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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 الّصفة يف اللغتني العربية واإلنكليزية

 " دراسة تقابلّية يف الِبْنية والرتكيب والداللة"

  الزيدّي ِإمساعيل َأنفال عصام

14/3/2021 تأريخ القبول:       4/3/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ى وهي اللغة خر محور هذا البحث هو عقد موازنة بين هذه اللغة وبين لغة أ   إن          
اإلنكليزية في موضوع الصفة لكونها ظاهرة لغوية موجودة في كل الّلغات، والهدف من 
الدراسة توضيح الصفة في اللغتين العربية واإلنكليزية من خالل الوقوف على خصائص 
اللغتين من الناحية الصرفية والتركيبية  والداللية، وتوصلت إلى نتائج عديدة منها: يأتي 

، إلنكليزية فيكون اسمًا أو ضميراً ا في ام  في اللغة العربية اسمًا ال ضميرًا، أ   الموصوف
بت ا في اإلنكليزية فليس لها موقع ثام  ، أ  فة بعد الموصوف في اللغة العربيةوتأتي الص

ه يتعدد ن   أ  ال  وفي كلتا اللغتين يمكن أن يتعدد النعت، إ   ،وعلى األغلب تأتي قبل الموصوف
تتبع الصفة الموصوف من حيث التذكير والتأنيث و  ،نكليزيةعطف في اللغة اإلبحرف ال

وال وجود للمثنى  ،غير موجود في اللغة اإلنكليزية التنكير والتعريف في اللغة العربية، وهذا
ّن اشتقاق الصفة في في اإلنكليزية ، وال ما يعرف بالنعت السببي، وال ينعت بشبه الجملة، وا 
باسم خرى، وينعت ة يشوبه الكثير من التعقيد والتداخل مع مواضيع أ  اللغة اإلنكليزي

اإلنكليزية درجات التفضيل أو درجات المقارنة في التفضيل في اللغة العربية ويقابله في 
اللغة العربية نظام متكامل دقيق يعّبر عن المعاني والدالالت  ن  ضح أ  اللغة اإلنكليزية ، ويت  

باإليجاز والشمول على خالف اللغة اإلنكليزية التي قد تحتاج إلى إيراد تعبيرًا دقيقًا يتسم 
 .مفردات عدة للتعبير عن جملة صغيرة في اللغة العربية

 .بنية ، تركيب، تقابل، داللة الصفة،الكلمات المفتاحية:     
 

                                                 

  بغداد/جامعة التربية للبناتمدرس/كلية. 
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 المقدمة:
والصالة والسالم  الحمد هلل العالم بسّرنا، والسامع بنطقنا، والمقدر علمنا وعملنا،        

 على خير مبعوث لنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد.
كرية إّن اللغة بصفتها صورة من صور الكالم اإلنساني تعّد أساس الحياة بجوانبها الف       

وسائل التواصل والتفاهم بين الشعوب، وهي اللسان الذي  برزوالحضارية والعلمية، فهي أ
ناس عن حاجاتهم، وبها تكون المجتمعات متجانسة قوية، ومن خاللها يرسخ يعّبر به ال

الناس جذورهم وأصالتهم في هذه المجتمعات، فلم يزل العلماء يجولون في غورها منذ القدم 
هـ( يحّدها بقوله: " أما حدها 392باحثين عن كنهها حائرين في وضع حّد لها ، فابن جني )

، فهي أي اللغة )أداة للتعبير (1)قوم عن أغراضهم. هذا حدها"فإنها أصوات يعّبر بها كّل 
 .(2)عما يجول بالخاطر(

وعلى الرغم من أّن لغة األقوام تختلف عن بعضها إال أّن هناك أصواًل وخصائص        
جوهرية تجمع بين هذه اللغات أو تجمع بينها وبين اللغات األخرى، ولكّن كال منها يعد 

عينًا تتكّلمه جماعات معينة بعد أن تتلقاه عن المجتمع، وتحقق به وظائف نظامًا اجتماعيًا م
االجتماعية  خاصة، ثم يتلقاه الجيل الجديد عن الجيل الذي سبقه، ويتأثر هذا النظام بالنظم

  (3)والدينية والسياسية وغيرها، وذلك بعد مروره بأطوار أو مراحل معينة.
فيعة من بين تلك اللغات، إذ حظيت بشرف الترّبع على واللغة العربية لها مكانة ر         

خرى، نحو جزالتها عرش لغات العالم، لما اتسمت به من سمات فريدة مّيزتها عن اللغات األ  
ووفرة ألفاظها واتساع معانيها مما جعلها لغة معّبرة تعبيرًا دقيقًا بأقل األلفاظ وأدق الدالالت، 

وحفظها اهلل تعالى  ااهلل فستانا زاهيً  ي، إذ ارتدت كالمفضاًل عن كونها لغة الخطاب اإلله
في كتابه الكريم فأدركها فارسها وسّيدها األول نبينا الكريم محمد )صلى اهلل عليه وسلم( يوم 

 اعتلى صهوتها فأصبحت لغة خالدة مقدسة عبر العصور.
                                                 

، الهيئة 1هـ(، تح محمد علي النجار،ط392( الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت1)
 .1/34المصرية العامة للكتاب.د.ت :

 .8-7)د.ت(:  ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر.1علم اللغة، علي عبد الواحد وافي ،ط (2)
 1997، دار الفكر العربي، القاهرة 2( ينظر:علم اللغة مقدمة للقاريء العربي، ، محمود السعران، ط3)
:1/47. 
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خرى وهي اللغة وحرصت في هذا البحث على عقد موازنة بين هذه اللغة وبين لغة أ         
اإلنكليزية وذلك في جانب يسير من جوانبها، وهو موضوع الصفة بصفتها ظاهرة لغوية 
موجودة في كل اللغات. واخترت هاتين اللغتين لكونهما من أسرتين مختلفتين وهو األساس 
الذي يقوم عليه علم اللغة التقابلي ، فضاًل عن عالمية اللغة اإلنكليزية، فهي أوسع اللغات 

 شيوعًا واستعمااًل ، وأهمية اللغة العربية كونها هويتنا ولغة القرآن الكريم.
فيعقد هذا البحث دراسة تقابلية بين لغتين ليستا من أصل واحد، لتبيان ما فيهما من        

فروق لغوية في األلفاظ أو األساليب فيما يتعلق بمسألتي الصفة ، ولم أجد دراسة سابقة في 
 قوم على أساس تقابلي بين هاتين اللغتين.هذا الموضوع ت

 :الهدف من الدراسة
  توضيح الصفة في اللغتين العربية واإلنكليزية من خالل الوقوف على خصائص اللغتين

 من الناحية الصرفية والتركيبية والداللية في واحدة من الظواهر اللغوية )الصفة(.
 ي واحدة من صورها اللغوية )الصفة( .بيان أوجه االتفاق واالختالف في هاتين اللغتين ف 
 . بيان سعة اللغة العربية وشمولها ومدى دقتها في التعبير وتفوقها على اللغة اإلنكليزية 
  إّن إيراد المقابلة بين اللغتين العربية واإلنكليزية في بعض ظواهرها وتوضيح التشابه

تواجه طالب هاتين واالختالف بينهما من شأنه أن يسهم في تذليل الصعوبات التي 
 اللغتين.

  عاءات كل من ينعت اللغة العربية بالقصور.د  االرّد على 
وجرى تقسيم البحث على ثالثة مباحث سبقتها مقدمة ، وتبعتها خاتمة وضحت فيها أهم   

 النتائج التي توصل إليها البحث . وجرى التقسيم على النحو اآلتي:
 .المبحث األول: الصفة في اللغة العربية

 المبحث الثاني : الصفة في اللغة اإلنكليزية.
 المبحث الثالث: أوجه التشابه واالختالف في الصفة بين اللغتين.

ليه  وأسأل اهلل تعالى أن يتقبل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه حسبي عليه توكلت وا 
 أنيب، وهو رب العرش العظيم.

 المبحث األول
 الصفة في اللغة العربية
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 لصفة لغًة واصطالحاً أوال: ا
الصفة أو النعت كالهما لمعنى واحد، غير أن الصفة تسمية بصرية، والنعت         

 تسمية كوفية. 
ْصفًا، إ ذا 321قال ابن دريد )ت        فه و  ْصف من ق ْولهم: وصفت  الش ْيء أص  هـ(: " والو 
ز م ة   (.1)نعّته" ف ة  مصدر وهي ) اأْل م ار ة  الال  ( و الص  . و أ صله ا )وْصفة(، فحذفت واوها (2)ل لش ْيء 

ْصف و الّصفة، فالوصف لفظ الواصف  ك م ا حذفت ف ي )عد ة وزنة(، ويفرق المتكلمون ب ين اْلو 
 .(3)نحو: ظريف وعالم، و الّصفة ه ي  اْلم ْعنى العاّم اْلم ْوص وف

ال في الخصال الحميدة، أما واالختالف الداللي بين الصفة والنعت أّن النعت ال يكون إ   
 الوصف فيكون في الخير والشر.

ْسن. و ال  ي ق ال  606قال ابن األثير)ت          : وصف  الش ْيء  ب م ا ف يه  م ْن ح  هـ( : " الن ْعت 
س   ْصف  ي ق ال  ف ي الح  :ن ْعت  س وٍء، و اْلو  ، إ ال  أ ْن ي ت كل ف م ت كل ف، ف ي ق ول  "ف ي اْلق ب يح  اْلق ب يح   .(4)ن  

إّن الصفة في ع رف النحويين هي)االسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك        
نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وقائم وقاعد وسقيم وصحيح وفقير وغني وشريف 

أو هي )ت ابع مكمل لمتبوعه لداللته على معنى ف يه  أ و ف ي  ،(5)ووضيع ومكرم ومهان(

                                                 

هـ(، تحقيق: د.رمزي منير  321ه( ابو بكر محمد بن الحسين ، )ت321( جمهرة اللغة، ابن دريد،)ت1)
 .2/893م:1987لبنان، –، دار العلم للماليين، بيروت 1بعلبكي ، ط

هـ(، تحقيق: عبد السالم هارون، 395( معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)ت2)
 .6/115م: 1979-هـ1399دار الفكر، 

( ينظر: اللباب في علوم الكتاب،  أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 3)
، 1عادل أحمد  عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،طهـ( المحقق: الشيخ 775النعماني )المتوفى: 
 .404م: 1998-هـ  1419بيروت / لبنان ،  -دار الكتب العلمية 

(النهاية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 4)
محمود محمد  -هر أحمد الزاوى هـ(، تحقيق: طا606عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت 

 .5/79م:1979 -هـ 1399بيروت،  -الطناحي، المكتبة العلمية 
( المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )ت 5)

 .1/149م.:1993بيروت  ،  –، المحقق : د . علي بو ملحم، مكتبة الهالل 1هـ(،ط538
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م ت ع لق ب ه (
ومعنى العبارة:) تابع مكمل لمتبوعه( هو داللته على معنى في متبوعه،  ، (1)

أو في سببي متبوعه،  والمراد بذلك الداللة التضمنية، فال يرد علمه من قولنا: نفعني زيد 
  .(2)علمه؛ ألّن داللة لفظ علم على المعنى الذي في زيد مطابقية ال تضمنية

عنًى فيه، أو في شيء من سببه بالمشتّقات، أو ما أو هي "وصف المنعوت بم         
ينّزل منزلة المشتّقات، فالمشتّقات أسماء الفاعلين والمفعولين، نحو: هذا الّرجل الّضارب 
و الّرجل المضروب، والمنّزل منزلة المشتّق قول ك: هذا ثوب خمسون ذراًعا، يقع موقع 

 .(3)"طويل"
 ق(ثانيا : الصيغة التصريفية ) االشتقا 

ترد الصفة اسمًا مشتقًا أو جامدًا مؤواًل بمشتق، ولكن )األصل  في النعت  أن يكون           
اسمًا م شتقًا، كاسم الفاعل واسم  المفعول والصفة  الم شّبهة واسم الّتفضيل. نحو :جاء التلميذ  

لق ه . سعيٌد تلميٌذ أعق . هذا رجٌل حسٌن خ   . (4)ل  من غيره(المجتهد . أكر ْم خالدًا المحبوب 
ير، والعاقل،          غ  يل، والقصير، و الص  ومن اأْل ْسم اء التي تكون مشتقًا نعتًا، الط و 

وف ب أ ن ه   اه ل هو: اْلم ْعر  ار ي ة على أفعالها؛ وذلك أل  ّن معنى اْلج  واألحمق، ف ه ي كله ا نعوت ج 
وف ب أ ن ه  ط ال ، وقد تأتي الصفة اسمًا جامدًا مؤواًل بمشتق يجهل، ومعنى الطويل:هو اْلم ْعر 

 .  (5)نحو أسماء اإلشارة، والنسب، وذي بمعنى صاحب
 

                                                 

هـ( ،  تحقيق ودراسة: د.عبد 911في شرح جمع الجوامع، جالل الدين، السيوطي )ت ( همع الهوامع1)
 .3/145م:1980-ه1400، 1العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت،ط

،  دار الكتب العلمية 1هـ( ، ط1206( حاشية الصبان: محمد بن علي الصبان الشافعي، )ت 2)
 .3/186م:1997-هـ  1417لبنان، -بيروت

باع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد اهلل، شمس الدين، 3) (اللمحة في شرح الملحة، محمد بن حسن بن س 
، عمادة البحث العلمي 1هـ(، المحقق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، ط720المعروف بابن الصائغ )ت 

 .2/727م:2004هـ/1424بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
م: 1993، المكتبه العصريه، 28هـ ( ،ط1364(جامع الدروس العربيه، مصطفى الغالييني)ت 4)
3/222. 
هـ(، تحقيق: محمد عبد الخالق 285( ينظر: المقتضب ، أبي العباس محمد بن يزيد المبرد)ت5)

 .185/ 3م: 1994-هـ1415عضيمة، القاهرة 
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 :ثالثا: أغراض الصفة 
تفيد الصفة ) النعت( تخصيص المتبوع أو تأكيده أو توضيحه أو مدحه أو ذمه           

ْسم يم  أو الترحم عليه ، ف اْلغ ر ض منها اْلفرق ب ين مشتركين ف ي اال  أ و اْلم ْدح أ و الذ م أ و الت ْعظ 
ْرت بزيد الظريف، أ ي إن  هناك جم اع ة كلهم اْسمهم زيد ، ولكن  ْشت ر اك نحو: م ر  ف قطع اال 
لذ ل ك لم ي وصف المضمر، إذ ال  اْشت ر اك ف يه  لعوده إ ل ى  د منهم، و  المختص بالظرف و اح 

بيث ف ات اهلل تعالى، وأم  الظ اه ر، ويقع المدح والتعظيم ف ي ص   ْرت بزيد اْلخ  ا الذم فنحو: م ر 
م الس امع ب م ا ف يه  من الوصف  ق، فال  تقصد به هنا  ت ْمي يزه ع ن غ يره بل إ ْعال  اْلف اس 

 . (2) . فالصفة تأتي لتوضيح المعرفة، وتخصيص النكرة(1)المذموم
 :رابعا: شروط الصفة

تبوعها في أحد أوجه اإلعراب وفي التعريف والتنكير وفي يشترط أن يتبع الصفة م        
ن ما ك ان ت الّصفة كالموصوف ف ي الت ْعر يف والتنكير واإلفراد (3)األفراد والتثنية والجمع ، ) وا 

وف ف ي اْلم ْعنى ومحاٌل  والتثنية و اْلجمع والتذكير والتأنيث واإلعراب ألن  الّصفة ه ي  اْلم ْوص 
د ة(أ ن يكون الش   د معرف ة ونكرة ومفردًا و أْكثر ف ي حاٍل و اح  ْيء اْلو اح 

(4) . 
  :خامسا: أنواع الصفة

 الصفة على نوعين هما:  

                                                 

دين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (اللباب في علوم الكتاب،  أبو حفص سراج ال1)
، دار الكتب 1هـ( المحقق: الشيخ عادل أحمد  عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،ط775)ت 

 .404/ 1م: 1998-هـ  1419بيروت / لبنان ،  -العلمية 
 .189م 1( ينظر:المفصل في صنعة اإلعراب: 2)
 ،773/ 2( ينظر: ابن هشام، 3)
 وما بعدها. 404/ 1اب في علوم الكتاب : (اللب4)
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ينقسم إلى نعت مفرد، جملة فعلّية أو إسمية ، شبه جملة جار  من حيث اللفظ:  -1
ومجرور أو ظرف. فالمفرد هو ما ليس جملة وال شبه جملة، فيدخل ضمنه المثنى 

 نحو:  (1)جمعوال
  : (43)النساء :﴾   َطيِّبا اَفَتَيمَُّموْا َصِعيدً ﴿قال تعالى 
  :اَخَتانِ  َنانِ ِفيِهَما َعي﴿قال تعالى  (66الرحمن:)  ﴾َنضَّ
  : 7:الصف ﴿  ﴾َواللَُّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  ﴿قال تعالى﴾  
وت نكرة ، وأن تشتمل جملة النعت و"الجملة إما إسمية أو فعلية، و يشترط أن يكون المنع 

َوَجاَء ِمْن : ﴿ فمثال الجملة الفعلية قوله تعالى  "على ضمير يوافق المنعوت،  ويطابقه
(. يسعى: جملة من 20)يس: ﴾َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلينَ 

 الفعل والفاعل نعت .
ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن. َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها : ﴿ مّية ، قوله تعالى ومثال" الجملة اإلس 

 (. طلعها هضيم : جملة إسمّية نعت".48-147)الشعراء:  .﴾َهِضيمٌ 
و"شبه الجملة إما جار ومجرور ، أو ظرف، ومثال الجار والمجرور" قوله تعالى: 

 .  (2)"لّرجس الوثنيّ أي: ا ﴾،َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اأَلْوثَانِ ﴿
الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعن َسِبيِل اللَِّه ِزْدَناُهْم َعَذاًبا َفْوَق اْلَعَذاِب  ﴿ ومثال الظرف قوله تعالى:

 .(3)( ، الصفة :)فوق العذاب(88﴾ )النحل: ِبَما َكاُنوا ُيْفِسُدونَ 
 ّي.: نعت حقيقي، و نعت سببنوعان  الصفة )النعت( من حيث المعنى -2

ويشتمل "هو النعت الذي يؤدي معناه في نفس منعوته األصلي مباشرة،  النعت الحقيقي:
حقيقي، كما في قولنا: بؤس مقسم، فكلمة: مقيٌم نعت  ،على ضمير مستتر يعود إليه

، فهو يرفع ضميرًا مستترًا، إذ " البد ف ي الّصفة من ضمير  (4)"ومنعوتة األصلي هو: ب ْؤس
                                                 

(ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، ابن هشام األنصاري ، جمال الدين أبو محمد عبداهلل بن 1)
بيروت ،  -،  دار الفكر  6يوسف بن هشام األنصاري، تحقيق : د.مازن المبارك ومحمد علي حمداهلل، ط

1985  :1/155 
 .64/ 1لملحة: (ينظر: اللمحة في شرح ا2)
 .65- 64/ 1( ينظر : المصدر نفسه:  3)
 .273/ 3( مغني اللبيب عن كتب األعاريب : 4)
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وْ  ور ة ك ونه مشتقا أ ن يْعمل ف ي ف اعل م ْضمر أ و يعود على اْلم  ر  ص وف؛ ألن  ذ ل ك من ض 
به  ضمير اْلم ْوص وف  وف ف ي اْلم ْعنى والمظهر ال  ب ّد أْن ي ْصح  مظهرًا، فالمضمر ه و  اْلم ْوص 

ْنده فلوال اْله اء ل ك ان  ا ل ق ائ م زيٌد ع  ْرت ب ر ج  م أ ْجن ب ّيا من ليصير من س ببه ب ه  ك ق ْول ك م ر  ْلك ال 
لم يكن صفة ل ه " ل و  األو 
(1) . 

 .  (2)مثال آخر: " هذا رجل قائم"
و"المنعوت اسم سابق عليه، ويتبعه في كل األمور، في التذكير والتأنيث، وفي التعريف     

 .   (3)والتنكير، وفي اإلفراد والتثنية والجمع، وفي اإلعراب "
وهو ال ينعت االسم السابق عليه في  ،(4)ما رفع اسما ظاهرًا()وهو  النعت السببي :   -ب

الحقيقة ، بل ينعت اسمًا ظاهرًا يأتي بعده، ويكون مرفوعًا به على أنه فاعل، أو نائب 
للفاعل ، وذلك بحسب موقعه من الجملة، ويشتمل على ضمير يعود على االسم السابق، 

نعت السببي ما فيطابق ال ،(5)بق بسبب ماوهو الذي يسمى السببي؛ ألنه يتصل باالسم السا
ا: جاء  الرجل  ومثال ذلك قولن، التذكير والتأنيث ، التعريف والتنكير،قبله في اإلعراب

نما بينت ما يتعلق  ،المجتهد  غالم ه   ففي هذ المثال لم تبين حال الموصوف، وهو الرجل، وا 
 .(6)به، وهو الغالم

 خصائص النعت في اللغة العربية :
 . (7)تي النعت  في اللغة العربية بعد المنعوتيأ -1

                                                 

 .1/64(اللمحة في شرح الملحة: 1)
ه(، 316(األصول في النحو ، ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي)ت2)

 .25/ 2: 1988بيروت،،  –، مؤسسة الرسالة 3تحقيق : د.عبد الحسين الفتلي،ط
هـ(   ،حققهما، وضبط 686( شرح شافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن الرضي االستراباذي )ت 3)

غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة:   محمد نور الحسن ،ومحمد الزفزاف،  محمد محيى الدين عبد 
 .3/1155: 1975 -هـ  1395لبنان  –الحميد ، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .222/  3( جامع الدروس العربيه: 4)
-373/  1م: 1999هـ 1420، مكتبة المعارف ، 1(التطبيق النحوي ، الدكتور عبده الراجحي، ط5)

374. 
 .25/ 2(األصول في النحو : 6)
 .885/ 1(ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 7)
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 . (1)حقيقي وسببي، والحقيقي يقسم على أنواع: مفرد، جملة، شبه جملة :النعت نوعان -2
، وفي النعت  :الن ْعت  ب ن وع ْيه    -3 ) ي ْتب ع  منعوت ه  في اإلعراب، وفي الت ْعريف والت نك ير 

في النعت الس بي ف إ ن م ا يتبعه ف ي اْثن ْين  الحقيقي يتبع النعت المنعوت ف ي أ ْرب ع ة م ن عشر ة و 
ْفر اد والتذكير  د من الت ْعر يف والتنكير، و أما اإْل  و اح  ْعر اب و  د من أوجه اإْل  ْمس ة هي: و اح  من خ 

ْرت برجل ْين ق ائ م أبواهما، وبرجال ق ائ م آباؤه م، وأضدادهما ف ه و  ف يه ا كالفعل نحو قولنا:  م ر 
وبرجل ق ائ م ة أمه وبامرأة ق ائ م أ بوه ا(
ق يقيُّ ي ْتب ع  منعوت ه في اإلعراب، الت ْعريف و  ،(2) النعت  اْلح 

 . (3)اإلفراد والتثنية والجمعو كذلك في التذكير والتأنيث، و  والت نك ير  
 والتنكيريكون م ْفردًا، و مطابقا لما قبله في اإلعراب، التعريف الن ْعت  الس ب بيُّ ) -4

أن يكون االسم الواقع بعده مرفوعا دائما، على أنه فاعل، أو نائب  ،التذكير والتأنيث
 . (4)للفاعل، وذلك بحسب موقعه من الجملة(

 .( 5) يكون المنعوت في حالة شبه الجملة والجملة نكرة دائما -5
: مررت  برجل  فإن ، قال سيبويه:"يمكن للنعت أن يتعدد  -6 عاق ٍل ك ريٍم أ طلت  النعت  قلت 

م ْسلٍم"
(6).  

 
 

                                                 

ال الدين بن بن هشام االنصاري)ت ( ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، أبو محمد عبد اهلل جم1)
م.  1963هـ  1383، 11هـ( ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، ط761

:1/287. 
هـ(، 1392( حاشية اآلجرومية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )ت 2)

1989 :1/81. 
كالم العرب، عبداهلل بن يوسف بن عبداهلل بن  يوسف بن أحمد  ( ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة3)

م: 1984دمشق، ،  –، تحقيق : عبدالغني الدقر ، الشركة المتحدة للتوزيع 1بن عبداهلل بن هشام، ط
1/287. 
 .3/1155( شرح شافية ابن الحاجب: 4)
 ( ينظر: المصدر نفسه.5)
هـ(، تحقيق عبد السالم محمد هارون،  180بويه،)ت ( الكتاب، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سي6)

 .1/422دار الجبل ـ بيروت، الطبعة األولى،)د.ت( : 
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 المبحث الثاني
 الصفة في اللغة اإلنكليزية

 أوال: تعريف الصفة في اللغة اإلنكليزية
"، وهي الكلمة التي تأتي بعد االسم Adjectiveتسمى الصفة في اللغة اإلنكليزية ""    

 .  (1)لتوضيحه أو لتحديده ، فهي تصف اسما أو ضميرًا بعدها"
 :اعهاثانياً: أنو 

  (  dr.ezzat,83 ) تنقسم إلى نوعين رئيسين هما: 
 " ( Derived Adjectives"الصفات التوضيحية أو الوصفية )   -1
  (".   ( Limiting adjectives " الصفات المحددة -2

هي مفردات مختلفة تدل على الصفات في أصل الوضع ، وليس لها ضوابط  أو و"     
تق من شيء ، وال يضاف لها أو سوابق لواحق أو خاصة. أو قوعد معينة فهي ال تش

 .(2)إضافات أخرى، وتسمى بالصفات البسيطة أيضًا"
 :نحو 
 Rich" " غني = 
 Green" "أخضر = 
 Happy" "سعيد = 
 Poor""فقير = 
 Sad" حزين = 
 Ugly"  = "قبيح 
 Good" "جيد = 
 Bad" "رديء = 
 Big" "كبير = 

                                                 

عمان  -( ينظر: موسوعة الشامل في تعليم اللغة اإلنكليزية ، محمد فرحات، دار أسامة ، األردن1)
:247. 
(2.)83  English Grammar,dr.M Ezzat: 
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 Old"  قديم =" 
 "wise   "حكيم 

 ة على ذلك:ومن األمثل
 a Poor man" رجل فقير   " 
 she is  a slim woman"   المرأة النحيفة       " 
 The big home                .(1)البيت الكبير 
 

 green(2)""و أخضر  "  red"و أحمرwhite" أبيض""وتشمل األلوان أيضا  مثل     
( وهما أداتا نكرة، a ,an)  ، وهي أداة تعريف، أوThe)و"تستعمل قبل هذه الصفات )  

( aوالشكل )ويستعمالن قبل االسم المفرد، سواء أكان مؤنثًا أم مذكرًا عاقال أم غير عاقل، 
( مع الصفات التي تبدأ anيستعمل مع الصفات التي تبدأ بحرف ساكن، والشكل )

 ، وال تستعمالن مع الصفات ( a / e / i / o / u )بالحروف المتحركة وهي حروف العلة 
كما موضح في المثالين  .(3)التي تصف الضمائر بل مع الصفات التي تصف االسم"

 اآلتيين:
 "he is sad.                             هو حزين" 
 "he is a poor man.          هو رجل حزين" 

، أما في المثال he)؛ ألن الموصوف ضمير )a)فلم ت ستعمل في المثال األول األداة )     
 (.manاني فاستعملت األداة؛ ألن الموصوف اسم )الث
وهي على أنواع  "صفات اإلشارة  وهي التي تحدد شخصًا،  الصفات المحددة:  -2   

صفات الكم وهي التي تفيد تحديد العدد لذا تسمى بالصفات العددية،  صفات الملكية  وهي 
التي (4)أو التخصيص "  التي تحدد مالك الشيء ، صفات التخصيص وهي التي تفيد التقييد

 ستوضح على النحو اآلتي:
                                                 

(1)English Grammar 
(2)83  :English Grammar 
 .29-28( موسوعة الشامل في تعليم اللغة اإلنكليزية: 3)
 (المصدر نفسه: الصفحة نفسها.4)
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 صفات اإلشارة: -1
و"هي ضمائر اإلشارة التي تقابل الضمائر المنفصلة  في اللغة العربية، وهي في    

اإلنكليزية تعّد صفات أيضًا، ويسبق ضمير اإلشارة الفعل في اللغة اإلنكليزية، وتسبق صفة 
 . (1)ذكر والمؤنث معًا"اإلشارة االسم، وهذه الصفات تستعمل للم

 بيرللق اذه/ This   
  دللبعي كذل/ That  
  بيرللق الءؤه/ These   
  تلك/ Those   
  ( و"تدخل ضمنها كلمات أخرى تدل على تحديد األشخاص  مثل: " آخر، مثل ، نفس

the other, such,the same")(2). 
 الطريق االخر"   the other wayمثال: " 
 (.dr.ezzat,83االجابة نفسها " )   the same answerمثال : 

 (:Distributive Adjectives)  صفات التخصيص -2
" وهي الصفات التي تفيد تقييد الشيء أو تخصيصه، لذا فهي من المحددات إال أنها ال 

" وتعني every" وتعني كل من ، "each"توضح بشكل تام ، وتتضمن المفردات اآلتية: 
وتعني ال أحد أو ليس هذا ، فهي أداة نفي" "neither  " ما ، وتعني إ "either"كل واحد، 

(3). 
وهي الصفات التي تدل على المالك، و تستعمل لتحديد ملكية األشياء،  "صفات الملكية:

  .(4)"وهي تأتي عادة قبل االسم أو في آخر الجملة
 الكلمة/ المعنى

My" "لي    / 
His" "له    / 

                                                 

 .243(المصدر نفسه: 1)
(2)83:English Grammar 
 (المصدر نفسه: الصفحة نفسها.3)
(4)83:English Grammar 
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Her" "لها    / 
Your" /  ،لكم، لكّن"لك ،  لك 

Our"  "لنا / 
Their")لهما، لهم، لهّن )للذات العاقل / 

Its"   )له )للذات غير العاقل /" 
 "Its feed its youngs. "                     " تطعم صغارها" 
   " You deserve your position "      "أنت جدير بمركزك"           
 

 ": (Adjectives of quantity)"صفات الكمية  -3
 (":definite adjectives) "صفات محددة للكمية ( أ

( ، وهي: Cardinal numbers جميعها ويصطلح عليها) و"تشمل األرقام األساسية    
One،Two   ،Three  الترتيبية ... الخ ، وتعني :واحدًا، اثنين، ثالثة. وكذلك األرقام

(،  first  ،second، Third ،forth: )( ، وهي Ordinal numbersويصطلح عليها )
 .(1) (Tahir Al-Bayati,1999,47وتعني األول، الثاني، الثالث، الرابع". )

وتعني   quarter  ووتعني )نصفًا( ،  half( أيضًا نحو : Fractionsو"الكسور)    
، night، ليلة   day )ربعًا(. وتشمل أيضا كل مفردة تدل على زمان معين نحو: )يوم 

مثل :  (، و كل مفردة تدل كم معين  century، قرن  minuteيقة ، دق hourساعة
(dozen"وتعني زوجًا من الشيء ،) (2). 

 ب( صفات أخرى تدل على كمية إال أنها ال تحددها وال توضحها.
وتعني كثيرًا لغير  muchوتعني كثيرًا للمعدود، و  manyو"تتضمن المفردات اآلتية : ) ) 

 وتعني )أيًا((".   anyوتعني ) بعضًا (  و    some وقلياًل( ،تعني)و  littleالمعدود، و
      ، وتعني أنا ال أملك الكثير من المال".  I haven,t got much moneyمثال: "

                                                 

 (المصدر نفسه: الصفحة نفسها1)
(2 .)English in a simplified way, Tahir Al-Bayati, Ninth Edition, 1999.,47 
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 (1)  وتعني يوجد قليل )بصيص( من األمل.،       There is little hopeمثال آخر: 
 صفات االستفهام : -4

 " which  , what، و هما أداتان  : "أدوات استفهام تستعمل للوصف 
 أي طريق نسلك ؟؟    which way shall ae go "مثال: 

وهو نوع من الصفات يقابل موضوع النسب في اللغة العربية ،مثال   "صفات العلم :  -5
 ذلك:

Turkish , german, Arabian"  :(2)تركي ، ألماني، عربي" بمعنى.  
 ثالثاً: التصريف واالشتقاق 

من الصفات ما يتصرف أي يصيبه التغيير أو التحويل، وذلك عن طريق إضافة  "    
اللواحق نهاية المفردات، مع تغييرات تحدث في الحروف، والسيما حروف العّلة، إّما بالقلب 
أو الحذف، وهذا يشبه الظاهرتين الموجودتين في اللغة العربية المسماة بـ " اإلعالل 

صفات غير القابلة للتصريف، لذا فإن اشتقاق الصفة في اللغة وهناك من ال( 3)واإلبدال" 
 اإلنكليزية يكون على النحو اآلتي:

" هناك كلمات تدل على صفات حقيقية تدل على أحوال الذات، فهي صفة في أصل   -1 
وضعها ، وتستعمل دالة على الوصف من دون أي تغيير يصيبها كما في الصفات 

 عنى غني". بم richالوصفية مثل: كلمة 
 وتكون القاعدة على النحو اآلتي: 

 )) الموصوف + الصفة األصلية + أداة التعريف ((  
( في نهاية الكلمة )الصفة األصلية(، er" وتشتق أنواع أخرى من الصفات بإضافة )  -2  

وهي التي تدل  ،Comparative)وتسمى الصفة التفضيلية )وذلك للداللة على التفضيل، 

                                                 

(1)76 :Express English :Omar al- Hourani , 1990 
هـ(، قدم له وعلق عليه 1315( شذا العرف في فن الصرف: أحمد بن محمد بن احمد الحمالوي )2)

 .121د.محمد عبد المعطي، دار الكيان للطباعة ، الرياض: 
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 thanوتعني أغنى. وتستعمل بعدها )  richerشيئين . مثل  ل أو المقارنة بينعلى التفضي
 فتكون القاعدة على النحو اآلتي: (1)من(" (، وتعني)

 + الطرف اآلخر ((.   er   +than)) الموصوف + الصفة األصلية + 
( "وهي تدل على األفضلية العليا أي  estومن الصفات "ما يشتق من خالل إضافة ) -6
الموصوف أفضل من الكل وليس بالمقارنة بينه وبين شيء آخر.  إنّ 

 .(2)("theوتعني األغنى. ويستعمل قبلها )  richestومثالها:  Superlative)وتسمى)
 فتكون القاعدة على النحو اآلتي: 

والتي تعني المقارنة بين أكثر من  est قبل الصفة + الصفة مضاًفا لها the))  استخدام 
 سم ((.اثنين + اال

 "تشتق الصفات "من خالل إضافة اللواحق إلى األفعال ، وهذه اللواحق كثيرة منها : -7
"(3).  (Able, ent ,ing ,ate ,y, ed ,al, ory .ous ,ant ,atory(  

 ومن األمثلة على ذلك ما يأتي :
 ". Continualالصفة: متواصل  /continue"الفعل : يواصل  

 وهي: (4)ض اللواحق على األسماءتشتق الصفات عن طريق إضافة بع -8
((Y ,ly,ous ,ary, like,wid, less, ar, ish ,esque, en, ate, ical, e,al 

,ed)) 
 ومن األمثلة على ذلك:

 ت/  االسم/  الصفة
1/ "Fame  /  سمعة وشهرةFamous  " مشهور 
2/Storm "  /عاصفةstromy  "عاصفي 
3 /England"     /انجلتراEnglish  انجليزي" 

                                                 

(1)eastwood,Oxford , basic english grammar exercises with key john, university 
press,cankarjeva zalozba Ljubljana:92. 

 . 189(اإلنكليزية لجميع المستويات، أحمد ممدوح الصغير، )د.ت( ، الرياض، )د.ت( : 2)
 .142(  اللغة اإلنكليزية بطريقة مبسطة :طاهر البياتي:3)
 .135-134(  اللغة اإلنكليزية بطريقة مبسطة: 4)
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 رابعًا: موقع الصفة في الجملة اإلنكليزية:
 :(1)تقع الصفة في الجملة اإلنكليزية في ثالثة مواقع هي 

 . الموصوف، وهو الموقع األكثر ورودًا في سياقات اللغة  اإلنكليزية ( قبل االسمأ
 "A beautiful girl". الفتاة الجميلة 

 (.girlالموصوف ) (، وتعني جميلة،  وجاءت قبلbeautifulفالصفة هنا )
 ب( بعد الموصوف. مثال:

 "Her hair unusually blond, is always attractive". 
 blond)ومعنى الجملة: "شعرها على فوق العادة أصفر مثير دائما"، وقد وردت الصفة هنا 

 ". hair(، وتعني أشقر، وقد جاءت بعد االسم )شعرها( 
عة لألفعال التي تكمل الفاعل ، فهي تحدد الفاعل "موقع غير محدد تأتي فيه الصفة تاب  ج(

 ".  اإلنكليزيةفي الجملة 
 مثال ذلك:

 "The boys got tired ". 
     متعبين  ". األوالد:" لقد أصبح ومعناها

:مثال آخر  
 "many of the students seem dissatisfied" 

 ومعناها: " يبدو أّن كثيرًا من الطالب غير راضين".
 

 :لموصوف في اللغة اإلنكليزيةا خامساً:
، بمعنى )اثنين two)يأتي الموصوف مفردًا، وليس هناك تثنية إال إذا استعملت )  

بمعنى )ك ال( قبله، ولكنه يجمع، وال يعّرف إذا تعّرفت الصفة، أما الصفة فتعّرف  both)أو)
في هذه فهي ال تتبع الموصوف  مفردة في حال تثنية الموصوف وجمعه،، وتبقى الصفة 

 . (2)الحاالت

                                                 

 .189( اإلنكليزية لجميع المستويات: 1)
 .189(اإلنكليزية لجميع المستويات: 2)
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 سادساً: الوصف بالجملة وشبه الجملة:
الوصف بالجملة يأتي بعد الضمائر الموصولة ، ويعرف هذا النوع من الجمل ب"أشباه 
الجمل الوصفة تقوم مقام الصفات وبذلك تصف األسماء والضمائر وتسمى أشباه الجمل 

 (1)الموصولة إذا تتقدمها ضمائر الوصل بصفة عامة" 
 ه الضمائر الموصولة هي :وهذ

"Who, whom.tha"t :نحو ، 
I admire the man who admits his failure"   ومعناها : أنا أعجب بالرجل

 (.dr.ezzat,343الذي يعترف بفشله". )
 سابعاً: خصائص الصفة في اللغة اإلنكليزية

 يمكن إيجاز خصائص الصفة في اللغة اإلنكليزية على النحو اآلتي:
 مكن وجود صفة بال اسم موصوف بصرف النظر عن اختالف مكان هذا االسم.ال ي  -1
 يجب أن تسبق الصفة الموصوف وقد تأتي بعده أحيانًا.   -2
 ال تتبع الصفة الموصوف من حيث التذكير والتأنيث واإلفراد والجمع.  -3
أسماء التفضيل تأتي صفات دائمًا ، وتصاغ من خالل إضافة اللواحق، وهي ثالث    -4

 ت تفضيلية.درجا
 ا، ويليه الفعل ثم المفعول به في األخير.بداية الجملة دائمً  الفاعل يأتي في  -5
 ، مثال ذلك: تتعدد الصفات بالعطف  -6

 "The boys , tired and hungry, refused to work ". 
 المتعبون والجائعون أن يعملوا. والدرفض األ

 قبل الصفة األخيرة نحو:وعندما تأتي أكثر من صفتين يفصلهما حرف عطف واحد 
 "The boys , tired ,hungry ,and lazy , refused to work" . 

 المتعبون ،الجائعون، والكسالى أن يعملوا. والدرفض األ
ويمكن أن تتعدد الصفات من دون وجود حرف عطف إذا كانت الصفة تصف شيئًا من    

 الجانب نفسه، أي تكون الصفات من  مجموعة واحدة.

                                                 

 Express English :Omar al- Hourani , 1990: 76، 189(اإلنكليزية لجميع المستويات: 1)
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 ذلك: ومثال
 "There is the thin tall man I told you about ". 

 .(1)ومعنى الجملة: ها هو الرجل الرفيع الطويل القامة الذي أخبرتكم عنه
( ؛ ألنها صفات تتعلق بوصف شيء واحد وهي   thin( ، )tallفاستعملت هنا الصفتان ) 

 القامة.
اإلفراد هي تتبع المبتدأ في إذا وقعت الصفة موقع الخبر في الجملة اإلنكليزية، ف -7

 . (2)والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث
 نحو األمثلة اآلتية: 

 "The girls are beautiful.      .البنات جميالت"  
 "The boy is fat.                        .الولد سمين" 
 "They are many.   هم كثيرون  "                   .       

)ينظر: ذا جاء الموصوف جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم غير عاقل، تبقى مفردة إ -8
 ومثال ذلك: المصدر نفسه: الصفحة نفسها(.

 "The buildings are red          .المباني حمراء"  
 " The cars are Fast.             .السيارات سريعة"  
 

 المبحث الثالث
 بية واإلنكليزيةالتشابه واالختالف في الصفة بين اللغتين العر 

يمكن توضيح أوجه التشابه واالختالف في الصفات بين اللغتين العربية واإلنكليزية على 
 النحو اآلتي:

 اللغة اإلنكليزية اللغة العربية
( تأتي الصفة لتوضيح الموصوف أو تخصيصه 1

 بالمدح أو الذم أو التعظيم أو ألغراض أخرى مجازية...
صوف أو تحديد ( تأتي الصفة لتوضيح المو 1

 ماهيته،  نوعه ، كميته، عدده...
 ( يأتي الموصوف اسما أو ضميرا.2 ( يأتي الموصوف اسما.2

                                                 

 .135( شركة بيت اللغات الدولية: 1)
 .246( موسوعة الشامل في تعليم اللغة اإلنكليزية:2)



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 283 

 ( تأتي قبل الموصوف غالبًا، وأحيانا بعده.3 ( تأتي الصفة بعد الموصوف.3
( يتبع النعت الحقيقي الموصوف في أربع من عشر 4

شرة فالنعت يتبع منعوته في أربعة من ع حاالت هي:
التنكير أو التعريف ، التذكير أو التأنيث ، اإلفراد أو ):

التثنية أو الجمع، اإلعراب (، ويتبع النعت السببي في 
اثنين منها : حالة اإلعراب،  والتنكير والتعريف( ، 

 ويتبع مرفوعه  في  اإلفراد والتثنية والجمع .

( ال تتبع الصفة الموصوف في كل هذه 4
 األمور.

( يمكن أن يتعدد النعت لمنعوت واحد 5 ن يتعدد النعت لمنعوت واحد.( يمكن أ5
 بالعطف.

( ينعت بألفاظ األلوان مثل: أحمر ، حمراء على 6
 زنة أفعل، فعالء.

 ( األلوان نوع من أنواع الصفات.6

( الصفة المشتقة: تشتق الصفة فتكون اسم 7
فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم 

 تفضيل... 

تشتق الصفة بطرائق عدة من خالل ( 7
 إضافة اللواحق لألسماء أو األفعال.

( ُينعت بأسماء اإلشارة ، وتعد هذه األسماء نعتًا 8
مؤواًل، ويوافق اسم اإلشارة  الصفة من     = حيث 
التذكير والتأنيث واألمور األخرى. نحو: مررت بزيد 

 هذا. ومررت بهند هذه.

وهي نوع من  ( تعد أسماء اإلشارة صفات،8
الصفات المحددة ؛ ألنها تحدد األشياء، نحو:     

 .=This is a book 

( الصفة الحقيقية تعرف من داللتها على معنى 9
 الصفة الحقيقية في الذات. 

( تعرف الصفة الوصفية أو األصلية من 9
 خالل داللتها أيضا.

( التعريف والتنكير: أداة التعريف )ال(، فضاًل 9
المعارف الست األخرى. وما سوى  عن أنواع

 المعارف هذه هي أسماء نكرة .

.  the)( تقابلها ال التعريف أداة التعريف )9
وللتنكير أداتان تستعمالن مع االسم المفرد 

 (.a-anيأخذان الشكلين )
( ينعت بالجملة بشرط أن تشتمل على ضمير 10

 يربطها بالموصوف، وال يكون  إال الموصوف نكرة.
 نعت بالجملة بعد الضمائر الموصولة.( ي10

( اسم التفضيل صفة تشتق من الفعل  ويدل على 11
اشتراك شيئين في صفة ما وزاد أحدهما عن اآلخر 

 فعلى( -بهذه الصفة. ويذكر ويؤنث. ووزنه )أفعل

( درجات التفضيل التي تقابل اسم التفضيل 11
في اللغة العربية، ينعت بها أيضًا ولكنها تشتق 

الصفات األصلية من خالل إضافة اللواحق من 
لها، وهي على ثالث درجات تفضيلية. وال 

 يؤنث.
( ينعت بشبه الجملة ظرفية أو بالجاّر والمجرور، 12

 ويكون الموصوف نكرة.
( ال ُينعت بشبه الجملة الظرفية أو الجار 12

 والمجرور.
في اللغة اإلنكليزية نعت سببي.  ( ال يوجد13 ( هناك نعت سببي يصف صفة متعلقة بمتبوعه. 13
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فإذا ُترجمت الجملة: "هذه فتاة زرقاء  عينها". 
 إلى اللغة اإلنكليزية تصبح على النحو اآلتي:

    The eyes of this girl is blue 
 عين هذه الفتاة زرقاء.                 

( ينعت أسماء اإلشارة بصفتها صفات مؤولة 14
 الملكية . بمشتق. وال ينعت بضمائر

( تعّد أسماء اإلشارة من الصفات المحددة ؛ 14
 وكذلك ُينعت بضمائر الملكية ألنها تحدد المالك.

 الخاتمة 

 لتوضيح الموصوف أو تحديده. الصفة تأتي في كلتا اللغتين  -1
يكون الموصوف في اللغة العربية اسمًا ال ضميرًا، أما في اإلنكليزية فيكون اسمًا أو  -2

 ضميرًا.
يتعلق بموقع الصفة في الجملة، فتأتي الصفة بعد الموصوف في اللغة العربية ،  فيما -3

 أما في اإلنكليزية فليس لها موقع ثابت وعلى األغلب تأتي قبل الموصوف. 
في كلتا اللغتين يمكن أن يتعدد النعت، إال أنه يتعدد بحرف العطف في اللغة اإلنكليزية  -4

مستقل بذاته، وهذا يدل على تداخل المواضيع في  ، ولكن العطف في العربية موضوع آخر
 اللغة اإلنكليزية.

تتبع الصفة الموصوف من حيث اإلفراد والتثنية والجمع في اللغة العربية، وهذا غير    -5
موجود في اللغة اإلنكليزية ، إذ إّن الصفة ال تجمع أبدًا، وال تطابق الموصوف في هذه 

فهي ظاهرة غير موجودة فيها، وهناك  للغة اإلنكليزيةاألمور. فضاًل عن أّن التثنية في ا
، بمعنى "two"بمعنى كال، و "both"مفردتان للداللة على المثنى تستعمل قبل االسم هما 

 اثنين.
تتبع الصفة الموصوف من حيث التذكير والتأنيث في اللغة العربية، وهذا غير موجود  -6

 في اللغة اإلنكليزية .
حيث التنكير والتعريف في اللغة العربية، عكس ما هو عليه تتبع الصفة الموصوف من  -7

في اإلنكليزية ، فال تتبع الصفة الموصوف من حيث التنكير والتعريف، فيبقى الموصوف 
  نكرة إذا جاءت الصفة معرفة. 
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النعت في العربية نوعان: حقيقي وسببي، والنعت الحقيقي يقسم على ثالثة أنواع، مفرد  -8
وهي أنواع واضحة وسهلة أما في اإلنكليزية فأنواع النعت كثيرة جملة، شبه جملة. 

 ومتداخلة. 
يطابق النعت الحقيقي في اللغة العربية من حيث المعنى الصفة الوصفية في اللغة  -9

اإلنكليزية، وهي تلك المفردات التي تدل على صفات أصلية مثل: غني، فقير، كبير، 
 جميل، طويل، سريع، بطيء.

صفة في اللغة اإلنكليزية يشوبه الكثير من التعقيد والتداخل مع إّن اشتقاق ال -10
مواضيع أخرى، فللحصول على صفات في اللغة اإلنكليزية هناك طرائق عديدة لصياغتها 
مثل إضافة اللواحق في أوآخر الجملة، وهي لواحق كثيرة جدًا ليس لها ضوابط معينة، 

 لكلمات األخرى .فكل بضعة كلمات لها إضافات تختلف عن إضافات ا
ي نعت باسم التفضيل في اللغة العربية و يقابله في اإلنكليزية درجات التفضيل أو   -11

درجات المقارنة التي تعد واحدة من أهم أنواع الصفات في اللغة اإلنكليزية ، ويأتي اسم 
 التفضيل في اللغة العربية صفة أو غير صفة بحسب الموقع اإلعرابي في الجملة العربية. 

تعّد األلوان جميعها صفات في اللغة اإلنكليزية وهي ال تؤنث، أما في العربية    -12
فهي ألفاظ أوسع منها في اإلنكليزية ، ولها اشتقاقاتها ووظائفها وأوزان خاصة للمذكر 
والمؤنث )أفعل ، فعالء(، وأوزان أخرى غير هذه، وي نعت بها، وتأتي في مواقع إعرابية 

 بية. مختلفة في الجملة العر 
تقابل اللغة العربية اللغة اإلنكليزية بالنعت بأسماء اإلشارة، فهي صفة مؤولة   -13

بمشتق في اللغة األولى، وصفات محّددة في الثانية. ولكنها تخالفها في ضمائر الملكية 
فهي ليست صفات في العربية كما تعدها ا اإلنكليزية نوعًا من الصفات المحددة؛ ألنها 

 تحّدد المالك.
لغة العربية نظام متكامل دقيق يعّبر عن المعاني والدالالت تعبيرًا دقيقًا يتسم ال -14

باإليجاز والشمول على خالف اللغة  اإلنكليزية التي قد تحتاج إلى إيراد مفردات عدة 
 للتعبير عن جملة صغيرة في اللغة العربية.
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Adjective In Both Arabic and English A Contrastive Study of 

Structure, Syntax And Semantics 

Anfal Essam Alzaydi 

  

Abstract 

        This research is to make a comparison between the Arabic 

language and another language which is in this case the English 

language, in the subject of (adjectives) as a linguistic phenomenon 

that exists in every language. The purpose of this study is to explain 

the adjective in both Arabic and English via studying the 

characteristics of the two languages morphologically and 

structurally. I reached several result, I will mention some of them: 

the modified in Arabic must come as a  noun not a pronoun, while 

in English it can be a noun or a pronoun. In Arabic, the adjective 

(modifier) comes after the modified noun, while in English it does 

not have a permanent position but usually comes before the 

modified noun., in English a connecting tool is needed. The 

adjective follows the modified noun in terms of masculinity, 

femininity, definite and indefinite in the Arabic language, a 

characteristic that does not exist in English. The is no dual in 

English language, nor there is what is known as passive modifying. 

The sentence modifier or semi-sentence modifier do not exist in 

English language. In Arabic the ‘Ism al-tafdhil’ (comparative noun) 

is used for comparative modifying, while in English the 

comparative and superlative systems are used. Thus, it is clear that 

the Arabic language is a complete and precise system that 

accurately express the meaning and indications and it is featured 

with brevity and inclusiveness. 
Key words: adjective, correspondence, structure, connotation. 
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