الممنوع من الصرف ()1
الممنوع من الصرف  :اسم معرب ال ينون ويجر بالفتحة عوضا ً عن الكسرة .

 - 1ما يمنع من الصرف لعلتين :

العلم

أوالً العلم

سنبدأ التوضيح :
 – 1العلم األعجمي :كل اسم أجنبي غير عربي  ،مثل :آدم  ،إبراهيم  ،إسماعيل  ،جورج  ،ميكائيل ...
مالحظة:
* جميع أسماء األنبياء ممنوعة من الصرف ماعدا  ( :محمد – صالح – شعيب – هود – لوط – نوح)
* جميع أسماء المالئكة ممنوعة من الصرف ماعدا  ( :مالك – منكر – نكير ) ..
* جميع األسماء األجنبية مثل  :نيوتن – جنكيز – نابليون – هرقل . ...
 – 2العلم على وزن فُعَل :
مثل ( :عُمر ُ ،زحل ُ ،هبل ُ ،مضر ُ ،جحا ُ ،هذل  ،قُزح ُ ،زلف ) ..
مالحظة  :إذا كانت الكلمة على وزن فُعل ولكنها ليست علما ً فإنها تكون مصروفة مثل ُحجج فهي جمع
وليست علما ً  ،مثلها أيضا ً لُجج  ،غرز ..
 – 3العلم على وزن الفعل  :هو االسم الذي قد يأتي في جمل أخرى فعالً مثل  :أحمد  ،أكرم  ،أيمن ،
أشرف  ،يزن  ،يثرب  ،يزيد  ،ينال  ،ينبع  ،تدمر  ،ش ّمر  ،تعز  ،تغلب ..
االسم هو الممنوع من الصرف  ،أما الفعل فال يكون ممنوعا ً من الصرف أبدا ً مثال :
أشرف ( .اسم مجرور بالفتحة ألنه ممنوع من الصرف )
• سلمت على
َ
أشرف المهندس على البناء  ( .فعل ماض مبني على الفتحة )
•
َ

 – 4العلم المؤنث  :ينقسم إلى ثالثة أنواع :
أ – المؤنث تأنيثا ً لفظيا ً  :كل اسم رجل ينتهي بتاء تأنيث مربوطة مثل  :طلحة – حمزة – أسامة ....
ب – المؤنث المعنوي  :كل اسم بنت أو بلد ال ينتهي بتاء مربوطة أو ألف مقصورة زائدة للتأنيث أو
همزة زائدة للتأنيث مثل  :سحر – ملك – هدى – مها – أسماء – هناء ....
ج – المؤنث المعنوي واللفظي معا ً  :كل اسم أو بلد ينتهي بـــ :
• تاء تأنيث مربوطة مثل  :فاطمة – عبلة – أمية – غزة – مكة ...
• ألف مقصورة زائدة للتأنيث مثل  :ليلى – سلوى – نجوى – يافا – حيفا ...
• همزة زائدة للتأنيث مثل  :شيماء – لمياء – غيداء ...
انتبه عزيزي الطالب :
في حالة األلف المقصورة يجب أن تكون األلف زائدة أي غير منقلبة عن واو أو ياء
لذلك إذا وقعت األلف ثالثة تكون منقلبة مثل  :رؤى – سها – هدى – جنى – رنا  ...فمثالً رؤى و
هدى وجنى أصل األلف ياء  /و سها  ،رنا  ،مها أصل األلف واو لذلك نعدّها مؤنث معنوي فقط .
كذلك األسماء المنتهية بهمزة  ،يجب أن تكون زائدة للتأنيث فال تكون أصلية مثل  :هناء  ،براء ..
وأال تكون منقلبة عن واو مثل  :سناء  ،صفاء  ،رجاء أو منقلبة عن ياء مثل  :شفاء  ،فداء  ،نداء ..
 – 5العلم المركب تركيبا ً مزجيا ً :
(هو ما ركب من كلمتين مزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة فنزلت ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها)
مثل  :طرلكرم  ،حضرموت  ،بعلبك  ،بور سعيد  ،خانيونس  ،كفرلحم  ،نيويورك  ،بورفؤاد ..
ال يجوز أن يكون المركب المزجي اسم شخص مثل  :عبد الرحمن  ،صالح الدين  ،محمد علي  ...ألن
هذا يسمى تركيبا ً إضافيا ً  .كذلك (رام هللا) تع ّد مركبا ً إسناديا ً وليس مزجيا ً .
 – 6العلم المنتهي بألف ونون زائدتين :
سان  ،سلمان  ،سفيان  ،مروان )....
مثل ( سمعان  ،عدنان  ،سلطان  ،حمدان  ،غ ّ
أما األسماء ( :إحسان  ،سنان  ،عنان  ،بنان  .. ،أسماء مصروفة ألن النون فيها أصلية )
أصلها  :حسن  ،سنن  ،عنن  ،بنن ..
نركز  :يجب أن تكون أسماء علم

ثانيا ً  :الصفة
 – 1صفة على وزن أفعل  :مثل  /أحمر  ،أزرق  ،أعرج  ،أخرس ،أحدب  ،أحور  ،أصغر  ،أكبر ،
أطول  ،أولى  ،أجدر ...
 – 2صفة على وزن فعالن مؤنثها فَعلى  :مثل  /عطشان  ،سكران  ،مآلن  ،جوعان  ،ريّان  ،حيران
مؤنثها  /عطشى  ،سكرى  ،مألى  ،جوعى  ،ريّا  ،حيرى
 – 3صفة على وزن فُعل  :مثل /أُخر
مالحظة  :أُخر مفردها أُخرى والمذكر آخر والثالث كلمات ممنوعة من الصرف .

ورقة عمل ()1
أوالً  :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
سنة الورود

2020

السؤال
 – 1أي من األعالم اآلتية مصروفة ؟
ب) إسحاق
أ) إبراهيم
د) حنظلة
ج) شعيب
 – 2أي العبارات اآلتية صحيحة ؟
أ) الممنوع من الصرف ال يوزن بالميزان الصرفي .
ب) يصرف العلم إذا كان مركبا ً مزجيا ً .
ج) يمنع من الصرف كل علم مختوم بألف ونون .
د) الممنوع من الصرف يجر بالفتحة .
 – 3ما سبب منع العلم ( بعلبك ) من الصرف ؟
ب) أعجمي
أ) مركب تركيب مزجي
د) على وزن الفعل
ج) مؤنث تأنيث لفظي
 – 4ما سبب منع العلم ( إبراهيم) من الصرف ؟
ب) مركب
أ) وسطه ساكن
د) على وزن الفعل
ج) أعجمي

2021
شهر8

 – 5ما العلم المؤنث تأنيثا ً لفظيا ً ومعنويا ً معا ً ؟
ب) سلمان
أ) أسامة
د) سلوى
ج) سندس
 – 6أي الكلمات اآلتية علم ممنوع من الصرف ؟
ب) سنان
أ) حمدان
د) عطشان
ج) قرآن
 – 7أي الجمل ال تشتمل على علم على وزن الفعل ؟
أ) سكنت قبيلة تغلب في العراق
ب) ومبشرا ً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد .
ج) أسعد الناس القنوع .
د) أكرم طالب مبدع
 – 8أي األعالم الممنوعة من الصرف ليست على وزن الفعل فيما يأتي؟
د) يوسف
ج) يزيد
ب) ينال
أ) يسير
 – 9ما الضبط الصحيح لكلمة ( زحل ) في  :نزلنا على كوكب زحل .
ج) زحالً
د) زح ٍل
ب) زح َل
أ) زح ٍل

 - 10أين يكون الممنوع من الصرف ؟
ب) في الحروف
أ) في األسماء واألفعال
د) في األفعال
ج) في األسماء
 - 11ما االسم العلم الممنوع من الصرف ؟
ب) نواتان
أ) غضبان
د) حمدان
ج) برهان
 - 12ما الضبط السليم لما تحته خط في  :في قلوبنا إيمان راسخ بحقنا في
األقصى .
أ) إيمانا ً
د) إيمان
إيمان
ج)
ب) إيما ُن
ٍ
رزم تعليمية

 - 13ما عالمة رفع الممنوع من الصرف ؟
ب) الفتحة المقدرة
أ) الضمة الظاهرة
د) الفتحة عوضا عن الكسرة
ج) الضمة المقدرة
 - 14أي الكلمات اآلتية تجر بالكسرة ؟
ج) هوان
ب) حيران
أ) عثمان

اختبار
التمكين والتميز

 –15تشتمل مدينة األقصر على آثار تاريخية .
( استبدل باألقصر كلمة حضرموت واضبطها بالشكل)
 - 16الساكت عن الحق شيطان أخرس .
( عين الممنوع من الصرف وبين سبب الصرف )

2020
 - 17إنّ سليمان ذو مروءة  ،وكذلك برهان
(استخرج الممنوع من الصرف  ،واذكر السبب )
2021
 - 18مثل لعلم مركبا ً تركيبا ً مزجيا ً .
 - 19أعرب ما تحته خط :
 (لقد كان في يوسف و أخوته آيات للسائلين )2020
2021

 ( فعدة من أيام أ ُخر ) -الساكت عن الحق شيطان أخرس .

د) سلمان

