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  ما النحو
النحو هو انتحاء سمت كالم العرب فً تصرفه من إعراب    

وغٌره كالتثنٌة والجمع والتحقٌر والتكسٌر واإلضافة والنسب 
, والتركٌب , وغٌر ذلك لٌلحق من لٌس من أهل العربٌة 
بأهلها فً الفصاحة فٌنطق بها وإن لم ٌكن منهم ، وإن شذ 

  بعضهم رد به إلٌها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 



 دراسة النحو العربً مصادر 
 

 
 

 كتاب سٌبوٌه وشروحه .ٔ
هـ وشروحه واهمها 8ٖ٘المفصل للزمخشري ت .ٕ

 شرح ابن ٌعٌش
 هـ(7ٕٙكتب ابن مالك) ت .ٖ
 هـ( 7ٙٔكتب ابن هشام )ت .ٗ
 هـ(9ٔٔكتب السٌوطً)ت .٘
 جامع الدروس العربٌة لمصطفى الغالٌنً .ٙ
 مختصر النحو لعبد الهادي الفضلً .7

 
 

 
 

 االقتدار على النطق العربً الفصٌح .ٔ
 فهم كالم العرب ومعرفة تراثهم الثقافً .ٕ

 
 

 

 

و دراسة النح أهم مصادر

 العربً

 النحوفائدة علم 
 

 الكالم وما ٌتألف منه



 

   

 

 

 

 

  : اللفظ المفٌد فائدة ٌحسن السكوت علٌها  الكالم

 : لفظ ٌدل على مع معنى ، وهً ثالثة أقسام لكلمةا

على معنى فً نفسه غٌر مقترن بزمان : كخالد وفرس وعصفور  مادل االسم

 ودار وحنطة وماء.

 عالمات االسم

 ـ الجر ٔ

 ـ التنوٌن وهو عل انواع هً: ٕ

 ـ النداءٖ

 ـ اإلسناد وهو إثبات شًء لشًء أو نفٌه عنه أو طلب منه ذلكٗ



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

ما ٌتغٌر آخره بتغٌر العوامل التً تسبقه : كالسماء  :المعرب 

 واألرض والرجل وٌكتب 

هً : جمٌع األسماء إال قلٌال منها والفعل المضارع  والمعربات 

 الذي لم تتصل به نونا التوكٌد وال نون النسوة 

ما ٌلزم آخره حالة واحدة ، فال ٌتغٌر ، وإن تغٌرت  :والمبنً 

 . تقدمتهالعوامل التً 

االستفهام والشرط وأسماء األفعال وأسماء  ءكأسما  ((بنٌاتالمو 

 واألمراألسماء الموصولة والمضمرات، والماضً اإلشارة و

 .((دائما

لحروف فعال واواألصل فً األسماء اإلعراب واألصل فً األ

      حسب رأي البصرٌٌن البناء

 

 

 المعرب والمبنً



 المعرب من االسماء بنقسم الى

 كـ ) ارض، زٌد(ـ معرب بالحركات الظاهرة ٔ

 ـ معرب بالحركات المقدرة كـ ) سما ،هدى(ٕ

 وإلى : 

 متمكن امكن : مثل محمد ، علًـ ٔ

ـ متمكن غٌر أمكن ، مثل: أحمد ، ابراهٌم وهً اسماء ممنوعة ٕ

 من الصرف.

 

 

 
  

 

 

 األفعال المبنٌة 

 بنائهوعالمات  الفعل الماضًـ ٔ

اتصل به ضمٌر غٌر  أو إذا لم ٌتصل به شًء الفتحٌبنى على 

 االثنٌن مثل: حضرا ألفمتحرك مثل 

 قلنا  ،قلت:إذا اتصل به ضمٌر رفع متحرك مثل  السكونٌبنى على 

 

 المبنً والمعرب من األفعال

 



 كتبوا ، ضربوا مثل إذا اتصل به واو الجماعة الضمٌبنى على 

 وعالمات بنائهـــــــــــــــــــــــ الفعل األمر ـٕ

 مثل اذهب ، اكتب  السكونٌبنى على 

  اسع،ارم :ذا كان معتل اآلخر مثل إ حذف حرف العلةٌبنى على 

ادرسً  :كان من األفعال الخمسة مثل إذا حذف النونٌبنى على 

 ادرسا ،ادرسوا

 ولكنه ٌبنى إذا : معربوهو  الفعل المضارع

 ـ باشرته نون التوكٌد الثقٌلة والخفٌفة ٔ

 ـ إذا اتصلت به نون النسوة  ٕ

 

 

 المضارع نون التوكٌد مع الفعل
 والٌجوز توكٌد فعل الماضً مطلقا   الٌؤكد اال الفعل المضارع واألمر  

 فعل المضارع نون التوكٌد وجوبا التأكٌد 

ٌؤكد الفعل المضارع وجوبا إذا كان مثبتا مستقبال واقعا فً جواب القسم غٌر مفصول من الم 

 7٘االنبٌاء  ))تاهلل ألكٌدن أصنامكم((الجواب بفاصل ، كقوله تعالى: 

 تأكٌد الفعل المضارع بنون التوكٌد جوازا



اهٌة ، وأدوات االستفهام ـ أن ٌقع بعد أداة من أدوات الطلب ، وهً )) الم األمر (( و))ال (( النٔ

والتمنً والترجً والعرض والتحضٌض . وهذه أمثلتها )) لتجتهدن . التكسلن . هل تفعلن الخٌر ؟ 

 لٌتك تجدن . لعلك تفوزن . أال تزورن المدارس الوطنٌة . هال ٌرعوٌن الغاوي عن غٌه ((.

 ـ أم ٌقع شرطا بعد أداة شرط مصحوبة بـ )ما(  األداة .ٕ

ألداة ))أن (( فتأكٌده حٌنئذ قرٌب من الواجب ، حتى قال بعضهم بوجوبه ، ولم ٌرد فً فإن كانت ا

زعنك من الشٌطان نزغ فاستعذ ـــــ)) وإما ٌنالقرآن غٌر مؤكد ، كقوله تعالى 

 ٕٙمرٌم  )) فإما ترٌن من البشر أحدا ((، وقوله :  ٕٓٓاألعراف باهلل ((

)) واتقوا فتنة ال تصٌبن الذٌن ظلموا منكم ـ أن ٌكون منفٌا بـ )ال (، قال تعالى : ٖ

 55األنفال  خاصة ((

 ، وقولهم :  (بعٌن ما أرٌنك)الزائدة ، غٌر مسبوقة بأداة شرط ، ومنه قولهم :  )ما(أن ٌقع بعد ـ 4

 .(بجهد ما تبلغن)

 

 متناع تأكٌد المضارع بالنون ا

 الزائدة. )ما(مسبوق بما ٌجٌز توكٌده : كالقسم وأدوات الطلب والنفً والجزاء وـ أن ٌكون غٌر ٔ

ـ أن ٌكون منفٌا واقعا جوابا لقسم ، نحو : ) وهللا ال أنقض عهد أمتً ( . وال فرق بٌن أن ٌكون ٕ

 ))تاهلل تفتؤا تذكر ٌوسف ((حرف النفً ملفوظا ـ كهذه األمثلة ـ وأن ٌكون مقدرا ، كقوله تعالى : 

 )ال تفتأ (، أي  8ٌ٘وسف

 

 ـ أن ٌكون للحال : ) وهللا لتذهب اآلن ( ال ٌصح القول  لتذهبن*ٖ

 رضى((ــــ)) ولسوف ٌعطٌك ربك فتـ أن ٌكون مفصوال من الم جواب القسم كقوله تعالى: ٗ

 .٘الضحى 

    



 عالمات البناء 
 ـ السكون كمٔ

 ـ الفتح أٌن ٕ

 ـ الكسر أمسٖ

 ـ الضم  حٌثٗ

البناء على الكسر والضم ال ٌكون فً الفعل بل فً االسم وإن    

 البناء على الفتح أو السكون ٌكون فً االسم والفعل والحرف.

                          

 األصلٌة عالمات اإلعراب                         

                

 الجزم      لجر ا    النصب       الرفع              

 

      ٌشترك فٌهما االسم والفعل     الضمة  ــــــــــــــــــــــــــــالرفع 

        الفتحة     ــــــــــــــــــــ النصب

 ٌنفرد به االسم     الكسرة      ــــــــــــــــــــالجر

 ٌنفرد به الفعل المضارع   السكونــــــــــــــــــــــــ الجزم 



 عن هذه العالمات األصلٌة نائبة وغٌر ذلك كلها عالمات فرعٌة

األسماء ولى هذه األبواب النحوٌة التً تعرب بحركات نائبة هً وأ

 .الستة 

 ((أبو ، أخو ،حمو، فو ،ذو ،هنواألسماء الستة هً ))    

 شروط عمل األسماء الستة
، فإن قطعت عن اإلضافة أعربت بالحركات  أن تكون مضافةـ 1

 الظاهرة، مثل :

 صالح هذا أب  

 الصالح رأٌت األب  

 الصادقتمسك باألخ ِ

، فإن أضٌفت إلى ٌاء المتكلم أعربت  إضافتها لغٌر ٌاء المتكلمـ 5

 نحو :بالحركات المقدرة 

 أبً رجل صالح

 أكرمت  أبً

 لزمت طاعة  بأبً



، فإن جاءت مصغرة أعربت مكبرةأن تكون ـ 3

 بالحركات الظاهرة 

ًُ زٌد  هذا أب

ً  زٌد  رأٌت أب

 مررت بأبًِ زٌد

ـ أن تكون مفردة غٌر مثناة أو مجموعة فإن جاءت مثناة أو 5

 ، مثل :مجموعة أعربت إعراب المثنى أو الجمع 

 أكرم أبوٌك

 اقتد بصالح آبائك

 اعتصم بذوي األخالق الحسنة

 : إعراب األسماء الستة هً ذوومن شروط إعراب 

 ـ أن تكون بمعنى صاحب 1

ـ أن ال تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غٌر صفة 5

 نحو جاءنً ذو مال وذو علم وال ٌجوز جاءنً ذو قائم

 

                  

 



 

 المثنى والملحق به

صالح للتجرٌد لفظ دال على اثنٌن بزٌادة فً آخره  المثنى :

باأللف فً الرفع  وٌعرب بالحركات النائبة‘  وعطف مثله علٌه

، وماقبل الٌاء فً المثتى الٌكون  وبالٌاء فً النصب والجر

 إالمكسورا

 إعراب الملحق بالمثنى

 ٌعرب ))اثنان واثنتان (( إعراب المثنى 

 وٌعرب كال وكلتا إعراب المثنى إذا أضٌفا إلى ضمٌر ، مثل : 

 والمرأتان كلتاهما  جاء الرجالن كالهما

 رأٌت الرجلٌن كلٌهما والمرأتٌن كلتٌهما 

 مررت بالرجلٌن كلٌهما والمرأتٌن كلتٌهما

فإن أضٌفا إلى غٌر الضمٌر أعربا إعراب االسم 

، المقصور بحركات مقدرة على األلف رفعا ونصبا وجرا

 مثل: 

 جاء كال الرجلٌن وكلتا المرأتٌن 



 المرأتٌنورأٌت كال الرجلٌن وكلتا 

 مررت بكال الرجلٌن وكلتا المرأتٌن 

 األلفأن المثنى ٌعرب بحركة مقدرة على :  رأي ابن عقٌل

ذكره المصنف هو المشهور من كالم  رفعا والٌاء نصبا وجرا وما

. ومن العرب من ٌجعل المثنى باأللف مطلقا رفعا ونصبا العرب

 وجرا فٌقول : 

 جاء الزٌدان كالهما 

 كالهما             لغة غٌر مشهورة للعرب رأٌت الزٌدان

 مررت بالزٌدان كالهما

 

 جمع المذكر السالم والملحق به

 وٌعرب بالواو رفعا وبالٌاء نصبا وجرا  

 ٌجمع هذا الجمع إال شٌئان: ال  

ـ العلم لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركٌب،مثل : أحمد 1

 وسعٌد وعادل

تكون خالٌة من التاء صالحة  ـ الصفة لمذكر عاقل بشرط أن5

 :عالم كاتب أفضل  مثل ،أو للداللة على التفضٌل لدخولها



 النكرة والمعرفة         
التً تقبل ) أل ( وٌؤثر فٌها التعرٌف، أو تقع موقع ما ٌقبل ) أل ( فمثال ما ٌقبل ) أل (:  النكرة:

اْلَعلَم، نحو: العباس. فعّباس لٌس رجل، وفرس ؛ تقول: الرجُل، والفرُس. أما دخول ) أل ( على 

 .بنكرة، بل هو معرفة قبل دخول ) أل ( علٌه
المعرفة، هً: ما ال ٌقبل ) أل ( وال ٌقع موقع ما ٌقبلها، نحو: أنا، وهو، ومحمد،  المعرفة: 

 . وكتابك
 اقسام المعرفة:

 .الضمٌر، نحو: أنا، وأنت، وُهمْ   ٔ-

 .وهؤالءاسم اإلشارة، نحو: هذا، وهذان،  ٕ-

 .الَعلَم، نحو: محمد، وهند، ومكة ٖ-

 .المحلَّى باأللف والالم، نحو: الُغالم، والكتاب ٗ-

  .االسم الموصول، نحو: الذي، واللّذاِن، والّذٌن ٘-

ما أُضٌف إلى واحد مما سبق، نحو: ابنً، وابن هذا، وابن محمٍد، وابن الرجِل، وابن  ٘-

 .الّذي علّمنً

 الضمٌر:

 -في الكالم أو اتصالها بغيرها من األلفاظ ، أو اختفاؤها  –منفصمة  –الضمائر من حيث وجودها وحدها تقسم 
 إلى ثالثة أنواع أيضًا : –استتارها 

 الضمائر المنفصلة النوع األول من الضمائر هو: -1

 من الكممات: وهي فئتان :وهي الضمائر التي ُتذكر منفصمًة عن غيرها في الكتابة، فال تتصل عند الكتابة بغيرها 

 وهي تضم الضمائر: الفئة األولى:

 وتسمى ضمائر الرفع المنفصلة أنا نحن ، أنتما أنتم ، أنتِ أنتما ، أنتن ، هى هما هم ، هي هما هن.  
  



 أناُ أعرُف َقْصَدَك. َنْحنُ  نؤِمُن بالقضاء والقدِر .

 أنتَُُ قادٌر عمى الَعَمِل . أنتما حاضران .

 أنتم مبادرون . أنتُ  .حريصٌة 

 أنتما متواضعتان . أنتن صادقاٌت .

 ُىو     طّيٌب .  ىما متعاونتان .

 ىم سعيدون . ىي كريمٌة .

 ىما  جادتان . ىن عظيماٌت .

  

 بها :المقصىد داللتها على  -أ

 ) أنا ( عمى المتكمم  أنا أعرف قصدك : حيث دل الضمير

 نحن ُنؤِمُن بالقضاء والَقَدِر حيث دل المضير )نحن( عمى المتكممين األثنين أو الجماعة

 حيُث دل الضمير )أنَت (: عمى المخاطب        أنَت قاِدٌر عمى العمل

 حيُث دل الضمير )أنتما( : عمى االثنين المخاطبين              أنتما حاضران

 الضمير )أنتم( : عمى المخاطبين الجماعةحيُث دل                أنتم مبادرون

 حيُث دل الضمير )أنِت( عمى المخاطبة                أنِت حريصةٌ 

 حيُث دل الضمير )أنتما( عمى المخاطبين            أنتما متواضعتان

 حيُث دل الضمير )أنتن( عمى المخاطبات               أنُتّن صادقاتٌ 

 حيُث دل الضمير )هو ( عمى الغائب                    هو طيبٌ 

 حيُث دل الضمير )هما ( عمى الغائبين االثنين                هما متعاونان

 حيث دل الضمير )هم( عمى الغائبين الجماعة                 هم سعيدون

 حيث دل الضمير )هي ( عمى الغائبة                  هي كريمة

 ث دل الضمير )هما( عمى الغائبتين االثنينحي                 هما حادتان

 حيث دل الضمير )هن( عمى الغائبات                ُهّن عظيماتٌ 

  
 محلها من اإلعراب. -ب

كما تتغير حركة أواخر الكممات  –أي إن حركة آخرها ثابته ال تتغير  –نالحظ أن الضمائر المنفصمة مبنية 
 المعربة.

ع من اإلعراب, مثل الكممات غير المبنية , لذلك ونظرا لكونها مبنية فإنها ستكون وأن الضمائر المبنية لها موق
  جر في محل رفع أو نصب أو

 



 الضمٌر المتصل

 الضميرُالمتصلُ-

 -األمثلةُ:
 ( نفعين نصح أخي.7              اإلسكندريةسافرت إىل  (1

 ( أعطاك معلمك كتاباً.8                  ( ذىبنا إىل امللعب2

 ( حسٌن حيبو أبوه.9                        للحق. ا( انَتصرَ 3

 ( أفادنا اجتهادنا.11                  ( أخلصوا يف العمل4

 ( أخذ على مىن رسالة إليك.11                    ( اعملي الواجبَ 5

 (ُلناُمنـزٌلُبوُحديقة.21ُُُُ(ُالسيداتُيهذبنُاألوالد.6

  

ُ،ُُيف     ُغائب ُأو ُأوُمخاطب ُمتكلم ُعلى ُيدل ُعلىُضمير ُيشمل ُاألول ُالقسم ُأمثلة ُمن كلُمثال
 )ُيهذبنُ(ُ.ُُُُُكالتاءُفيُ)سافرت(ُواأللفُفيُ)ُانتصراُ(ُوالنونُفي

ُكالياءُفيُ)ُنفعتنيُ(ُوُ)ُأخيُ(ُوُالكافُفيُ وكلُمثالُمنُأمثلةُالقسمُالثانيُيشتملُعلىُضميرينُ،
ُ)ُاعطاكُ(ُوُ)ُمعلمكُ(ُوىلمُجراًُ.

ُكلُالضمائرُالتيُفيُاألمثلةُالسابقةُ،ُفهلُتجدُفرقًاُبينهماُوبينُالضمائرُالمنفصلةُالتيُُُُُُُُ وإذاُعرفت
ُفرقاًُ ُبينهما ُإن ُنعم ُ؟ ُمعُُعرفتها ُإال ُبها ُينطق ُوال ،ُ ُبجانبها ُالتي ُبالكلمات ُىنا ُالضمائر ُألن ،ُ واضحًا

 الكلماتُالمتصلةُبهاُ،ُلذلكُتسمىُضمائرُمتصلة.

ُكلُمثالُواقعُفاعالُللفعلُلوإذاُرجعتُإُُُُُُُُ ىُأمثلةُالقسمُاألولُ،ُرأيتُأنُالضميرُالمتصلُبالفعلُفي
ُ ُتتبعت ُوإذا ،ُ ُرفع ُمحل ُفي ُفهو ،ُ ُسبقو ُباألفعالُالذي ُالمتصلة ُالضمائر ُأن ُرأيت ُوأشباىها ُاألمثلة ىذه

 ثنينُوواوُالجماعةُونونُالنسوةُوياءُالمخاطبة.تكونُإالُفيُمحلُرفعُىيُالتاءُوألفُاالُالُوالتي

http://www-arabteachers-ashraf-taha28.blogspot.com/2011/06/blog-post_3200.html


ُنظرتُإلىُأمثلةُالقسمُالثانيُ،ُرأيتُأنُالضمائرُفيهاُىيُياءُالمتكلمُوكافُالمخاطبُوىاءُُُُُُُُُ وإذا
ُكلُضميرُمنُىذهُمتصلُمرةُبفعلُومرةُباسمُومرةُبحرفُجرُ،ُوأنُالمتصلُبالفعلُواقعُالغائبُو"نا"ُُو أن

ُكالياءُفيُ)نفعني(ُوالكافُفيُ)أعطاك(ُوالهاءُفي)ُيحبو(ُفيكونُالضميرُفيُىذهُالحالةُفيُمحلُ مفعوالُبو
ُكالياءُفيُ)أخي(ُوالكافُفيُ)معلمك(ُوالهاءُفيُ)أبوه(ُفإنو مضافُإليوُفهوُُنصبُ،ُأماُالمتصلُباالسم

ُكالياءُفيُ)مني( والكافُفيُُُُلذلكُفيُمحلُجر،ُوكذلكُالضميرُالمتصلُبحرفُالجرُيكونُفيُمحلُجر
 )إليك(.

 االسم الذي ٌعٌن مسماه مطلقا  أو هو ما دل على مسماه من دون واسطة .ـ العلم:  5

 : ٌنقسم العلم باعتبار تشخصه او عدم تشخصه إلىأـ    

 مثل: أحمد ، عبد هللا ، زٌنبـ علم شخص ، 1

جمٌع أفراد الجنس الواحد، مثل اسامة لألسد ،وأبو ٌشمل  ـ علم جنس : وهو ما5

 صابر للحمار ، وثعالة للثعلب 

 : وٌنقسم باعتبار ذاته إلىب ـ 

 ـ مفرد1

 ـ مركب، والمركب إلى ثالثة : 5

 ـ مركب إضافً 1

 ـ مركب مزجً 5

 ـ مركب إسنادي3

 باعتبار معناه إلى ثالثة :ج ـ وٌنقسم 

 ـ االسم ، احمد ، عل1ً

ـ اللقب ، وهو ما أشعر بحسب وضعه األصلً برفعة المسمى أو ضعته،مثل زٌن 5

 العابدٌن ، تاج الدٌن ، انف الناقة

أو أم  أو بنت أو أخ أو أخت أو ابن ، مثل ابو عبد هللا ، أو  ـ الكنٌة:  كل ما بدئ باب3

 سلمة ، ابن مسعود



 


