اإلسـم

ظ ُّ
يدل على معىن بنفسه ،غري ُمق ِرتن أبحد األزمنة الثالثة [املاضي ،املضارع ،األمر] ،مثال:
التعريف :وهو لف ٌ
كتاب ،إنسان.
وهو قسمان :اسم جنس ،اسم َعلم.

اسم جنس :وهو ما يُطلَق على مجيع أفراد اجلنس ،مثال :تلميذ ،أستاذ.
واسم َعلم :وهو ما يُطلَق على فرد من أفراد اجلنس ،وهو نوعان:
األول :مفرد :مثال :يوسف.
الثاين :مرَّكب :مثال :عبدهللا.
ونَستع ِرض اآلن األمساء وإعراهبا وصيغتها واشتقاقها.

املفرد واملثىن واجلمع:

املفرد :كل اسم ُّ
يدل على واحد من األشخاص أو احليواانت أو األشياء.
مثال :رجل ،خروف ،كتاب ،قلم.
املثىن :كل اسم َّ
دل على اثنني ،مثال :ولدان ،خروفان ،ويُصاغ املثىن :بزايدة ألف ونون يف حالة الرفع ،أو ايء
حالَت النصب أو اجلر.
ونون يف َ
ِ
الطالبان رسالتني ،جلست قرب احلديقتني.
مثال :كتب
اجلمع :هو كل اسم َّ
دل على أكثر من اثنني ،وهو ثالثة أقسام:
حالَت النصب واجلر ،مثال :املعلِمون
مجْع املذكر السامل :ويُصاغ بزايدة واو ونون يف حالة الرفع ،وايء ونون يف َ
حيبون املهذبني من اجملتهدين.
املعلمات
وُير ابلكسرة .مثال:
نصب ُ
ُ
مجع املؤنث السامل :ويُصاغ إبضافة ألف واتء ،وهو يُرفَع ابلضمة ،ويُ َ
ِ
ِ
اجملتهدات.
املهذابت من
حيبنب
مجع التكسري :وهو كل مجع خيتلف لفظه عن لفظ مفرده.
مثال[ :كتاب ...كتب][ ،ولد ...أوالد][ ،قلم ...أقالم][ ،دفرت  ....دفاتر].

االسم املقصور:

التعريف :هو كل اسم ينتهي أبلف ليِنة ،مثال :عصا ،فىت ،هوى.
ال تظهر احلركات على آخر االسم املقصور ،وإمنا تُقدَّر عليه للتعذر؛ (أي عدم إمكان ظهورها) ،مثال:
عيسى دعا إىل ْترك الدنيا.

االسم املنقوص:
التعريف :هو كل اسم ينتهي بياء قبلها كسرة ،مثال :الداعي ،القاضي.
تُقدَّر حركة الضمة والكسرة على الياء "للثقل" ،أما الفتحة فتظهر خلفتها ،مثال :الباقي أفضل من الفاين،
ِ
احرتم القاضي.
********

عالمات إعراب االسم:

يتغَّي آخره حبسب موقعه من اجلملة.
عرب هو الذي ر
التعريف :االسم املُ َ

جمرورا.
مرفوعا أو
فيكون
ً
ً
منصوب أو ً
يرفع ابلضمة أو األلف (املثىن) أو الواو (مجع املذكر السامل).
نصب ابلفتحة أو الياء (املثىن) أو الكسرة (مجع املؤنث السامل).
يُ َ
ُير ابلكسرة أو الياء (املثىن واجلمع).
مؤمن ،مؤمنات ،مؤمنون.
مثالٌ :
مسلما ،مسلمني ،مسلمني.
ً
ٍ
جماهد ،جماهدين ،جماهدين.

االسم املمنوع من الصرف:
التعريف :هو االسم الذي ال يظهر التنوين على آخره ،وال يلحقه كسر.
وهو أنواع:

اجلمع:
اجلمع على وزن مفاعل ومفاعيل.
مثال :مساجد ،مصابيح.
أو جاء يف آخره ألف زائدة.
مثال :أصدقاء ،حكماء ،شعراء.

املفرد وهو أنواع:
اسم آخره ألف زائدة ،أو مهزة زائدة :مثال :صحراء.
أحسنُ ،كربى.
اسم تفضيل على وزن َ
أفعل ،فُعلىَ ،

صفة مشبهة على وزن أفعل ،وفعالن ،وفُعلى :أصفر ،غضبان ،حريى.
اسم َعلم آخره اتء التأنيث :مجيلة ،محزة.
اسم علم آخره ألف التأنيث :ليلى ،أمساء.
اسم َعلم بدون عالمة أتنيث أكثر من ثالثة أحرف :رابب ،سعاد.
اسم علم آخره ألف ونون :سليمان ،عدانن.
اسم علم أعجمي أكثر من ثالثة أحرف :إبراهيم ،يعقوب.
اسم َعلَم مرَّكب تركيبًا مزجيًّا :بيت حلم ،بنو خذ نصر.
اسم علم على وزن الفعل :يزيد ،أمحد.
اسم علم على وزن فُعل :عُمر.

نصب وجير بلفتحة.
إعراب املمنوع من الصرف :يُرفَع بلضمة ،ويُ َ
مثال :مساجد املدينة واسعة.
دخلت مدارس كبرية.
تعلَّمت من شعراءَ كبار.

جمردا من (أل) التعريف ومل يكن مضافًا ،وإال
مالحظة :ال ُُيَر االسم املمنوع من الصرف ابلفتحة إال إذا كان ً
أصبح مصروفًا.
مثال :تعلَّمت يف مدارس احلكومة [مضاف].
يت يف املساجد القريبة [معرف بـ :أل].
صلَّ ُ

الفاعـل:
التعريف :الفاعل اسم مرفوع أييت بعد الفعل ليدل على فعل الفعل.
مثال :قام الولد.

اإلعراب:

يُرفَع الفاعل ابلضمة الظاهرة [املثال السابق].
ويرفع ابأللف إذا كان مثىن ،مثال :جاء الرجالن.
مذكرا ساملا ،مثال :صلى املؤمنون.
ويُرفَع ابلواو إذا كان مجعا
ً ً ً
حاالته:
ظاهرا[ ،املثال السابق].
يكون الفاعل امسًا ً
ترتا ،مثال :مدرسك جاء [فاعل جاء ضمري مسترت].
ضمريا مس ً
ويكون ً
ويكون ضمريا متصالً ،مثال :آمنت ابهلل[ ،التاء ضمري مت ِ
َّصل].
ُ
ً
ويكون امسًا موصوالً ،مثال :حضر الذين أحبهم.
ويكون اسم إشارة .مثال :جاء هذا من قبل.

مناذج لإلعراب:
يزكي املؤمن مالَه :املؤمن :فاعل مرفوع ابلضمة الظاهرة.
أدى التلميذان واجبَهما :التلميذان :فاعل مرفوع ابأللف؛ ألنه مثىن.
انتصر املسلمون على عدوهم :املسلمون :فاعل مرفوع ابلواو ألنه مجع مذكر سامل.
املدرس ُخيلِص يف عمله :خيلص :فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.
اهتديت إىل احلق :اهتديت :التاء ضمري متَّ ِ
صل يف حمل رفع فاعل.
حضر الذين أحبهم :الذين :اسم موصول يف حمل رفع فاعل.

املفعول به:

منصوب ،مثال :كتب التلميذ الدرس.
التعريف :اسم يقع عليه عمل الفعل ويكون
ً
خالدا.
وقد يتعدَّى الفعل مبفعول به واحد ،مثال :نظرت ً
أو مبفعولني :مثال :أعطى املعلم التلميذ جائزة.
واألفعال الَت تتعدَّى مبفعولني هي[ :أعطى ،منَح ،سأل ،كسا ،ألبس ،علَّم ،رزق ،أطعم ،أسكن].
خرب ،أنبأ ،نبَّأ] مثال :أرى املعلم التلميذ
وقد يتعدَّى الفعل بثالثة مفاعيل ،وهي[ :أرى ،أعلم ،حدَّث ،أخربَّ ،
الدرس هينًا.

مفردا أو مجع تكسري ،ويُنصب ابلياء إذا كان مثىن أو مجع مذكر ساملا.
يُنصب املفعول به ابلفتحة إذا كان
ً
ً
مناذج لإلعراب:
جاهد املسلمون األعداء :األعداء :مفعول به منصوب ابلفتحة الظاهرة.
َ
شرب الرجل كوبَني من اللنب :كوبني :مفعول به منصوب ابلياء؛ ألنه مثىن.
أسكن هللا املتقني ِ
جنات عدن :املتقني :مفعول به منصوب ابلياء؛ ألنه مجع مذكر سامل .جنات :مفعول به
منصوب ابلكسرة؛ ألنه مجع مؤنث سامل.

انئب الفاعل:
التعريف :عندما يكون الفعل مبنيًّا للمجهول ينوب املفعول به عن الفاعل.
اجملتهد.
اجملتهد :أُك ِرَم
مثال :أكرم األستاذُ
ُ
َ
األرض.
يزرع الفالح األرض :تُزرعُ
ُ

بناء الفعل للمجهول:
ع.
كسر احلرف الذي قبل اآلخر ،مثالَ :زرعُ :زِر َ
يُبىن اجملهول من الفعل املاضي بضم احلرف األول و ْ
ب.
يكتب ،يُكتَ ُ
ويُبىن اجملهول من الفعل املضارع بضم احلرف األول وفْتح احلرف الذي قبل اآلخر ،مثالُ :
إعراب انئب الفاعل:
اب الفاعل يف كل حاالته.
عرب انئب الفاعل إعر َ
يُ َ

مناذج لإلعراب:
صباحا ،الرايضة :انئب فاعل مرفوع ابلضمة الظاهرة.
ستحس ُن الرايضة ً
تُ َ
كوفئت الجتهادي ،كوفئت :التاء ضمري مت ِ
َّصل يف حمل رفع انئب فاعل.
ُ
**********

