
 
 
 
 

 كلمة أخوية

 في
 السالمة اللغوية

 
 سيد أحمد حسين

 1994نيويورك 
 

 المحتويات
 نيّف -بضع  -العدد 

  عتراضيةالجملة اال
Uكلما :ظرف الزمان أو المكانU   

 منذ -أبدا/قط  -حيث  -أثناء  -وراء  -دون  -بين      

  لما -قبل/بعد      
Uطالما/ما دام  :الكلمات المستعملة في غير موضعها- 

  Uسائر/جميع -توفر/توافر 
     U أصعدة/صعد  -تواجد/وجد  -أثنى/ثنى  -قناعة/اقتناع- 

 -آوى/أوى  -يتوجب/وجب 
       ....................  Uاسترعى/وجه -مرآب/مرأب  -      نمى/نما     
 -الشراك/األشراك الخداعية  -شائكو/شاكّو السالح      

  صادق/صّدق على
  )األسماء الممنوعة من الصرف (التنوين

  االسم المنقوص (المنتهي بياء)
Uالحائز  -سوف لن  -تظاهرة  -الواو المقحمة  :الحروف الزائدة

  Uأنه من -على 
 –امتثل لألمر  -أرجوا أن تتفقوا  -الوعي بكذا  -الحمراوتان      

  وقع على االتفاقية
  كال/كلتا

  نفس/عين
  أيْ 
  أيّ 

  إذا/إن
  أّما
  كم
  لوال

  حتى
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Uوال.ال ..U...  
  سواء

  ذو/ذات
  ال سيما

  اخاصة/خصوص
  توا/لتوه

  بادئ بدء/بادئ ذي بدء
  السين/سوف

Uالشراكة  -مدراء  -فاقم  -تنامى  :من الكلمات اللقيطة- 
  Uإفشال -مشين 

  التصنت -راكم      
Uبعضه البعض  -من الصعوبة  -ثمة هناك  :من مواضع العلة- 

  Uتجدر مالحظة
     U ال  -سأل عما إذا  -. .. إال إن.مع أن -مع األخذ في االعتبار

  Uأمين عام المؤتمر الدولي -استجاب بشكل إيجابي  -يجب 
الموضوعين  ربط –التقرير النصف سنوي  -الموظفون األقدم      

  بعضهما ببعض
يا أيها  -السلع المباعة  -أمعن النظر  -بذل قصارى جهده      

  .........................  نحن المندوبون نعلن -األعضاء المحترمين 
  جمع المصدر التائي
 جمع بعض الكلمات

  كانوا هم الغالبون/الغالبين
  أليس" مع واو العطف"

  الهمزة
 ل) -إلى  -على  -حروف الجر (عن 

  المصدر الناصب
  صفة المضاف

  أنه هو وزمالءه
  تقديم الضمير وغيره

  تعدد المضاف
  الكفء/الكفؤ

  الكلمات الناقصة النمو
  السوق الشرق األوسطية

  المستثنى
  عالمات الترقيم

  تعدد المفعول به
  البدل

  صلة االسم الموصول
  نصب وجزم المضارع المعتل الوسط

  نصب وجزم المضارع المعتل اآلخر
  مواضع حذف حرف العلة في الفعل المعتل اآلخر

  ما زال/ال يزال
 ) " ؟ صديت ليه يا جميل "(
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 العدد
 :) مع المعدود المؤنث8) العدد (1( 

 * قبل المعدود
 " ثماني منظمات " في حالة الرفع والنصب والجر 
 (اشتركت ثماني منظمات في االجتماع) 
 " ثماني من المنظمات " إذا كانت " ثماني " منصوبة  
 (اختارت المجموعة ثماني من المنظمات لتنفيذ الخطة) 
ن من المنظمات " إذا كانت " ثماني " مرفوعة أو " ثما 

 مجرورة
 (تشترك دول الجنوب في ثمان من المنظمات) 
 " الثماني منظمات " في حالة الرفع والنصب والجر 
 (قررت الثماني منظمات توحيد نظمها اإلدارية) 

 * بعد المعدود
 " منظمات ثمان " إذا كانت " منظمات " مرفوعة أو مجرورة 
 ت ردود من منظمات ثمان)(ورد 
 " منظمات ثماني " إذا كانت " منظمات " منصوبة  
 (دعا االتحاد منظمات ثماني إلى االنضما) 
 " المنظمات الثماني " في حالة الرفع والنصب والجر 
 (فتح باب العضوية في المنظمات الثماني) 
 ):12) و (11) العددان (2( 
أحد عشـر تقريـرا) ويؤنثـان يذكر الجزءان مع المعدود المذكر ( 

مع المعدود المؤنث (اثنتا عشرة جلسة) وذلك بعكس األعداد مـن 
) التي يكون الجزء األول منهـا فقـط مخالفـا للمعـدود 19) إلى (13(

 في نوعه (خمسة عشر موظفا)
 ):000 - 40 - 30 - 20) ألفاظ العقود (3( 
ون سبع -يكون المعدود بعدها مفردا منصوبا (خمسون عاما  

 وثيقة)
 ) ومضاعفاتهما:1000) و (100) األعداد (4( 
 يكون المعدود بعدها مفردا مجرورا (مائتا صفحة) 
) إذا ورد عدد صـحيح ومعـه كسـر، ال يلتفـت إلـى الكسـر 5( 

 ماليين نسمة) 8.25 -دوالرا  27.6في معاملة المعدود (
ــفة 6(  ــدد ص ــار الع ــاز اعتب ــدود ج ــد المع ــدد بع ــاء الع ) إذا ج

ده، وبالتالي يتفق معه في النوع (بحثت اللجنـة االقتراحـات لمعدو
 أو: األربع) -األربعة 



 ) العدد الترتيبي:7( 
ــدورة   ــه (ال ــان ترتيب ــدوده لبي ــد مع ــي بع ــدد الترتيب ــأتي الع ي

البند الرابع). فإذا كان العدد الترتيبي مركبا مـن  -الخامسة عشرة 
أنيــث فــي كــال جــزءين فإنــه يتبــع معــدوده مــن حيــث التــذكير والت

الجــزءين (الجلســة الثامنــة عشــرة). أمــا إذا كــان العــدد الترتيبــي 
معطوفا، كان الجزء األول منـه مطابقـا للمعـدود مـن حيـث التـذكير 

 الفصل الثاني والثالثون) -والتأنيث (الجلسة الثامنة والعشرون 
 ) بضع/بضعة:8( 
 تشير هاتان الكلمتـان إلـى عـدد ال يقـل عـن ثالثـة وال يزيـد 

على تسعة، وتعامالن معاملة األعـداد العاديـة مـن حيـث عالقتهـا 
بالمعدود (قضت الوفـود بضـع سـاعات فـي مناقشـة بضـعة عشـر 

 موضوعا)
 ) نيف:9( 
تأتي هذه الكلمة مع المعـدود المـذكر والمؤنـث وتـدل علـى  

عدد يقع بين الواحـد والتسـعة بعـد العقـد الـذي يـرد فـي الجملـة 
 21ين بندا)، أي بحثت عـددا يتـراوح بـين (بحثت اللجنة نيفا وعشر

 بندا  29و 
 الجملة االعتراضية 

هي جملة كاملة األركان، وكثيرا ما يأتي المبتدأ فيها متأخرا  
(قــرر الموظفــون، ومــنهم المعينــون حــديثا، مواصــلة التشــاور مــع 

 اإلدارة)
 ظرف الزمان أو المكان 

 (أوال) كلما
"، ويأتي في الجملة الواحـدة ظرف زمان مكون من " كل " و " ما  

 مرة واحدة فقط (كلما قل عدد الحاضرين كان الحوار مفيدا)
 (ثانيا) بين 

ال تتكرر " بين " فـي الجملـة إال إذا اتصـل بهـا ضـمير (هنـاك  
حددنا نقاط  -فروق كثيرة بين المحاضر الحرفية والمحاضر الموجزة 

 االتفاق بيننا وبين المؤسسة)
 (ثالثا) دون

وقـد يـدخل  .عانيها " من غير " ( انتهت الجلسة دون اتفاق (من م 
 عليها حرف الجر " من " (ال تعمل اللجنة من دون وثائق)

 (رابعا) وراء



تجــيء دائمــا منصــوبة (غابــت الشــمس وراَء األفــق)، إال إذا  
ــيهم مــن وراِء الجبــل عــدد مــن  ســبقتها " مــن " فتجــر (خــرج عل

 القناصة)
 (خامسا) أثناء 

ظرفــا للزمــان، وهــي جمــع لكلمــة " ثِْنــي "، وهــو  تســتعمل 
طــرف الثــوب إذا ثنيتــه، والصــواب أن يســبقها حــرف الجــر " فــي " 

 (جرى التصويت في أثناء الجلسة)، أي: في غضونها
 (سادسا) حيث 

ظرف مكان مبني على الضم دائمـا، يضـاف إلـى جملـة اسـمية (  
(يرابط الصحفيون  سنجتمع هنا حيث الهدوء سائد (، أو إلى جملة فعلية

 حيث يجتمع المؤتمر). وقد يسبقه " من " (رجع الرجل من حيث أتى)
 (سابعا) أبدا/قط

تستعمل " أبدا " للنفي في المستقبل و " قط " للنفي في  
الماضي (لن نؤيـد االسـتعمار أبـدا ومـا أيـدناه قـط)، وهمـا ظرفـان 

 للزمان
 (ثامنا) بينما

ــأتي االســم بعــده مرفوعــ  ا (بينمــا الموظفــون ظــرف زمــان ي
مجتمعون إذ دخل الرئيس عليهم). وقـد تسـتعمل " فيمـا " أحيانـا 
بمعنى " بينما " مع أنها ال تدل على الظرفية، فهي مكونـة مـن " 
ــدخل  ــذي ") (ال ت ــى " ال ــا " (بمعن ــول " م ــم الموص ــي " واالس ف

 المقايضة فيما اتفقنا عليه)
 (تاسعا) منذ

خرجت العضوات) أو حـرف  تأتي ظرف زمان (ساد الهدوء منذ 
 جر بمعنى " من " (بدأت الدورة الجديدة منذ يومين)

 (عاشرا) قبل / بعد
ظرف زمان أو مكان يدل على تأخر شيء عن شيء آخر،  

 ويأتي:
 * مضافا منصوبا (زارت اللجنة المعتقالت قبل إدارة الشرطة) 
 * مضافا مجرورا ب " من " (خرجنا من بعِدهم) 
نيا على الضم (لم يبـدأ التصـويت بعـُد علـى * غير مضاف مب 

 مشروع القرار)، وتدل هنا على الحالية
* غير مضاف مبنيا على الضم ويسبقه الحرف " من " (لم  

 تدرس اللجنة هذه المسألة من قبُل)
 (حادي عشر) لما

تأتي ظرف زمان يدخل على الفعل الماضي ويكون بمعنـى "  
الرئيس األعضـاء)، أو حـرف جـزم  حينما " (لما انتهى االجتماع حيا



يدخل على الفعل المضارع (لما ينته المجتمعون مـن المناقشـة)، 
 أي لم ينتهوا منها وقت الكالم 

 الكلمات المستعملة في غير موضعها
 (أوال) طالما/ما دام

* " طالما " كلمة مركبة من الفعل " طال " والحرف " ما "  
 المانع لوجود فاعل لهذا الفعل 

تستعمل " طالما " خطأ بمعنى " ما دام " فيقال (لن ينفذ *  
المشروع طالما امتنـع األعضـاء عـن دفـع أنصـبتهم)، والصـحيح أن 
ــع  ــين عــن دف ــا دام األعضــاء ممتنع ــذ المشــروع م ــن ينف ــال (ل يق

 أنصبتهم)
* االستعمال الصحيح لكلمة " طالما " هو (طالما نادى  

 الموظفون بالتضامن)
 فر(ثانيا) توفر/توا

يكثر استعمال أحد هذين الفعلـين مكـان اآلخـر فيقـال (تـوفر  
المال)، والصحيح أن يقال (توافر) أي كثر، أما (تـوفر علـى الكتابـة) 

 فمعناها: صرف اهتمامه إليها
 (ثالثا) سائر/جميع

تستعمل " سائر " أحيانا بمعنـى " كـل " أو " جميـع "، فـي  
جنــة المشــاريع حــين أن معناهــا " بــاقي الشــيء " (بحثــت الل
 اإلنمائية وسائر المشاريع)، أي: باقي المشاريع

 (رابعا) قناعة/اقتناع
هناك فرق بين " قنع بنصيبه " أي رضي به، و " اقتنع بالرأي  

" أي وجده مقبوال، ولذلك ال يقال (فعلت هذا عن قناعة)، بل يقال 
 (فعلته عن اقتناع)

 (خامسا) أثنى/ثنى
ذا) أي: رده وصرفه عن كذا، والصواب يقال أحيانا (أثناه عن ك 

 (ثناه). أما (أثنى عليه) فمعناها ذكره بالخير
 (سادسا) وجد/تواجد

يســتعمل الفعــل " تواجــد " ومصــدره خطــأ بمعنــى " وجــد "  
 :فيقال (لألمم المتحدة تواجد قـوي فـي هـذه المنطقـة)، بمعنـى

 أظهر الوجد :والخطأ فيه أن " تواجد " معناه .وجود قوي
 عا) ُصُعد/أصعدة(ساب

تأتي " أصعدة " باعتبارها جمعا لكلمـة " صـعيد "، والصـحيح  
أن مفردهــا " َصــعود " (الطريــق الصــاعد أو العقبــة الشــاقة). أمــا " 

 صعيد " فتجمع على " ُصُعد " (تنفذ الخطة على صعد شتى)



 (ثامنا) يجب/يتوجب
يستعمل الفعل " يتوجب " بمعنى " يجب "، في حين أن  

 يأكل وجبة واحدة في النهار :معناه
 (تاسعا) أوى/آوى

يأوي الرجـل إلـى منزلـه)،  -نقول (أوت العصافير إلى الشجر  
والفعل هنا الزم، أي ال يأخـذ مفعـوال بـه. فـإذا قلنـا (آوت الحكومـة 
الالجئين وسـتؤوي المهجـرين) كـان الفعـل هنـا متعـديا، أي يأخـذ 

 مفعوال به 
 (عاشرا) نما/نمى

ى علمنا نبأ االتفاق) بمعنـى أن الحـديث عـن نقول (نمى إل 
ونقــول (نمــا الــزرع وحــان وقــت  .االتفــاق شــاع حتــى وصــل إلينــا

 حصاده)
 (حادي عشر) مرأب/مرآب

أصلح  :* " َمرأب " اسم مكان مشتق من الفعل " رأب "، أي 
كتـب، مكتـب،  :مرائب، على وزن مفعل ومفاعل)، ومثله :(وجمعه
 صنع، مصنع، مصانع -مكاتب 

* أما كلمة " ِمرآب " فتشير إلى الشخص الذي يقوم  
 بالرْأب، إي اإلصالح

 (ثاني عشر) استرعى/وجه
يقال أحيانا (استرعى العضـو نظـر المجلـس)، ومعنـى هـذه  

العبارة أن العضو كان فيه شيء جعل المجلـس يتجـه بنظـره إليـه 
(ترى ما هو ؟)، والصواب أن نقول (وجه العضو نظـر المجلـس إلـى 

 ألة)المس
 (ثالث عشر) شائكو/شاكو السالح

* نقول (شّك الجندي في سالحه)، أي لبسه كامال، فهو "  
 -شاٌك في السالح "، والجمع " شاكّو السالح  -شاّك السالح 

 شاكّون في السالح "
* أما " شائك " الوارد في العنوان فهو اسم فاعل من الفعل  

 ظهر شوكه) :" شاك " (شاك الشجر
ظهرت قوتها)، وهذا معنى مختلف عن معنى  :رأة(شاكت الم

 العبارة الواردة في الفقرة السابقة 
 (رابع عشر) الشراك/األشراك الخداعية

 :يقال أحيانا (بدأت إزالة الشراك الخداعية)، والصحيح 
 األشراك



طريق معزول مزروع بالعشب األخضر،  :* " الّشراك " 
 أشُرك -ُشُرك  :وجمعه

 -أشراك  :الفخ (وهو المقصود هنا)، وجمعه :* " الّشرّك " 
 ُشُرك

 أشراك  :النصيب في الشركة، وجمعه :* " الّشرك " 
 (خامس عشر) صادق/صدق على المعاهدة

 :يقال أحيانا (صادقت على المعاهدة خمس دول)، والصـحيح 
 اتخذه صديقا له :أما (صادق فالن فالنا) فمعناه .صّدقت، أي أقرت

 من الصرف (التنوين)األسماء الممنوعة 
 :يهمنا من هذه الممنوعات 
* كل جمع يأتي على وزن " مفاعل " أو " مفاعيل " (هدم  

 األعداء معابَد كثيرة في المدينة وسنوا قوانيَن جائرة)
* ويدخل فـي ذلـك الجمـوع المشـددة اآلخـر مثـل " مـوادّ "  

سـة موادد) (ناقشت اللجنة العاشرة موادّ كثيـرة فـي الجل :(أصلها
 الماضية)

* تكون " أول " ممنوعة من الصرف إذا جاءت صـفة (درسـت  
 اللجنة تقريرا أوَل)، وتنون إذا جاءت حاال (خرج رئيس اللجنة أوال)

 )االسم المنقوص (المنتهي بياء
تحـــذف منـــه اليـــاء إذا كـــان نكـــرة مرفوعـــة أو مجـــرورة ) 1( 

اضٍ وانتهـى بـذلك مــ (انسـحبت القـوات مـن أراضٍ كانـت تحتلهــا،
 )أليم

ــن االســم ) 2(  ــاء م ــذكر الســالم تحــذف الي ــع الم ــي جم وف
يـن" (هـؤالء "المنقوص قبل وضـع عالمـة الجمـع، وهـي " ون " أو 

 )المحامون كانوا من الملبين للدعوة
 الحروف الزائدة

 أوال) الواو المقحمة(
كثــرت فــي الصــحف وغيرهــا عبــارات مثــل (طالعتنــا الصــحف  

األولى). والخطأ هنـا أنـه  في الصفحة بالخبر التالي "و" الذي نشر
ليس هناك في هذه العبـارة معطـوف ومعطـوف عليـه يسـتوجبان 

إال إذا قلنا (طالعتنا الصحف بالخبر التالي الذي هـز  وجود هذه الواو
 )العالم والذي نشر في الصفحة األولى

 (ثانيا) تظاهرة



ترد هذه اللفظة في بعـض الكتابـات، والخطـأ فيهـا أن مصـدر  
والصحيح أن نقـول (تظـاهر  فعل الخماسي المبدوء بالتاء ال يؤنثال

 )(أو) مظاهرة
 )ثالثا (سوف لن

لن " تفيد نفي الفعل فـي المسـتقبل بمفردهـا وال تحتـاج  " 
الوثيقـة اليـوم ( وال يقـال )  إلى " سوف "، ولذلك يقال (لـن تصـدر

 سوف لن تصدر الوثيقة اليوم).
 رابعا (الحائز على)

از " يتعـدى إلـى مفعولـه بنفسـه وال يحتـاج إلـى الفعل " حـ 
 ).حرف جر (حاز األديب الجائزة الكبرى

 ) 000خامسا ( إنه من 
الهـاء فـي " إنـه " ال لــزوم لهـا ألن حـرف التوكيــد " إن "  )1( 

 ).ينصب اسمه دون حاجة إليها (إن من الضروري توفير الموارد
هنـا تعـود علـى فإذا قلنا (إنه من الضروريات) فـإن الهـاء ) 2( 

ــه مــن  شــيء ورد قبــل هــذه الجملــة، مثــل (اهتمــوا بالغــذاء، فإن
 ).الضروريات

وإذا قلنا (إنـه ال يـدوم الظلـم) فـإن الهـاء هنـا تسـمى " ) 3( 
 )1ضمير الشأن " وال " شأن " لها بالعبارة الواردة في الفقرة رقم (

 ) سادسا ( الحمراوتان
والصــفة " حمــراء "  .)تــرد أحيانــا عبــارة (العينــان الحمراوتــان 

للمؤنــث تقلــب فيهــا الهمــزة واوا عنــد التثنيــة أو الجمــع، فنقــول " 
حمـراوان " أو " حمـراوات "، فـال لـزوم إذن لوضـع تـاء التأنيـث فـي 

 التي هي للمؤنث أصال"  مثنى أو جمع " فعالء
 سابعا ( الوعي بكذا )

الوعي مصدر الفعل " وعى " الذي يتعـدى إلـى مفعولـه ) 1( 
المجتمـع الـدولي أخطـار  سه فال يحتاج إلـى حـرف جـر (يعـيبنف

 )الحرب
فإذا كان في الجملة مصـدر هـذا الفعـل أو اسـم الفاعـل ) 2( 

 :أو -أخطـار الحـرب  منه قلنا (مـن المهـم وعـي المجتمـع الـدولي
ــا  ــلحة أبنائه ــة مص ــي الواعي ــر أم ه ــرب ( و ) خي ــار الح  :أو -ألخط

 )لمصلحة أبنائها
 تتفقوا)ثامنا ( أرجوا أن 

نقول (إن األعضاء يبحثـون البنـد ولكـنهم لـن ينتهـوا مـن ) 1( 
 )بحثه اليوم



في هذه العبارة فعالن مضارعان همـا " يبحثـون "، وهـو ) 2( 
منصـوب ب " لـن " وعالمـة  مرفوع بثبوت النون، و " ينتهـوا "، وهـو

  نصبه حذف النون التي استعضنا عنها بألف
" أرجـوا " ال لـزوم لهـا ألنـه  ولذلك فإن األلف فـي الفعـل) 3( 

 هذه األلف محلها ليس هناك نون محذوفة من الفعل تحل
 تاسعا ( امتثل لألمر )

الفعل " امتثل " يتعدى إلى مفعوله مباشرة، أي بغير حاجة  
 :إلى حرف جر، ولذلك نقول

 
 )مع الفعل (ينبغي للدول األطراف أن تمتثل أحكام االتفاقيات *
 )(امتثال القانون أمر واجب مع المصدر المضاف *
 )مع المصدر غير المضاف (وقفت السيارات امتثاال لألمر *

 عاشرا ( وقع على االتفاقية )
الصــحيح أن نقــول ( وقعــت عشــرون دولــة اتفاقيــة الحقــوق  

  االجتماعية )، فالفعل " وقع " يتعدى إلى مفعوله بنفسه
 كال/كلتا

نى جـاء الفعـل فـي إذا جاءت أي منهما قبل االسم المث) 1( 
 )الدورة الجملة للمفرد (كال الفريقين سيجتمع قبل

فإذا جاءت بعد االسم المثنـى كانـت توكيـدا لـه فوجبـت ) 2( 
ــوم فــي ــان كلتاهمــا تنظــران الي ــة (اللجنت ــة  التثني مســألة التنمي

 )البشرية
تكون " كال " و " كلتا " مبنيتين قبـل االسـم، أي تبقيـان ) 3( 

ــاأللف ( ــا الحــالتين منتهيتــين ب ومعــربتين بعــده، أي ) 000فــي كلت
ــين  ــي اللجنت ــا ف ــدان كالهم ــُيبحث البن ــه (س ــي إعراب ــه ف تتبعان

 )كلتيهما
  نفس / عين

الكلمتان من ألفاظ التوكيد، وقد تعددت اآلراء في كتابة ) 1( 
 لفظ التوكيد إذا جاء بعد االسم المؤكد

ي اإلفـراد فالرأي األول أن يتبع التوكيد االسـم المؤكـد فـ) 2( 
ـــدوب نفســـه  ـــة والجمـــع ) المن ـــدوبان -والتثني  -نفســـاهما  المن

 ) المندوبون أنفسهم
والرأي الثاني أن يجمع لفظ التوكيد مـع المؤكـد المثنـى ) 3( 

 )أنفسهم المندوبون -والجمع (المندوبان أنفسهما 
والرأي الثالث أن يبقى التوكيد مفردا في جميع األحـوال ) 4( 

 )المندوبون نفسهم - المندوبان نفسهما -(المندوب نفسه 



وهناك رأي " مريح " يذهب إلى إمكان وضع لفظ التوكيد ) 5( 
 )نفس المندوبات -المندوبتين  نفس -قبل المؤكد (نفس المندوبة 

 أيْ 
تأتي للتفسير ويكون ما بعـدها بـدال ممـا قبلهـا ويتفـق معـه  

ي الســـكان، أ فــي إعرابــه (ترعــى المفوضــية المحــرومين مــن
 )الالجئين وغيرهم

  أيّ 
اسم شـرط جـازم يجـزم فعلـين مضـارعين ) أّي موضـوع ) 1( 

  ويجوز تأنيثه مع المؤنث يطرْح على اللجنة يقابْل باهتمام (،
اسم استفهام، ويأتي بعده مضاف إليه (أّي عضو تخلـف ) 2( 

 )عن الجلسة ؟
منادى، وتتصل به " ها " التنبيه ويكون ما بعدها مرفوعا ) 3( 

 )(شكرا أيها النواب الموقرون
  إذا/إن

 )نقول (إذا قصدَت المدينة فاحرص على زيارة معالمها) 1( 
ونقول (إن يحافظ السكان على نظافة البيئة يعيشوا ) 2( 

 )أصحاء
ــى جــواب الشــرط " ) 3(  ــاء عل ــت الف ــال األول دخل فــي المث

الشرط " قصدت "، وهو  احرص "، وهو فعل أمر، الختالفه عن فعل
  عل ماضف
أمــا فــي المثــال الثــاني فــالفعالن متمــاثالن " مضــارع "، ) 4( 

 "يعيشوا" ولذلك ال تدخل الفاء على جواب الشرط
 أّما

في عبارة (غادر الرئيس القاعة، أما األعضاُء فبقوا الستكمال  
 :)النظر في جدول األعمال

أما " حرف شرط (ومعناه هنا التفصيل)، ويجب دخول الفاء  " *
 " واب الشرط " بقواعلى ج

 االسم الواقع بعد " أما " يعرب مبتدأ *
  كم

تكون استفهامية ويأتي ما بعدها منصوبا (كم مندوبا ) 1( 
 )حضر الجلسة ؟

وتكون خبرية فتفيد كثرة العدد ويكـون مـا بعـدها مجـرورا ) 2( 
 )(كم شعوبٍ تحررت من االستعمار

 لوال
حدوث شيء  حرف شرط يشير إلى أن وجود شيء منع) 1( 

 )آخر (لوال المانحون لتوقف البرنامج



ما بعد " لوال " مبتدأ مرفوع خبره محذوف، وهذه الجملـة ) 2( 
جملـة الشـرط "، والجملـة " من المبتدأ والخبر المحـذوف تسـمى

 "التي تأتي بعد الالم (توقف البرنامج) تسمى " جواب الشرط
 حتى

 )اضرحرف عطف (جاء الموظفون حتى مدونو المح) 1( 
حرف جر (قرأ أعضاء اللجنة التقرير حتى فصليه ) 2( 

 )األخيرين
 )حرف ابتداء (حتى المحامون يخالفون القانون) 3( 

 000وال  000ال 
ال تتكرر " ال " إذا وقعت بعد فعل منفي، فيقال (لم تحدد ) 1( 

اللجنة مكان المؤتمر وال موعده) وال يقال (لم تحدد اللجنة ال مكان 
 )وال موعدهالمؤتمر 

تتكرر " ال " إذا وقعت في بداية الجملة (ال المديُر موجود ) 2( 
 )وال نائبه

 سواء
يأتي بعد " سواء " فعل ماض يجوز أن تسبقه همزة  

 التسوية " أ " أو ال تسبقه، ويجوز أن يأتي بعده
ــم  " ــن تنعقــد الجلســة ســواء حضــر األعضــاء أو ل أو " أو " أم " (ل

 )األعضاء أم لم يحضروا لجلسة سواء أحضرلن تنعقد ا -يحضروا 
 ذو/ذات

ــع، و " ذَوي " و "  :فــي المثنــى  ــي الرف ــا " ف " ذوا " و " ذوات
ذوا كفــاءة اجتماعــات  ذواتَــي " فــي النصــب والجــر (حضــر عضــوان

 )هيئتين ذواتي تخصص في هذا المجال
  ال سيما

يجوز الرفع والنصب والجر في االسم الواقع بعد " ال ) 1( 
 " إذا كان نكرة سيما

 أما االسم المعرفة الواقع بعدها فيرفع أو يجر فقط) 2( 
 خاصة/خصوصا

تجـيء هاتـان الكلمتـان فـي الجملـة االعتراضـية فنقـول ) 1( 
ارتياحهم)، ويكون مـا بعـد "  (أعرب األعضاء، وبخاصة الدائمون، عن
 وبخاصة " مرفوعا على أنه مبتدأ مؤخر

، وخصوصــا الــدائمين، عــن فــإذا قلنــا (أعــرب األعضــاء) 2( 
منصـوبا علـى أنـه مفعـول  ارتياحهم) فإن ما بعد " وخصوصا " يأتي

 " به للمصدر " خصوصا
  توا/لتوه



مفعول مطلق منصـوب أو حـال منصـوبة (انفضـت  :توا " " )1( 
(ذهبت إلى االجتمـاع  -اللحظة   اآلن، في هذه :الجلسة توا)، أي

 مباشرة، ال يؤخرني شيء :توا)، أي
لتوه " (كان المندوب خارجـا مـن الجلسـة لتـوه عنـدما  " )2( 

علــى خروجــه مــن  قابلتــه ولــم يمــض وقــت طويــل :قابلتــه)، أي
  الجلسة

 بادئ بدء/بادئ ذي بدء
نقول (عندما بدأت الجلسة تـال الـرئيس جـدول األعمـال ) 1( 

أول مـا فعلـه الـرئيس  كـان :بادئ بدء ( أو ) بادئ ذي بدء)، بمعنى
  ة هو تالوة جدول األعمالعند بدء الجلس

  بادئ " حال مضافة، و " بدء " مضاف إليه ")2( 
 السين/سوف

جرى استعمال هذين الحرفين دون تمييز بينهما مع أنهما  
 :مختلفان

فالسين تعطي الفعل المضارع معنى االستقبال القريـب ) 2( 
 ) هذه الدورة ) ستنظر اللجنة في بنود نزع السالح في

ــوف ) 2(  ــد (س ــتقبال البعي ــى االس ــه معن ــوف " تعطي و " س
إلنشـائها فـي أواخـر  تحتفل المنظمة بالذكرى السنوية الخمسين

 )1995عام 
 من الكلمات اللقيطة

 أوال) تنامى(
 )نقول (تزايدت أعمال العنف ( بدال من ) تنامت 

  فاقم (ثانيا)
 )نقول (زادت الحرب من خطر الفناء ( بدال من ) فاقمت 
 ا) مدراءثالث(
كلمة " مدير " اسم فاعـل مـن الفعـل الربـاعي " أدار "، ) 1( 

أو الياء ( والنـون ) مـذيع، ( وهذا النوع من اسم الفاعل يجمع بالواو
 )مطيع، مطيعون -مقيم، مقيمون  -مذيعون 

أما " ُفَعالء " فهي صيغة جمع للصفات المشبهة باسم ) 2( 
سفير،  -سجين، سجناء  - عظيم، عظماء -الفاعل (زعيم، زعماء 

 )سفراء
 رابعا) الشراكة(
والصواب  ، partnership تستعمل هذه الكلمة مقابال لكلمة 

تشاَرك "، وبذلك  " أن نقول " التشارك " التي هي مصدر للفعل
 (participation) " نميزها عن " االشتراك



  خامسا) مشين(
ذا تستعمل هذه الكلمة باعتبارها اسم فاعل، وهي به) 1( 

  ال وجود له الوزن تأتي من الفعل " أشان "، وهو فعل
الفعل الصحيح هو " شاَن "، واسم الفاعل منه هو " ) 2( 

مشين " فعل  " كان، كائن (إن استعمال كلمة :شائن "، مثل
 )شائن

  سادسا) إفشال(
ترد أحيانا عبارة (أفشل الجنود الغزو بمقاومتهم)، أي ) 1( 

 جعلوه فاشال
ل " فشل " الزم دائما (فشل البرنامج في تحقيق الفع) 2( 

ولذلك نستبدل به في العبارة ) 3(       الرخاء) وال يأتي متعديا
 أحبط، صد، أفسد، أبطل :السابقة ما يقتضيه السياق، مثل

  راكم (سابعا)
 )يقال أحيانا (راكم الفريق خبرته في مراجعة الحسابات) 1( 
المتعدي (ركم الفريق خبرته الفعل الصحيح هو " ركم " ) 2( 

الفريق في مراجعة  ( و " تراكم " الالزم ) تراكمت خبرة 000
 )الحسابات

  (ثامنا) التصنت
سكت مستمعا، ومثله الفعل  :الفعل " نََصت " معناه) 1( 

 -أو أنصت  -المالي فنصت  نقول (تكلم المراقب .المزيد " أنصت "
 )األعضاء

" تنصّت "، ويقال لمن استتر وهناك فعل مزيد آخر هو ) 2( 
تنصّت "، ولذلك فإن الصواب  " وهذا الفعل مصدره .ليسمع ما يقال

 )أن يقال (منعت الحكومة بيع أجهزة التنصت ( وليس ) التصنت
 من مواضع العلة
  (أوال) ثمة هناك

هما اسما إشارة متماثالن في المعنى، ولذلك ال نجمع  
المشروع (أو) هناك  هذا بينهما، بل نقول (ثمة شك في جدوى

 )000شك 
  000ثانيا) من الصعوبة (
ترد عبارة (من الصعوبة العثور على موارد إضافية)، وفي هذا  

بعد " من "، بل يستعمل  األسلوب ال يستعمل مصدر الفعل
االسم المشتق من الفعل (كاسم الفاعل واسم المفعول ( فيقال 

 )000لمفهوم، المهم، من الشائع، من ا ) من الصعب، من



  (ثالثا) بعضه البعض
تلزم " بعض " الثانية حالة التنكير فال تدخل عليها " أل "  

 -حذت بعض العضوات حذو بعض  -(تساعد الدول بعضها بعضا 
 )يتعاون الناس بعضهم مع بعض

 (رابعا) تجدر مالحظة
الجدارة هنا لما بعد المالحظة ال للمالحظة ذاتها (يجدر  

 )زمن قياسي اللجنة أقرت الميزانية فيبالمالحظة أن 
 (خامسا) مع األخذ في االعتبار تقرير المجلس

المقصود بهذه العبارة أن يؤخذ تقرير المجلس في ) 1( 
المجلس " بعد كلمة "  االعتبار، ولذلك وجب أن تأتي عبارة " تقرير

ولما كانت " األخذ " معرّفة باأللف والالم فإنه ال يمكن أن  .األخذ "
تقرير المجلس "، بل ال بد من تنكيرها فنقول  " نضيف إليها عبارة

 )(مع أخذ تقرير المجلس في االعتبار
إذا كان ما سيؤخذ في االعتبار متعددا وبعدت المسافة ) 2( 

بين شطري العبارة، فإنه يمكننا تحويرها فنقول (على أن يؤخذ 
حظات اللجنة في االعتبار تقرير المجلس ومذكرة األمين العام ومال

 )االستشارية
 000إال أن  000(سادسا) مع أن 

ال يجوز الجمع بين االستدراك واالستثناء فال يقال (مع أن  
بل يقال (مع أن الجلسة  الجلسة بدأت إال أن الرئيس لم يحضر)،

بدأت فإن الرئيس لم يحضر (، أو ) بدأت الجلسة، مع أن الرئيس 
 )لم يحضر

  000سابعا) سأل عما إذا (
أسلوب ثقيل، واأليسر أن يقال (سأل هل هناك قوانين  

 )لألسرة في البلد
 ثامنا) ال يجب أن تصوت اللجنة(
معنى هذه العبارة أن التصويت غير واجب بل جائز، في ) 1( 

  حين أن المقصود منع التصويت
الصحيح أن يقال (يجب أال تصوت اللجنة)، وبذلك ينتقل ) 2( 

 " جبالنفي إلى ما بعد " ي
  (تاسعا) استجاب بشكل إيجابي

نقول (استجاب المجتمع الدولي لنداء األمين العام)، أي ) 1( 
 حقق ما طلبه منه األمين العام

ونقول (لم يستجب األعضاء لطلب الرئيس)، أي لم ) 2( 
  ينفذوا ما طلبه



ولذلك فإن االستجابة ال تكون إيجابية أو سلبية، بل إما ) 3( 
  استجابة استجابة أو عدم

  (عاشرا) أمين عام المؤتمر الدولي
 " في هذه العبارة مضاف " أمين " ومضاف إليه " المؤتمر) 1( 
إذا كان المضاف موصوفا فإن الوصف يأتي بعد المضاف ) 2( 

 )إليه فنقول (أمين المؤتمر الدولي العام
وعالجا لما في هذا األسلوب من لبس ال نفصل بين ) 3( 

تعيين أمين عام للمؤتمر  ، فنقول (يجري اليومالوصف والموصوف
الدولي ( في حالة التنكير، و ) يحضر األمين العام للمؤتمر الدولي 

  المكتب اليوم) في حالة التعريف اجتماعات
  حادي عشر) الموظفون األقدم(
المفضل، اسم (أو  :هذا أسلوب للتفضيل يتكون من) 1( 

 )أوسع من غيره المبنى أفعل ( التفضيل، المفضل عليه ) هذا
 :وقاعدة اسم التفضيل إجماال هي) 2( 

يكون مفردا مذكرا في جميع  :اسم التفضيل نكرة غير مضافة *
الكبار أوسع  -   المرأة أوسع صدرا -األحوال (هو أوسع علما 

 )معرفة من الصغار
يكون مطابقا للمفضل الذي  :اسم التفضيل معرف ب " أل " *

الموظفون  -  - الموظفان األقدمان -قدم يسبقه (الموظف األ
 )األقدمون أو األقادم

يكون مفردا مذكرا في جميع األحوال (أنت  :اسم التفضيل مضاف *
 )المربين   الحموات يا سادة أبرع -أقدم الموظفين 

  ثاني عشر) التقرير النصف سنوي(
 )نقول (يصدر التقرير نصف السنوي في الشهر المقبل) 1( 
 )ول (درست اللجنة التقرير الكبير الحجم عن التنميةونق) 2( 
) أن أداة التعريف " أل " دخلت 2نالحظ في العبارة رقم () 3( 

و " الحجم " ألنه يمكن أن  " على جزءي الصفة، وهما " الكبير
نقول (التقرير الكبير حجمه)، فنحوّل بذلك اإلضافة بين الكلمتين 

 " للصفة المشبهة " حجمهمشبهة " الكبير " وفاعل  إلى صفة
) فال يستطاع ذلك ألن كلمة " 1أما في العبارة رقم () 4( 

نصف " ليست مشتقة من الفعل مثل كلمة "الكبير"، وبالتالي ال 
 تعمل عمل الفعل فيما بعدها

التقرير  -الشركات عبر الوطنية  :ومن أمثلة ذلك أيضا) 5( 
  فوق الصوتية الموجات- األشعة تحت الحمراء -غير المترجم 



تدخل " أل " على كلمة " غير " إذا كانت غير مضافة ) 6( 
 )(حافظ على حقوق الغير

  ثالث عشر) ربط الموضوعين بعضهما ببعض(
الكالم في مثل هذه العبارة عن شيئين، أي عن مثنى،  

  ولذلك نقول في هذه العبارة ومثيالتها
 ) يستحسن ربط الموضوعين أحدهما باآلخر (
 ع عشر) بذل قصارى جهدهراب(
فإذا قلنا (سيبذل  .غاية الجهد :كلمة " قصارى " تعني) 1( 

الجلسات في مواعيدها) كان في  األعضاء قصارى جهدهم لحضور
 هذا القول تكرار

ولذلك يقال في هذه العبارة وأمثالها (سيبذل األعضاء ) 2( 
 )لحضور الجلسات في مواعيدها -أو أقصى جهدهم  -قصاراهم 

 خامس عشر) أمعن النظر(
نقول (أمعن في النظر في المسألة ( و ) أنعم النظر في ) 1( 

 فكر فيها طويال :المسألة)، أي
يالحظ أن الفعل األول " أمعن " يتطلب وجود الحرف " ) 2( 

بعكس الفعل الثاني "  في " ألنه ال يتعدى إلى مفعوله بنفسه
  أنعم " المتعدي إلى مفعوله بنفسه

 شر) السلع المباعةسادس ع(
الفعل " باع " مضارعه " يبيع "، و " صان " مضارعه " ) 1( 

 " يصون
نأتي باسم المفعول من هذين الفعلين وأمثالهما على ) 2( 

المضارعة (أي أول حروف  صورة الفعل المضارع، مع إبدال حرف
الفعل ( بميم فنقول ) مساحة األرض مقيسة بالمتر المربع ( و ) 

ال ترد ( و ) أنجز المعهد المهمة المنوطة به ( و )  لمبيعةالبضاعة ا
 )كان مع العضو حرمه المصون

  (سابع عشر) يا أيها األعضاء المحترمين
المنادى هنا هو " أي " ("ها" للتنبيه)، وتستعمل إذا ) 1( 

كلمة " األعضاء ")، إذ  كان النداء السم معرّف ب " أل " (وهو هنا
 )األعضاء ال يمكن أن نقول (يا

االسم الواقع بعد " أيها " مرفوع دائما ويكون صفة إذا ) 2( 
في قولك ( أو بدال  كان مشتقا من الفعل (يا أيها النائب كن أمينا

 )إذا كان غير مشتق ) يا أيتها المرأة يقولون إنك نصف الدنيا



ولذلك نقول في العنوان (يا أيها األعضاء المحترمون) ) 3( 
فتكون صفته " المحترمون  األعضاء " بدل مرفوععلى أساس أن " 

  " مرفوعة كذلك
  (ثامن عشر) نحن المندوبون نعلن

ولكن  .نحن المندوبون " جملة اسمية فيها المبتدأ والخبر " 
هنا هو "نحن" والخبر "  إذا قلنا (نحن المندوبين نعلن) كان المبتدأ

با بفعل نعلن "، وفي هذه الحالة يأتي ما بعد " نحن " منصو
 "نخص "محذوف (" نعني " أو
  جمع المصدر التائي

 -هناك مصادر ألفعال رباعية تبدأ بالتاء، مثل (صرح، تصريح  
يستقل كل منهما بسياق  علّم، تعليم)، تُجمع على شكلين

 :معين، ومنها
  (تصاريح) دخول -تصريحات) صحفية * (
 (تعاليم) دينية -تعليمات) حكومية * (
 (تحاليل) طبية -إخبارية تحليالت) * (
 (تعاريف) اصطالحية -تعريفات) جمركية * (
 (تكاليف) مقدرة -تكليفات) بالعمل * (

  جمع بعض الكلمات
  أوال) أرمل(
هذه الكلمة تجمع هي و " أرملة " على " أرامل "، فإذا كان  

النساء فقد أفرد لهن  الحديث عن النساء قلنا (أما األرامل من
 )تقريرفصل خاص في ال

 (ثانيا) شكوى
شكوى " و " دعوى " وما شابههما تجمع على " شكاَوى " 

" و " دعاَوى " (قدمت الدولة الطرف شكاواها إلى محكمة العدل 
 )الدولية

 ثالثا) منشور(
نقول (في حانوت النجار أدوات مختلفة، منها المناشير)، ) 1( 

 منشار :ومفردها
ة، منها التقارير ونقول (إصدارات المنظمة متعدد) 2( 

 منشور :والمذكرات والمنشورات)، ومفردها
 (رابعا) عازب

ُعزّاب ( وعَزب )  :عازب (والجمع :الرجل غير المتزوج) 1( 
 )أعزاب :والجمع



 )عزبات :عَزب أو عَزبة (والجمع :المرأة غير المتزوجة) 2( 
 كانوا هم الغالبون/الغالبين

 :العبارتان صحيحتان 
(كان الغزاة هم الغالبون) تعرب اللفظتان " ففي عبارة ) 1( 

 "هم الغالبون " جملة هي خبر " كان
وفي عبارة (كان الغزاة هم الغالبين) يعرب الضمير " هم ) 2( 

ضمير فصل)، و " الغالبين "  " توكيدا للفظة " الغزاة " (ويسمى
 "خبر " كان

 أليس
ي الهمزة هنا " أ " لالستفهام (أليس العضو محقا ف) 1( 

 )سؤاله ؟
فإذا وقعت " أليس " بعد الواو العاطفة، قدمنا همزة ) 2( 

 )محقا في سؤاله ؟ االستفهام على الواو فقلنا (أَوليس العضو
 الهمزة

  أوال) الهمزة المتوسطة وشبه المتوسطة(
القاعدة أنه إذا كانت الهمزة متحركة وسبقها حرف ) 1( 

ة األقوى (الكسرة الحرك متحرك، كتبت على الحرف الذي يناسب
ثم الضمة ثم الفتحة). ففي كلمة " ُرئَِي " مثال كتبت الهمزة 

مكسورة، والكسرة أقوى من الضمة التي على  على الياء ألنها
  الراء قبلها

 :تكتب الهمزة) 2( 
 على السطر* 

 )بريء -بعد حرف ساكن (جزء  - 1 
 )بعد واو مضمومة مشددة (تبوّء - 2 
 )جزءان -ا قبلها بما بعدها (قراءة إذا لم يتصل م - 3 
 )إذا وقعت بين ألف وضمير وكانت منصوبة (لبس رداءه - 4 

  على نبرة* 
 )إذا اتصل ما قبلها بما بعدها (عبئان 

  على األلف* 
 )تبوأ -إذا كانت مفتوحة بعد حرف مفتوح (رأَى  - 1 
 )تأييد -رْأي  -إذا كانت ساكنة بعد حرف مفتوح (شْأن  - 2 

 على الواو* 
 -إذا كانت ساكنة أو مفتوحة بعد حرف مضموم (بؤرة  - 1 

 )رَؤى
 )إذا وقعت بين ألف وضمير وكانت مرفوعة (هذا رداؤه - 2 

 على الياء* 



 -إذا كانت مكسورة بعد حرف مفتوح أو مضموم (سئم  - 1 
 )ُرئي

 )إذا كانت ساكنة بعد حرف مكسور (ذئب - 2 
 )ة (بيئةإذا وقعت بعد ياء ساكن - 3 
 )إذا وقعت بين ألف وضمير وكانت مجرورة (معجب بردائه - 4 

  (ثانيا) الهمزة بين ألفين
 :تقع الهمزة بين ألفين 

في األفعال (سنسافر مساًء، فإن شاءا السفر معنا فليستعدا * 
 )من اآلن

* في مثنى وجمع الكلمات التي تكون الهمزة فيها متطرفة (جزاء 
 )جزاءات -جزاءان  -

  (ثالثا) همزتا الوصل والقطع
 ):تكون الهمزة همزة وصل (األلف بغير همزة) 1( 

في الفعلين الخماسي والسداسي ومصدريهما (بعد أن انتهى * 
 )االجتماع استعاد األعضاء حريتهم

 )000 -اسم  -اثنان  -امرأة  -في بعض األسماء (ابن  *
 ):وتكون الهمزة همزة قطع (األلف فوقها همزة) 2( 

* في الفعلين الثالثي والرباعي ومصدريهما (أخذ الرئيس الكلمة 
 )وأعلن أنه سيرفع الجلسة

* في األسماء المبدوءة بهمزة (غير مصادر الفعلين الثالثي 
 )أنبوب -أرض -أريحا _ أمستردام  -والرباعي ( ) إبراهيم 

 :"(رابعا) فتح وكسر همزة " إن
اسمها وخبرها جزءا من تفتح الهمزة إذا كانت " إن " و) 1( 

 :جملة ينقصها
 شاع نجاح المؤتمر :اسم مرفوع (شاع أن المؤتمر نجح)، أي* 
سمعنا انهيار سور  :أو منصوب (سمعنا أن سور برلين انهار)، أي* 

 برلين
أسفت  :* أو مجرور (أسفت اللجنة ألن رئيسها استقال)، أي

 اللجنة الستقالة رئيسها
 :" " إن تكسر الهمزة إذا جاءت) 2( 

 )* في أول الكالم (إن حقوق اإلنسان متكاملة
 -* بعد القول بجميع أشكاله (يقول التقرير إن الحالة تتحسن 

 )أعجبني قولك إن الحرية ال تتجزأ
 )* بعد " حتى " (تضاعفت البنود حتى إن وقت اللجنة ضاق



بعد " حيث " (علق الرئيس الجلسة حيث إن أغلب األعضاء * 
 )انسحبوا

 )بعد " إذ " (ما زال االجتماع منعقدا إذ إن النقاش محتدم* 
 )* بعد " بل " (االجتماع صاخب، بل إنه يهدد بأزمة

 ل -إلى  -على  -عن  :حروف الجر
 )أجاب ممثل الدولة عن أسئلة األعضاء) (1( 
زادت النفقات على االعتماد المرصود). أما " زاد عن " ) (2( 

عن الثانية في عدد  األولى فتجيء في مثل (زادت اللجنة
 )الجلسات

 )يجب على الدول أن تعزز السلم) (3( 
 )كانت خطة العمل مرتكزة على منطق عملي) (4( 
 )استند حكم المحكمة إلى قرائن قوية) (5( 
ولم  .نسب العضو هذه األرقام إلى المراقب المالي) (6( 

 )يتقرر شيء بالنسبة إلى هذا الموضوع
 )تمر أن يحدد إجراءات التنفيذينبغي للمؤ) (7( 

 المصدر الناصب
إذا جاء بعد مصدر الفعل ما يعتبر في حكم الفاعل، مثل ) 1( 

 أنه مفعول به الضمير أو االسم، نصب ما بعده على
، كانت )فإذا قلنا (إن رعايتك المحرومين تستحق الثناء) 2( 

 الفاعل، ولذلك جاءت لفظة الكاف في لفظة " رعايتك " في حكم
  " المحرومين " منصوبة على أنها مفعول به

وإذا قلنا (علمنا بتعيين اللجنة عضوين جديدين)، كانت ) 3( 
  لفظة " اللجنة " في حكم الفاعل

  صفة المضاف
في عبارة (عقد المجلس اجتماع عمل موسعا) جاءت ) 1( 

اجتماع" التي هي " لفظة " موسعا " منصوبة ألنها صفة للفظة
  مفعول به

وتذهب بعض اآلراء النحوية إلى أنه يجوز إتباع الصفة لما ) 2( 
عمل موسعٍ) على أساس أن  قبلها فنقول (عقد المجلس اجتماع

لفظة " عمل " مضاف إليه مجرور، وبالتالي تجر لفظة " موسع " 
 لمجاورتها لها

 
  أنه هو وزمالءه



في عبارة (أعلن الرئيس أنه هو وزمالءه سيجرون ) 1( 
منصوبة ألنها معطوفة " غير رسمية) جاءت " زمالءهمشاورات 

 "بالواو على اسم " أن "، وهو الهاء في " أنه
في أسلوب العطف هذا ال بد من وجود ضمير فاصل بين ) 2( 

 )في هذه العبارة"  المعطوف والمعطوف عليه (" هو
  تقديم الضمير وغيره

طراف يقال أحيانا (وما لم يتقرر خالف ذلك، تتفق األ) 1( 
 )على إحالة النزاع إلى التحكيم

والواضح هنا أن اسم اإلشارة " ذلك " متعلق بعبارة " ) 2( 
فنقول (تتفق األطراف على  إحالة النزاع "، والصواب تأخيره عنها

إحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتقرر خالف ذلك) ليتحقق 
 لجزءي الجملة الترتيب المنطقي

ي دورتها العشرين اعتمدت اللجنة ومثل ذلك قولنا (ف) 3( 
كلمة " دورتها ") يعود  االتفاق). والضمير هنا (وهو " ها " في

على اللجنة، والمفروض أن يأتي بعدها ال قبلها، فنقول (اعتمدت 
 )دورتها العشرين اللجنة االتفاق في

  تعدد المضاف
في عبارة (تقرر تخطيط ووضع وتنفيذ ومتابعة البرنامج) ) 1( 

تخطيط، وضع، تنفيذ،  :ة مضافات إلى " البرنامج "، وهيأربع
 متابعة

الترتيب الصحيح أن نأتي بالمضاف األول " تخطيط " ثم ) 2( 
األخرى فنقول (تقرر تخطيط  المضاف إليه " البرنامج " ثم المضافات

البرنامج ووضعه وتنفيذه ومتابعته) إذا لم يكن بعد " البرنامج " 
وفي هذه  .وبين متعلقاته مسافة بعيدةيجعل بينه  كالم كثير

الصيغة تكون " وضعه " و " تنفيذه " و " متابعته " مضافة إلى الهاء 
 "التي تعود على " البرنامج

ال يدخل في ذلك نوع آخر من اإلضافة، مثل (يصدر اليوم ) 3( 
البرنامج الجديد)، فالمضافات هنا  قرار إرجاء تحديد موعد تنفيذ

  ض وال يمكن الفصل بينهامتعلق بعضها ببع
 الكْفء/الكُفؤ

 :نقول (هذا الرجل يكافئ صديقه)، أي .المثيل :الكفء "" 
يساويه ويماثله (وهذا طبعا غير معنى المكافأة والجزاء). و " الكُفؤ 

نقول (اختر لهذه المهمة موظفا  .المثيل، والقادر على العمل :"
 )كفؤا

 الكلمات الناقصة النمو



ويالحظ أن كال  .فئة -سنة  -أخ  -أب  -فم  - دم :منها) 1( 
 )تاء التأنيث منها مكون من حرفين (إذا حذفنا

 -أبوي  -فموي  -إذا أردنا النسبة إليها أضفنا واوا (دموي ) 2( 
 )فئوي -سنوي  -أخوي 

 السوق الشرق األوسطية
العلم المركّب المزجي، ويتكون من  :من أنواع الَعلم) 1( 

 -نيويورك  :فتصبحان كالكلمة الواحدة مثل كلمتين تُمزجان
  بعلبك -الخازندار  -بورسعيد 

وهناك العلم المركب الوصفي، ويتكون من موصوف ) 2( 
العلم المزجي يمكن  وقياسا على .الشرق األوسط :وصفة، مثل

اعتبار العلم الوصفي كالكلمة الواحدة فتضاف ياء النسبة إلى 
ة، فنقول (يجري التخطيط إلقامة الصف الكلمة الثانية فيه، وهي

 )اإلقليم الشرق األوسطي واسع األرجاء -سوق شرق أوسطية 
  المستثنى

 -عدا (ما عدا)  -سوى  -غير  -إال  :من أدوات االستثناء) 1( 
 بيد

 ":االستثناء ب " إال) 2( 
حضر األعضاء إال عضوا). هذه الجملة غير منفية وبها * (

عضوا) (ولذلك يكون المستثنى المستثنى منه (األعضاء)، 
 منصوبا

الموجزُة). هذه الجملة  :أو -ال تصدر المحاضر إال الموجزَة * (
ولذلك يكون المستثنى  منفية وبها المستثنى منه (المحاضر)،

(الموجزة) إما منصوبا أو تابعا للمستثنى منه في إعرابه (فاعل 
 )مرفوع هنا

الجملة منفية وليس بها لم تعالج اللجنة إال موضوعين). هذه * (
موضوعين) حسب ( المستثنى منه، ولذلك يعرب المستثنى

 )موقعه (وهو هنا مفعول به منصوب
 :االستثناء ب " غير " أو " سوى") 3( 

وثيقٍة). هذه الجملة غير  -سوى  :أو -صدرت الوثائق غيَر * (
تعرب "غير " (أو "  منفية وبها المستثنى منه (الوثائق)، ولذلك

") إعراب المستثنى ويكون االسم الواقع بعدها مجرورا  سوى
 باإلضافة



وثيقة). هذه الجملة منفية  -غيُر  :أو -لم تصدر الوثائق غيَر * (
إما منصوبة أو تابعة " وبها المستثنى منه، ولذلك تكون " غير

 )للمستثنى منه في إعرابه (فاعل مرفوع هنا
نفية وليس بها لم تصدر غير وثيقتين). هذه الجملة م* (

فاعل (المستثنى منه، ولذلك تعرب " غير " بحسب موقعها 
 )مرفوع

 ":االستثناء ب " عدا " أو " خال) 4( 
مندوبٍ). يكون المستثنى  :أو -انصرف المندوبون عدا مندوبا * (

عدا " (أو " خال ") أو " هنا إما منصوبا باعتباره مفعوال به للفعل
 ") أو " خالمجرورا بحرف الجر " عدا " (

 )"االستثناء ب " ما عدا " (أو " ما خال) 5( 
* (انصرف المندوبون ما عدا مندوبا). ال يكون المستثنى هنا إال 

 "منصوبا باعتباره مفعوال به للفعل "ما عدا
 ":االستثناء ب " بيد) 6( 

الجلسة طويلة حقا، بيد أنها ممتعة). ال بد من أن يأتي بعد " * (
بمعنى "غير"، وهي  و " بيد " هنا .ا وخبرهابيد " أن واسمه

  مستثنى منصوب أو حال منصوبة
 ):000االستثناء في عبارة (ليس هذا إال ) 7( 

ليس المهاجرون إال جزءا من مجتمعهم الجديد). في هذه * (
أن  :العبارة نجد أسلوب استثناء ب " إال "، ولكننا نالحظ أمرين

وفي  .مستثنى منه غير موجودالعبارة منفية ب " ليس "، وأن ال
تكون " إال " ملغاة من الناحية اإلعرابية،  هذا النوع من االستثناء

 ويعرب ما بعدها بحسب موقعه من الجملة، وهو هنا منصوب ألنه
 "خبر " ليس

  عالمات الترقيم
 :من عالمات الترقيم 

الفصلة (أو الفاصلة) (،)، وتوضع بين الجمل المتصلة المعنى * 
األعمال، ثم أعطى  الجلسة، فتال رئيس اللجنة جدول (بدأت

 )الكلمة لمندوب سرقسطة
الفصلة المنقوطة (؛)، وتوضع بين جملتين تتسبب إحداهما في * 

حافل؛ ولذلك ستستغرق  حدوث األخرى (إن جدول أعمال اللجنة
الجلسة وقتا طويال)، أو بين الجمل الطويلة (اشتمل جدول أعمال 

ا تتصل بالتنمية؛ وقد تقرر أن تحال بنود نزع بند 50اللجنة على
 )السالح إلى المؤتمر بكامل هيئته



)، وتوضع في نهاية الكالم لتشير إلى إن المعنى 0النقطة (* 
له، ووافق على  اكتمل (انعقد المؤتمر الدولي في الموعد المحدد
وفي أثناء  .جدول أعماله، ووزع بنوده على اللجان المختلفة

آراءها، وصاغت لجنة الصياغة مشروع  طرحت الوفودالمناقشات، 
 وفي الجلسة الختامية، .الوثيقة الختامية استنادا إلى هذه اآلراء

أعلن األمين العام للمؤتمر القرارات والتوصيات، وكان منها قرار 
 )بتوجيه الشكر إلى البلد المضيف

ني هل تسمعون :النقطتان (:)، وتوضعان بعد القول (قال المتكلم* 
أعلن المتكلم أن هناك ( ؟)، أو بعد الشيء المجمل وتفاصيله

 )000 :ثالثة أسباب لألزمة
)، وتوضع بينهما الجملة االعتراضية (قال المتكلم --الشرطتان (* 
 )إن الموضوع شائك -وهو يبتسم  -

  تعدد المفعول به
هناك أفعال ال تكتفي بمفعول به واحد بل تتعدى إلى  

 :مفعولين، ومنها
 )ظن المتكلم األعضاء نائمين(  * ظن

 )حسب الرجل حماته راحلة فابتهج(  حسب* 
بمعنى " علم ") (رأينا السالم طريقا إلى (   رأى* 

 )األمن
وجد المدير الموظفين غارقين) (وهذا غير " (   وجد* 

 ")وجد " بمعنى " عثر على
 )حول المتكلم الملل مرحا (  حوّل* 
 )الملونة المبنى جماال تكسو األعالم(   كسا* 
 )يعطي هذا البرنامج التنمية زخما(  أعطى* 

 )هل ستمنح بلدان الشمال الخطَة تأييَدها ؟(   * منح
 )سأل األعضاء المتكلمة الرحمة(  * سأل
 )جعل الميثاق التعايش ممكنا(   * جعل

 )خولت اللجنة رئيسها سلطة التشاور مع الدول(   خوّل* 
 )ير الموظف كتابة التقريركلف المد(   كلف* 
 )اتخذت البشرية السالم هدفا لها(   اتخذ* 

 البدل
نقول (ألقى الرئيس ترتان كلمة االفتتاح باسم دول ) 1( 

الرئيس " و " ترتان " إلى "  الوسط). في هذه الجملة تشير كلمتا
 "شخص واحد، وهذا يسمى " البدل المطابق



نه " الرئيس " والبدل المبدل م :يتكون أسلوب البدل من) 2( 
 " ترتان "، وهما يتفقان في اإلعراب

ينطبق هذا على االسم الواقع بعد اسم اإلشارة، فهو ) 3( 
أجلت اللجنة النظر في ( بدل من اسم اإلشارة ويتبعه في إعرابه

 )هاتين المسألتين
إذا قلنا (جاء األعضاء كل في سيارته) فإنه يمكن اعتبار ) 4( 

له في إعرابه، فتكون "  بدال من " األعضاء " تابعا كلمة " كل " هنا
  كل " مرفوعة ألن " األعضاء " فاعل مرفوع

ونقول (بحثت المنظمة البنود كال في نطاقه)، فتكون " ) 5( 
كلمة " البنود " التي تعرب  كال " بدال منصوبا من المبدل منه، وهو

 مفعوال به منصوبا
 هذه العبارات حاالويمكن اعتبار " كل " في مثل ) 6( 

  صلة االسم الموصول
 ما -َمن  - 000 -التي  -الذي  :من األسماء الموصولة) 1( 
تأتي بعد االسم الموصول جملة فعلية أو اسمية ) 2( 

 -طلبوا الكلمة  تسمى " صلة الموصول " (حضر المندوبون الذين
 )تطبق الدول االتفاقيات التي هي طرف فيها

 معتل الوسطنصب وجزم المضارع ال
  :من أمثلة المضارع المعتل الوسط) 1( 

  يخاف -ينام  :المعتل باأللف* 
 يريد -يطير  :المعتل بالياء* 
  يقول -يعود  :المعتل بالواو* 

في حالة النصب يبقى حرف العلة (لن يناَم الظالم في ) 2( 
 )أمان

في حالة الجزم يحذف حرف العلة (لم يُعد األعضاء إلى ) 3( 
 )نهم إال بعد حل الخالفأماك

  نصب وجزم المضارع المعتل اآلخر
  :من أمثلة المضارع المعتل اآلخر) 1( 

 يرضى -يسَعى  :المعتل باأللف* 
  يبني -يرمي  :المعتل بالياء* 
 يعلو -يدعو  :المعتل بالواو* 

 -في حالة النصب يبقى حرف العلة (قرر العضو أن يبقى ) 2( 
 )ن ذلكلن يعلو البناء أكثر م



في حالة الجزم يحذف حرف العلة (لم ترِم الخطة إلى ) 3( 
 )زيادة اإلنفاق

  مواضع حذف حرف العلة في الفعل المعتل اآلخر
 يبَقى -بِقَي ) 1( 

 هم بُقوا  الماضي *
هم  -أنتم تبَقون  -أنتِ تبَقْين (الياء هنا للمخاطبة)   المضارع* 

  يبَقون
 يسعى -سعى ) 2( 

 هم سَعوا -هما سعتا  -سعت  هي  الماضي* 
هم  -أنتم تسَعون  -أنتِ تسَعْين (ياء المخاطبة)   المضارع* 

  يسَعون
  يرمي -رمى ) 3( 

 هم رَمْوا -هما رمتا  -هي رمت   الماضي* 
  هم يرمون -أنتم ترُمون  -أنت ترِمين (ياء المخاطبة)   المضارع* 

  يدعو -دعا )4( 
 هم دَعْوا - هما دعتا -هي دعت   الماضي* 
أنتم تدعون (الواو هنا  -أنتِ تدعين (ياء المخاطبة)   المضارع* 

 )هم يدعون (واو الجماعة -) هي واو الجماعة وليست واو الفعل
  ما زال /ال يزال

نقول (ما زال السالم أمنية العالم)، أي أن تمني العالم ) 1( 
  للسالم ال ينقطع

)، أي أن انعقادها ونقول (ال تزال الجلسة منعقدة) 2( 
  بوقت قصير أو طويل مستمر حتى وقت الكالم ثم ينقطع بعد ذلك

ونستعمل الفعل " ال زال " أو " ال يزال " في الدعاء ) 3( 
ال يزال النصر  -أوطانكم  فنقول (ال زالت أعالم الحرية ترفرف على

 )حليف المناضلين الشرفاء
 )ليه يا جميل " صديت " ؟(

هذه العبارة وردت في أغنية كان زميلنـا الفاضـل  :موقف تاريخي* 
كلمة " صديت "، وكثيـرا  في صباه معجبا بها، ولكن كان يقلقه فيه

وتمعن ذات يوم  .ما سأل أهل بيته " إزاي الواحد ممكن يصدي ؟ "
المحيرة فقال لنفسه متعجبا " جميـل ومصـدي ؟  في هذه العبارة

 "تيجي إزاي دي ؟
ت زميلنا الفاضل سببها كلمة " المشكلة التي أرق) 1( 

  صديت " العامية، ولو كان قد سمعها بالفصحى



صددت" لعرف أن المغني يتحدث عن " الصد " وليس عن " " 
 "الصدأ

الفعل " صّد " ينتهي بدال مشددة، وهذا يسمى " ) 2( 
 :صْدَد) إذا كان الفعل( اإلدغام "، وال بد من فك هذا اإلدغام (صد

 )نحن صددنا -صَدْدت للمتكلم (أنا * 
أنتن  -أنتم صددتم  -أنتما صددتما  -للمخاطب (أنت صددت * 

 )صددتن
 )للغائبات (هن صددن* 
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