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  الكالم وأقسامھ-1
 :م تعریف الكال-1

الكالم في اللغة اسم لكل ما یتكلم بھ مفیدا كان أو غیر مفید، وھو عند النحویین اللفظ 
 ).استیقظ الرجل عند طلوع الفجر: (مثال ذلك. المفید فائدة یحسن السكوت علیھا

 

 : تقسیم الكالم إلى مفرد وجملة وشبھ جملة-2
لمة لھا معنى في حد ذاتھا، الكالم العربي ینقسم إلى مفرد وجملة وشبھ جملة، فالمفرد ك

ولكنھا ال تعطي معنى مفیدا كالجملة، والجملة تتألف من أكثر من كلمة وتعطي معنى 
 .مفیدا، وشبھ الجملة تتألف من أكثر من كلمة وال تعطي معنى إال بتعلقھا بغیرھا

جملة ) كتاب الولد في َدرجھ(مفرد، و) كتاب(فكلمة ) كتاب الولد في َدرجھ: (مثال ذلك
 .شبھ جملة ال تظھر فائدتھا إال متعلقة بما سبقھا) في َدرجھ(تعطي معنى مفیدا، و 

اجتھد (أو فعل واسم مثل ) محمٌد مجتھٌد(اسمان مثل : وأقل ما تتألف منھ الجمل كلمتان
، وقد یحذف جزء من الجملة وتبقى منھا كلمة واحدة ولكنھا مع ذلك تعتبر جملة )محمٌد

فھذه مع أنھا كلمة واحدة فھي جملة مركبة ) انتبھ(أو ) اجتھد( مثال ذلك أن تقول لشخٍص
 ).أنت(من فعل أمر ھو اجتھد أو انتبھ وفاعل مستتر تقدیره 

 

 : تعریف الكلمة-3
 :الكلمة  في  اصطالح النحاة قول مفرد لھ معنى، فالقول ھو لفظ یدل على معنى مثل

 والمفرد ما ال یدل جزؤه ، واللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف،)فرس(و) رجل (
فإنَّ أجزاءه وھي الفاء والھاء والمیم إذا أفردت ال تدل ) فھم(على جزء معناه مثل كلمة 

فإنَّ كال من جزأیھ وھما كتاب والولد یدل على ) كتاب الولد(على شيء بخالف قولنا 
 .جزء من معناه فھو مركب ال مفرد

: أو قولنا) ألقى علىٌّ كلمة في الحفل: ( قولناوقد تستعمل الكلمة ویقصد بھا الكالم في مثل
 ).كتب محرر الصحیفة كلمة قیمة حول حقوق اإلنسان(
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 : تقسیم الكلمة المفردة إلى اسم وفعل وحرف-4
اسم وفعل وحرف؛ وذلك بناًء على استقرائھم : قسم النحاة الكلمة المفردة إلى ثالثة أقسام

 كتاب، محمد،(: األقسام الثالثة فمثال االسملكالم العرب الذي وجدوه منحصرا في ھذه 

 ).ھل إن، من،( :الحرف ومثال )اكتب یكتب، كتب،( :الفعل ومثال )اجتھاد
 

 : تعریف االسم وعالماتھ-5
، وقد یكون )قراءة، تكریم: (االسم ھو ما یدل على معنى في نفسھ مجردا من الزمن مثل

 أو حیوانا) نشیط: (إلنسان مثلأو صفة ) عمر:  (ما یدل علیھ االسم إنسانا مثل
 ). شجاعة: (أو معنویا مثل) جبل: (أو شیئا حسیا مثل) حصان: ( مثل

 :ولالسم عالمات تمیزه عن الفعل والحرف وھي
 ).كتاب ھشاٍم جدید: ( الجر مثل-أ
 ).ھشاٌم تلمیٌذ مؤدٌب: ( التنوین مثل-ب
 ).یا ھشاُم ساعد زمیلك: ( النداء مثل-ج
 ).الكتاب، القلم، االحترام: (مثل دخول ال علیھ -د
سمیر طالب : ( اإلسناد إلیھ، أي أن یسند إلیھ أو یتحدث عنھ بأن یكون مبتدأ مثل-ھـ

 ).كوفئ سمیر لتفوقھ: (أو نائب فاعل مثل ،)دروسھ سمیر ذاكر( :مثل فاعال أو )مجتھد
 : ملحوظات

 أن یقبلھا أو یقبل بعضھا،  ھذه العالمات ال یلزم أن تكون كلھا في االسم بل یمكن:األولى
والضمیر مثل ) ال(ال تقبل ) محمد(أو ) سمیر(تقبل كل العالمات، وكلمة ) ولد(فكلمة 

 ).فھمت، أعطیت: (ال یقبل إال اإلسناد فقط مثل) التاء(
 التنوین في أصل معناه اللغوي إدخال النون أو التصویت، ثم غلب استعمالھ :الثانیة
 :خر االسم لفًظا ال خًطا لغیر توكید وھو أنواع أربعةنون زائدة تلحق آ: بمعنى
منھا تنوین األمكنیة ویقال لھ تنوین التمكن، وتنوین التمكین وھو الالحق لألسماء : األول

 ).زیٍد، و رجٍل، وقاٍض ( المعربة المنصرفة مثل 
فتھا، تنوین التنكیر وھو الالحق لبعض األسماء المبنیة فرًقا بینھا وبین معر: والثاني

 .وذلك كالعلم المختوم بویھ كسیبویھ فإنھ ال ینون إذا أرید بھ معین
، وكبعض أسماء )نظرت إلى سیبویٍھ جدید(أما إذا أرید بھ غیر معین فإنھ ینون فیقال 

 )إیٍھ، وصٍھ، و ُأٍف(األفعال إذا أرید بھا حدث غیر معین فإنھا تنون مثل 
 العوض وھو على ثالثة أقسام ألنھ إما أن تنوین التعویض، ویقال لھ تنوین: والثالث

في حالتي الرفع والجر فإنھ یكون ) جواٍر، وغواٍش(یكون عوًضا عن حرف مثل تنوین 
وإما أن یكون عوًضا عن كلمة وھو الالحق . عوًضا عن الیاء المحذوفة في كل منھما

 )كلٌّ قائم(لكلمة كل أو بعض عوًضا عما تضاف إلیھ مثل 
أي كل واحد، ) كًال ھدینا(أي كل المخلوقات، ) كلٌّ لھ قانتون(م ومنھ أي كل إنسان قائ

) ویقولون نؤمن ببعٍض ونكفر ببعٍض(أي من كل بحر، ) ومن كلٍّ تأكلون لحًما طریا(
 :أي ببعض الرسل، وإما أن یكون عوًضاعن جملة وھو الذي یلحق إذ مثل

 .مأي حین إذ بلغت الروح الحلقو) وأنتم حینئٍذ تنظرون(
فإنھ في مقابل ) مسلماٍت( تنوین المقابلة وھو الالحق لجمع المؤنث السالم مثل :والرابع

 ).مسلمین(النون في جمع المذكر السالم مثل 
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وھناك نوع آخر من التنوین غیر مشھور وال یختص باالسم بل یدخل على الفعل، وعلى 
أي التي آخرھا حرف علة الحرف ویسمى تنوین الترنم وھو الذي یلحق القوافي المطلقة 

 :مثل
 )وقولي إن أصبُت لقد أصابن   أقّلي اللَّوم عاِذَل والعتابن(

 .للترنم ) العتابا، أصابا(بدًال من األلف ) أصابن(و ) العتابن(فقد جاء التنوین في 
وھناك نوع آخر من التنوین أقل شھرًة وال یختص باالسم ویلحق االسم المقترن بأل 

لغالي، وھو الذي یلحق القوافي المقیدة، أي التي یكون آخر البیت فیھا ویسمى التنوین ا
 :حرفا صحیحا ساكنا مثل

 )ُمْشَتِبِھ اَألعالِم َلمَّاِع الَخَفْقَن  وقاِتِم األعماِق خاِوي اْلُمْخَتَرْقْن(
قاتم األعماق صحراء واسعة داكنة، المخترق مھب الریح، األعالم عالمات كانت 

 .لالھتداء بھا، الخفق اضطراب السرابتوضع في الطرق 
 ھناك نوع من األسماء المعربة ال یقبل التنوین وھو بذلك یقترب من الشبھ بالفعل :الثالثة

في اسمیتھ، وبقیة األسماء ) متمكن غیر أمكن: (ویقال لھ) الممنوع من الصرف(ویسمى 
 ).متمكن أمكن(المعربة یقال للواحد منھا 

 

 :اتھ تعریف الفعل وعالم-6
كلمة دلت على معنى في نفسھا : الفعل في اللغة معناه الحدث وفي اصطالح النحاة ھو

واقترنت بزمن، ومنھم من قال واقترنت بأحد األزمنة الثالثة، أو ھو ما یدل على 
یدل على ) كتب(، فالفعل )كتب، یكتب، اكتب: (حصول عمل في زمن معین مثل

، والفعل )الفعل الماضي( مثل ھذا الفعل حصول الكتابة في الزمن الماضي، ویسمى
الفعل (یدل على حصول الكتابة في الزمن الحاضر، ویسمى مثل ھذا الفعل ) یكتب(

 یدل على طلب حصول الكتابة في المستقبل،  ویسمى مثل ) اكتب(والفعل ). المضارع
 ).فعل األمر(ھذا الفعل 

 :وللفعل عالمات تمیزه عن االسم والحرف
ماضي عالمتھ قبول تاء التأنیث الساكنة مثل فھمْت، أو تاء الفاعل المتحركة  فالفعل ال-أ

 ).فھمِت(و) فھمَت(و) فھمُت(مثل 
، وابتداؤه بأحد حروف )لم یفھم(قبلھ مثل ) لم( والفعل المضارع عالمتھ قبول -ب

 ).أفھم، نفھم، یفھم، تفھم(مثل ) أنیت(المضارعة وھي مجموعة في كلمة 
وأن ) اجتھد(المتھ أن یدل على الطلب ویكون موجھا للمخاطب مثل  وفعل األمر ع-ج

اذھَبْن، والثقیلة مثل (ونون التوكید الخفیفة مثل ) اجتھدي(یقبل یاء المخاطبة مثل 
 ).اجتھدنَّ(
 

 : معنى الحرف وعالماتھ-7
وعالماتھ أنھ ال ) إلى، في، الباء(الحرف ھو كلمة ال یظھر معناھا إال مع غیرھا مثل 

 .بل شیئا من عالمات االسم وال من عالمات الفعلیق
ھل محمد : (، تقول)ھل( من الحروف ما یدخل على األسماء واألفعال مثل :ملحوظة
، )في(، ومنھا ما ال یدخل إال على األسماء مثل )ھل حضر محمد؟: (وتقول) حاضر؟
 ).العلم في الصغر كالنقش في الحجر: (تقول
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 : أسماء األفعال-8
ة العربیة كلمات تدل على معان مقترنة بزمن وتحمل معنى الفعل وتعمل عملھ في اللغ

ولكنھا ال تقبل عالمات الفعل قال تسمى أفعاال، وتخالف األسماء في أنھا تدل على معنى 
ولذلك فقد سماھا النحاة أسماء أفعال، والواحد منھا اسم . مقترن بزمن فال تسمى أسماء

ومن ). َھُلمَّ إلى عمل الخیر) (َھُلمَّ(، )اَت النجاُح دون اجتھادھیھ) (ھیھاَت: (مثالھا. فعل
 :أحكامھا ما یلي

 . أسماء األفعال كلھا مبنیة ال تتأثر بالعوامل-1
صٍھ، أٍف، بٍخ، وھو تنوین تنكیر ولیس كتنوین التمكین :   بعضھا یلحقھ التنوین مثل-2

 .ثل إلیك، دونك، ھاكالذي یلحق األسماء المعربة، وبعضھا تلحقھ الضمائر م
 تعمل أسماء األفعال عمل األفعال التي تنوب عنھا والتي ھي بمعناھا فترفع الفاعل -3

فاعل السم الفعل ھیھات، وقد ینصب اسم ) نجاح(فكلمة ) ھیھات نجاُح المھمل: (مثل
 مفعول بھ) الطفَل(، فكلمة )َدراِك الطفَل: (الفعل المفعول بھ إذا ناب عن فعل متعد مثل

 ).دراك(السم الفعل 
 الطفَل: ( ال یجوز تقدیم معمول اسم الفعل علیھ كما یتقدم معمول الفعل،  فال تقول-4

 ). َدراِك
 : تنقسم من حیث أصلھا إلى ثالثة أقسام-5
وھو ما ورد عن العرب بشكلھ الذي ھو علیھ ولم یكن قد استعمل :  اسم فعل مرتجل-أ

بمعنى أتعجب ) وي(بمعنى اسكت و) صھ: (ھ وذلك مثلقبل ذلك استعماال آخر ثمَّ نقل عن
 .بمعنى افترق) شتان(و
 اسم فعل منقول وھو ما سبق استعمالھ ظرفا أو جارا ومجرورا أو مصدرا ثمَّ نقل -ب

 .بمعنى اثبت) مكانَك أیھا الطالب: (مثال المنقول عن الظرف. إلى معنى اسم الفعل
 .بمعنى خذ) لیك الكتابإ: (   مثال المنقول عن الجار والمجرور

 .بمعنى تمھل) رویَدك: (   مثال المنقول عن المصدر
وھو یصاغ قیاسیا من كل ) َحذاِر(مثل ) معدوال(ویسمى ) َفعاِل( اسم فعل على وزن -ج

وسمع من غیر . بمعنى اكتب) كتاِب(بمعنى انزل، و) نزاِل(فعل ثالثي تام متصرف مثل 
 . الفعل أدركمن) دراِك: (الثالثي على قلة مثل

 : تنقسم من حیث زمنھا إلى ثالثة أقسام-6
 .وھو أكثرھا استعماال ویأتي من المرتجل والمنقول والمعدول:  اسم فعل أمر-أ

 .بمعنى أقبل) َھُلمَّ إلى الخیر: (مثال المرتجل
 .بمعنى الزم) علیك نفَسك: (ومثال المنقول
 .بمعنى اسمع) َسماِع النصَح: (ومثال المعدول

وھو أقل استعماال من اسم فعل األمر، وال یأتي إال من المرتجل فقط : اسم فعل ماض -ب
 ).ُسرعان ما انقلب الطقس: (مثل
 اسم فعل مضارع وھو أقل أنواع اسم الفعل استعماال وال یأتي إال من المرتجل فقط -ج
 ). أٍف للرجل الثقیل: (مثل

 : نماذج إعرابیة السم الفعل-7
 شتاَن اسم فعل ماض بمعنى افترق مبني على الفتح ال محل:  ھمال شتان الجد واإل-أ
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 لھ من اإلعراب، الجُد فاعل مرفوع بالضمة، الواو حرف عطف مبني على الفتح ال 
 .محل لھ من اإلعراب، اإلھمال معطوف على الجد مرفوع بالضمة

حل لھ  أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر مبني على الكسر ال م: أٍف لمن ال یقنع-ب
من اإلعراب، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا مبني عل السكون في محل رفع، لمن الالم 
حرف جر مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، من اسم موصول بمعنى الذي 
مبني على السكون في محل جر والجار والمجرور متعلق باسم الفعل أٍف، ال حرف نفي 

اإلعراب، یقنع فعل مضارع مرفوع بالضمة ألنَّھ لم مبني على السكون ال محل لھ من 
یسبق بناصب وال جازم، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو مبني على الفتح في محل 

 .رفع، وجملة ال یقنع ال محل لھا من اإلعراب صلة الموصول من
دوَنك اسم فعل أمر بمعنى خذ مبني على الفتح ال محل لھ من :  دوَنك الكتاَب-ج

، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت مبني على الفتح في محل رفع، الكتاب اإلعراب
  .مفعول بھ منصوب بالفتحة
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 : نماذج لبعض أسماء األفعال ومعانیھا-8
 معناه نوعھ اسم الفعل معناه نوعھ اسم الفعل
 تأخر اسم فعل أمر وراءك اسكت اسم فعل أمر صھ، صٍھ
 انزل أمراسم فعل  َنزاِل اكفف اسم فعل أمر مھ
 بادر اسم فعل أمر َبداِر تحدث اسم فعل أمر إیھ
 افھم اسم فعل أمر فھام استجب اسم فعل أمر آمین
 أدرك اسم فعل أمر َدراِك تعاَل، أقبل اسم فعل أمر َھُلمَّ
 اضرب اسم فعل أمر َضراِب أقبل اسم فعل أمر حّي
 بعد اسم فعل ماض ھیھاَت أقبل اسم فعل أمر حّیھل
 افترق اسم فعل ماض شتان أسرع اسم فعل أمر ھّیا
 أسرع اسم فعل ماض ُسرعان تعاَل اسم فعل أمر ھیَت
 أبطأ اسم فعل ماض ُبطآن اكتف اسم فعل أمر قدك
 أتعجب اسم فعل مضارع وْي اكتف اسم فعل أمر قطك
 أتعجب اسم فعل مضارع واھا دع اسم فعل أمر بلَھ

 أتوجع سم فعل مضارعا آه تمھل اسم فعل أمر ُرویَدك
 أتوجع اسم فعل مضارع َأّواه اثبت اسم فعل أمر مكاَنك
 أتضجر اسم فعل مضارع أٍف خذ اسم فعل أمر دوَنك
 أستحسن اسم فعل مضارع بٍخ خذ اسم فعل أمر ھاَك
 أتوجع اسم فعل مضارع أوه خذ اسم فعل أمر إلیك

 یكفیني رعاسم فعل مضا قدني ابتعد عني اسم فعل أمر إلیك عني
 یكفیني اسم فعل مضارع قطني الزم اسم فعل أمر علیك
 یكفي اسم فعل مضارع فقط تقدم اسم فعل أمر أمامك
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 تطبیق
)1( 

استخرج مما یأتي الجمل المفیدة فائدة تامة، والتراكیب غیر المفیدة فائدة تامة، والكلمات 
 :المفردة

 ساعد - تاجٌر أمین- ذھب-د أساس النجاح الج- التلمیذ النشط- استقم-اهللا مع الصابرین
 الذي حضر في - توجھ المریض إلى الطبیب- أنصت إلى القارئ- مكتبة-إخوانھ
 . نظرت إلى-الصباح

 
)2( 

 :أكمل التراكیب التالیة بما یجعلھا مفیدة فائدة تامة
 بالعدل ……………………… -  ...……………… أشرق-
 ..…………………… الكتاب -   ...……………… معي -
 ..………………الخیر  …… -  ..………………ساعد  ی-
 .من نعم اهللا..  ………………-  .من جنس العمل ……… -
 

)3( 
 :اختر لكل كلمة مما یأتي ما یناسبھا لیكون معھا جملة مفیدة

  یدافع عن الوطن   كل امرئ 
   من استشار    الجندي 
 ال بد میت   من ینصحك 
 فھو مخلص لك    ما ندم 

 
)4( 

ثالث جمل مفیدة تشتمل كل منھا على اسمین، وثالث جمل مفیدة تشتمل ھات من إنشائك 
 .كل منھا على فعل واسم وثالث جمل مفیدة تشتمل كل منھا على شبھ جملة
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)5( 
 :استخرج مما یأتي اسم الفعل وبین نوعھ من حیث أصلھ ومن حیث زمنھ

نوایا شریرة التقى شخص كریم الخلق في أحد أسفاره بشخص حلو اللسان ولكنھ یخفي 
 تجاه اآلخرین فاتخذه صاحبا مالزما لھ،  ولكن ھیھات أن یتوافق الخیر والشر

 فقد أخذت تبدو من الصاحب الجدید تصرفات مریبة جعلت الشخص الكریم یقول في 
كیف یتصرف ھكذا، وقد رآه بعد ذلك یعبث في أمتعتھ، وسرعان ! وي لھذا الرجل: نفسھ

مھ لم أعد أحتمل تصرفاتك :  اضطره إلى مواجھتھ قائالما انقلب الحب إلى بغض، مما
 .فدونك الطریق، إلیك عني أیھا المخادع وال تعد إليَّ مرة أخرى

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 . حذاِر من قرناء السوء-
 . علیك نفسك فھذبھا-
 . أِه من غدر األصدقاء-
 . أٍف لمن ال یحترم والدیھ-
 
 


