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 هسبال                                                    

 

، يًدالي١ ع٢ً ْطب١ غ٤ٞ إىل  ٖٛ إسبام ٜا٤ َػدد٠ آخس االضِ ، َهطٛز َا قبًٗا :  هسبال

ٞٓ ، ٚتط٢ُ ٖرٙ ايٝا٤ املػدد٠ : آخس ٟٓ ، ٚذاى عسأق ٜتهٕٛ ،   ايٓطب ٜا٤، سٝح تكٍٛ : ٖرا َصِس

ٟٓحنٜٛٚتطح ذيو يف ، ايٓطب َٔ املٓطٛب ، ٚاملٓطٛب إيٝ٘ ، ٚٚض١ًٝ ايٓطب    . : شْٜد َصِس

 االضِ ايرٟ تتصٌ بآخسٙ ٜا٤ ايٓطب "َصس".: ٖٛ ٛب إيٝ٘املٓط -

ٍٓ عًٝ٘ ٖٛ:  ٓطٛبامل - ٟٓ" ٚع٢ًايػ٤ٞ ايرٟ تد َٔصِس  .أْٓ٘ َستبط َٚتصٌ مبا قبً٘"

 ٖٞ ايٝا٤ املػدد٠ اييت تًشل بآخس االضِ .:  ٚض١ًٝ ايٓطب -
 

 : دالالت الهسب

 :  دالالت َتعدد٠ ، َٓٗا َا ًٜٞ ٓطب يً

ٞٓ ، حنٛ :  ايدالي١ ع٢ً ايدٜٔ-1 ٞٓ ، ْصسأْ ٞٓ ، َطٝٔش َٔ  . إضال

ٟٓ ، حنٛ :  ايدالي١ ع٢ً املٛاطٔ-2 ٟٓ ، ضعٛٔد ٞٓ ، َصِس  .عسأق

3-ٓٞ ٟٓ ، تسٔن ٞٓ ، ٖٓٔد  . ايدالي١ ع٢ً ازبٓظ ، حنٛ : عسٔب

4- ٟٓ ٞٓ ، دباِز ٞٓ ، صٓأع  . ايدالي١ ع٢ً اسبسف١ ، حنٛ:  شزأع

ٞٓ ، ذٖيٓب . -5 ٟٓ ، فط  ايدالي١ ع٢ً صف١ َٔ ايصفات ، حنٛ : حبِس
 

 : الهسب إىل ما آخره تاء تأنًح 

إذا نإ آخس االضِ تا٤ تأْٝح ٚدب سرفٗا يف ايٓطب ، ٚايطبب يف سرفٗا ؛ ألْٖٗا يٛبكٝت 

ّٛا بني االضِ ٜٚا٤ ايٓطب  ّٛا  –يٛقعت سػ ٚالدتُع يف ايه١ًُ عالَتا تأْٝح إذا نإ  –ٖٚٞ ال تكع سػ

 االضِ َؤّْجا ، فتكٍٛ : عا٥ػت١ٝ ، ٖٚرا ال جيٛش .

 َٚجاٍ ذيو : 

ٟٓ= ق ٟٓ   + قاٖس٠  -  ذبرف ايتا٤   اِٖس

ٞٓ ٟٓ  ١  + ـَه -  ذبرف ايتا٤   = َٔه
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 :  الهسب إىل املقصىر

املكصٛز : ٖٛ نٌ اضِ آخسٙ أيف الش١َ ، قبً٘ فتش١ ، فإذا ْطبت إيٝ٘ فال خيًٛ إٔ تهٕٛ األيف 

 ثايج١ ، أٚ زابع١ أٚ خاَط١ فصاعّدا ، ٚتفصٌٝ ذيو ناآلتٞ :
 

ّٚا عٓد ايٓطب ، ضٛا٤ أنإ أصًٗا ايٛاٚ أّ ايٝا٤ َٚجاي٘ :   )أ( إذا ناْت األيف ثايج١ قًبت ٚا

 طُٟٛ   طُا          

٣ْٛ             ٟٓ ِٚ ْٛ 

ٟٓ             عصا ِٛ  عص
 

 إذا ناْت األيف زابع١ فٝٓظس إىل اسبسف ايجاْٞ : إَا إٔ ٜهٕٛ َتشسًنا أٚ ضانّٓا .)ب( 

ٞٓ .فإٕ نإ   ٞٓ ، َنَطال : َنَطًٔ ُٔ  َتشسًنا ٚدب سرف األيف ، حنٛ َبَُٓا : َبَٓ

 داش يف ايه١ًُ ثالث١ أٚد٘ : -ٚاأليف زابع١ -ٚإٕ نإ ضانّٓا  

ٞٓ .سرف األيف ، حنٛ : -  طِٓطا : َطِٓط

ّٚا - ٟٓ .قًبٗا ٚا ِٛ  ، حنٛ : َطِٓطا : َطَِٓط

ّٚا َع شٜاد٠ أيف قبٌ ايٛاٚ- ٟٓ .:  ، حنٛ : َطِٓطاقًبٗا ٚا ِٚ  َطِٓطا
 

-تطاف ٜا٤ ايٓطب ، حنٛ : فسْطا  ٚإٕ ناْت األيف خاَط١ فأنجس : ٚدب سرفٗا يف ايٓطب ثِ)ز( 

ٞٓ ، أَسٜها  ٞٓ ، ُبخاز٣  -فسْٔط ٟٓ . -أَسٜٔه  ُبخاِز
 

 مدود:  الهسب إىل امل

ٖٛ اضِ َعسب آخسٙ ُٖص٠ ، قبًٗا أيف شا٥د٠ ، فعٓد ايٓطب إيٝ٘ ُٜٓظس يٓٛع اهلُص٠ :  : املُدٚد

 أص١ًٝ أٚ شا٥د٠ يًتأْٝح ، أٚ َٓكًب١ عٔ أصٌ ، ْفصً٘ ناآلتٞ : 

 )أ( إذا ناْت اهلُص٠ أص١ًٝ بكٝت نُا ٖٞ َع شٜاد٠ ٜا٤ ايٓطب ، حنٛ :

ٞٓ  إْػا٤                                   إْػا٥ٔ

ٞٓ  ٚضا٤                                  ٚضا٥ٔ

ٞٓ   ابتدا٤                                   ابتدا٥ٔ

ّٚا َع شٜاد٠ ٜا٤ ايٓطب ، حنٛ : )ب(  ٚإذا ناْت اهلُص٠ شا٥د٠ يًتأْٝح قًبت ٚا

ٟٓ محسا٤                                      ِٚ  محا

ٟٓ            مسسا٤                           ِٚ  مسسا



    

 

 املرحلة الثانية // الدراسة املسائيةمادة الصرف العربّي //    

 

 
 / كلية الرتبية للعوم االنسانية / جامعة دياىل م.م بيداء عبد اخلالق سلمان 3

 

3 

ّٚا ، أٚ بكاؤٖا نُا ٖٞ ، َع إضاف١  )ز( ٚإذا ناْت اهلُص٠ َٓكًب١ عٔ أصٌ )ٚاٚ أٚ ٜا٤( : داش قًبٗا ٚا

 ٜا٤ ايٓطب يف اسبايتني ، حنٛ :

ٞٓ   مسا٤                                  ٟٓ أٚ مسا٥ٔ ِٚ  مسا

ٟٓ    نطا٤                                  ِٚ ٞٓنطا  أٚ نطا٥ٔ

ٞٓ   بٓا٤                                   ٟٓ أٚ بٓا٥ٔ ِٚ   بٓا

َّا بُٗص٠ قبًٗا أيف غري شا٥د٠ ٚدب بكاؤٖا عٓد ايٓطب ، حنٛ :     : َالسظ١   إذا نإ االضِ خمتٛ

ٞٓ   َا٤                َا٥ٔ

ٞٓ   دا٤                دا٥ٔ
 

  : هقىصالهسب إىل امل

اضِ َعسب آخسٙ ٜا٤ الش١َ ، َهطٛز َا قبًٗا ؛ فإذا ْطبت إيٝ٘ فال خيًٛ إٔ تهٕٛ املٓكٛص : ٖٛ 

 ايٝا٤ ثايج١ أٚ زابع١ أٚ أنجس ، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :
 

ّٚا َع فتح َا قبًٗا ، حنٛ :  )أ( إذا ناْت ايٝا٤ ثايج١ قًبت ٚا

ٟٓ   ايػٔذٞ                                ِٛ  ايػَذ

ٟٓ   ايصدٟ                               ِٚ  ايصَد

ٟٓ   ايسضٞ                              ِٛ  ايسَض
 

 ، حنٛ :)ب( ٚإذا ناْت ايٝا٤ زابع١ داش سرفٗا ٚتطاف ٜا٤ ايٓطب 

ٞٓ   ايكاضٞ                              ايكأض

ٞٓ   ايداعٞ                               ايدأع

ٟٓ . ٚداش ِٛ ٟٓ  ، ٚايداَع ِٛ ّٚا ، َع فتح َا قبٌ ايٛاٚ ،  حنٛ : ايكاَض  قًبٗا ٚا
 

 )ز( ٚإذا ناْت ايٝا٤ خاَط١ فأنجس ُتشرف ، ثِ ُتطاف ٜا٤ ايٓطب ، حنٛ :

ٞٓ   احملاَٞ                                َٔ  احملا

ٞٓ   املطتكصٞ                               املطتكٔص
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 ما آخره ياء مشددة: الهسب إىل 

فالُبٓد َٔ سدٚخ تػٝري ؛ فساّزا َٔ تٛايٞ ٜا٤ات أزبع ٚنطس٠ ،  إذا ْطبت إىل َاُختِ بٝا٤ٕ َػدد٠

ٕٖ ايٝا٤ املػدد٠ إَا إٔ تهٕٛ َطبٛق١ حبسف ٚاسد أٚ سسفني أٚ  ٖٚرا ايتػٝري خيتًف تبّعا يٛضع ايٝا٤ ، إذ أ

 ثالث١ فأنجس ، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ : 

1- ٓٞ ٞٓ ( ، إذا ناْت ايٝا٤ املػدد٠ َطبٛق١ حبسٕف ٚاسٕد ، حنٛ : )ط فال ُٜشرف َٓ٘ غ٤ٞ ، ٚيهٔ ، س

ّٚا  ، إَا إذا نإ أصًٗا جيب فو ايتطعٝف ، ٚفتح ايٝا٤ األٚىل ، ٚزدٖا إىل ايٛاٚ إٕ نإ أصًٗا ٚا

ّٚاٜا٤ فتبك٢ ع٢ً ساهلا   ، ٚتفصًٝ٘ ناآلتٞ :  ، أَا ايٝا٤ ايجا١ْٝ فٝذب قًبٗا ٚا
 

ٟٓـــط     =  ــــــٞ ـــــــــــــــــــــطٝــــــــ ٘ ــــــــــــأصً  "ٞٓـــــط"           َٚٛ 

  

ّٚا           أصًٗا ٚاٚ )تسد إىل أصًٗا ٚتفتح(                    تكًب ٚا
 

ٟٓــَٝـــَس    =   ــــٞـــــــــــــــــــــــــــسٝــــــــــ ٘ ـــــــــــأصً  "ٞٓــــس"             ِٛ 

  

ّٚا       أصًٗا ٜا٤ )تبك٢(                                      تكًب ٚا
 

2-  : ٟٓ ٞٓ ، عد ذبرف ايٝا٤ األٚىل ، ٚتكًب ايجا١ْٝ ٚإذا ناْت ايٝا٤ املػدد٠ َطبٛق١ حبسفني ، حنٛ عً

ّٚا َع فتح اسبسف ايرٟ قبٌ ايٝا٤  ، ٚتفصًٝ٘ ناآلتٞ :  ٚا
          

ٟٓــــــعًَ؛     =   ـٞـــــــــــــــــــعًٝــــــــ ٘ ـــــــــأصً ٞٓ" ـــًــــ"ع                           ِٛ 

ّٚا ذبرف                                                    تكًب ٚا
 

 :ت ايٝا٤ ٚأسبل بايه١ًُ ٜا٤ ايٓطب،حنٛ، ُسرفػدد٠ َطبٛق١ بجالث١ أسسف أٚ أنجسٚإذا ناْت ايٝا٤ امل -3

                                   ٓٞ ٞٓ  غافع  غافٔع

                                   ٟٓ ٟٓ  ُبخاز  ُبخاِز

                                   ٓٞ ٞٓ  نسض  نسٔض
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  : الجالثٌ املكسىر ثانًهالهسب إىل 

 إذا ْطبت إىل اضِ ثالثٞ َهطٛز اسبسف ايجاْٞ ، ٚدب قًب ايهطس٠ فتش١ ربفًٝفا ، حنٛ :   

ٞٓ  ًََٔو               ًَٔه ََ 

ٞٓ  إٔبٌ                          ًٔ  إَب

ُٔس                             َْ َُ َْٟٓ  ِس

 املجهى  و مجعٌ التصحًح   : الهسب إىل 

إذا ْطبت إىل املج٢ٓ أٚ مجعٞ ايتصشٝح )مجع املرنس ايطامل ، ٚمجع املؤْح ايطامل ( ٚدب 

 سرف عالَات ايتج١ٝٓ ٚازبُع ، أٟ : بايسدٛع إىل املفسد ، حنٛ : 

ٞٓ     َطًُإ                  ُٔ َُطً  = ٟٓ  َطًِ + 

ٞٓ    َطًُٕٛ                ُٔ َُطً  = ٟٓ  َطًِ + 

ٞٓ    َطًُات                ُٔ َُطً  = ٟٓ  َطًِ + 

 األعالم املركبة   :الهسب إىل 

َسنب إضٓادٟ ، َٚسنب َصدٞ ، َٚسنب إضايف ، ٜٚهٕٛ ايٓطب املسنب ثالث١ أْٛاع :ايعًِ 

 إيٝٗا ع٢ً ايتفصٌٝ ايتايٞ :

عػس ،  إذا نإ املسنب إضٓادّٜا ، حنٛ : فتح اهلل ، داد اسبٓل ، أٚ َصدّٝا ، حنٛ : بعًبو ، مخط١ -1

 : ْ٘ ٜٓطب إىل ايصدز )ازبص٤ األٍٚ(، ٚحيرف ايعذص )ازبص٤ ايجاْٞ(، ْكٍٛ يف ايٓطب إىل َا تكدّفإ

ٞٓ     فتح اهلل                               فتش

ٟٓ   داد اسبٓل                            دأد

ٞٓ    بعًبو                               ًٔ  َبَع

ٞٓ   مخط١ عػس                        مخٔط
 

ٚإذا نإ املسنب إضافّٝا ، حنٛ : بدز ايدٜٔ ، اَسئ ايكٝظ ، فإْ٘ ُٜٓطب إىل ايصدز ، ٚحيرف  -2

 ايعذص نُا سدخ يف اإلضٓادٟ ٚاملصدٞ ، فتكٍٛ:

ٟٓ   بدز ايدٜٔ                        بدِز

ٞٓ   اَسئ ايكٝظ                     اَس٥ٔ
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 وال يهسب إىل العجز إال يف املىاضع التالًة :

 )أ( إٔ ٜهٕٛ ن١ٝٓ ، ٖٚٞ األعالّ املصدز٠ بأب أٚ أّ ، حنٛ:

ٟٓ    أبٛ بهس                                بهس

ٞٓ    أّ نًجّٛ                              َٔ  نًجٛ
 

 )ب( األعالّ املصدز٠ بابٔ ، حنٛ :

ٞٓ   ابٔ عباع                                      عبأض

ٟٓ  ابٔ َطعٛد                                      َطعٛد
 

)ز( َا خياف فٝ٘ ايًبظ إذا سرف عذصٙ ، حنٛ : عبد َٓاف ، عبد مشظ ، عبد ايداز ، عبد األغٌٗ ، 

. ٓٞ ٟٓ ، أغًٗٔ ٞٓ ، داِز ٞٓ ، مشٔط  فتكٍٛ عٓد ايٓطب : َٓأف
 

 الصًغ الدالة على الهسب بغري الًاء:

يًعسب صٝؼ َٚٓٗر آخس يف ايٓطب بػري ايٝا٤ ، ٚذيو باضتعُاٍ بعض ايصٝؼ اييت تدٍ ع٢ً َا 

 تدٍ عًٝ٘ ٜا٤ ايٓطب ، ٖٚرٙ ايصٝؼ ٖٞ : 

 ( "فاعٌ" ، حنٛ ايطاعِ ، ايهاضٞ ، ايتاَس .1)

 ، سٓداد ، ضٝٓاف . ( "فٓعاٍ" ٜٚهجس جم٦ٝ٘ يف اسبسف ، حنٛ : عّطاز ، خبَّاز2)

ِٗس ، أٟ : صاسب طعاّ ، أٚ 3) ( "َفٔعٌ" بفتح ايفا٤ ٚنطس ايعني ، حنٛ : زدٌ َطٔعِ ، َئبٔ ، َْ

ٌٍ بايٓٗاز .  صاسب يدٍي ، أٚ صاسب عُ
 

 : الهسبتدريبات على 

ٌٓ( اضتخسز 1)  : املٓطٛب إيٝ٘، َبّٝٓا  اضِ َٓطٛب َٔ اآلٜات ايكسآ١ْٝن

2 اآل١ٜٜٛضف:ضٛز٠  چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ 

 . 158 اآل١ٜاألعساف:ضٛز٠  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇچ  -

 . 76 اآل١ٜايسمحٔ:ضٛز٠  چچ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  چ  -
 

 : َع ايتعًٌٝ  اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ( 2)

 .(  أّ نًجّٛ ، سبٝب اهلل،  قٗا،  غذس٠،  مسا٤،  غاعس،  فًططني) 


