بالحركات
بالحرو ف

الياء

اللف

الواو

إعراب :لرفظي

الكسة

الرفتحة

علمة :جر

المنوع :من :الص ف :: :في :مساجَد

علمة :جر

جمع :التكسي :النص ف :: :مررت :بالعلماِء

علمة :نصب

المسم :الرفرد :النص ف :: :مررت :بالغلِم

جمع :النؤنث :السالم :: :مررت :بالسلماِت
جمع :النؤنث :السالم :: :رأيت :السلماِت

ايثنان :وايثنتان :يثنتان

النثن :على :التغليب :: :العمران... :، :

كل :وكلتا :مضافي :للضمي
بعمع النؤنث
السالم

أولت

ما :مسمي :به :منه :: :أذرعات... :، :

الطصطلحات
الرعراب  :تغيي أواخر الكم لختل ف العوامل الاخلة رعليها لفظا أو تقديرا
اللفظي  :ما ل يعمنع من القطق به مانع

القديري  :ما يعمنع من اللفظ به مانع من تعكذر أو استثقال أو مناسبة

العكذر  :تقدير الرك ت ع اللف لعكذر نقطقها

جمع :الذكر :السالم :: :جاء :السلمون

علمة :رفع

النثن :: :جاء :السلمان

اللحل  :تغيي ارعتباري  -أي بارعتبار اللحل  -فل يكون ظاهرا ول مقدرا

علمة :نصب

المسماء :الخمسة :: :رأيت :أباك

علمة :نصب

جمع :الذكر :السالم :: :رأيت :السلِميَن
النثن :: :رأيت :السلَمْيِن

علمة :رفع

علمة :جر
علمة :رفع
السكون

المسماء :الخمسة :: :جاء :أبوك

الوصي ب  :تغي موصوص رعلمته الفتلحة وما ناب رعنها .
الفض  :تغي موصوص رعلمته الكس ة وما ناب رعنها .
المزم  :تغي موصوص رعلمته السكون وما ناب رعنه

جع الكسي  :ما دل ع أكث من اثني أو اثنتي مع تغي ف صيغة مفرده

المنثلة :الخمسة :: :يقومون

جع الكذكر السالم  :ما دل ع جع بمزياد ة واو ونون ف آخره ف حالة الرفع

المسماء :الخمسة :: :مررت :بأبيك

مضارع :صحيح :الرخر :: :لم :يعمْل

حذ ف :العلة

مضارع :معتل :الرخر :: :لم :يخش :ى

حذ ف :النون

المنثلة :الخمسة :: :لم :يرفعل :ن

النقوص :تقدر :فيه :الضمة :والكسة :وتظهر :الرفتحة :: :القاض

الضارع :الذي :لمه :واو :أو :ياء :تقدر :فيه :الضمة :: :يدعو :، :يجري
تقدر :الضمة :والرفتحة :في :الرفرد :وجمع :التكسي :: :غلمي :، :زمليئي

وتقدر :الضمة :في :جمع :النؤنث :السالم :: :أدواتي :

صيغة :منتهى :الجموع :: :مرفاتيح :، :مساجد... :

النؤنث :باللف :مقصورة :أوممدودة :: :حبلى :، :حسناء :... :، :
 :أحمر... :، :
أفعل :ل :تنؤنث :بالتاء
أفعل :ل :تنؤنث :بالتاء: :

 :عطشان... :، :
فعلن : :ل :تنؤنث :بالتاء
فعلن : :ل :تنؤنث :بالتاء: :

 :منثن :، :مسحر... :، :
العدل :في :ألرفاظ :مخصوصة
العدل :في :ألرفاظ :مخصوصة: :
زيادة :اللف :والنون :: :عنثمان... :، :

التكيب :الجزجي :غي :مختوم :بويِه :: : :بعلبك

العلمية :مع

الرفع  :تغي موصوص رعلمته الضعمة وما ناب رعنها .

جمع :الذكر :السالم :: :مررت :بالسلِميَن
النثن :: :مررت :بالسلَمْيِن

الضارع :الذي :لمه :ألف :يقدر :فيه :الضمة :والرفتحة :: :يخش

لعلتي

الثن

ما :لي(س :له :مرفرد :من :لرفظه :: :عشون... :، :

القل  :تقدير الضعمة والكس ة ع الواو والاء لقل نقطقها
َ ّ
الناسبة  :تَقطلي ب ياء التكم الكس ة قبلها للعمناسبة بينهعما

الوصرفية :مع

المنوع :من :الص ف

المسم :الرفرد :: :رأيت :الغلَم
جمع :التكسي :: :رأيت :العلماَء

مضارع :لم :يتصل :بآرخره :شء :: :لن :ينؤمَن

العجمة :في :رباعي :فأكث :: : :يومسف

التأنيث :في :غي :النثليثي :مساكن :الومسط :: :زينب :

العدل :وزن :فَُعل :معدول :عن :فاِعلُ :: :عَمر... : :، :
وزن :رخاص :بالرفعلُ :: :دِيئلُ) :قِتل (... :، :
َ
وزن :غالب : :على :الرفعل :: :إيثِمد) : :اْجِل(س (... :، :

وزن :الرفعل

إعراب :تقديري

علمة :نصب

ت
جمع :النؤنث :السالم :: :جاءت :السلما ُ
مضارع :لم :يتصل :بآرخره :شء :: :ينؤمُن

المسم :القصور :تقدر :فيه :جميع :الحركات :: :الصطرفى

لعلة

النامسبة

النثقل

التعذر

بالحذو ف

علمة :ججزم

النون

علمة :رفع

المسم :الرفرد :: :جاء :الغلُم
جمع :التكسي :: :جاء :العلماُء

السالم

اللحق

الضمة

 :علمات :العراب

بعمع الكذكر

ما :مسمي :به :منه :: : :زيدون... :، :

ما :لم :يستو ف :شوطه :: :أهلون... :، :

مبدوء :بأحد :أحر ف :الضارعة :: :أحمد... :، :

الفرد  :ما ليس مثن ول معموع ول مللحقا بهعما ول من السعماء العمسة

جع النؤنث السالم  :ما جع بألف وتاء ممزيدتي
وياء ونون ف حالت الوصي ب والر

السعماء العمسة  :ه أبوه وأخوه وحوها وفوه وذو مال .
الثن  :ما دل ع اثني أو اثنتي بمزياد ة ألف ونون رفعا وياء ونون نوصبا وجرا
المثلة العمسة )الفعال العمسة( :ك فعل مضارع اتوصلت به
ألف الثني أو واو العمارعة أو ياء الاخاطبة

السم النقوص  :هو اسم معرب آخره ياء لمزمة مكسور ما قبلها

السم القوصور  :هو اسم معرب آخره ألف لمزمة

العمنوع من الص ف  :هو الي أشبه الفعل ف وجود رعلتي فررعيتي إحداهعما
ترجع إل اللفظ والخرى ترجع إل العن أو وجد فيه رعلة تقوم مقامهعما

صيغة منته العموع  :ك جع بعد ألف تكسيه حرفان أو ثلثة وسقطها ياء
الللحق  :ما يشابه ف إرعرابه نوع من السعماء وليس هو من ذلك الوع
السم  :كعمة دلت ع معن ف نفسها ولم تقتن بمزمان .

الفعل  :كعمة دلت ع معن ف نفسها واقتنت بأحد المزمنة اللثة
الر ف  :هو ما دل ع معن بواسقطة غيه

الفعل الاض  :ما دل ع حدث وقع قبل مزمان الكم

الفعل الضارع  :ما دل ع حدث يقع أثناء مزمان الكم أو بعده

فعل المر  :ما دل ع حدث يقطلي ب حوصول أو دوامه بعد مزمان الكم
العلعمية  :كون السم رعلعما

الوصفية  :كون السم وصفا

العدل  :هو أن يقام بناء مقام بناء آخر من لفظه
العجعمة  :كون السم غي رعرب

التيكيي ب وأنوارعه

تريكيي ب إضاف  :ك اسعمي نمزل الان من الول منلة النوين

تريكيي ب ممزج  :ك كعمتي نمزلت الانية من الول منلة تاء الأنيث الساكنة
تريكيي ب إسنادي  :ك كعمتي استند ت إحداهعما إل الخرى

التنوين

ت
مقابلة :: :يلحق :جمع :النؤنث :السالم :: :مسلما ٌ
عوض :عن

حر ف :: :في :النقوص :المنوع :من :الص ف :: :جواٍر

كلمة :: :يلحق" :كّل :، :بعض :، :أّي" :: : :كّل
جملة :: :يلحق" :إذ" :مضافا :إليها :امسم :زمان :: :مساعتئٍذ

المسم

جنسية

ال

عهد :ذكري :: :جاءك :رجل :، :الرجل :ينتظر

عهدية

عهد :ذهن :: :حض :المعلم

زيادة :لزمة :: :اليسع :، :الذي :...غي :لزمة ::العباس...

الظاهر :والضمر :: :الباء :،إلى :،في :،عن :،على :،اللم :،من :،باء :القسم

حرو ف :الجر :وتدرخل :على

المسم :الظاهر :فقط :: :الكا ف :، :واو :القسم

امسم :الجزمان :فقط :: :مذ :، :منذ

على :النكرة :فقط :: :رّب :أما :واو :رّب :فليست :هي :الجار

على :لرفظ :الجللة :فقط :: :تاء :القسم

الخاصة

الشتكة" :قْد"

الكلمة

امستغراقية :: :العلم :رفعة

عهد :حضوري :: :اليوم :مسو ف :آتيك

زايئدة

الرفعل

لبيان :الحقيقة :: :الرجل :أصب :من :المرأة

للماض

ترفيد :التقريب :: :قد :قامت :الصلة

ترفيد :التحقيق :: :قد :جاء :زيد

ترفيد :التكنثي :: :قد :يتصدق :الكريم

للمضارع
بالاض
بالضارع
بالمر

ترفيد :التقليل :: :قد :يجود :البخيل

ترفيد :التحقيق" :: :قد :يعلم :الله"...

تاء :التأنيث :الساكنة :: :قالْت :، :قالَتا :، :قالِت :الـ :

النكرة

المسم

العرفة :مرتبة :بحسب :قوة :التعريف

مسند :: :الرفعل :والخب :ورخب :النامسخ :

مسند :إليه :: :الرفاعل :والبتدأ :وامسم :النامسخ

فضلة :: :ما :لم :يكن :مسندا :أومسندا :إليه
أداة :: :ما :يربط :بي :أججزاء :الجملة

الطصطلحات
الكعمة  :ه قول مفرد.

القول هو:اللفظ الال ع معن .
اللفظ  :صو ت مشتعمل ع بعض الرو ف الجائية .
الفرد  :هو ما ل يدل جمزؤه ع جمزء معناه .

الكم  :هو اللفظ الريكي ب الفيد بالوضع .

الكم  :هو ما تريكي ب من ثلث كعما ت فأكث أفاد أو لم يفد .
النس  :ك لفظ رعم شيئي فوصارعدا .فهو جنس لا تته .
السم الوصو ف  :ما دل ع ذا ت الشء وحقيقته .

النوين  :نون ساكنة تللحق الخر لفظا ل خقطا.

تنوين العمكي  :اللحق للسعماء العربة النصفة
السم التعمكن  :هو السم العرب

منرفصلة :: :إّياي :إّياك :إّياه)..... :إّيا :مع :أحد :الضمايئر :التصلة (

امسم :: :عمر :، :لقب :: :الرفاروق :، :كنية :: :أبو :حرفص

شخص :: :بسكرة)مدينة ( :، :جنس :: :أمسامة)المسد (
منقول :: :صالح)رجل ( :، :مرتجل :: :مسعاد)امرأة (

 :: : :تسبقها :ها :التنبيه :جوازا : :

 : :للبعد :تلحقها :كا ف : :أو :كا ف :ولم :

رخاص :: :الذي :الت :اللذان :اللتان :الذين :الولى :اللتي :الليئي :اللواتي :

مشتكَ :: :من :ما :أّي :ذو :ذا :ال :

العر ف :بالداة" :ال" :وقد :مسبق :ترفصيله
النكرة :القصودة :في :النداء :: :يا :رجل ُ

الكر ة  :ه اللفظ الي وضع ل لدل ع معي .

الضعمي الستت  :هو ما ليس ل صور ة ف اللفظ .

كِ :ك :كما :كمُ :كّنُ :ه :ها :هما :هم :هّن :
متصلة :: :ي :ناَ  :

للمكان :: :هنا :يث َّم.... :

تنوين العوض  :ويكون رعوضا رعن حر ف أوكعمة أوجلة

الضعمي  :هو ما وضع للللة ع التكم أو الاخاطي ب أو الغائي ب .

تِ :تُ :تماُ :تم :تُّن :و :ي :ا :نَ :نا
تُ  :
متصلةَ  :: :
منرفصلة :: :أنا :نحن :أنَت :أنِت :أنتما :أنتم :أنت :هو :هي :هما :هم :هّن :

ذا :ذه :ذي :ته :تي :ذان :تان :أولء

تنوين النكي  :وهو اللحق لعض السعماء البنية وبعض أسعماء الفعال .

العرفة  :هو اللفظ الي وضع لدل ع معي .

كِ :ك :كما :كمُ :كّنُ :ه :ها :هما :هم :هّن
ضمايئر :الجر ::ي :ناَ  :

الوصول الشارة

الحر ف

تنوين القابلة  :وهو اللحق لعمع النؤنث السالم .

تقع :موقع :ما :يقبل" :ال" :وتنؤيثر :فيه :تعريرفا :: :ذو) := :صاحب (

العلم

الرفعل

َيرَفُع :وَين ِ
صب)عمل :الرفعل (

دللته :على :الطلب :مع :قبوله :نون :التوكيد :: :اعلَمّن
دللته :على :الطلب :مع :قبوله :ياء :الخاطبة :: :اعلِمي

تقبل" :ال" :وتنؤيثر :فيها :تعريرفا :: :علم := :العلم

ضمي

المسم

السي :ومسو ف :والجوازم :والنواصب :: :مسيعلم

العرفة :والنكرة

نصب

الحر ف

َيْجُمد

ُيعرب

السم المكن  :هو السم النص ف

الحر ف :علمته :أن :ل :يقبل :علمة :المسم :ول :الرفعل :: : :هل :، :لكن

رفع

الحر ف

ُيبن

الرفعل

الكلمة في الجملة

تمكي :: :يلحق :المسم :التمكن :المكن: :غلٌم
تنكي :: :بعض :أمسماء :الفعال :وعلما :مختوما :بويه :: :صٍه :، :مسيبويهٍ

الرفعل

يمنع :من :الص ف

المسم

عمدة

أقسام :الكلمة :وعلمات :كل :قسم

الكلمة

إذا :أشبهت

اليثر

الضا ف :إلى :معرفة) :يكون :في :قوة :تعريرفها :إل :الضا ف :إلى :الضمي :فمنثل :العلم (

الضعمي الارمز  :هو ما ل صور ة ف اللفظ .

الضعمي التوصل  :ما ل يبتدأ به القطق ول يقع بعد إل ف حالة الختيار .
الضعمي النفوصل  :ما يبتدأ به القطق ويقع بعد إل ف حالة الختيار .

العلم  :هو السم الي يعي مسعماه مقطلقا .
الكنية  :ما بدئ بأب أو أم .

اللقي ب  :هو ما أشعر برفعة السم أو ضعته .

العلم الرتل  :ما لم يسبق ل استععمال قبل العلعمية ف غيها .
العلم النقول  :ما نقل رعن شء سبق استععمال فيه قبل العلعمية.

العلم الشاخص  :ما خص ف أصل الوضع بفرد واحد .

العلم النس  :ما تناول النس كه غي متص بواحد بعينه .
اسم الشار ة  :ما وضع لدل ع معي بواسقطة إشار ة حسية أو معنوية.

الوصول السم  :وهو الي يعي مسعماه بواسقطة جلة الوصلة .

الوصول الرف  :ما ينؤول مع صلته بعموصدر )الر ف الوصدري(
وهو ستُة أحرٍ ف "أْن وأّن و ْ
ك وما ولْو وهعممز ة التسوية" .

الدا ة :كعمة تكون رابقطة بي أجمزاء العملة أو بي جلتي .
الوصدر :هو اسم الدث الاري ع الفعل .

الرفعل :الاض
فعل :المر

ضوا :والرفتحة :في :رََمْت :ليستا :حركتا :البناء :لن :آرخر :الرفعلي :محذو ف
الضمة :في :رَ ُ
على :السكون :: :صحيح :الرخر :إذا :لم :يتصل :به : :شء :غي :نون :النسوة :: :افعْل :افعْلَن
على :حذ ف :حر ف :العلة :: :معتل :الرخر :إذا :لم :يتصل :بآرخره : :شء :: :ارِم
على :حذ ف :النون :: :إذا :اتصل :به :ألف :اليثني :أو :ياء :الخاطبة :أو :واو :الجمع

على :الرفتح :: :إذا :اتصلت :به :إحدا :نوني :التوكيد :: :افعَلّن :افعَلْن

مرفوع
منصوب

إرعراب أسعماء الشط

"لن" :نرفٍي :ونصٍب :وامستقبال

"من"  - :مبتدأ إذا كن بعدها فعل ناقص أو لمزم أو متعد استوف مفعول

"كي" :حر فَ :مصدرّيٍة :ونصٍب :وامستقبال

"إذن" :حرُ ف :جواٍب :وججزاٍء :ونصٍب :وامستقباٍل :تنصب :بنثل ث :شوط

الفعل الضارع

بـ"أْن" :مضمرة :وجوبا

"لم :التعليل"

 -اسم مرور إذا وقعت بعد حر ف جر

 -مضا ف إله إذا وقعت بعد اسم نكر ة

"لم :الجحود" :: :ما :كنت :لظلَمك

"مهعما"  :تعرب إرعراب "من"

"واو :العية" :إذا :تقدمها :نرفي :أو :طلب

"أين"  :مفعول فيه )ظر ف مكن(

"فاء :السببية" :إذا :تقدمها :نرفي :أو :طلب

"مت"  :مفعول فيه )ظر ف مزمان(
ّ
"أيان"  :مفعول فيه )ظر ف مكن(
ّ
"أن"  :مفعول فيه )ظر ف مزمان(
"أّي"  :تعرب مثل "من" ويمزاد رعليها

"أو" :بمعن) :إلى ( :أو) :إّل ( :المسنثنايئّية

"حت :الجارة" :إذا :كان :الرفعل :بعدها :مستقبل

علمات :الججزم :: :السكون :وحذ ف :حر ف :العلة :وحذ ف :النون

 -نائي ب مفعول مقطلق إذا أضيفت لوصدر بعده فعل من لفظه أو معناه

 -نائي ب ظر ف مزمان إذا أضيفت إل ظر ف مزمان

فعلي :هما :الشط :وجوابه

"كيفعما"  :تعرب حال ف الغالي ب

امسم

حر ف

"ل :الناهية"

"لم :المر"

"ّلا"

"لْم"

"حينثما"

"إذا" :في : :الشعر

"كيرفما" :عند :الكوفيي

"أّي"

"أّنى"

"أّيان"

"مت"

"أين"

"مهما"

"ما"

"َمْن"

"إذما"

صحيح

الهموز :: :ما :يكون :أحد :حروفه :الصلية :همجزة

معتل

السالم :: :ما :لم :يكن :أحُد :أحرفِه :الصلّيِة :ع ّلة :.ول :همجزة :،ول :مضّعرفاً

 ث
النثال :: :ما :كانت :فاُؤُه :حرَ ف :ع ّلة :كَوَعَد :وَوِر َ
الجو ف :: :ما :كانت :عيُنه :حرَ ف :علة :كقال :وباع
َ
ِ
ض :ورمى
الناقص :: :ما :كانت :لُمه :حر ف :علة :كر َ َ
ِ
 :: :ما :كان :حرفا :العلِة :فيهُ :مرفتقي :،نحوَ" :وفى :وَوقى"
اللرفيف :الرفروق
اللرفيف :الرفروق: :
ِ
ِ
حرفا :العلة :فيهُ :مجتمعي :،نحو" :طوى :ونوى"
اللرفيف :القرون :: :ما :كانَ  :

الضاعف :: :ما :كان :أحُد :أحرِفه :الصليِةُ :مكّررًا :لغ ِ
ي :زيادة

"إْن"

بعض :الحكام :الترفرقة

الرفعل

 -مفعول به إذا كن بعدها فعل متعد لم ستوف مفعول

"ما"  :تعرب إرعراب "من"

عامل :الججزم :: :الجوازم

مججزوم

الطصطلحات

 -أن ل يفوصل بينها وبي فعلها غي القسم أو اليف أو الداء

"أْن" :حرُ فَ :مصدِريٍة :ونصٍب :وامستقبال

كلها :أحر ف

ناقص :: :ظّل :عس................. :

 -أن يكون فعلها خالوصا للستقبال

علمات :النصب :: :الرفتحة :ظاهرة :ومقدرة :، :وحذ ف :النون

فعل :واحدا

تاّم :: :أكل :قام :ضب............... :

 -أن تكون صدر جلتها

عامل :النصب :: :النواصب

الجوازم

اكتفاؤه بعمرفورعه

ح
مبن :للذي :لم :يسم :فاعله :: :فُِتَح :يُْرفتَ ُ

شوط الوصي ب بإذن

علمات :الرفع :: :الضمة :ظاهرة :ومقدرة :، :ويثبوت :النون

بـ"أْن" :مضمرة :جوازا :

ذكر فارعله

ح
مبن :للمعلومَ :: :فَتَحَ :يْرفتَ ُ

الت تقع بعد )ما كن( أو )لم يكن( الاقوصتي
َ
ّ
فاء السببِية  :وه الت تفيد أن ما قبلها سبٌي ب لا بعدها .
َ
ّ
ُ ُ
واو العيِة  :وه الت تفيد حوصول ما قبلها مع ما بعدها

عامل :الرفع :: :التجرد :من :الناصب :والجازم

النواصب

صورته

متص ف :: :ذهب :كان....... :

ُ
لم اللحود  :وسعماها بعضهم لم اليف  ،وه لم الر

على :السكون :: :أذا :اتصل :به :نون :النسوة :: :يرفعْلَن
على :الرفتح :: :إذا :اتصلت :إحدى :نوني :التوكيد :بآرخره :مباشة :: :ليرفعَلّن

مبن

مبن :دايئما

ضوا
على :الضم :: :إذا :اتصلت :به :واو :الجماعة : :ظاهرا :: :قالُوا :، :ومقدرا :: :دَعوا :، :رَ ُ
على :السكون :: :إذا :اتصل :به :ضمي :رفع :متحرك :: :فعْلَت :فعْلَنا :فعْلَن

بنرفسها

مبن :دايئما

على :الرفتح :: :وهو :الصل :ظاهرا :: :جاَء :، :ومقدرا :: :دعا :، :رَمْت

الرفعل :باعتبار

أحكام :الرفعل :العرابية

تغي

جامد :: :لي(س :نعم :هلم

ناقص :التصر ف :: :كاد :ما :زال

"حيثعما"  :مفعول فيه )ظر ف مكن(

"إذا"  :ظر ف لا يستقبل من المزمان خافض لشطه منوصوب بوابه
َ
َ َُ
الفعل الامد  :ما ل يقبل اللحّول من صورٍ ة إل صور ة ،
ً ُ ُ
ً
ُ
بل يلَمزم صور ة واحد ة ل يمزاي ِلها
َ
الفعل التص ف  :ما يتلحّول من صور ة إل صور ة لداِء العان ف أمزمنتها الاختلفة
ناقص الص ف  :ما يأت منه فعلِن فقط
ُ
ّ
تام الص ف  :ما يأت منه الفعال اللثة باِطراٍد
ُ
ُ
البن للعمعلوم  :ما ذكر فاِرعله ف الكم
ً
ُ
البن للي لم يسم فارعله  :ما لم يكذكر فارعله ف الكم بل كن مكذوفا لغرٍض
ّ
الفعل الام  :ما يتم به مع مرفورعه كم تام
الفعل الاقص  :ما ل يتم به مع مرفورعه كم تام
ّ
ُ
الفعل الجرد  :ما كنت أحر ف ماضيه كها أصلية
ً
ُ
الفعل المزيد  :ما كن بعض أحرِ ف ماضيِه مزاِئدا ع الصل
َ
َ
ّ
الفعل التعدي  :ما يتعدى أثُرُه فارعله  ،ويتجاومزه إل الفعول به
َُ
ُ
الفعل اللمزم  :ما ل يتعدى أثُرُه فارعله  ،ول يتجاومزه إل الفعول به
ً
الفعل الوصلحيح  :ما كنت أحُرفه الصلية أحرفا صلحيلحة
ّ
َ
ّ
الفعل العتل  :ما كن أحد أحرفِه الصلية حر ف ِرعلة

في :الحرو ف :كلها

العن

غي :الوضوع :له :حر ف :: :أمسماء :الشارة

الفتقار :اللزم

كافتقار :المسم :الوصول :لصلته
ينؤيثر :ول :يتأيثر :كالحر ف :العامل :: :أمسماء :الفعال

المستعمال

بناء :طارئ

أنواع :البناء

على :حرفي" :: :نا" :ضمي :التكلمي

ل :ينؤيثر :ول :يتأيثر :كالحر ف :الهمل :: :أمسماء :الصوات

امسم :ل :الرفرد :: :لمسلَم :يغدر

التصال :

اتصال :نون :النسوة :بالضارع :: :لن :يُقْمَن
اتصال :إحدى :نوني :التوكيد :بالضارع :: :لم :يرفعلَّن

القطع

التكيب

ح :مساَء :، :بيَت :بيَت
بعض :الحوال :: :صبا َ
 ث :عْشَة
 :: :يثل
19
العداد :: :من :13 :إلى : :
َ

حذ ف :الضا ف :إلى :أمسماء :الجهات :وقبل :وبعد :لرفظا :وبقاء :معناه
القطع :عن :الضافة :في" :غي" :بعد : :النرفي : :: :هذا :ل :غي ُ

الضافة

إضافة :ظر ف :الجزمان :إلى :جملة :: :يومَ : :ل :تجدني

ي :لك
منؤول :: :أن :تجتهد :رخ ٌ

الخب : :

مستت :: :زيد :قال

بارز : : :: :جاءوا :

نايئب :الرفاعل : :

منرفصل :: :لم :يجئ :إل :هو

يجوز :حذفه :إن :علم

يرفعه :الرفعل :التام :العلوم :وشبهه

يجب :تأرخيه :على :فعله

 :ل :ب ُ ّد :منه :فإن :ظهَر :وإّل :فهو :ضمي

يكون :في :الكلم :وفعلُه :محذو ف :لقرينة
إذا :كان :منؤننثًا :أُ ّ ِنث :فعله

الرفعول :به :: :يكر َُم :الجتهُد
الجار :والجرور ::ن ُِظَر :في :المر
ظر ف :متص ف :مختص :: :صيَم :رمضاُن
يرفعه :

الرفوعات

الرفاعل : :

ضمي

ظاهرا ::جاء  :عمر ُ،
منؤول :: :يعجبن :أن :أراك

الرفرد :الجامد :لي(س :به :عايئد
يجوز :تعدد :الرخبار

الظر ف :: :صديقك :عندك

أحكامه :

شبهها

جاّر :ومجروٌر :: :أحمُد :في :الدار

به :ضمي :يعود :على :البتدأ

الرفعل :الذي :لم :يسم :فاعله

وامسم :الرفعول :والنسوب :إليه

ل :عظيٌم
مصدر :متص ف :مختص :: :احترف
ل :احترفا ٌ
ُ َ

أحكامه

جملة

جملة :امسمية :: :زيٌد :أبوه :كريٌم

أحكامه :

الرافع :له :البتدأ

جملة :فعلية :: :الطالُب :يدرس

كأحكام :الرفاعل

وأقسامه :كأقسامه

كان :الطقُ(س :جمي ً
ل :، :ظّل  :الرجل ُ :واقرفاً

امسم :كان :وأرخواتها

كاد :السقُف :يطي :، :عس :الغُد :أن :يكون :أفضل

امسم :كاد :وأرخواتها

امسم :الرفعل :الناقص :يعطى :أحكام :الرفاعل :ورخبه :يعطى :أحكام :الخب
امسم :الحر ف :الشبهة :بلي(س

رخب :إّن :وأرخواتها

رخب :ل :النافية :للجن(س

التابع :للمرفوع

ح ٍ
ي :ووقٍت :وزماٍن

كالجهاِت :السّت

يكون :ظرفًا :وغيه

يكون :ظرفًا :وغيه

جل(س :جلوس :العلم
جل(س :جلومسا

يكون :مصدرا :وغيه
أغلب :الصادر
يلزم :النصب
على :الصدرية

ك
مسبحان :وَمعاَذ :وَلبّي َ

شهٍر :ويوٍم :ومسنٍة

مكان :غيُ :مع ّ ٍ
ي

ُيلزُم :الظرفّيِة

َقط :وعْوُض :وبينما
وقد :يجر :: :مت

ل :يوجد

ُيلزُم :الظرفّيِة

وقد :يجر :بالحر ف
تحت :ولَدىَ :ولُدْن

الفارعل  :هو السم الرفوع الكذكور قبله فعله
الظاهر  :هو ما يدل ع معناه بدون حاجة إل قرينة .

الضعمر  :هو ما ل يدل ع الراد إل بقرينة تكلم أو خقطاب أو غيبة .

نائي ب الفارعل  :هو السم الرفوع الي لم يكذكر معه فارعله .

البتدأ  :هو السم الجرد رعن العوامل اللفظية للسناد ول يكون إل مرفوع .

الرب  :هو السند الي تتم به مع البتدأ الفائد ة .
النسخ  :ما يرفع حكم البتدأ والرب .

العملة الفعلية  :ه ما تألفت من الفعل والفارعل.أو من فعل ونائي ب فارعل .

العملة السعمية  :ه ما كنت منؤلفة من البتدأ والرب أو ما أصله مبتدأ وخرب.

العملة الوصغرى  :ه ما كنت خربا رعن غيها .

يجوز :تأرخيه :عن :الخب :وحذفه :إنُ :عِلم :
ل :يكون :نكرة :إل :بمسوغ

مرفرد :: :الرجل :كريٌم : :، :هذا  :حجر ٌ

ُيذكُر :لجّرد :التأكيد

زمان :غيُ :مع ّ ٍ
ي

كداٍر :ومدرمسٍة

العملة الكربى  :ه السعمية الت خربها جلة .

الرافع :له :البتداء

أحكامه :

البتدأ :

أحكام :المسم :العرابية
صيح :: :الطقُ(س  :جميل ُ
ضمي :منرفصل :: :هو :حسٌن

يبي :النوع :أو :العدد

وقتُ :مق ّدرُ :مَعي
مساعٍة :ويوٍم :وليلٍة

الكان :العّي

الطصطلحات

النادى :العي :الرفرد :: :يا :مسلُم

الحل :

عارض :ومسببه

الوضوع :له :حر ف :: :أمسماء :المسترفهام

متص ف

الوضع

على :حر ف :واحد :: :تاء :ضمي :التكلم

مبهم

في :الفعال :الاضية :وأفعال :المر

غي :متص ف

بناء أصل
لزم :ومسببه :مشابهة :الحر ف :في: :

مختص

أحكام :منوعة

الصدر

ظر ف :الجزمان

ظر ف :الكان

ت :وإْن (
وهي :أربعٌة) :ما :ول :ول َ

هي" :إّن :وأّن :وكأّن :ولكّن :وليَت :ولعّل"
ويشتط :لعملها :كون :معموليها :نكرتي

النعت :والبدل :والتوكيد :وعطف :البيان :وعطف :النسق

الفرد ف باب البتدأ والرب  :ما ليس جلة ول شبيها بالعملة
َ َ
َمعان كن وأخواِتها
"كن" اتوصاُ ف الُعمسَنِد ف الاض .وقد يكون اتوصافُه به ع وجه ا ّ
لوام
ُ
"أمس" اتوصافه به ف الساء.
ُُ
َ
"أصبح" اتوصافه به ف الوصباح.
"أضح" اتوصافه به ف الضح.
ً
ّ
"ظّل" اتوصافه به وق َ
ت الظل  ،وذلك يكون نهارا.
ً
ُُ
َ َ
ت العمبيت  ،وذلك يكون لل.
"با ت" اتوصافه به وق
"صار" ا ّ
للحّول  ،ويككذلك ما بعمعناها.

"ليس" اليف ف الال
َ
ُ َ
ّ
َ ُ
"ما مزال وما انفك وما فتَء وما برح" ملمزمة العمسند للعمسند إله
ُ
ُ
ومعن "ما دام" استعمراُر اتوصاِ ف العمسنِد إله بالعمسنِد
ّ
وقد تكون "كن وأمس وأصبح واضح وظل وبا ت" بعمعن "صار"
َ
ّ
ُ َُ
ك وفتَء وبرَح" أن يتقّدَمها ن ٌ
يف أو شبهه
تط ف "مزال وانف
يش

الابع  :هو الشارك لا قبله ف إرعرابه مقطلقا .

العت  :هو تابع مشتق أو منؤول بعمشتق موضح لتبورعه ف العار ف
موصص ل ف الكرا ت

نعت حقيق  :وهو ما رفع ضعميا مستتا يعود ع النعو ت .

نعت سبب  :وهو ما رفع اسعما ظاهرا متوصل بضعمي يعود ع النعو ت .
رعقطف اليان  :وهو الابع الامد الوضح لتبورعه ف العار ف
الاخوصص ل ف الكرا ت .

رعقطف النسق  :وهو الابع الي يتوسط بينه وبي متبورعه أحد حرو ف العقطف
الويكيد اللفظي  :يكون بتكرار اللفظ بعينه أو بعمرادفه
سواء كن اسعما أو فعل أو حرفا

الويكيد العنوي  :هو الابع الي يرفع احتعمال السهو أو الجومز ف التبوع
الدل :هو الابع القوصود بالكم بل واسقطة وهو أربعة أقسام .

غيصيح :

جملة :: :ظننتك :تجتهد

منؤكد :لرفعله :: :اجتهد :اجتهاداً

مبي :لنوعه :: :جلستِ :جلسته

الستنثن

الشبه :بالرفعول :به

التعليق :واللغاء

امسم :الصدِر :وما :دل :على :نوعه :وعدده
صرفته :وضميه :وآلته :ومرادفه

ما،مهماَ،أّي :الشطيات :وكّل :وبعض

أن :يكون :فضلة :تصّح :الجملِة :بدونه :لي(س :كـ" :اشتك :مسعيٌد :ورخلي ل ٌ"
أن :يكون :قبله :جملة :لي(س :مرفردا :كـ" :كّل :امرئ :وشأنُُه"

ينصب :منه :ما :كان :مبهما :فقط :: :جلست :أماَمك

جب
إذا :تقدمه :كلٍم :تام :مو َ
وجوب :النصب :
إذا :مسبق :الستنثن :منه :في :كلم :تام :غي :موجب
النصب :والبدلية :: :قبله :كلم :تام :غي :موجب) :منرف ّ ٍي :أوِ :شبِه :منرفّي ( :
ل :قبلَُه :: :إذا :حذ ف :الستنثن :منه) :امستنثناء :مرفرغ (
حسب :ما :يطلب ُُه :العام ُ

النقطع :: :ماكان :من :غي :جن(س :الستنثن :منه :ويجب :نصبه" :جاء :القوم :إل :حماًرا"
الحال

مرفرد :: :وصرفا :مشتقا :أو :جامدا :منؤول :بمشتق :نكرًة :أو :معرفًة :في :تأويل :نكرة
يُ :مص ّدرٍة :بعلمِة :امستقباٍل :برابط :يربُطها :بصاحب :الحال
جملة :: :رخبّيًة :غ َ
الرابط :: :الضمي :أو :الواو :أو :هما :معا :وقد :تجب :الواو :أو :تمتنع :في :مواضع :

ي :السحاِب :والُعصرفوَر :على :الغصِن
شبه :الجملة :: :رأيُت :الهل
ل :ب َ
َ
ل :في :صاحبها :أن :يكون :معرفًة :،وقد :يكوُن :نكرًة :بمسوغ
صاحب :الحال
الص ُ
عامُلها :ماَ :تق ّدم :عليها :من :فعٍل :،أو :شبهِه :،أوَ :معناُه

عامل :الحال
تميي :ذات

ل :، :ومن :العداد :ما :يجب :جر :تمييه :بالضافة
العداد :: :يثليثون :رج ً
ل :عس ً
ل :، :وشبه :القادير :: :مد :البص :أرضاً
القادير :: :رط ٌ
البهمات :: :رخاتٌم :فضًة :، :وتميي :الذات :يجوز :جره :بمن :أو :الضافة

عن :فاعل :: :اشتعل :الرأس :شيبا :أصله :: :اشتعل :شيب :الرأس

محول

النادى

عن :مرفعول :: :ز ََرعُت :الحديقَة :شجرًا :أصله :زرعت :شجر :الحديقة
ل :أوفُر :علمًا :أصله :: :علم :رخليل :أوفر
عن :مبتدإ :: :رخلي ٌ

غي :محول :: :أكرْم :بسليم :رجلً :، :يجوز :جر :غي :الحول :بمن
علم :مرفرد :: :يا :أحمُد

مبن

التميي

تفيفا .

اللحكذير  :هو تنبيه الاخاطي ب ع أمر مكذموم يي ب الحتامز منه .
الغراء  :هو تنبيه الاخاطي ب ع أمر معمود بلمزومه .

أن :يكون :علة :لرفعلهَ :: :ي ِ
كِ" :لَم :فعلَت"؟"
صّح :أن :يقَع :جوابًا :لقول َ

ظر ف :مكان

منصوب

التخيم  :ف اللغة ترقيق الوصو ت وتليينه وف الصقطلح حكذ ف آخر الكعمة

الشتغال  :أن يتقدم اسم ويتأخر رعنه فعل قد رععمل ف ضعمي ذلك السم

أن :يتحد :مع :فعله :في :الجزمان- :أن :يقع :فعله :في :بعض :زمانه :-والرفاعل :

 ث :الواقع :فيه :من :فعٍل :أوِ :شبهِه :ظاهرا :ومقدرا
 : :وينصبه :الحَد ُ

تميي :نسبة

الدبة  :نداء موجه لتفجع رعليه أو لتوجع منه بلفظ وا أو ياء رعند أمن اللبس .

أن :يكون :مصدرا :قلبيا) :من :أفعال :النرف(س :الباطنة ( :: :جئتك  :حباً :للعلم

ك :ومسعيداً"؟"
واوه :بمعن" :مع" :منثل" :: :مساَر :علٌي :والجب ل َ" :و" :ما :ل َ
ينصب :منه :البهم :والختص :: :جئت :يوَم :الحد
ظر ف :زمان

التصل

مرفعول :فيه

النصب :على :الرختصاص

الفرد ف باب الداء ول الافية للجنس  :هو ما ليس مضافا ول شبيها بالضا ف.

الختوصاص  :هو منوصوب بأخص مقدرا بعد ضعمي التكم وحده أو معه غيه

وشط :نصبه

وشط :نصبه

مبي :لعدده :: :ضبته :ضبتي

وينوب :عنه

جار :ومجرور :: :أمسكت :بيدك

نكرة :مقصودة :: :يا :رج ل ُ
الضا ف :: :يا :عبَد :الله

شبيه :بالضا ف :: :ياحسناً :رخلقه
نكرة :غي :مقصودة :: :يا :رجلً

وفي :باب :النادى :

النصوبات

ك :مجتهدٌ
مصدر :منؤول ::عِلمُت :أن َ

التحذير :والغراء

الستغاث به  :هو ك اسم نودي لاخلص من شد ة أو يعي ع دفع مشقة.

النادى :الندوب

النادى :التعجب :منه

النامزع  :رعبار ة رعن توجه عملي فأكث إل مععمول واحد فأكث .

اللغاء  :إبقطال رععمل الفعل القلب الاصي ب للعمبتدأ والرب ل لانع.
العليق  :هو رعبار ة رعن إبقطال رععمل ظن وأخواتها لفظا ل مل لانع .

الفعول القطلق  :هو الوصدر الفضلة السلط رعليه عمل من لفظه أو من معناه.

الفضلة  :لغة المزياد ة واصقطلحا ه اسم يكذكر لتعميم معن العملة .

الفعول من أجله  :هو السم النوصوب الي يكذكر بيانا لسبي ب وقوع الفعل .
ظر ف مزمان  :وهو اسم المزمان النوصوب ع معن ف .
ظر ف الكن  :وهو اسم الكن النوصوب ع معن ف .

الفعول معه  :هو السم النوصوب الي يكذكر ليان من فعل معه الفعل .

الال  :السم الفضلة النوصوب الفس لا انبهم من اليئا ت .

العميي  :السم الصيح النوصوب الفس لا انبهم من الوا ت أو النسي ب .
الستثناء  :رعبار ة رعن الخراج بإل أو إحدى أخواتها .

الستثن  :هو الاخرج تقيقا أو تقديرا من مكذكور أو متوك بإل
أو إحدى أخواتها بشط الفائد ة .

الضا ف والضا ف إله :هو ك اسعمي بينهعما نسبة جمزئية .
الضافة  :إسناد اسم إل آخر .
َ
ُّ
ُ ُ َ َ
ُ
الضافة العنوية  :ما تفيد تعريف الضاِ ف أو توصيوصه.
َ
َ
وضابُقطها أن يكون الضاُ ف غ َ
ي َوصٍف مضاٍ ف إل مععمولِ
ُّ
ُ
َ ُ
ُ ُ
الضافة اللفظية  :ما ل تفيد تعريف الضا ف ول توصيوصه
ُ
ُ
وإنعما الغَرض منها اّلاخفيف ف اللفظ
َ
ُ
الشبيه بالضاِ ف  :هو ما اتوصل به شٌء من تعماِم معناه.
ً
ُ ُ
وضابقطه أن يكون عمل فيعما بعده
َ
ْ
ُ َ َّ
َمعان الحُرِ ف العمشبهِة بالفعِل
ّ
ّ ّ
ُ
ُ
ُ
معن "إن وأن" الويكيد  ،  ،ومعن "كأن" التشبيه النؤيكد
ُ
ومعن "لكّن" الستدراك ،

ومعن "لَت" العمن  ،وهو طلُي ب مال مقطعمع فيه  ،أو ما فيه ُرع ٌ
س
ّ
ُ
ّ
ومعن )لعل( التج والشفاق.

النادى :الررخم

النادى :الضا ف :لياء :التكلم

امسم :إّن :وأرخواتها :

التابع :للمنصوب

أو ف سببيه وهو الضا ف إل ضعمي السم السابق .

النادى :الستغا ث

رخب :كان :وأرخواتها :ورخب :كاد :وأرخواتها :ورخب :الحر ف :الشبهة :بلي(س

اسم ل 
النافية للجنس

ويكون إما بـ )أل ( وإما مضافا إضافة معنوية ل إضافة لفظية .

مبن :في :محل :نصب :: :إذا :كان :مرفردا

منصوب :: :إذا :كان :مضافا :أو :شبيها :بالضا ف

الجرورات

مرفعول :معه :

ضمي :منرفصل ::إي ّاك :أعن

الشتغال :والتنازع

النادى  :القطلوب إقبال بياء أو إحدى أخواتها .

الضا ف :إليه

مرفعول :لجله  :مرفعول :مطلق :

ضمي :متصل ::ضبني

النصب :بنع :الخافض

الفعول به  :من وقع رعليه فعل الفارعل .

المسم :الجرور

مرفعول :به :

صيح :

ظاهر :: :حرفظُت :آيًة

وفي :باب :الرفعول :به :

أحكام :المسم :العرابية

الطصطلحات

لرفظا :ومحل :: :إذا :جر :بحر ف :جر :أصلي

في اللفظ
دون المحل

إذا :جر :بحر ف :جر :زايئد

إذا :جر :بحر ف :جر :شبيه :بالجزايئد

إضافة :معنوية :: :هذا :غلم :زيد
إضافة :معنوية :: :

إضافة :لرفظية :: :هذا :طالب :العلم
إضافة :لرفظية :: :

ل :تجتمع :الضافة :مع :التنوين :أبد :الدهر

التابع :للمجرور

