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 ملخص درس : النعت الحقيقي

 النص:

 اإلحسان                                                          

من لمناظر البؤس والحرمان،ويحس بها كل رجل  تحبها نفس تتألم،كريمةإنما اإلحسان عاطفة 
ن مال ، مالناس  ، فلو أن جميع ما يبذله هو المؤمن بالتعاون والرحمة،الذين يعيشون في مجتمع المحسنين

اع ، لما ض موجه لخير الفرد والمجتمعالشريفة المؤمنة ، صادر عن تلك العاطفة خالصاويسمونه إحسانا 
 مستحقه . رم منه، وما أصبح اإلحسان في بالدنا فوضى يناله من ال يستحقه ، ويح بين المؤمنينمستقبل فقير 

 القاعدة:

 تعريف النعت الحقيقي:

ويسمى أيضا الصفة هو من المتممات وهو اسم مشتق أو مؤول بالمشتق يدل على صفة في اسم  النعت الحقيقي

 إذا كان نكرة. قبله يسمى المنعوت )الموصوف( لتوضيحه إذا كان معرفة وتخصيصه

 في مدرستنا. جديدا قابلت معلما :مثال عن التخصيص

 لدّي.. المفّضل قابلت المعلم :مثال عن التعريف

 النعت المؤول بالمشتق هو نعت جامد يمكن تعويضه بنعت مشتق.تنبيه:

 )كريم مشتق من كرم( كريم. هذا رجل :مثال عن نعت مشتق

 هذا . )جزائري نعت جامد يمكن تأويله فنقول:جزائري رجلهذا  :مثال عن نعت جامد يؤول بمشتق

 إلى الجزائر(. منسوب رجل



 

 

 عالقة النعت الحقيقي بمنعوته:

التنكير عراب،من عشرة. )العدد،النوع،اإل منعوته في أربع حاالت في الجملة الواحدة النعت الحقيقي يتبع -1
 والتعريف(

 .ريب  غ .مررت برجل  غريبا   .قابلت رجلا غريب   زارنا رجل   مثال:،اإلعراب )الرفع أوالنصبأوالجر( - 

 .بة  غري .مررت بامرأة  غريبةا  .قابلت امرأةا غريبة   زارتنا امرأة   مثال:،والنوع )التذكيرأوالتأنيث( - 

 .لمجتهد  ا الب  .أثنيت على الطالمجتهد   .كّرمنا الطالب  المجتهد   نجح الطالب   مثال:،والتعريف أوالتنكير - 

.أثنيت على ينالمجتهد   .كّرمنا الطالبينالمجتهد   نجح الطالب   مثال:،)والعدد )اإلفراد أوالتثنيةأوالجمع - 

 .المجتهدين الطلب  

 أنواع النعت الحقيقي:

 النعت المفرد )هو الذي يكون كلمة واحدة وال يكون جملة أو شبه جملة( -

 .كرماء   حضر رجال   .كريمان هذان رجالن  .كريم   هذا رجل   

ا  قابلت رجالا    .كرماء   قابلت رجاالا  .كريمين قابلت رجلين .كريما

 .الكرماء   أحسنت إلى الرجال   .الكريمين أحسن إلى الوالدين .كريم   أحسنت إلى رجل   

م من وهران : زارنا رجلمثالجملة )فعلية أو اسمية(، -  .أخلقه حسنة . زارنا رجلقد 

ضع تمرمثالومجرور(،شبه جملة )ظرف أو جار  -  .على النخيل .بيع تمرفوق المائدة :و 

 

 



 

 

  معلومات إضافية

 

 .تفّوقينالم عمروكّرمت خالدا  :مثال يستعمل النعت الواحد ألكثر من منعوت إذا كان بنفس اللفظ والمعنى، (1

 .المجتهدون نجح أحمد وسمير وسعيد

 .طبيبو معلّم :لهذا الرجل ولدانمثال إذا اختلفت النعوت في اللفظ والمعنى وجب التفريق فيها بالعطف، (2

جمع نعتا نى واليقصد بالنعت المفرد اإلفراد في التركيب ال في العدد وعلى هذا األساس يكون النعت المث( 3

 مفردا.

 ( من حيث اإلعراب ال فرق بين النعت والصفة.4

 المعنى يوجد فرق فالصفة تدل على الثبوت والنعت يدل على التجدد والتغير.من حيث  (5

 ـ هذا رجل واقف. )واقف نعت ألن الوقوف ال يدوم(

 ـ هذا رجل طويل. )طويل صفة ألنها ثابتة(
 

 


