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م.د. حسين فالح نجم                                                            جامعة المعقل االهلية                     

 الجملة االسمية 

 

داللة الكلمة والقول والكلم والكالم ، وسوف نعمد الى  ااصطالحات قال بها النحاة وحددوهناك 
 اٌضاحها فٌما ٌأتً ، اعماما للفائدة : 

:  هً اللفظ الموضوع لمعنى مفرد سواء اكان هذا اللفظ اسما مثل : محمد ، ام فعال  الكلمة -1
 مثل : قام ، ام حرفا مثل : فً .

وتطلق الكلمة وٌراد بها الكالم المفٌد كما فً قولهم : كلمة االخالص وهً ) ال اله اال هللا(. او 
بلٌغة فً ذكرى الشهداء. فالخطٌب بالتاكٌد لم ٌلق لفظا واحدا ، بل  كلمة  كقولنا : القى الخطٌُب 

 خطبة كاملة . 
  تمعة سواء افادت ام لم تفد ، :  ٌطلق على اللفظ الواحد ، كما ٌطلق على االلفاظ المج القول  -2

 فالكالم قول والكلمة قول اٌضا . 
: وهو ماتركب من ثالث كلمات فاكثر ، سواء ا كانت هذه الكلمات مفٌدة معنى ٌحسن الكلم  -3

 السكوت علٌه مثل : نجح العراقٌون فً النصر على داعش ، ام غٌر مفٌدة مثل : إن قام زٌد ٌ 
ئدة ٌحسن السكوت علٌها مثل : حضر َ علً ٌ ، ماء ُ الفرات عذب ٌ. :  هو اللفظ المفٌد فا الكالم -4

فظ ، كما ٌخرج غٌر المفٌد ان كان مفردا مثل : زٌد، ٌخرج الخط والرمز النهما لٌسا بلوبهذا 
 او مركبا مثل غالُم محمد ٍ ، او غٌر مستقل بالفائدة كجملة الشرط مثل : ان قام خالٌد . 

 الجملة 

كلمتٌن او اكثر ، وله معنى مفٌد مستقل ، مثل : اقبل ضٌف ٌ ، المهمال ناجحٌ  ، تركب من  هً ما
فادة ن معا هما : التركٌب ، واالالوطن عزٌز ٌ بابنائه . ٌتضح من التعرٌف ان فً الجملة امرٌ

 و قلنا : اقبل ... فقط لم ٌكن هذا جملة النه غٌر مركب ، او قلنا : اقبل صباحا . لم ٌكنلالمستقلة ف
 هذا جملة النه على الرغم من تركٌبه غٌر مفٌد فائدة ٌكتفً بها القائل او السامع . 

ولٌس من الالزم فً التركٌب المفٌد ان تكون الكلمتان ظاهرتٌن فً النطق بل ٌكفً ان تكون 
احداهما ظاهرة واالخرى مستترة ،  كما فً قولنا للضٌف : تفضل . فهذا الكالم مركب من كلمتٌن 

 ا ظاهرة وهً ) تفضل( واالخرى مستترة هً ) انت( . احداهم

 انواع الجمل 

 تقسم الجمل على قسمٌن : 

 :  هً ما ابتدأت باسم .  الجمل االسمية -1
 :   وهً ماتبدأ بفعل تام او ناقص .  الجمل الفعلية -2

 والذي ٌعنٌنا فً محاضرتنا هذه هً الجملة االسمٌة : وهً التً تقتصر على ركنً االسناد 



 

 ) المبتدأ والخبر ( . وقد قال النحاة : ان الجملة االسمٌة ثالثة انواع :  

 : وهً ماتركبت من المبتدأ والخبر او ما ٌقوم مقام الخبر  الجملة االصلية - أ
 العراق خٌراته:  وهً ماتتركب من مبتدا خبره جملة اسمٌة او فعلٌة مثل :  الجملة الكبرى - ب

 .  العراق ٌحمٌه ابناؤه. كثٌرة 

   :  وهً الجملة االسمٌة او الفعلٌة اذا وقعت احداهما خبرا لمبتدأ. مثل :  الجملة الصغرى -ج

  ٌفوح عطرها  ،    الزهرة   رائحته طٌبةالمسُك                             

 انواع الجمل االسمية : 

 شجعانُ المقاتلون          :  جملة المبتدأ والخبر مفرد  -1
 عن الحق  ٌدافعُ  العراقً ُ   جملة المبتدا وخبره جملة فعلٌة :   -2
 جارومجرور() الدرس  فً قاعةالطالب ُ     جملة المبتدأ وخبره شبه جملة :   -3

 ) شبه جملة ظرفية(الجامعً  داخل الحرمالطالب ُ                                          
 طالب ٌ  فً الصف     المبتدأ مؤخر والخبر مقدم :      -4
 بالفعل مثل : ان الحق منتصٌر  ةالجملة المنسوخة باحد االحرف المشبه -5
 ئن َ محبوب ٌ االجملة المبدوءة بـ )ال( النافٌة للجنس مثل :  الخ -6
الجملة المبدوءة بـ) الت( وهً حرف نفً تعمل عمل )لٌس(، وٌغلب فً استعمالها ان ٌكون  -7

 وف . كقول الشاعر : اسمها محذوفا ، وان تدخل على الظر
 مندم        والبغً مرتع مبتغٌه وخٌم  الت ساعةَ ندم البغاة و   

 ( اي : الت الساعة ُ ساعة َ مندم ٍ اسم ) الت( محذوف تقدٌره ) الساعة ُ   

 ساعة َ : خبر الت منصوب وهً كما تالحظون ظرف دال على الزمان     

  حلو ٌ حامضٌ جملة فٌها الخبر متعدد مثل :  الرمان ُ  -8
 حلو ٌ :  خبر اول مرفوع ،  حامض ٌ خبر ثان مرفوع .  وقٌل :  كالهما خبر 

ٌمكن ان ٌحذف المبتدا ، وٌقدر من خالل سٌاق الكالم كقوله تعالى : )) وال تحسبن َ الذٌن  -9
 قتلوا فً سبٌل هللا امواتا بل احٌاء ٌ عند ربهم ٌرزقون (( 

 تقدٌره :  )هم ( اي بل هم احٌاء ٌ  احٌاٌء :  خبر مرفوع لمبتدأ محذوف
   ظاهرا فً الجملة والخبر محذوفا مثل :  ال احد َ فً الدار . ٌمكن ان ٌكون المبتدأ  -11

 فً الدار .  موجودٌ  والتقدٌر :  ال احدَ 


