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، لفظية: وهي تنقسم إلى قسمين. مائة عامل...العوامل في النحو« :)هـ471ت(عبد القاهر الجرجانيقال 
والقياسية . فالسماعية منها أحد وتسعون عامال: سماعية وقياسية: فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين. ومعنوية

: والسماعية منها تتنوع على ثالثة عشر نوعا. فالجملة مائة عامل. والمعنوية عددان. منها سبعة عوامل
: النوع الثاني...وهي سبعة عشر حرفا فقطحروف تجر االسم الواحد  :من ثالثة عشر نوعاالنوع األول 

حرفان ترفعان االسم وتنصبان : النوع الثالث...حروف تنصب االسم وترفع الخبر وهي ستة أحرف
حروف : النوع الخامس...سم المفرد فقط وهي سبعة أحرفحروف تنصب اال: النوع الرابع... الخبر

وهي أربعة : حروف تجزم الفعل المضارع: النوع السادس...وهي أربعة أحرف: تنصب الفعل المضارع
وهي تسعة  على معنى إن يعني للشرط والجزاء أسماء تجزم األفعال: النوع السابع...أحرف
كلمات : النوع التاسع...نكرات وهي أربعة أسماء أسماء تنصب على التمييز أسماء: نالنوع الثام...أسماء

الناقصة األفعال : النوع العاشر...تسع كلمات تسمى أسماء األفعال وبعضها ترفع وبعضها تنصب وهي
ترفع اسما واحدا  أفعال المقاربة: النوع الحادي عشر...وهي ثالثة عشر فعالترفع االسم وتنصب الخبر 

أفعال المدح والذم وهي ترفع اسم الجنس المعرف بالم التعريف : النوع الثاني عشر...وهي أربعة أفعال
أفعال الشك واليقين وتسمى أفعال : النوع الثالث عشر...بعده وهي أربعةوالمخصوص بالمدح والذم يذكر 

األول الفعل : والقياسية منها سبعة عوامل .فالسماعية أحد وتسعون عامال...القلوب وهي سبعة أفعال
زيد ضارب غالمه عمرا اآلن : والثاني اسم الفاعل نحو. ضرب زيد عمرا وذهب زيد: على اإلطالق نحو

مررت برجل : والرابع الصفة المشبهة نحو. زيد مضروب غالمه: والثالث اسم المفعول نحو...أو غدا
غالم زيد : نحو...والسادس المضاف. أعجبني ضرب زيد عمرا: والخامس المصدر نحو. حسنٍ وجهه
هما وملؤه عندي راقود خَال ومنوان سمنا وقفيزان برا وعشرون در: والسابع االسم التام نحو. وخاتم فضة

ورافع الفعل المضارع . زيد قائم: رافع المبتدأ والخبر نحو :والمعنوية منه عددان. درهما ومثله عسال
والعامل في المبتدأ والخبر هو . والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع االسم. يضرب زيد: نحو

الصغير والكبير والوضيع والرفيع  وهذه مائة عامل فال يستغني. االبتداء وهو معنى ال يوجد في الخارج
 على العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية) هـ905ت(شرح الشيخ خالد األزهري( ».عن معرفتها واستعمالها
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