع،" الدللٌة الوحدات وردت

 للحماٌة، طلبا إلٌهم ٌلجأون الذٌن الناس عن ودفاعهم القوم كشهامة خاصة دللٌة بمالمح تمٌزت كما األعداء، إلٌه لٌصل حتى حماٌته و الشًء عن

 ٌتضمنها هامشٌة دللٌة بمالمح" المحجرٌن" الدللٌة الوحدة كما تمٌزت ،"ٌلٌنا" مثل ذلك على تدل لكلمات الدللٌة الوحدة مصاحبة من ذلك وٌظهر

 بكلمة الدللٌة الوحدة اقتران من ذلك وٌظـهر للحماٌة، طلبه عـلى ذلك وٌدل أٌضا، والضـعف المحجر، به ٌحس الذي كالخوف اللجوء، معنى

 .والمنع الحماٌة على الدالة" نحمً"



 


