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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

- اسم اإلشارة المثنى مذكًرا ومؤنًثا: )ذان( و)تان( وما تفرع عنهما 
-ُيعرب إعراب المثنى، فيرفـــع باأللف وينــصب ويجر بالياء

اسم اإلشارة ما عدا المثنى

األسماء المبنية

	- أسماء اإلشارة

معربة

للجمع مذكًرا ومؤنًثاللمفرد المذكرللمثنى المذكر للمكانللمفرد المؤنثللمثنى المؤنث
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هنالَك

ُهناِلِك 
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أوالِء ذلَك

ٰذِلِك

ٰذِلُكما 

ٰذِلُكم 

ٰذِلُكنَّ

َثـــمَّ تلَك

ِتلِك

ِتلُكما

ِتلُكم 

ِتلُكنَّ

أولـٰئَك

أولـِٰئِك 

أولـِٰئُكما 

أولـِٰئُكم 

أولـِٰئُكنَّ

تاِنَك

تاِنِك 

تانُكما 

تانُكم 

تانُكنَّ

مبنية

يجوز زيادة )ها( التنبيه في أولهايجوز زيادة )ها( التنبيه في أولهايجوز زيادة )ها( التنبيه في أولها
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال

طريقة إعراب أسماء اإلشارة المبنية:

اسم إشارة 
مبني على

في محل

الفـــــــــــــــــــتح

الكســــــــــــر

السكــــون

نصــــــــــب:................................................

رفـــــــــــــــع:................................................

جــــــــــــــــــر:................................................

ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:
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ُبني ما بني من أسماء اإلشارة ألنه يشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء أسماء اإلشارة المبنية:

وهو تشابه األسماء المبنية وحروف المعاني في الحالة األولى التي وضعت عليها في أصل اللغة، 
من حيث:

األصـــل فـــي المعانـــي أن ُيـــَدلَّ عليهـــا بالحـــروف، مثـــل: )االســـتفهام، 
االنتهـــاء،  االبتـــداء،  النهـــي،  التنبيـــه،  النـــداء،  النفـــي،  التوكيـــد، 
التبعيـــض، التعليـــل ...( وداللـــة أســـماء اإلشـــارة علـــى المشـــار إليـــه 
مخلوطـــة بمعنـــى )اإلشـــارة( فُجعلـــت أســـماء لمـــا فيهـــا مـــن الداللـــة 

علـــى المشـــار إليـــه، وُبنيـــت لمـــا فيهـــا مـــن المعانـــي. األصـــل فـــي حـــروف المعانـــي أن توضـــع علـــى 
)البـــاء،  حـــرف واحـــد أو حرفيـــن، كحـــروف الجـــر 
ــروف  ــن، فـــي( وحـ ــن، عـ ــبيه، مـ ــالم، كاف التشـ الـ
النفـــي  وحـــروف  أو(  الفـــاء،  )الـــواو،  العطـــف 
ــماء اإلشـــارة  ــا، ومعظـــم أسـ ــن( وغيرهـ )ال، لـــم، لـ
موضـــوع علـــى حرفيـــن فبنيـــت لهـــذا الشـــبه، وعـــمَّ 
هـــذا الحكـــم الضمائـــر الموضوعـــة علـــى أكثـــر مـــن 
حرفيـــن طـــرًدا للبـــاب، كمـــا عـــمَّ الحـــروف التـــي 
 ، علـــى أكثـــر مـــن حرفيـــن مثـــل: )إلـــى، علـــى، إنَّ

، لـــوال( وغيرهـــا. ، كأنَّ ليـــت، لعـــل، لكـــنَّ

ـــتق  ـــم ُتش ـــي ل ـــرف، فه ـــدة ال تتص ـــروف جام الح
مـــن غيرهـــا، وال يشـــتق منهـــا شـــيء، وأســـماء 

اإلشـــارة المبنيـــة كذلـــك.
وقـــد خـــرج المثنـــى عـــن حكـــم البنـــاء ألن العـــرب 
عاملتـــه فـــي التثنيـــة معاملـــة األســـماء المعربـــة، 
فدلـــت علـــى التثنيـــة بزيـــادة األلـــف والنـــون فـــي 
حالـــة الرفـــع، وباليـــاء والنـــون فـــي حالـــة النصـــب
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