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 المقّدمة -أ

النعت تابع للمنعوت في حال نوع المذّكر أو المؤنث وفي حال إعراب الرّفع أو الّنصب  أو 
 ّّ الخفض وفي حال أرقام المفرد أو المثنى أو الجمع وفي حال المعرفة أو الّنكرة. وقد ثبت علميّبا أ

وال يببببادقعّل. بببب . وفاّببببدة الّنعبببت الّقفرقببببة بببببي  النعبببت يببببا دبببذكر بعببببد اأبببل ليبببببّي  بعبببض أحوالبببب  أو أحببب
المشقركي  في االأل. ثل إّ كاّ الموصوف يعرفة، ففاّدة الّنعت الّقوضيح. وإّ كباّ نكبرة، ففاّدتب  

 1القخصيص.

المراد يعنيباّ يخقلفباّ ببي  الوصبفي واةضبافة. دشبرا لنبا الوصبفية واةضبافة الكثيبر فبي كقب  
ّّ كثيببرا أحببول يعنببى الوصببفية واةضببافة. الوصببفية  ببو االأببل النحببو. حقببى فببي كقبب  النحببو  دجببادل أ

دقبع الكلمة السابقة ووظيفق   ي اتّقاّ الكلمة الذى نسب . أيا المقبوع الكلمة الذى وصف بها يثل 
الكقباب الجددبد. واةضببافة دميبل ضبد بعلببهما الببعض بببي  اأبمي  ماأبلا ةعربباع يعنبى المعرفببة او 

 شكل الملاف والملاف الي ، يثل كقاب يحّمد. القخصص. واةضافة فى
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 تعريف التركيب الوصفي والدالئل الخيرات -ب

 الوصفي -0

الجملة في اللغة العربية تخقلف ع  الجملة في اللغة األخرى. حيث أيكّو لعناصر الجملبة 
اللغة  باللغة العربية يعنى يخقلفة ويواف. وخط النهاّى المخقلف لسياق الجملة. لذلك في علل نحو

ّّ  2العربية دعرف وجود القوابع. قّدينا، في الكبالم علبى يرفوعبات األأبمان وينصبوباتها ويجروراتهبا، أ
االأببل درفببع إّ كبباّ تابعببا لمنفببوع، ودنصبب  إّ كبباّ تابعببا لمنصببوب، ودجببّر إّ كبباّ تابعببا لمجببرور. 

معنبى أنّهبا تعبرب إعبراب والقوابع  ي الكلمات القى ال دمسها اةعراب إال على أببيل القببع لغير با. ب
فببي  ببذا البحببث  ببي النعبببت و  3يببا قبلهببا. و ببي أربعببة أنببواع  ببي النعببت والقوكيبببد والبببدل والعرببف.

 المنعوت.

النعت مودسمى الصبفة أدلباا :  بو يبا دبذكر بعبد اأبل ليببّي  بعبض أحوالب  أو أحبوال يبادقعّل. 
 4جببان الرجببل المجقهببد .اليبب اا. جببان القلميببذ المجقهببداا، والثبباني نحببو : مم مم ببب . فبباألول نحببو :

والنعببت تببابع للمنعببوت فببي رفعبب  ونصببب  وخفلبب  وتعردفبب  وتنكيببرا تقببول قببام  دببد العاقببل ورادببت  دببدا 
 5العاقل ويررت بندد العاقل.

 دالّل الخيرات -6
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دالّببل الخيببرات  ببو الكقبباب مكقببابا دحقببوى علببى صببلوات للنبببى يحّمببد.  ببذا الكقبباب يبب  
جنولببى. يبببا دقبببرأ المجقمبببع اةأبباليى البببدالّل عنبببد تالخقفبببال باألعيببباد اةيببام يحّمبببد بببب  أبببليماّ ال

 اةأاليية.

 نعتأنواع ال -ج

ّّ أنببواع النعببت إلببى نببوعي  و ببي   ا النعببت السببببي. 6ا النعببت الحقيقببى، 0قببال فببؤاد النعمببة أ
ا الجملبة االأبمّية 3ا الشب  الجملة، 6ا االأل الظا ر، 0هي فوأيا النعت الحقيقى إلى ثالثة أنواع 

ا النعبببت 0أو الفعليّبببة. ويببب  يقولبببة فبببؤاد نعمبببة دبببدعمها الغالدينبببى أّ أنبببواع النعبببت إلبببى نبببوعي  و بببي 
 ا النعت السببي. 6الحقيقى، 

و نبباب بببي  يقولببة فببؤاد نعمببة والغالدينببى فببي أنببواع النعببت االخببقالف فببي وضببع قسببل النعببت  
 ى. وحينما يقولة الغالدينى أقساي  االخقالف.الحقيق

 النعت نوعاّ -0

 نعت حقيقى و و يا دّل على صفة في نفس يقبوع . -

 يثل : جان الرجل الفاضل

 األ ل  ارتباط بالمقبوع. و و يا دّل على صفة فينعت أببي  -

 6أخوا جان الرجل الفاضليثل : 

 النعت الحقيقى ثالثة أنواع : -6

 : القا رة يددنة عظيمة معظيمة : نعتا ا األ ظا ر يثل أ

 با شب  جملة مأي ظرف أو جار يجرورا.
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 يثل : للحّ. صوت فوق كل صوت مفوق : ظرف نعت لصوتا.

 تذاع ألحاّ ي  رواّع النغل مي  رواّع : جار يجرور نعت أللحاّا.

 جا جملة اأمية أو فعلية موال تقع الجملة نعقا اال إذا كاّ ينعوتها نكرةا

 : يلى دوم بردا قارص مبردا قارص :جملة اأمية نعت ليوما.يثل 

 7 ذا عمل دفيد مدفيد :جملة فعلية نعت لعملا.

فبببالمفرد ياكببباّ .يبببر جملبببة والشببببهها، وإّ كببباّ يثنبببى أوجمعبببا، نحبببو: جبببان الرجبببل العاقبببل، 
 .والرجالّ العاقالّ، والرجال العقالن

ّية ينعوتا بها، نحو : جان رجل دحمل كقابا، والّنعت الجملة أّ تقع الجملة الفعلّية أو اةأم
 .وجان رجل أبوا كردل

وال تقع الجملة نعقا للمعرفة، وإنّما تقع نعقا للنكرةكما رأدت. فإّ وقعت بعد المعرفة، كانت 
 في يوضع الحال ينها، نحو : جان علّي دحمل كقابا. إالّ إذا وقعت بعد المعّرف بمألا الجنسّية، 

ا لببب ، باعقببببار المعنبببى، ألنببب  فبببي المعنبببى نكبببرة، وأّ تجعبببل حببباال ينببب ، فيصبببح أّ تجعبببل نعقببب
 .باعقبار اللفظ، ألن  يعّرف لفظا بمألا، نحو : التخالط الرجل دعمل العمل السفهان

وشرط الجملة النعقّية مكالجملة الحاليّبة والجملبة الواقعبة خببراا أّ تكبّو جملبة خبردّبة مأي : 
ير دربرها بالمنعوت، أبوان أكباّ اللبمير يبذكوراّ نحبو : جبانني .ير طلبّيةا، وأّ تشقمل على ضم

رجل دحمل  .الي ، أو يسققرا، نحو : جبان رجبل دحمبل عصبا، أو يقبّدرا كقولب  تعبالى : وواتبيَقبوما دبوومي با 
نوى ِفيم ِ  ئ ا، والققددر : الَتجم يبم نِى نبوفمٌس عو م نبوفمٍس شو  .الي توجم
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أو الجار والمجبرور فبي يوضبع النعبت، كمبا دقعباّ فبي  والنعت الشب  بالجملة أّ دقع الظرف
الخبر والحال، على يبا تقبّدم، نحبو :مفبي البّدار رجبل أيبام الكرأبّيا، ومرأدبت رجبال علبى حصبان ا. 

 والنعت، في الحقيقة، إنّما  و يقعل. الظرف، أو حرف الجار، المحذوف.

كقولب  تعبالى : موقبال رجبل إذا نعت بمفرد وظبرف ويجبرور وجملبة، فالغالب  تبأخير الجملبة،  
فسببوف دببأتى اللبب  بقببوم دجببو  تقببددل الجملببة، كقولبب  أبببحان  يببؤي  يبب  نال فرعببّو دكببقل إدمنبب ا، و 

 8ودحّبّو أذلّة على المؤيني  أعنّة على الكفرد .
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يأنواع الوصف ىنعت حقيق  ينعت أبب   

 شب  الجملة

 جملة 

 األ ظا ر أو يفرد
جان يثل : 
 الفاضل الرجل

 أخوا

جان الرجل العاقل، يثل : 
ال والرجالّ العاقالّ، والرج

ءالعقال . 

جان رجل دحمل كقابا، يثل : 
 .وجان رجل أبوا كردل

 

 يثل :في الّدار رجل أيام

الكرأّي، ورأدت رجال على 
 حصان 
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 الرأل البياني : أنواع النعت

   

 الوصفي في كقاب دالّل الخيراتأيثلة القركي   -د

أببلل. كقبب  النبببي يحّمببد صببّلى اللبب  عليبب  و  صببلوات  ببو كقبباب دحقببوي علببىدالّببل الخيببرات 
 ببذا الكقبباب يبب  قبببل اةيببام يحّمببد ببب  أببليماّ الجنولببي. عببادة يببا دقببرأ المجقمببع اةأبباليي كقبباب 

 الّدالّل في وقت االحقفال باألعياد اةأاليية.

وتالوة القرانة القي تقل قرانتهبا .الببا يبا دبقل عب  طردب. ضببط اةدقباع   دالّل الخيراتف  قرانة 
أّ  وتيرة القعاّو يع األ.اني تسليمها. الشعر والرأالة إلى الصفحة القي دقل قرانتهبا و البّدالّل أدلبا 

 تكّو يادة للفكر للمسقمع. 

األحبد. وفبي  بذا في  ذاكقاب دالّل الخيرات أدلا  قاب أدام فبي اةأبالم يب  االثنبي  إلبى 
 ناب اثني  ي  االثني  و ما االثني  األول واألخير. في األأاس في كقباب الكقاب أدلا ليوم االثني  

المسبببقخدم يببب  قببببل المؤلبببف فبببي كقاببببة كقببباب دالّبببل الخيبببرات  بببو دالّبببل الخيبببرات الكثيبببر القركيببب  
 النعت. 

 يثل النعت الحقيقى

 الرودلاأرى  ب  الملك الجليل في اليل البهيل أ

 ليش عالية عايل ليش يحل حكل عالية كلمة الشا د
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قبول  فعل اأرى
 القان

م ع  - - - يبنى
 الفقح

فعل 
 ياض

حرف  ب
 الجار

       

يجرور  خفض يبنى اأناد األ ه
 بالبان

م ع  البان
 اللل

ضمير 
بار  
 يّقصل

األ  ض ظ اأرى فاعل - رفع ال األ الملك
 يفرد

نعت  - رفع ال األ الجليل
 حقيقى

األ  ض ظ اأرى
 يفرد

حرف  في
 الجار

       

يجرور  - خفض ال األ اليل
 بفي

األ  ب ظ في
 يفرد

نعت  - خفض ال األ البهيل
 حقيقى

األ  ب ظ في
 يفرد

نعت  - خفض ال األ الرودل
 حقيقى

األ  ب ظ في
 يفرد

 

 بذا يبا دفّسبر . 9ب  الملك الجليل في اليل البهيل الرودبل  اأرى  و ت الحقيقىعيثل ي  الن
وحكمببب  الرفبببع البببذى دعبببن  بالكقببباب الجبببايع  الرودبببلو  البهبببيل و الجليبببلحبببول النعبببت الحقيقبببى  بببو 
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الشبيخ الحباج وقبال  10.ي  بعض أحوال  أو أحبوال يبا دقعلب. و يا دذكر بعد األ ليب، الدروس العربية
ونصببب  وخفلبب  يحّمببد شببكري أونببس فببي كقبباب اأببعاف الرببالبي   ببو النعببت تببابع لمقبوعبب  فببي رفعبب  

  11وتعردف  وتنكيرا.

  األ ظا ر أو يفرديثل 

بليل  اِِّل البوباِقي اليبِذى الو دوَمبومَت صوبليى اللبَ  عولويمبِ  ووأو روِة الحويِّ البدي باِل نوظورو اِلوى َقدم بِ  ووالكومو باِل ووالَحسم بِالجومو
يمِر وواِةفملواِل.  12ووالخو

 ليش عالية عوايل ليش يحل حكل عالية كلمة الشا د
قبول  فعل نوظور

 القان
م ع  - - - يبنى

 الفقح
فعل 
 الماض

م ع  نظر فاعل رفع يبنى اأناد األ  و
 الفقح

ضمير 
يسققر 
 جوا ا

حرف  الى
 الجار

- - - - - - - 

يجرور  - خفض اضافة األ َقدرةِ 
 بإلى

األ  ب ظ إلى
 يفرد

يلاف  - خفض ال األ الحيِّ 
 الي 

األ  ب ظ قدرة
 يفرد

اّلِ  نعت  - خفض ال األ الدي
 حقيقى

األ  ب ظ قدرة
 يفرد
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نعت  - خفض ال األ البواِقي
 حقيقى

ب م ع  قدرة
 اليان

األ 
 ينقوص

 

 :يثل جملة اةأمّية أو الفعلّية 

 جان رجل دحمل كقابا 

 ليش عالية عوايل ليش يحل حكل عالية كلمة الشا د
قبول  فعل جان

 القان
م ع  - - - يبنى

 الفقح
فعل 
 ياضى

األ  ض ظ جان فاعل - رفع تنود  األ رجل
 يفرد

يرفوع  - رفع ي فعل دحمل
 لجان

يلارع  ض ظ   جان
ص 

 االخير
م ع  دحمل فاعل رفع يبنى اأناد األ  و

 الفقح
ض 

يسققر 
 جوا ا

يفعول  - نص  تنود  األ كقابا
 ب 

األ  ف ظ دحمل
 يفرد

 نعت ينعوت. الجملة ي  الفعل والفاعل والمفعول ب  في يحل رفع

 يثل النعت السببي :

 جان الرجل الفاضل أخوا

 ليش عالية عوايل ليش يحل حكل عالية كلمة الشا د
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قبول  فعل جان
 القان

م ع  - - - يبني
 الفقح

فعل 
 ياضى

األ  ض ظ جان فاعل - رفع ال األ الرجل
 يفرد

نعت  - رفع ال األ الفاضل
 أببي

األ  ض ظ جان
 يفرد

ي   واو الرجل فاعل - رفع إضافة األ أخو
أأمان 
 الخمسة

يلاف  خفض يبنى اأناد األ ه
 إلي 

م ع  أخو
 السكّو

ضمير 
بار  
 يقصل

 

 خالصة  -ه

النعت مودسمى الصفة أدلاا :  و يا دبذكر بعبد اأبل ليببّي  بعبض أحوالب  أو أحبوال يبادقعّل.  
ّّ أنواع النعت إلى نوعي  و ي .و ب  السبببي. وأيبا النعبت الحقيقبى ا النعبت 6ا النعت الحقيقى، 0أ

يثبل يب   ا الجملبة االأبمّية أو الفعليّبة.3ا الشب  الجملة، 6ا االأل الظا ر، 0إلى ثالثة أنواع و ي 
ببِ  النعببت  بباِل ووالَحسم ببليل بِالجومو اِِّل البوبباِقي اليببِذى الو دوَمببومَت صوببليى اللببَ  عولويمببِ  ووأو ببيِّ الببدي روِة الحو نوظوببرو اِلوببى قَببدم

يمِر وواِةفملوالِ ووالكو   .مواِل ووالخو
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في  ذاكقاب دالّل الخيرات أدلا  قاب أدام في اةأالم ي  االثني  إلى األحد. وفبي  بذا   
الكقاب أدلا ليوم االثني   ناب اثني  ي  االثني  و ما االثني  األول واألخير. في األأاس في كقباب 

لمؤلبببف فبببي كقاببببة كقببباب دالّبببل الخيبببرات  بببو دالّبببل الخيبببرات الكثيبببر القركيببب  المسبببقخدم يببب  قببببل ا
 النعت.
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