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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

1- األعالم

المعارف

االسم العلم

ى العلم متعدد: ومسمَّ

ز الذي ُوضَع علًما فيه اه في الحيِّ ن مسمَّ هو االسم الذي يعيِّ

ز األسرة،  د مسماه بعينه في حيِّ د مسماه بعينه، ولكن ليس المراد أنه يحدده بعينه من بين جميع الذكور، بل يحدِّ فـ)محمد( مثاًل اسم علٍم؛ ألنه يحدِّ
نه من بين إخوته ... وهكذا. فُيعيِّ

وأسماء الله تعالى كلها معارف، وأعرف األعالم على اإلطالق هو االسم الشرف )الله( ألنه اسم علٍم عليه وحده سبحانه، ال شريك له فيه بحال من األحوال

ات الكون، نحو )درب التبانة، زهرة الشمس ...(  ًة من مجرَّ فقد يكون مجرَّ
وقد يكون كوكًبا أو نجًما نحو )زحل، األرض، المريخ، عطارد ...(  
ًة نحو )آسيا، إفريقيا، أوروبا ...(   وقد يكون قارَّ
وقد يكون دولة نحو )مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، فلسطين ...(  
وقد يكون مدينة نحو )مكة، طيبة، القدس، الرياض، الرباط ...(  
وقد يكون جباًل نحو )أحد، أبو قبيس، جبل النور، جبل ثور ...(  
وقد يكون وادًيا أو ِشعًبا نحو )عرفات، منى، الحديبية ...(  
وقد يكون نهًرا نحو )النيل، الفرات، بردى، دجلة ...(  
يق، الفاروق، أبو بكر ...(   وقد يكون رجاًل نحو )محمد، خالد، الصدِّ
وقد يكون امرأًة نحو )فاطمة، أم كلثوم، الخنساء ...(  
وقد يكون ناقًة أو فرًسا أو سيًفا بعينه نحو )القصواء، األدهم، ذو الفقار، الصمصامة، األجرب ...(  
اه بعينه، كأسماء خيول السباق في هذا الزمان، وأسماء الجامعات والمدارس والمساجد واألحياء   د مسمَّ وقس على ذلك كلَّ اسم حدَّ

والنوادي الرياضية، وأسماء الشخصيات الكرتونية، .... ونحوها.
ى )اسم علم(.   كلُّ ذلك يسمَّ
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واسم العلم ينقسم من حيث لفظه قسمين، هما:

العلم المركبالعلم المفرد

المركب الوصفيالمركب اإلسناديالمركب المزجيالمركب اإلضافي

ن مـــن كلمـــة واحـــدة  هـــو المكـــوَّ

خالـــد،  )محمـــد،  نحـــو  غيـــر،  ال 

 )... مكـــة،  زحـــل،  الربـــاط، 

ويدخل في هذا النوع

نحـــو  المفـــردة،  األلقـــاب 

الرشـــيد،  الفـــاروق،  )الصديـــق، 

.)... المأمـــون 

هـــو مـــا أضيفـــت الكلمـــة األولـــى 

منـــه إلـــى الثانيـــة، نحـــو )عبداللـــِه، 

الرحمـــن، كتـــاب ســـيبويه،  عبـــد 

ــالك،  ــر النـــدى، أوضـــح المسـ قطـ

جبـــل النـــور ...(

ويدخل في هذا النوع: 

هريـــرة،  )أبـــو  نحـــو  الُكنـــى، 

بنـــت  عبـــاس،  ابـــن  هانـــئ،  أم 

)... الشـــاطئ 

تركيًبـــا  المركبـــة  واأللقـــاب 

الحرميـــن،  )خـــادم  نحـــو  إضافًيـــا 

الدولـــة...( ســـيف 

كلمتـــان  فيـــه  ُمزجـــت  مـــا  هـــو 

فأكثـــر، وأصبحـــت كلمـــة واحـــدة، 

يظهـــر إعرابهـــا علـــى آخـــر آخرهـــا 

نحو: 

بعلبـــك،  ســـامراء،  )حضرمـــوت، 

.)... يكـــرب  معـــد 

هـــو مـــا كان أصلـــه جملـــة اســـمية 

أو فعليـــة، ثـــم نقـــل فأصبـــح علًمـــا 

علـــى شـــيء،

ا، ســـرَّ مـــن رأى،  نحـــو )تأبـــط شـــرًّ

شـــاب قرناهـــا، بـــرق نحـــره ...(

مـــن  مركًبـــا  كان  مـــا  وهـــو 

يتعيـــن  وصفـــات،  موصـــوف 

بمجموعهمـــا، مســـماه 

نحو: 

الســـعودية،  العربيـــة  )المملكـــة 

األبيـــض  النيـــل  البيضـــاء،  الـــدار 

.)...


