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ن ، وتكون عالمة جره الفتحة نٌابة عن الكسرة.  * الممنوع من الصرف هو اسم معرب ال ٌنوَّ

 لعلة واحدة:ما ٌمنع من الصرف   -أ

 * ٌمنع االسم من الصرف لعلة واحدة فً األحوال الثالثة اآلتٌة :

 دنٌا. -إذا كان مختوماً بؤلف التؤنٌث المقصورة ، نحو : ذكرى  -1     

 صحراء . –إذا كان مختوماً بؤلف التؤنٌث الممـدودة ، نحو: حمراء  -2     

جمع تكسٌر ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان ، نحو:  إذا كان على صٌغة منتهى الجموع ، وهً كل -3     

 مساجد  ،أو ثالثة أوسطها ٌاء  ساكنة  نحو : مفاتٌح .

 ما ٌمنع من الصرف لعلتٌن  -ب

 * االسم الممنوع من الصرف لعلتٌن نوعان : العلم والصفة .

 فٌمنع العلم من الصرف فً المواضع التالٌة :  -1   

 العلم المإنث: -أ

 كان علًما مإنثـــــًا لفظــــًا ومعنى، مثل )عائشة، فاطمة، رقٌة، فوزٌة، مكة(. ( إذا 1)  

 ( وإذا كان علًما مذكًرا معنى مإنث لفًظا، مثل: )معاوٌة، حمزة، طلحة، عبٌدة(.2)  

 ( إذا كان علًما مإنًثا معنى مذكًرا لفًظا زائد على ثالثة  حروف، مثل: )زٌنب، سعاد، مرٌم، جهنم(.3)  

ا متحرك الوسط ، مثل )أمل، قمر، مضر، سحـَر، ملـَك، قَطر(.4)   ًٌ  ( إذا كان العلم المإنث ثالث

ا ساكن الوسط جاز منعه من الصرف وجاز صرفه واألحسن صرفه، مثل:  ملحوظه: -  ًٌ إذا كان العلم ثالث

ن، ودعد، وعدن، ومً(، فتقول : نجحت هنٌد أو هن -شمـ س  -مصـ ر  -د)هن     -د أٌت هنًدا أو هنر -د ُحس 

 مررت بهنٍد أو هنَد. 

ا  -ب  ًٌ  ،مثل: )إبراهٌم، ٌعقوب، إسماعٌل، شارون،  إسرائٌل(. إذا كان علًما أعجم

ا ساكن الوسط ٌصرف ، مثل: )نوح، هود، لوط، وخان(.  ملحوظة: - ًٌ ا ثالث ًٌ  إذا كان علًما أعجم

  ا تجمعهم عبارة )صن شمله(، مثل: )صالح، نوح، جمٌع أسماء األنبٌاء ممنوعة من الصرف إال م -        

 شعٌب، محمد، لوط، هود(. 
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 عمران(.  –شعبان  –مثل: )عثمان، عفان، مروان، رمضان  ، إذا كان علًما مختوًما بؤلف ونون زائدتٌن  -ج

 : ملحوظة: إذا كانت حروف االسم المختوم باأللف والنون أقل من ثالثة أحرف وجب صرفه، مثل  -     

 سنان، عنان، لسان، ضمان، جمان(. ألن األلف والنون فً هذه الحالة تكون أصلٌة غٌر زائدة.        

ا  -د ًٌ ، ومعنى التركٌب المزجً أن تتصل كلمتان بعضهما ببعض، وُتمزجا  إذا كان علًما مركًبا تركًٌبا مزج

، وبورتوفٌق، ومعدٌكرب، حتى تصٌرا     كالكلمة الواحدة، مثل: )حضرموت، وبعلبك، وبورسودان

 ونٌوٌورك، كفر الشٌخ(.

، بمعنى أنه ٌستخدم علًما وفعاًل  ، مثل: )أشرف، ٌزٌد، ٌنبع، تدمر،  إذا كان علًما على وزن الفعل -هـ 

(، أي ٌجوز استخدامه  ٌشكر، أمجد، أكرم، ٌزٌد، أحمد، أسعد، تغلب، ٌعرب، ٌشكر، ٌسلم، ٌنبع، شمر، تعزَّ

  على التفوق، أو كاسم مثل: أحمُد أخً(.كفعل مثل: أحمُد هللا

 نحو : عمرو زحل. إذا كان علًما عـلى وزن } فُـَعــــل  { -و

 وتمنع الصفة من الصرف فً المواضع التالٌــة : - 2 

 " ، مثل: إذا كانت صفة على وزن " َفعالن " للمذكر، والتً مإنثها على وزن "فعلى  -أ      

 عطشى، جوعان مإنثها جوعى، غضبان مإنثها غضبى، ظمآن مإنثها ظمؤى()عطشان مإنثها         

،  مثل: )أحمر، أصفر، أبٌض، أسود، أخضر، أفضل، أعرج، أعور، كل صفة على وزن "أفعل"    -ب     

 أحسن(. 

أما ما كان صفة على وزن أفعل، ولحقته تاء التؤنٌث فال ٌمنع من الصرف. مثل: )أرمل مإنثه  ملحوظة: -

 لة، أربع ومإنثها أربعة(. فنقول: مررت برجل أرمٍل، وذهبت مع نسوة أربٍع. بالتنوٌن والجر بالكسرة.أرم

، مثل: )أحاد: َموحد، ُثناء: ( 11إلى  1وإذا كانت صفة على وزن فُعال أو مفعل من األعداد )من   -ب    

ثمان: مثمن، تساع:  مثنى، ثالث: مثلث، رباع: مربع، خماس: مخمس، سداس: مسدس، سباع: مسبع،

 متسع، عشار: معشر(. 

 ، مثل: كلمة )أخر( وهى جمع كلمة )أخرى(، والمذكر منها )آخر( أي صفة على وزن )فُعل(   -ج    

 إعراب الممنوع من الصرف-

ٌُجرُّ  -1 ٌُنصب وعالمة نصبه الفتحة ، و ٌُرفع الممنوع من الصرف } التنوٌن { وعالمة رفعه الضمة ، و

 ره الفتحة نٌابة عن الكسرة.وعالمُة  ج

 إذا أُ ضـٌــف الـمـمـنــوع مــن الـصــرف، أو كـان ُمـَحــّلـَى بـ } أل { فــإن عـالمـة جـــره الـكـســـرة. -2
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 رالمعجم:هو كتاب نكشف فٌه عن معنى الكلمات وضبط بنٌتها وأخذ الماضً والمضارع واألمر وأخذ المصاد

 . ........إلخو ..

 لمات المعجم مرتبة حسب ترتٌب الحروف الهجائٌة وأصل الكلمة تسمى )مادة( ك -

 الحرف األول ٌسمى )باًبا( الحرف الثانً ٌسمى )فصاًل( مع مراعاة الحرف الثالث .  -

 كٌفٌة الكشف فً المعجم: )خطوات الكشف فً المعجم(

استخرج ــ خرج،  -ا األصلٌة، مثل:إذا كان فً الكلمة حروف زٌادة نحذفها ونرد الكلمة إلى حروفه - 1

 انتصر ـ نصر.

 إذا كانت الكلمة مثنى أو جمع نردها إلى المفرد،مثل: الرجال ــ رجل، الرجالن ـــرجل، البٌوت ــ بٌت. -2

 صبح. -وضع ، مصباح  -االسم المشتق ٌرد إلى فعله ، موضوع  -3

 وصف. -وزن، صفة  -بٌع، قل ـــ قول، زن   -إذا كان فً الكلمة حرف  أصلً محذوف نرده ، مثل: بع  -4

الحرف المبدل ٌرد إلى أصله ، مثل تراث أصلها وراث من الفعل  ورث )باب الواو فصل الراء مع مراعاة  -5

 الثاء(،   مٌزان أصلها موزان من الفعل وزن )باب الواو فصل الزاي مع مراعاة النون(.

الٌاء( عن طرٌق إما  –باأللف نرد األلف إلى أصلها )الواو إذا كانت الكلمة معتلة الوسط أو اآلخر  - 6

 سمو، باع ــــ ٌبٌع ــــ بٌع، نام ــــــ نوم. -ٌسمو  -قول، سمى  -ٌقول  -المضارع أو المصدر،  مثل: قال 

 حقق -إذا كان فً الكلمة حرف مضعف علٌنا فك هذا التضعٌف، مثل:  مّد ــ مدد، شّد ــ شدد، حّق  -7

ة التً بها قلب مكانً ٌجب رد الحرف إلى مكانه ، مثال حادي أصلها واحد واأللف زائدة نبحث عنها الكلم -8

فً )باب الواو فصل الحاء مع مراعاة الدال( جاه أصلها وجه نبحث عنها فً )باب الواو فصل الجٌم مع 

 مراعاة الهاء(.

 ٌقول ــــــ قول، قل ـــــ قول. -،  مثال: إذا كانت الكلمة فعاًل مضارًعا أو أمًرا نحولها إلى الماضً -9

 مالحظات مهمة:

إذا زادت الحروف األصلٌة عن ثالثة حروف نكتفً فً البحث  على الحروف الثالثة األولى فنبحث عن  – 1

)جعفر( فً باب الجٌم فصل العٌن مع مراعاة الفاء  ، ونبحث عن) دحرج (فً باب الدال فصل الحاءمع 

 مراعاة الراء.

 أشهر المعاجم اللغوٌة: مختار الصحاح، المعجم الوجٌز، المعجم الوسٌط، المصباح المنٌر، . - 2
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القاموس المحٌط: نكشف فٌه عن الكلمات بالطرٌقة اآلتٌة: باب الحرف األخٌر فصل الحرف األول مع  - 3

 مراعاة الحرف الثانً.

 كلمة والكشف عنها فً المعجم 111أهم 

المادة  الكلمة

 األصلٌة

 المادة الكلمة

 األصلٌة

المادٌة  الكلمة

 األصلٌة

 المادة الكلمة

 األصلٌة

 حول   استحالة  قرر   استقر  حٌى   حٌاة  جوب   ٌستجٌب 

 نوس   الناس  زهر   ازدهار  نجز   إنجازات  عون   ٌستعٌن 

 أنس   إنسان  ضلع   اضطالع  ونً   مٌناء  فٌد   ٌستفٌد 

 وطن   استٌطان  عنق   اعتناق  ذٌع   مذٌاع  جور   ٌستجٌر 

 سلم   استسالم  ضهد   اضطهاد  عون   أعان  حوج   احتٌاجات 

 دور   إدارة  سنو   سنة  شطن/شٌط شٌطان  جول   مجاالت 

 دٌن   إدانـة  علو   ٌستعلى  نمو   تنمٌة  صون   الصٌانة 

 شور   إشارة  رود   إرادة  فتً   فتى  هون   ٌستهٌن 

 موت   استماتة  عود   استعادة  بنً   بناء  نبه   ٌنتبهون 

 طول   إطالة  بٌد   إبادة  فنً   التفانً  وسم   ٌتسم/ سمة

 وضح   اإلٌضاح  سمو   سماء  عون   تعاون  وكل   ٌتكل 

 أثر   اإلٌثار  حقق   تحقٌق  مٌد   مٌدان  وحد   ٌتحد 

 أثر   اآلثار  طمأن   اطمئنان  شرر   الشرور  وثق   ثقة/مٌثاق 

 رخو   استرخاء  وصف   صفة  تٌح   المتاح  وهم   اتهام 

ٌّة  نفع   انتفاع   روض   الرٌاضة  عود   األعٌاد  مدن   مدن

 وزن   مٌزان  خٌر   استخار  بوح   االستباحة  أخذ   ٌتخذ 

 ضٌف   أضاف  نور   ٌستنٌر  حلل   االحتالل  وفد   إٌفاد 

 فٌض   أفاض  ثور   إثارة  ولً   استٌالء  حلل   احتلّ  

 علو   التعالً  ضلع   اضطالع  ضٌع   الضٌاع  همم  اهتم   

 عوق   العائق  ٌدي   ٌد  وجد   إٌجاد  سوس   سٌاسة 

 عدو   أعداء  فتو   استفتاء  نصف   اإلنصاف  قصو   األقصى 

 زحم   ازدحام  رضو   استرضاء  دوم   المستدٌمة وهب   هبة 

 ضرب   اضطراب  لغو   اللغة  أمن   اإلٌمان  رمً   الرماٌة 

 رسو   أرسى  سبح   سباحة  طوع   االستطاعة وهب   هبة 

 بٌن   ٌستبٌن  ضوء   اإلضاءة  خون   الخٌانة  أرخ   تارٌخ 
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 تدريبات على الممنوع من الصرف والكشف في المعجم

 بين البدائل المتاحةس: تخير الصواب من 

 (:سماء ــ صحراء ــ إنشاء ــ كساء: )  هنا الصرف من الممنوع:  1س

 سماء ــ ׄ   صحراء ــ ׄ   إنشاء ــ ׄ   كساء ׄ  

  : لـــ الصرف من ممنوعتان( . مدارس – سلمى:)  2س

 واحدة علة - ٌنعلت ׄ     واحدة علة - واحدة علة ׄ          علتٌن – علتٌن ׄ               علتٌن – واحدة علة ׄ  

  :هً واحد لسبب الصرف من الممنوعة الكلمة(  محارٌب - أحمر -ب زٌن – عطشان: ) 3س

 محارٌب - ׄ      أحمر - ׄ                       زٌنب – ׄ   عطشان ׄ  

 :  الجملة تكون ، الفتحة الكلمة جر عالمة جعل عند(.. مالعب:)  4س

 المجهزة المالعب فً الالعبون ٌتدرب ׄ                           مجهزة مالعب فً الالعبون ٌتدرب ׄ  

 المالعب فً الالعبون ٌتدرب ׄ    النادي مالعب فً الالعبون ٌتدرب ׄ  

 * * : الصرف من(  رمضان)  منع سبب:  5س

 أحرف ثالثة على زائد أعجمى علم ׄ     فعالن وزن على صفة ׄ  

  ٌنزائدت ونون بؤلف مختوم علم ׄ       الفعل وزن على علم ׄ  

  : إعرابها( مسارح) كلمة ــ اإلعالم مدٌنة بمسارح مررت:  6س

 بالفتحة مجرور اسم ׄ     بالكسرة مجرور اسم ׄ  

 بالفتحة مجرور به مفعول ׄ      بالفتحة منصوب به مفعول ׄ  

 : هً المصروفة الكلمة( ... أعرج – سنان -د معاب – مغانٍ : ) 7س

 أعرج - ׄ   سنان - ׄ   معابد - ׄ   مغانٍ  ׄ  

 فً مجرورة( مصابٌح) كلمة.....  الطرٌق فً البٌوت بمصابٌح مررت - الطرٌق فً مضٌئة بمصابٌح مررت:  8س
 :الترتٌب على جرها وعالمة الجملتٌن

 الفتحة - الفتحة ׄ   الفتحة - الكسرة ׄ   الكسرة - الكسرة ׄ   الكسرة - الفتحة ׄ  

  ) : مرتضى ــ مصطفى ــ ظمىع ــ فتى: )  التالٌة الكلمات بٌن الصرفمن من الممنوع: : 9س

 مرتضى ــ ׄ   مصطفى ــ ׄ   عظمى ــ ׄ   فتى - ׄ  

  : هو منها الصرف من الممنوع وغٌر للمذكر أعالم(  شعبان ــ إحسان ــ عثمان ــ عمران: )  11س

 عفان ׄ   إحسان ׄ   شعبان ׄ   رمضان ׄ  

  : ببالترتٌ الكلمات هذه منع سبب( أحمد ــ عطشان ــ اسحاق ــ قواعد: : ) 11س

 الفعل وزن على صفة ــ زائدتٌن ونون بؤلف منته علم ـــ أعجمى علم ــ الجموع منتهى صٌغة ׄ  

 الفعل وزن على علم ــ زائدتان ونون بؤلف منته علم ـــ أعجمى علم ــ فواعل وزن على صفة ׄ  

 الفعل وزن على علم ــ فعالن وزن على صفة ـــ أعجمى علم ــ الجموع منتهى صٌغة ׄ  

 الفعل وزن على علم ــ فعالن وزن على صفة ـــ الفعل وزن على علم ــ فعالن وزن على صفة ׄ  

  : بالترتٌب الحالتٌن فى حكمه ، مإنث السم وعلم مذكر السم علم(  أسامة)  كلمة: : 12س

 مصروف ، مصروف ׄ   مصروف ، الصرف من ممنوع ׄ  

 الصرف نم ممنوع ، مصروف ׄ      الصرف من ممنوع ، الصرف من ممنوع ׄ  
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 :معاهد ــ محارٌب ــ صٌارفة ــ مصابٌح:)  عدا ما الصرف من ممنوعة األسماء هذه كل: : 13س

 معاهد   ׄ   محارٌب   ׄ   صٌارفة   ׄ   مصابٌح ׄ  

  : لعلتٌن الصرف من الممنوعة الكلمة: 14س

 دوابّ    ׄ                    فوازٌر   ׄ                     أصدقاء   ׄ   أعمى  ׄ  

  : مزجٌا تركٌبا المركبة األعالم نم: 15س

 والثالث الثانً   ׄ   بعلبك   ׄ   سعٌد بور   ׄ   هللا عبد   ׄ  

 : مادة فً"  احتٌاج"  كلمة عن المعجم فً نكشف: 16س

 ج ج ح   ׄ   ج و ح   ׄ   ج ي ح   ׄ   ج ا ح   ׄ  

 : مادة فً"  احتالل"  كلمة عن المعجم فً نكشف: : 17س

 ل ي ح   ׄ           ل ل ح   ׄ   ت ل ح   ׄ   ل ت ح   ׄ  

 :(اجتماعات – وحوش – انتصار: )الوجٌز المعجم فً ورودها بحسب التالٌة الكلمات رتب: : 18س

 وحوش – انتصار – اجتماعات ׄ     انتصار – وحوش – اجتماعات ׄ  

 وحوش –اجتماعات –انتصار ׄ      اجتماعات -وحوش – انتصار ׄ  

 (:قابل – ٌقف – صفة: )الوجٌز المعجم فً ورودها بحسب التالٌة الكلمات رتب: 19س

 قابل – صفة – ٌقف ׄ      صفة – ٌقف – قابل ׄ  

 ٌقف – قابل – صفة ׄ      ٌقف – صفة – قابل ׄ  

 (:اصطبار – انتظارׄ  اضطرا: )الوجٌز المعجم فً ورودها بحسب التالٌة الكلمات رتب: 21س

 اضطراب – انتظار – اصطبار ׄ     اصطبار – انتظار -ب اضطر ׄ  

 انتظار  -باضطرا – اصطبار ׄ       اصطبار  -باضطرا – نتظارا ׄ  

 (  https://dardery.site/archives/4038 التالًاضغط الرابط تؤكد من الحل اإللكترونً والللتدرٌب )
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