
 جامعة ميدان

 كمية القانهن 

 المغة العربية  السادة:

 

 الفريجاوي  تجريدي السادة: م.د حدن مشرهر دمحم

 
 المحاضرة األولى: محاور

  اللغة تعريف -:   ولاأل القسم   

  النظريات وأهم  اللغة نشأة -                    

 الضاد بلغة العربية اللغة تسمية سبب -                    

 العربية اللغة خصائص -                   

                    

 القسم الثاني: النحو 

 أقسام الكالم: االسم الفعل والحرف

 عالمات االسم

 عالمات الفعل

 

 

 

 

 



 بدم هللا الرحسن الرحيم

الحسج هلل رب العالسيؽ الرالة والدالـ عمى رسؾلو األميؽ وعمى آلو الظيبيؽ   
 . الظاىخيؽ

 :ة ــــــــــالمغ

وىي عبارة عؽ ندق  ىي عاىخة إندانية مؾجؾدة في عقل الجساعة :ةتعخيف المغ 
فخاد عؽ التؾاصل بيؽ البذخ يعّبخ بيا األ شارات وأداة مؽ أدواتمؽ الخمؾز واإل

لؼ لغؾي عخبي كبيخ )المغة: ىي , يقؾؿ) ابؽ جشي( و ىؾ عامذاعخىؼ وأحاسيديؼ
صؾات التي يعّبخ بيا كل قـؾ عؽ أغخاضيؼ ,ويقؾؿ ابؽ خمجوف )المغة ىي عبارة األ

ندانية لتؾصيل إىي وسيمة  :ادوار سابيخ عخفياوي .الستكّمؼ عؽ الحي يقرجه (
  .راديةإترجر بظخيقة  فعاؿ والخغبات عؽ طخيق نغاـ مؽ الخمؾز التيفكار واألاأل

فكار و ىحا الشذاط عبارة عؽ نذاط مكتدب تتؼ بؾاسظتو تبادؿ األالمغة ىي ف  
 .أصؾات تدتخجـ وفق نغاـ معيؽ مؾجؾد في عقل الجساعة

 ندان المغة ؟مغة ؟ وكيف نذأت ؟ أو كيف عرف ال أصل الما 

ترّجى لمبحث في ىحا السؾضؾع  مجسؾعة مؽ العمساء مؽ الفالسفة والستكمسيؽ 
صة الحجثث عؽ ذلػ أّنيؼ تؾصمؾا والمغؾييؽ وذىبؾا في ذلػ محاىب شتى ,  وخال

   :لييا بإيجازإربع , نذيخ ألى نغخيات  والسذيؾر مشيا إ

ؽ هللا مغة تؾقيفية م(, أي أّف ال لهيال  لهامال ولى: )التهقيفية أو نظرية الشظرية ال 
مجسؾعة مؽ العمساء واستجلؾا عمى ذلػ بقؾلو تعالى ))وعّمؼ سبحانو وتعالى , قاؿ بيا 

  13آدـ االسساء كّميا((  ا البقخة / 



ف ) يجتسع أبيا مجسؾعة مؽ العمساء وخالصتيا قاؿ  يزا  أ : نظرية التهاضع ثانيا   
والقؾؿ  (ذا ذكخ عخؼ بوإ ا لكل شيء اسسا  فيزعؾ  و ثالثة فراعجا  أحكيساف 
  لى لغة سابقة ثتفاىؼ بيا الحكساءإيحتاج  يزا  أبالتؾاضع 

ف هللا تعالى زّود االنداف بآلة أويقرج بحلػ  (ية الثالثة : ) الشظرية الغريزيةالشظر 
مخ كحلػ لكانت ولكؽ لؾ كاف األـ أبى أوجياز الشظق فيؾ حتسا سيشظق شاء التكمؼ 

 الحريمة لغة واحجة ال آالؼ المغات

صل المغة كانت محاكاة أّف أويقرج بيا الشظرية الرابعة : ) التقميج والسحاكاة(  
مؽ الغؾاىخ مؽ السدسؾعات كجوي نداف لسا كاف يدسعو مؽ حؾلو في الظبيعة األ

الخيح و خخيخ الساء , ونعيق الغخاب, وصييل الفخس ثؼ ولجت بعج ذلػ المغات 
قل مشو ألى ما ىؾ إ باإلندافال يسكؽ التعؾيل عمى ىحه الشغخية فيي تشدؿ  يزا  أو 
  .خخى صؾات السدسؾعة األات الحيؾاف واألصؾ أيذ مؽ السعقؾؿ اف يقّمج االنداف فم

الفيمدؾؼ صل نذاه المغة عمى رأي كثيخ مؽ العمساء مشيؼ أوخالصة الحجثث عؽ 
ذ ثخى اف البحث في ىكحا قزية ىؾ ) فزؾؿ ال أصل لو ( إالعخبي الكبيخ الغدالي 

لى معالجة المغة بؾصفيا حكيقة واقعية في وضعيا الخاىؽ إلى االنرخاؼ إويجعؾ 
المغة السعاصخ الحي اخخج ىحه القزية وىحا التؾجو مؽ الغدالي ثشدجؼ مع تؾجو عمؼ 

 ليوإتكّيؽ ال يسكؽ االستشاد  ألنومؽ البحث والدبب في ذلػ 

 (الزادلغة )سبب تدسية العربية 

ييا ة بمغة الزاد بدبب احتؾائيا عمى حخؼ الزاد السؾجؾد فسّسيت المغة العخبي  
فرح مؽ نظق ألى أف العخب ىؼ إ باإلضافةخخى دوف غيخىا مؽ لغات العالؼ األ

حيث  صعب الحخوؼ ُنظقا  أالسعخوؼ أّف حخؼ الزاد يعتبخ مؽ بيحا الحخؼ فسؽ 
وف أّية ىل العخبية اترفؾا بقجرتيؼ عمى الشظق بيحا الحخؼ بديؾلة ويدخ دأ أّف 



لى أّف االشخاص الحثؽ ال ثتكمسؾف العخبية كمغة أصمية إويذار , و صعؾبةأمعاناة 
صمية ىحا و في ايجاد بجثل عشو في لغتيؼ األيججوف صعؾبة في نظق ىحا الحخؼ 

 .ىؾ سبب تدسية العخبية بمغة الزاد

 العربية خرائص المغة

المغة العخبية لغة عغيسة شيج ليا القاصي والجاني وكثيخ مؽ الجارسيؽ والسدتذخقيؽ 
: )المغة  في وصفيا قائال   مؽ أمثاؿ ارسشت ريشاف في كتابو )تاريخ المغات الدامية (

العخبية فاقت أخؾاتيا بكثخة مفخداتيا ورقة معانييا وحدؽ نغاميا, عيخت كاممة مؽ 
ومؽ السعخوؼ  خيتاغ )المغة العخبية أغشى لغات العالؼ (ف األلسانيغيخ تجرج ويقؾؿ 

 فأنياأّف لكل لغة خرائص تسيدىا عؽ سائخ المغات وفيسا يخص المغة العخبية 
 امتازت بسجسؾعة مؽ الخرائص مؽ أىسيا :

كؼ كبيخ مؽ السؾاد  فالشاعخ في السعجؼ المغؾي يجج نفدو أماـ غزارة  السفردات-1
الجحر) د . ر.س (  ؿ  ه يذتق مشيا العجثج مؽ الكمسات مثاف كل مادأالمغؾية حيث 

يذتق مشيا الكمسات )درس , ثجرس ,دْرس , تجريذ ,  السادةو ىحه أىحا الجحر 
مجرسة  , دراسة ....( وكحلػ الجحر) ع , ؿ , ـ ( يذتق مشيا الكمسات )عّمؼ , يعمؼ 

أف ىحه الخاصية  (, عمؼ, يعمسؾف , عمؼ ,عالمة معمؾمة , عميؼ , معمؾمات, ...
ت عمى المغة العخبية مؽ مكشت المغة العخبية مؽ مؾاجيو تظؾرات العرخ وحافغ

 .االنجثار

شكاليا تجور حؾؿ أف السادة المغؾية بسختمف أوالسقرؾد بيا  الطبيعة االشتقاقية -2
و)الجشيؽ( الظفل السختبئ في معشى بعيشو فسثال )الجْؽ( ثجؿ عمى الدتخ والخفاء 

و أالبذخ و )السجشؾف( ىؾ الحي فقج  و)الجشة( ىي السكاف السختفي عؽ وأمبظؽ 
 .خفي عقمو



ف يكؾف لمذيء الؾاحج العجثج مؽ السدسيات أو يقرج بيحه الخريرة  الترادف -3
 االثيؼ ...(  -اسامو -الزخغاـ-غزشفخ-)األسج( يدسى )بالميث الجالة عميو مثال 

 األبيض ...(  -البتار -القاطع -السيشج -الحداـ-وكحلػ )الديف( يدسى )الراـر  

كثخ مؽ بعض الكمسات ودمجيا مع بعزيا مثل أو أخح حخؼ أ:وىؾ  الشحت -4
 .ال باهلل إيؼ و الحؾقمة مؽ ال حؾؿ وال قؾة البدسمة مؽ بدؼ هللا الخحسؽ الخح

بالشغؼ ذ تتسيد المغة العخبية إويقرج بالجخس ) الشغؼ (   )الجرس وااليقاع( -5
يقاعية إ ةلكمسات العخبية جخس رائع ودقا الستأتي مؽ مؾسيكية مقاطعيا ففي الجسيل

 .بحدب السقاـ مسا يجعل الشص ثتباثؽ بحدب طبقات الكالـ واجؾائو السحيظة بو

ويقرج بيا االستعارة والسجاز وىسا استعساؿ المفظ في مؾضع ال  )االتداع(-6
ىشا  باألسج( يقرج  سجا  أىجت عالقة لو بو مع استخجاـ قخيشة تجؿ عميو مثل ) شا

سج ونقرج بو ف السعشى واضح فشقؾؿ )جاء األجل الذجاع وقج تأتي بجوف قخيشة ألالخ 
 الخجل الذجاع(

 

 

 

 

 

 

 



 اعج المغة العربية ) الشحه ( .قه 

 أقدام الكالم : 

 . حخؼ 1. فعل 2. إسؼ 3الكمسة في المغة العخبّية تقدؼ عمى ثالثة أقداـ: 

: ىؾ كّل ما ثجّلشا عمى معشى غيخ مقتخف بدمؽ معّيؽ , وىؾ يذيخ إلى  االسؼ -أّوال  
إنداف , أو حيؾاف , أو نبات , أو مكاف , أو صفة , أو زماف بجوف التقّيج بدمؽ 
حجوث الذيء . ومؽ عالماتو قبؾلو لػ ) أؿ التعخيف ( والتشؾيؽ , وقبؾلو ألحخؼ 

 الشجاء , وأحخؼ الجخ. 

 مغة العربّية: أنهاع االسم في ال

ا. اسؼ جامج : وىؾ ما لؼ يذتق مؽ غيخه في المغة , كأسساء الحيؾاف أو أسساء 
الشبات أو أسساء السكاف , وغيخىا . مثل :كتاب , شجخة, أسج , نعشاع , بختقاؿ , 

 بيت لحؼ , القجس. الشجف , ميداف .

عشى الؾصف. واألسساء . اسؼ مذتق : السذتق اسؼ اشُتقَّ )ُأِخَح( مؽ ِفْعِمِو, وفيو م2
اسؼ -الرفة السذبية  -صيغ السبالغة -اسؼ السفعؾؿ -السذتقة ىي : اسؼ الفاعل 

 اسؼ اآللة :  -اسؼ الدماف اسؼ السكاف -التفزيل

 السرجر: فيؼ , زراعة , صشاعة , مذاركة , قتاؿ .  -أ 

 اسؼ الفاعل : كاتب , دارس , قاتل , صانع , ماىخ.  -ب 

 اسؼ السفعؾؿ : مكتؾب , مزخوب , مجعّؾ , مقخوء , مدسؾع .  -ج 

 الرفة السذّبية : حسخاء , صفخاء , عزباف , عظذاف , شجاع .  -د 

 اسؼ التفزيل : أكبخ, أحدؽ , أفزل , أصغخ , أكـخ , أعمؼ .  -ىػ 

 صيغة السبالغة: كّحاب, كّفار, ماّلء .  -و

 ب , مميى , مجمذ , مؾرد . اسؼ الدماف والسكاف : ممعب , مكت -ز



 اسؼ اآللة : غّدالة , مظخقة , مبخد  , مقذخة .  -ح 

 :(1)عالمات االسم

 , كالفخس والُغالـ, والكتاب.اللف والالَّمػػ قبؾلو 3

: والسخاد بو قبؾلو الكمسة عالمة الجخ, وإف أكاف الجخ بالحخؼ, أـ  الجرػػػػػ 2
باإلضافة, أـ بالتبعية, مثل قؾلشا )بدؼ هللا الخحسؽ الخحيؼ(  الباء حخؼ جخ, و )اسؼ( 
مجخور بالباء واسؼ الجاللة )هللا( مجخور باإلضافة و )الخحسؽ( مجخور بالتبعية؛ ألنو 

 بعية؛ ألنو نعت ثاف هلل.نعت, و )الخحيؼ( كحلػ مجخور بالت

 .والتقيت بطالِب عمٍم مججِّ  كتبُت بقمِم حبٍر سائٍل. وكحلػ قؾلشا : 

: ىؾ نؾف ساكشة زائجة تمحُق آخخ األسساء لفغا , ال خظا  لغيخ تؾكيج, نحؾ التشهينػػػػػ 1
: زيٍج, ورجٍل, وصٍو, ومدمساٍت؛ فيحه وما أشبييا أسساء بجليل وجؾد التشؾيؽ في 

 كحلػ قؾؿ الذاعخ:آخخىا. و 

 تعّمم فميس السرء يهلج عالسا     وليس أخه عمٍم كسن هه جاهل            

فالكمسات )عالسا , عمٍؼ, جاىٌل( أسساء وليدت أفعاال  وال حخوفا ؛ ألف التشؾيؽ لحق في 
 آخخىا.

: أي أف الكمسة إذا دخل عمييا حخؼ نجاء, وقبمت ذلػ, فيحا دليل عمى الشجاءػػػػ 4
يا, مثل : يا طالُب و يا مدافُخ, ويا عسُخ. وقج يححؼ حخؼ الشجاء, ويبقى اسسيت

 السشادى مثل قؾلو تعالى: )ُثؾسُف أعِخْض عؽ ىحا( أي يا ثؾسف.

ػػػػ االسشاد : وىؾ صحة وقؾع االسؼ مدشجا  إليو, أي إثبات أمخ لو, أو نفيو عشو, أو 5
ؽ مجتيجوف, اجتيج في طمبو مشو, نحؾ : نجح السجتيج. لؼ ثشجح السيسل, نح

دروسػ. واإلسشاد أنفع العالمات السحكؾرة لالسؼ, حيث ندتجؿ بو عمى اسسية 
 الزسائخ التي ال تقبل )اؿ( وال التشؾيؽ, وال أي عالمة مؽ عالمات األسساء األخخى.

                                                           
. واللغة العربية لغير االختصاص, أ. م. د 16ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى, البن هشام األنصاري:  -1

 .7- 5كريم علكم الكعبي:



 :  الفعل -ثانيا  

قتخنُا ىؾ كل لفظ أو كمسة تجّلشا عمى حجث معّيؽ في زمشو الخاص بو , والفعل يكؾف م
 بدمؽ حجوث الذيء . 

 أنهاع الفعل حدب الزمن : 

 فعل ماض: كتب درَس, قخَأ, لعَب, فّكَخ.  -أ

 ب. فعل مزارع: يكتب, ثجرس, يقخأ, ثمعب, يفّكخ. 

 ج. فعل أمخ: أكتب, أدرس, أقخأ, العب, فّكخ. 

 تقديؼ الفعل إلى أنؾاع عجثجة أخخى :

 . تقديؼ الفعل حدب الرّحة واالعتالؿ. 3 

 . تقديؼ الفعل حدب الجسؾد واالشتقاؽ )البشاء واإلعخاب(. 2

 . تقديؼ الفعل حدب السجّخد والسديج. 1

 . تقديؼ الفعل حدب السجيؾلّية والسعمؾمّية.4

 عالمات الفعل

 لمفعل عالمات يعرف بها مشها:

, وأنِت ساعجِت السحتاج. فتاء ـــ تاء الفاعل1 , نحؾ : شكخُتػ ألنػ نرخَت السغمـؾ
فاعل تاء متحخكة تترل في آخخ الفعل الساضي. وتكؾف مزسؾمة لمستكمؼ في ال

 )شكخُت( ومفتؾحة لمسخاطب في )نرخَت( ومكدؾرة لمسخاطبة في )ساعجِت(

, نحؾ: اجتيجْت فاطسة, ونجحْت في االمتحاف. وىحه التاء تاء التأنيث الداكشةػػػ 2
ج تكؾف ساكشة وال تتحخؾ تمحق آخخ الفعل الساضي وتجؿ عمى أف الفاعل مؤنث. وق

, فالتاء تحخكت بالكدخة, وذلػ  2إال لعارض نحؾ قؾلو تعالى: )وقالْت امخأُة العديد(
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 51سورة يوسف:  -



راجع اللتقاء الداكشيؽ.  فالفعل الساضي ُحكسُو في األصل البشاُء عمى الفتح. وقج 
يخخج إلى الزؼ, إذا اتَّرمت بو واو الجساعة, كقؾلػ: قامؾا وقعجوا, وإلى الدكؾف, 
أذا اتَّرل بو الزسيخ السخفؾع الستحخؾ, كقؾلػ: ُقسُت وَقعجُت, وُقسشا وَقعجنا, ونؾف 

 عجَف. الشَّدؾة : ُقْسَؽ وقَ 

: وىي تمحق فعمي السزارع واألمخ, نحؾ: أنت تجيجثؽ المغة ياء السخاطبةػػػػ 1 
العخبية, فحافغي عمى ذلػ. فالفعل )تجيجثؽ( فعل مزارع اترمت بو ياء السخاطبة, 
وكحلػ )حافغي( فعل أمخ اترمت بو ياء السخاطبة. ومثمو قؾلو تعالى: ) يا َمخيُؼ 

. فاألفعاؿ ) اقشتي , اسججي , اركعي( 1كعي مع الخَّاكعيؽ(اقُشتي لَخبَِّػ واسُججي وار 
 أفعاؿ أمخ اترمت بيا ياء السخاطبة.

: وىي تترل بالفعل السزارع, وفعل األمخ, وىحه الشؾف ثقيمة شجثجة, نهن التهكيجػػػػ 4
نحؾ: وهللا ألرفعّؽ راية بالدي عالية. وقج اجتسعت نؾنا التؾكيج الثقيمة والخفيفة في 

عالى: )ولِئْؽ لْؼ َيفعْل ما آُمخُه لُيدَجَشؽَّ وليكؾنا  مؽ الراغخيؽ( فالفعل )يدجشّؽ( قؾلو ت
اترمت بو نؾف التؾكيج الثقيمة فقج اترمت بو نؾف التؾكيج الخفيفة, أما الفعل )يكؾنا( 

 فقج اترمت بو نؾف التؾكيج الخفيفة, والتي قمبت ألفا  عمى قخاءة الكؾفييؽ.

وقج, وسؾؼ( عمى األفعاؿ مثل : سيشجح , قج ثشجح وسؾؼ وىشاؾ دخؾؿ )الديؽ, 
ثشجح. فإف دلت الكمسة بريغتيا عمى ما ثجؿ عميو الفعل, ولكشيا لؼ تقبل عالماتو, 
( بسعشى اتزجخ و )آه( بسعشى أتؾجع,  فميدت بفعل, وإنسا ىي اسؼ فعل, نحؾ : )أؼٍّ

 )وصو( بسعشى أسكت.

 

 

 

 

                                                           
3

 43سورة : آل عمران :  -



 الحرف – ثالثا  

ي نفدو, وإنسا ثجؿ عمى معشى في غيخه, مثل: )في , ىؾ ما ال ثجؿ عمى معشى ف
إلى, عؽ, عمى, بل, مؽ, إف( ويسكؽ القؾؿ: إف وعيفة الحخوؼ ىي ربط األحجاث 

 بالحوات, واألفعاؿ باألسساء.

والحخؼ كسا تقجـ ال يغيخ معشاه إاّل مؽ خالؿ وضعو في الجسمة, فمؾ قمشا: )مؽ, 
ه عشجما نقخأ قؾلو تعالى: ] ُسبحاَف اّلحي إلى( ال يغيخ ليا معشى, ولكؽ ثتزح معشا

فالحخؼ )مؽ( في اآلية  4أسخى بعبجه ليال  مؽ السدجج الحخاـ إلى السدجج األقرى[
 يفيج ابتجاء اإلسخاء, )وإلى( تفيج نياية اإلسخاء, والحخوؼ في مجسميا تشقدؼ عمى:

ؿ: ىل نجح ػػػػ حخوؼ مذتخكة بيؽ االسساء واألفعاؿ, مثل حخوؼ االستفياـ, نقؾ 3
 دمحم ؟ وىل دمحم ثشجح؟

 ػػػػ حخوؼ تختص باألسساء وال تجخل عمى األفعاؿ مشيا حخوؼ الجخ.2

ػػػػ حخوؼ تختص باألفعاؿ وال تجخل عمى األسساء, مثل أحخؼ الشفي: )لؼ, ولؽ, 1
 وال, والت, لّسا(  لؼ ثخسب, ال تيسل واجبػ. 

 .أنؾاع أخخى كثيخة . أحخؼ الذخط : إف, إذ, لؾال, لؾ, لؾما. وغيخىا4
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 1سورة االسراء:  -


