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  مقدمة الطبعة الثالثة
ة ماسة إىل وضع كتاب يف القواعد النحوية جيمع كانت احلاج

أساسياهتا, ويركز عىل املوضوعات النحوية التي حيتاج إليها املتعلم يف 
تفاعله مع احلياة الثقافية يف جمتمعه ليقرأ فيفهم, ويستمع فيستوعب 

 .ويتمثل, وليتحدث ويكتب بلغة سليمة
د النحوية هو وكان املعيار الذي تم بموجبه تعرف أساسيات القواع

معيار الشيوع والتواتر, فام استعمل بكثرة من املباحث النحوية يف مواقف 
ًالتواصل اللغوي عد أساسيا, وما ندر استخدامه عد ثانويا ًَّ ُّ. 

ًوما كان تعرف املوضوعات النحوية األكثر شيوعا وتواترا يف االستخدام  ً
قوالب اللغوية يف كتابة ليحصل إال بعد القيام بعملية حتليل لعينة ممثلة لل

 .الكاتبني القدماء منهم واملعارصين, وذلك يف خمتلف ميادين املعرفة
ًأساسيات القواعد النحوية مصطلحا «وعندما صدر هذا الكتاب 

ًيف طبعته األوىل منذ ما يقرب من ثالثني عاما كان ثمة صدى » ًوتطبيقا
ّطيب لذلك الصدور, حيث قرر بعض مدريس اللغة العرب ية يف األردن ّ

 .وليبيا تدريسه يف املعاهد التي يعملون فيها
وذكر األديب واإلعالمي التونيس أمحد القابيس أنه كان يبحث عن 
كتاب يف القواعد النحوية يغنيه عن العودة إىل أمهات الكتب النحوية 
القديمة, ويسد حاجته إىل املوضوعات النحوية الوظيفية األساسية, فوجد 
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ًالقواعد النحوية مصطلحا وتطبيقاأساسيات «اب بغيته يف كت ً«. 
ولقد أثنى األستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس احتاد املجامع اللغوية 
العربية رمحه اهللا أيام ثناء عىل منهجية العمل يف الكتاب من حيث تعزيزه 
الربط بني النظري والعميل, والقاعدة والتطبيق, واعتامد مبدأ التعلم الذايت 

 .ًدريبات مرانا وممارسةيف الت
وعىل الرغم من تواتر اآلراء حول جودة الكتاب آثرت أن أتريث يف 
إعادة طباعته حتى أتعرف املالحظات التي يبدهيا العاملون يف امليدان من 

وكنت أعمل عىل رصد هذه املالحظات, ومل أكتف بذلك . معلمني وطالب
خسارة عضو جممع اللغة وإنام طلبت إىل الصديق األستاذ الدكتور ممدوح 

العربية بدمشق أن يسجل مالحظاته عىل مضمون الكتاب وحمتوياته يف ضوء 
اهلدف املرسوم له من حيث التيسري والتسهيل واالبتعاد عن الشذوذ 
ّواملامحكات والتأويالت واالستثناءات, فقدم جمموعة من املالحظات يف 

 إال أن أقدم له الشكر وال يسعني. ًضوء خربته اللغوية والتدريسية معا
اجلزيل عىل ما قدمه من مالحظات أخذت ببعضها, كام أخذت ببعض 

 .ُاملالحظات الواردة من قبل, فكانت هذه الطبعة اجلديدة مزيدة ومنقحة
بيد أن هذه الطبعة, ككل عمل إنساين, ال يمكن أن خيلو من نقص ألن 

. ًبنا سعيا نحو األفضلالكامل هللا وحده, ورحم اهللا كل امرئ هيدي إلينا عيو
 .وكلنا أمل يف أن تكون ثمة فائدة جديدة من هذا الكتاب يف حلته اجلديدة

 واهللا ويل التوفيق
 املؤلف
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  مقدمة الطبعة األوىل

يرجع عهدي هبذا الكتاب إىل فرتة تزيد عىل اثنتي عرشة سنة, يوم 
رفة بغية كنت أقوم بتحليل أساليب الكتاب املعارصين يف خمتلف ميادين املع

َتعرف املوضوعات النحوية األكثر تواترا فيها, وقد تساءلت يومها َمل ال : ً ِ
يكون بني أيدي ناشئتنا كتاب يف القواعد جيمع أساسياهتا, ويزود املتعلم, 
كام يقول اجلاحظ, بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن, ومن 

 ده, ويشء إن وصفه?مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه, وشعر إن أنش
َّوتعزز هذا اإلحساس لدي بعد أن قمت عدة سنوات بتدريس العربية 
يف السنتني األوىل والثانية بكلية الرتبية يف جامعة دمشق, إذ ألفيت أن معظم 
طلبتنا جيهلون أساسيات لغتهم, وهذا ال نالحظه عند أغلب أبناء األمم 

لذي توخيت فيه السهولة يف األخرى, مما دفعني إىل إخراج هذا الكتاب ا
العرض, والبعد عن الشذوذ والتفريعات واملامحكات والتأويالت يف أثناء 

 .تقديم القاعدة النحوية
وملا كانت موضوعات القواعد النحوية قد تناثرت يف مناهجنا الرتبوية 
ّبني صف وآخر ومرحلة وأخرى عمدت إىل مل شتات هذه املباحث املتناثرة 

املتعلم الصورة الكلية املتكاملة هلا, فيأخذ الصورة الكاملة ًناشدا إعطاء 
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للفعل من خالل تعرفه رضوبه وأقسامه, والصورة الكاملة لالسم يف خمتلف 
 .الخ... أقسامه وأنواعه, والصورة الكلية للمرفوعات فاملنصوبات

ًومل أكتف بتقديم القاعدة مصطلحا والتمثيل هلا, وإنام عمدت إىل  ِ
قات تناولت أغلب املباحث النحوية التي اشتمل عليها الكتاب, إجراء تطبي

ًوهذا ما جعله حيتوي عىل مدخل وأحد عرش فصال, وقد تضمن املدخل 
 .َّتعريفات عامة كان البد منها قبل الدخول يف مباحث الكتاب

أما الفصل األول فيشتمل عىل الفعل وأنواعه, وحيتوي الفصل الثاين 
غلب مباحث الفصل األول, ويتضمن الفصل عىل تدريبات تتعلق بأ

 .وأنواعه ويأيت التدريب عليه يف الفصل الرابعالثالث االسم 
ويشتمل الفصل اخلامس عىل املرفوعات وتدريبات عليها, عىل حني 
أن الفصل السادس يشتمل عىل املنصوبات إال أن التدريبات عليها كانت 

عىل املجرورات وتدريبات أما الفصل الثامن فيحتوي . يف الفصل السابع
 .عليها, عىل حني أن الفصل التاسع يتضمن التوابع وتدريبات عليها

ًوكان الفصل العارش خاصا باألساليب وتدريبات عليها, ثم آثرت أن 
يكون ثمة فصل يتناول بعض األمور الرصفية مما يقع فيه اخلطأ, فكان الفصل 

 . والتصغري والنسب والوقفاحلادي عرش الذي اشتمل عىل اإلعالل واالبدال
وملا كان القرآن الكريم ينبوع العربية وحارسها ومصدرها ومرجعها 
حرصت عىل أن تكون أغلب الشواهد يف التدريبات مستمدة منه, ومل يتيرس 



 − ٢١ −

يل ذلك إال بعد أن قمت بعملية استقراء وقفت من خالهلا عىل الشواهد 
 .التي ختدم القواعد املبتغاة

خلف بن حيان األمحر «و الوظيفي الذي دعا إليه وإذا كان النح
يف تراثنا, ثم محل » أبو جعفر النحاس النحوي«و» اجلاحظ«و» البرصي

يف الغرب فإن هذا الكتاب ليس إال ثمرة » ايكن«و» وارد«و» ليونارد«لواءه 
ًمن ثامر هذه الدعوة, راجيا أن يفيد منه ناشئتنا, وأن يشكل لبنة متواضعة 

 .ا العربية اخلالدةيف رصح لغتن
 .واهللا من وراء القصد

 ١/٣/١٩٨٣دمشق يف 
 املؤلف
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  »تعريفات عامة«املدخل 

א− מ
 .اسم, فعل, حرف: تقسم الكلمة إىل ثالثة أنواع

 هو كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو :االسم-١
 ...ورفادي, حصان, فول, طاولة, ن: أي يشء آخر مثل

ًاسام موصوال: ويكون االسم الخ .. الذي, الذين, التي, اللوايت:  مثلً
ِمن :  مثلاسم استفهامو. الخ... هذا, هذه, هؤالء:  مثلاسم إشارةو َ

َمن يزرع الرش فلن حيصد إال الندامة:  مثلاسم رشط جازمُالطارق? و َّ ِ ْ َ. 
» وه«حممد غائب بعد وضع : وينوب عن االسم الضمري مثل قولنا

 .»حممد«نابت هذه الكلمة مناب » هو«هو غائب : فتصبح اجلملة» حممد«حمل 
:  وهو كل لفظ يدل عىل حصول عمل يف زمن معني مثل: الفعل-٢

 .كتب ورسم, يدالن عىل حصول فعل الكتابة والرسم يف الزمن املايض
يدالن عىل حصول الكتابة والرسم يف الزمن » ُيرسم«و» ُيكتب«و

 .يتاحلارض أو اآل
: ً وهو كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غريه مثل: احلرف-٣

 .الخ...اجلر, وحروف العطف, وحروف االستفهام, وحروف النفيحروف 
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א– א
 :تقسم اجلملة إىل قسمني
 مجلة اسمية −١
 مجلة فعلية −٢

ٌاحلق واضح, واالسم الذي نبد:  تبدأ باسم مثل:فاجلملة االسمية أ به ُ
وهو الذي نخرب عنه, واالسم الذي يليه, وننهي » مبتدأ«اجلملة نطلق عليه 

 .»ًخربا«به معنى اجلملة نطلق عليه 
ُجتوع احلرة وال تأكل بثدييها, وكل :  تبدأ بفعل مثل:واجلملة الفعلية ُ ُ

مجلة ترتكب من فعل وفاعل أو نائبه أو من فعل وفاعل وما يتبعهام تسمى 
 .»مجلة فعلية«

ً فيكون ظرفا أو جارا وجمروراشبه اجلملةما أ ً ً: 
ْوجاءوا أباهم }: يف قوله تعاىل» ًعشاء«فالظرف مثل  ُُ َ َ ًعشاءََ َ َ يبكونِ ُ ْ َz 

ِوإليه}: يف قوله تعاىل» إليه«, واجلار واملجرور مثل ]١٦ :يوسف[ ْ ََ ُصريَامل ِ ِz 
 .]١٨: املائدة[

א– א
 :تقسم الكلمة إىل قسمني

  مبنية−٢   معربة−١
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 هي التي تتغري حركة آخرها بتغري تركيب اجلملة : الكلمة املعربة−١
ٍجاء سعيد, ورأيت سعيدا, ومررت بسعيد: مثل ً جاءت » سعيد«فكلمة . ٌ

مرفوعة يف اجلملة األوىل, ومنصوبة يف اجلملة الثانية, وجمرورة يف اجلملة 
 .الثالثة, فهي كلمة معربة

 هي التي ال تتغري حركة آخرها بتغري تركيب اجلملة :ة الكلمة املبني−٢
 :يف اجلمل التالية» هؤالء«مثل 

 ِجاء هؤالء
 ِرأيت هؤالء
 ِمررت هبؤالء

والكلامت . حافظت عىل حركة آخرها يف اجلمل كافة» ِهؤالء«فكلمة 
التي يالزم أواخرها السكون أو الفتح أو الضم أو الكرس يقال إهنا مبنية 

 :و الفتح أو الضم أو الكرس, ففي قولناعىل السكون أ
َكم كتابا قرأت?  ً  .اسم استفهام مبني عىل السكون» ْكم«ْ

ُعد من حيث أتيت ْ  .اسم مبني عىل الضم» ُحيث«. ُ
َزرتك أمس ومل ألقك ِ  .اسم مبني عىل الكرس» ِأمس «.ُ

 .اسم استفهام مبني عىل الفتح» َكيف«َكيف ترى احلل? 
 لضامئر ا:واألسامء املبنية هي

 .»هذان, هاتان«أسامء اإلشارة ما عدا صيغة املثنى  −
 .»اللذان, اللتان«األسامء املوصولة ما عدا صيغة املثنى  −
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 .»ّأي«أسامء االستفهام ما عدا  −
 .»ّأي«أسامء الرشط ما عدا  −
 .بعض الظروف واألحوال −
 .أسامء األفعال −
إذ » ةاثني عرش واثنتي عرش«العدد املبني عىل فتح اجلزأين ما عدا  −

 .يبنى اجلزء الثاين منه عىل الفتح, أما األول فيعرب إعراب املثنى
ًاسم ال النافية للجنس إذا مل يكن مضافا وال شبيها باملضاف − ً. 
ًاملنادى إذا مل يكن مضافا وال شبيها باملضاف وال نكرة غري مقصودة − ً. 

 :واألفعال املبنية هي
 الفعل املايض −
لتوكيد الثقيلة أو اخلفيفة أو نون الفعل املضارع املتصل بنون ا −

 .النسوة
 .فعل األمر −

 .ُّ مبنية كلها:احلروف
ًأما االسم املعرب فيكون مرفوعا أو منصوبا أو جمرورا, عىل حني أن  ً ً

ًالفعل املضارع املعرب يكون مرفوعا أو منصوبا أو جمزوما ً ً. 
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א–א א

 قد يكون يف املايض أو  يدل عىل حدوث عمل يف زمن معني,:الفعل
 :يف احلارض أو يف املستقبل مثل

َتقدم  .فعل يدل عىل التقدم يف الزمن املايض: َّ
ُيتقدم  .فعل يدل عىل التقدم يف الزمن احلارض أو املستقبل: َّ

:  يدل عىل حدوث عمل من غري الداللة عىل زمن معني مثل:املصدر
ًصربا وشكرا ومغفرة وتقدما, تدل عىل عمل ً ًُّ  غري مقرتن بزمن ماض أو ً

 .حارض أو مستقبل
ًواملصدر هو أصل األفعال واملشتقات مجيعا لصدورها عنه, وهو 

 :قسامن
 .رصيح −١
 .مؤول −٢

ّفاملصدر الرصيح هو الذي يذكر يف الكالم بلفظه ويرصح به, مثل ِ :
 .مصدر رصيح» نجاحك«ّرسين نجاحك, فكلمة 

يظهر فيه بلفظه, بل واملصدر املؤول هو الذي يفهم من الكالم وال 
 :ًيأيت الفعل مسبوقا بحرف مصدري مثل

َرسين أن تنجح ّ. 
َّأن, أن, كي, ما, لو, أ: واألحرف املصدرية هي ْ. 
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א– מ א
هو لفظ يدل عىل معنى الفعل ولكنه ال يقبل عالماته, : اسم الفعل

 :وهو عىل ثالثة أنواع
َبمعنى بعد» هيهات«وبمعنى افرتق, » َّشتان«: اسم فعل ماض مثل ُ َ. 
ْوي«بمعنى أتضجر, و» ٍّأف«: اسم فعل مضارع مثل  . بمعنى أتعجب»َ

ْصه«: اسم فعل أمر مثل  .ْبمعنى استجب» آمني«بمعنى اسكت, و» َ
 :وتقسم أسامء األفعال إىل

 .مرجتلة أو سامعية كام وردت يف األمثلة السابقة −١
قلت إليه, وهي ما استعملت يف غري اسم الفعل ثم ن: منقولة −٢

 .َعليك نفسك أي إلزمها  :والنقل إما عن جار وجمرور مثل
 ْإليك عني أي ابتعد

ْدونك الكتاب أي خذه  :وإما عن ظرف مثل ُ َ َ 
ْرويدك أي متهل  :أو عن مصدر مثل َ 

وأسامء األفعال تالزم حالة واحدة للواحد واالثنني واجلامعة سواء يف 
اخلطاب فترصف عىل حسب التذكري والتأنيث إال إذا كان فيها كاف 

 .األحوال السابقة
ِفعال«ّوأسامء األفعال كلها سامعية باستثناء ما كان منها عىل وزن  َ «

ْحذار, نزال بمعنى احذر وانزل: مثل ْ ِ ِ. 
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 .وتقاس هذه الصيغة من كل فعل ثالثي مترصف غري ناقص
ويلحق بأسامء األفعال أسامء األصوات وهي سامعية كلها وهي عىل 

 :نوعني
ْهس«نوع خياطب به ما ال يعقل من احليوان مثل  −١  .للغنم» ُ
لصوت » ْطق«لصوت الغراب و» غاق«نوع حيكى به صوت مثل  −٢

 .احلجر
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! + 
  الفعل وأنواعه

:א

 الفعل املايض واملضارع واألمر  −  ًأوال
 الصحيح واملعتل  −  ًثانيا
 املجرد واملزيد  −  ًثالثا

 البحث يف املعجم
 رصفتاجلامد وامل  −  ًبعارا

 التام والناقص  −  ًخامسا
 الالزم واملتعدي  −  ًسادسا
 املبني للمعلوم واملبني للمجهول  −  ًسابعا
 املؤكد وغري املؤكد  −  ًثامنا
 املبني واملعرب  −  ًتاسعا

 :الفعل املبني  −١
 الفعل املايض  −أ

 الفعل املضارع يف حالتني  −ب
 فعل األمر  −ج



 − ٣٢ −

 :الفعل املضارع  −٢
 املضارع املرفوع  −أ

 املضارع املنصوب  −ب
 املضارع املجزوم  −ج
 اقرتان جواب الرشط بالفاء  −د
 إعراب أسامء الرشط اجلازمة فعلني  −ه
 أدوات الرشط غري اجلازمة  −و
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  شجرة الفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غري مؤكدمؤكد

 الفعل

 املعتل

الصحيح

 املثالاملتعدي
 األجوف

 الناقص
 اللفيف املفروق

اللفيف املقرون
السامل

املضعف
املهموز

املتعدي لثالثة 
مفاعيل

ملفعولني املتعدي 
أصلهام مبتدأ وخرب

ملفعولني ليس املتعدي 
ًأصلهام مبتدأ وخربا

الالزم ملفعولاملتعدي 

األمر
املضارع
املايض

املعرب
املبني

ملثبتا
املنفي

املبني 
 للمعلوم

املبني 
اجلامد للمجهول

 املترصف
 املجرد

 املزيد

الناقص
 التام
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! + 
  الفعل وأنواعه

א− א א א

ىل حصول عمل يف الزمن املايض  هو كل فعل يدل ع:الفعل املايض −١
 .قرأ, خرج: مثل

 هو كل فعل يدل عىل حصول عمل يف الزمن احلارض :الفعل املضارع −٢
ًأو املستقبل, والبد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف املضارعة 

: مثل» أنيت«اهلمزة والنون والياء والتاء وجتمعها كلمة : وهي
 .ألعب, نلعب, يلعب, تلعب

 فعل يطلب به حصول يشء يف الزمن املستقبل هو كل :فعل األمر −٣
ْاخرج, اعمل, عد: مثل ُ ْ ْ. 

אא− א

 وهو ما خلت أصوله من أحرف العلة, وأحرف العلة :الفعل الصحيح −١
فعل صحيح لعدم » كتب«األلف والواو والياء, فالفعل : هي

 .وجود حرف علة بني حروفه
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 :واع التالية الفعل الصحيح إىل األنويقسم
 .قرأ, أمر, سأل:  وهو ما كان أحد أصوله مهزة مثل:املهموز  −أ 
َّفر, مد :  وهو ما كانت عينه والمه من جنس واحد مثل:املضعف  −ب  َّ

األخري منه, وفاء احلرف ونقصد بعني الفعل وسطه والم الفعل 
َ فالفعل فر أصلها فرر,الفعل هو احلرف األول منه َ الفاء هي فاء : ََّ

ّوهنا كرر .  والراء األخرية هي المه,الراء الثانية هي عينه و,الفعل
َّحرف الراء يف الفعل فر والدال يف الفعل مد َّ. 

ًإذا كان الفعل رباعيا مضعفا فتجيء الفاء والالم األوىل أما  ً
 .زلزل, وسوس:  مثل, والعني والالم الثانية من جنس,من جنس

 .رسم, رشح: ثل وهو ما خال من اهلمزة والتصعيف م:السامل  −ج 
 وهو ما كان أحد أصوله أو اثنان منها من أحرف العلة, :الفعل املعتل −٢

 :ويقسم إىل األنواع التالية
 .وجد, يرس:  وهو ما اعتلت فاؤه أي احلرف األول منه مثل:املثال  −أ 
قال, :  وهو ما اعتلت عينه أي احلرف الوسط فيه مثل:األجوف  −ب 

 .باع
 سام, رمى,: رف األخري مثل وهو ما اعتلت المه أي احل:الناقص  −ج 

 .وىف, وقى:  وهو ما اعتلت فاؤه والمه مثل:اللفيف املفروق  −د 
 .طوى, كوى:  وهو ما اعتلت عينه والمه مثل:اللفيف املقرون  −ه



 − ٣٧ −

אא− א

» من أصل الفعل« هو ما كانت حروفه كلها أصلية :الفعل املجرد −١
 .»كتب«و» علم«: مثل

 :ثالثي ورباعي: وهو قسامن
 : له ستة أوزان هيفالثالثي
ُفعل يفعل −١ َُ َ َْ ُقتل يقتل, ونرص ينرص: مثل  َ َُ َ َ ُ َُ َ َ. 
ُفعل يفعل −٢ َِ ْ ََ ُرضب يرضب, وجلس جيلس: مثل  َ َ َ َ ُ َ َِ َ ِ ْ ََ. 
ُفعل يفعل −٣ ََ َ َْ ُفتح يفتح, وذبح يذبح: مثل  َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ ََ َ. 
ُفعل يفعل −٤ ََ َْ ُفرح يفرح, وعلم يعلم: مثل  َِ َ ََ ْ َ ُ َ َِ ْ َِ. 
ُفعل يفعل −٥ َُ ُ ُكرم يكرم, ونبل ينبل: مثل  َ َُ ُ َُ ُ َ ُْ َ. 
ُفعل يفعل −٦ َِ ُحسب حيسب: مثل  ِ َِ ِ. 

 .ُدحرج يدحرج: ُ له وزن واحد هو فعلل يفعلل مثل:والرباعي
 وهو ما زيد فيه حرف أو أكثر عىل حروفه األصلية وهو :الفعل املزيد −٢

  مزيد الرباعي−ب   مزيد الثالثي−أ: قسامن
 . تكون زيادته بحرف واحد أو حرفني أو ثالثة:ي مزيد الثالث−أ

َّأكرم, علم, قاوم, مزيدة بحرف واحد اهلمزة يف : فاألفعال التالية
 .»قاوم«واأللف يف » َّعلم«والتضعيف يف » أكرم«

َّانكرس, واجتهد, وامحر, وتقاتل, وتقدم, مزيدة بحرفني مها: واألفعال َّ: 
 .»انكرس«اهلمزة والنون يف الفعل 
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 .»اجتهد«مزة والتاء يف الفعل اهل
 .»َّامحر«اهلمزة والتضعيف يف الفعل 

 .»تقاتل«التاء واأللف يف الفعل 
 .»َّتقدم«والتضعيف يف الفعل  التاء

 :استقبل واعشوشب مزيدان بثالثة أحرف: والفعالن
 .»استقبل«اهلمزة والسني والتاء يف الفعل 

 .»اعشوشب«اهلمزة والواو والشني يف الفعل 
 . تكون زيادته بحرف واحد أو بحرفني: مزيد الرباعي−ب

 .مزيد بالتاء» تدحرج«فالفعل 
 .مزيد بالتاء» تبعثر«والفعل 

 :َّافرنقع, احرنجم, اقشعر, فمزيدة بحرفني مها: أما األفعال
اهلمزة والتضعيف يف » افرنقع واحرنجم«اهلمزة والنون يف الفعلني 

 .»َّاقشعر«الفعل 
 .»سألتمونيها«زيادة يف كلمة ولقد مجعت أحرف ال

מ א א

 :للبحث عن أي كلمة يف املعجم بغية معرفة معناها نتبع اخلطوات التالية
 .نرد الكلمة إىل املايض إن كان هلا ماض −١
 .نجردها من أحرف الزيادة إن كان فيها زيادة −٢



 − ٣٩ −

 .نرد احلروف غري األصلية إىل أصلها إن وجدت −٣
 .دغام إن وجدإلنفك ا −٤
 .د احلروف املحذوفة إن كان هناك حذفنعي −٥
 .نبحث عن باب الكلمة وعن موقعها يف باهبا −٦

 :نجدها يف ضوء اخلطوات السابقة عىل النحو التايل» اجتامعات«فكلمة 
 .»اجتمع«: نردها إىل املايض −١
 .مزيدة باهلمزة والتاء» مجع«: نجردها من أحرف الزيادة −٢
شتمل عىل حروف غري ال ت: ية إىل أصلهانرد احلروف غري األصل −٣

 .أصلية
 .ال تشتمل عىل إدغام: نفك اإلدغام −٤
ليس ثمة حروف : نعيد احلروف املحذوفة إن كان هناك حذف −٥

 .اجليمًإذا نجد الكلمة يف باب . حمذوفة
َقول«يصبح » قال«والفعل  » الواو«ألننا رددنا األلف إىل أصلها » َ

, والفعل »الياء«صلها ألننا رددنا األلف إىل أ» رمي«يصبح » رمى«والفعل 
َعدد«َّعد يصبح  َ  .ألننا فككنا اإلدغام» َ

ألننا أعدنا احلرف املحذوف إىل موضعه, » أخو«تصبح » أخ«والكلمة 
 :واملعاجم يف العربية نوعان

 ويأخذ بأوائل الكلامت فيضم كل باب منه املفردات التي :النوع األول
 بحرف الباء نجدها يف اتفقت يف حرفها األول, فكل الكلامت التي تبدأ



 − ٤٠ −

ًباب الباء وقد توالت األبواب وراء بعضها ألفبائيا, فالكلامت املبدوءة 
ًهبمزة تأيت يف باب اهلمزة أوال, ثم يأيت باب الباء ويضم كل األلفاظ التي 
أوهلا باء, ثم يأيت باب التاء ويشتمل عىل املفردات التي أوهلا حرف تاء, 

 . احلرف األخري من احلروف اهلجائيةوهكذا حتى نصل إىل الياء وهو
 :واملعاجم التي تسري عىل هذا النحو هي

 .أساس البالغة للزخمرشي −١
 .املصباح املنري للفيومي −٢
 .خمتار الصحاح للرازي −٣
 .املختار من صحاح اللغة للسبكي وعبد احلميد −٤
 .أقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد للرشتوين −٥
 .املنجد يف اللغة للويس معلوف −٦

 ويأخذ بأواخر الكلامت فيضم كل باب منه املفردات التي :النوع الثاين
لعب, ورشب, وكتب, وذهب, نجدها : اتفقت يف حرفها األخري, فاألفعال

وفصل احلرف األول من الكلمة, فكلمة » احلرف األخري«يف باب الباء 
 .يف باب الباء وفصل الالم مع مراعاة احلرف الثاينلعب نجدها 
مزة حيتوي عىل األلفاظ التي تنتهي هبمزة, وباب الباء يشتمل فباب اهل

عىل املفردات املنتهية بباء وهكذا إىل باب الياء وأشهر املعاجم التي تأخذ 
 :بأواخر الكلامت

 .القاموس املحيط للفريوزابادي −٢



 − ٤١ −

 .تاج العروس يف رشح القاموس للزبيدي −٣
 .لسان العرب البن منظور −٤
 .لجوهريتاج اللغة وصحاح العربية ل −٥

אא−א א

َنعم« هو ما يالزم صورة واحدة مثل الفعل :الفعل اجلامد −١ ْ ال يأيت منه » ِ
 .»عسى«و» ليس«مضارع وال أمر, ومثله الفعل 

 هو ما تأيت منه األفعال الثالثة, ويؤخذ املضارع من :الفعل املترصف −٢
لرباعي, ًاملايض بزيادة أحد أحرف املضارعة مضموما يف ا

 .ًمفتوحا يف غريه
حرف » ُيدحرج«: »دحرج«فاملضارع من الفعل الرباعي املجرد 

َّعلم−ُيكرم: أكرم«:  املزيد بحرفيومن الثالث. املضارعة مضموم ّعلُي: َ  .»مَ
ْيرشب» «رشب«واملضارع من الفعل الثالثي   .حرف املضارعة مفتوح» َ
ُينطلق» «انطلق«واملضارع من الفعل اخلاميس  ِ َ ْ  .حرف املضارعة مفتوح» َ

حرف املضارعة, فاملضارع ويؤخذ األمر من املضارع بعد حذف 
ِّيعل« َ ْعلم«األمر منه » مُ َ, فإن كان أول الباقي ساكنا زيد يف أوله مهزة وصل »ّ ْ ِ ً

ْانرص, اعلم«مثل  َُ ْأكرم«مثل ًوإن كان حمذوفا منه اهلمزة ردت إليه » ْ من » َ
ُيكرم«املضارع  ِ  .»ُيستغفر«من الفعل املضارع » ْراستغف«, و»ُ



 − ٤٢ −

אא− מ א

 .ُّجاء احلق:  مثلة هو ما تتم به وبمرفوعه مجل:الفعل التام −١
:  هو ما ال تتم اجلملة معه إال بمرفوع ومنصوب مثل:الفعل الناقص −٢

ًكان الشهيد بطال ويسمى املرفوع اسام له واملنصوب خربا  ً ً ُ
 : مثلًوتأيت كان تامة أحيانا
ـــم غـــريه ـــا أهيـــا الرجـــل املعل َي ُ ِّ ِهـــال لنفـــس ُ ُك كـــان ذا التعلـــيمّ ّ 

 :واألفعال الناقصة كان وأخواهتا وهي
وتفيد التوقيت بزمن خمصوص : أصبح وأضحى وظل وأمسى وبات

ًسأبقى وفيا لك مادمت حيا«: ويفيد التوقيت بحالة خمصوصة مثل: »دام«و ً«. 
 .وتفيد االستمرار: »ما«برح وانفك وزال وفتئ مسبوقة بـ

 .ويفيد التحول: صار
 .ويفيد النفي: ليس

 .وتفيد املقاربة: كاد وكرب وأوشك
 .وتفيد الرجاء: عسى وحرى واخلولق

. وتفيد الرشوع: َّرشع وأنشأ وطفق وجعل وأخذ وهب وما يف معناها
 :من بني أخواهتا بأمور منها» كان«وختتص 
ُما كان أقرص عمره: ملة مثلجميئها زائدة إذا وقعت بني جزأي اجل −١ َ ََ. 
 ولو ْالتمس: الرشطيتني مثل» إن ولو«جواز حذفها مع اسمها بعد  −٢

َخامتا من حديد أي ولو كان امللتم  . حذفت كان واسمهاُسً



 − ٤٣ −

ًومل أك بغيا}: جواز حذف نون مضارعها املجزوم بالسكون مثل −٣ ّ َ َِ ُ َ ْ َz 
ُأك«حذفت النون يف : ]٢٠: مريم[  .»ْنَ

אא− מ א

 فالفعل ,نام الزرع:  وهو الفعل الذي يكتفي بفاعله مثل:الفعل الالزم −١
 .ّ وتم معنى اجلملة به,»الزرع«اكتفى بفاعله » نام«

 وهو الفعل الذي ال يكتفي بفاعله, وإنام حيتاج إىل مفعول :الفعل املتعدي −٢
 :ى مثلبه, فهو يتعدى الفاعل إىل املفعول به حتى يتم به املعن

 .َكتب الطالب درسه
 :والفعل املتعدي عىل ثالثة أقسام

 .كتب, وفهم, ورشح: ً أن يكون متعديا إىل مفعول واحد مثل:األول  −أ 
 :الثاين −ب 

ًأن يكون متعديا إىل مفعولني ليس أصلهام مبتدأ وخربا كاألفعال −١ ً :
 .ألبس, حرم, أعطى, سأل, منح, منع, كسا

ًمنحت املجتهد جائزة: مثل َ ُ. 
ًت الفقري ثوباوكسو َ ُ. 

 :ًأن يكون متعديا إىل مفعولني أصلهام مبتدأ وخرب مثل −٢
َظن, وه  .وتفيد الرجحان: ّ, زعم, حسب, خال, جعل, عدَبَّ

ّعلم, رأى, علم, وجد, ألفى, درى  .وتفيد اليقني: َ



 − ٤٤ −

َّصري, رد, ترك, اختذ, جعل ووهب التي بمعنى جعل وتفيد : َّ
 .التحويل

َّأعلم, أنبأ, نبأ, :  إىل ثالثة مفاعيل مثلً أن يكون متعديا:الثالث  −ج 
َّأرى, أخرب, حدث, خرب نحو قوله تعاىل ُيرهيم }: َّ ِ ِ ْ أعامهلم اهللاُ َُ َ ْ َ

ٍحرسات َ َ ْ عليهمَ ِ ْ َ َz ]أخذ ثالثة » يرهيم« فالفعل ]١٦٧: البقرة
 .مفعول به أول» اهلاء«الضمري : مفاعيل

 :مفعول به ثان: أعامهلم
 .مفعول به ثالث: حرسات

 :الحظاتم
  أو,يمكن حتويل الفعل الالزم الثالثي إىل متعد إذا زيد يف أوله مهزة −١

 :ف ثانيه مثلّضع
َخرج الولد تصبح أخرجت الولد ُُ. 
َفرح الطفل تصبح فرحت الطفل ُ ْ َّ َ. 

ًإذا كان الفعل يف األصل متعديا ملفعول يصبح متعديا ملفعولني مثل −٢ ً: 
َفهم الولد الدرس تصبح أفهمت الولد  ُُ  .َالدرسَ

َحفظ الطالب القرآن تصبح حفظته القرآن َُّ. 
قد يسد مسد املفعولني إن واسمها وخربها أو أن الناصبة وفعلها ففي  −٣

 :قول الشاعر
ــوب ــت ني ــارزةَإذا رأي ــث ب ً اللي ـــسم ِ ـــث يبت ـــنن أن اللي ـــال تظ ُف َ َّ َّ َ 



 − ٤٥ −

ّسدت أن واسمها وخربها مسد مفعويل   .»َّظن«ّ
ِأحيسب اإل}ويف  ْ ُ َ ْ َ َنساَ ًن أن يرتك سدىْ ُُ ََ ْ ْ َُz ]سدت أن ]٣٦: القيامة 

 .»حسب«الناصبة وما بعدها مسد مفعويل 

אא− מ א

. ُعادت املياه إىل جمارهيا:  هو ما ذكر معه فاعله مثل:املبني للمعلوم −١
 .ذكر معه» املياه«مبني للمعلوم ألن الفاعل » عاد«فالفعل 

ُبيع البيت, : ُ هو ما حذف فاعله وأنيب عنه غريه مثل:للمجهولاملبني  −٢
ّإذ إن الذي باع البيت جمهول, فالفاعل غري مذكور يف اجلملة ِ. 

ويبنى الفعل املايض للمجهول بكرس ما قبل آخره وضم كل متحرك 
ُفهم الدرس, استدرك األمر, وتعلم احلساب: قبله مثل ُِّ ُ ْ ُُ ََ ِ ُ ُِ. 

ًأو ما قبل آخره ألفا مثل » رمى«ل اآلخر مثل وإذا كان املايض معت
 :قلبت ياء عند بناء الفعل للمجهول فنقول» اختار«

َرميت الكرة واختري األكفياء ُ ِ ُ. 
ًوإذا كان املايض ثالثيا أجوف كرس أوله وقلبت ألفه ياء عند بنائه 

 .»بيع وقيل«باع وقال يف البناء للمجهول تصبح : للمجهول مثل
ًقلبت ألفه واوا عند بنائه للمجهول » فاعل« عىل وزن وإذا كان املايض

 .نوضل: جوهد, ناضل: جاهد: مثل
 :ويبنى الفعل املضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل



 − ٤٦ −

ُيفهم الدرس ويستدرك األمر ويتعلم احلساب ُ ُ َ ُُ ُ َ ْ َُّ ْ. 
وإذا كان املضارع معتل اآلخر أو ما قبل اآلخر بني للمجهول بضم 

ً وقلب حرف املد ألفا مثلأوله  .ّيدعو الوطن أبناءه لرد كيد األعداء: ّ
ّيدعى األبناء لرد كيد األعداء: تصبح ُُ َ. 

ُّيقال احلق: َّيقول املنصف احلق ولو عىل نفسه تصبح ُ. 
 :مالحظات

ًإذا كان الفعل متعديا إىل مفعول واحد حيذف  الفاعل وينوب املفعول  −١
ُنصح االبن: َبنه, تصبحنصح األب ا: به عن الفاعل مثل ُ. 

ًإذا كان الفعل متعديا إىل مفعولني وبني للمجهول ينوب املفعول به  −٢
ًاألول عن الفاعل, ويبقى الثاين مفعوال به ثانيا مثل منح القائد : ً

ًمنح املقاتل جائزة: املقاتل جائزة تصبح ُ َ ِ ُ. 
 ًجاراًوإذا كان الفعل الزما فيبنى للمجهول إذا كان نائب الفاعل  −٣

ًوجمرورا أو ظرفا أو   :مثلأي إذا كان نائب الفاعل شبه مجلة ًمصدرا ً
َجلس الولد حتت الشجرة تصبح جلس حتت الشجرة ُِ ُ. 

ِوقع اإلناء يف املاء تصبح وقع يف املاء َ ُِ ُ. 
ٌمشى املسافر مشيا رسيعا تصبح ميش ميش رسيع ٌ ُ ً ً. 

אא− א
ا حلقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة, والفرق  هو م:الفعل املؤكد −١

: بني نوين التوكيد الثقيلة واخلفيفة أن األوىل تكون مشددة مثل



 − ٤٧ −

َّتقربن, عىل حني أن الثانية تكون ساكنة مثل َ ْيعلمن: َ ْ ََ َ. 
الفعل  هو ما مل تلحقه نون التوكيد مثل يعلم ويقوم و:الفعل غري املؤكد −٢

 .نه ال يدل عىل الطلبً ال يؤكد مطلقا ألاملايض
ً فيجب توكيده إذا كان جوابا لقسم غري مفصول عن المه املضارعأما 

ًبفاصل وكان مثبتا مستقبال مثل ً: 
َّتاهللا ألناضلن ضد قوى البغي والعدوان« َ َ«. 

َولسوف }ويمتنع توكيد املضارع إذا اختل فيه أحد هذه الرشوط, مثل  ْ ََ َ
َيعطيك ربك فرتىض ْ ََ َ َ َُّ ْ ُِz ]تاهللا ال يذهب املعروف سدى, أما فيام ]٥: لضحىا ,

عدا ذلك فيجوز توكيده وعدم توكيده, فيجوز توكيده وعدمه إذا كان 
 :ًمسبوقا بأداة من أدوات الطلب, وأدوات الطلب هي

الم األمر وال الناهية وأدوات االستفهام والتمني والرتجي والتعريض 
 :والتحضيض مثل

َّليصربن عىل األذى  .األمرالم   َ
َّال تؤجلن عمل اليوم إىل الغد َ ِ  .ال الناهية  َ

َّهل تقومن بواجبك?  .أداة االستفهام  َ
َليتك تقيلن عثرة أخيك ّ َ  .متني  ُ

َّلعلك تقبلن النصح ََ  .ترجي  ّ
َّأال تكرمن ضيفك  .تعريض  َ
َّهال تنرصن أخاك  .حتضيض  َّ

ْانرصن أخاك وانرص: ً جيوز توكيده مطلقا فنقولفعل األمرو ََ َ  . أخاكَّ



 − ٤٨ −

אא− א

  الفعل

 معرب  مبني
 »املضارع«  

 جمزوم  منصوب  مرفوع  األمر  املايض
 
 
 
 
 

 

 

ًهو املايض واألمر واملضارع إذا كان متصال بنون التوكيد  :املبنيالفعل  −١
 .الثقيلة أو اخلفيفة أو نون النسوة

سوة ونوين التوكيد, َّالفعل املضارع املجرد من نون الن هو :املعربالفعل  −٢
ًويكون مرفوعا ومنصوبا وجمزوما ً ً. 

 املضارع
إذا 

اتصلت 
به نون 
التوكيد أو

 نون 
النسوة

بثبوت  بالضمة
النون

بحذف بالفتحة
 النون

بحذف 
النون

بحذف  بالسكون
حرف 
 العلة



 − ٤٩ −

  الفعل املبني−١
 . ويبنى عىل الفتح وعىل الضم وعىل السكون: الفعل املايض−أ

 : يف احلاالت التاليةعىل الفتح يبنى الفعل املايض −١
َخرج, رسم: إذا مل يتصل به يشء مثل  −أ  َ. 
 .خرجا, رسام: إذا اتصلت به ألف االثنني مثل  −ب 
ْخرجت, رسمت:  اتصلت به تاء التأنيث الساكنة مثلإذا  −ج  َْ َ. 
:  إذا اتصلت به واو اجلامعة, مثلعىل الضم ويبنى الفعل املايض −٢

 .خرجوا ودخلوا
 : يف احلاالت التاليةعىل السكونُ ويبنى −٣

ُخرجت, علمت, كتبتم, : إذا اتصلت به التاء املتحركة مثل  −أ  ْ ُْ ُْ
ّدخلتام, دخلتن ُ ُْ ْ. 

ْعلمنا, دخلنا: الدالة عىل الفاعلني مثل» نا«به إذا اتصلت   −ب  ْ. 
َاملمرضات سهرن عىل : مثل» َن«إذا اتصلت به نون النسوة   −ج  ْ ِ

 .راحة املرىض
 .ُ ويبنى عىل الفتح والسكون: الفعل املضارع−ب

 إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو عىل الفتح يبنى املضارع −١
 :مثل. اخلفيفة

ـــرأ ـــدحن ام ًال مت َّ َ ـــهَ ـــى جترب ـــب َّحت ـــري جتري ـــن غ ـــه م  َّوال تذمن



 − ٥٠ −

 .مبنيان عىل الفتح التصاهلام بنون التوكيد الثقيلة» متدح وتذم«فالفعالن 
ْال تؤخرن عمل اليوم إىل الغد: ويف قولنا َ. 

 .مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة» تؤخر«نجد أن الفعل 
اتصلت به نون النسوة مثل  إذا عىل السكون ويبنى الفعل املضارع −٢

َّوالوالدات يرضعن أوالدهن}: قوله تعاىل َ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ َ ِ ْz ]يرضع« فالفعل ]٢٣٣: البقرة« 
 .مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة

 ويبنى عىل السكون وعىل حذف حرف العلة وعىل حذف : فعل أمر−ج
 .النون وعىل الفتح

 :تني التاليتني يف احلالعىل السكون يبنى فعل األمر −١
 :إذا مل يتصل به يشء وكان صحيح اآلخر مثل  −أ 

ْأال اهنــض ورس يف ســبيل احليــاة ــــاة ْ ــــره احلي ــــام مل تنتظ ــــن ن  فم
ْاهنض ورس«فالفعالن  مبنيان عىل السكون لعدم اتصاهلام بيشء وألن » ْ

 .آخر كل منهام صحيح
َيا فتيات املدرسة حافظن : إذا اتصلت به نون النسوة مثل  −ب  ْ

 .لنظامعىل ا
 : إذا كان معتل اآلخر مثلعىل حذف حرف العلة يبنى فعل األمر −٢

ًواسم عن أن تشكو إىل الناس فقرا ُ. 
 .َواسع إىل طلب املعايل

 إذا اتصلت به ألف االثنني أو عىل حذف النون ويبنى فعل األمر −٣



 − ٥١ −

 :واو اجلامعة أو ياء املؤنثة املخاطبة مثل
 .»به ألف االثننياتصلت «  اعمال عىل نرصة املظلوم
 .»اتصلت به واو اجلامعة«  اعملوا عىل نرصة املظلوم
 .»اتصلت به ياء املؤنثة املخاطبة«  اعميل عىل نرصة املظلوم

 إذا اتصلت به إحدى نوين التوكيد عىل الفتح ويبنى فعل األمر −٤
 :الثقيلة أو اخلفيفة مثل

ــبلغن ــا عرضــت ف ــا إم ــا راكب ْأي َ ّ  ال تالقيـاَنداماي من نجـران أن ً
 .مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة» ّبلغ«فالفعل 

 املعرب الفعل −٢
ًالفعالن املايض واألمر مبنيان دائام, أما الفعل املضارع فيكون مبنيا  ً

ًومعربا, وهو املعرب من بني األفعال فيكون مرفوعا ومنصوبا وجمزوما ً ً ً. 
 : الفعل املضارع املرفوع−أ
ً الفعل املضارع مرفوعا إذا مل يسبق بحرف ناصب أو جازم,  يكون−١

َّإن }: ًوهو مرفوع بالضمة إذا كان مفردا مثل ً يغفر الذنوب مجيعااهللاِ ُِّ َِ َ َُ ُ ْz ]الزمر :
 .مضارع معرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة» يغفر« فالفعل ]٥٣

ّحىل بطيب إنه يت: مثل قولنا» أي غري ظاهرة«وقد تكون الضمة مقدرة 
مضارع معرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة » ّيتحىل«الصفات, فالفعل 
 .املقدرة عىل األلف



 − ٥٢ −

 إذا اتصل الفعل املضارع بألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء املؤنثة −٢
األفعال «ًاملخاطبة يصبح مرفوعا بثبوت النون, وهو ما نطلق عليه مصطلح 

 .»اخلمسة
عل مضارع اتصلت به ألف االثنني أو واو فاألفعال اخلمسة هي كل ف

ّاجلامعة أو ياء املؤنثة املخاطبة, وسميت باألفعال اخلمسة ألهنا مخسة أفعال, 
 :فالفعل يكتب يصبح

 .»ألف االثنني«  يكتبان, تكتبان
 .»واو اجلامعة«  يكتبون, تكتبون

 .»ياء املؤنثة املخاطبة«  تكتبني
َالذين }: في قوله تعاىلرفع هذه األفعال ثبوت النون, فوعالمة  ِ َّ

َيؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون ُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُُ َ َّ ُ َ ْ ُْ َ ُُ ََّ َْ ِ َ ْ ِz ]نجد أن ]٣: البقرة 
أفعال مضارعة مرفوعة بثبوت النون » يؤمنون, يقيمون, ينفقون«األفعال 

 .ألهنا من األفعال اخلمسة
 : الفعل املضارع املنصوب−ب
ًل املضارع إذا كان مسبوقا بأحد األحرف الناصبة,  ينصب الفع−١

ًوعالمة نصبه الفتحة إذا كان مفردا, وقد تكون الفتحة ظاهرة أو مقدرة 
ًأريدك أن تكون بارا بأبيك«: مثل فعل مضارع ناقص » تكون«فالفعل » َ

 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
 منصوب فعل مضارع: تتعاىل» أريدك أن تتعاىل عن السفاسف«



 − ٥٣ −

 .وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل األلف
 ينصب الفعل املضارع إذا كان من األفعال اخلمسة بحذف النون −٢

ْوأن تصوموا خري لكم}: مثل قوله تعاىل ْ ُُ َ ٌ َ ُ ََ ْ َz ]فالفعل تصوموا ]١٨٤: البقرة 
مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة, إذ 

 .»تصومون«ن أصل الفعل إ
 .أن , لن, كي, إذن: واألحرف الناصبة هي

 :املضمرة بعد» أن«وينصب الفعل املضارع بـ
 : مثلالم التعليل •

ُلننجو أو ي نـاِ حالَ حقيقـةْبني الرشق فلنفقه  ُمَّ املحـتُقـىض القـضاءَ
 .مضارع منصوب بأن املضمرة بعد الم التعليل»ننجو«فالفعل 

 :, مثل قوله تعاىلحتى •
َولن} َ َبلونكم حتى نعلم َ َْ ُْ َ َ َْ َّ َجاهدين منكم والصابرينُاملَُّ َّ َ َ َِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ِz ]٣١: حممد[ 

 .»حتى«مضارع منصوب بأن املضمرة بعد » نعلم«فالفعل 
 : وهي الالم املسبوقة بكون منفي مثل:الم اجلحود •

َمل تكن لتنحاز إال إىل احلق, وما كنت ألخون العهد ُ َ. 
املضمرة بعد » أن«ارعان منصوبان بـمض» أخون«و» تنحاز«فالفعالن 
 .الم اجلحود

 : التي بمعنى إىل أن مثل:أو •
ُفـــام انقـــادت اآلمـــال املنـى َأدرك أو َالـصعب َّنَألستسهل   إال لـــصابرِ



 − ٥٤ −

 . التي بمعنى إىل أن)أو(مضارع منصوب بأن املضمرة بعد » أدرك«فالفعل 
 : مثل:فاء السببية •

ًال تكن رطبا فتعرص وال يابسا« ًَ » تكرس«و» تعرص«فالفعالن » َ فتكرسَ
مسبوقان بأن املضمرة بعد فاء السببية, وسميت هبذا االسم ألن ما قبلها 

 :وتكون الفاء السببية مسبوقة بنفي مثل. سبب يف حصول ما بعدها
َمل جيتهد فينجح ْ 

 :أو طلب مثل األمر والنهي واحلض والتمني والرتجي واالستفهام نحو
 أمر  ادرسوا فتنجحوا

َامر فتخرسغال ت  هني  ْ
َهال وقفت إىل جانب احلق فتفوز برضا اهللا واملجتمع  حض  ّ

 متني  َليت الكواكب تدنو يل فأنظمها
َلعيل أبلغ األسباب} َ ْ َْ َ ْ ُ ُ ََ ِّ e َأسباب الساموات فأطلع َ َ َِ َّ ََ ِ َ َّ ْ َz  ترجي 

َهل تسمعني فتفهم?  استفهام  َ
 :ًقا, مثل املسبوقة بنفي أو طلب كام ورد ساب:واو املعية •

ـــه ـــأيت مثلـــهَال تن َ عـــن خلـــق وت ـــتٌعـــار ٍ ـــك إذا فعل  ُ عظـــيمَ علي
 .املضمرة بعد واو املعية» أن«مضارع منصوب بـ» تأيت«فالفعل 

, الفتحة الظاهرةوعالمة نصب الفعل املضارع املفرد الصحيح اآلخر 
, أما املعتل بالفتحة املقدرةوإذا كان املضارع معتل اآلخر باأللف فينصب 

 : مثلًنصوبام



 − ٥٥ −

َّأريد أن تسمو عىل الصغار, فالفعل   مضارع منصوب بالفتحة » تسمو«َ
َإنك لن جتني من : يف قولنا» جتني«الظاهرة عىل الواو, وكذا األمر يف الفعل 

 .»الشوك العنب
 : الفعل املضارع املجزوم−ج

 :جيزم الفعل املضارع يف حالتني
ْمل يعرف : ثلًإذا كان مسبوقا بإحدى األدوات اجلازمة م −١

 .ًحقيقة األمر إال متأخرا
 :ًإذا كان واقعا يف جواب الطلب مثل −٢

ُ قلـوهبمْتستعبدْأحسن إىل الناس ُ ُوطاملــا اســتعبد اإلنــسان إحــسان َ َ 
 :وعالمة جزم الفعل املضارع

ْأمل }: إذا كان الفعل صحيح اآلخر مثل: السكون الظاهر −١ َ ْنرشحَ َ ْ َ 
َلك صدرك َ ْ َ َ َz ]١: الرشح[. 

 . بوعديِأفمل : ذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر مثلح −٢
 :حذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة مثل −٣

ــواســيموا األداة فلــم ــاهبمحين  ذالوال استلموا واألنـف جمـدوع  رق
 :واألدوات اجلازمة قسامن

ً جيزم فعال مضارعا واحدا, واألحرف اجلازمة التي جتزم فعال :األول ًً ً
 :ًحدا هيًمضارعا وا

 : وهي لنفي الزمن املايض مثل:مل •



 − ٥٦ −

ــأمل  ــييتعلم ــق أنن ــة الري ــا عذب ِ ي َأســقُّأظــل إذا مل َ  َ ريقــك صــادياُ
» مل«مضارعان جمزومان ألهنام مسبوقان بـ» أسق«و» تعلمي«فالفعالن 

والثاين جمزوم بحذف . األول جمزوم بحذف النون ألنه من األفعال اخلمسة
 .خرحرف العلة ألنه معتل اآل

 : وهي للنفي, وينسحب النفي هبا حتى زمن املتكلم مثل:ّملا •
ــا ــوقا ومل ــضًأش ــةِيم ــري ليل ٍيل غ ُّفكيــف إذ خــب املطــي بنــا عــرشا ُ َّ 

 .مضارع جمزوم بحذف حرف العلة» يمض«فالفعل 
ْلينفق}: ً وجتعل املضارع مفيدا للطلب مثل:الم األمر • ِ ِْ ْ ذو سعة من ُ َِ ٍ َ ُ

ِسعته ِ َ َz ]٧: الطالق[. 
 : وتنهى عن مضمون ما بعدها:ال الناهية •

ـــهَتنـــهال  ـــأيت مثل ُ عـــن خلـــق وت ََ ـــت عظـــيم ٍ ـــك إذا فعل ُعـــار علي ٌَ 
 والثاين جوابه ,هلام فعل الرشطو جيزم فعلني يسمى أ:القسم الثاين

 .اجلراح ِجين َ الشوكِيزرعمن : وجزاءه مثل
ّرك مضارع جمزوم بالسكون ألنه فعل الرشط, وح» يزرع«فالفعل 

 .ًبالكرس منعا اللتقاء الساكنني
مضارع جمزوم ألنه جواب الرشط, وعالمة جزمه » ِجين«والفعل 

 .حذف حرف العلة من آخره ألنه معتل اآلخر
ن حصول إوهذان الفعالن يرتبط أحدمها باآلخر من حيث املعنى, إذ 

أوهلام رشط يف حصول الثاين, وحصول الثاين جزاء لوقوع األول, فزرع 



 − ٥٧ −

 .ك رشط جلني اجلراح, أو جني اجلراح جزاء لزرع الشوكالشو
 :وأدوات الرشط اجلازمة هي حروف وأسامء

ْإن تصدق يف : إن وإذما ومها حرفان يفيدان الرشط مثل: احلروف −١
 .ْقولك يثق بك الناس

 : وهذه األسامء هي,األسامء وهلا معان خمتلفة -٢

َمن يعمل سوءا جيز به«:  تدل عىل العاقل مثل:من • ً ْ«. 
ُما تفعل من خري جتده عند اهللا«: تدل عىل ما ال يعقل مثل :ما • ْ ٍ ْ«. 
ْمهام تفعل من خري تنل جزاءه«:  وتستعمل لغري العاقل مثل:مهام • ٍْ«. 
ٍمتى تأته جتد خري جليس«:  وتفيد الزمان مثل:متى • ْ ِ« 
ْأيان تسافر جتدين إىل جانبك«:  وتفيد الزمان مثل:ّأيان • ْ َّ«. 
ُكم املوتْكِرْدُأينام تكونوا ي«: مثل تفيد املكان :أين • ْأين تقم أقم معك«و. »ُ ْ«. 
ْأنى ترحل أرحل معك«: ً وتفيد املكان أيضا مثل:ّأنى • ْ ّ«. 
 .»حيثام تنزال تكرما«: ً وتفيد املكان أيضا مثل:حيثام •
ْأي كتاب تقرأ تستفد منه«:  وتصلح جلميع ما ذكر مثل:ّأي • ْ ٍ ّأي «و» َّ

ْيوم حترض أحرض ْمكان جتلس أجلسّأي «و» ٍ  .الخ...» ْ
وفعل الرشط وجوابه يكونان مضارعان وماضيني وخمتلفني أي أن أحدمها 

 .»َإن أسأت إىل القانون تلق العقاب الشديد«: ماض والثاين مضارع مثل
وجيب . ًوإذا مل يصلح اجلواب ألن يكون رشطا وجب اقرتانه بالفاء

 :اقرتان جواب الرشط بالفاء يف سبعة مواضع هي



 − ٥٨ −

 .ن تنرصوا اهللا فاهللاُ ينرصكمإ: إذا كان جواب الرشط مجلة اسمية مثل −١
 :إذا كان جواب الرشط مجلة فعلية فعلها طلبي مثل −٢

ــيل ــيكن كع ــب املجــد فل ــن طل ٍّم ْ ــــو يبتــــسم َ ــــف وه ــــب األل ُهي َ ُ 
فأما من تاب «: إذا كان جواب الرشط مجلة فعلية فعلها جامد مثل −٣

 .»من املصلحنيًوآمن وعمل صاحلا فعسى أن يكون 
ْفإن }: مثل» ما«إذا كان جواب الرشط مجلة فعلية فعلها منفي بـ −٤ َِ

ٍتوليتم فام سألتكم من أجر ْ ْ ْ ََ ِ ْ َ َ ُْ ُ ُ َْ ََّ َz  ]٧٢: يونس[. 
من : مثل» لن«إذا كان جواب الرشط مجلة فعلية فعلها مسبوق بـ −٥

َيزرع الرش فلن حيصد َّ  . إال الندامةِ
إن كنت : مثل» قد« مصدرة بـإذا كان جواب الرشط مجلة فعلية −٦

ًرحيا فقد القيت إعصارا ً. 
: إذا كان جواب الرشط مجلة فعلية مصدرة بالسني أو سوف مثل −٧

ِومن يقاتل يف سبيل } ِ َ َِ ْ ِ َ ُ ْ ً فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظياماهللاَ ِ ِ َِ ًْ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ َُ َُ ََ َ ِ ْ ْz  
 .]٧٤: النساء[

 :إعراب أسامء الرشط اجلازمة فعلني
ل اسم الرشط عىل زمان ومكان كان يف حمل نصب عىل إذا د −١

ًالظرفية الزمانية أو املكانية لفعل الرشط إن كان تاما وخلربه إن 
ّمتى وأيان للزمان, وأين وأنى :  األسامء هيًكان ناقصا, وهذه َّ

 .وحيثام للمكان, وأي مضافة إىل زمان أو مكان



 − ٥٩ −

ًإذا دل اسم الرشط عىل حدث كان مفعوال مطلقا  −٢ لفعل الرشط, ً
 .ومن هذا النوع أي مضافة إىل املصدر

إذا دل اسم الرشط عىل احلال كان يف حمل نصب عىل احلال إن كان  −٣
ًفعل الرشط تاما, وخربا لفعل الرشط إن كان ناقصا, ومن هذا  ً

 .النوع كيفام
إذا دل اسم الرشط عىل ذات كان يف حمل رفع عىل أنه مبتدأ إن كان  −٤

ًأو ناقصا أو متعديا استوىف مفعوله, ويف حمل ًفعل الرشط الزما  ً
ًنصب مفعول به إن كان فعل الرشط متعديا مل يستوف مفعوله, 

 .من, ما, مهام, أي مضافة إىل اسم ذات: وأسامء هذا النوع
 :أدوات الرشط غري اجلازمة

 وتسمى أدوات الرشط غري ,ثمة أدوات تفيد الرشط وال جتزم الفعل
 :اجلازمة وهي

لو درس الطالب نجح : فيد امتناع اجلواب المتناع الرشط مثل وت:لو •
 .حرف امتناع المتناع» لو«: امتنع النجاح المتناع الدراسة, لذا يقال

لوال :  وتدالن عىل امتناع اجلواب لوجود الرشط مثل:لوال ولوما •
ون إتياين هو وجود املطر لذا املطر ألتيتك, أي أن الذي حال د

 .ود حرف امتناع لوجتعرب
ّملا تكلم :  وهي ظرف بمعنى حني وال يليها إال الفعل املايض مثل:ّملا • ّ

 .ّبز القائلني
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ّكلام مر :  وهي ظرف يفيد التكرار وال يليها إال الفعل املايض مثل:كلام •
 .ًبه ألفاه نائام

ً وهي ظرف ملا يستقبل من الزمان وال يليها إال الفعل ظاهرا أو :إذا •
إذا «: مثل.  عند التحقق من وقوع الرشطًمقدرا, وال تستعمل إال

فالفعل ظاهر بعد إذا . »إذا املستمع سألك فأجبه«, و»قلت فأوجز
 .يف الرتكيب األول, وحمذوف بعد إذا يف الرتكيب الثاين

 ويقوم مقام أداة الرشط , وهي حرف رشط وتفصيل وتوكيد:ّأما •
: لوتلزم الفاء جواهبا مث» مهام يكن من يشء«وفعله ومعناها 

ْوأما السائل فال تنهر} َّ ََّ َْ َ َ َ ِ َz ]١٠: الضحى[. 
 :مالحظات

ًمن الواضح أن للقسم جوابا وأن للرشط جوابا هو اآلخر, فإذا  −١ ً
َإن تسع إىل «: اجتمع رشط وقسم فيكون اجلواب للسابق منهام مثل ِ

 .»َاملعرفة واهللا أسع
 .» فاسكتًتكلم خريا وإال«: ذف فعل الرشط يف أن املدغمة يف ال مثلحي −٢
إما فعل ماض وإما فعل مضارع منفي بلم, فإن كان » لو«جواب  −٣

ًاجلواب ماضيا مثبتا غلب اقرتانه بالالم, وإن كان ماضيا منفيا بام قل  ً ً ً
ًاقرتانه هبا, وإن كان مضارعا منفيا بلم مل يقرتن ومثل لو يف ذلك لوال  ً

و ل«و»  ما أخفقتَلو درست«و» َلو درست لنجحت«: مثل. ولوما
َعملت بجد مل حتصد إال النجاح ْ ٍّ ِ ِ َ. 
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@+ 
  تدريبات عامة

  على بعض مباحث الفصل األول
 املجرد واملزيد  −  ًأوال
 البحث يف املعجم  −  ًثانيا
 الالزم واملتعدي  −  ًثالثا
 املبني للمعلوم واملبني للمجهول  −  ًرابعا

 املبني واملعرب من األفعال  −  ًخامسا
 بناء الفعل املايض  −  ًسادسا

 بناء فعل األمر  −  ًابعاس
 بناء الفعل املضارع وإعرابه  −  ًثامنا

 بناء الفعل املضارع  − أ
 إعراب الفعل املضارع  − ب

 املضارع املرفوع −٤
 املضارع املنصوب −٥

 املضارع املجزوم −٦
 تدريب عام عىل بناء األفعال وإعراهبا  −  ًتاسعا



 − ٦٢ −



 − ٦٣ −

 

@+ 
  تدريبات عامة

  على بعض مباحث الفصل األول
א− א

ّ بني األفعال املجردة واملزيدة فيام ييل, ثم اذكر أحرف الزيادة :السؤال
 :يف األفعال املزيدة

ُيوم ينظر }: قال تعاىل َُ ْ َ ْ ُرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت َاملَ ْْ ُ ِ َِ َ َّْ َ َ َ ُ ََ ْ ُُ َ َ ُ َْ ُ َ
ًترابا َ ُz ]٤٠: النبأ[. 

ِوسخر لكم ما يف الساموات } َ ََ َّ َ ْ َ َِ ُ َ َوما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك َّ ِ ِ َِ َّ ًِ ِِ ُ َْ َ ِ ْ ََ ْ
َآليات لقوم يتفكرون َ َُ َّ َ َ ٍْ ِ ٍ َz ]١٣: اجلاثية[. 

َيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني} َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُْ ْ ُ َّ ْ َِ ِ َ َِ ِْ ْ َُ َ ُz 
 .]٢٩: يوسف[

 :وقال الشاعر أبو فراس احلمداين
ــوا غ ــوم فظن ــاوةُتغابيــت عــن ق ـــا حـــىص ًب ًبمفـــرق أغبان َ ـــرابِ  ُ وت

 :وقال إيليا أبو مايض
ٌقـــــال الـــــسامء كئيبـــــة وجتهـــــام  السام يف ُمُّالتجه يكفي ْابتسم قلت ُ
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 :اإلجابة
 أحرف الزيادة املزيد املجرد
 التاء واأللف تعاىل قال
 التضعيف َّقدم نظر
 التضعيف ّسخر كان
 التاء والتضعيف ّتفكر َّظن
 اهلمزة أعرض كفى

 اهلمزة والسني والتاء استغفر 
 التاء واأللف تغابى 
 التاء والتضعيف ّجتهم 
 اهلمزة والتاء ابتسم 

מ– א א

 التي وضع حتتها خط فيام ييل?عن الكلامت  كيف تبحث يف املعجم :السؤال
 :قال الرصايف

ُألــسنا األىل كانــت قــديام بالد ً ـــور نــاُ ـــةُبأرجائهـــا ن  ُ يـــسطعِ العدال
 ?ُ ونخـضعاجلائرينونعنو حلكم ّ بـالرىضَ الـضيمُنـستقبلنـاُفام بال

ِهنوضــا إىل العــز الــرصاح ّ  ُ وتركــــعُ الطغــــاةملرماهــــاُّختــــر ٍ بعزمــةً
ــــىل العال إىل ِالنهوض َّصك فاكتبوا أال ــــإين ع ــــويتف ــــه م ــــع ب ُملوق ّ 
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 :اإلجابة
 :»نستقبل«كلمة  •

 .»استقبل«تصبح نردها إىل املايض ف −١
 .»قبل«نجردها من أحرف الزيادة فتصبح  −٢
 لعدم وجود , فتبقى عىل حاهلا,نرد احلروف غري األصلية إىل أصلها −٣

 .»قبل« فتبقى ,حروف غري أصلية فيها
 ثم ,يف باب القاف» املعجم املدريس«و» خمتار الصحاح« يف نجدها

فنجدها » لسان العرب« أما يف. »الالم« فالثالث ,ننظر إىل احلرف الثاين الباء
 .»الباء« مع مراعاة احلرف الثاين ,يف باب الالم وفصل القاف

 :»اجلائرين«كلمة  •
 .»جائر«هذه الكلمة مجع املفرد منها 

 .»جار«نردها إىل املايض تصبح  −١
لعدم اشتامهلا عىل أحرف » جار«نجردها من أحرف الزيادة فتبقى  −٢

 .زيادة
َجور«ا فتصبح نرد احلروف غري األصلية إىل أصله −٣ َ  األلف يف ,»َ

 .»جور«واملصدر » جيور«ألن املضارع من جار » واو«أصلها » جار«
يف باب اجليم فالواو » املعجم املدريس«و» خمتار الصحاح« يف نجدها

فنجدها يف باب الراء وفصل اجليم مع مراعاة » لسان العرب«أما يف . فالراء
 .»الواو«احلرف الثاين 
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 :»مرماها«كلمة  •
 .»رمى«خذ من الفعل املايض ُأ» مرمى«سم اال −١
 .من أحرف الزيادة فيبقى عىل حاله ألنه جمرد» رمى«نجرد الفعل  −٢
» رمى«األلف املقصورة يف : نرد احلروف غري األصلية إىل أصلها −٣

» رمي«يرمي واملصدر : منقبلة عن ياء ألن املضارع من رمى
َرمي«فيصبح الفعل  َ َ«. 

يف باب الراء فامليم » املعجم املدريس«و» خمتار الصحاح«نجدها يف 
فنجدها يف باب الياء وفصل الراء مع مراعاة » لسان العرب«أما يف . فالياء

 .»امليم«احلرف الثاين 
 :»مويت«كلمة  •

 .»مات« أخذ من الفعل املايض »موت«االسم  −١
لعدم اشتامله » مات«نجرده من أحرف الزيادة فيبقى عىل حاله  −٢

 .عىل أحرف زيادة
حرف غري » مات«األلف يف : احلروف غري األصلية إىل أصلهانرد  −٣

َموت« فيصبح ,»واو«أصيل منقلب عن  َ ألن املضارع من مات » َ
 .»موت« واملصدر ,»يموت«
يف باب امليم » املعجم املدريس«و» خمتار الصحاح« الفعل يف نجد

ع فنجده يف باب التاء وفصل امليم م» لسان العرب«أما يف . فالواو فالتاء
 .»الواو«مراعاة احلرف الثاين 
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 :»ّموقع«كلمة  •
 .»ّوقع«وهو الفعل » ّموقع«نأخذ املايض من  −١
ألن الفعل مزيد » وقع«نجرد الفعل من أحرف الزيادة فيصبح  −٢

 .بالتضعيف
نرد احلروف غري األصلية إىل أصلها فيبقى عىل حاله لعدم اشتامله  −٣

 .عىل حروف غري أصلية
يف باب الواو فالقاف » املعجم املدريس«و» خمتار الصحاح«نجده يف 

 يف باب العني وفصل الواو مع مراعاة  فنجده»لسان العرب«أما يف . فالعني
 .»القاف«احلرف الثاين 

א– מ א

ّ دل عىل األفعال الالزمة واملتعدية فيام ييل, ثم اذكر مفعول كل :السؤال
 :من األفعال املتعدية

ْيع}: قال تعاىل ِلم اجلهر من القولَ ْ َ َْ ْ َِ َ َ ُْz ]١١٠: األنبياء[. 
ٌوابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم} ُِ َِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ َّْ َ ْz ]٨٤: يوسف[. 
ِهو الذي جعلكم خالئف يف األرض} ْ َْ ْ ِ َ ِ َِ ُ َ ََّ َ َ ُz ]٣٩: فاطر[. 
َوعىل } َ ِ فليتوكل اهللاَ َّ َ ََ ْ َؤمنونُاملَ ُ ِ ْz ]٥١: التوبة[. 
ْإهنم ألفوا} َ ْ َ ْ َُّ َ آباءهم ضالنيِ َِّ ْ َُ َz ]٦٩: الصافات[. 

 :قال عنرتة
ــ ــن شــهدِكْربُخي ــةَ م ــيَ الوقيع  ِ عنـد املغـنمُّأغشى الوغى وأعف  أنن
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 :اإلجابة
األفعال 
 الالزمة

األفعال 
 املفعول به املتعدية

 .اجلملة بعده مقول القول: مفعوله قال تعاىل
 .اجلهر: مفعوله يعلم ابيض
 .ضمري متصل مفعول به أول» جعلكم« الكاف يف جعلكم يتوكل

 .»جعل«مفعول به ثان للفعل » خالئف«
 .مفعول به أول» آباءهم« ألفوا أعف
 .مفعول به ثان» ضالني«  َّدب

 .ضمري متصل مفعول به أول» خيربك«الكاف يف  خيربك 
ّأن واسمها وخربها سـدت » أنني أغشى الوغى«

تنصب » أخرب«ألن » خيرب«ّمسد املفعولني للفعل 
 .ثالثة مفاعيل

 .»الوغى«: مفعوله أغشى 



 − ٦٩ −

א–א מ א

دل عىل األفعال املبنية للمعلوم واملبنية للمجهول, ثم أرش إىل  :السؤال
 :نائب الفاعل لكل من األفعال املبنية للمجهول فيام ييل

َمن الشامئل العربية أن يكرم الضيف, ويغاث« ُ ُُ َ َ ْ َ امللهوف, ويصان ِ ُ ُ
ُالعرض, وتؤدى األمانة, وليس من العرب يف يشء من است ٍ ُ ُعبد وطنه, ُ

ِّلبت حريته, وديست كرامته, وأهينت مقدساته, ثم وقف من ذلك كله ُوس ُ ُ ُ
ِموقف اخلانع الذليل َ«. 
 :قال ابن زيدون

 آمينـا ُالدهر فقال َنغص بأن فدعوا غــيظ العــدى مــن تــساقينا اهلــوى
 :ل الشاعر خري الدين الزركيلوقا

ــوا رقــاهبم َســيموا األذاة فلــم حين َ  ُجمدوع ُواألنف استسلموا والً ذال َ
ٍميض احلـق حمجـودا بمثـل دمُما أ ً ُكأنــــه لكتــــاب احلــــق توقيــــع ُّ ِّ ِ 
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 :اإلجابة

 نائب الفاعل األفعال املبنية للمجهول األفعال املبنية للمعلوم
ُيكرم وقف َ  ُالضيف ُ
ُيغاث لقا  ُامللهوف ُ

 ُالعرض ُيصان دعوا
 ُاألمانة َّتؤدى نغص
ِاستعبد كنت  ُوطنه ُ
ْسلبت أعلم  ُحريته ُ
 ُكرامته ديست تنادوا
 ُمقدساته ُأهينت حينوا

 العدى غيظ استسلموا
 »بالسفن«اجلار واملجرور  جيء 
 »واو اجلامعة«الضمري  سيموا 
 ُّاحلق ُأميض 
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אא– א

 

َّدل عىل األفعال املبنية واملعربة فيام ييل, ثم اذكر عالمة البناء  :السؤال
 :يف كل فعل

َوإذ قلتم يا موسى لن نصرب عىل طعام واحد فادع لنا }: قال تعاىل َ َ ُْ ْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ُ ٍْ ِ ٍ َ َ َ َ ُ ِْ َ ُ ِ
ُربك خيرج لنا مما تنبت األرض ُْ ََ ْ ُ ِ ْ َ ُْ َّ ِ َ ْ َِّ َz ]٦١: البقرة[. 

ِومن يتبدل الكفر باإل} ِْ َ َْ ُ ْ ِ َّ ََ َ ْ ِيامن فقد ضل سواء السبيلَ ِ َّ َ َ ََ َّ َ ْ َ َ ِz ]١٠٨: البقرة[. 
ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه} ُ َ ْ ْْ َ ُ َْ َ ََّ َُ ْ ِ َ ِz ]١٨٥: البقرة[. 

 :قال أبو ريشة
ــا ــا حــواء جهــال مطبق ًظلمــوك ي ً ُ ِواملـــــرء مظلـــــوم إذا مل يظلـــــم ِ َ ٌ ُ 

 :وقال بدوي اجلبل
ُّفال نرصيت مهس وال غـضبي رس ُذا الطــاغي رمــاين رميتــه إُوكنــت ٌ 

 :وقال آخر
ٍال حتقـــرن صـــغريا يف خماصـــمة ً َّ ِإن البعوضــة تــدمي مقلــة األســد َ َ ُ 
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 :اإلجابة
 عالمة البناء األفعال املبنية األفعال املعربة

 :َنصرب
 مضارع منصوب

فعل ماض مبني عىل الفتحة  قال
 الظاهرة

 :ْخيرج
 جمزوممضارع 

فعل ماض مبني عىل الفتحة  تعاىل
 املقدرة عىل األلف

 :ُتنبت
 مضارع مرفوع

فعل ماض مبني عىل السكون  مُقلت
 التصاله بالتاء املتحركة

 :ْيتبدل
 مضارع جمزوم

  

 :هْيصم
 مضارع جمزوم

فعل أمر مبني عىل حذف حرف  ُادع
 العلة

 :ْيظلم
 مضارع جمزوم

 فعل ماض مبني عىل الفتحة َّضل

 :تدمي
 مضارع مرفوع

 فعل ماض مبني عىل الفتحة َشهد

فعل ماض مبني عىل الضم  ظلموك 
 التصاله بواو اجلامعة
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 عالمة البناء األفعال املبنية األفعال املعربة
فعل ماض ناقص مبني عىل  ُكنت 

 السكون التصاله بالتاء املتحركة
فعل ماض مبني عىل الفتحة  رماين 

 املقدرة عىل األلف
فعل ماض مبني عىل السكون  ُهُتْرمي 

 اء املتحركةالتصاله بالت
َّحتقرن  فعل مضارع مبني عىل الفتح  َ

 التصاله بنون التوكيد الثقيلة

א– א

َّ دل عىل األفعال املاضية فيام ييل, واذكر عالمة بناء كل منها :السؤال ُ
 :والسبب

َّقالت إن }: قال تعاىل َِ ْ َلوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وُاملَ َ ََ ُ َ ْْ ً َ ََ ُ َُ ِ َجعلوا أعزة َ َّ ِ َ ُ َ َ
َأهلها أذلة وكذلك يفعلون ْ َ ًُ ََّ َ َ ََ ِ َِ َ َِ ْz ]٣٤: النمل[. 

َقالت رب إين ظلمت نفيس وأسلمت مع سليامن هللاَِِّ رب العاملني} ِِّ َِ َ ِّ ْ َ َ ِّْ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ َُ ُ َْ َ ِz 
 .]٤٤: النمل[

ِْإنا عرضنا األمانة عىل الساموات واألرض واجل } َ َ َِ ْ َ َّ َ ََ َْ ِْ َ َ ْ ََ َ ََّ َبال فأبني أن حيملنها ِ َ ََ ْ ِ ْ َ َْ ََ ْ َ ِ
ِوأشفقن منها ومحلها اإل ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ًنسان إنه كان ظلوما جهوالَ ُ َ ًُ َ َ ُُ َ َّ ِْ َz ]٧٢: األحزاب[. 
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 :اإلجابة

 
 السبب عالمة البناء الفعل املايض

 لعدم اتصاله بيشء الفتحة الظاهرة قال
  بيشءلعدم اتصاله الفتحة املقدرة عىل األلف تعاىل
 التصاله بتاء التأنيث الساكنة الفتحة الظاهرة ْتَقال
 التصاله بواو اجلامعة الضم واُدخل

 التصاله بواو اجلامعة الضم أفسدوها
 التصاله بواو اجلامعة الضم جعلوا
 التصاله بالتاء املتحركة السكون ُتْظلم
 التصاله بالتاء املتحركة السكون ُتْأسلم
 الدالة عىل الفاعلني» نا«تصاله بـال السكون ناْعرض
َأبني  التصاله بنون النسوة السكون ْ
 التصاله بنون النسوة السكون َنْأشفق
 لعدم اتصاله بضمري رفع متحرك الفتحة الظاهرة هاَلََمح

 لعدم اتصاله بيشء الفتحة الظاهرة كان
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א–

َّ دل عىل أفعال :السؤال  :يل, واذكر عالمة بنائها والسبباألمر فيام يُ
ِوإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي }: قال تعاىل ْ ُ َ ْ ِّ ْ ََ ِ ِ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َوتَاملْ  .]٢٦٠: البقرة[ zىْ

َيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعني} ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ َ ِّ َ ََ ُ ْz ]٤٣: آل عمران[. 
ُا أهيا الذين آمنوا اتقوا َي} َّ ُ َ َُّ ِ َّ َ َ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلموناهللاَ َ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ ُ َُ َ َّ َ ََّ ِ ِ ِ َّ  ̀

ِواعتصموا بحبل  ْ َ َِ ُ ِ َ َ مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمت اهللاْ َ ُ َّْ َ َِ ُِ ْ ُ َ ًَ ً عليكم إذ كنتم أعداء اهللاَ ْ َْ ُْ ََ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ
ُفألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وك َ َ ْ ْ َ ْ ًَ َ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ُِ َ َُ ُ ََّ ِنتم عىل شفا حفرة من النارَ َّ َْ ُِ ٍ َ ْْ َ َ َ َ ُ 

ُفأنقذكم منها كذلك يبني  ِّ َْ ُ ََ ِ َِ َ َ ََ ُْ ْ َ لكم آياته لعلكم هتتدوناهللاَ ُ َ ْ ْ َْ ُ َُّ َ ََ َِ ِz ]١٠٣ – ١٠٢: آل عمران[. 
َقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك } ُّ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ َُ ْ ْ َ ََّ ََ ْ َ ً َِ َ َ ُُ ِ

َفقا َتال إنا هاهنا قاعدونَ َُ َِّ َِ ُ َ ِz ]٢٤: املائدة[. 
َوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتام } َ َ ْ ُُ ْْ َِ ُِ ً َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َّ َُ ْ َ َ َ ُ ْ

َوال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني ِِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ ََّ َz ]٣٥: البقرة[. 
َّواصرب وما صربك إال} ِ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َّ وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما اهللاِ بَِ ِ ٍ ْ َ ْ ََ َ َ ِْ ُ َ ْ ِ َ ْ َ
َيمكرون ُ ُْ َz ]١٢٧: النحل[. 

ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فال ختضعن بالقول } ْ َ ْ َّ ْ َ َ َّ ََ َ َْ َِ َِ ْ ََ ُ َّ ُِ ِ ِ َ ْ ِّ َ َِّ َِّ ٍ َِ
ُفيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معر َ َ َ َْ ْ َ َ َ ًَ َ ُ َ ْ َْ ْ ٌَّ ِ ِِ  .]٣٢: األحزاب[ zًوفاِ

 :وقال الشاعر
ْأيــا راكبــا إمــا عرضــ ْت فـــبلغنً َ ّ ْنــداماي مــن نجــران أن َ َ   ال تالقيــاَ
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  :اإلجابة

 السبب عالمة البناء فعل األمر
 ألنه معتل اآلخر حذف حرف العلة أرين
 )١(التصاله بياء املؤنثة املخاطبة حذف النون اقنتي
 )١(املؤنثة املخاطبةالتصاله بياء  حذف النون اسجدي
 )١(التصاله بياء املؤنثة املخاطبة حذف النون اركعي
 )١(التصاله بواو اجلامعة حذف النون اتقوا

 )١(التصاله بواو اجلامعة حذف النون اعتصموا
 )١(التصاله بواو اجلامعة حذف النون اذكروا
 لعدم اتصاله بيشء  الظاهرالسكون ْاذهب
 )١(له بألف االثننيالتصا حذف النون قاتال
 لعدم اتصاله بيشء السكون الظاهر اسكن
 )١(التصاله بألف االثنني حذف النون كال
 لعدم اتصاله بيشء السكون الظاهر ْاصرب

َلنُق  التصاله بنون النسوة السكون ْ
ْبلغن َ  التصاله بنون التوكيد اخلفيفة الفتح ّ

 
                                                 

 .أو ألن مضارعه من األفعال اخلمسة  )١(
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א– א א

 ء الفعل املضارع بنا−أ
َّ دل عىل األفعال املضارعة املبنية فيام ييل, واذكر عالمة البناء :السؤال ُ

 :والسبب
ِوال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل }: قال تعاىل ِ َ َِ ُ َِّ ُِ َ َّ َ َْ َ أمواتا بل أحياء عند اهللاَ ْ ِ ٌ َْ ْ َ ََ َْ ً
َرهبم يرزقون ُ َ ْ ْ ِّ َُ ِz ]١٦٩: عمران آل[. 

ُّال يغرنك تقل} َ َ ََّ َّ ُ ِب الذين كفروا يف البالدَ ِِ ْ َِّ ُ َ َ َ ُz ]١٩٦: آل عمران[. 
َإن احلسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} ِّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََّ َّ َ َْ َ َ ِ َ ْ ِz ]١١٤: هود[. 

 :قال جرير
َيرصعن ِاللب ذا ْ ــسانا بـه َحراك ال َّحتى ُّ ــق اهللا إن ــن أضــعف خل ِوه ُ َّ ُ 
ِال تؤخرن عمل اليوم إ«: وقيل َ ْ  .»ىل الغدَ

  :اإلجابة

 السبب عالمة البناء الفعل املضارع املبني
َّحتسبن  التصاله بنون التوكيد الثقيلة الفتح َ
 التصاله بنون التوكيد الثقيلة الفتح َّيغرنك
َيذهبن  التصاله بنون النسوة السكون ْ
َيرصعن ْ  التصاله بنون النسوة السكون َ
ْتؤخرن   اخلفيفةالتصاله بنون التوكيد الفتح َ
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  إعراب الفعل املضارع−ب
  املضارع املرفوع−١

 :ّ أرش إىل الفعل املضارع املرفوع فيام ييل, وبني عالمة الرفع:السؤال
َوإذ قال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ أصناما آهلة إين أراك }: قال تعاىل َ َ ُ ََ َ َِّ َِ ِ ًِ ً ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََّ َ ِ َ ِ َ

ٍوقومك يف ضالل مبني ِ ُ ٍَ َ ِ َ ْ ََz ]٧٤: اماألنع[. 
َيريدون أن يطفئوا نور } ُ ُُ ِ ْ ْ َُ َُ َ بأفواههم ويأبى اهللاِ َ َ َْ َْ ِ ِ ْ ْ إال أن يتم نوره ولو اهللاِ َ ُ َُ َ َُّ ِ ْ َ َّ ِ

َكره الكافرون ُ ِ َ ْ َ ِ َz ]٣٢: التوبة[. 
َإين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد} ُ ْ َ َُ ْ َ َْ ْ ْ ْْ َِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َُ َ ِ ِّ ُ َ ِّ ِz ]٢٦: غافر[. 

 : إبراهيمقال حافظ
ـــــــاين إن كنـــــــتام تعلـــــــامن  مــا دهــى الكــون أهيــا الفرقــدان? ِنبئ

 :وقال آخر
ــــدلال ــــضحكني ت ًأراك لقــــتيل ت  بعدي? من ُمت إن تبكني ًرمحة فهل َ

  :اإلجابة

 عالمة الرفع األفعال املضارع املرفوعة
 الضمة الظاهرة تتخذ
 الضمة املقدرة عىل األلف أراك
 ه من األفعال اخلمسةثبوت النون ألن يريدون
 الضمة املقدرة عىل األلف يأبى
 الضمة الظاهرة أخاف
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 عالمة الرفع األفعال املضارع املرفوعة
 ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة تعلامن
 الضمة املقدرة عىل األلف أراك

 ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة تضحكني
 ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة تبكني

 املنصوب املضارع −٢
عىل األفعال املضارعة املنصوبة فيام ييل, ثم أرش إىل أدوات  دل :السؤال

 .النصب وعالمة نصب الفعل
َوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى }: قال تعاىل َ ُ َْ َّ ُ َُ َ ْ َ ََ َ َ ِْ ْ ُ ْ ً جهرةاهللاِ َ ْ َz 

 .]٥٥: البقرة[
َلن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون} ُُّ َ ِْ ِ ُِ َّ ْ َُ َّ ََّ ِ ْ ُ َz ]٩٢: آل عمران[. 
ِوال تكونن من الذين كذبوا بآيات } ِ ِِ ُ َ َ َّ ََّ َ َّ َ َ فتكون من اخلارسيناهللاَُ َ َِ ِ ِْ َ َُ َz 

 .]٩٥: يونس[
َوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون} ُ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ ُّ َِ ُِ َ َ َُ ْ ْْ َ ٍ ِ َ َِ َz ]١١٧: هود[. 
َال جتعل مع } ََ ْ ْ َ ً إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوالاهللاَ ُ ً ْ ْ َ ًْ َ ُ َ ََ َُ َ َ ِz ]٢٢: اإلرساء[. 
َفلو أن لنا كرة فنكون من } ِْ َ َ َّ َُ َ ًَ َّ َ َ َؤمننيُاملََ ِْ ِz ]١٠٢: الشعراء[. 
َيريدون أن يطفئوا نور } ُ ُُ ِ ْ ْ َُ َُ َ بأفواههم ويأبى اهللاِ َ َ َْ َْ ِ ِ ْ ْ إال أن يتم نوره ولو اهللاِ َ ُ َُ َ َُّ ِ ْ َ َّ ِ

َكره الكافرون ُ ِ َ ْ َ ِ َz ]٣٢: التوبة[. 
ِوال تقربا هذه } ِ َ َ ََ ْ َالشجرة فتكونا من الظاملنيَ ِِ َِّ ََ ََ َ َُ َ َّz ]٣٥: البقرة[. 
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  :اإلجابة

األفعال 
املضارعة 
 املنصوبة

 عالمة النصب حروف النصب

 الفتحة الظاهرة لن نؤمن
 الفتحة املقدرة عىل األلف أن املضمرة بعد حتى نرى
 حذف النون من آخره لن تنالوا

 ألنه من األفعال اخلمسة
 حذف النون من آخره رة بعد حتىأن املضم تنفقوا

 ألنه من األفعال اخلمسة
 الفتحة الظاهرة أن املضمرة بعد فاء السببية تكون
 الفتحة الظاهرة  اجلحودمأن املضمرة بعد ال هيلك
 الفتحة الظاهرة أن املضمرة بعد فاء السببية تقعد
 الفتحة الظاهرة أن املضمرة بعد فاء السببية نكون
ف النون ألنه من األفعال حذ أن يطفئوا

 اخلمسة
 الفتحة الظاهرة أن يتم
حذف النون ألنه من األفعال  أن املضمرة بعد فاء السببية تكونا

 اخلمسة
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 املجزوم املضارع −٣
 دل عىل األفعال املضارعة املجزومة فيام ييل, ثم أرش إىل :)١ (السؤال

 .حروف اجلزم وعالمة جزم كل فعل
َوال ت}: قال تعاىل َلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمونَ ُ ْ َ ُ َ َُ ْ ْْ َ َ ََ ُ ْ ُ ََ َّ َّْ ْْ ِ ِ ِ ِz 

 .]٤٢: البقرة[
ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه} ُ َ ْ ْْ َ ُ َْ َ ََّ َُ ْ ِ َ ِz ]١٨٥: البقرة[. 
َوإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إنام نحن مصلحون} َ ْ َُ ْ ُ ْ َِ ُ َ ْ َْ َّ ُ ُِ ُِ َِ َ ْ ِ ِ ُِ َz 

 .]١١: البقرة[
َّأمل تعلم أن } َ َْ َ ْ َ ْ ٌ عىل كل يشء قديراهللاَ ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َz ]١٠٦: البقرة[. 
َثم أنزل } َ ْ َ َّ َ سكينته عىل رسوله وعىل اهللاُ ََ ََ ُِ ِ ُِ َ ََ َؤمنني وأنزل جنودا مل تروها ُاملَ ْ ُ ََ َ ْْ َ ً ُ َ َ َ َْ ِ ِ

َوعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َُّ َُ ََ َ َ ََّz ]٢٦: التوبة[. 
َخت} ِامه مسك ويف ذلك فليتنافس ِ َ َ ََ َ َ َ ُْ َ ٌِ ِِ ْ َتنافسونُاملُ ُ ِ َ َz ]٢٦: املطففني[. 
َوال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني} ِِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ ََّ َz ]٣٥: البقرة[. 

 :قال عنرتة
ــك ــة مال ــل يابن ٍهــال ســألت اخلي َِ ًإن كنـــت جاهلـــة بـــام مل تعلمـــي َّ ِ 

َاج فال ترم بيوت اآلخرين باحلجارةُإذا كان بيتك من زج«: وقيل ِ ٍ«. 
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 :اإلجابة

  
األفعال 

املضارعة 
 املجزومة

 عالمة اجلزم حروف اجلزم

 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة ال الناهية تلبسوا
 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة ال الناهية تكتموا
 السكون الظاهر عىل امليم الم األمر يصمه
 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة ناهيةال ال تفسدوا
 السكون الظاهر عىل آخره مل تعلم
 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة مل تروها
ًالسكون وحرك بالكرس منعا اللتقاء  الم األمر يتنافس ّ

 الساكنني
 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة ال الناهية تقربا
 فعال اخلمسةحذف النون ألنه من األ مل تعلمي
حذف حرف العلة من آخره ألنه معتل  ال الناهية ِترم

 اآلخر
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َّ دل عىل أدوات الرشط اجلازمة فعلني فيام ييل, ثم أرش إىل :)٢ (السؤال ُ
 :ٍّفعل الرشط وجوابه وبني عالمة اجلزم يف كل منهام

ُوما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه }: قال تعاىل ْ َُ ْ ِّ ُِ َ ٍ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ُِ ُ َعند ََ ْ َّ إن اهللاِ َ بام اهللاِ ِ
ٌتعملون بصري ِ َ َْ ُ َ َz ]١١٠: البقرة[. 

ِومن يتبدل الكفر باإل} ِْ َ َْ ُ ْ ِ َّ ََ َ ْ ِيامن فقد ضل سواء السبيلَ ِ َّ َ َ ََ َّ َ ْ َ َ ِz ]١٠٨: البقرة[. 
ُأينام تكونوا يدرككم } َُ ُْ ِ ْ ُ َُ َْ ْوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهمَاملَ ُ ُ ُْ ْ َ َّ ُ ْ َ ِْ ُ َ ُْ ِ ٍ َ ٍُ ِ ْ َ ُ 

ِحسنة يقولوا هذه من عند  ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ُ ُ ٌ ُ وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل اهللاَ ُ ٌ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ِّ ُ ْ ََ ُ َ َ ْ ِ ُ ِ
ِكل من عند  ِ ِْ ْ ٌّ ً فامل هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثااهللاُ َ َ ْ َ َ َِ َ ُ َ ُ َ َْ ِ ْ ِ ُ َ ِ َz ]٧٨: النساء[. 

َوقالوا مهام تأتنا به من آية لت} َِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ َِ َ ْ َ َ ُ َسحرنا هبا فام نحن لك بمؤمننيَ ِْ ِ ُ َ َ َ ِْ َِ َ ُ ْ ََ ََz 
 .]١٣٢: األعراف[

ٌّوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر} ْ ُ ٌ َِ َِ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ُ ً ُْ ِ ِz ]٢: القمر[. 
ًومن يتول يعذبه عذابا أليام} ِ َ ً َ َِّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ََّ َ َz ]١٧: الفتح[. 

 :وقال الشاعر
ــاره ــشو إىل ضــوء ن ــه تع ــى تأت ِمت ِِ ِخــري نــار عنــدها خــري موقــدْجتــد ِ ُ ٍَ 

 :وقال أبو القاسم الشايب
ِوال هتـــــزأن بنـــــوح الـــــضعيف ِ َّ ْفمــن يبــذر الــشوك جيــن اجلــراح َ ِ َ ِ 

 



 :اإلجابة

جواب  عالمة جزمه فعل الرشط أداة الرشط
 عالمة جزمه الرشط

 خلمسةحذف النون ألنه من األفعال ا وهجتد حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة تقدموا ما
ًالسكون وحرك بالكرس منعا اللتقاء  يتبدل من ّ

 الساكنني
 فقد ضل

 سواء السبيل
مجلة قد ضل سواء السبيل يف حمل جزم 

 جواب الرشط
 السكون الظاهر عىل الكاف ْيدرككم حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة تكونوا أينام
 نه من األفعال اخلمسةحذف النون أل يقولوا السكون الظاهر عىل الباء ْتصبهم إن
 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة يقولوا السكون الظاهر عىل الباء ْتصبهم إن
حذف حرف العلة من آخره ألنه معتل  تأتنا مهام

 اآلخر
جزم مجلة ما نحن لك بمؤمنني يف حمل  فام نحن لك

 جواب الرشط
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جواب  عالمة جزمه فعل الرشط أداة الرشط
 عالمة جزمه الرشط

 النون ألنه من األفعال اخلمسةحذف  ُيعرضوا حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة يروا إن
 حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة ويقولوا   
 السكون الظاهر عىل الباء ْيعذبه حذف حرف العلة من آخره َّيتول من
 السكون الظاهر عىل الدال ْجتد حذف حرف العلة من آخره تأته متى
ًالسكون وحرك بالكرس منعا من التقاء  ِيبذر من ّ

 الساكنني
حذف حرف العلة من آخره ألنه معتل  ِنجي

 اآلخر
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א– א מ

 :أعرب األفعال الواردة فيام ييل :السؤال
ٍولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات}: تعاىلقال  ٍَ َِّ َ َ ْ َُ ْ ُ َ ْ َِ َ ْ َْ َz ]٣٤: النور[. 

ُوتوكل عىل احلي الذي ال يموت} ُ ِّ ََ َ َِ َّ ْْ َ َ َّ َz ]٥٨: لفرقانا[. 
ُأفرأيتم } َُ ْ َ َاء الذي ترشبونَاملََ ُ َ ْ َ ِ َّ َz ]٦٨: الواقعة[. 
َقل إن الذين يفرتون عىل } َ َ ْ َّ ُُ َ َ َ ِ َّ َ الكذب ال يفلحوناهللاِْ ُْ ُ َِ ِ َ ْz ]٦٩: يونس[. 
ًإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال} َ َ َ َ َ ََ ََ ْ ْ ْ ُ َّ َ ََ َ ِ ُ َّ ِ ِِ ِ ِ ُِ َُّ َّz 

 .]٣٠: لكهفا[
َّأومل يروا أن } َ َْ َ ََ ْ ْ الذي خلق الساموات واألرض قادر عىل أن خيلق مثلهماهللاَ ٌ ْ َ َُّ َ ََ ُ َ َّْ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ َ َ ْ َz 

 .]٩٩: اإلرساء[
َقل لن يصيبنا إال ما كتب } َ ُ َْ َ َ َّ ِ َ ِ َ ْ َ لنا هو موالنا وعىل اهللاُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ِ فليتوكل اهللاَ َّ َ ََ ْ َؤمنونُاملَ ُ ِ ْz 

 .]٥١: التوبة[
ًواتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا} ْ ْ ً ُْ ْ ٌ ْ َ ََ ٍ َ َ ََّ ِ ْ َz ]٤٨: البقرة[. 
ٌكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري } ْ َ َ ْ ْ َُ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ُ ًُ َْ ُ ُْ ُ َُ ََ َ ََ ُ ْ َِ ِ

َلكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو رش لكم و َ َ ْ ُّ َْ َ ُْ َُ ٌَّ َ ُ ً َْ ِ ُ َ ُ يعلم وأنتاهللاَ ْ َ َ ْ َُ َم ال تعلمونَ ُ َْ ْ َz 
 .]٢١٦: البقرة[

َوإىل } ِ ُ ترجع األموراهللاَ ُ ُْ ْ ُ َ ُz ]٢١٠: البقرة[. 
َوسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواهبا} ُ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ُِ َ ً ََ ِ َِّ ُ َّ َ َ َّ َz 

 .]٧١: الزمر[
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َقل إن كنتم حتبون } ْ ُُّ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ِ ُ فاتبعوين حيببكاهللاْ ْ ُِ ِْ ُ ِ َّ َ ويغفر لكم ذنوبكم واهللاُم َ َ َ َْ ْ ُْ ُُ ُ َ ِ  اهللاْ
ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ َz ]٣١: آل عمران[. 

ِوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َْ ُِ ُ ِ ِ ِِ ُِ َz ]٤٠: البقرة[. 
َوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتام } َ َ ْ ُُ ْْ َِ ُِ ً َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َّ َُ ْ َ َ َ ُ ْ

َوال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني ِِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ ََّ َz ]٣٥: البقرة[. 
َّوال حتسبن } َ ََ ْ َ غافال عام يعمل الظاملوناهللاَ َُِّ ُِ َ َّْ َ َ ً َz ]٤٢: إبراهيم[. 

 :وقال الشاعر
َّألستسهلن َ ِفـــام انقـــادت اآلمـــال إال لـــصابر املنى َأدرك أو َالصعب َ ُ ِ 

 :اإلجابة

 .الدالة عىل الفاعلني» نا«فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بـ  :  أنزلنا
فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره والفاعل ضمري   :  توكل

 .»أنت«مسترت تقديره 
فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بالتاء املتحركة والتاء   :  رأيتم

 .عالمة مجع الذكور» امليم«فاعل و
مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال فعل مضارع   : ترشبون

 .اخلمسة والواو ضمري يف حمل رفع فاعل
فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره والفاعل ضمري   :  قل

 .»أنت«مسترت تقديره 
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فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال   :  يفرتون
 .لاخلمسة والواو ضمري يف حمل رفع فاع

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال   : يفلحون
 . ضمري يف حمل رفع فاعلواخلمسة والوا

فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة والواو ضمري   :  آمنوا
 .يف حمل رفع فاعل

فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة والواو ضمري   :  عملوا
 . فاعليف حمل رفع

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره  :  نضيع
فعل ماض مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره والفاعل ضمري   :  أحسن

 .»هو«تقديره مسترت 
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال   :  يروا

 .اخلمسة والواو ضمري يف حمل رفع فاعل
 مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره والفاعل ضمري فعل ماض  :  خلق

 .»هو«مسترت تقديره 
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره   :  خيلق

 .»هو«والفاعل ضمري مسترت تقديره 
» نا«فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة والـ  :  يصيبنا

 .ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به
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 .عل ماض مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخرهف  :  كتب
ًفعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون وحرك بالكرس منعا   :  يتوكل ّ

 .اللتقاء الساكنني
فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة, والواو   :  اتقوا

 .ضمري يف حمل رفع فاعل
 .عىل الياءفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة   :  جتزي
 .فعل ماض مبني للمجهول  :  ُكتب
 .فعل ماض ناقص مبني عىل الفتحة املقدرة عىل األلف  :  عسى

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من   :  تكرهوا
 .األفعال اخلمسة والواو ضمري يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من   :  حتبوا
 .خلمسة والواو ضمري يف حمل رفع فاعلاألفعال ا

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره   :  يعلم
 .»هو«والفاعل ضمري مسترت تقديره 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال   : تعلمون
 .اخلمسة والواو ضمري يف حمل رفع فاعل

 .رفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفعل مضارع مبني للمجهول م  :  ترجع
 . مبني للمجهولماضفعل   :  سيق
فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة والواو ضمري   :  كفروا
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 .يف حمل رفع فاعل
فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة والواو ضمري   : جاؤوها

 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول» ها«والـ. يف حمل رفع فاعل
 .فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث الساكنة  :  فتحت
فعل ماض ناقص مبني عىل السكون التصاله بالتاء املتحركة,   :  كنتم

 .والتاء اسمها وامليم عالمة مجع الذكور
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون والواو ضمري يف   :  حتبون

 .حمل رفع فاعل
ني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة والواو فعل أمر مب  :  اتبعوين

ضمري متصل يف ضمري يف حمل رفع فاعل والنون للوقاية والياء 
 . بهحمل نصب مفعول

فعل مضارع جمزوم ألنه جواب الطلب وعالمة جزمه السكون   :  حيببكم
 به وامليم عالمة كاف ضمري متصل يف حمل نصب مفعولوال

 .مجع الذكور
رف عطف يغفر فعل مضارع جمزوم ألنه معطوف عىل الواو ح  :  ويغفر

 .»هو«والفاعل ضمري مسترت تقديره » جواب الطلب«الفعل السابق 
فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة والواو   :  أوفوا

 .ضمري يف حمل رفع فاعل
فعل مضارع جمزوم ألنه جواب الطلب وعالمة جزمه حذف حرف   :  أوف
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 .»أنا«ًه والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره العلة من آخر
فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة والواو   : ارهبوين

ضمري يف حمل رفع فاعل والنون للوقاية والياء ضمري متصل يف 
 .حمل نصب مفعول به

 .الدالة عىل الفاعلني» نا«فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بـ  :  قلنا
فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره والفاعل ضمري   :  اسكن

 .»أنت«تقديره 
فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بألف االثنني واأللف   :  كال

 .ضمري يف حمل رفع فاعل
فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بالتاء املتحركة, والتاء   :  شئتام

 .ضمري يف حمل رفع فاعل
 جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال فعل مضارع  :  تقربا

 .اخلمسة واأللف ضمري يف حمل رفع فاعل
فعل مضارع ناقص منصوب بأن املضمرة بعد فاء السببية   :  تكونا

وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة, وألف 
 .االثنني ضمري يف حمل رفع اسم تكونا

 التصاله بنون التوكيد الثقيلة يف فعل مضارع مبني عىل الفتح  :  حتسبن
 .»أنت«حمل جزم بال الناهية والفاعل ضمري مسترت تقديره 

 .فعل مضارع مرفوع  :  يفعل



 − ٩٢ −

عىل الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة فعل مضارع مبني   : ّنَاستسهل
 .»أنا«والفاعل ضمري مسترت تقديره 

لفاعل ضمري املضمرة بعد أو وا» أن«فعل مضارع منصوب بـ  :  أدرك
 .»أنا«مسترت تقديره 

 .فعل ماض مبني عىل الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة: انقادت



 − ٩٣ −

#+ 
  االسم وأنواعه

:א

 مذكر ومؤنث: االسم من حيث اجلنس نوعان  −  ًأوال
 :االسم من حيث الصحة واالعتالل ثالثة أنواع  −  ًثانيا

 منقوص ومقصور وصحيح
 مفرد ومثنى ومجع:  حيث العدد ثالثة أنواعاالسم من  −  ًثالثا

 تثنية املنقوص واملقصور واملمدود  −أ 

ًمجع املنقوص واملقصور واملمدود مجعا ساملا  −ب  ً 

 مجوع التكسري  −ج 
 .مجوع القلة )١
 .مجوع الكثرة )٢

ْاالسم من حيث التع  −  ًرابعا  .نكرة ومعرفة: ني نوعانيَّ
 :املعارف سبعة أنواع

 الضمري )١

 العلم )٢

 اسم اإلشارة )٣



 − ٩٤ −

  املوصولاالسم )٤

 ّاملحىل بأل أو املعرف باأللف والالم )٥

 املضاف إىل معرفة )٦

 ّاملعرف بالنداء )٧
 جامد ومشتق: االسم من حيث الوضع نوعان  −  ًخامسا

 . اسم ذات−١: االسم اجلامد −٤
 »املصدر« اسم معنى −٢

 :املصدر
 مصادر األفعال الثالثية  −أ 

 مصادر األفعال الرباعية  −ب 

 ةمصادر األفعال اخلامسية والسداسي  −ج 
 اسام املرة واهليئة  −د 

 املصدر امليمي  −ه 

 املصدر الصناعي  −و 

 اسم املصدر  −ز 

 عمل املصدر  −ح 
 :املشتقات −٥

 اسم الفاعل  −أ 

 مبالغة اسم الفاعل  −ب 

 الصفة املشبهة باسم الفاعل  −ج 

ه



 − ٩٥ −

 اسم املفعول  −د 

 اسم التفضيل  −ه 

 اسام الزمان واملكان  −و 

 اسم اآللة  −ز 

 :عمل املشتقات −٦
 عمل اسم الفاعل  −أ 

 عمل صيغ املبالغة  −ب 

 عمل اسم املفعول  −ج 

 مل الصفة املشبهةع  −د 

 عمل اسم التفضيل  −ه 
 :االسم من حيث الرصف نوعان  −  ًسادسا

َّمنرصف وغري منرصف أو منون وغري منون َّ 
 االسم املنون −٤
 االسم غري املنون أو املمنوع من الرصف −٥

 اسم العلم  −أ 

 غري العلم من األسامء  −ب 

 الصفة  −ج 

 إعراب االسم غري املنون −٦
 مبني ومعرب: نوعاناالسم من حيث البناء واإلعراب   −  ًسابعا

 ه

ه



 − ٩٦ −

  شجرة االسم
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 غري ممدود

 ممدود

مفرد
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مجع

 مذكر سامل
 مؤنث سامل
 تكسري

 غري منرصف أو ممنوع من الرصف
منرصف أو مرصوف

مؤنث
مذكر

معرفة نكرة

املعرف 
بالنداء

املعرف 
باإلضافة

املحىل 
بأل

االسم 
املوصول

اسم 
اإلشارة

الضمريالعلم

 منفصلمسترتمتصل

 جامد

 تقمش

 اسم ذات

اسم معنى 
 »املصدر«

اسم الفاعل
 مبالغة

 اسم الفاعل
اسم املفعول
اسام الزمان واملكان
 اسم اآللة

اسم التفضيل
الصفة املشبهة



 − ٩٧ −

#+ 
  االسم وأنواعه

א– מ :א

ً وهو ما يدل عىل ذكر من الناس أو احليوان فيكون مذكرا :املذكر
رجل, أسد, وما يعامل معاملة الذكر من الناس أو احليوان :  مثلًحقيقيا

 .ليل, باب: مثل ًجمازياًوليس منهام فيكون مذكرا 
هذا كتاب, هذا رجل, : »هذا«: ًواملذكر هو ما يصح أن تشري إليه قائال

 .وهذا مجل
هذه امرأة, وهذه » هذه« وهو ما يصح أن تشري إليه بقولك :املؤنث

 .وهذه نافذة. نعجة
 :ويقسم املؤنث إىل أربعة أقسام

 .حقيقي  −أ 
 .جمازي  −ب 
 .لفظي  −ج 
 .معنوي  −د 



 − ٩٨ −

امرأة, : لناس أو احليوان مثل ما دل عىل أنثى من ا:فاملؤنث احلقيقي  −أ 
 .وهو كل ما يلد أو يبيض من املخلوقات أو احليوان. ناقة

 ما يعامل معاملة األنثى من الناس أو احليوان, أو ما :واملؤنث املجازي  −ب 
ًن, أو ما ليس تأنيثه حقيقيا ال يلد أو يبيض من املخلوقات أو احليوا

 .عني, شمس, دار: مثل
: ه عالمة التأنيث سواء أدل عىل مؤنث مثل ما حلقت:واملؤنث اللفظي  −ج 

 .محزة, زكريا: فاطمة, مجيلة, أم عىل مذكر مثل
:  هو ما دل عىل مؤنث ومل تلحقه عالمة التأنيث مثل:واملؤنث املعنوي  −د 

 .سعاد, زينب, مريم, دار, يد
 :وعالمات تأنيث األسامء ثالث تتصل بآخر األسامء وهي

 .اجةخدجية, مؤمنة, دج: تاء متحركة مثل  −أ 
 .ليىل, سلمى, الصغرى: ألف مقصورة مثل  −ب 
 .أسامء, عمياء: ألف ممدودة مثل  −ج 

سعاد, : ًوقد يكون االسم مؤنثا وهو خال من عالمات التأنيث مثل
 .زينب, مريم

ًواألصل يف التاء أن تدخل عىل األوصاف فرقا بني مذكرها ومؤنثها 
 صيغ  إال مخس, وحسن وحسنة, ومفهوم ومفهومة,جائع وجائعة: مثل

 :فيستوي فيها املذكر واملؤنث وهي
 .فعول بمعنى فاعل مثل صبور وشكور وفخور −١



 − ٩٩ −

 .فعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل −٢
ِمفعال مثل مقدام ومهذار ومكسال −٣ ِ ِ ِ. 
ِمعطري, مسكري: ِمفعيل مثل −٤ ِ. 
َمفعل مثل مقول, مغش −٥ ْ ِ ِ َِ َ  .مْ

 :وتأيت التاء للداللة عىل
 .ثمرة, وردة, شجرة: لالوحدة من اجلنس يف املخلوقات مث −١
ّعالمة ورحالة: املبالغة مثل −٢ ّ. 
أو » عدة وأصلها وعد«التعويض عن فاء الكلمة املحذوفة مثل  −٣

أو عن المها املحذوفة » إقامة وأصلها إقوام«عن عينها املحذوفة مثل 
 .»لغة وأصلها لغو«مثل 

أشاعرة مجع أشعري, : النسب إذا حلقت صيغة منتهى اجلموع مثل −٤
 .مجع مغريبومغاربة 

زنادقة مجع زنديق : املحذوفة مثل» مفاعيل«التعويض عن ياء  −٥
 . وجحاجحة مجع جحجاح واألصل جحاجيح,واألصل زناديق

ًأما األوصاف اخلاصة بالنساء فال تلحقها التاء إال سامعا, ومن 
 .ب, حائض, مطفلّمرضع, طالق, ثي: األوصاف اخلاصة بالنساء



 − ١٠٠ −

א– מ אא :א

 .منقوص ومقصور وصحيح: يقسم االسم إىل ثالثة أنواع
 هو كل اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما :االسم املنقوص −١

 .القايض, الوادي, الرامي: قبلها مثل
اهلدى :  هو كل اسم معرب آخره ألف الزمة مثل:االسم املقصور −٢

 .ىالثرى, السنا, املصطف
ً وهو كل اسم ال يكون منقوصا وال مقصورا, :االسم الصحيح −٣ ً

 :وهو عىل نوعني
 وهو كل اسم معرب آخره مهزة قبلها ألف زائدة كسامء :ممدود  − أ

 : إما أن تكونوصحراء, ومهزته
 .أصلية أي غري منقلبة عن واو أو ياء مثل قراء −١
 .أو منقلبة عن واو أو ياء مثل سامء وبناء وأصلها سامو وبناي −٢
 .أو مزيدة للتأنيث مثل حسناء وخرضاء −٣
ً وهو كل اسم معرب ال يكون منقوصا وال مقصورا :غري ممدود  − ب ً

 .جبل, هنر: ًوال ممدودا مثل
ً إذا نون املنقوص حذفت ياؤه لفظا وخطا يف الرفع −١ :مالحظات ً ُّ

 :واجلر وبقيت يف النصب مثل



 − ١٠١ −

ٍجاء قاض ومررت بقاض ٍ 
ًورأيت قاضيا عادال ً. 

ًن املقصور حذفت ألفه لفظا ال خطا يف الرفع والنصب ُّ إذا نو−٢ ً
 :واجلر مثل

 ً ومررت بفتىً ورأيت فتىًجاء فتى
.  وإن طال السفرصنعاّ جيوز يف الشعر قرص املمدود مثل البد من −٣

 .ِغناءفال فقر يدوم وال : ومد املقصور مثل

א– א מ :א

 .مفرد ومثنى ومجع: قسم االسم إىل ثالثة أقسامي
 . زهرة,رجل:  هو ما دل عىل واحد مثل:االسم املفرد −١
يف حال » ألف ونون« هو ما دل عىل اثنني بزيادة :االسم املثنى −٢

يف » ياء ونون«رجالن, زهرتان, وزيادة : الرفع, مثل
 وقطفت ,شاهدت رجلني: حالتي النصب واجلر مثل

 . واستمتعت بزهرتني,لنيمررت برج. زهرتني
 :َّ هو ما دل عىل أكثر من اثنني وهو ثالثة أقسام:االسم اجلمع −٣

واو « وهو ما دل عىل أكثر من اثنني بزيادة :مجع املذكر السامل −١
يف حالتي النصب واجلر, » ياء ونون« يف حال الرفع و»ونون



 − ١٠٢ −

 .مسافرون, موظفون, مسافرين, موظفني: مثل
ما دل عىل أكثر من اثنتني بزيادة  وهو :مجع املؤنث السامل −٢

 .مسافرات, موظفات: مثل» ألف وتاء«
 وهو ما دل عىل أكثر من اثنني بتغيري صورة :مجع التكسري −٣

 .أقالم, رجال, مفاتيح: مفرده مثل
  تثنية املنقوص واملقصور واملمدود−أ

يف » ياء ونون«يف حالة الرفع, و» ألف ونون« يثنى املنقوص بزيادة −١
 :ّلنصب واجلر, مع رد يائه إن كانت حمذوفة مثلحالتي ا

ْالقاضيان والقاضيني  القايض َ ِ ِ 
ْالراعيان والراعيني  الراعي َ ِ ِ 

 .ٍمناد, جاء مناديان, ورأيت مناديني, ردت الياء املحذوفةجاء 
 يثنى املقصور بزيادة ألف ونون يف حالة الرفع, وياء ونون يف −٢

ّء إن كانت رابعة فأكثر وردها إىل حالتي النصب واجلر مع قلب األلف يا
 :أصلها إن كانت ثالثة مثل

ْمصطفى َمصطفيان: ُ  .قلبت األلف ياء: َ
َعصوان: عصا  .ّردت األلف إىل أصلها: َ
 .ّردت األلف إىل أصلها: رحيان: رحى

 وتبقى ,يف آخره» ياء ونون«أو » ألف ونون « يثنى املمدود بزيادة−٣
ً, وتقلب واوا إن كانت للتأنيث, وجيوز مهزته عىل حاهلا إن كانت أصلية



 − ١٠٣ −

 :فيها الوجهان فيام عدا ذلك مثل
 .ابتداء ابتداءان اهلمزة أصلية

 .صحراء صحراوان اهلمزة للتأنيث
 .محراء محراوان اهلمزة للتأنيث

 .سامء سامءان أو ساموان جيوز الوجهان
 .بناء بناءان أو بناوان جيوز الوجهان

 :مالحظات
ّن يكون مفردا, معربا, غري مركب, له مماثل يف يشرتط فيام يثنى أ −١ ً ً

 .لفظه ومعناه
ثمة مخسة ألفاظ ال مفرد هلا من لفظها جاءت عىل صيغة املثنى  −٢

 اثنان, واثنتان, وثنتان, وكال وكلتا :وأحلقت به يف إعرابه وهي
أما إذا أضيفتا إىل االسم الظاهر فتعربان . مضافتني إىل الضمري

 .إعراب املقصور
ُ اللواء, ومررت حرض رافعا: ثنى عند اإلضافة مثلنون املحتذف  −٣

 .َبحافظي العهد
 .ً ويكون ما قبل الياء والنون مفتوحا,ًتكون نون املثنى مكسورة دائام −٤

ً يف مجع املنقوص واملقصور واملمدود مجعا ساملا−ب ً 
ً جيمع املنقوص مجع مذكر ساملا بزيادة واو ونون يف حالة الرفع أو −١

ّ يف حالتي النصب واجلر يف آخره, مع حذف يائه وضم ما قبل ياء ونون



 − ١٠٤ −

 : وكرس ما قبل الياء مثلووالوا
ِالراعون أو الراعني: الراعي ُ. 
ِداعون أو داعني: ٍداع ُ. 

ًوجيمع املنقوص مجع مؤنث ساملا إذا كان قد سمي به مؤنث, فتزاد يف 
 :ويعامل معاملته يف املثنى مثل» األلف والتاء«آخره 

 يض القاضية القاضياتالقا
يف آخره يف حالة » واو ونون«ً جيمع املقصور مجع مذكر ساملا بزيادة −٢

يف حالتي النصب واجلر, مع حذف ألفه وإبقاء الفتحة » ياء ونون«الرفع أو 
 :قبل الواو أو الياء مثل

ْمصطفون  مصطفى َ َمصطفني  َ َ َ 
خره, ويتبع يف يف آ» ألف وتاء«ًوجيمع املقصور مجع مؤنث ساملا بزيادة 

 :مجعه ما اتبع يف تثنيته مثل
َعصا عصوات َ 
 َرحى رحيات

ً إن صح مجع االسم املمدود مجع مذكر ساملا أو مجع مؤنث ساملا −٣ ً
 :عومل يف اجلمع معاملته يف التثنية ففي

 ّبناء بناؤون
 صحراء صحراوات

 سامء ساموات وسامءات



 − ١٠٥ −

 :مالحظات
ًذا كان علام أو صفة له, ًال جيمع االسم مجع مذكر ساملا إال إ −١

ًويشرتط يف العلم أن يكون ملذكر عاقل خاليا من التاء ومن 
 ويشرتط يف الصفة أن تكون ملذكر ,حممدون: الرتكيب مثل حممد

 وال من باب ,عاقل خالية من التاء, وليست من باب أفعل فعالء
 . وال مما يستوى فيه املذكر واملؤنث,فعالن فعىل

 .ًمع مجع مذكر ساملا الشتامله عىل التاءال جي» محزة«فاالسم 
 .ًال جيمع مجع مذكر ساملا ألهنا صفة ملؤنث» مرضع«و
 .ًال جيمع مجع مذكر ساملا ألنه مركب» سيبويه«و
ًال جيمع مجع مذكر ساملا ألنه صفة عىل وزن أفعل ومؤنثه » أمحر«و

 .فعالء
ن ًال جيمع مجع مذكر ساملا ألنه صفة عىل وزن فعال» عطشان«و

 .ومؤنثه فعىل
ًال جيمع مجع مذكر ساملا ألنه وصف يستوي فيه املذكر » جريح«و

 .واملؤنث
 :ثمة ألفاظ تلحق بجمع املذكر السامل وهي −٢

 أولو, عرشون وأخواهتا من ألفاظ العقود, بنون, أهلون, أرضون,
 .سنون, عاملون

الشباب : حتذف النون من مجع املذكر السامل عند اإلضافة مثل −٣



 − ١٠٦ −

 .للواء يتصدون ملستغيل البالدحاملو ا
 :ثمة أسامء تلحق بجمع املؤنث السامل وهي −٤

: ّأوالت بمعنى صاحبات وما جاء عىل صيغة ما سمي به مثل
 .عرفات, بركات

 :يطرد مجع املؤنث السامل يف ثامنية مواضع وهي −٥
 .مريم, ومريامت: أعالم األناث مثل  −أ 
: كشجرات, ويستثنى من ذل: شجرة: ما ختم بالتاء مثل  −ب 

 .امرأة, وشاة, وأمة, وأمه, وشفة
كربيات, : كربى: ما ختم بألف التأنيث املقصورة مثل  −ج 

ويستثنى من ذلك . فضليات: صغريات, فضىل: صغرى
ْفعىل مؤنث فعالن َْ ْ كعطشى مؤنث عطشان, إذ ال جيمع َ َ

ًاملذكر واملؤنث مجعا ساملا ً. 
 صحراوات,: صحراء: ما ختم بألف التأنيث املمدودة مثل  −د 

 .حسناوات: حسناء
 .هنريات: جبيالت, هنر: جبيل: مصغر ما ال يعقل مثل  −ه 
 . وقصور وشاهقات,أشجار سامقات: صفة ما ال يعقل مثل  −و 
 .رسادق, رسادقات: مثل: كل مخايس مل يسمع له مجع تكسري  −ز 

 .ّمحام محامات
 بنات آوى,: ّما صدر بابن أو ذي من أسامء ما ال يعقل مثل  −ح 

ه
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 .ذوات الشعر
ًسامء املختومة بالتاء مجع مؤنث ساملا حتذف التاء من عند مجع األ −٦

 .مربيات: ثمرات, مربية: ثمرة: املفرد مثل
ًإذا كان املفرد اسام ثالثيا صحيح العني ساكنها مفتوح الفاء وجب  −٧ ً

ْوقفة: فتح عينه عند اجلمع مثل َوقفات: َ  .ََمحالت: َْمحلة. َ
 :الثة أوجهوإن كان مضموم الفاء أو مكسورها جاز يف عينه ث

ُخطوات, خطوات, : خطوة: الفتح واإلسكان واإلتباع للفاء مثل ُْ ُ
َخطوات ُ. 
َهندات, هندات, هندات: ِهند ِْ ِ ِِ. 

  مجوع التكسري−ج
 .مجوع القلة ومجوع الكثرة: وهي عىل نوعني

 وتصدق عىل ثالثة إىل عرشة, وقد تستعمل يف الكثرة :مجوع القلة −١
 :ًأحيانا, وهلا أربعة أوزان

ٌعل مثلْأف  −أ  ٌنفس أنفس: ُ ُ ْْ ََ. 
ْأفعال مثل −ب  ْسيف أسياف: َ َ. 
ِأفعله مثل  −ج  ْ َعمود أعمدة: َ ِ َ. 
ْفعلة مثل  −د  ْفتى فتية: ِ ًِ. 

ثالثة إىل ما ال هناية, وهلا أوزان متعددة  وتصدق عىل: مجوع الكثرة −٢
 :والشائع منها
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ٌفعل ويطرد يف كل وصف عىل وزن أفعل أو فعالء مثل بيض   −أ  ْ ُ
ٌومحر يف أبيض ومح ْ  .راءُ

َفعىل ويطرد يف كل وصف عىل وزن فعيل بمعنى مفعول ويدل   −ب  ْ َ
ْجرحى, رصيع: عىل هالك أو توجع مثل جريح َْرصعى, : َ

ْقتىل: قتيل َ. 
َفعلة ويطرد يف وصف مذكر عاقل عىل وزن فاعل صحيح الالم   −ج  َ َ

َكسبة, كاتب: كاسب: مثل َ َكتبة: َ َ َ. 
َفعالء ويطرد يف وصف ملذكر عاقل عىل وزن فعي  −د  ل بمعنى فاعل ُ

َبخالء, عليم: غري مضعف وال معتل الالم مثل بخيل َعلامء, : ُ ُ
َكرماء: كريم ُ. 

َفعلة ويطرد يف وصف ملذكر عاقل عىل فاعل معتل الالم مثل   −ه  َ ُ
َقضاة ورماة: قايض ورامي ُ َ ُ. 

ٌفعل ويطرد يف وصف عىل وزن فاعل أو فاعلة صحيحي الالم   −و  َّ ُ
ٌركع, نائم: راكع: مثل َّ َّنو: ُ  .مُ

أفعالء ويطرد يف وصف لعاقل عىل وزن فعيل بمعنى فاعل   −ز 
 .ّأعزاء: أسوياء, عزيز: ّسوي: معتل الالم أو مضعف مثل

ْفعل ويكون مجعا ملا كان عىل وزن فعلة مثل  −ح  َِ ًِ َنعم: ِنعمة: ٌ ِ. 
ُفعل ويكون مجعا السم عىل وزن فعلة مثل جل  −ط  َ ٌَ َُ ً ٌجلج: ةـَُّ َ عىل أو . ُ

ْوزن فعل  َكرب وصغر: مثل كربى وصغرىملؤنث أفعل ُ ُ َ ُ. 

 ه
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َفعال ويكون مجعا السم عىل وزن فعل صحيح الالم مثل  −ي  ََ ً ٌ ِ :
َجبل  .جبال: َ

ًكام يكون مجعا لصيغة فعيل وفعيلة إذا كانا وصفني من 
ُباب كرم مثل ِكرام وعظام: كريم وعظيم: َ ِ. 

ًفعول ويكون مجعا لوزن   −ك  ٌُ ٌفعل أو فعل أو فعل«ُ ٌ ٌْ ْ ُْ : قلب: مثل» َِ
ِفعل«جنود كام يكون لوزن : قرود, جند: وب, قردقل : مثل» َ
ِكبد  .كبود: َ

وهي كل مجع تكسري بعد ألفه الساكنة حرفان «أما صيغ منتهى اجلموع 
 .فهي سبعة أوزان» أو ثالثة أوسطها ساكن

: كتيبة: ّفعائل ويطرد يف كل رباعي مؤنث ثالثه حرف مد زائد مثل −١
 .ئبسحا: طرائق, سحابة: كتائب, طريقة

: ويطرد يف كل ثالثي آخره ياء مشددة لغري النسب مثل: ّفعايل −٢
 .ّكرايس: ّكريس

ًوصفا كانت أو اسام مثل» فاعلة«ويطرد يف وزن : فواعل −٣ : كاتبة: ً
 .نوايص: كواتب, ناصية

: واهر, زوبعةج: جوهر: مثل: »فوعلة«و» فواعل«ن ويف وز
 .صوامع: زوابع, صومعة

 .نواشز: ناشز: مثلًوصفا ملؤنث » فاعل«ويف وزن 
 .شوامخ: شامخ: ًوصفا ملذكر غري عاقل مثل» فاعل«ويف وزن 
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ًويطرد يف كل رباعي مبدوء بميم زائدة مذكرا كان أو : ِمفاعل −٤
وهناك وزن . مآثر: مفاسد, مأثرة: مرابع, مفسدة: ًمؤنثا مثل مربع

َفعالل مثل أفضل  .جعافر: , وجعفرأفاضل: َ
َفعاىل وفعاىل ويشرت  −٦و٥ َ َِ ْكان يف فعالء إذا مل يكن له مذكر مثلَ عذراء : َ

َوصحراء ويف فعىل كحبىل وفتوى ُ. 
ْوينفرد الوزن الثاين يف فعالن ومؤنثه فعىل كسكران سكرى  َْ َ

 .وغضبان غضبى
َفعاىل ويطرد يف نحو سكران و  −٧ َكرى, وسكارىسَ َُ. 

 :مالحظات
طلق عليه ًيعامل اجلمع أحيانا معاملة املفرد فيجمع مرة ثانية وي −١

مجاالت : مجال: وذلك للداللة عىل تنوع أفراده مثل» مجع اجلمع«
 .بيوتات, ويقف اجلمع متى وصل إىل صيغة منتهى اجلموع: وبيوت

: من اللفظ ما يدل عىل اجلامعة وال واحد له من لفظه ويقال له −٢
قوم, جيش, ويعامل اسم اجلمع معاملة املفرد أو : اسم مجع مثل«

 .قوم عاد أو عادواال: اجلمع فيقال
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א–א מ :א

 .شجرة, كتاب, بيت: اسم يدل عىل يشء غري معني مثل: النكرة  −أ
الشجرة, وشجرة الدار, : اسم يدل عىل يشء معني مثل: املعرفة  −ب

الضمري, : ّكتاب عيل, واملعارف سبعة أنواع وهي
ّملوصول, املحىل بألـ, العلم, اسم اإلشارة, االسم ا

 .املضاف إىل معرفة, واملعرف بالنداء
   الضمير-١
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  شجرة الضمري
 
 

 الضمري
 

 مسترت  متصل  منفصل
 

 ضمري نصب أو جر أو رفع  ضمري نصب أو جر  ضمري رفع  ضمري نصب  ضمري الرفع
 »نا«  ياء املتكلم  ١(*)تاء الفاعل   إيانا–إياي    نحن–أنا 

  املخاطبكاف  ألف االثنني  َإياك  َأنت
 هاء الغائب  واو اجلامعة  ِإياك  ِأنت
 ياء املؤنثة املخاطبة  إياكام  أنتام
 نون النسوة  إياكم  أنتم
 إياكن  أنتن
 إياه  هو
 إياها  هي
 إيامها  مها
 إياهم  هم
َّهن  إياهن  ُ

                                                 
بعضهم يعد الضمري التاء, وامليم عالمة مجع, ) رشبتام(الضمري املتصل يف   (*)

 .ًكله ضمريا) متا(واأللف عالمة تثنية, وبعضهم يعد املقطع 
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الضمري هو اسم معرفة يدل عىل املتكلم أو املخاطب أو الغائب 
 .إياي, إياي, إياناأنا, نحن, : والضامئر الدالة عىل املتكلم

ِأنت, أنت, أنتام, أنتم, أنتن, إياك, إياك,: والضامئر الدالة عىل املخاطب َِ َ 
 .إياكام, إياكم, إياكن

, مها )للمؤنث(, هي )للمذكر(هو : والضامئر الدالة عىل الغائب
, إياه, إياها, إيامها, )جلمع اإلناث(َّ, هن )جلمع املذكر(, هم )للمثنى(

َّإياهم, إياهن ُ. 
 .منفصل, متصل, مسترت: ويقسم الضمري إىل ثالثة أقسام

 هو ما يمكن النطق به وحده من غري أن يتصل :الضمري املنفصل −١
 .َبكلمة أخرى, مثل أنا, أنت, هو

ً هو الذي ال ينطق به وحده ويتصل دائام بكلمة :الضمري املتصل −٢
 .ُالتاء يف أكلت, والواو يف عملوا, والياء يف كتايب: أخرى مثل

» دخل « وهو الذي ال يظهر يف اللفظ مثل فاعل:الضمري املسترت −٣
ْخرجت«وهو ضمري مسترت تقديره هو للغائب و الضمري » َ

 .مسترت تقديره هي للغائبة
 : بحسب موقعه من اإلعراب إىل قسمنيالضمري املنفصلوينقسم 

ِأنا, نحن, أنت, أنت, أنتام, أنتم, أنتن, هو, : ما خيتص بالرفع −١ َ
َّ, هم, هنهي, مها ُ. 

َّإياي, إيانا, إياك, إياك, إياكام, إياكم, إياكن, : ما خيتص بالنصب −٢ َِ َ
َّإياه, إياها, إياهم, إياهن ُ ُ. 
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 : بحسب إعرابه املحيل إىل ثالثة أقسامالضمري املتصلوينقسم 
 :ما خيتص بالرفع وهو مخسة −١

ُعلمت, كتبتام, قرأتم: التاء املتحركة مثل ُ ُ. 
 .لامع: ألف االثنني مثل
 .ُلعبوا: واو اجلامعة مثل
َعلمن: نون النسوة مثل ْ 

 .حافظي عىل العهد: ياء املؤنثة املخاطبة مثل
 :ما هو مشرتك بني النصب واجلر وهو ثالثة −٢

يف حمل جر باإلضافة, » ريب«ريب أكرمني الياء يف : ياء املتكلم مثل
 .الياء يف أكرمني يف حمل نصب مفعول به

َ ودعك ربكَما}: كاف املخاطب مثل َُّ َّ ََ َz ]الكاف يف ]٣: الضحى 
 .يف حمل نصب مفعول به» ّودعك«

 .يف حمل جر باإلضافة» ربك«الكاف يف 
يف حمل » أعطاه«ما أعطاه إال نصيبه اهلاء يف : هاء الغائب مثل
 .نصب مفعول به

 .يف حمل جر باإلضافة» نصيبه«اهلاء يف 
 :مثل» نا«ما هو مشرتك بني الرفع والنصب واجلر وهو  −٣

 .إننا أقسمنا اليمني عىل اسرتجاع حقوقنا
 .َّيف حمل نصب اسم إن» إننا«يف » نا«الـ
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 .يف حمل رفع فاعل» أقسمنا«يف » نا«الـ
 .يف حمل جر باإلضافة» حقوقنا«يف » نا«الـ

 : إىلالضمري املسترتوينقسم 
ًمسترت جوازا يف فعل الغائب أو الغائبة مثل كتب وكتبت فالفاعل  −١

 .ًترت فيهام جوازا تقديره هو يف كتب وهي يف كتبتضمري مس
أقوم, (ًمسترت وجوبا يف املضارع للمفرد واملتكلم وجلمع املتكلم  −٢

, ويف األمر )تقوم(ويف املضارع املفرد للمخاطب مثل ) نقوم
ْقم(املفرد مثل  ُ.( 

 :مالحظات
إذا اتصلت ) ياء املتكلم, وكاف املخاطب, وهاء الغائب(الضامئر  −١

 وإذا اتصلت باألسامء ,ال كانت يف حمل نصب مفعول بهباألفع
كانت يف حمل جر باإلضافة, وإذا اتصلت بحروف اجلر كانت يف 

 .حمل جر باحلرف
 ويف الفعل ,الضمري املسترت يف الفعل املايض تقديره هو أو هي −٢

 ويف فعل ,املضارع خيتلف تقديره باختالف حروف املضارعة
 .ًدائام» أنت«األمر تقديره 

فصلت بينهام نون تسمى ) ٌفعل أو من أو عن(َإذا سبق ياء املتكلم  −٣
َّمثل أكرمني, ومني وعني, وإذا سبقها إن أو إحدى » نون الوقاية« ّ ّ

ْأخواهتا أولدن أو قد أو قط جاز ترك النون وذكرها َ َ ْْ ُ َ. 
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   اسم العلم-٢
وهو لفظ يدل بنفسه عىل معني مثل أسامء األشخاص والبلدان 

 :وينقسم اسم العلم من حيث الرتكيب إىل.. ..واألهنار
 .عيل, أمحد, حممد: مفرد مثل −١
 .عبد اهللا, عبد القاهر, زين العابدين: مركب إضايف مثل −٢
 .بختنرص, سيبويه: مزجي مثل −٣
ُّرس من رأى, جاد احلق: إسنادي مثل −٤ َّ ُ. 

 :ًوينقسم اسم العلم من حيث الداللة أيضا إىل
 .زيد, أمحد:  شخص مثلًوهو ما وضع أوال ليدل عىل: اسم −١
ًوهو ما وضع ثانيا ليزيد يف متييز املسمى إن كان مبدوءا بأب,: كنية −٢ ً 

 .أبو متام, أم املؤمنني: أو أم مثل
ًوهو ما أشعر بمدح أو ذم ومل يكن مبدوءا بأب أو ابن أو أم : لقب −٣

 .املأمون واجلاحظ: مثل
وال هرون الرشيد, عمرو اجلاحظ, : ويؤخر اللقب عن االسم مثل

 .ترتيب بني الكنية وغريها
   اسم اإلشارة-٣

 :أسامء اإلشارة تدل عىل معني مشار إليه وهذه األسامء هي
 .للمفرد املذكر: ذا

 ).هذه األشجار(للمفردة املؤنثة, ومجع ما ال يعقل : ذي, ذه, يت, ته
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 .للمثنى املذكر: ذان, ذين
 .للمثنى املؤنث: تان, تني
 .ور أو إناثجلمع العقالء من ذك: أوالء
 .للمكان: هنا

 وتسبق اسم اإلشارة هاء التنبيه, وقد تلحق ذا ويت وهنا الكاف للخطاب,
 .ويكون معها الالم للبعد فيقال ذاك أو ذلك وتيك أو تلك وهناك أو هنالك

ويعامل اسم اإلشارة للمثنى املذكر أو املؤنث معاملة املثنى فيكون 
هذان : لتي النصب واجلر, فنقولاأللف يف حالة الرفع وبالياء يف حاب

 ., وهاتني الفتاتنيهاتان فتاتان, ورأيت هذين الرجلني ورجالن,
ويطابق اسم اإلشارة املشار إليه يف تذكريه وتأنيثه وإفراده وتثنيته 

 .ومجعه, وتطابق الكاف املخاطب يف مجيع ما ذكر
   االسم الموصول-٤

نه بجملة بعده تسمى  هو اسم معرفة يتعني املقصود ماالسم املوصول
معرفة برشط أن توصل » الذي«ًجاء الذي أحبه كثريا, فكلمة : مثل» صلة«

ًاسام موصوال, » الذي«بجملة تالية هلا توضح املراد منها, ولذلك تسمى  ً
 .»صلة«وتسمى اجلملة املوضحة ملعناه 

وتشتمل الصلة عىل ضمري مسترت يعود عىل االسم املوصول, ويسمى 
 .»ًعائدا«هذا الضمري 

 :واألسامء املوصولة هي
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 .الذي للمفرد املذكر
 ).البالد التي زرهتا(التي للمفرد املؤنثة وجلمع ما ال يعقل 

 .اللذان للمثنى املذكر
 .اللتان للمثنى املؤنث

 .ُاألىل والذين جلامعة الذكور
 .الالئي والاليت جلامعة اإلناث

ْمن للعاقل َ. 
 .ما لغري العاقل
 .ر وبحسب ما تضاف إليهّأي جلميع ما ذك

ويعامل االسم املوصول للمثنى املذكر أو املؤنث معاملة املثنى  −
 .فيكون باأللف يف حالة الرفع وبالياء يف حالتي النصب واجلر

ًوتكون صلة املوصول مجلة فعلية أو اسمية أو ظرفا أو جارا  − ً
 :ًوجمرورا مثل

 مجلة فعلية  جاء الذي حافظ عىل العهد
 مجلة اسمية  أصدقائيوصل الذين هم 

 ظرف  قرأت الكتاب الذي أمامك
 جار وجمرور  قرأت بعض الكتب التي يف املكتبة

 .وصلة املوصول هنا هو متعلق الظرف واجلار واملجرور
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٥-ف باأللف والالم أو المحلّى بأل المعر  
  أو المقترن باأللف والالم

: كتاب: إذا دخلت األلف والالم عىل اسم نكرة جعلته معرفة مثل
وزيادهتا تكون الزمة يف . زائدة فال تفيد التعريف» ألـ«وقد جتيء . الكتاب

يف الذين » ألـ«الخ وثمة من يرى أن ... األسامء املوصولة كالذين واللذين
ليست زائدة بل من تركيب الكلمة ألن الزائد هو ما يمكن إسقاطه, 

وضوعة من أول كام تكون الزمة يف األعالم امل. هنا كذلك) الـ(وليست 
 .السموأل: باأللف والالم مثلأمرها مقرتنة 

وتكون غري الزمة يف األعالم املنقولة داللة عىل أن املعنى األصيل 
ًللعلم ملحوظ للمتكلم عند النطق كام يف قولنا وكان احلسني بن عيل شهيدا 

 .يف كربالء
ًردا ويف تعريف العدد ندخل الـ التعريف عىل املضاف إليه إذا كان مف

ًمخسة الرجال وندخل الـ التعريف عىل صدره إذا كان مركبا مثل : مثل
ًحرض اخلمسة عرش مسافرا, وندخل الـ التعريف عىل جزأيه إذا كان معطوفا  ً

ًومعطوفا عليه مثل خرس األربعة واألربعون مقاتال املعركة ً. 
   المعرف باإلضافة-٦

لتي سبقت اإلشارة  اسم أضيف إىل أحد املعارف اّاملعرف باإلضافة
 :إليها فاكتسب التعريف مثل

 .مضاف إىل الضمري:   حديقتي مجيلة
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 .مضاف إىل العلم:   حديقة حممد مجيلة
 مضاف إىل اسم اإلشارة:   خط هذا الطالب مجيل

 مضاف إىل االسم املوصول: خط من جيلس عىل الكريس مجيل
 .مضاف إىل املحىل بأل:   عاقبة الكذب وخيمة
  النداء المعرف ب-٧

 هو منادى قصد تعيينه فاكتسب التعريف هبذا القصد َّاملعرف بالنداء
 :مثل

 ُيا طالب انتبه, وأشري إىل طالب معني

מ :א

 : هو الذي ال يؤخذ من غريه وهو نوعان:االسم اجلامد −١
باب, : وهو الذي يدرك بطريق احلواس مثل: اسم ذات  − أ

 .جدار, شجرة
وهو الذي ال يدرك بطريق احلواس وإنام : ىاسم معن  − ب

 .ظلم, عدل, شجاعة: نتصوره يف أذهاننا مثل
ِعامل أخذت من العلم, : هو ما أخذ من غريه مثل: االسم املشتق −٢

 .ومفهوم أخذ من الفهم, وظامل أخذ من الظلم, وعادل من العدل
ًويتضح أن االسم املشتق يؤخذ من اسم املعنى الذي يعد مصدرا 
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, وثمة من يرى أن »املصدر«قات كلها, ومن هنا أطلق عليه اسم للمشت
 . الذي تؤخذ منه املشتقاتاألصلاملصدر يصاغ من الفعل, وأن الفعل هو 

  المصدر
املصدر يدل عىل حدث جمرد من الزمان, وأنه أن سبق أن أرشنا إىل 

 , والرباعية,ً وسنتعرف حاليا مصادر األفعال الثالثية,أصل املشتقات
 , والصناعي, واملصدر امليمي, واسمي املرة واهليئة, والسداسية,امسيةواخل

 .واسم املصدر
   مصادر األفعال الثالثية-آ

 وهي سامعية, غري أن الغالب منها ما ,مصادر األفعال الثالثية كثرية
 : عىل وزنيأيت

َّفعالة فيام دل عىل حرفة مثل −١ ِزراعة, جتارة, حياكة, خياطة: ِ ِ ِ ِ. 
 .إباء: َّ دل عىل امتناع مثلِفعال فيام −٢
َّفعالن فيام دل عىل اضطراب وحركة مثل −٣ َ  .غليان: َ
َّفعال فيام دل عىل داء مثل −٤ ُصداع وزكام: ُ ُ. 
َّفعيل أو فعال فيام دل عىل صوت مثل −٥ ُ  .ُزئري, صهيل, رصاخ: َِ
َّفعلة فيام دل عىل لون مثل −٦ ْ ْمحرة, زرقة: ُ ُ ْ ُ. 
َّفعيل فيام دل عىل سري مثل −٧ ِ  .رحيل: َ

 :وإذا مل يدل املصدر عىل يشء من ذلك فالغالب
َيف فعل أن يكون مصدره عىل فعولة أو فعالة مثل −١ َُ ُ ُنباهة, وسهولة: ََ َ. 



 − ١٢٢ −

ُيف فعل الالزم أن يكون مصدره عىل فعول مثل −٢ ََ ُخروج, قعود, : َ ُ
 .ُجلوس

َيف فعل الالزم أن يكون مصدره عىل فعل مثل −٣ َ ََ َفرح, وعطش: ِ ََ َ. 
ْعل وفعل أن يكون مصدره عىل فعل مثلَيف املتعدي يف ف −٤ ََ ََ َ ْفتح وفهم: ِ َ َْ. 

   مصادر األفعال الرباعية-ب
إذا كانت مصادر األفعال الثالثية سامعية فإن مصادر األفعال الرباعية 

 :قياسية
فاملصدر منه عىل وزن » أفعل«إذا كان الفعل الرباعي عىل وزن  −١

 .إقدام: إكرام, أقدم: أكرم: إفعال مثل
فاملصدر منه عىل وزن » َّفعل«ان الفعل الرباعي عىل وزن إذا ك −٢

 .هتذيب: َّتعليم, هذب: َّعلم: مثل» تفعيل«
فاملصدر منه عىل وزن » َلَفاع«إذا كان الفعل الرباعي عىل وزن  −٣

ُتاال ومِق: قاتل: ِأو فعال مثل» مفاعلة« ُضاال ومِن: قاتلة, ناضلً  .ناضلةً
صدره عىل وزن فم» َلَلْعَف«إذا كان الفعل الرباعي عىل وزن  −٤

َعللةَف« َ  .جة, وهو رباعي أصيل غري مزيدَرْحَد: دحرج: مثل» ْ
 :مالحظات

حذفت . ًوكانت عينه ألفا» أفعل«إذا كان الفعل الرباعي عىل وزن  −١
: أعان: ّألف اإلفعال من مصدره وعوض عنها تاء يف اآلخر مثل

 .إفادة: إقامة, أفاد: إعانة, أقام
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ًوكانت الم الفعل ألفا, » َّفعل«رباعي عىل وزن إذا كان الفعل ال −٢
: حذفت ياء التفعيل من املصدر, وعوض عنها تاء يف آخره مثل

 .تربية: ّتسوية, ربى: ّتزكية, سوى: َّزكى
ْفعالل باإلضافة إىل فعللة مثل» فعلل«جييء يف مصدر  −٣ َ : وسوس: ِ

 .ًوسواس ووسوسة, وذلك إذا كان مضاعفا
  اسية والسداسية مصادر األفعال اخلم-ج

 :مصادر األفعال اخلامسية والسداسية قياسية
ًإذا كان الفعل مبدوءا هبمزة وصل فاملصدر منه عىل وزن ماضيه  −١

 :مع كرس احلرف الثالث وزيادة ألف قبل آخره مثل
 ِاستخراج: استخرج  ِانطالق: انطلق

ًإذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة فاملصدر منه عىل وزن ماضيه مع  −٢
 :ما قبل آخره مثلضم 

ًتقدما: ّتقدم ًتدحرجا: تدحرج  ُّ ُ 
 :مالحظتان

ًإذا كان الفعل عىل وزن استفعل وكانت عينه ألفا حذفت ألف  −١
 :االستفعال من مصدره وعوض عنها تاء يف اآلخر مثل

 اسرتاحة: اسرتاح  استقامة: استقام
ًإذا كان الفعل عىل وزن تفعل أو تفاعل وكانت المه ألفا قلبت  −٢

 :كرس ما قبلها مثلو يف املصدر ياء األلف
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 ًتغابيا: تغابى  ًجتنيا: ّجتنى
استواء, : استوى: ويف غري ذلك تقلب مهزة إن سبقتها ألف مثل

ألقى, إلقاء, : استيالء, كام تقلب مهزة يف مصدر الرباعي مثل: استوىل
 .إهداء: أهدى

   املرة واهليئةامصدر وأ امسا املرة واهليئة -د
مرة واحدة, ) احلدث(ّهو مصدر يدل عىل وقوع الفعل  : اسم املرة−١

ْفعلة«ويؤخذ من الفعل الثالثي عىل وزن  َوقفة, جلس: وقف: مثل» َ ْ َجلسة: َ ْ َ. 
كان اسم املرة منه عىل وزن مصدره بزيادة وإذا كان الفعل فوق الثالثي 

ًانطالقة, وإذا كان املصدر منتهيا بالتاء يف األ: انطلق: تاء يف آخره مثل صل ِ
َدعا دعوة واحدة, وذلك ألن: الكانت الداللة عىل املرة منه بالوصف فيق َْ 

َدعوة عىل وزن فعلة ولذلك جيء بالوصف : املصدر من دعا ْ َ ََ  .»واحدة«ْ
 هو مصدر يدل عىل هيئة الفعل عند وقوعه, ويؤخذ من : اسم اهليئة−٢

َعلةِف«الفعل الثالثي عىل وزن  َوقف وقفة املنترص: مثل» ْ ْ ْ, جلس جلسة املتكربِ ِ. 
َفعلة«وإذا كان املصدر عىل وزن  ْ يف األصل كان اسم اهليئة منه بطريق » ِ

َخربته خربة واسعة أو خرب: الوصف أو باإلضافة مثل ْ َِ ًِ وال يؤخذ .  الكهولَةً
 .اسم اهليئة من الفعل فوق الثالثي

   املصدر امليمي-هـ
 :هو مصدر مبدوء بميم زائدة, ويكون عىل وزن

َفعلَم −١ ًبفتح العني إذا كان الفعل ثالثيا ومل يكن مثاال صحيح : ْ ً
َمنظر, سعى: نظر: الالم معتل الفاء يف املضارع مثل ْ َمسعى: َ ْ َ. 
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ِمفعل −٢ ْ ًبكرس العني إذا كان الفعل ثالثيا مثاال صحيح الالم حمذوف: َ ً 
ِيعد, موعد, وثب: وعد: الفاء يف املضارع مثل ْ  .ِبموث: يثب: َ

ًارعه بعد إبدال ياء املضارعة ميام مضمومة وفتح ما عىل وزن مض −٣
َّيتقدم, متقدم, : َّتقدم: قبل اآلخر إذا كان الفعل فوق الثالثي مثل َُّ

َمستخرج: يستخرج: استخرج ُ. 
 :مالحظتان

ُجماهدة, ومكابدة, ال : وزن مفاعلة مثلاملصادر التي تأيت عىل  −١ ُ
 .تسمى مصادر ميمية

َمهابة ومهانة, : مليمي تاء يف آخره مثلقد تزاد عىل صيغة املصدر ا −٢ َ
َمفسدة َْ. 

   املصدر الصناعي-و
وهو اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء للداللة عىل صفة فيه, ويكون 

ّأرضية, حجرية: يف األسامء اجلامدة مثل َّ. 
ّفاعلية, أسبقية, مفهومية: ويف األسامء املشتقة مثل ّ ّ. 
   اسم املصدر-ز

اسم مثل املصدر يف الداللة عىل احلدث, ولكنه مل  وهو :اسم املصدر
يساوه يف اشتامله عىل مجيع أحرف فعله, وإنام خلت صيغته من بعض 

ًأحرف فعله لفظا وتقديرا من غري عوض مثل ّوضوءا, تكلم: توضأ: ً ً :
 .ًعطاء: ًكالما, أعطى
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   عمل املصدر-ح
ًأم مضافا أم ّ يعمل املصدر عمل فعله سواء أكان املصدر حمىل بألـ, −١

 :ًجمردا من ألـ واإلضافة مثل
َالوطني شديد احلب أرضه ِّ ُ  .ّحمىل بألـ» ّاحلب«املصدر : ُّ

َعزتك يف كفك النفس عن سؤال اللئيم َ َِّ  .مضاف» كفك«املصدر : ُ
ٍأو إطعام يف يوم ذي مسغبة} َِ ْ َ َ َْ ْ َ ٌٍ ِ ْ ِ َz ]جمرد من » إطعام«: املصدر ]١٤: البلد

 .ألـ واإلضافة
َتركا اإلمهال: ًملصدر عمل فعله إذا كان نائبا عن الفعل مثلويعمل ا ً. 

 ويشرتط يف عمل املصدر أن يصح تقديره بأن والفعل أو ما −٢
َيرسين إطاعتك والدك يصح تقدير: ًوالفعل, أو أن يكون نائبا عن فعله مثل َ ُ. 

 .َيرسين أن تطيع والدك: أن والفعل مكان املصدر
َيرسين ما تطيع والدك: وما والفعل مكان املصدر ُ. 
   المشتقات-٢

أرشنا إىل أن االسم املشتق هو الذي يؤخذ من غريه, واملشتقات ثامنية 
 :أنواع وهي

 اسم الفاعل  −أ 
 .مبالغة اسم الفاعل  −ب 
 .الصفة املشبهة باسم الفاعل  −ج 
 .اسم املفعول  −د 
 ه .اسم التفضيل  −ه 
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 .اسام الزمان واملكان  −و 
 .اسم اآللة  −ز 

   اسم الفاعل-آ
: اسم يستعمل للداللة عىل الذي قام بالفعل مثل هو :اسم الفاعل

 :كاتب ملن قام بفعل الكتابة, وهو يصاغ
 .قارئ: عامل, قرأ: علم: من الفعل الثالثي عىل وزن فاعل مثل −١

: قال: وإن كان الفعل الثالثي معتل العني قلبت عينه مهزة مثل
 .بائع: قائل, باع

ًام مضمومة وكرس ما من الفعل فوق الثالثي بإبدال ياء املضارعة مي −٢
ِجمتهد, جاور: جيتهد: اجتهد: قبل اآلخر مثل ِجماور: جياور: ُ ُ. 

 معتل العني, بقي حرف العلة فيه يوإن كان الفعل فوق الثالث
 .ُمنقاد: ُحمتال, انقاد: ُخمتار, احتال: اختار: مثل

   مبالغة اسم الفاعل-ب
 تفيد التكثري تدل عىل معنى اسم الفاعل, ولكنها: مبالغة اسم الفاعل

صيغ «وهلا عدة صيغ تسمى » مبالغة اسم الفاعل«واملبالغة, لذا سميت 
 :وهي» املبالغة
َّطعان, عالم: َّفعال مثل −١ َّ. 
ِمطعان, مقدام, م: ِمفعال مثل −٢ ِ  .قوالِ
ُفعول مثل −٣ َغفور, حقود: َ َ. 
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 .عليم, حليم: فعيل مثل −٤
ِفعل مثل −٥ ِحذر, يقظ: َ َِ َ. 

 . إال من الثالثي ويندر بناؤها من غريهوهذه الصيغ سامعية, وال تبنى
   الصفة املشبهة باسم الفاعل-ج
هي اسم مصوغ من الثالثي الالزم للداللة :  باسم الفاعلةالصفة املشبه

 .عىل من قام به الفعل عىل وجه الثبوت ال عىل وجه احلدوث
وهي ختتلف عن اسم الفاعل من حيث إن اسم الفاعل جييء من 

ًاعل دائام, عىل حني أن الصفة املشبهة جتيء عىل صيغ الثالثي عىل وزن ف
 وال جتيء إال من الثالثي الالزم كام ختتلف عنه يف أهنا تكون لثبوت ,رَخُأ

احلدث بقطع النظر عن حدوثه, عىل حني أن اسم الفاعل يكون ألحد 
األزمنة الثالثة, وإذا أريد منه الثبوت جرى جمرى الصفة مثل طاهر القلب, 

 .يد من الصفة احلدوث غريت إىل اسم الفاعل كضائقوإذا أر
َوتصاغ الصفة املشبهة من باب فرح الالزم عىل ثالثة أوزان ِ َ: 

َّفعل ومؤنثه فعلة فيام دل عىل حزن أو فرح مثل −١ ِْ َِ ِفرح, طرب, : َ َِ َ
ِضجر َ. 

َّأفعل ومؤنثه فعالء فيام دل عىل عيب أو حلية أو لون مثل −٢ َ ْ َ :
ْأحدب, أعرج, أح َْ َ ََ ْ َور, أمحرَ ْ َ َ. 

ّفعالن ومؤنثه فعىل فيام دل عىل خلو أو امتالء مثل −٣ ْ َّْ َ َ ْعطشان, : َ َ
ْغريان, صديان َ ْ َ. 
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ٍوتصاغ الصفة املشبهة من باب كرم عىل أوزان متعددة أشهرها ُ َ: 
 .رشيف, لئيم, حقري: عيل مثلَف −١
ْفعل مثل −٢ ْشهم, عذب: َ َ ْ َ. 
َفعل مثل −٣ َحسن, بطل: َ َ ََ. 
 .ُشجاع:  مثلُفعال −٤
ْصلب: ْعل مثلُف −٥ ُ. 
َفعال مثل −٦ َجبان: َ َ. 
 :مالحظة

 كل ما جاء من الثالثي بمعنى فاعل وليس عىل وزنه يكون صفة −١
 .ّطيب وعفيف وأشيب: مشبهة مثل

   اسم املفعول-د
ما  وهو اسم مصوغ من الفعل املبني للمجهول ليدل عىل :اسم املفعول

 :وهو يصاغ. رضبملن وقع عليه فعل ال» مرضوب«: وقع عليه الفعل مثل
: معلوم, رشب: علم: مثل» مفعول«من الفعل الثالثي عىل وزن  −١

 .مرشوب
 »مفعول«وإن كان الفعل الثالثي أجوف مثل قال وباع فإن الواو يف 

 .مقول ومبيع: حتذف فنقول
دعا ورجا فإن الواو : ًوإن كان ماضيه منتهيا بألف أصلها واو مثل

ّمدعو, مرجو«: عول فتصبحاألصلية يف الفعل تدغم يف واو املف ّ«. 



 − ١٣٠ −

 ًوإن كان ماضيه منتهيا بياء مثل ريض أو بألف أصلها ياء مثل رمى
ّمريض, مرمي: ًتقلب ياء وتدغم الياءان معا فنقولفإن واو مفعول  ّ. 

ًمن الفعل فوق الثالثي بإبدال ياء املضارعة ميام مضمومة وفتح ما  −٢
َّحمقق من الفعل حقق, مستع: قبل اآلخر مثل َّ  .ر من الفعل استعمرَمُ

ال يصاغ اسم املفعول من الفعل الالزم إال مع الظرف أو اجلار  −٣
 :واملجرور أو املصدر مثل

َاشرتك يوم اجلمعة الفائت  »ظرف«  ُ
 »جار وجمرور«  عيش فيه

ٌاحتفل احتفال  »مصدر«  ٌ رائعُ
  اسم التفضيل-هـ

ة للدالل» أفعل« هو اسم مصوغ عىل وزن :اسم التفضيل:  تعريفه−١
 :عىل أن شيئني اشرتكا يف صفة وزاد أحدمها عىل اآلخر فيها مثل

 ُالعلم أنفع من املال
, إال أن العلم زاد عىل املال يف »النفع«فالعلم واملال اشرتكا يف صفة 

 .هذه الصفة
 : ويصاغ اسم التفضيل: صوغه−٢
من الفعل الثالثي التام املثبت املبني للمعلوم القابل للتفاوت   − أ

كرب, «فاألفعال .  وليس الوصف منه عىل وزن أفعلاملترصف,
 السابقة, ُتتوافر فيها الرشوط» الخ...  قرصعلم, نفع, وسع,



 − ١٣١ −

 .أكرب, أعلم, أنفع, أوسع, أقرص:فنصوغ منها اسم التفضيل
من الفعل الذي مل يستوف الرشوط السابقة, بذكر املصدر  − ب

 :املنصوب من الفعل بعد أكثر أو أشد أو أعظم فنقول
» أفعل«الوصف من الفعل محر عىل وزن : ًرد أكثر محرة من الزهرالو

ًلذا جيء باملصدر منصوبا ومسبوقا بـ  .»أكثر«ً
فوق الثالثي, لذا » ابتهج«الفعل : بنتيجته من أخيهًأمحد أكثر ابتهاجا 
 .»أكثر«ًجيء باملصدر مسبوقا بـ

 : السم التفضيل أربع حاالت: حاالته−٣
إفراده ال جيب حلاإلضافة, ويف هذه اًأن يكون جمردا من أل و  −أ 

 :مثل» من«ًوتذكريه واإلتيان بعده باملفضل عليه جمرورا بـ
ٍعيل أكرم من زيد ُ ٌّ 

أن يكون حمىل بأل, ويف هذه احلال جتب مطابقته ملوصوفه وال  −ب 
 :يؤتى بعده باملفضل عليه مثل

 ٌالشاب األكرب كريم
 الفتاة الكربى كريمة

 ُالنساء الكربيات كريامت
ًأن يكون مضافا إىل نكرة, ويف هذه احلال جيب إفراده وتذكريه   −ج 

 ُالعلم أفضل يشء يف احلياة  :مثل
ٍدمشق أقدم مدينة يف التاريخ ُ 



 − ١٣٢ −

 ًأن يكون مضافا إىل معرفة, ويف هذه احلال جتوز املطابقة وعدمها  −د 
َّجامعتنا أفضل اجلامعات أو فضالهن: مثل ُ. 
 :مالحظتان

ًر أو أشد أو أعظم متييزا منصوبايعرب املصدر الواقع بعد أكث −١ ً. 
ال يصاغ اسم التفضيل من املنفي واملبني للمجهول واجلامد; ألن  −٢

ًمصدرمها جيب أن يكون مؤوال واملصدر املؤول معرفة فال يكون 
 .ًمتييزا

   امسا الزمان واملكان-و
أو  مها اسامن مصوغان للداللة عىل زمان وقوع الفعل : تعريفهام−١

 :مكانه مثل
 .اسم زمان» ِموعد«ِعدنا الساعة اخلامسة, مو

 .اسم مكان» ِموعد«ِموعدنا يف أسفل اجلبل, 
 : يصاغ اسام الزمان واملكان: صوغهام−٢
َمفعل«عىل وزن   −أ  ْ من الفعل الثالثي املضموم العني يف املضارع أو » َ

 :املفتوح العني يف املضارع, ومن الفعل الثالثي املعتل اآلخر مثل
َنبع َ َمنبع الفعل الثالثي مضموم العني يف املضارع: ُينبع: َ ْ َ. 
ُيلعب: لعب َملعب الفعل الثالثي مفتوح العني يف املضارع: َ ْ َ. 
َمرمى الفعل الثالثي معتل اآلخر: يرمي: َرمى ْ َ. 

ِعىل وزن مفعل −ب  ْ من الفعل الثالثي املكسور العني يف املضارع أو : َ



 − ١٣٣ −

 :املعتل األول مثل
ِمرضب ال: ُبِيرض: رضب ْ  .فعل ثالثي مكسور العني يف املضارعَ
ِموعد الفعل ثالثي معتل الفاء: يعد: وعد ْ َ. 

ياء عىل وزن اسم املفعول من الفعل فوق الثالثي, أي بإبدال   −ج 
 :ًاملضارعة ميام مضمومة وفتح ما قبل اآلخر, مثل

َّمتنزه من الفعل   .»َّتنزه«ُ
   اسم اآللة-ز

عل للداللة عىل األداة التي  اسم مصوغ من الف:اسم اآللة:  تعريفه−١
 .منشار للداللة عىل األداة التي ينرش هبا: يؤدى هبا الفعل مثل

 : صوغه−٢
يصاغ اسم اآللة من الفعل الثالثي املجرد املتعدي, أي الذي تتم  −١

 :مجلته بمكمل يدل عىل املفعول عىل وزن
ِمثل مفتاح, حمراث: ِمفعال  −أ  ِ. 
َمفعل −ب  ِمثل مربد, مقص: ِ ِ. 
َمفعلة  −ج  ْ َمثل مكنسة, مطرقة: ِ ْ ِ َِ ْ. 
َّمثل غسالة وبراية وشواية وفرامة: َّفعالة  −د  َّ ََّّ. 

 .وهذا الوزن أجازه جممع اللغة العربية
وم, ُّدَق:  قياس, وله أوزان كثرية منهاقد يأيت اسم اآللة عىل غري −٢

ْساطور, سكني, قلم, فأس َ َ ّ  .الخ... ِ



 − ١٣٤ −

   عمل المشتقات-٣
ًعل عمل فعله فإذا كان الزما  يعمل اسم الفا: عمل اسم الفاعل−أ َ

ًأخذ فاعال وإن كان الفعل متعديا أخذ اسم الفاعل مفعوال به ً ً. 
ُرآه هامدا جسده: مثل َ َ ُجسد: ً َ ألن » هامد«فاعل السم الفاعل : هَ

 .الزم» مهد«الفعل 
َأنا الشاكر فضلك ألن » الشاكر«فضلك مفعول به السم الفاعل : ُ

 .متعد» شكر«الفعل 
 :سم الفاعل هيورشوط عمل ا

َأنا املقدر صنيعك: أن يكون حمىل بأل مثل −١ ُ ِّ. 
 ,أن يدل عىل احلال أو االستقبال, فإذا دل عىل املايض بطل عمله −٢

ًوأن يكون معتمدا عىل نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف, فإذا 
 .مل يعتمد عىل يشء من ذلك بطل عمله

َما جاحد الفضل إال العقوق(  .معتمد عىل نفي:   )ٌ
َأمنصف أنت خصمك?(  .معتمد عىل استفهام:   )ٌ
 معتمد عىل مبتدأ:   )َوعدكٌأنت منجز (
َرأيت رجال ممتطيا حصانه( ً ً  معتمد عىل موصوف:   )ُ
  تعمل صيغ املبالغة عمل اسم الفاعل برشوطه: عمل صيغ املبالغة−ب

َيرسين الشكور صنيعك: مثل ُ. 
َاملجاهد طعان أعداءه ٌ َّ ُ. 



 − ١٣٥ −

 يعمل اسم املفعول عمل فعله املبني للمجهول :ول عمل اسم املفع−ج
ُالعلم معروفة فوائده: فيأخذ نائب فاعل مثل ٌ ُ. 

ورشوط عمله هي رشوط » معروفة«نائب فاعل السم املفعول : فوائده
 .عمل اسم الفاعل نفسها

 الصفة املشبهة شبيهة باسم الفاعل يف عمله, : عمل الصفة املشبهة−د
ل املتعدي لواحد, وجييء معمول الصفة املشبهة فهي تعمل عمل اسم الفاع

 :عىل ثالث حاالت
ُاشرتيت الكتاب األمحر جلده: الرفع عىل الفاعلية مثل −١ َُ َ. 
النصب عىل شبه املفعولية إن كان معرفة أو عىل التمييز إن كان  −٢

ٍإنه العذب سحر بيان: نكرة مثل َ ُ. 
ًوهو فصيح لسانا عذب حديثا ًٌ ٌ 

ُبحر عظيم املوجال: اجلر باإلضافة مثل −٣ ُ. 
 :مالحظة

املقصود بالنصب عىل شبه املفعولية أن الصفة املشبهة تؤخذ من  −١
ًالفعل الالزم والالزم ال يأخذ مفعوال به, لذا قيل النصب عىل 

 .شبه املفعولية
يشرتط عند اجلر باإلضافة إذا كانت الصفة املشبهة مقرتنة بأل أن  −٢

ًفا إىل املقرتن بأل, فال يصح ًيكون معموهلا مقرتنا مثلها بأل أو مضا
ُجاء التلميذ احلسن خلقه, بل جاء التلميذ احلسن : ًمثال أن نقول ُ ُ



 − ١٣٦ −

ُاخللق أو التلميذ   . األبِخلقُاحلسن ِ
 يرفع اسم التفضيل الضمري املسترت ويكون : عمل اسم التفضيل−ه

 أنفع ضمري مسترت,» االسم«ففي ) الالعلم أنفع من امل: (ًفاعال له مثل
 . يعود عىل العلم»هو «يرهتقد

 :ويرفع االسم الظاهر إذا صح أن يأيت يف موضعه فعل بمعناه مثل
يمكن أن نضع فعل (ما من حديقة أحىل فيها الورد منه يف حديقة دارنا 

 ).»أحىل«مكان » حيلو«
ويشرتط يف ذلك أن يأيت اسم التفضيل بعد نفي أو هني أو استفهام, 

ًويكون مرفوعه أجنبيا مفضال  : عىل نفسه باعتبارين مثلً
 .ًما رأيت رجال أحسن يف عينه الكحل منه يف عني زيد

مرفوع أجنبي ألنه غري متصل بضمري يعود عىل املوصوف, » الكحل«
 .»ًأجنبيا«وكل مرفوع بعد اسم التفضيل هذا شأنه يسمى 

א− מ א

يلحقه التنوين, والتنوين نون ساكنة تلحق  هو الذي :ّاالسم املنون −١
ًآخر االسم, حتذف خطا وتثبت لفظا يف غري الوقف  ً

وهذه األسامء منونة ترفع . حممد, كتاب, رجل: مثل
 .بالضمة وتنصب بالفتحة وجتر بالكرسة



 − ١٣٧ −

 هو الذي ال يلحقه التنوين يف آخره, ويسمى :االسم غري املنون −٢
منوع من التنوين ًالتنوين رصفا, لذا يقال االسم امل

 وهناك ثالثة أنواع من األسامء متنع ,أو من الرصف
 :وهي» التنوين«من الرصف 

 .َالعلمية وسبب آخر: ويمنع من التنوين لسببني: اسم العلم  −أ 
 .االسم غري اسم العلم ويمنع لسبب واحد −ب 
 .الصفة وسبب آخر: الصفة ومتنع من التنوين لسببني  −ج 

   اسم العلم-آ
 :ن التنوين يف احلاالت التاليةيمنع اسم العلم م

 .فاطمة, خدجية, زينب: ًإذا كان مؤنثا يف اللفظ واملعنى مثل −١
 .محزة, طلحة: ًإذا كان مؤنثا يف اللفظ ال يف املعنى مثل −٢
 .مروان, عثامن, عمران: ًإذا كان منتهيا بألف ونون زائدتني مثل −٣
 .إسحاق, أنطون, باريس, هرون: ًإذا كان أعجميا مثل −٤
 .يزيد, أمحد:  وزن الفعل مثل عىلإذا كان −٥
َعمر«: خر مثلآًإذا كان معدوال عن وزن  −٦  .»عامر«فهو معدول عن » ُ
ًإذا كان مركبا تركيبا مزجيا مثل −٧ ً  .حرضموت, بعلبك: ً

   االسم غير اسم العلم-ب
 :ًهناك أسامء ليست أعالما ولكنها ممنوعة من التنوين وهي



 − ١٣٨ −

 .صحراء, بيداء: ثلكل اسم ينتهي بألف التأنيث املمدودة م −١
عطشى, جرحى, : كل اسم ينتهي بألف التأنيث املقصورة مثل −٢

 .حبىل
كل مجع تكسري بعد ألفه الساكنة حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن,  −٣

معاهد, مقاليد, : مثل» صيغة منتهى اجلموع«وهو ما أطلقنا عليه 
 .الخ...أوانس

 ).أشياء(كلمة  −٤

   الصفة-ج
 :متنع الصفة من التنوين

ْفعالن«كانت عىل وزن إذا  −١ : الذي ال تلحق التاء مؤنثه مثل» َ
 .عطشان, جوعان, شبعان

أفضل, : الذي ال تلحق التاء مؤنثه مثل» ْأفعل«إذا كانت عىل وزن  −٢
 .أحسن, أصغر, أكرب

َمفعل وفعال« عىل وزن ١٠−١إذا صيغت من األعداد من  −٣ َُ ْ : مثل» َ
 .مثنى وثالث

َأخر«إذا كانت لفظة  −٤  .»خرىأ«وهي مجع » ُ

  إعراب االسم الممنوع من الصرف
وينصب . ُحرض أمحد: يرفع االسم املمنوع من الرصف بالضمة فنقول



 − ١٣٩ −

َرأيت أمحد, ومررت بأمحد: وجير بالفتحة مثل َُ ُ. 
ًواملمنوع من الرصف جير بالفتحة إال إذا كان مضافا أو مقرتنا بأل فإنه  ً

 :ٍحينئذ جير بالكرسة مثل
َّجر االسم :  من الرسيانَأطباءِيد ِنشطت حركة الرتمجة عىل  )١ ُ

 .املمنوع من الرصف بالفتحة
َّجر االسم املمنوع :  الرسيانِأطباءنشطت حركة الرتمجة عىل يد  )٢ ُ

 .بالكرسة ألنه مضاف» أطباء«من الرصف 
َّجر االسم : األطباء املشاهريكان أبو حييى بن البطريق أحد  )٣ ُ

 .ال منهام مقرتن بألبالكرسة ألن ك» املشاهري«وكذلك » األطباء«
א− א מ :א

 أرشنا من قبل إىل أن الكلمة التي ال تتغري حركة :االسم املبني −١
ويف هذا املوضع » مبنية«آخرها بتغري تركيب اجلملة تسمى 

 :ًسنتعرف احلاالت التي جييء فيها االسم مبنيا وهي يف
 تلك, هؤالء, هنا ويستثنى من هذا, هذه, ذلك,: أسامء اإلشارة  −أ 

 .»هذان, هاتان«أسامء اإلشارة صيغتا 
 .»اللذان, اللتان«األسامء املوصولة ما عدا صيغتي املثنى  −ب 
ْمن, ما, أين: مثل» ّأي«أسامء االستفهام ما عدا   −ج  َ. 



 − ١٤٠ −

ْمن, مهام: مثل» ّأي«أسامء الرشط ما عدا   −د  َ. 
. »اثنتي عرشة« و»اثني عرش«العدد املبني عىل فتح اجلزأين ما عدا   −ه 

ًإذ يعرب صدر كل منهام إعراب املثنى ويبقى العجز مبنيا عىل 
 ما عدا ١٩−١١واألعداد املبنية عىل فتح اجلزأين من . الفتح

 .»اثنتي عرشة«و» اثني عرش«
كام أنا وأنت والتاء : الضامئر سواء أكانت منفصلة أم متصلة مثل  −و 

َتججنَْحي«يف كام هو ونون النسوة » ُرشبت«يف هو  َ«. 
َيظل منفعال صباح مساء: (الظروف املركبة مثل  −ز  َ مبنية عىل فتح «) ً

 .»اجلزأين
َهو جاري بيت بيت: (األحوال املركبة مثل  −ح  ًأي جاري مالصقا, ) َ

 .مبنية عىل فتح اجلزأين
ما «: ًاملبهامت املقطوعة عن اإلضافة لفظا وتبنى عىل الضم مثل  −ط 

ظرف مبني عىل الضم » قبل«و» ُ املرأة من قبلرأيت مثل هذه
ُ حسب وأول وأسامء اجلهات:ومثل ُ. 

ًتالزم الكرس دائام, وكذلك » ويه«أسامء األعالم املختومة بـ  −ي 
 .ِحذام: ًعلام ألنثى مثل» ِفعال«األسامء املصوغة عىل وزن 

ًاملنادى إذا مل يكن مضافا أو شبيها باملضاف أو نكرة غري مقصودة   −ك  ً
ُيا حممد, يا طالب: مثل ُ. 

 . اسم علم مبني عىل الضم ألنه علم مفرد:حممد

 ه



 − ١٤١ −

 .نكرة مقصودة مبني عىل الضم: طالب
ًاسم ال النافية للجنس إذا مل يكن مضافا وال شبيها باملضاف,   −ل  ً

 .َال رجل يف الدار: ويبنى عىل الفتح يف حمل نصب مثل
 .اسم ال النافية للجنس مبني عىل الفتح يف حمل نصب: َرجل

 ,»وي«و» شتان«و» هيهات«انت مرجتلة مثل سواء أك: أسامء األفعال  −م 
 .»آمني«و» صه«و» آه«و» أف«و

 .أو منقولة عن جار وجمرور مثل عليك نفسك
 .نى اثبتعدونك الكتاب, أو مكانك بم: أو عن ظرف مثل
 .َرويد أخاك أي أمهله: أو عن مصدر مثل

ْطق لصوت احلج: أسامء األصوات مثل  −ن  , غاق لصوت الغراب, رَ
ْهس للغنم ُ. 

ِحيث, أمس, اآلن, إذ, إذا: عض الظروف مثلب −س  ُ. 
وهو االسم الذي تتغري حركة آخره بتغري تركيب  :االسم املعرب −٢

 اجلملة, واألسامء كلها معربة باستثناء التي وردت يف االسم
 .رفع ونصب وجر: املبني, وأنواع إعراب االسم ثالثة

َخرس عيل املعركة:  الضمة مثل وعالمة الرفع− ّ. 
 .َّفر املجرمان: مثل  الضمة األلف يف املثنىوينوب عن

 .انترص املقاتلون: مثل والواو يف مجع املذكر السامل
 َأحب املجتهد: مثل حةالفت وعالمة النصب −



 − ١٤٢ −

َأنبت املهملني: مثل وينوب عن الفتحة الياء يف املثنى ُ َّ 
 .لقيت املتفوقني: مثل يف مجع املذكر الساملالياء 

 .شاهدت أخاك يف حرية من أمره: مثل مسةيف األسامء اخلاأللف 
ِاستقبلت الطالبات املتفوقات: مثل الكرسة يف مجع املؤنث السامل ِ ُ. 

 .كبريٍأصيب بذعر : مثل الكرسة وعالمة جر االسم −
 .أخويكْال هتضم حقوق : مثل وينوب عن الكرسة الياء يف املثنى

ِخذ بنصائح : مثل الياء يف مجع املذكر السامل  .نياملرشفْ
 . علمذياحرتم كل : مثل الياء يف األسامء اخلمسة

 .ٍ كثريةَبمعاهدمررت : مثل الفتحة يف املمنوع من الرصف
 
 
 
 

 



 − ١٤٣ −

$ + 
  تدريبات عامة على بعض 

  الثالثمباحث الفصل 

  .يف املنقوص واملقصور واملمدود  −  ًأوال

 يف طرائق التثنية  −  ًثانيا
 يف طرائق اجلمع السامل  −  ًثالثا
 يف أنواع الضامئر  −  ًرابعا

 يف إسناد األفعال إىل الضامئر  −  ًخامسا
 يف أنواع املعارف  −  ًسادسا
 يف أنواع املصادر  −  ًسابعا
 يف عمل املصدر  −  ًثامنا
 يف أنواع املشتقات  −  ًتاسعا
 يف عمل املشتقات  −  ًعارشا

  يف املمنوع من الرصف  − حادي عرش



 − ١٤٤ −



 − ١٤٥ −

 

$ + 
  تدريبات عامة على بعض
  مباحث الفصل الثالث

א– א א

َّ دل عىل األسامء املنقوصة واملقصورة واملمدودة فيام ييل:السؤال ُ: 
ًقصد بعض العفاة إىل دار حاتم الطائي يبغي منه جدا, وكان قد سمع « َ

ّبكرمه الواسع ونفسه الشامء, فقابله حاتم مقابلة سيئة, ورده بال جدوى,  ً ِ ِ
 العرب, وقابله ُكر حاتم برداء ال يلبسه إال سوقةًفرجع العايف مستاء ثم تن
 :من دار حاتم, قال: من أين يا أخا العرب? قال: ٍمن طريق أخرى, وقال له

ِزودين باخلري الوايف والعطاء الكايف, قال: ما فعل بك? قال أنا حاتم وكيف : ّ
ُتنكر ما فعل معك من األذى? قال َإن قلت غري هذا وقد عرفه القايص : ُ ُ

 .»والداين باملروءة والسخاء مل يصدقني أحد, فاعتذر إليه, وأحسن مثواه
 :لوات اهللا عليه يف ذكره ميالدهوقال عمر أبو ريشة يناجي الرسول ص

ـــا ـــك رساي ـــود تل ـــا نجـــي اخلل ــــــوة َّي ــــــل رب ٍك عــــــىل ك ِّ ــــــاءَ ِ غن ّ 
ـــشآم و ـــت صـــبوة ال َمحل َ ـــْ ــــــزوراء هاْتَّضَف ــــــم ال ِأرجيــــــا عــــــىل ف ً 

ِفإذا األرض يف عرائسك األبكـار ِ ـــــنى ُ ـــــى س ـــــناءًمغن ـــــىل س  ِ وجم



 − ١٤٦ −

 اإلجابة
 ودةاألسامء املمد األسامء املقصورة األسامء املنقوصة

 ّالشامء ًجدا مفردها العايف: العفاة
 مستاء جدوى العايف
 رداء أخرى الوايف
 العطاء األذى الكايف
 السخاء مثوى القايص
 غناء ذكرى الداين

 الزوراء مغنى 
 سناء سنى 
  جمىل 

א– א

ر مثناه يف ّ فيام ييل جمموعة من األسامء, بني نوع كل منها, واذك:السؤال
 :ًحالة الرفع, ثم يف حالتي النصب واجلر, مشريا إىل القاعدة

ٍجمتهد, معتد, مرجتى, الباغي, ذكرى, اعتداء, حسناء, منتدى, عصا, 
 .رجاء



 − ١٤٧ −

 :اإلجابة

 مثناه يف نوعه االسم
 حالة الرفع

مثناه يف حالتي
 القاعدةالنصب واجلر

ْجمتهدين جمتهدان صحيح جمتهد يح بإضافةيثنى االسم الصح َ
ألف ونون إىل آخره يف حالة
الرفع وياء ونون يف حالتي

 النصب واجلر
ْمعتديني معتديانمنقوص ٍمعتد يثنى االسم املنقوص بزيادة َ

ألف ونون يف حالة الرفع وياء
ونون يف حالتي النصب واجلر
 ِّبعد رد يائه إن كانت حمذوفة

ْمرجتيني ِمرجتيان مقصور مرجتى ًسم املقصور ياءتقلب ألف اال َ
إن كانت رابعة فام فوق عند
التثنية ثم يضاف ألف ونون يف
حالة الرفع وياء ونون يف

 حالتي النصب واجلر
ْالباغيني ِالباغيانمنقوص الباغي يثنى االسم املنقوص بزيادة َ

ألف ونون يف حالة الرفع وياء
ونون يف حالتي النصب واجلر
 بعد رد يائه إن كانت حمذوفة



 − ١٤٨ −

 مثناه يف نوعه االسم
 حالة الرفع

مثناه يف حالتي
 القاعدةالنصب واجلر

ِذكريان مقصور ذكرى ْذكريني َ قلبت األلف ياء قبل التثنية ألن َ
 االسم فوق الرباعي

بقيت اهلمزة عىل حاهلا ألهنا َاعتداءين اعتداءان ممدود اعتداء
 أصلية

تقلب اهلمزة إن كانت للتأنيث حسناوين حسناوان ممدود حسناء
 ًواوا قبل التثنية

ِمنتديان مقصور منتدى ِمنتديني َ ْ َ قلب األلف ياء قبل التثنيةت َ
 ألهنا فوق الرباعي

ترد األلف يف االسم املقصور َعصوين عصوان مقصور عصا
 .الثالثي إىل أصلها قبل التثنية

 رجاءان ممدود رجاء
 رجاوان

 رجاءين
ْرجاوين َ 

اهلمزة يف رجاء منقلبة عن
ن أصلها واوإحرف آخر, إذ 

 ويف التثنية إما أن نبقيها,»رجاو«
جيوز«ً أو أن نقلبها واوا ,هيكام 

 .»الوجهان
 



 − ١٤٩ −

 

מ– א א א

ً أعد األسامء املجموعة مجعا ساملا إىل مفردها وأرش إىل القاعدة :السؤال ً ِ
 .يف مجعها

َوإهنم عندنا ملن }: قال تعاىل َِ َِ َ َ ْ ْ َُّ ِصطفني األخيارُاملِ َ ْْ َ ْ َ ْ َ َz ]٤٧: ص[ 
َ نور السامواهللاُ } َ َّ ُ ِات واألرضُ ْ َ ْ َ ِz ]٣٥: النور[ 
َقال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون} ُ ُ َْ ْ َُ ْ َ َ ُ ُْ ْ َ َ ُ َz ]٤٣: الشعراء[ 
َإن احلسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} ِّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََّ َّ َ َْ َ َ ِ َ ْ ِz 

 ]١١٤: هود[
َوأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني} ْ ِْ ِ ُ ْ ُُ ُ ْْ ُ ْ َِ ْ ََ َ ْ َz ]١٣٩: آل عمران[ 
ِالوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملنيَو} ِْ ْ َْ َ ِْ َِ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ِ ُ َz ]٢٣٣: البقرة[ 
 :وقال الشاعر

ــــل أرى وال الكريم ّخالن الناس أرى ــــه يف العــــاملني خلي ُبخــــيال ل ً 
ًعطـــائي عطـــاء املكثـــرين تكرمـــا ُّ ـــل ُ  ُومـــايل, كـــام قـــد تعلمـــني قلي

 



 − ١٥٠ −

 :اإلجابة
األسامء 

املجموعة 
ًمجعا ساملا ً 

 القاعدة املفرد

َاملصطفني ْ اسم مقصور وقع يف حالة اجلر, جيمع» املصطفى« َاملصطفى َ
ًمجع مذكر ساملا بإضافة ياء ونون بعد حذفه ألفه
 .وإبقاء الفتحة قبل الياء داللة عىل األلف املحذوفة

جيمع» واو«اسم ممدود, مهزته منقلبة عن » سامء« سامء السموات
ًمجع مؤنث ساملا بع ٍ َ د رد مهزته إىل أصلها أو إبقائهاَ

 .عىل حاهلا وإضافة ألف وتاء
ُملقون اسم منقوص وقع يف حالة الرفع, جيمع مجع» ُملقي« ُملقي ُ

ًمذكر ساملا بإضافة واو ونون إىل آخره بعد حذف
 .يائه وضم ما قبل الواو

ًمع مجع مؤنث ساملاجياسم صحيح مؤنث » حسنة« حسنة احلسنات
 .تاء إىل آخره بعد حذف التاء املربوطةبزيادة ألف و

 .»حسنة«مثل  سيئة السيئات
اسم صحيح مذكر وقع يف حالة اجلر,» الذاكر« الذاكر الذاكرين

 .ًجيمع مجع مذكر ساملا بإضافة ياء ونون إىل آخره



 − ١٥١ −

األسامء 
املجموعة 
ًمجعا ساملا ً 

 القاعدة املفرد

اسم مقصور وقع يف حالة الرفع, جيمع» األعىل« األعىل َاألعلون
نون بعد حذف ألفهًمجع مذكر ساملا بإضافة واو و

 .وإبقاء الفتحة قبل الواو داللة عليها
اسم صحيح مذكر, وقع يف حالة النصب» مؤمن« مؤمن مؤمنني

 .ًجيمع مجع مذكر ساملا بإضافة ياء ونون
مع مجع مؤنثاسم صحيح مؤنث, جي» الوالدة« الوالدة الوالدات

 .ًساملا بزيادة ألف وتاء بعد حذف التاء املربوطة
من األسامء امللحقة بجمع املذكر السامل وقع» َالعامل« َالعامل نيالعامل

 .يف حالة اجلر بإضافة ياء ونون
اسم صحيح مذكر وقع يف حالة اجلر جيمع» املكثر« املكثر املكثرين

 .ًمجع مذكر ساملا بإضافة ياء ونون إىل آخره
 



 − ١٥٢ −

א–א א

 يأيت , وبني نوعها, وحمل كل منها من ِّ عني الضامئر فيام):١(السؤال 
 :اإلعراب

َّمن أدبك هذا األدب كله? قال: قيل ألحد العقالء« : نفيس, فقيل له: َ
َوكيف يؤدب اإلنسان نفسه? ُ ُ 

َكنت إذا رأيت حسنا أتيته, وإذا رأيت قبيحا أبيته, وهبذا وحده : قال ًُ ًُ ُ
 .»ُأدبت نفيس

ًالكتابة فاجلس جلسة صحيحة, َإذا أردت «: ًوقال أحد املربني ناصحا َْ
َّوإياك أن حتني ظهرك, وأبعد الدفرت عن عينيك, وحسن خط ْ ِّ َ ْ, واجعله َكَِ َ

َواضحا مقروءا فإن وضوحه يزيده تأثريا يف نفس القارئ, وراع الدقة فيام  ً ً ًِ ُ َ
ٌتكتبه, فال هتمل عالمات الرتقيم, وضعها يف مواضعها, فهي أمارة عىل  َ ِ ِْ ُ ُْ

 .الفهم
ِم سطورك, واجعلها مستقيمة منسقة, واحرص عىل النظافة فإهنا ِّونظ ْ ًَ ْ َ ْ

َعنوان لك ودليل عليك, فاتبع هذه النصائح وأنت الفائز ْ ٌ ٌ«. 



 − ١٥٣ −

 اإلجابة
 ها من اإلعرابُّحمل نوعها الضامئر

 يف حمل نصب مفعول به ضمري متصل »أدبك«الكاف يف 
 يف حمل جر باإلضافة ضمري متصل »كله«اهلاء يف 

 يف حمل رفع فاعل مسترت »قال«الضمري يف 
 يف حمل جر باإلضافة متصل »نفيس«الياء يف 
 يف حمل جر بحرف اجلر متصل »له«اهلاء يف 
 يف حمل جر باإلضافة متصل »نفسه«اهلاء يف 

 يف حمل رفع فاعل مسترت »قال«الضمري يف 
 يف حمل رفع اسم كان متصل »ُنتك«التاء يف 
 يف حمل رفع فاعل متصل »رأيت«التاء يف 
 يف حمل رفع فاعل متصل »أتيته«التاء يف 
 يف حمل نصب مفعول به متصل »أتيته«اهلاء يف 
 يف حمل رفع فاعل متصل »رأيت«التاء يف 
 يف حمل رفع فاعل متصل »أبيته«التاء يف 
 يف حمل نصب مفعول به متصل »أبيته«اهلاء يف 
  باإلضافةيف حمل جر متصل »وحده«اهلاء يف 
 يف حمل رفع فاعل متصل »أدبت«التاء يف 



 − ١٥٤ −

 ها من اإلعرابُّحمل نوعها الضامئر
 يف حمل جر باإلضافة متصل »نفيس«الياء يف 
 يف حمل رفع فاعل متصل »أردت«التاء يف 

 يف حمل رفع فاعل مسترت »اجلس«الضمري يف 
 يف حمل نصب مفعول به منفصل إياك

 يف حمل رفع فاعل مسترت »حتني«الضمري يف 
 يف حمل جر باإلضافة متصل »ظهرك«الكاف يف 

 يف حمل رفع فاعل مسترت »أبعد«الضمري يف 
 يف حمل جر باإلضافة متصل »عينيك«الكاف يف 

 يف حمل رفع فاعل مسترت »ِّحسن«الضمري يف 
 يف حمل جر باإلضافة متصل »خطك«الكاف يف 

 يف حمل رفع فاعل مسترت »اجعله«الضمري يف 
 ل نصب مفعول بهيف حم متصل »اجعله«اهلاء يف 
 يف حمل جر باإلضافة متصل »وضوحه«اهلاء يف 
 يف حمل نصب مفعول به متصل »يزيده«اهلاء يف 

 يف حمل رفع فاعل مسترت »راع«الضمري يف 
 يف حمل رفع فاعل مسترت »تكتبه«الضمري يف 

 يف حمل نصب مفعول به متصل »تكتبه«اهلاء يف 



 − ١٥٥ −

 ها من اإلعرابُّحمل نوعها الضامئر
 ع فاعليف حمل رف مسترت »متهل«الضمري يف 
 يف حمل رفع فاعل مسترت »ضعها«الضمري يف 

 يف حمل نصب مفعول به متصل »ضعها« يف »ها«ـال
  يف حمل جر باإلضافة متصل »مواضعها« يف »ها«الـ

 يف حمل رفع مبتدأ منفصل هي
 يف حمل رفع فاعل مسترت »ّنظم«الضمري يف 
 يف حمل جر باإلضافة متصل »سطورك«الكاف يف 
 يف حمل رفع فاعل مسترت »اجعلها «الضمري يف

 يف حمل نصب مفعول به متصل »اجعلها« يف »ها«الـ
 يف حمل رفع فاعل مسترت »احرص«الضمري يف 

 يف حمل نصب اسم إن متصل »إهنا«يف » ها«الـ
 يف جمل جر باحلرف متصل »لك«الكاف يف 
 يف حمل جر باحلرف متصل »عليك«الكاف يف 

 يف حمل رفع فاعل ترتمس »اتبع«الضمري يف 
 يف حمل رفع مبتدأ منفصل أنت

 



 − ١٥٦ −

فيام ييل يف حمل رفع أو نصب أو جر, » نا« وقع الضمري ):٢(السؤال 
 .ّبني موقعه وحمله من اإلعراب

َّربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليامن أن آمنوا بربكم فآمنا }: قال تعاىل ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ًُ ِّ ُ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َّ ِ
َربن َّ ِا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرارَ َ َ َ ْ ْْ َ َ َ ِّ َ ََ ْ َ َ َّ َ ََّ ِّ ُ ََ ُِ َِ َ َ َ ْz ]١٩٣: آل عمران[ 

 :وقال عمرو بن كلثوم
ــــا ــــال تعجــــل علين ــــد ف ــــا هن ـــــــا ن ْأب ُوأمهلن ـــــــْ ـــــــاَكِّْربَخ   اليقين

 :وقال ابن يزيدون
َويـــا نـــسيم الـــصبا بلـــغ حتيتنـــا  ُان حييينـاّمن لو عىل البعـد حيـا كـ ِّ

 :اإلجابة
 حمله من اإلعراب »نا«الضمري 

 ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة »ربنا«يف » نا«
 ب اسم إنصضمري متصل يف حمل ن »إننا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل »سمعنا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل »آمنا«يف » نا«
  جر باإلضافةضمري متصل يف حمل »ربنا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل جر بحرف اجلر »لنا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة »ذنوبنا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل جر بحرف اجلر »عنا«يف » نا«



 − ١٥٧ −

 حمله من اإلعراب »نا«الضمري 
 ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة »سيئاتنا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به »ّتوفنا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل جر باحلرف »علينا«يف » نا«
 ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به »أمهلنا«يف » نا«

 ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة »ناحتيت«يف » نا«
 نصب مفعول بهضمري متصل يف حمل  »ناحييي«يف » نا«

א– א

الضامئر يف املايض إىل » علم« أسند الفعل الصحيح ):١(السؤال 
 .واملضارع واألمر

 صيغة أمرية األمر املضارع املايض الضامئر
 ْألعلم  ُأعلم ُعلمت أنا
 ْمَلَْعِنل  ُنعلم ْعلمنا نحن
 ْلتعلم ْاعلم ُتعلم َعلمت َأنت
 لتعلمي اعلمي تعلمني ِعلمت ِأنت
 لتعلام اعلام نتعلام علمتام أنتام
 علموالت اعلموا تعلمون ُعلمتم أنتم



 − ١٥٨ −

 صيغة أمرية األمر املضارع املايض الضامئر
َّعلمتن َّنُأنت َتعلمن ُ َاعلمن ْ َلتعلمن ْ ْ 
 ْليعلم  يعلم علم هو
ْعلمت هي  ْعلمِلت  ُتعلم َ

 ليعلام  يعلامن علام مها للمذكر
 لتعلام  تعلامن علمتا مها للمؤنث

 ليعلموا  نويعلم علموا هم
َّهن َعلمن ُ َمنَلْعَي ْ  ليعلمن  ْ

إىل الضامئر يف املايض » َّمد« أسند الفعل املضعف ):٢(السؤال 
 :واملضارع واألمر

 :اجلواب
 صيغة أمرية األمر املضارع املايض الضامئر
ُمددت أنا ْ َألمدد أو أل  ُّأمد َ  َّمدْ
ْمددنا نحن َ  َّلنمدد أو لنمد  ُّنمد َ
َمددت َأنت ْ َ ّامدد أو مد ُّمتد َ  َّلتمدد أو لتمد ُْ
ِمددت ِأنت ْ َ ّامددي أو مدي متدين َ ّي أو لتمديلتمددُ
ْمددمتا أنتام َ ّامددا أو مدا متدان َ  ّلتمددا أو لتمدا َُ
ُمددتم أنتم َْ ّامددوا أو مدوا متدون َ  ّلتمددوا أو لتمدواُ



 − ١٥٩ −

 صيغة أمرية األمر املضارع املايض الضامئر
ُمددتن َّنُأنت َْ ْمتددن َ َامددن ُ ْ َلتمددن ُ ْ ُ 
َّليمدد أو ليمد  ُّيمد َّمد هو ُ 
ْمدت هي  َّلتمدد أو لتمد  ُّمتد َّ

 َّليمددا أو ليمدا  يمدان َّمدا مها للمذكر
 َّلتمددا أو لتمدا  متدان َّمدتا مها للمؤنث

 ّليمددوا أو ليمدوا  يمدون ُّمدوا هم
َّهن َمددن ُ ْ َيمددن َ ْ َليمددن  ُ ْ 

 :مالحظات
يفك إدغام الفعل الثالثي املضعف فيصبح احلرف حرفني  −١

َأنت كام يف » التاء« وهي ,حينام يسند إىل ضامئر الرفع املتحركة
كام يف » نون النسوة« و,كام يف نحن» نا« و,ِوأنت وأنتام وأنتم

 .َّأنتن وهن
 .يبقى التشديد ويمكن أن يفك إذا اتصل الفعل بالم األمر −٢
 يترصف الفعل املضعف الرباعي كام يترصف الفعل الصحيح −٣

 .السامل



 − ١٦٠ −

إىل الضامئر يف املايض » قال« أسند الفعل األجوف ):٣(السؤال 
 .األمرواملضارع و

 :اجلواب
 صيغة أمرية األمر املضارع املايض الضامئر
 ْألقل  ُأقول ُقلت أنا
ْقلنا نحن ْلنقل  نقول ُ ِ 
ْلتقل ْقل تقول َقلت َأنت ِ 
 ِلتقويل قويل تقولني ِقلت ِأنت
 لتقوال قوال تقوالن قلتام أنتام
 لتقولوا قولوا تقولون ُقلتم أنتم
َّأنتن ُقلتن ُ َتقلن ْ َقلن ْ َتقلنل ْ ْ 
ْليقل  يقول قال هو ِ 
ْلتقل  تقول ْقالت هي ِ 

 ليقوال  يقوالن قاال مها للمذكر
 ِلتقوال  تقوالن قالتا مها للمؤنث

 ليقولوا  يقولون قالوا هم
َّهن َقلن ُ َيقلن ْ َليقلن  ْ ْ ِ 

 



 − ١٦١ −

 :مالحظات
حتذف عني الفعل األجوف عند إسناده إىل ضامئر الرفع  −١

, كام حتذف يف »نون النسوة«و» نا«و» التاء«: املتحركة وهي
ْألقل«, وإذا سكن آخره للجزم »ْقل«أمر املخاطب  ُ«. 

يرتك حرف العلة املحذوف حركة جمانسة ألصله عىل احلرف  −٢
ُقلت«: الذي قبله فنقول ْ بضم القاف ألن ألف قال أصلها » ُ

 .واو والضم جيانس الواو
ُبعت«ونقول  ْ ء بكرس الباء ألن ألف باع أصلها يا» ِ

 .والكرس جيانس الياء
ريض, : أسند األفعال املعتلة الناقصة إىل الضامئر فيام ييل): ٤(السؤال 

 .رسو, سام, سعى, أعطى
 :اإلجابة

  إسناد األفعال يف املايض−أ
 املعتل باأللف

 الضامئر
املعتل 
 بالياء

 »ريض«

املعتل 
بالواو 

َرسو« ُ« 

أصلها 
واوي 

 »سام«

أصلها 
يائي 

 »سعى«

 أكثر من
الثالثي 

 »أعطى«
ُرسوت ُرضيت أنا ُسموت َ  ُأعطيت سعيت َ
 أعطينا ْسعينا سمونا رسونا رضينا نحن



 − ١٦٢ −

 املعتل باأللف

 الضامئر
املعتل 
 بالياء

 »ريض«

املعتل 
بالواو 

َرسو« ُ« 

أصلها 
واوي 

 »سام«

أصلها 
يائي 

 »سعى«

 أكثر من
الثالثي 

 »أعطى«
َرسوت َرضيت َأنت َسموت َ َسعيت َ َأعطيت ْ ْ 
ِرسوت ِرضيت ِأنت ِسموت َ ِسعيت َ ْ  ِأعطيت َ
ُرسومتا رضيتام أنتام  أعطيتام سعيتام َسمومتا َ
ُرسوتم ُرضيتم أنتم ُسموتم َ ُسعيتم َ  ُعطيتمأ ْ
َّأنتن َّرسوتن ِرضيتن ُ ُ  َّأعطيتن سعيتن َّسموتن َ
َرسو ريض هو ُ  أعطى سعى سام َ
ْرضيت هي ْرسوت َ َ  أعطت سعت سمت َ

َرسوا رضيا مها للمذكر َسموا َ  أعطيا سعيا َ
 أعطتا سعتا َسمتا رسوتا رضيتا مها للمؤنث

ُرسوا ُرضوا هم َسموا َ َسعوا َ  َأعطوا َ
َّهن َسمون َنْوَُرس َرضني ُ ْ َسعني َ َأعطني َ ْ َ 

 :مالحظات
مثل ريض ورسو » ياء أو واو«إذا أسند املايض الناقص الذي آخره  −١

أما إذا أسند إىل واو اجلامعة . إىل غري واو اجلامعة ال حيدث فيه تغيري
ُحذف حرف العلة وضم ما قبل واو اجلامعة مثل رضوا ورسوا ُ. 



 − ١٦٣ −

 اجلامعة حذف حرف إذا أسند الناقص الذي آخره ألف إىل واو −٢
َسموا, سعوا, أعطوا: العلة وبقيت الفتحة قبل الواو مثل ْ َ َْ َ وإذا . َ

ْسمت, سعت, أعطت: أسند إىل تاء التأنيث حذفت األلف مثل ْ َْ َ َ َ َ. 
إذا أسند الناقص الذي آخره ألف إىل غري واو اجلامعة وتاء التأنيث  −٣

ء إن زاد ًردت األلف إىل أصلها إن كان ثالثيا, وتقلب األلف يا
 .سموت, سعيت, أعطيت: عىل ثالثة مثل
  إسناد األفعال يف املضارع واألمر−ب

 األمر املعتل  املعتلاملضارع
باأللف  الضامئر

 »يسعى«
بالواو 

 »يسمو«
بالياء 

 بالياء بالواو أللفبا »يسقي«

    أسقي أسمو أسعى أنا
    نسقي نسمو نسعى نحن
 ِاسق ُاسم َاسع تسقي تسمو تسعى َأنت
ْتسعني ِأنت ْاسعي تسقني ْتسمني َ  اسقي اسمي َ
 اسقيا اسموا َاسعيا تسقيان تسموان َتسعيان أنتام
ْاسعوا تسقون ُتسمون َتسعون أنتم  ُاسقوا اسموا َ
َّأنتن َتسعني ُ ْ َْ ْاسعني تسقني ُتسمون َ  َاسقني اسمون َ
    يسقي يسمو يسعى هو
    تسقي تسمو تسعى هي



 − ١٦٤ −

 األمر املعتل  املعتلاملضارع
باأللف  الضامئر

 »يسعى«
بالواو 

 »يسمو«
بالياء 

 بالياء بالواو أللفبا »يسقي«

    يسقيان يسموان َعيانيسمها للمذكر
    تسقيان تسموان تسعيانمها للمؤنث
ْيسعون هم     يسقون ُيسمون َ
َّهن َيسعني ُ ْ َْ     َيسقني ُيسمون َ

 :مالحظات
إذا أسند املضارع الناقص إىل ياء املخاطبة أو واو اجلامعة حذف  −١

منه حرف العلة, وتبقى الفتحة قبل الواو والياء إذا كان 
ًا, ويضم ما قبل واو اجلامعة ويكرس ما قبل ياء املحذوف ألف

 :ًاملخاطبة إذا مل يكن ألفا مثل
ُهم يسعون, يسمون, يسقون« َ ْ«. 
َأنت تسعني, تسمني, تسقني« ِ«. 

إذا أسند املضارع الناقص الذي آخره ألف إىل ألف االثنني أو  −٢
 »مها يسعيان, هن يسعني«: نون النسوة قلبت ألفه ياء نحو

ضارع الناقص الذي آخر ياء أو واو إىل ألف االثنني إذا أسند امل −٣
 : أو نون النسوة مل حيدث فيه تغيري نحو

 »أنتام تسموان وتسقيان, هن يسمون ويسقني«
 .ًيعامل األمر الناقص معاملة املضارع الناقص يف أحكامه كافة −٤



 − ١٦٥ −

א– א

 :ّني نوع املعارف دل عىل النكرات واملعارف فيام ييل, ثم ب:السؤال
 :َّقال عيل كرم اهللا وجهه

ًاعلموا أن املعروف يكسب محدا وأجرا, ولو رأيتم املعروف رجال « َ َُ ُ ً ً ُ ُ
ًرأيتموه حسنا مجيال يرس الناظرين ً. 

ِأهيا الناس, إن أجود الناس من أعطى من ال يرجوه, وإن أعفاهم من  َ ُ
 .»ٍعفا عن قدرة

 :قال الفرزدق
َحـاء وطأتـهُهذا الذي تعرف البط ُوالبيـــت يعرفـــه واحلـــل واحلـــرم ُ ُّ ُ ُ ِ ُ 

 :اإلجابة
 نوع املعارف املعارف النكرات
 اسم علم عيل ًمحدا
 لفظ اجلاللة اهللا ًأجرا
 ضمري متصل »وجهه«اهلاء يف  ًرجال
 ضمري متصل »اعلموا«الواو يف  ًحسنا
 َّمعرف بأل املعروف ًمجيال

  املعروفضمري يعود عىل »يكسب«الضمري يف  
 ضمري متصل »رأيتم«التاء يف  
 ّمعرف بأل املعروف 



 − ١٦٦ −

 نوع املعارف املعارف النكرات
 ضمري متصل »رأيتموه«التاء يف  
 ضمري متصل »رأيتموه«واهلاء يف  
 ضمري مسترت »يرس«الضمري يف  
 ّمعرف بأل الناظرين 
 ّمعرف بالنداء والناس حمىل بأل أهيا الناس 
 ّمعرف بأل الناس 
 ّمعرف باإلضافة أجود 
 اسم موصول من 
 »من«ضمري يعود عىل  »أعطى«الضمري يف  
 اسم موصول من 

 »من«ضمري مسترت يعود عىل  »يرجوه«الضمري يف  قدرة
 ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به »يرجوه«اهلاء يف  
 معرف باإلضافة أعفاهم 
 ضمري متصل أعفاهم يف »هم« الضمري 
 اسم موصول من 
 ري مسترتضم »عفا«الضمري يف  
 اسم علم الفرزدق 
 اسم إشارة هذا 



 − ١٦٧ −

 نوع املعارف املعارف النكرات
 اسم موصول الذي 
 ّمعرف بأل البطحاء 
 معرف باإلضافة وطأته 
 ضمري متصل »وطأته«اهلاء يف  
 ّمعرف بأل البيت 
 ضمري متصل »يعرفه«اهلاء يف  
 ضمري مسترت يعود عىل البيت »يعرفه«الضمري يف  
 ّمعرف بأل احلل 
 ألّمعرف ب احلرم 

אא–

 دل عىل املصادر الواردة فيام ييل, وبني نوع كل منها, واذكر :السؤال
 .فعله ثم أرش إىل قاعدته

ُن يكرمقال مروزي لعراقي كا« ِ ُليت أين قد رأيتك بمرو حتى : ُهُ
ٍأكافئك عىل إحسانك وما جتدد يل من الرب يف كل قدمة َِ ِّْ َ ِّ ثم عرضت هلذا . َ

ٌاقي حاجة العر ُفكان مما هون عليه وحشة االغرتاب مكان اَيف مرو ِّ َِ َّ  ملروزيّ
ِفلام وصل إىل مرو ذهب إليه فوجده جالسا يف أصحابه جلسة املزهو هناك,  َ ً

ِبنفسه, ف ُّكب عليه فعانقه فلم يره أثبته, فقال العراقيَأِ َُ َ َلعل إنكاره إياي : َّ َ



 − ١٦٨ −

ُملكان القناع فرفعه ْلعله مل يعرفني : َ فوجده أنكر, فقال,َتهَّ ثم جدد مسأل,ِ َّ
ُّملكان الكساء فخلعه, وجعل خيلع مالبس السفر كلها, فلام رآه املروزي  َ َُّ ِ ِ ِ

ّملحا قال له برصاحة وحرية ٍ ً ِ َلو خرجت من جلدك مل أعرفك: ُ ْ ِ َ ِ َ«. 
 اإلجابة

 القاعدة فعله نوع املصدر املصادر
مصدر لفعل فوق  إحسان

 »قيايس«الثالثي رباعي 
أحسن عىل وزن أفعل فاملـصدرأحسن

 »إحسان«
 األفعال الثالثية مصادرها سامعية َّبر سامعي ّبر
ًقدمة ََ يؤخــذ اســم املــرة مــن الفعــل قدم اسم مرة ْ

ــدل ــة لي ــي عــىل وزن فعل َالثالث ْ َ
.عىل حدوث الفعل مرة واحدة

مصدر لفعل فوق  اغرتاب
 »قيايس«الثالثي 

 وصــل,الفعــل مبــدوء هبمــزةاغرتب
مــصدره عــىل وزن ماضــيه مــع
كــرس احلــرف الثالــث وزيــادة

 .ألف قبل اآلخر
يأيت املصدر امليمي مـن الثالثـي كان مصدر ميمي مكان

َعىل وزن مفعل ما مل يكن الفعل ْ َ
ًمثاال واويا صحيح الالم ً. 

َجلسة ْ ــليؤخــذ اســم اهل جلس اسم هيئة ِ ــن الفع ــة م يئ
َعلـةِف«الثالثي عىل وزن  ليـدل» ْ

 . صورة حدوث الفعلعىل



 − ١٦٩ −

 القاعدة فعله نوع املصدر املصادر
مصدر لفعل فوق  إنكار

 »قيايس«الثالثي رباعي 
وزنفعــل ربــاعي عــىل » أنكــر« أنكر

 .»إنكار: إفعال«أفعل فاملصدر 
يأيت املصدر امليمي مـن الثالثـي سأل مصدر ميمي مسألة

َعىل وزن مفعل ما مل يكن الفعل ْ َ
ًمثاال واويا صحيح الالم ً. 

مصدر لفعل ثالثي  سفر
 »يسامع«

َسفر األفعــــال الثالثيــــة مــــصادرها َ
 .سامعية

األفعــــال الثالثيــــة مــــصادرها رصح »سامعي« رصاحة
 .سامعية

ّحرية »ّحــــر«أخـــذت مــــن االســــم  حرر مصدر صناعي ِ
 .بإضافة ياء مشددة بعدها تاء

א–

ّ عني املصادر التي عملت عمل فعلها فيام ييل, وحدد مفعوهلا :السؤال ّ
 :ذكر السببوا
ْوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم }: قال تعاىل َ ْ ْ ْ َ ُُ ُُ َ َ َ َ ْْ ُ ََّ َ َِ ِِ ْ َ ْ َِ ِ ِ

ْباختاذكم العجل فتوبوا إىل بارئكم ُُ ِ ِ ِِ َ ُ َْ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ِّ ِz ]٥٤: البقرة[ 
 :قال الشاعر

ـــه خطـــأ ـــا مل تبل ـــرء م ٌومحـــدك امل ُ ُ َ َ ُوذمك املـرء بعـد احلمـد تكـذيب ُ ِ َ َُّ 



 − ١٧٠ −

 :قال آخر
ــــا ــــرء ظامل ــــة امل ــــل داء رؤي ًوأقت ُِ ٍ ـــل محـــده ُ ـــتىل يف املحاف ـــيسء وي ُي ُ ُُ 

 :قال آخر
َيــا قابــل التــوب غفرانــا مــآثم قــد ً ِ ــا خــائف وجــل َ ــا منه ُأســلفتها أن ِ َ ٌ ُ 

 :قال آخر
َتركك إال ُالدين وما َودفعك واألذى َالرشك ُ ِباملعروف ُ

 َّالردى ِّخلك عن 
 :قال آخر

ــــضل وال ــــا أرى الف ــــرم إالَم ِكفك النفس عن طالب الفضول َتك ِ َ َّ 
 :اإلجابة

 سبب عمل املصدر املفعول به املصادر العاملة
ألن املصدر مضاف ويصح أن حيل حمله أن  َالعجل ِاختاذكم

 والفعل أو ما والفعل
ألن املصدر مضاف ويصح أن حيل حمله أن  َاملرء ُمحدك

 والفعل أو ما والفعل
املصدر مضاف ويصح أن حيل حمله أن ألن  َاملرء ُّذمك

 والفعل أو ما والفعل
ألن املصدر مضاف ويصح أن حيل حمله أن  ًظاملا ُرؤية

 والفعل أو ما والفعل
 َّألن املصدر منون وهو نائب عن فعله َمآثم ًغفرانا



 − ١٧١ −

 سبب عمل املصدر املفعول به املصادر العاملة
ألن املصدر مضاف ويصح أن حيل حمله أن  َالرشك ُتركك

 والفعل أو ما والفعل
ألن املصدر مضاف ويصح أن حيل حمله أن  ّالردى ُدفعك

 والفعل أو ما والفعل
ألن املصدر مضاف ويصح أن حيل حمله أن  َالنفس َّكفك

 والفعل أو ما والفعل

א– א

ّ استخرج املشتقات الواردة فيام ييل, وبني نوع كل منها ثم :)١ (السؤال
 :اذكر قاعدة اشتقاقه

ُوج}: قال تعاىل ٌوه يومئذ ناعمةُ َ َِ ٍ َِ ْ َ ٌ z ٌلسعيها راضية َ َ ِْ َ َِ ٍيف جنة عالية { ِ ِ ٍَ ََ َّ ِ a 
ًال تسمع فيها الغية َ َ ُِ ِ َ ْ َ f  ٌفيها عني جارية َ َ َِ ٌ َْ ِj  ٌفيها رسر مرفوعة َُ ْ َ ٌ ُُ َ ِn  ٌوأكواب َ َْ َ

ٌموضوعة  َ ُ ْ َq  ٌونامرق مصفوفة َ ُ ُْ ََ َِ َt  ٌوزرايب مبثوثة َ ُ ْ ُّ ََ َِ َz ]١٦ – ٨: الغاشية[. 
ْواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن }: وقال َ ُ َ ُ َ ْ َْ ََ َُ ِ ْ ْ ُ ْ َُ ْ ِ َ َْ َ ُ ٌْ ِ ِ

ْيتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنرصه ورزقكم من الطيبات لعلكم  ْ َ ْ ْ ْ ُُ ُ َُّ ََ َ ِّ َ َ َّ َ َ ُ َِ ِ َِّ َ َ َ ََّ ِ َِ َُّ َُ ََ َ
َتشكرون ُ ُ ْ َz ]٢٦: األنفال[. 
َهو }: وقال َ اخلالق الباهللاُُ َْ ُ ِ ُارئ ْ َصور له األسامء احلسنى يسبح له ما ُاملِ َ ْ ُ ُ َ ْ ُُ ُ ِّ ُ ُ ِّ ََ ََ ْ َ ْ

ُيف الساموات واألرض وهو العزيز احلكيم َ ْ َ َِّ ِْ ُ ِ َ َ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ِz ]٢٤: احلرش[. 



 − ١٧٢ −

ٌالقائد الناجح صبور عند الشدائد, «: جاء يف وصف القائد الناجح ُ ُ
ٍمقدام يف ساحات املعارك, ليس هبياب عند الفزع, وال و َّ ِ ٍثاب عند الطمع, ٌ ّ

َمواس جنده يف النازالت, مشارك عسكره يف األفراح ٌ ُ َ ٍ«. 
 :اإلجابة
 قاعدة اشتقاقها نوعها املشتقات
ألهنــا أخــذت مــن» فاعــل« وزن جــاءت عــىل اسم فاعل ناعمة

 .»نعم«الفعل الثالثي 
ألهنــا أخــذت مــن» فاعــل«جــاءت عــىل وزن  اسم فاعل راضية

 .»ريض«الفعل الثالثي 
ألهنــا أخــذت مــن» فاعــل«جــاءت عــىل وزن  اسم فاعل ةعالي

 .»عال«الفعل الثالثي 
ألهنــا أخــذت مــن» فاعــل«جــاءت عــىل وزن  اسم فاعل الغية

 .»لغا«الفعل الثالثي 
ألهنــا أخــذت مــن» فاعــل«جــاءت عــىل وزن  اسم فاعل جارية

 .»جرى«الفعل الثالثي 
ت مــنألهنــا أخــذ» مفعــول«جــاءت عــىل وزن  اسم مفعول مرفوعة

 .»ُرفع«الفعل الثالثي املبني للمجهول 
ألهنــا أخــذت مــن» مفعــول«جــاءت عــىل وزن  اسم مفعول موضوعة

 .»ُوضع«الفعل الثالثي املبني للمجهول 



 − ١٧٣ −

 قاعدة اشتقاقها نوعها املشتقات
ألهنــا أخــذت مــن» مفعــول«جــاءت عــىل وزن  اسم مفعول مصفوفة

 .»ُصف«الفعل الثالثي املبني للمجهول 
ألهنــا أخــذت مــن» ولمفعــ«جــاءت عــىل وزن  اسم مفعول مبثوثة

َّبث«الفعل الثالثي املبني للمجهول  ُ«. 
»استـضعف«أخذت من الفعـل فـوق الثالثـي  اسم مفعول مستضعفون

ًبإبدال ياء املضارعة ميام مضمومة وفتح ما قبل
 .اآلخر

.عىل وزن فاعل» خلق«أخذ من الفعل الثالثي  اسم فاعل اخلالق
 .عىل وزن فاعل» برأ«ثي أخذ من الفعل الثال اسم فاعل البارئ
بإبدال ياء» ّصور«أخذ من الفعل فوق الثالثي  اسم فاعل ّاملصور

 .ًاملضارعة ميام مضمومة وكرس ما قبل اآلخر
مبالغة اسم  العزيز

 الفاعل
ــي  ــل الثالث ــن الفع ــز«أخــذت م ــىل وزن» ّع ع

 .فعيل
مبالغة اسم  احلكيم

 الفاعل
عـىل وزن» حكـم«أخذت مـن الفعـل الثالثـي 

 .عيلف
 .عىل وزن فاعل» قاد«أخذ من الفعل الثالثي  اسم فاعل القائد
 .عىل وزن فاعل» نجح«أخذمن الفعل الثالثي  اسم فاعل الناجح



 − ١٧٤ −

 قاعدة اشتقاقها نوعها املشتقات
مبالغة اسم  صبور

 فاعل
عــىل وزن» صــرب«أخــذت مــن الفعــل الثالثــي 

 .فعول
مبالغة اسم  مقدام

 فاعل
عــىل وزن» قــدم«أخــذت مــن الفعــل الثالثــي 

 .فعالِم
مبالغة اسم  بّهيا

 فاعل
عــىل وزن» هــاب«أخــذت مــن الفعــل الثالثــي 

 .َّفعال
مبالغة اسم  ّوثاب

 فاعل
عــىل وزن» وثــب«أخــذت مــن الفعــل الثالثــي 

 .َّفعال
بعـد» واسـى«أخذت من الفعل فـوق الثالثـي  اسم فاعل ٍمواس

ًإبدال ياء املضارعة ميام مضمومة وكرس ما قبـل
 .»ِموايس«اآلخر 

ــا  علاسم فا نازالت ــة«مفرده ــي» نازل أخــذت مــن الفعــل الثالث
 .عىل وزن فاعل» نزل«

بإبدال» شارك«أخذت من الفعل فوق الثالثي  اسم فاعل ِمشارك
ــل ــا قب ــيام مــضمومة وكــرس م ــضارعة م ــاء امل ًي

 .اآلخر
 



 − ١٧٥ −

 استخرج املشتقات الواردة يف األبيات الشعرية التالية, ):٢(السؤال 
 :قاعدة اشتقاقهّوبني نوع كل منها, ثم اذكر 

 :قال إلياس فرحات وهو يف املهجر
ٌيـــا عيـــد عـــدت وأدمعـــي منهلـــة َّ َ ـــاح ُ ـــني صـــوارم ورم ـــب ب ِوالقل ٍ ُ َ 
ُوالــصدر فارقــه الرجــاء فقــد غــدا ـــــصباح ُ ـــــال م ـــــت ب ـــــه بي ِوكأن ِ ٌ 
ـــضع اجلـــراح ًيمـيش األســى يف داخــيل مــتغلغال ـــني العـــروق كمب ِب ّ ِ ْ ِ 

 :وقال أبو الطيب املتنبي
ــا كــل شــهوةتركنــا أل ـــــا إال هبـــــن لعـــــاب َّطــراف القن ُفلـــــيس لن َّ 

ٍأعـز مكـان يف الـدنى رسج ســابح ُ ُّ ــاب ُّ ــان كت ــيس يف الزم ُوخــري جل ُ 
 :وقال أبو فراس احلمداين

ُلنــا الــصدر دون العــاملني أو القــرب ٌونحـــن أنـــاس ال توســـط بيننـــا ُ 
ُّأعز بني الـدنيا وأعـىل ذوي العـال  ُاب وال فخـرُوأكرم من فوق الـرت ُّ

 :قال أحدهم
ـــه ـــسود جوانب ـــل م ـــرأي كاللي ُال ِوالليــــل ال يــــنجيل إال بإصــــباح ُ ُ 
ِفاضمم مصابيح آراء الرجـال إىل ِ َ ِمصباح رأيك تزدد ضوء مـصباح ْ َِ ْ ِ 

 :وقال آخر
ـــا املخـــرج ٍ نازلــة يــضيق هبــا الفتــىَّولــرب ـــد اهللا منه ـــا وعن ُذرع ً 

 :وقال آخر
ِمأوى الضعيف, وموئل املـسكني ِبساحها ُحللت وقد ُدمشق أضحت َِ 



 − ١٧٦ −

 :وقال آخر
ّوإين لـــسهل مـــا تغـــري شـــيمتي  والنقض بالفتل الدهر ليايل ُرصوف ٌ

 :وقال آخر
ُويف األرض عن دار القىل متحول ٌواصل ُحبالك رثت إن الناس ويف َّ ُ ِ ِ 

 :اإلجابة
 

 قاعدة اشتقاقها نوعها املشتقات
ٌمنهلة بإبـدال يـاء» َّاهنل«ذ من الفعل فوق الثالثي أخ اسم مفعول َّ

 .ًاملضارعة ميام مضمومة وفتح ما قبل اآلخر
ج صارم  صوارم

 اسم فاعل
عـــىل وزن» رصم«أخـــذ مـــن الفعـــل الثالثـــي 

 .فاعل
 ج رمح رماح

 اسم آلة
 سامعي ال قيايس

.فعالِعىل وزن م» صبح«أخذ من الفعل الثالثي  اسم آلة مصباح
بإبـدال» تغلغـل«أخذ من الفعل فـوق الثالثـي  لاسم فاع متغلغل

.ًياء املضارعة ميام مضمومة وكرس ما قبل اآلخر
َعىل وزن مفعل» بضع«أخذ من الفعل الثالثي  اسم آلة ِمبضع ْ ِ. 
مبالغة اسم  ّجراح

 فاعل
.َّعىل وزن فعال» جرح«أخذ من الفعل الثالثي 



 − ١٧٧ −

 قاعدة اشتقاقها نوعها املشتقات
 الثالثــي التــاممــن الفعــل» أفعــل«أخــذ عــىل وزن  اسم تفضيل ُّأعز

املثبت املبني للمعلوم القابل للتفـاوت املتـرصف,
 .»َّعز« الصفة منه عىل وزن أفعل وهو فعل تليس

.عىل وزن فاعل» سبح«أخذ من الفعل الثالثي  اسم فاعل سابح
»أخري«ولكنه خفف من » أفعل«أخذ عىل وزن  اسم تفضيل خري

 املبنيإىل خري وهو من الفعل الثالثي التام املثبت
للمعلــوم القابــل للتفــاوت املتــرصف وليــست

 »خار«الصفة منه عىل وزن أفعل وهو الفعل 
مبالغة اسم  جليس

 الفاعل
ــي  عــىل وزن» جلــس«أخــذ مــن الفعــل الثالث

 .فعيل
»ُّأعــز«عــىل وزن أفعــل » َّعــز«أخــذ مــن الفعــل  اسم تفضيل ُّأعز

وهو فعل ثالثي تام مثبت مبني للمعلوم, قابـل
, متــرصف, ليــست الــصفة منــه عــىلللتفــاوت

 .»أفعل«وزن 
»أعـىل«عـىل وزن أفعـل » عـال«أخذ من الفعل  اسم تفضيل أعىل

وهو فعل ثالثي تام مثبت مبني للمعلوم, قابـل
للتفــاوت, متــرصف, ليــست الــصفة منــه عــىل

 .»أفعل«وزن 



 − ١٧٨ −

 قاعدة اشتقاقها نوعها املشتقات
»أكـرم«عـىل وزن أفعـل » كرم«أخذ من الفعل  اسم تفضيل أكرم

 مثبت مبني للمعلوم, قابـلفعل ثالثي تاموهو 
للتفــاوت, متــرصف, ليــست الــصفة منــه عــىل

 .»أفعل«وزن 
َّمسود بإبدال ياء» َّاسود«أخذ من الفعل فوق الثالثي  اسم مفعول َ

 .ًاملضارعة ميام مضمومة وفتح ما قبل اآلخر
.ِعىل وزن مفعال» صبح«أخذ من الفعل الثالثي  اسم آلة مصباح
عـىل وزن فاعـل» نـزل«ن الفعل الثالثي أخذ م اسم فاعل نازلة

 .والتاء عالمة التأنيث
املضموم العـني» خرج«أخذ من الفعل الثالثي  اسم مكان املخرج

َمفعل«يف املضارع عىل وزن  ْ َخمرج: »َ ْ َ. 
املعتــل اآلخــر» أوى«أخــذ مــن الفعــل الثالثــي  اسم مكان مأوى

َمفعل«عىل وزن  ْ  .َمأوى: »َ
عـىل وزن» ضـعف«من الفعل الثالثـي أخذت  صفة مشبهة ضعيف

 .»فعيل«
املعتل اآلخر عىل» وأل«أخذ من الفعل الثالثي  اسم مكان موئل

ِمفعل«وزن  ْ ْموئل: »َ َ. 
من باب كرم» سهل«أخذت من الفعل الثالثي  صفة مشبهة سهل

ٌعىل وزن فعل ْ ٌسهل: َ ْ َ. 



 − ١٧٩ −

 قاعدة اشتقاقها نوعها املشتقات
عـىل» َّحتـول«أخذت مـن الفعـل فـوق الثالثـي  اسم مكان لَّتحوُم

 .وزن اسم املفعول

א–א

َّ دل عىل املشتقات العاملة فيام ييل واذكر نوعها, ثم أرش ):١(السؤال 
 :إىل معموهلا, واذكر القاعدة

ًوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة}: قال تعاىل َ َ ِْ َ ِ ْ َ ََ ْ ِ ٌ ْ َِ ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َz 
 .]٣٠: البقرة[

ُّإذ قال رب} َ َ َ ْ ٍك للمالئكة إين خالق برشا من طنيِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ًَ َ ٌِّ َ ِ َ َ ْ َz ]٧١: ص[. 
ٌوما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ رشابه وهذا ملح أجاج} َ ٌ َ ُ ُ ٌ ْ َ َ َُ ْ ِْ َِ ُ ْ ََ ََ َ ٌ َ َ َ ْ ٌَ َ ِ ِ َz 

 .]١٢: فاطر[
َّأمل تر أن } َ ََ َ ْ ْ أنزل من السامء ماء فأخرجنا به ثمرات خماهللاََ َُ ٍ ِ َِ َ َ ً َ َ ََّ َِ َ ْ َْ َ ِ َ ْ َتلفا ألواهنا َ ُ َ ْ َ ً ِ َ

ٌومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود ُ َ َ َ ٌ ُ َ َ َُ َ ُ ٌِ َِ َ ْ َ ٌ ِ َ َْ ْ ُ ٌُ ِ ِ ْ ِz ]٢٧: فاطر[. 
َيوم خيرجون من األجداث رساعا كأهنم إىل نصب يوفضون} ً َُ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ ْ ٍَ ُ ََ ِ ْ َّ ُ َُ ََ ََ ْ ْ d 

َخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك  ِ ِ َِ ٌ ُ ًَّ ْ ْ ْ ُُ َ ْ ََ َُ َ َاليوم الذي كانوا يوعدونَ ُ َُ ُ ْ ََ ِ َّ ُْz ]املعارج :
٤٤ – ٤٣[. 

ُال يكن غريك أقرب إليه اخلري منه إليك«: ًقال أحدهم ناصحا َُ ْ«. 



 − ١٨٠ −

 :اإلجابة
املشتقات 
 قاعدة اشتقاقها امعموهل نوعها العاملة

عمل اسم الفاعل عمل فعله املتعدي ًخليفة اسم فاعل ٌجاعل
ًفأخـذ مفعـوال بـه أل» جعل« نـه دالَ

ــد عــىل احلــال أو االســتقبال ومعتم
 .عىل مبتدأ

»سائغ«رشابه فاعل من اسم الفاعل  ُرشابه اسم فاعل سائغ
»سـاغ«ألنه أخذ من الفعـل الـالزم 

وعمل عمـل فعلـه الـالزم ألنـه دال
 .عىل احلال ومعتمد عىل موصوف

ألنه» خمتلف«فاعل من اسم الفاعل  ُألواهنا اسم فاعل ًخمتلفا
»اختلــف« الفعــل الــالزم أخــذ مــن

ًوعمل عمل فعله الالزم فأخذ فاعال
ــه دال عــىل احلــال ومعتمــد عــىل ألن

 .موصوف
ألنه» خمتلف«فاعل من اسم الفاعل  ُألواهنا اسم فاعل خمتلف

»اختلــف«أخــذ مــن الفعــل الــالزم 
ًوعمل عمل فعله الالزم فأخذ فاعال
ــه دال عــىل احلــال ومعتمــد عــىل ألن

 .موصوف



 − ١٨١ −

املشتقات 
 قاعدة اشتقاقها امعموهل نوعها العاملة

ُأبصارهم سم فاعلا ًخاشعة »خاشــعة«فاعــل مــن اســم الفاعــل  ُ
»خـشع«ألنه أخذ من الفعل الالزم 

ًفأخذ فاعال ألنه دال عىل االستقبال
 .ومعتمد عىل مبتدأ

ألنـه» أقـرب«فاعل اسـم التفـضيل  ُاخلرياسم تفضيل أقرب
يصح أن يأيت يف موضعه فعل بمعناه

ــو فعــل  ــرب«وه ــرب» يق مكــان أق
 .عد هنيوجاء اسم التفضيل ب

َّ دل عىل املشتقات العاملة يف األبيات الشعرية التالية, ):٢(السؤال 
 :واذكر نوعها, ثم أرش إىل معموهلا, واذكر القاعدة

 :قال األخطل الصغري يف حلب
ـــضبا نسلوا ما َمحدان من ِالصيد ُمالعب ـــة واألشـــبال والق َإال األهل َ 

ــا ــان هبجته ــىل األوط ــالعني ع َاخل  ِ عــىل أرماحهــا القــصباَوالــرافعني ِ
 :وقال بشار بن برد

ًإذا كنــت يف كـــل األمــور معاتبـــا ِ ِّ ــه َ ــذي ال تعاتب ُصــديقك مل تلــق ال ِ ُ ََ َ 
 :وقال آخر

ٌإذا ما أتت مـن صـاحب لـك زلـة َ ٍ ِفكـــن أنـــت حمتـــاال لزلتـــه عـــذرا ْ ِ ً ْ 



 − ١٨٢ −

 :وقال آخر
ُوبعـــض الـــداء ملـــتمس شـــفاه ٌِ َ ِ ــــه شــــفاء ُ ــــيس ل ُوداء احلمــــق ل ُِ ِ 

 :وقال آخر
ِومل يمت من يرى بـاخلري مـذكورا ُخصائله ًمذموما َعاش من َعاش ما ُ َْ ُ 

 :وقال آخر
ــــه ــــود عواقب ــــك حمم ــــل عتب ُلع ٌ ََ ــل َّ ــام صــحت األجــسام بالعل ُورب ِ 

 :وقال آخر
ــة أحــساهبم ــيض الوجــوه كريم ُب ٌ ِ ــراز األول ُ ــن الط ــوف م ِشــم األن ِ ِ ُّ ُ 

 :وقال آخر
ٌرقـــاق النعـــال طيـــب ِّ ِ ِّ ــسباسب ُ حجـــزاهتمُ ــوم ال ــان ي ــون بالرحي ِحيي َ ِ ُّ ُ 

 :وقال آخر
ُرب مهـــــزول ســـــمني عرضـــــه ٌْ ِ ٍ ُوســمني اجلــسم مهــزول احلــسب َّ ِ ُ 

 :وقال آخر
ــل ضــامرة ــاق اخلي ــني عت ــا راكب ًي ِ ُكأهنــــا يف جمــــال الــــسبق عقبــــان َ ِ 

 :وقال آخر
َيـــا أهيـــا الرجـــل املعلـــم غـــريه ِ ِّ ِهـــال لنفـــسك كـــان ذا التعلـــي ُ  ُمَّ

 



 − ١٨٣ −

 :اإلجابة
املشتقات
 قاعدةال امعموهل نوعها العاملة

ّألن اسم الفاعل حمىل بأل عمل عمل فعله َهبجتها اسم فاعل اخلالعني
 .ًاملتعدي فأخذ مفعوال به» خلع«

ّألن اسم الفاعل حمىل بأل عمل عمل فعله القصبا اسم فاعل الرافعني
 .ًاملتعدي فأخذ مفعوال به» رفع«

ألن اســــم الفاعــــل دال عــــىل احلــــال أو َصديقك سم فاعلا ًمعاتبا
 »اسم كان«االستقبال ومعتمد عىل مبتدأ 

ألن اســــم الفاعــــل دال عــــىل احلــــال أو عذرا اسم فاعلً حمتاال
 »اسم كان«االستقبال ومعتمد عىل مبتدأ 

ــول» شــفاه« ِشفاهاسم مفعول ملتمس ــن اســم املفع ــب فاعــل م نائ
 املبنــيالــذي أخــذ مــن الفعــل» ملــتمس«

ِالتمس«للمجهول  وهـو دال عـىل احلـال» ُ
 .أو االستقبال ومعتمد عىل مبتدأ

نائب فاعـل مـن اسـم املفعـول» خصائله« خصائلهاسم مفعول ًمذموما
ــذموم« ــي» م ــذي أخــذ مــن الفعــل املبن ال

َّذم«للمجهــول  وهــو دال عــىل احلــال أو» ُ
 .االستقبال ومعتمد عىل موصوف



 − ١٨٤ −

املشتقات
 قاعدةال امعموهل نوعها العاملة

نائــب فاعــل مــن اســم املفعــول» عواقبــه« هُعواقباسم مفعول حممود
ــود« ــي» حمم ــل املبن ــن الفع ــذي أخــذ م ال

ِمحد«للمجهول  وهو الدال عىل احلال أو» ُ
.»َّاسم لعل«االستقبال ومعتمد عىل مبتدأ 

فاعـل للـصفة املـشبهة كريمـة» أحساهبم« ُأحساهبمصفة مشبهة كريمة
عـىل وزن» كـرم«ألهنا مـن الفعـل الـالزم 

 عــىل احلــال أو االســتقبالفعيــل, ودالــة
 .وتعتمد عىل مبتدأ

ٌطيب »َّطيـب«فاعل للصفة املشبهة » حجزاهتم« ُحجزاهتمصفة مشبهة ِّ
وهـي دالـة» طاب«ألهنا من الفعل الالزم 

عــىل احلــال أو االســتقبال وتعتمــد عــىل
 .مبتدأ

»ســمني«فاعـل للــصفة املـشبهة » عرضـه« عرضهصفة مشبهة سمني
عـىل وزن» سـمن«زم ألهنا من الفعل الـال

فعيل وهي الدالة عىل احلال أو االسـتقبال
 .وتعتمد عىل موصوف



 − ١٨٥ −

املشتقات
 قاعدةال امعموهل نوعها العاملة

مفعول به من اسم الفاعل راكبـني,» عتاق« عتاق اسم فاعل راكبني
ألن اسم الفاعل مأخوذ من الفعل املتعـدي

ًفيأخذ مفعوال بـه, وهـو دال عـىل» ركب«
 .احلال

ــريه« َغريه اسم فاعل ّاملعلم ــه » غ ــول ب ــممفع ــن اس ــصوب م من
الــذي أخــذ مــن الفعــل» املعلــم«الفاعــل 
َ, وقد عمل عمل فعله ألنه»َّعلم«املتعدي 
 .ّحمىل بأل

א– »א«א

 استخرج األلفاظ املمنوعة من الرصف فيام ييل, واذكر ):١(السؤال 
 .سبب املنع

ِوإذ قال إبراهيم ألب}: قال تعاىل َ ِ ُ َِ ْ َِ َِ َ َيه آزر أتتخذ أصناما آهلة إين أراك ْ َ ََ َ َِّ َِ ً ً َُ ِ ِ َِ ْ َّ َ
ٍوقومك يف ضالل مبني ِ ُ ٍَ َ ِ َ ْ ََz ]٧٤: األنعام[. 

ُلقد نرصكم }: وقال َُ َ َ ْ َ ٍ يف مواطن كثريةاهللاَُ ِ َِ َ َ َ َ ِz ]٢٥: التوبة[. 
َوهلم فيها منافع ومشارب أفال يشكرون}: وقال َُ َ َ ُْ ْ ََ ُ َ ُ َ ََ ِ ِ َِ ُ َz ]٧٣: يس[. 

ِبدأت حركة الرتمجة يف «: ديث عن الرتمجة عند العربجاء يف احل ُ
َعرص بني أمية, فقد استعان خالد بن يزيد بن معاوية بأصطفان املرصي كي  َ َِ َ ُُ ِ



 − ١٨٦ −

ِينقل إليه بعض الكتب يف الكيمياء من اليونانية, وكان من عمر بن عبد  ِ َ َ َ
ِالعزيز مثل ذلك حيث استعان ببعض أطباء االسكندرية ِ َ ُ. 

ِ العبايس نشطت حركة النقل من اليونانية عىل يدِويف العرص ِ ُ ْ َ أطباء من ِّ
ُوكان جرجيوس بن بختيشوع . َّيسابور ويف حرانالرسيان عاشوا يف جند ُ

َواحدا من مشاهري كثريين نبغوا يف الطب والرتمجة, فاستدعاه أبو جعفر  ً
ِاملنصور وقربه, وظل أبناء جرجيوس وأحفاده يتمتعون بخدمة  ُ ُ ََّّ اخللفاء يف َ

ِالطب جيال بعد جيل, وكان أبو حييى بن البطريق أحد األطباء املشاهري  ِ َ ِ ُ ً
ِزمن املنصور, نقل هلم أهم التآليف الطبية ألكابر مشهورين من األطباء  َ َِّ ِ َ

ُاليونان مثل جالينوس وأبقراط ِ. 
َوقويت الرتمجة يف عهد هارون الرشيد, وبلغت أزهى عهودها زمن املأمون ِ ِ َِ ُ«. 

ِاحلمد هللاَِِّ فاطر الساموات واألرض جاعل }: قال تعاىل ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َّ ْ ََ ْ ِ َ ُ ًالئكة رسال َاملْ ُ ُ ِ َِ
َأويل أجنحة مثنى وثالث ورباع َ َ َ َ ُْ ََ ُ َْ ٍ ِ َ ُِz ]١: فاطر[. 

َفمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر}: وقال َ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ ً َ ٍَ َِ َ ُ ْ َz 
 .]١٨٤: البقرة[

 :وجاء يف احلديث الرشيف
ُما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به«:  ٌُ َ«. 
ًلغزوة يف سبيل اهللاِ أحب إيل من أربعني حجة«:  َّ ُّ ِ ٌ«. 
ٌمن رأى ظمآن فلريوه ففي كل كبد حرى أجر«:  َّ ٍ ِّ َ«. 
َوإذا حييتم بتحية فيحوا بأحسن منها«:  ٍُ«. 



 − ١٨٧ −

 :اإلجابة
 األلفاظ املمنوعة

 سبب املنع فمن الرص

 .مية وألنه اسم أعجميَالعل: منع من الرصف لسببني إبراهيم
َآزر  .مية وألنه اسم أعجميَالعل: منع من الرصف لسببني َ

منع من الرصف لسبب واحد وهو أنه عىل صيغة منتهى  مواطن
 .»عىل وزن مفاعل«اجلموع, بعد ألفه الساكنة حرفان 

و أنه عىل صيغة منتهى منع من الرصف لسبب واحد وه منافع
 .»عىل وزن مفاعل«اجلموع, بعد ألفه الساكنة حرفان 

منع من الرصف لسبب واحد وهو أنه عىل صيغة منتهى  مشارب
 .»عىل وزن مفاعل«اجلموع, بعد ألفه الساكنة حرفان 

 .العلمية والتأنيث يف اللفظ: منع من الرصف لسببني ّأمية
 .مية ووزن الفعلالعل: منع من الرصف لسببني يزيد
 .العلمية والتأنيث يف اللفظ: منع من الرصف لسببني معاوية
 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني أصطفان
َعمر َفعل«العلمية وألنه عىل وزن : منع من الرصف لسببني ُ ُ«. 
منــع مــن الــرصف لــسبب واحــد وهــو أنــه خمتــوم بــألف  أطباء

 .تأنيث ممدودة
 .العلمية والعجمة: ن الرصف لسببنيمنع م جنديسابور
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 األلفاظ املمنوعة
 سبب املنع فمن الرص

العلمية ويف آخـره ألـف ونـون : منع من الرصف لسببني َّحران
 .زائدتان

 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني جرجيوس
 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني بختيشوع
ــه  مشاهري ــو أن ــسبب واحــد وه ــرصف ل ــن ال ــع م ــىل وزن من ع

بعـد ألفـه الـساكنة  أي  اجلمـوعصـيغة منتهـى» مفاعيل«
 .ثالثة أحرف

منع من الرصف لسبب واحد وهو أنه عىل صيغة منتهى  أكابر
 .اجلموع, بعد ألفه الساكنة حرفان

 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني جالينوس
 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني أبقراط
 .لعجمةالعلمية وا: منع من الرصف لسببني هارون
ْالــصفة ووزن مفعــل مــن : منعــت مــن الــرصف لــسببني مثنى َ

 ).٢(العدد 
َثالث ورباع ــصفة ووزن فعــال مــن  ُ ــسببني ال ُمنعــت مــن الــرصف ل

 .٤ و٣العددين 
َأخر َالصفة ووزن فعل: منعت من الرصف لسببني ُ ُ. 
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 األلفاظ املمنوعة
 سبب املنع فمن الرص

الــصفة وألهنــا عــىل وزن : منعــت مــن الــرصف لــسببني شبعان
 .ؤنثها إذ املؤنث منها شبعىَفعالن وال تلحق التاء م

الــصفة وألهنــا عــىل وزن : منعــت مــن الــرصف لــسببني أحب
 .أفعل وال تلحق التاء مؤنثها

الــصفة وألهنــا عــىل وزن : منعــت مــن الــرصف لــسببني ظمآن
 .َفعالن وال تلحق التاء مؤنثها

ــسببني ّحرى ــرصف ل ــن ال ــت م ــث : منع ــا مؤن ــصفة وألهن ال
 .صفة عىل وزن فعالن» َّحران«

الـصفة وألهنـا صـفة عـىل : منعت مـن الـرصف لـسببني أحسن
 .وزن أفعل وال تلحق التاء مؤنثها

َّ دل عىل األلفاظ املمنوعة من الرصف يف األبيات ):٢(السؤال 
 :الشعرية التالية واذكر سبب املنع

 :قال الشاعر حممود غنيم
ِّقـــل للعروبـــة يـــا عروبـــة كـــربي ُ ــروان الت ِ ــد م ــز بمج ــد املع َجم ِ ِّ ــىُ  ق
ًمل يفــــصل التــــاريخ يومــــا بيننــــا ُ ِبــل زاد يف عقــد الــصالت ووثقــا ِ ِ 
ـــة ـــرص ملم ـــان م ـــت أجف ٌإن أرق ََ ْ َتــر كــل جفــن يف دمــشق مؤرقــا َّ ٍ َ 
ٌوإذا أصــاب دمــشق مكــروه تــرى ـــا ََ ُأحـــشاء مـــرص تكـــاد أن تتمزق َ 
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ــــتم ــــة زن ــــي أمي ــــني بن ــــا وارث ُي ُ ِ َ ُجمــــد اجلــــدود وزدمتــــوه رونقــــا ّ ْ ِ ِ َ 
ـــــةوأرى ل ـــــة خفاق ـــــرب راي ًيع َّ ً ــا َ ــسها أن ختفق ــري ال ــىل غ ــأبى ع  ُّت

 :قال الشاعر عيل حممود طه
ِأفقـــت عـــىل يـــوم أغـــر ســـعيد ًمرشقا َّريان ُالصبح حواك إن أخي َّ ٍ ُ 
 َنبــا فيــه جنبــي واســتحال رقــودي ًسادراَسهامنُالليلطواكإن أخي

 :قال شوقي
ـــــــاب ـــــــة احلمـــــــراء ب ٌوللحري ِ َّبكــــــل يــــــد مــــــرض ِ ٍ  ٍجة يــــــدقِّ

 :قال حافظ
ـــرام ذو أمل ـــرى األه ـــا يف ث ٍإذا دع ُأجابـــــه يف ذرا لبنـــــان منتحـــــب ِ َ 

 :قال أبو مايض
ُأال ليــــــت بلفــــــور أعطــــــاكم َُ ًبـــــــالدا لـــــــه ال بـــــــالدا لنـــــــا َ ً 
ُفلنــــدن أرحــــب مــــن قدســــنا ــــــــدنا ُ  ُّوأنــــــــتم أحــــــــب إىل لن

 :قال آخر
ُّومــــن يتــــشبث بالعــــداوة كفــــه  ُ شــك هالــكَبــأكرب منــه فهــو ال ِْ
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 :اإلجابة
 األلفاظ املمنوعة
 سبب املنع من الرصف

العلميــة وألنــه منتــه بــألف : منــع مــن الــرصف لــسببني مروان
 .ونون زائدتني

 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني مرص
 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني دمشق
 .يف اللفظالعلمية والتأنيث : منع من الرصف لسببني أمية
 .العلمية ووزن الفعل: منع من الرصف لسببني يعرب
ــسببني ّريان الــصفة ووزن فعــالن وال : منــع مــن الــرصف ل

 .تلحق التاء مؤنثها
الصفة ووزن أفعل وال تلحق : منع من الرصف لسببني َّأغر

 .التاء مؤنثها
ــسببني سهامن الــصفة ووزن فعــالن وال : منــع مــن الــرصف ل

 .هاتلحق التاء مؤنث
الصفة وألنه عىل وزن فعـالء : منع من الرصف لسببني محراء

 .»أفعل«مؤنث 
العلميــة وألنــه منتــه بــألف : منــع مــن الــرصف لــسببني لبنان

 .ونون زائدتني
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 األلفاظ املمنوعة
 سبب املنع من الرصف

 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني بلفور
 .العلمية والعجمة: منع من الرصف لسببني لندن
فة ووزن أفعل وال تلحق الص: منع من الرصف لسببني أرحب

 .التاء مؤنثها
الصفة ووزن أفعل وال تلحق : منع من الرصف لسببني أحب

 .التاء مؤنثها
الصفة ووزن أفعل وال تلحق : منع من الرصف لسببني أكرب

 .التاء مؤنثها
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%+ 
  املرفوعات وتدريبات عليها

  الفاعل  −  ًأوال

 نائب الفاعل  −  ًثانيا
 رباملبتدأ واخل  −  ًثالثا
 اسم كان وأخواهتا  −  ًرابعا

 خرب إن وأخواهتا  −  ًخامسا
 .ًالتوابع إذا كان املتبوع مرفوعا  −  ًسادسا
 تدريبات عىل املرفوعات  −  ًسابعا
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  شجرة املرفوعات

املرفوعات

 الفاعل

 نائب الفاعل

 املبتدأ

 اخلرب

 اسم كان وأخواهتا

 خرب إن وأخواهتا

 التوابع

 )ًإذا كان املتبوع مرفوعا(
 الصفة
 البدل
 التوكيد
 املعطوف
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% + 
  املرفوعات

ً أو اسام ,ً أو خربا, أو مبتدأ, أو نائب فاعل,ًيرفع االسم إذا كان فاعال
 إذا كان املتبوع , أو أحد التوابع, وأخواهتاً أو خربا ألن,لكان وأخواهتا

 .ًمرفوعا
يف » الواو«و» األلف يف املثنى«وعالمة رفع االسم الضمة وينوب عنها 

 .مجع املذكر السامل واألسامء اخلمسة برشط أن تضاف لغري ياء املتكلم

א–

سم مثل ا( هو اسم مسند إليه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه :تعريفه
َّودل عىل من فعل الفعل أو ) الفاعل والصفة املشبهة واملصدر واسم الفعل

ًقام به, ويكون مرفوعا دائام مثل ُغرد الطائر: ً َّ. 
 : يكون الفاعل:أنواعه
ًاسام ظاهرا مرفوعا −١ ً ً: 

ًبالضمة إذا كان مفردا أو مجع تكسري أو مجع مؤنث ساملا   −أ  ً
 مفرد  ُالقائدانترص : مثل

  تكسريمجع  األوالدتعب 
 مجع مؤنث سامل  ُالعامالتخرجت 
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 .نجح الطالبان: باأللف إذا كان مثنى مثل −ب 
ًبالواو إذا كان مجع مذكر ساملا أو اسام من األسامء اخلمسة   −ج  ً

 :مثل
 مجع مذكر سامل  املعتقلونأرضب 

 اسم من األسامء اخلمسة   من السفرأبوكعاد 
ًضمريا متصال بالفعل, والضامئر املتصلة بالفعل الت −٢ ي تقع ً

 :ًفاعال هي
 علموا وناموا وكتبوا: مثل  واو اجلامعة

 تقومني, اعميل, اكتبي: مثل  ياء املؤنثة املخاطبة
ِرشبت, ورشبت ورشبت: مثل  التاء املتحركة َ ُ 

َسمعنا أخبارك السارة: مثل  الدالة عىل الفاعل» نا« ْ 
َاملدرسات رشحن الدرس: مثل  نون النسوة َ ْ ُ 

  عملهامأخفقا يف: مثل  االثننيألف 

ًضمريا مسترتا جوازا إذا كان للغائب مثل −٣ ً  أو ,احلق يعلو: ً
ًمسترتا وجوبا إذا كان للمخاطب أو للمتكلم املفرد مثل ً: 

 »للمخاطب«  ْانتبه
 »للمتكلم«  ُأقوم بواجبي

ًمصدرا مؤوال مثل −٤   ابنهُنجاحّابنه أي رسه ينجح  أن هَّرس: ً
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 :تأنيث الفعل بالنظر للفاعل
 وبتاء ,ًل مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة يف آخر املايضإذا كان الفاع

 : وبنون النسوة يف آخر املضارع مثل, املضارعليف أواملضارعة 
ُجاءت سعاد وجتيء سعاد ُُ ْ 
 الشجرة أثمرت وتثمر

َالنساء يذهبن ْ ْ ُ 
 :جيب تأنيث الفعل يف حالتني

ًإذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غري منفصل عن الفعل بفاصل مثل −١ ً: 
 ُحرضت مريم

 .ُواملؤنث احلقيقي هو ما دل عىل أنثى يف اإلنسان أو احليوان
 :ًإذا كان الفاعل ضمريا يعود عىل مؤنث حقيقي أو جمازي مثل −٢

 .احلديقة أزهرت, فاحلديقة مؤنث جمازي
 .واملؤنث املجازي ما ال يتميز فيه الذكر من األنثى

 :جيوز تأنيث الفعل يف أربع حاالت
ً مؤنثا حقيقيا منفصال عن الفعل بفاصل مثلإذا كان الفاعل −١ ً ً: 

 َحرض اليوم سلمى أو حرضت اليوم سلمى
ًإذا كان الفاعل اسام ظاهرا جمازي التأنيث مثل −٢ ً: 

ُاخرض الشجرة أو اخرضت الشجرة َُّ َّ 

 :إذا كان الفاعل مجع تكسري للمذكر أو املؤنث مثل −٣
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ُجاءت الفتية والفتيات أو جاء الفتية والفتيات ُ 

 :ً كان الفعل جامدا مثلإذا −٤
ُنعم الطالبة أمرية أو نعمت الطالبة أمرية ٌُ ُِ 

 :مالحظات
َّيتقدم الفعل عىل الفاعل دائام مثل يسقط الثلج, أما إذا قدم الفاعل  −١ ً

 ويكون , فإن اجلملة تصبح اسمية,عىل الفعل نحو الثلج يسقط
 حمل ً ومجلة يسقط من الفعل والفاعل املسترت جوازا يف,الثلج مبتدأ
 .رفع خرب

 :حيافظ الفعل عىل إفراده قبل الفاعل املثنى أو اجلمع مثل −٢
 :ومن اخلطأ أن نقول. عاد املسافران وعاد املسافرون

َ عادا املسافران وعادوا املسافرون

 : ًحيذف الفعل وجوبا إن فرسه ما بعده مثل قوله تعاىل −٣
َوإن أحد من } َ َِ ٌ َ ْ ِرشكني استجارك فأجُاملِ َ َ َ َ َْ َ َ ِْ ُرهِ ْz ]٦: التوبة[ 

 .»استجارك«فاعل لفعل حمذوف يفرسه الفعل » ٌأحد«فكلمة 
: يأيت االسم املوصول واسم اإلشارة مبنيني يف حمل رفع فاعل مثل −٤

اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل » الذي«جاء الذي أقدره 
 .رفع فاعل

اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع » هذا«ُمات هذا العامل 
 .علفا
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ًيأيت الفاعل جمرورا لفظا مرفوعا حمال يف صيغة التعجب  −٥ ً ً » أكرم به«ً
 :ففي قولنا
ٍأكرم بزيد ًالباء حرف جر زائد, زيد اسم جمرور لفظا مرفوع حمال : ٍ ً ٍ
من, : أما بعد حروف اجلر.  ويف هذه الصيغة جيب اجلر,عىل أنه فاعل

ًالباء, الالم فيجر الفاعل لفظا ال حمال مثل ً: 
 ٍاء من أحدما ج

ِكفى ب} َ ً شهيدااهللاَِ ِ َz ]٤٣: الرعد[ 
َهيهات هيهات ملا توعدون} ُ َُ َِ َ ََ ْ َ َْ َz ]٣٦: املؤمنون[ 

א–

اسم املفعول أو ( هو اسم تقدمه فعل مبني للمجهول أو شبهه :تعريفه
َّوحل حمل الفاعل بعد حذفه مثل) املنسوب َّ: 
َأكرم  ِ  بني للمجهولتقدمه فعل م:   املتفوقُ

ُهذا هو الرجل املحمودة فعاله  »املحمودة«تقدم نائب الفاعل اسم املفعول :   ُ
ُّأقريش جده  .»ٌّقريش«تقدم نائب الفاعل املنسوب :   ٌ
 : يكون نائب الفاعل:أنواعه

ًاسام ظاهرا حاال حمل املفعول به إذا كان الفعل متعديا ملفعول  −١ ًّ ً ً
ُرشب الدواء: واحد مثل َ ِ َرشب الولد الدواء: ملةأصل اجل  ُ ُ 

 املفعول به األول ًإذا كان الفعل متعديا ألكثر من مفعول ينوب
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 :ً ويبقى غريه منصوبا مثل,ّحمل الفاعل
ًيظن األمر سهال ُ ُّ ًيظن القائد األمر سهال: أصل اجلملة  ُ َ ُ ُّ 

ًواالسم الظاهر يكون مفردا أو مثنى أو مجعا ً. 
ًضمريا متصال مثل −٢ ًمنحت جائزة: ً ُ ُ. 
ًمصدرا مترصفا خمتصا إذا كان الفعل املبني للمجهول مصوغا من  −٣ ً ً ً

ٌاحتفل احتفال عظيم: الفعل الالزم مثل ٌ ُ. 
ومجيع املصادر مترصفة ما عدا بعضها مثل سبحان ومعاذ فهام 
مصدران مالزمان للنصب واملصدر املختص هو ما أضيف أو 

 .وصف مثل االحتفال املهيب واحتفال القادة
ِّقل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن}: ًوال مثلًمصدرا مؤ −٤ َ َ ُِ ْ ِ ٌِ َ ْ َّ ََ َُ َ َّ َ َُ ِ ْz 

ٍ, أي أوحي إيل استامع نفر]١: اجلن[ ُ ّ. 
ًظرفا مترصفا خمتصا مثل −٥ ً ِصيم يوم اجلمعة: ً ُ. 
ًجارا وجمرورا مثل −٦ ِنظر يف األمر: ً ُ. 

املفعول : وهكذا ينوب عن الفاعل عند بناء الفعل املجهول كل من
ملصدر املترصف املختص أو املصدر املؤول أو الظرف به أو ا

 .املترصف املختص أو اجلار واملجرور
إن نائب : َّويف البندين اخلامس والسادس لعل األيرس أن يقال

) صيم الصوم يوم اجلمعة(الفاعل هو املصدر الرصيح املقدر أي 
 ).ٌنظر نظر يف األمر(و
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 . أحكامه كلها جيري نائب الفاعل جمرى الفاعل يف:مالحظة
א– א

املبتدأ واخلرب اسامن تتألف منام مجلة مفيدة هي مجلة اسمية : تعريفهام
ٌالسامء صافية, واالسم األول : مثل الذي تبتدئ به اجلملة هو » السامء«ُ

الذي تم به املعنى » صافية«أما االسم الثاين . »مبتدأ«َّحمدث عنه, ويسمى 
 .»ًخربا«يسمى فهو حمدث به, و

: واخلرب يطابق املبتدأ يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث مثل
ٌاملطر منهمر, الولدان نظيفان, الرجال مرسورون, األمهات متعلامت ُ ُ ٌ  وإذا ,ُ

ًمجعا لغري العاقل جيوز أن يكون خربه مجع مؤنث ساملا أو مفردا كان املبتدأ  ً ً
 .ٌ أو عاليةٌالقصور عاليات: ًمؤنثا مثل

   المبتدأ-١

 : يأيت املبتدأ:أنواعه
ًاسام مفردا أو مثنى أو مجعا, واالسم قد يكون اسام موصوال أو اسم   −أ  ً ًً ً

 :ًإشارة أو اسام من األسامء اخلمسة أو اسم رشط أو استفهام, مثل
 املبتدأ مفرد   واضحُّاحلق

 املبتدأ مثنى   عادالنالقاضيان
 املبتدأ مجع   خملصوناملدرسون

 املبتدأ اسم موصول   يقرأ الصحيفة عاملالذي



 − ٢٠٢ −

 املبتدأ اسم إشارة  ٌّ اخلرب سارهذا
 املبتدأ اسم من األسامء اخلمسة   منصفأبوك
ُ حيرتم نفسه حيرتمه اآلخرونمن ْ َ  املبتدأ اسم رشط جازم  ْ
َّ علم األسود املخيص مكرمة?من  املبتدأ اسم استفهام  َّ

ًضمريا منفصال مثل −ب   . من عذابناُ املنقذ لناأنت: ً
ًمصدرا مؤوال مثل  −ج  ٌ خري لكم أي صيامكم خري لكمتصومواأن : ً ٌُ. 

 :جميء املبتدأ نكرة
 :األصل يف املبتدأ أن يأيت معرفة, ولكنه يأيت نكرة يف حاالت أشهرها

 :َّإذا تقدم عليها اخلرب الظرف أو اجلار واملجرور مثل  −أ 
ٌعندك مال َ  تقدم الظرف:   َ
 واملجرورتقدم اجلار :   ُفيك أصالة

إذا كانت النكرة عامة وذلك إذا وقعت بعد االستفهام أو النفي  −ب 
 :مثل

ٌد خائب جمما  بعد نفي  ٌ
 بعد استفهام  ٌهل خملص يقول كلمة احلق?

 :إذا كانت النكرة خاصة بأن وصفت أو أضيفت مثل  −ج 
ْشجرة كبرية اقتلعت ٌ  وصفت النكرة  ٌ

ٌطالب علم واقف أمام الباب ٍ  أضيفت النكرة  ُ
 :قديم املبتدأ عىل اخلربمواضع ت
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 عىل اخلرب, وجيوز أن يتأخر عنه, ولكن جيب ّاألصل أن يتقدم املبتدأ
 :تقديم املبتدأ يف أربعة مواضع

 أسامء االستفهام: إذا كان املبتدأ من األلفاظ التي هلا الصدارة وهي  −أ 
 والرشط, وما التعجبية وضمري الشأن, وكم اخلربية, واملقرتن بالم

 :السم املوصول الذي اقرتن خربه بالفاء مثلاالبتداء, وا
ُمن الطارق? ِ  املبتدأ اسم استفهام  َ

{ w x y z {  | z  املبتدأ اسم رشط جازم 
 املبتدأ ما التعجبية  !َما أحىل الوفاء

 املبتدأ كم اخلربية  ٍكم كتاب يف مكتبتي
{ B C D z  املبتدأ ضمري الشأن 

ٌلطارق بطل  املبتدأ مقرتن بالم االبتداء  ٌ
 .املبتدأ اسم موصول اقرتن خربه بالفاء  الذي يقوم بواجبه فله مكافأة

 :إذا قرص املبتدأ عىل اخلرب مثل −ب 
َإنام } َّ ٌؤمنون إخوةُاملِ َ ْ ِ َ ُ ِ ْz ]١٠: احلجرات[ 

ٌ ما أنت إال عامل
إذا كان خرب املبتدأ مجلة فعلية فاعلها ضمري مسترت يعود عىل   −ج 

 :املبتدأ مثل
ًاملجد يتطلب جهدا وعرق  ًاُ

إذا كان املبتدأ واخلرب معرفتني أو نكرتني متساويتني يف التخصص   −د 
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 :مثل
ّصديقك عدوي ُ 

ًأكرب منك سنا أكثر منك جتربة ًُ ُ 
 :مواضع حذف املبتدأ

 :وجيب حذف املبتدأ يف أربعة مواضع
 :أن خيرب عنه بمخصوص نعم وبئس مثل  −أ 

ُنعم القائد أسامة  أي هو أسامة  ُ
ٌبئست املرأة هند  ٌدأي هي هن  ُ

ًإذا كان خربه نعتا مقطوعا للمدح أو الذم أو الرتحم مثل  −ب  ً: 
ُاقتد بعيل الشجاع ّ  نعت مقطوع للمدح  أي هو الشجاع  ِ
ُجتنب الوغد اللئيم  نعت مقطوع للذم  أي هو اللئيم  َ

ُارأف باألرملة املرضع  نعت مقطوع للرتحم  أي هي املرضع  ِ

ًإذا كان خربه مصدرا نائبا عن فعله مثل  −ج  ً: 
ٌيل وسمع وطاعة أي حايل صرب مجيل وأمري سمعٌصرب مج ٌ ٌ 

 :ًإذا كان خربه مشعرا بالقسم مثل  −د 
ٌيف ذمتي ألساعدنك عىل بلواك أي يف ذمتي عهد َّ َ ِ ُ 
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  »خبر المبتدأ« الخبر -٢

 : يكون اخلرب:أنواعه
ًاسام ظاهرا مفردا أو مثنى أو مجعا مثل −١ ً ً ً: 

 مفرد   املرتقىُصعبُاملجد 
 مثنى  َّفاراناملجرمان 

 مجع مؤنث سامل   عىل راحة املرىضٌساهراتُاملمرضات 
 مجع مذكر سامل   عىل راحة املرىضساهروناألطباء 

 مجع تكسري   إلعداد اجليلُمصانعُاملدارس 
ٌالكذب عاقبته وخيمة, مجلة عاقبته وخيمة مجلة : مجلة اسمية مثل −٢ ُ ُ

والبد من اشتامل اجلملة » الكذب«اسمية يف حمل رفع خرب املبتدأ 
 .ىل ضمري يربطها باملبتدأع

َاحلق يعلو وال يعىل عليه: مجلة فعلية مثل −٣ ُ مجلة يعلو من الفعل : ُّ
والبد من » ُّاحلق«والفاعل مجلة فعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ 

 .اشتامل اجلملة عىل ضمري يربطها باملبتدأ
 .العفو عند املقدرة: ًظرفا مثل −٤
ًجارا وجمرورا مثل −٥  .ُالعلم يف الصدور: ً
ًمصدرا مؤوال مثل −٦ َاملروءة أن تساعد املحتاج : ً َ  »ُمساعدة«ُ
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 :مواضع تقديم اخلرب عىل املبتدأ
 :ًيقدم اخلرب عىل املبتدأ وجوبا يف أربعة مواضع هي

إذا كان اخلرب من األلفاظ التي هلا الصدارة مثل أسامء االستفهام  −١
 :مثل

ُأين مصرينا? ومتى السفر? وكيف اخلالص? ُ ُ 
 :رب عىل املبتدأ مثلإذا قرص اخل −٢

 ٌإنام شاعر البحرتي
ُ ما الشاعر إال عمر

ًظرفا أو جارا وجمرورا(إذا كان اخلرب شبه مجلة  −٣ ً واملبتدأ نكرة غري ) ً
 :خمصصة مثل

ٌعندي مال ويل مطلب ٌ 

أن يعود عىل بعض اخلرب ضمري يف املبتدأ أي أن يتصل باملبتدأ  −٤
 :ضمري يعود عىل اخلرب مثل

 يف الدار صاحبها
 :مواضع حذف اخلرب

 :ًحيذف اخلرب وجوبا يف أربعة مواضع
 :ًإذا كان املبتدأ رصحيا يف القسم مثل −١

 خرب حمذوف» قسمي«لعمرك ألسهمن يف املرشوع أي 
ًإذا كان اخلرب كونا عاما وكان املبتدأ بعد لوال نحو −٢ ً: 
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 أي لوال املطر هاطل أو كائن أو موجود  لوال املطر ألتيتك
 :تي تفيد املصاحبة مثلبعد واو املعية ال −٣

ً حذف اخلرب وجوبا  أي كل إنسان وعمله مقرتنان  ُكل إنسان وعمله

 :مثلًإذا أغنت عن اخلرب حال ال تصلح أن تكون خربا  −٤
 َأي قبويل العذر حال وضوحه  ًقبويل العذر واضحا

ًوال يغني احلال عن اخلرب إال إذا كان املبتدأ مصدرا مضافا ملعموله أو  ً
 .ًافا ملصدر كام يف املثال الثايناسم تفضيل مض

ّسد الفاعل أو نائبه مسد اخلرب ّ: 
َّيكون االسم الواقع بعد املبتدأ فاعال أو نائب فاعل سادا مسد اخلرب إذا  َ َ ً ً

ًكان املبتدأ وصفا معتمدا عىل نفي أو استفهام مثل ٌما جمتهد ابنك وأمعاقب : ً ُ ٌ
 :ُاملخلص? والبد من مالحظة ماييل

ًشتق مفردا وتاليه مفردا جاز لنا أن نعرب املشتق مبتدأ إذا كان امل −١ ً
حسب أن يكون املشتق اسم فاعل (ًوما بعده فاعال أو نائب فاعل 

ًسد مسد اخلرب وأن يكون املشتق خربا مقدما وما ) أو اسم مفعول ً ّ ّ
 .ًبعده مبتدأ مؤخرا

َإذا كان املشتق مفردا وما بعده مثنى أو مجعا وجب أن يكون امل −٢ َ ً  شتقً
ّمبتدأ وأن يكون ما بعده فاعال أو نائب فاعل سد مسد اخلرب ّ ً. 

ًإذا كان املشتق مثنى أو مجعا وما بعده كذلك, وجب أن يكون  −٣
ًاملشتق خربا مقدما  .ًمبتدأ مؤخرا, وتاليه ً
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א–א מ א

يدخل عىل املبتدأ واخلرب أحد األفعال الناقصة التي ذكرناها يف الفصل 
 ويسمى املبتدأ هنا , فرتفع املبتدأ وتنصب اخلرب, وهي كان وأخواهتا,ولاأل

 .ً وهو اسم مرفوع دائام,اسم كان أو إحدى أخواهتا
 :أنواع اسم كان وأخواهتا

 :يكون اسم كان أو إحدى أخواهتا
ًاسام ظاهرا مفردا أو مثنى أو مجعا مثل −١ ً ً ً: 

 مفرد» ُّاجلو«اسم كان   ً ماطراُّاجلوكان 
 مثنى» املتهامن«اسم كان    مظلومنيتهامناملكان 
 مجع» الرجال«اسم كان    متأهبني للقتالُالرجالكان 

ًضمريا متصال مثل −٢ ًكنت مسافرا: ً  التاء املتحركة ضمري متصل:   ُ
 .اسم كان

ًضمريا مسترتا مثل −٣ اسم كان ضمري مسترت :   وكان عىل خطأ: ً
 .»هو«تقديره 

ًمصدرا مؤوال مثل −٤ املصدر   .هض بمسؤولياتناكان علينا أن نن: ً
 .ُهو اسم كان وتقديره النهوض» أن ننهض«املؤول 
 :مالحظات

ُوكان حقا علينا نرص }: جيوز أن يتقدم اخلرب عىل االسم مثل −١ ْ َ َ ْ َ ََ َ ً ّ َ َ
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َؤمننيُامل ِْ ِz ]٤٧: الروم[. 
 : وأن يتقدم عىل الفعل ما عدا ليس ودام وأفعال االستمرار مثل

ُشاعرا كان البحرتي ً 
 إن وما وال والت النافيات عمل ليس فرتفع املبتدأ وتنصب تعمل −٢

 :اخلرب مثل
ًإن أحد خريا من أحد إال بعمله ٌ 

ًما هذا برشا} ََ َ َ َz ]٣١: وسفي[ 
ً فال يشء عىل األرض باقياَّعزَت ٌ 

 ندم البغاة والت ساعة مندم
 عىل اخلرب وأال امأن يتقدم اسمه» ما«و» إن«ويشرتط يف عمل 

 .إالينتقض نفيهام ب
باإلضافة إىل الرشطني السابقني أن » ال«ويشرتط يف عمل 
 .يكون معموالها نكرتني
أن يكون اسمها وخربها اسمي » الت«ويشرتط يف عمل 
 .زمان وأن حيذف أحدمها

 :تزاد الباء يف خرب ليس وما نحو −٣
ِوما ربك بظالم للعبيد} ِِ َِ ُّ َْ ٍ َّ َ َ َ َz ]٤٦: فصلت[. 

 »ٍليس املغامر بمحمود«
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א–

 وترفع , فتنصب األول ويسمى اسمها,عىل املبتدأ واخلرب» إن«تدخل 
َّأن, كأن, لكن, ليت, لعل, ال: يف عملها» َّإن«الثاين ويسمى خربها, ومثل  َّ َّ َّ. 

 :ّسميت هذه األحرف مشبهة بالفعل ألهنا تفيد معنى الفعل
ٌّإن احلرية حق َ  كدالتأكيد أي أؤ» َّإن«تفيد  َّ

ٌعلمت أنك صادق  التأكيد أي أؤكد» َّأن«تفيد  َّ
ٌكأن الطبيعة عروس َ  التشبيه أي أشبه» َّكأن«تفيد  َّ

ٌعادل طالب ذكي لكنه مهمل ٌ  ستدركأاالستدراك أي » َّلكن«تفيد  ٌ
ٌليت الصبح قريب  التمني أي أمتنى» ليت«تفيد  َ
ٌلعل الفرج قريب َ  وأترقب أترجى أي والرتقب الرتجي »َّلعل« تفيد َّ
 أي أنفي) نفي اجلنس(النفي » ال«تفيد  َال رجل يف القاعة

 :أنواع خرب إن وأخواهتا
 : خرب إن وأخواهتانيكو
ًاسام ظاهرا مفردا أو مثنى أو مجعا مثل −١ ً ً ً: 

َإن احلياة   مفرد  ٌموقفَّ
َإن املجرمني   مثنى  فارانَّ

 مجع  قليلونَّإن املخلصني 
 :مجلة اسمية مثل −٢

ٌدرسة أبواهبا مغلقةَّإن امل َ ُ 
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 .َّيف حمل رفع خرب إن» ٌأبواهبا مغلقة«فجملة 
 :مجلة فعلية مثل −٣

ُإن امليسء سينال عقابه َ ُ َ َّ 
 .َّيف حمل رفع خرب إن» سينال عقابه«مجلة 

ًمصدرا مؤوال مثل −٤ ً: 
َّإن الرجولة أن تقول احلق َ َّ 

 .أي قولك يف حمل رفع خرب إن» تقولأن  «ُاملصدر املؤول
 :مثلًظرفا  −٥

َإن العفو عند املقدرة َّ 
ًجارا وجمرورا مثل −٦ ً: 

 َّإن املريض يف خطر
 :وفتحها» َّأن«مواضع كرس مهزة 

 إذا أمكن أن نؤوهلا هي واسمها وخربها بمصدر »َّأن«تفتح مهزة 
 :ًمرفوع أو منصوب أو جمرور, وقد يكون املصدر فاعال مثل

 ُأي رسين نجاحك  ّرسين أنك ناجح
 :نائب فاعل مثلوقد يكون املصدر 

ٌقل أوحي إيل أنه استمع نفر} َ ْ َّ ََ َُ َ ََّ ُ َ َُ ِ ِ ْz ]ُأي أوحي استامع  ]١: اجلن 
 :ًوقد يكون املصدر مفعوال به مثل

َأي علمت سفرك  ٌعلمت أنك مسافر ُ 
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 :ًوقد يكون املصدر جمرورا مثل
 أي الجتهاده  ًأعطيته جائزة ألنه جمتهد

ّإذا حلت حمل اجلمل» َّإن«وتكرس مهزة   :ة وذلك إذا وقعتَّ
 :يف بداية الكالم مثل −١

َّإن } َ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عىل العاملنياهللاَِ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْْ َ ََ َ ً َ ََ ْ َ َ َِ ِ ُz 
 ]٣٣: آل عمران[

 :بعد أال مثل −٢
َأال إن أولياء } َ ِْ َ ََّ ْ ال خوف عليهماهللاِِ ِ ْ َْ َ ٌ َz ]٦٢: يونس[ 

 :بعد القول مثل −٣
َإذ قال ربك} ُّ َ َ َ ْ ٍ للمالئكة إين خالق برشا من طنيِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ًَ َ ٌِّ َ ِ َ َ ْz ]٧١: ص[ 

 :مثل» حتى االبتدائية«بعد  −٤
ِرضب عن الطعام حتى إنه مل يأكل منذ أربعة أيامأ ْ. 

 :مثل» واو احلال«بعد  −٥
ٌأعطيت املحارضة وإين ملتعب َ ُ. 

 :ًجوابا لقسم مثل −٦
ِواهللاِ إنك ملخلص يف عملك ٌ. 

 :صدر صلة أو صفة −٧
ِإين معجب بخلقهاحرضت التي   صدر صلة  ٌ

ًلقيت طبيبا إنه ماهر  صدر صفة  ُ



 − ٢١٣ −

 :كان يف خربها الم االبتداء مثل −٨
َ يشهد إن املنافقني لكاذبونَواهللاُ} َُّ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُ ِ ُ ْz ]١: املنافقون[ 

 :ًخربا عن اسم ذات مثل −٩
 .بيتك إنه نظيف

َّختفيف إن وأن وكأن ولكن َّ َّ ََّ َ ِ: 
َّختفف إن وأن وكأن ولكن َّ َّ  : وتطبق عليها عند التخفيف األحكام التاليةَّ

َّإن«جيوز عند ختفيف  −١  :اإلعامل واإلمهال والثاين أكثر مثل» ِ
ٌّإن حممدا نبي وإن حممد لنبي ٌٌّ ْ ً ْ 

 .ًوإذا أمهلت دخلت الالم عىل اخلرب فرقا بني اإلثبات والنفي
َّإذا خففت أن وكأن فال هتمالن, غري أن اسمهام يكون ضمري −٢ َّ َ َِّ َ ْ ُ 

 :الشأن املحذوف مثل
َوآخر دعواهم أن احلمد هللاَِِّ رب العاملني} ِْ َِ َْ ِّ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُُ ِ َ ُz ]أي أنه ]١٠: يونس ,

 :ومثل قول الشاعر
ًزعم الفرزدق أن سـيقتل مربعـا ْ ُأبــرش بطــول ســالمة يــا مربــع ُُ ٍ ِ ْ 

ِفجعلناها حصيدا كأن مل تغن باألمس}: ومثل ْ َ َْ ِ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ً ََ ِ َ َ ْz ]٢٤: يونس[. 
ْإذا خففت  −٣ َ ِّ  :هتمل مثل» َّلكن«ُ

ٌزيد عامل لكن ابنه جاهل ُ ْ ٌ ٌ 
 :َّكف إن وأخواهتا عن العمل

الزائدة كفتها عن العمل وأزالت » ما«إذا اتصلت إن وأخواهتا بـ



 − ٢١٤ −

 :اختصاصها باألسامء مثل
ٌإنام أنا برش مثلكم يوحى إيل أنام إهلكم إله واحد} َّ َ َِّ َِ ٌ َ ُ ََ ُِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ َُ ُُ َ َ ََ ْ ٌ َz ]١١٠: الكهف[ 

ِكأنام يساقون إىل املوت} ْ َُ َ ِ َ ُ َ َ َّ َ َz ]٦: األنفال[ 
 »ٍولكنام أسعى ملجد مؤثل«

فيجوز إعامهلا وإمهاهلا وال يزول اختصاصها » ليت«ويستثنى من ذلك 
 :باألسامء مثل

ٌليتام احلق كامل ٌليتام احلق كامل  أو  َّ ُّ 
 :مالحظات

ً إذا كان ظرفا أو جارا َّال يتقدم خرب أن وأخواهتا عىل االسم إال −١ ً
 :ًوجمرورا مثل

ْإن إلينا إياهبم } ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َّ Ç ْثم إن علينا حساهبم ُ َ َ َِّ َ ْ َ َ َّ ُِz ]٢٦ – ٢٥: الغاشية[ 
 :تدخل الم االبتداء عىل خرب إن مثل −٢

ِإن ريب لسميع الدعاء} َ ُّ ُ ِِّ َ ََ َّ ِz ]٣٩: إبراهيم[ 

א– א א א

 العطف والنعت والبدل والتوكيد, فإذا كان املعطوف: بالتوابعونقصد 
ًعليه مرفوعا كان املعطوف مرفوعا, وإذا كان املنعوت أو املوصوف مرفوعا  ً ً
ًكانت الصفة أو النعت مرفوعة, وإذا كان املبدل منه مرفوعا كان البدل 

ًمرفوعا, وإذا كان املؤكد مرفوعا كان التوكيد مرفوعا مثل ً ً: 



 − ٢١٥ −

ٌمد وخالدنجح حم  .فهو مرفوع مثله» حممد«معطوف عىل » ٌخالد«: ٌ
ُعاد القائد املخلص » القائد«نعت للمنعوت أو املوصوف » املخلص«: ُ

 .فهو مرفوع مثله
ًكان اخلليفة عمر بن عبد العزيز عادال » اخلليفة«بدل من » ُعمر«: ُ

 .مرفوع مثله
َحرض املدير نفسه املباراة ُ ُ فهو مرفوع مثله » ديرامل«توكيد لـ» ُنفسه«: َ
ًوسنفرد للتوابع فصال خاصا ً. 

א–

ّ دل عىل املرفوعات فيام ييل وبني نوعها):١(مترين  َّ: 
َوسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حتى إذا جاءوها }: قال تعاىل ُ َ َ َُ َ َ َ َ ََ ً َِ َِّ ُ َّ َ َ ِ َِّ َ
َفتحت أبواهبا ُ َ ْ ََ ْ ِ ُz ]٧١: الزمر[. 

َا أهيا الذين آمنوا إنام اخلمر وَي} َ َُ ْ َ َ ُّْ َّ ِ ُ ِ َّ َ ْيرس واألنصاب واألزالم رجس من َاملَ ٌ ْ َ ُ َ َ ِْ ِِ ُ ْ َ َْ ْْ ُ
َعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ْ َ َُ َ ُ ُ ْ ِْ ُ َْ َُ َّ َ ِ ِ َّ ِ َz ]٩٠: املائدة[. 

ِتلك آيات الكتاب احلكيم} ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ ُْ َ َz ]١: يونس[. 
ُيوم ينظر } َُ ْ َ ْ َرء ماَاملَ ُ ً قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباْ ُ ََ ُ َُ َ َ َُّ ْْ ُ ِ ِْ َ َ َ ُ ََ ْ َُz 

 .]٤٠: النبأ[
َقل لن يصيبنا إال ما كتب } َ ُ َْ َ َ َّ ِ َ ِ َ ْ َ لنا هو موالنا وعىل اهللاُُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ِ فليتوكل اهللاَِ َّ َ ََ ْ َ

َؤمنونُامل ُ ِ ْz ]٥١: التوبة[. 



 − ٢١٦ −

ِلينفق ذو سعة من سعته} ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َُ َ ُ ْ ْz ]٧ :الطالق[. 
ٌوابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم} ُِ َِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ َّْ َ ْz ]٨٤: يوسف[. 
ُ عنده حسن َواهللاُ} ُ ُْ َ ْ  .]١٤: آل عمران[ zِآبَاملِ
َوبينهام} ُ ْ َ ٌحجاب ََ َ َوعىل ِ َ ِاألعراف َ َ ْ َ ٌرجال ْ َ َيعرفون ِ ُ ِ ْ ْبسيامهم ُكال َ َُ ِ ِz ]٤٦: األعراف[. 
ُوإذا برش أحدهم باأل} ْ ِ ْ ُ ُ َ ُ ََ َ ِّ َ ٌنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيمِ ْ ُِ َ َ َ ّ َ ُ ُ ْ َُ ً َ ََّ ْz ]٥٨: النحل[. 
َلقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني} ِ ِ ِ ِ َِّ ٌُ َ َ َ ُْ ِ َ ِ َ ََ ْ َz ]٧: يوسف[. 
ًوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة} َ َ ِْ َ ِ ْ َ ََ ْ ِ ٌ ْ َِ ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َz ]٣٠: البقرة[. 

 :اإلجابة
 نوعها املرفوعات

 اسم موصول يف حمل رفع نائب فاعل »ينالذ«
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل »كفروا« يف واو اجلامعة

 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل»جاؤوها«واو اجلامعة يف 
 نائب فاعل أبواهبا
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل »آمنوا«واو اجلامعة يف 
 مبتدأ مرفوع اخلمر

 »اخلمر«معطوفة عىل أسامء امليرس واألنصاب واألزالم
 .»اخلمر«خرب املبتدأ  رجس
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل »اجتنبوه«واو اجلامعة يف 
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل»تفلحون«واو اجلامعة يف 



 − ٢١٧ −

 نوعها املرفوعات
 »لعلكم«يف حمل رفع خرب  »تفلحون«مجلة 

 اسم إشارة يف حمل رفع مبتدأ تلك
 »تلك«خرب املبتدأ  آيات
 رفوع بالضمةفاعل م ُاملرء
فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى وحذفت النون يداه

 لإلضافة
 فاعل مرفوع بالضمة ُالكافر

 يف حمل رفع خرب ليتني »ًكنت ترابا«مجلة 
 ضمري متصل يف حمل رفع اسم كنت »كنت«التاء يف 
 فاعل» أنت«ًضمري مسترت فيه وجوبا تقديره  »قل« يف الضمري
 السكون يف حمل رفعاسم موصول مبني عىل ما

 فاعل
 »فاعل مرفوع بالضمة«لفظ اجلاللة  اهللا
 ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ هو
 خرب املبتدأ مرفوع بالضمة املقدرة عىل األلف موالنا
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر املؤمنون

 .سامل
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من ذو

 .مسةاألسامء اخل



 − ٢١٨ −

 نوعها املرفوعات
فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى عيناه

 وحذفت النون لإلضافة
 ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ هو
 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة كظيم
 لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع اهللا
 » حسن«ظرف متعلق بخرب مقدم ملبتدأ مؤخر  عنده
 مبتدأ مؤخر حسن

 »اهللا«ل رفع خرب املبتدأ يف حم »عنده حسن املآب«مجلة 
 »حجاب«ظرف متعلق بخرب مقدم ملبتدأ مؤخر  بينهام
 مبتدأ مؤخر مرفوع حجاب

جار وجمرور متعلقان بخرب مقدم ملبتدأ مؤخر عىل األعراف
 »رجال«

 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة رجال
 ضمري متصل يف حمل رفع فاعل »يعرفون«الواو يف 

 الضمةنائب فاعل مرفوع ب ُأحدهم
 ّاسم ظل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وجهه
 خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة كظيم
 اسم كان مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة آيات
 فاعل مرفوع ربك
 .إن مرفوع بالضمةخرب  جاعل



 − ٢١٩ −

 :َّ دل عىل الضامئر الواقعة يف حمل رفع فيام ييل واذكر نوعها):٢(مترين 
َنا عرضنا األمانة عىل الساموات واألرض واجلبال فأبني ِإ}: قال تعاىل َ ْ َْ ْ َ َّ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ْ ِ ْ ِْ َ َ ََّ

ِأن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإل ْ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َْ َِ ِْ َ ْْ َ ًنسان إنه كان ظلوما جهوالَْ ُ َ ًُ َ َ ُُ َ َّ ِْ َz 
 .]٧٢: األحزاب[

َإىل } ُ مرجعكم مجيعا فينبئكم بام كاهللاِِ َ ْ ْ ْ َِ ُ ُُ َِّ ُ َُ َ ً ِ َنتم تعملونِ ُ َ ْْ َ ُ ْz ]١٠٥: املائدة[. 
َواتقوا يوما ترجعون فيه إىل } ِ ِ ِ َ ً ُُ َ ْ َ َْ ُ ْ ثم توىف كل نفس ما كسبت وهم ال اهللاَِّ َ َ َُّ َ َ َْ َ ٍُ ْ َُ ُُّ َّ
َيظلمون ُْ َ ُz ]٢٨١: البقرة[. 

َكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خ} َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ُ ًُ َْ ُ َُ َ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ََ ُ ْ َِ ٌْري ِ
َلكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو رش لكم و َ َ ْ ُّ َْ َ ُْ َُ ٌَّ َ ُ ً َْ ِ ُ َ َ يعلم وأنتم ال تعلموناهللاَُ ُ ْ َُ َْ َ ْ ََ ُ ْ َz 

 .]٢١٦: البقرة[
َوأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم وال } َ ْ ْ َ ْ َِّ ْ َ ُ ِّْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ِ ِِ َ َ ُ ََ َ

َّختايف وال حتزين إن ِ ِ َ ْ َ ََ ِ َا رادوه إليك وجاعلوه من َ ُ َ َ ْ ُ ُِّ ِ ُِ َ ِ َرسلنيُاملَ ِ َ ْz ]٧: القصص[. 
َوال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان } َ َّ ُ َ َْ ُ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ ُْ َ َ ُ َِ ِ ُِ ٍ َ َ

ًخطئا كبريا ً ِْ َ ِz ]٣١: اإلرساء[. 
ْيا حرسة عىل العباد ما يأتيهم من } َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِْ ْ ْ َ َ ً َرسول إال كانوا به يستهزئونَ ُ َِ ْ ََ ُْ ُ َِ ِ َّ ِ ٍz 

 .]٣٠: يس[



 − ٢٢٠ −

 :اإلجابة
 ّحمل الرفع نوع الضمري الضامئر الواقعة يف حمل رفع

 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل يف عرضنا» نا«الضمري 
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »َأبني«نون النسوة يف 

  فاعليف حمل رفع ضمري متصل »حيملنها«نون النسوة يف 
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »أشفقن«نون النسوة يف 
 يف حمل رفع اسم كان ضمري مسترت »كان«الضمري يف 

 يف حمل رفع فاعل ضمري مسترت »ينبئكم«الضمري يف 
 يف حمل رفع اسم كان ضمري متصل »كنتم«التاء املتحركة يف 

 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »تعملون«واو اجلامعة يف 
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »اتقوا«واو اجلامعة يف 

يف حمل رفع نائب فاعل ضمري متصل »ترجعون«واو اجلامعة يف 
 يف حمل رفع فاعل ضمري مسترت »كسبت«الضمري يف 
 يف حمل رفع مبتدأ ضمري منفصل هم
يف حمل رفع نائب فاعل ضمري متصل »يظلمون«واو اجلامعة يف 
 حمل رفع مبتدأيف  ضمري منفصل هو

 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »تكرهوا«واو اجلامعة يف 
 يف حمل رفع مبتدأ ضمري منفصل هو



 − ٢٢١ −

 ّحمل الرفع نوع الضمري الضامئر الواقعة يف حمل رفع
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »حتبوا«واو اجلامعة يف 
 يف حمل رفع مبتدأ ضمري منفصل هو
 يف حمل رفع فاعل ضمري مسترت »يعلم«الضمري يف 
 أيف حمل رفع مبتد ضمري منفصل أنتم
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »تعلمون«واو اجلامعة يف 

 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل يف أوحينا» نا«الضمري 
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل يف أرضعيه» ياء«الـ

 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »ِخفت«التاء املتحركة يف 
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »ألقيه«يف » ياء«الـ
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »ختايف« يف »ياء«الـ
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »حتزين«يف » ياء«الـ

 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »تقتلوا«واو اجلامعة يف 
 يف حمل رفع مبتدأ ضمري منفصل نحن

 يف حمل رفع فاعل ضمري مسترت »نرزقهم«الضمري يف 
 يف حمل رفع اسم كان ضمري مسترت »كان«الضمري يف 

 يف حمل رفع اسم كان ضمري متصل »كانوا«واو اجلامعة يف 
 يف حمل رفع فاعل ضمري متصل »يستهزئون«واو اجلامعة يف 
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 − ٢٢٣ −

^+ 
  املنصوبات

 املفعوالت  −  ًأوال
 املفعول به −١
 املفعول املطلق −٢

 املفعول ألجله −٣

 املفعول فيه −٤

  املفعول معه −٥

 احلال  −  ًثانيا
 »إال« بـاملستثنى  −  ًثالثا
 التمييز  −  ًرابعا

 املنادى  −  ًخامسا
 اسم إن وأخواهتا  −  ًسادسا
 خرب كان وأخواهتا  −  ًسابعا
 .ًالتوابع إذا كان تابع املنصوب منصوبا  −  ًثامنا



 − ٢٢٤ −

  شجرة املنصوبات

املنصوبات

 املفعوالت

 احلال

 »إال«املستثنى بـ

 التمييز

 املنادى

 اسم إن وأخواهتا

 خرب كان وأخواهتا

 الصفة
 البدل
 التوكيد
 املعطوف

 ًالتوابع إذا كان تابع املنصوب منصوبا

ل به
فعو

امل
 

طلق
ل امل

فعو
امل

جله 
ل أل

فعو
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ول

معه 
ول 

ملفع
ا
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^ + 
  املنصوبات

 

 :ينصب االسم بفتحة ظاهرة أو مقدرة مثل
ًرأيت مشهدا مثريا ًمشهدا ومثريا«الكلمتان : ً منصوبتان بالفتحة » ً

 .الظاهرة
ٌإن مصطفى طالب جمد ٌ مصطفى اسم إن منصوب بالفتحة املقدرة, : َّ

 :وينوب عن الفتحة
ّ معرفة جيدةأباكُعرفت : ٌألف يف األسامء اخلمسة مثل ً. 

 .َّ عىل اجتهادهنِاملجداتُكافأت : كرسة يف مجع املؤنث السامل مثل
ُقدرت : ياء يف املثنى مثل ًتقديرا عاليا َالقاضينيّ ً. 

 . وهم يلعبونالالعبنيشاهدت : ياء يف مجع املذكر السامل مثل
املفعول به, املفعول املطلق, املفعول (املفعوالت : أما املنصوبات فهي

احلال, املستثنى بإال, التمييز, املنادى, ) ألجله, املفعول فيه, املفعول معه
 .اسم إن وأخواهتا, خرب كان وأخواهتا



 − ٢٢٦ −

א–

  : المفعول به-١
ً هو االسم الذي يقع عليه فعل الفاعل, ويكون منصوبا : تعريفه−آ

 .َالدرسُفهم الطالب : مثل
 : يكون املفعول به: أنواعه−ب
ً اسام ظاهرا مفردا أو مثنى أو مجعا مثل−١ ً ً ً: 

 مفرد  َاألرضُزرع الفالح 
 مثنى  زهرتنيُقطف الطفل 

 مجع تكسري  َاألشجارُسقى أمحد 
 مجع مذكر سامل  املجتهدينُصافح املدير 

 مجع مؤنث سامل  ِالعامالتأنصف الرئيس 
ًفإذا كان االسم ظاهرا فهو منصوب بالفتحة, أو بالياء يف حالتي املثنى 

 .ومجع املذكر السامل أو بالكرسة يف حال مجع املؤنث السامل
: لًوينصب املفعول به باأللف إذا كان اسام من األسامء اخلمسة مث

 .َ الكتابأخاكُأعطيت 
ًويأيت املفعول به اسام موصوال مثل  . تستحق التقديرالتيّقدرت : ً

 . الفائزهذاُأكرمت : أو اسم إشارة مثل
  تقرأ?ما: أو اسم استفهام مثل

ْ كتاب تقرأ تستفد منهَّأي: أو اسم رشط جازم مثل ُ ٍ. 



 − ٢٢٧ −

ً ضمريا متصال مثل−٢ َمنحنا املدير جوائز قيمة: ً ُ ََ ََ. 
 .يف منحنا ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به» نا«لـا

إذا اتصلت باألفعال تكون يف » الياء«و» الكاف«و» هاء«الـ: والضامئر
 :حمل نصب مفعول به مثل
 .ً حكيامُظننته

 .َ إال أنك مل تقبل النصيحةُنصحتك
 . حريتيأعطني

ً ضمريا منفصال مثل−٣  .إياهاُما أحببت إال : ً
ً مصدرا مؤوال م−٤  .»اجتهادك«ُّأود أن جتتهد : ثلً
َّحسبت اجلو يميل إىل الربودة:  مجلة مثل−٥ » يميل إىل الربودة«مجلة . ُ

 .يف حمل نصب مفعول به
ّأن واسمها وخربها سدت مسد مفعويل : ُظننت أن أقربائي مسافرون ّ

 .»ُظننت«
مجلة حمافظ عىل العهد يف حمل نصب » إين حمافظ عىل العهد«: قال

 .لفعل القولمفعول به 
 : تقديم الفاعل عىل املفعول به−ج

األصل أن يتقدم الفاعل عىل املفعول به, وجيب تقديم الفاعل عىل 
 :املفعول به يف املواضع التالية

من ًإذا كانت عالمات اإلعراب ال تظهر عليهام تقدم الفاعل حذرا  −١



 − ٢٢٨ −

 .أنصف عيسى موسى, وكره أخي هؤالء: وقوع االلتباس مثل
 .ُما غرس أمحد إال شجرتني: فعل يف املفعول به مثلأن حيرص ال −٢
ًأن يكون الفاعل ضمريا واملفعول به اسام ظاهرا مثل −٣  .ًملحت طائرا: ًً
 .منحته الود: أن يكونا ضمريين وال حرص يف الكالم مثل −٤
 : تقديم املفعول به عىل الفاعل−د

 :جيب تقديم املفعول به عىل الفاعل يف احلاالت التالية
ًاملفعول به ضمريا والفاعل اسام ظاهرا مثلإذا كان  −١  .أدبني ريب: ًً
 :إذا اتصل بالفاعل ضمري يعود عىل املفعول به مثل −٢

ُباع الكتاب صاحبه َ 

ًأو أن يكون الفعل حمصورا » إنام«ًأن يكون الفاعل حمصورا بـ −٣
 :بالفاعل مثل

ٌإنام أخذ الكتاب خالد ٌما يأخذ الكتاب إال خالد  َ ّ َ 
 :ل به عىل الفعل والفاعل تقديم املفعو−ه

 :جيب تقديم املفعول به عىل الفعل والفاعل يف احلالتني التاليتني
 أسامء الرشط واالستفهام,: إذا كان املفعول به من أسامء الصدارة مثل −١

 :ًوكم وكأين اخلربيتني, أو كان مضافا إىل ألفاظ الصدارة مثل
ْمن صادفت? وكتاب من قرأت? اسم استفهام أو ما َ َْ  . أضيف إليهَ

ٍّأيا جتالس تستفد منه, نصيحة أي تأخذ تنتفع هبا اسم رشط أو ما  ْْ ً
 .أضيف إليه



 − ٢٢٩ −

ِكم كتاب قرأت  كم اخلربية  !ٍ
ٍكأين من صديق واجهت ْ  كأين اخلربية  !ّ

وال فاصل بينها وبني اجلواب غريه » أما«ًأن يكون معموال جلواب  −٢
ْوأما السائل فال تنهر}: مثل َّ ََّ َْ َ َ َ ِ َz ]١٠: ىالضح[. 

 :مالحظات
إذا كان الفعل غري متعد وسقط حرف اجلر بعده انتصب املجرور  −١

َمررت بالدار فتصبح مررت الدار: ًمفعوال به بنزع اخلافض مثل ُ ُِ. 
ُشهدت بصدقك فتصبح شهدت صدقك ُ. 

 ألن» أشهد«ط حرف اجلر بعد الفعل سق» أشهد أن ال إله إال اهللا«
لة أن ال إله إال اهللا يف حمل الفعل شهد يتعدى بالباء فتصبح مج

 .نصب بنزع اخلافض
 :جيوز حذف املفعول به إذا دلت عليه قرينة مثل −٢

َهل فهمت الدرس? فتجيب  .فهمت. َ
 كام جيوز حذفه إذا مل يتعلق بذكره غرض فينزل املتعدي منزلة الالزم

َهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعل}: كقوله تعاىل َّ َ َّ ْْ َ َ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ِْ َ َمونَ ُz 
 .]٩: الزمر[
ًخريا, : َماذا عملت? فأجيب: جيوز حذف الفعل لقرينة مثل −٣

ًواألصل عملت خريا ُ. 
ًجيب حذف الفعل قياسا مطردا يف األساليب التالية −٤ ً: 
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 :أسلوب اإلغراء والتحذير مثل  −أ 
 أي الزم الصدق  إغراء  الصدق واألمانة
َالكذب واخليانة  أي احذر الكذب  حتذير  َ

ُ نكرم الضيف −َ العرب –حن ن: االختصاص مثل  −ب 
 .اختصاص أي أخص العرب

ُابنتك شاهدهتا أي شاهدت ابنتك: االشتغال مثل  −ج  َ. 
سبقت اإلشارة إىل أن املصدر واسم الفاعل يعمالن عمل فعلهام  −٥

ًفيأخذان مفعوال به إذا كان الفعل متعديا مثل ً: 
َتركك إال ُالدين وما َودفعك واألذى َّالـرش ُ ِباملعروف ُ

 دىَّالر كِّلخ عن 
ٍّفعل متعد, لذا أخذ املصدر » ترك«أخذ من الفعل » ُتركك«فاملصدر 

 .»الردى«ومفعوله » دفعك«وكذا األمر يف » الرش«ًمفعوال به هو 
 :ومثل

ًيــا راكبــني عتــاق اخليــل ضــامرة ِ َ ـــان َ ـــسبق عقب ُكأهنـــا يف جمـــال ال ِ ِ 
ا أخذ ٍوهو فعل متعد, لذ» ركب«اشتق من » راكب«فاسم الفاعل 

 .»عتاق«ًاسم الفاعل مفعوال به وهو 
 .أما رشوط عمل املصدر واسم الفاعل فقد ذكرت يف الفصل الثالث



 − ٢٣١ −

   المفعول المطلق-٢

ّ هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه ليؤكده, أو يبني نوعه, : تعريفه−آ
 :أو يبني عدده مثل

َوكلم } َّ َ ً موسى تكلياماهللاَُ ِ ْ َ َ ُz ]تأكيد الفعلَّدل عىل  ]١٦٤: النساء  
ٍفأخذناهم أخذ عزيز مقتدر} ِ َ َْ َ ْ َُ ٍْ ِ َ ْ ََ ُ َz ]َّبني نوع الفعل وحدده  ]٤٢: القمر َّ 
ًفدكتا دكة واحدة} َ َ ُِ َ ًَ ََّ َّz ]َّبني عدد الفعل  ]١٤: احلاقة 

ًويكون منصوبا دائام ً. 
 : ما ينوب عن املفعول املطلق−ب

 :ينوب عن مصدر الفعل كلامت من غري لفظه وهي
ًفرح جذال بدال من فرح فرحا: لمرادفه مث −١ ً ً. 
ًاذكروا اهللا كثريا بدال من اذكروه ذكرا كثريا: صفته مثل −٢ ً ًً. 
ًرجع اجليش القهقرى بدال من : ما يدل عىل نوعه مثل −٣

 .رجع اجليش رجوع القهقرى
ًدقت الساعة مرة بدال من دقت : ما يدل عىل عدده مثل −٤ ّ

 .الساعة دقة واحدة
ًته سوطا بدال من رضبته رضبا  رضب:ما يدل عىل آلته مثل −٥ ًً

 .بالسوط
َّسعيت كل : املضافتني للمصدر مثل» كل وبعض«كلمتا  −٦



 − ٢٣٢ −

َسعيت السعي من ً بدال , ووفقت بعض التوفيق,السعي
 .هَ ووفقت التوفيق بعض,هَّكل

ًأحببتك ذلك احلب بدال من أحببتك : اإلشارة إليه مثل −٧ َّ
 .َّاحلب ذلك

ًاملها أحدا بدال من ال ًجاملتك جماملة ال أج: ضمريه مثل −٨ ً
 .ًأجامل جماملة مثلها أحدا

 : حذف الفعل وبقاء املصدر−ج
قد حيذف الفعل لداللة قرينة الكالم عليه, ويبقى املفعول املطلق 

ْصربا أي اصرب : وهنا يؤدي املصدر معنى الفعل املحذوف مثل. وحده ً
 .ًصربا حذف فعل األمر

ْعطفا عىل املساكني أي اعطف عىل امل  .»حذف فعل األمر«ساكني ً
ّسالما وحتية أي أسلم وأحيي ناب املصدر عن الفعل املضارع وأدى  ُ ِّ ُ ً

 .ًمعناه وكان منصوبا
عن فعل األمر وعن الفعل » املفعول املطلق«وهكذا ينوب املصدر 

ًاملضارع, ويؤدي معنامها, ويكون منصوبا, وال يلحق لفظ املصدر تغيري, 
ْاثبت, : ننا نقول يف األمر بالثبات للواحدكام يلحق لفظ الفعل, إذ إ

َاثبتا, وللجمع اثبتوا أو اثبتن, فإن استعملنا املصدر قلنا: ولالثنني » ًثباتا«: ْ
 .يف األمر للجميع من غري أن يتغري يف املصدر يشء



 − ٢٣٣ −

 :مالحظة
قد ال يسبق املفعول املطلق فعل, وإنام يسبقه اسم من لفظ الفعل  −١

ليست » جمتهد«فكلمة . ًهادا ال نظري لهإن أخاك جمتهد اجت: مثل
 .ًفعال وإنام هي من لفظ الفعل

ًرسرت من إخالصك إخالصا كثريا: ومثل ً. 
ًرضبته رضبا مربحا: ًيأيت املفعول املطلق منونا مثل −٢ ًأو معرفا بأل . ً َّ

 .َرشب الرشب املتقطع: مثل
   المفعول ألجله-٣

 :ب وقوع الفعل مثل هو مصدر قلبي منصوب يذكر لبيان سب: تعريفه−آ
ٍوال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق} ْ ِْ َ َْ َ ْ َْ َُ َ ُ ُ َz ]٣١: اإلرساء[ 

 ًحفظت الدرس رغبة يف النجاح
 : أنواعه−ب

ًزينت املدينة إكراما : واإلضافة مثل» أل«ًيكون جمردا من  −١
 .النصبوحكمه . للقادم

. صفق األوالد للتشجيع: مثل» أل«ًيكون مقرونا بـ −٢
 .رفوحكمه اجلر باحل

 أو تصدقت. َتصدقت ابتغاء مرضاة اهللا: ًيكون مضافا مثل −٣
 .البتغاء مرضاة اهللا

 .وجيوز فيه النصب أو اجلر بحرف اجلر



 − ٢٣٤ −

 :مالحظات
ًمن رشوط نصب املفعول ألجله أن يكون مصدرا قلبيا, واملصدر  −١ ً

َّالقلبي هو ما دل عىل عاطفة كالرغبة واخلوف والطمع, فإذا مل 
سافرت للامل أو للتجارة, وجلست : يكن كذلك وجب جره مثل

ًللكتابة, ألن املال ليس مصدرا, والكتابة مصدر ولكنها غري قلبية 
 .ًألهنا حتصل باليد, ولذلك كان جمرورا

وذلك ملن ) ملاذا?(ًعالمة املفعول ألجله أن يصلح جوابا لكلمة  −٢
ّقمت إجالال للمعلم, : يسأل عن سبب الفعل, ففي قولنا ً ُ

: َ ملاذا قمت للمعلم? فيأيت اجلواب: القيامفالسؤال عن سبب
ِّإجالال للمعلم« ً«. 

   المفعول فيه-٤
ظرف « املفعول فيه اسم يذكر لبيان زمن الفعل ويسمى : تعريفه−آ

ًسافرت ليال: مثل» زمان أو املكان الذي جرى فيه الفعل . ُ
جلست حتت الشجرة, ويكون : مثل» ظرف مكان«ويسمى 
 .ًمنصوبا

 : أنواعه−ب
 .مترصف وغري مترصف: ملفعول فيه قسامن من حيث الترصفا −١

ليلة, : ًالظرف املترصف هو ما يكون ظرفا وغري ظرف مثل )١
ليلة ظرف زمان : ًساعة, يوم, شهر, ففي قولنا سهرت ليلة



 − ٢٣٥ −

 .الليلة فاعل مرفوع: ُويف قولنا انقضت الليلة. منصوب
قبل, : ًالظرف غري املترصف وهو ما ال يكون ظرفا مثل )٢

ّفكر قبل أن تتكلم قبل ظرف غري : , غد, ففي قولنابعد
 .مترصف

 .جئت من عنده: ويمكن أن جير غري املترصف من الظرف مثل
 :املفعول فيه قسامن من حيث االختصاص −٢

الظرف املختص من ظروف الزمان هو ما دل عىل زمن  )١
 .يوم, شهر, سنة: حمدود مثل

ان والظرف املختص من ظروف املكان هو ما دل عىل مك
 .دار, مسجد: معني البقعة مثل

الظرف املبهم من ظروف الزمان هو ما دل عىل زمان غري  )٢
برهة, حلظة, والظرف املبهم من ظروف املكان : حمدد مثل

: هو ما دل عىل مكان غري معني البقعة واملقدار مثل
 .أمام, وراء, يمني, يسار, فوق, حتت: اجلهات الست وهي

 :اإلعراباملفعول فيه قسامن من حيث  −٣
 .فوق, حتت, حني: الظرف املعرب مثل )١
ُقط, حيث, أمس, عوض, لدى, لدن: الظرف املبني مثل )٢ ِ ُ ُّ. 

 : ما ينوب عن الظرف−ج
 :حيذف الظرف وينوب عنه



 − ٢٣٦ −

ُسافرت طلوع القمر أي وقت طلوع القمر, جلست : املصدر مثل −١ َُ
 .أي يف مكان قريب من النهر: َقرب النهر

: ىل كل أو جزء من الظرف مثلاملضاف إىل الظرف مما دل ع −٢
َمشيت كل النهار أو نصفه أي النهار كله أو النهار نصفه َ َّ ُ. 

ًرست طويال أي زمنا طويال: الصفة مثل −٣ ًً ُ. 
 .ُرست هذا اليوم أي رست اليوم: اسم اإلشارة مثل −٤
ًرست عرشة أيام أي أياما عرشة: العدد مثل −٥ ٍ َ ُ. 

 :اتمالحظ
 مسجد, بستان, دار, ال :الظرف املختص من ظروف املكان مثل −١

 .دخلت إىل املسجد, ونمت يف البستان: ينصب بل جير مثل
» ُعوض«أما . جييء الستغراق الزمن املايض» ُّقط«الظرف املبني  −٢

ما : فيأيت الستغراق الزمن املستقبل, وال يأتيان إال بعد نفي مثل
ُفعلته قط وال أفعله عوض ُّ. 

ًمل ظرفا لألعيان تستع» عند«لدن وعند بمعنى واحد, لكن  −٣
 ال تستعمل إال لألعيان احلارضة» لدن«واملعاين والغائب واحلارض و

ٌهذا القول عندي صواب وال يقال هو لدين صواب: مثل ُ. 
لدين مال إال إذا كان : ًعندي مال وإن كان غائبا وال يقال: ونقول

 .ًحارضا



 − ٢٣٧ −

   المفعول معه-٥
يذكر لبيان » مع«معنى  املفعول معه هو اسم مسبوق بواو ب: تعريفه−آ

ًما فعل الفعل بمصاحبته, ويكون منصوبا دائام مثل ً َُ ِ: 
َ وسافرت وطلوع الفجر,َجئت وغروب الشمس ُ. 

فاملجيء حصل مع غروب الشمس والسفر حصل مع طلوع الفجر, 
قبلهام » الواو«كام نسمي . ًمفعوال معه» غروب وطلوع«ًلذا نسمي كال من 

 .واو املعية
 :ني واو العطف وواو املعية التفريق ب−ب

ٌّنجح عيل : واو العطف تدل عىل أن شيئني اشرتكا يف حكم واحد مثل
 .ً وأن خالدا نجح كذلك,فالواو هنا تفيد أن عليا نجح. ٌوخالد

ًأما واو املعية فإهنا تفيد أن فعال حصل بمصاحبة يشء كام يف املثال 
ّجئت وغروب الشمس, إذ حتدد جميئي مع: السابق َ  . غروب الشمسُ
 : جميء الواو للمعية−ج

 :تأيت الواو للمعية
َسار اجلند واجلبل, : إذا كان هناك مانع من العطف مثل −١ ُ

 .فالواو هنا ال يمكن أن تكون للعطف ألن اجلبل ال يسري
 .أكلت وأخاك:  متصل مثلإذا تقدمها ضمري −٢

أما إذا تقدمها ضمري منفصل فال تكون الواو للمعية بل 
 .أكلت أنا وأخوك: للعطف مثل



 − ٢٣٨ −

 :مالحظات
 :تتعني الواو للعطف بعدما ال يتأتى وقوعه إال من متعدد مثل −١

 .تشاجر أمحد وسعيد, فاملشاجرة ال تكون إال بني اثنني أو أكثر
 :جيوز أن تكون الواو للعطف وللمعية إذا استقام املعنى مثل −٢

ز َسار األمري واجلند ألن اجلند يسريون كام يسري األمري, وجيو
كذلك أن تكون الواو للمعية ألنه يمكن أن يسري األمري 
ًبمحاذاة اجلنود الواقفني, وتكون اجلند مفعوال معه منصوبا ً. 

א−

 أو ,ً احلال هو اسم منصوب يبني هيئة صاحبه فاعال كان: تعريفه−آ
 :ً أو أي اسم آخر يكون احلال وصفا له حني وقوع الفعل مثلً,مفعوال

أبانت هيئة املدرس حني إقباله, » ًمبتسام«ًملدرس مبتسام, فكلمة أقبل ا
ًهو صاحب احلال, وقد يكون صاحب احلال فاعال أو مفعوال » املدرس«و ً

ًشاهدت القمر طالعا: مثل َ  .الخ...ُ
 : رشوطه−ب

 :ثمة رشوط أربعة يغلب وجودها يف احلال وهي
ُصفق األب مشجع: أن تكون صفة متنقلة ال ثابتة مثل −١  ًاَ
 .ًفقال رافعا صوته: أن تكون نكرة ال معرفة مثل −٢
ًرجع املسافر مرسورا: أن تكون نفس صاحبها يف املعنى مثل −٣ ُ. 



 − ٢٣٩ −

ًيعجبني الفدائي مقدما روحه : أن تكون مشتقة ال جامدة مثل −٤ ّ
 .يف سبيل الوطن

 : أنواعه−ج
 :يأيت احلال

ًبر أباك صغريا: ًمفردا مثل −١  .ً يربك ولدك كبرياَّ
ُ ذهب هيرول,»هو جيهز حقيبته«اهدته وش: مجلة مثل −٢ َ. 
 وأبرصت شعاعه يف ,رأيت القمر بني السحاب: شبه مجلة مثل −٣

 وأبرصت شعاعه ,ً أي رأيت القمر موجودا بني السحاب,املاء
 .ًمنترشا يف املاء

 : رابط اجلملة احلالية−د
ًاجلملة حني تقع حاال البد من اشتامهلا عىل رابط يربطها بصاحب 

 :ذا الرابط إما أن يكون الواو فقط مثلاحلال, وه
ٌحرض الطالب واملدرس غائب ُ ُ. 

 .ُأقبل الطفل يبكي: أو الضمري فقط مثل
َغادر املحارض املنصة وهو يبتسم: ًأو الواو والضمري معا مثل ُ. 

 : عامل احلال−ه
احلال هي أثر لعامل احلال يف صاحب احلال, وعامل احلال هو فعل أو 

 .ًبدا املدير غاضبا: , فالفعل مثلما فيه معنى الفعل
 .ًوما فيه معنى الفعل اسم الفعل مثل صه ممعنا يف أداء املعروف



 − ٢٤٠ −

 .ًهذا العامل مبجال: أو اسم اإلشارة مثل
 : جميء احلال جامدة−و

األصل يف احلال أن تكون مشتقة, ولكنها تأيت جامدة يف املواضع 
 :اآلتية
ًنا يف النضال أسداُشاهدت أبطال: ّإذا دلت عىل تشبيه مثل −١ ْ. 
ًكلمت القائد فاه إىل يف أو بعته يدا بيد: ّإذا دلت عىل مفاعلة مثل −٢ َّ. 
ًادخلوا فردا فردا, واقرأ الكتاب فصال : ّإذا دلت عىل ترتيب مثل −٣ ً ً

 .ًفصال
 .ًاشرتيت الثوب مرتا بخمسة دنانري: ّإذا دلت عىل تسعري مثل −٤
َإنا أنزلنا}: إذا كانت موصوفة مثل −٥ ْ َ ْ ََّ ًه قرآنا عربياِ ً ُّ ُِ َ َْz ]٢: يوسف[. 
 : جميء صاحب احلال نكرة−ز

األصل يف صاحب احلال أن يكون معرفة ألنه متحدث عنه, واملتحدث 
 :ًعنه جيب أن يكون معروفا, ولكنه قد يأيت نكرة يف مواضع معينة وهي

ًيكون صاحب احلال نكرة إذا كان مسبوقا ينفي أو هني أو استفهام  −١
 :مثل

 سبق بنفي  ًحمبوباٌكسول ال يوجد 
ٌال يظلم أحد  سبق بنهي   لظلمًمستسهالً أحدا ْ

ٌهل جاءك خرب عن أخيك   سبق باستفهام  ?ًساراَ
ً أو كان مضافا ملا ,ًإذا كان صاحب احلال موصوفا بصفة ختصصه −٢



 − ٢٤١ −

 :خيصصه مثل
ًجاءين صديق خملص مستنجدا فأنجدته ٌ َ. 

ًقضيت يف املصيف عرشة أيام حافلة بالرسور ٍ. 
ٌحرض مرسعا راغب يف اخلري: ًا جاء متأخرا عن احلال مثلإذ −٣ ً. 

 :مالحظات
تطابق احلال صاحبها يف التذكري والتأنيث ويف اإلفراد والتثنية  −١

 .واجلمع
: الظرفية موقعها مثل قولنا» إذ«واو احلال هي ما يصح وقوع  −٢

جئت إذ الشمس «: صح أن تقول» جئت والشمس تغيب«
 .»تغيب

ً توجهت إليه فرحا, آمال :ها واحد مثلتتعدد احلال وصاحب −٣ ً
َعطاءه, راجيا ثوابه ً َ. 

ً يكون فاعال أو مفعوال كام مثلنا من قبل, كام صاحب احلال −٤ ً
ًأعيد املتهم مقيدا: مثل  يكون نائب فاعل ّ ُ َ ُ. 

 .ًأبوك خملصا أيب: مثل  أو مبتدأ
ًهذا املوظف أمينا: مثل  ًأو خربا ُ. 

ًأو مفعوال مطلقا  .ًراءة واضحةقرأت الق: مثل  ً
ًأميش الليل باردا: مثل  ًأو مفعوال فيه َ. 
ًامض والشجر كثيفا: مثل  ًأو مفعوال معه َ ِ. 



 − ٢٤٢ −

ًمحاستي حب العلم خالصا: مثل  ًأو مفعوال ألجله َّ. 
 .ًآمنت بالعلم منقذا: مثل  ًأو جمرورا

ًأفادين كتابك أسلوبا: مثل  ًأو مضافا إليه ُ. 

א–

: ًخمالفا ملا قبلها يف احلكم مثل) إال(ملستثنى اسم يذكر بعد  ا: تعريفه−آ
 ًحرض الطالب إال زيدا

 : أركان االستثناء ثالثة: أركانه−ب
 .املستثنى منه وهو الذي يطلق عليه احلكم العام −١
 .املستثنى وهو الذي نخرجه من هذا احلكم ونستثنيه منه −٢
 .األداة التي يتم هبا االستثناء −٣

 .»إال«مستثنى واألداة » ًزيدا«مستثنى منه و» الطالب«بق ففي املثال السا
 : حاالت االستثناء−ج

 :عن األحوال الثالث التالية» إال«ال خترج أساليب االستثناء بـ
, »غري منفي«أن يذكر املستثنى واملستثنى منه والكالم مثبت  −١

ًويسمى الكالم عند ذلك تاما مثبتا مثل ً: 
ٌلكـــــل داء دواء يـــــستطب بـــــه ٍ ــداوهيا ِّ ــن ي ــت م ــة أعي ْإال احلامق َ َّ 

أن يذكر املستثنى واملستثنى منه الكالم منفي, ويسمى الكالم  −٢
ًعند ذلك تاما منفيا مثل َمل يتخلف أحد عن اجلهاد إال املريض: ً ّ ٌ. 



 − ٢٤٣ −

أن يذكر املستثنى دون املستثنى منه والكالم منفي, ويسمى  −٣
ًالكالم عند ذلك ناقصا منفيا مثل  َاخليبة, ويسمىُمل يصب إال : ً

ًمفرغا«االستثناء هنا   .أداة حرص» ّإال«وتسمى األداة » ّ
 :املستثنى إعراب −د

ًجيب نصب املستثنى إذا كان الكالم تاما مثبتا مثل −١ عاد : ً
 .ً إال سعيدااملسافرون

جيوز نصبه عىل االستثناء وإتباعه للمستثنى منه عىل البدلية إن  −٢
ًكان الكالم تاما منفيا مثل َختلف أحد عن املعركة إال اجلبان ما : ً ٌ

 .ُأو اجلبان
ًيعرب وفق ما يقتضيه موقعه من الكالم إذا كان الكالم ناقصا  −٣

 .القوم فاعل» ُما هلك إال القوم الفاسدون«: ًمنفيا مثل
َوال تقتلوا النفس التي حرم } َّ َ َ َِ َّ ُْ َّْ ُ ِّ إال باحلقاهللاَُ َ ْ ِ َّ ِz ]١٥١: األنعام[ 

 .ّاحلق جمرور بالباء
 : املستثنى بغري وسوى−ه

 عراب هبام باإلضافة ويثبت هلام يف اإليستثنى بغري وسوى فيجر املستثنى
ُّما ثبت لالسم الذي بعد إال, أي يعرب كل منهام إعراب االسم الواقع بعد 

 .»إال«
 :ً جيب نصبهام إذا كان الكالم مثبتا وذكر املستثنى منه مثل−١

ــــداء ُكــل املــصائب قــد متــر عــىل الفتــى ــــامتة األع ــــري ش ــــون غ ِفته َ 



 − ٢٤٤ −

 جيوز نصبهام عىل االستثناء وإتباعهام للمستثنى منه إذا كان الكالم −٢
 ).ُغري(َمل حيرض الالعبون غري العبي الكرة أو : ًمنفيا وذكر املستثنى منه مثل

 ومل ,ً يعربان عىل حسب موقعهام يف الكالم إذا كان الكالم منفيا−٣
ٍما فاز غري طالب واحد: يذكر املستثنى منه مثل ٍ ُ. 

 .َال حيمي الوطن سوى أبنائه
 : املستثنى بخال وعدا وحاشا−و
ّفإذا جر, عدت أحرف جر, وإذا نصب .  ينصب املستثنى هبا أو جير−١ ّ

ًعدت أفعاال ونصب املستثنى مفعوال به مثل ً ّ: 
ًقام الرجال عدا واحد أو واحدا ٍ. 

 .»عدا«اسم جمرور بـ: ٍواحد
 .»عدا«عول به منصوب بعد الفعل مف: ًواحدا

املصدرية وجب نصب » ما» «خال وعدا وحاشا« إذا سبق كل من −٢
املصدرية ال تدخل إال عىل » ما«ما بعدها عىل أنه مفعول به ليس غري ألن 

 :األفعال مثل
ُأال كـــل يشء مـــا خـــال اهللا باطـــل ـــــل ُّ ـــــة زائ ُوكـــــل نعـــــيم ال حمال ُّ 

 .املصدرية» ما«فعل ماض و» خال«مفعول به ألن » اهللا«فـ



 − ٢٤٥ −

א–א

 التمييز اسم نكرة يذكر إلزالة اإلهبام عن اسم قبله صالح : تعريفه−آ
 :ألشياء كثرية, أو إلزالة اإلهبام عن مجلة سبقته مثل

 .»عرشين«أزالت اإلهبام عن » ًالعبا«  ً عرشين العباُسابقت
ًظرف أنور حديثا  .»ظرف أنور«مجلة أزالت اإلهبام عن » ًحديثا«  ُ

 »ّمميزات«املبهامت تسمى 
ً إن كان اسام مذكورا قبل التمييز يسمى :ّ املميز−ب , وإن »ًملفوظا«ً

 .»ًملحوظا«كان يفهم من اجلملة من غري ذكره يسمى 
 : وهو أنواع منها: املميز امللفوظ−ج

ًأسامء الوزن مثل عندنا قنطار ملحا −١ ٌ. 
ًأسامء الكيل مثل أعط سعيدا صاعا −٢ ً  .ً متراِ
ًبعت هكتارا أرضا: أسامء املساحة مثل −٣ ً. 
ًعندي مرت جوخا: أسامء املقياس مثل −٤ ٌ. 
 .ًقرأت عرشين كتابا: أسامء العدد مثل −٥

ً وهو اسم منصوب دوما يذكر إلزالة اإلهبام يف : التمييز امللحوظ−د
ّ وهو نوعان حمول وغري حمول,مجلة سابقة ّ: 

ً املحول يكون حموال عن الفاعل −١ ّ ًواشتعل الرأس شيبا}: مثلّ ْ ُ َ ََ ْْ َّ َ َz 
 .ُاشتعل شيب الرأس:  واألصل]٤ :مريم[



 − ٢٤٦ −

ًويكون حموال عن املفعول مثل ًوفجرنا األرض عيونا}: ّ َُ َّ َُ َ ْ َْ ْ َz ]١٢: القمر[, 
 .وفجرنا عيون األرض: واألصل

ًويكون حموال عن املبتدأ مثل ًأنا أكثر منك ماال وأعز نفرا}: ّ َ ََ َُّ َ َ َ ََ ً َ َُ ْ ِ ْz ]الكهف :
ّمايل أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك:  واألصل,]٣٤ ُ. 

ّ غري املحول وهو ما كان غري حمول عن يشء مثل−٢ ّ: 
ّكفى املرء نبال أن تعد معايبه ً َ. 

 : إعراب التمييز−ه
جيوز يف متييز الوزن والكيل واملساحة واملقياس :  التمييز امللفوظ−١

فإذا كانت الكلمة التي أزالت اإلهبام » من«ّالنصب واجلر باإلضافة أو بـ
 :مثل. جمرورة فهي اسم جمرور باإلضافة أو حرف اجلر

ًابتعت رطال عسال, ولرتا حليبا, وذراعا حريرا ً ً ً ً ً. 
ٍأو ابتعت رطل عسل, ولرت حليب, وذراع حرير ٍ َ. 

ٍأو ابتعت رطال من عسل, ولرتا من حليب, وذراعا من حرير ً ًٍ ٍ ً ُ. 
: جب مجعه وجره مع الثالثة والعرشة وما بينهام مثلأما متييز العدد في

ٍأكلت أربع تفاحات وعرشة أرغفة ٍ َ ُ. 
ٍوجيب إفراده ونصبه مع أحد عرش وتسعة وتسعني وما بينهام مثل َ َ :

ًاصطدت أحد عرش عصفورا َ َ. 
 .ًوحرض املحارضة تسعة وتسعون عاملا

ٍ وألف رجلٍجاءت مئة امرأة: ّوجيب إفراده وجره مع املائة واأللف مثل ُ. 
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 : التمييز امللحوظ−٢
ًإذا كان حموال عن الفاعل أو املفعول أو املبتدأ فيكون منصوبا دائام   − أ ً ً ّ

ُحسن نبيل: مثل» من«ضافة أو بـّوال جيوز جره باإل ُ  .ً خلقاَ
ُمل يكن حموال عن يشء فيجوز نصبإذا  − ب كفى : مثل» من«ه أو جره بـًّ

ّاملرء نبال أن تعد معايبه ً ّ املرء من نبل أن تعد معايبهأو كفى. َ ٍ َ. 
 : متييز العدد وكناياته−و
: يوافقان املعدود يف التذكري والتأنيث فنقول) ٢و١(العددان  −١

ٌكتاب واحد وورقة واحدة وكتابان اثنان وورقتان اثنتان ٌ ٌ. 
ختالف املعدود يف التذكري والتأنيث فهي ) ٩−٣(األعداد من  −٢

 املعدود املؤنث يف مجيع تؤنث مع املعدود املذكر, وتذكر مع
 :ًحاالهتا مفردة أو مركبة أو معطوفا عليها مثل

 .يف امللعب مخسة العبني وسبع العبات
َوثالثة عرش مشاهدا ومخس عرشة مشاهدة َ ً ََ. 
 .ًوثامنية وعرشون زائرا وأربع وثالثون زائرة

 :ًخيالف معدوده إذا كان مفردا مثل) ١٠(العدد  −٣
ٍصافحت عرشة طالب وعرش ط  .ٍالباتُ

 :ًويوافق معدوده إذا كان مركبا مثل
َقرأت مخسة عرش كتابا وكتبت ثالث عرشة رسالة َ ً ََ. 

ال يتغريان ال مع املذكر وال مع ) ١٠٠٠(و) ١٠٠(العددان  −٤
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 :املؤنث مثل
 .ٍمئة رجل ومئة امرأة

ٍألف مسافر وألف مسافرة ٍ. 
, وجيب ومتييز العدد جيب مجعه وجره مع الثالثة والعرشة وما بينهام

 .ّ وما بينهام, كام جيب إفراده وجره مع املائة واأللف٩٩−١١إفراده ونصبه مع 
 : حكم العدد−ز

األعداد غري املركبة تكون معربة ترفع وتنصب وجتر عىل حسب  −١
 :موقعها من اجلملة مثل

ٍجاء مخسة رجال ورأيت مخسة رجال ومررت بخمسة رجال ٍِ َ ُ. 
َاألعداد املركبة من أحد عرش إىل −٢ َ تسعة عرش تكون مبنية عىل َ َ

َفتح اجلزأين ما عدا اثني عرش فيعرب اجلزء األول منه إعراب 
 ., ويبنى اجلزء الثاين عىل الفتحاملثنى

ًحرض مخسة عرش طالبا َمخسة عرش عدد مبني عىل فتح اجلزأين: ََ َ. 
ًنجح اثنا عرش طالبا اثنا فاعل مرفوع باأللف ألنه ملحق باملثنى : َ

 .ن العدد مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعرابوعرش جزء م
األعداد املركبة التي عىل وزن فاعل من احلادي عرش إىل التاسع  −٣

عرش كلها مبنية عىل فتح اجلزأين وهي مطابقة ملعدودها يف 
 :التذكري والتأنيث مثل

 .َ عرش من الكتاب معلومات قيمةَ الرابعِلصيف الف
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ْحللت املسألة اخلامسة عرشة َ ُ. 
ًما عدا ما كان جزؤه األول منتهيا بياء, فيكون جزؤه األول مبنيا  ً

 :ًعىل السكون, والثاين مبنيا عىل الفتح مثل
َجاء الطالب احلادي عرش ْ ُ. 

َومررت بالطالب الثاين عرش ْ ِ. 
 : تعريف العدد بأل−ح
 :ًإن كان العدد مضافا دخلت أل التعريف عىل املضاف إليه مثل −١

 .الطالب األوائلفاز باجلائزة مخسة 
 .َقرأت سبع الصفحات األوىل من القصة

 :ًإن كان مركبا دخلت عىل اجلزء األول منه مثل −٢
َقرأت السبعة عرش فصال واخلمس ً َ ً عرشة قصيدةَ َ. 

ًإن كان معطوفا ومعطوفا عليه دخلت عىل اجلزأين معا مثل −٣ ً ً: 
 .ًاشرتك يف القتال اخلمسة والثالثون حماربا

 :وزن فاعل صوغ العدد عىل −ط
 :يصاغ من اسم العدد وصف عىل وزن فاعل مطابق ملوصوفه مثل

 .الصف اخلامس والغرفة السابعة
َهذا اليوم السابع عرش من رمضان َ ُ. 

 : كنايات العدد−ي
 .»كذا«و» ّكأي«و» كم«يكنى عن العدد بـ
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 ًكم شجرة يف البستان?: كم وتكون استفهامية مثل −١

 !ٍكم مدينة شاهدت: أو خربية مثل
والفرق بني كم االستفهامية وكم اخلربية أن االستفهامية يستفهم 
هبا عن عدد يراد معرفته كام يف املثال األول, عىل حني أن كم 
اخلربية ال يسأل هبا عن يشء وإنام خيرب هبا عن الكثرة وتكون 

 .»كثري«بمعنى 
أما متييز كم االستفهامية فهو مفرد منصوب, عىل حني أن متييز كم 

ً, وهي مفردة غالبا »من«ية نكرة جمرورة باإلضافة إليها أو بـاخلرب
 :مثل

ًكــم لقمــة ســدت فــام جائعــا ً ّ َرجحـــت امليـــزان يف حـــرشه ٍ ِ َّ 
راب كم االستفهامية فيختلف عىل حسب مجلتها, فهي أما إع

 ًكم كتابا عندك?: مبتدأ يف قولنا
 ُ رصيدك?كم: وخرب يف قولنا

  كانت مقالتك?ًكم صفحة: وخرب كان يف قولنا
 ًكم كتابا قرأت?: ومفعول به يف قولنا

 ًكم مرة رشبت الدواء?: ومفعول مطلق يف قولنا
 ًكم ليلة سهرت?: ومفعول فيه يف قولنا

 .وإعراب كم اخلربية مثل إعراب كم االستفهامية
ّكأي وكأين −٢ وهي خربية تدل عىل الكثري فقط, وهلا صدر الكالم, : ٍّ
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ًويكون متييزها مفردا جمرورا .  ما بعدهاوخيتلف إعراهبا باختالف ً
َوكأين من دابة ال حتمل رزقها }: مثل» من«ـب َّ َ ْ ْ ِّ ََ ْ ِْ ُ ِ ٍ َِ َ ْ يرزقها وإياكماهللاَُ ُْ َّ َ َ َِ ُ ُz 
 . أي كثري من الدواب.]٦٠: العنكبوت[
 :كذا, ويكنى هبا عن الكثري والقليل مثل −٣

 .ًعندي كذا كتابا, وشاهدت كذا وكذا طائرة
ًفرد منصوب دائام, وهي مبنية خيتلف إعراهبا بحسب موقعها ومتييزها م

 .يف الكالم, ففي املثال األول مبتدأ ويف الثاين مفعول به
 :مالحظتان

التمييز يكون عىل : يفرقون بني التمييز واحلال عىل النحو التايل −١
ْمن«معنى  ِ«. 

اشرتيت عرشين : , فإذا قلت»يف«كام أن احلال تكون عىل معنى 
ظرف : املعنى أنك اشرتيت عرشين من األقالم, وإذا قلتًقلام ف

َأنور حديثا, فاملعنى أنه ظرف من جهة حديثه, ومثال احلال ُ أقبل : ً
 .ًاملدير غاضبا, فاملعنى أنه أقبل يف حالة الغضب

ًاألسامء املنصوبة بعد أسامء التفضيل تعرب متييزا دائام مثل −٢ ً: 
ًعلام وأقل ماالمنك ُأنا أكثر  ُّ ً. 
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א−

 اسم استدعي بأحد حروف النداء ليقبل عىل خماطبه أو : تعريفه−آ
ًليلتفت إليه, فهو يذكر بعد أداة النداء طلبا إلقبال صاحبه 

 :عىل خماطبه مثل
ِيا موزع الرسائل َ ّ. 

 .للمنادى القريب) أ(أي و: وأحرف النداء هي
 .أيا وهيا وآ للمنادى البعيد

 .دللقريب والبعي) يا(و
 .للندبة) وا(و

 : إعراب املنادى−ب
 :ًيكون املنادى منصوبا إذا كان:  املنادى املنصوب−آ

ِيا عامل العامل احتدوا: ًمضافا مثل −١ َ. 
ُيا كثريا فضله: ًشبيها باملضاف مثل −٢ ً. 
َيا مغرتا ال ختدعك الدنيا: نكرة غري مقصودة مثل −٣ ْ َ ْ َ ً. 

ناب حرف » وأدع«ًإما فعل حمذوف وجوبا تقديره وعامل النصب 
 .»أدعو«النداء منابه, وإما حرف النداء نفسه لتضمنه معنى 

 : املنادى املبني عىل الضم وهو يف حمل نصب إذا كان−ب
ًمفردا علام مثل −١  .ُيا إبراهيم, يا إبراهيامن, يا إبراهيمون: ً
 .ُيا مؤمن, يا مؤمنان, يا مؤمنون: نكرة مقصودة مثل −٢
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 . مبني عىل األلف ألنه مثنىمنادى: ففي إعراب إبراهيامن نقول
 .منادى مبني عىل الواو ألنه مجع مذكر سامل: ويف إعراب إبراهيمون نقول

: ًمبنيا قبل النداء فإنه يبقى عىل حركة بنائه ويقال فيهوإذا كان املنادى 
يا : إنه مبني عىل حركة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء األصلية مثل

ِهؤالء, يا هذه, يا سيبوي ِيا سيبويه : ويظهر أثر الضمة املقدرة يف تابعه مثل. ِهِ
ِالفاضل, يا هؤالء املجدون ُ. 

 :نقول» ِيا هؤالء املجدون«ويف إعراب 
 .حرف نداء:   يا

اسم إشارة, مفرد مبني عىل الضمة املقدرة يف آخره منع من :   ِهؤالء
 .ظهورها بناؤه عىل الكرس

ذكر سامل, والنون عوض عن بدل مرفوع بالواو ألنه مجع م:   املجدون
 .التنوين يف االسم املفرد

 :»أل« نداء املقرتن بـ−ج
للمذكر » ُّأهيا«يؤتى قبله بكلمة » أل«إذا أريد نداء االسم املقرتن بـ

 :للمؤنث أو باسم اإلشارة مثل» أيتها«و
 ُيا هذا الرجل  ُّيا أهيا الرجل
 يا هذه املرأة  ُيا أيتها املرأة

 .»أيتها«ظ واحد للمفرد واملثنى واجلموع, وكذلك بلف» ُّأهيا«وتبقى 
 :أما اسم اإلشارة فيطابق املنادى يف النوع والعدد مثل
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 يا أهيا الرجال  يا أهيا الرجالن  ُّيا أهيا الرجل
 ُيا أيتها النساء  يا أيتها املرأتان  يا أيتها املرأة
 ِيا هؤالء الرجال  يا هاذان الرجالن  يا هذا الرجل
 ِيا هؤالء النساء  يا هاتان املرأتان  يا هذه املرأة

. حرف تنبيه» ها«اسم نكرة مقصودة مبنية عىل الضم و» ّأي«تعرب 
ًأو اسم اإلشارة بدال إذا كان جامدا مثل» ّأي«ويعرب االسم الواقع بعد  ً :

 .ُيا أهيا املذيع: ً, وصفة إذا كان مشتقا مثلُيا أهيا الرجل
 :مالحظات

» يا«اسم اجلاللة فإنه ينادى بـ» أل«نة بـيستثنى من األسامء املقرت −١
. يا أهللا أعنا عىل بلوانا: دون غريها من حروف النداء فيقال

حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة واألكثر فيه حذف 
 .َّاللهم ارمحنا: للداللة عىل التعظيم مثل

ًما ليس مضافا وال شبيها ) العلم املفرد: (يقصد باملفرد عندما نقول −٢ ً
ُيا حممد, يا حممدان, يا : ّملضاف ويعد منه هنا املثنى واجلمع مثلبا

 .حممدون
ًإذا كان االسم الواقع بعد املنادى املبني نعتا له مضافا خاليا من  −٣ ً  »أل«ً

ًيا حممد صاحب العلم, وإن كان مضافا مقرونا : وجب نصبه نحو ً َ ُ
ًأو مفردا معرفا هبا جاز فيه الرفع مراعاة للفظ و» أل«بـ النصب ً

َيا حسني الكريم األب أو الكريم األب: مراعاة للعمل مثل ُ ُ. 
َويا حسني الشهيد أو الشهيد ُ ُ 
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א– מ א

تدخل عىل املبتدأ واخلرب فتنصب » ن وأخواهتاإ«سبق أن أرشنا إىل أن 
 . وترفع الثاين ويسمى خربها,األول ويسمى اسمها

 :ّ يكون اسم إن:أنواع اسم إن  −أ 
ًريا متصال مثلضم −١ ٍوإنك لعىل خلق عظيم}: ً ِ َ ٍ ُ َُ َ َ ََ َّ ِz ]٤: القلم[. 

 .ضمري متصل يف حمل نصب اسم إن» إنك«الكاف يف 
 .إنا حميوك يا سلمى

 .»إننا«ّضمري متصل يف حمل نصب اسم إن واألصل » َّإنا«يف » نا«الـ
ًاسام ظاهرا مفردا أو مثنى أو مجعا ويكون منصوبا  −٢ ً ً ً  إذا بالفتحةً

ّإن الصدق هيدي إىل الرب, و: ً مفردا أو مجع تكسري مثلكان َّإن }َ ِ
ٍاألبرار لفي نعيم ِ َِ َ َ َ ْ َ ْz ]إذا كان مثنى أو مجع بالياء أو ]١٣: االنفطار 
 :ًمذكر ساملا مثل

 مثنى  إن الشاعرين كبريان
 مجع مذكر سامل  إن املجتهدين ناجحون

 :ً إذا كان اسام من األسامء اخلمسة مثلباأللفأو 
ٌن ذا الفضل مقدرإ  .ذا من األسامء اخلمسة  َّ

 :ً عوض عن الفتحة إذا كان مجع مؤنث ساملا مثلبالكرسةأو 
ٌإن الطالبات جمدات  مجع مؤنث سامل  ِ

 :ًكام يكون مبنيا يف حمل نصب مثل
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ٌ األمر لواضح, إن هذاإن   ٌ علمني فاضلالذيَ
ًمصدرا مؤوال مثل −٣ ً: 

يف حمل » َأن نقوم« املؤول َإن علينا أن نقوم بواجبنا, فاملصدر
  .َّنصب اسم إن

 :اسم ال النافية للجنس  −ب 
وتفيد استغراق النفي جلميع » َّإن«تعمل ال النافية للجنس عمل 

ًأفراد اجلنس املذكور إزاءها, ويكون اسمها منصوبا إذا كان  َ
ًمضافا أو شبيها باملضاف مثل ً: 
ٌال باذل جهد خائب  مضاف  َ
ٌال كريام عنرصه سفيه  يه باملضافشب  ً

فيبنى عىل ما ينصب ) غري املضاف وال شبيه باملضاف(أما املفرد 
 :به مثل

ُال جليس أحسن من الكتاب َ 
ْال عاملني نادمان َ 

 ِال عاملني نادمونو
 :وتعمل ال عمل إن إذا توافرت فيها الرشوط التالية

 .أن يراد هبا استغراق النفي جلميع األفراد −١
 .أن يكون اسمها وخربها نكرتني −٢
أال يفصل بينها وبني اسمها بفاصل ما, وإال بطل عملها  −٣
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ٌال يف الصف كسول وال متقاعس: ولزم تكرارها مثل ٌ. 
حرضوا بال موعد : ُأال تسبق بحرف جر فإذا سبقت مثل −٤

ً وكان االسم بعدها جمرورا ,مسبق أفادت ال النفي فقط
 .بحرف اجلر

 :السيام  −ج 
ه الرفع والنصب االسم الواقع بعدها إن كان نكرة جاز في

 :واجلر مثل
ًأحب األوالد السيام ولدا مطيعا  .»ما«متييز لـ  ً
ٌأحب األوالد السيام ولد مطيع  .خرب ملبتدأ حمذوف  ٌ
ٍأحب األوالد السيام ولد مطيع  .ٍما زائدة وولد مضاف إليه  ٍ

 .واالسم الواقع بعدها إن كان معرفة جاز فيه الرفع واجلر فقط
» موجود«ًحمذوفا تقديره » ال«خرب ويف األحوال كافة يكون 

 .وهي بمعنى مثل» ّيس«واسمها 

א–

أصبح وأضحى وظل : أرشنا يف فصل سبق إىل أن أخوات كان هي
وأمسى وبات وتفيد التوقيت بزمن بخصوص, ودام وتفيد التوقيت بحال 

 .ّخمصوصة وصار تفيد التحول
ستمرار, وليس وتفيد النفي وكاد وبرح وانفك وزال وفتىء وتفيد اال
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 .وكرب وأوشك وتفيد املقاربة
 .وعسى وجرى واخلولق وتفيد الرجاء

ّورشع وأنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ وقام وأقبل وهب وما يف 
 .معناها وتفيد الرشوع

 :ويأيت خرب كان وأخواهتا
ًمفردا أو مجعا مثلًظاهرا ًاسام  −١ ً: 

 مفرد  ًبطالكان طارق 
 مثنى  َمؤمنني ِأصبح الكافران
 مجع مذكر سامل  ِصامدينّظل املحاربون 

 مجع مؤنث سامل  ٍجمتهداتصارت الطالبات 
ًعزالُكان الرجال  َّ  مجع تكسري   من السالحُ

 يف وبالياء يف حالتي اإلفراد ومجع التكسري بالفتحةًويكون منصوبا 
 عوض عن الفتحة يف مجع وبالكرسةحالتي املثنى ومجع املذكر السامل 

وكان ذا جاه :  يف حال األسامء اخلمسة مثلوباأللف. ؤنث الساملامل
 .وسلطان

ٌيظل الكذب عاقبته وخيمة:  مثلمجلة اسمية −٢ ُ ُ ُّ. 
 .»يظل«مجلة عاقبته وخيمة يف حمل نصب خرب 

 .ُكاد املريب يقول خذوين:  مثلمجلة فعلية −٣
 .مجلة يقول يف حمل نصب خرب كاد
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 .كان اللص عند الباب:  مثلًظرفا −٤
ًرا وجمروراجا −٥  .وكان البدر يف السامء:  مثلً
ًمصدرا مؤوال −٦  .ُوكانت املروءة أن تساعد املحتاج:  مثلً

 :مالحظات
 .ّتقدم ما املصدرية الظرفية عليها» دام«يشرتط يف  −١
 .ّيشرتط يف أفعال االستمرار تقدم نفي أو هني −٢
ًيشرتط يف أفعال املقاربة والرجاء والرشوع أن يكون خربها فعال  −٣

ًعا مقرونا بأن وجوبا يف مضار ً  .»حرى واخلولق«ً
 .»أن«ّجيرد اخلرب يف أفعال الرشوع من  −٤

 .رشع املدرس يرشح
 .جيوز اقرتان اخلرب بأن أو جترده منها فيام عدا ذلك −٥

א– א א א

العطف والنعت والبدل والتوكيد, فإذا كان املعطوف : قصدنا بالتوابع
ًصوبا كان املعطوف منصوبا, وإذا كان املنعوت منصوبا كانت عليه من ً ً

ًالصفة أو النعت منصوبة, وإذا كان املبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا,  ً
ًوإذا كان املؤكد منصوبا كان التوكيد منصوبا مثل ً: 

ّعلمت حممدا وخالدا حل املسألة ًَّ ً فهو » ًحممدا«معطوفة عىل » ًخالدا«: ُ
 .منصوب مثله



 − ٢٦٠ −

صفة » العظيم«: َإن الشاعر العظيم املتنبي من فحول شعراء العربية
 .منصوب; والصفة تتبع املوصوف» الشاعر«منصوبة ألن املوصوف للشاعر 

بدل » َعمر«: َإن اخلليفة عمر بن اخلطاب ثاين اخللفاء الراشدين
 .ًمبدل منه منصوب أيضا, والبدل يتبع املبدل منه» اخلليفة«منصوب ألن 
َت الوزيرة نفسها يف املهرجانشاهد َ توكيد منصوب ألن » َنفسها«: ُ

 .مؤكدة منصوبة, والتوكيد يتبع املؤكد» الوزيرة«



 − ٢٦١ −

&+ 
  تدريبات على املنصوبات

  .املفعول به  −  ًأوال

 .املفعول املطلق  −  ًثانيا
 .املفعول فيه  −  ًثالثا
 .املفعول ألجله واملفعول معه  −  ًرابعا

 .احلال  −  ًخامسا
 .االستثناء  −  ًسادسا
 .التمييز والعدد  −  ًسابعا
 .املنادى  −  ًثامنا
 .اسم إن وأخواهتا  −  ًتاسعا
 .خرب كان وأخواهتا  −  ًعارشا

  .تدريب عام عىل املنصوبات  − حادي عرش



 − ٢٦٢ −



 − ٢٦٣ −

 

& + 
  تدريبات على املنصوبات

א–

َّ دل عىل األفعال املتعدية فيام ييل, واذكر مفعوالهتا, :السؤال ثم اذكر ُ
 عالمة إعراب األسامء?

ْقال أفتعبدون من دون اهللاِ ما ال ينفعكم شيئا وال يرضكم}: قال تعاىل ْ َُ َُّ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًْ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ُ َ َ َz 
 ]٦٦: األنبياء[

َإنه يعلم اجلهر من القول ويعلم ما تكتمون} َُ َ ُ َ َ ُُ َ َّْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُِ ِ ْ ِz ]١١٠: األنبياء[ 
ُويبني } ِّ َ ُ ْ لكم اآلاهللاَُ ُ ُ َيات وَ ٌ عليم حكيماهللاُِ ٌِ َ ِ َz ]١٨: النور[ 
ًولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا} َ َِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ََ َ ِْz ]٣٥: الفرقان[ 
َليعذب } َ ُِّ َنافقني وُامل اهللاُِ َ ِ ِ َنافقات وُاملَ ِ َِ َرشكني وُاملَ َ ِْ َرشكات ويتوب ُاملِ َ َُ ِ َ ِ  اهللاُْ

َعىل  ِؤمنُاملَ ِ َني وْ َؤمنات وكان ُاملَ َ َ ِ َِ ً غفورا رحياماهللاُْ ِ َ ً ُ َz ]٧٣: األحزاب[ 
ِوالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم} ِ َ َ َْ ْ َ ِْ ُ ُ َ َ ُ َْ َ ْ َ ََ َ َّ َ َِّ َz ]٣٩: يس[ 
َإهنم ألفوا آباءهم ضالني} َِّ ْْ َ ْ َُّ َ ْ َ َ ُ ِz ]٦٩: الصافات[ 
َفأرادوا به كيدا فجعلناهم األ} َْ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َُ ً ََ ِ َسفلنيِ ِ َ ْz ]٩٨: الصافات[ 
ُإياك نعبد} َُ ْ ََّ ِz ]٥: الفاحتة[ 
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 :اإلجابة

 عالمة إعراب االسم املفعول به األفعال املتعدية
  مجلة أفتعبدون من دون اهللا قال

اسم موصول مبني عىل ما تعبدون
السكون يف حمل نصب

 .مفعول به
» الكاف«الضمري املتصل  ينفعكم

 مفعول به أول
 فعول به ثانم» ًشيئا«

 
 

منصوب وعالمة نصبه
 .الفتحة

» الكاف«الضمري املتصل  يرضكم
 مفعول به أول

حمذوف» ًشيئا«املفعول به الثاين 

 

منصوب وعالمة نصبه اجلهر يعلم
 الفتحة

اسم موصول مبني عىل ما يعلم
السكون يف حمل نصب

 مفعول به
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 عالمة إعراب االسم املفعول به األفعال املتعدية
مفعول به منصوب اآليات ّيبني

وعالمة نصبه الكرسة
وض عن الفتحة ألنهع

 .مجع مؤنث سامل
منصوب وعالمة نصبه موسى مفعول به أول آتينا

الفتحة املقدرة عىل األلف
.منع من ظهورها التعذر

منصوب وعالمة نصبه الكتاب مفعول به ثان 
 .الفتحة الظاهرة

منصوب وعالمة نصبه أخاه مفعول به أول جعلنا
األلف ألنه من األسامء

 .اخلمسة
منصوب وعالمة نصبه ًيرا مفعول به ثانوز 

 .الفتحة الظاهرة عىل آخره
منصوب وعالمة نصبه املنافقني ّيعذب

 الياء ألنه مجع مذكر سامل
.معطوف عىل املنافقني واملنافقات 

منصوب وعالمة نصبه
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 عالمة إعراب االسم املفعول به األفعال املتعدية
الكرسة عوض عن الفتحة

 .ألنه مجع مؤنث سامل
معطوف عىل سابقه واملرشكني 

صبهمنصوب وعالمة ن
.الياء ألنه مجع مذكر سامل

معطوف عىل سابقه واملرشكات 
منصوب وعالمة نصبه
الكرسة عوض عن الفتحة

 .ألنه مجع مؤنث سامل
منصوب وعالمة نصبه َالقمر مفعول به عىل االشتغال قدرناه

 .الفتحة
  .مفعول به» اهلاء«الضمري  

الكاف ضمري متصل مفعول  يريكم
 .به أول

 

منصوب وعالمة نصبه .عول به ثانآياته مف 
الكرسة عوض عن
الفتحة ألنه مجع مؤنث

 .سامل
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 عالمة إعراب االسم املفعول به األفعال املتعدية
ُأي مفعول به مقدم تنكرون منصوب بالفتحة ألن .ّ

»ّأي«اسم االستفهام 
 .معرب

منصوب بالفتحة الظاهرة .َآباءهم مفعول به أول ألفوا
منصوب وعالمة نصبه .ضالني مفعول به ثان 

.ملالياء ألنه مجع مذكر سا
الكاف ضمري متصل مفعول  جعلكم

 .به أول
 

منصوب وعالمة نصبه .خالئف مفعول به ثان 
 .الفتحة الظاهرة

مفعول به منصوب ًكيدا أرادوا
 .وعالمة نصبه الفتحة

اهلاء ضمري متصل مفعول به  جعلناهم
 .أول

 

منصوب وعالمة نصبه .األسفلني مفعول به ثان 
.الياء ألنه مجع مذكر سامل

  .إياك ضمري منفصل مفعول به نعبد
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א− א

َّ دل عىل املفاعيل املطلقة فيام يأيت, واذكر أفعاهلا, ثم اذكر ):١(السؤال  ُ
َمل جيء باملصدر مع فعله? ِ 

َّإن } :قال تعاىل ُ ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء اهللاَِ َ ُ َُ َ ْ ُ َ َ ُ ََِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ِْ َ َ ْ َ
ِومن يرشك ب ِْ ْ ُ ْ ً فقد ضل ضالال بعيدااهللاََِ َ َِ َ ً َ ََّ ْz ]١١٦: النساء[. 

ِومن يتخذ الشيطان وليا من دون } ُ ْ ّ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ًِ َ َ َّ َّ ً فقد خرس خرسانا مبينااهللاَِ ً َ َِ ُ َْ َُ َِ ْz 
 .]١١٩: النساء[

َوكلم } َّ َ ً موسى تكلياماهللاَُ ِ ْ َ َ ُz ]١٦٤: النساء[. 
ّإذا رجت األرض رج} ََّ ْ ُُ َ ْ ِ َ  .]٤: الواقعة[ zًاِ
َوتأكلون الرتاث أكال ل} ًُ ْ َُ َ ََ ُّ ْ َ َوحتبون  ¬ ًّامـَ ُّ َِ ًال حبا مجاَاملُ ًّ َ ّ ُ َz ]٢٠ – ١٩: الفجر[. 

ُيا أهيا الذين آمنوا اتقوا } َّ ُ َ َُّ َِ َّ َ ً وقولوا قوال سديدااهللاََ َ ُِ َ ً ْ َُz ]٧٠: األحزاب[. 
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا} ً َ َِ ُ ْ َ ََّ َ َ ْ ِz ]١: الفتح[. 
ًفدكتا دكة واحدة} َ َ ُِ َ ًَ ََّ َّz ]١٤: احلاقة[. 



 − ٢٦٩ −

 :اإلجابة
 سبب جميء املصدر مع فعله الفعل املفاعيل املطلقة

 لبيان نوع الفعل َّضلً ضالال
 لبيان نوع الفعل خرس ًخرسانا
 لتأكيد الفعل َّكلم ًتكليام
َّرجت َرجا  لتأكيد الفعل ُ
َّبست َبسا  لتأكيد الفعل ُ
 لبيان نوع الفعل أكلونت ًأكال
 لبيان نوع الفعل حتبون حبا
 لبيان نوع الفعل قولواً قوال
 لبيان نوع الفعل فتحنا ًفتحا
 لبيان عدد الفعل دكتا ًدكة

 فيام ييل مصادر نابت عن األفعال, فبينها, واذكر بجوار ):٢(السؤال 
 :َّكل مصدر الفعل الذي دل عىل معناه

َفإذا }: قال تعاىل ِلقيتم الذين كفروا فرضب الرقابَِ َ َ َِّ ُ َُ َْ َ َ ِ َِّ َُz ]٤: حممد[. 
 :وقال الشاعر

ًفصربا يف جمـال املـوت صـربا ًِ ِفـــام نيـــل اخللـــود ِ  ِ بمـــستطاعُ
 :وقال آخر

ّجهال علينا وجبنـا عـن عـدوكم ً ِلبئست اخللتان ً ُاجلهـل واجلـبن:ِ ْ ُ ُ 
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 :وقال آخر
ًأسجنا وقتال واشتياقا وغربة ً ُحبيـــب إن ذا لعظـــيمَيونـــأ ًً ٍ 

 .ًسبحان اهللا وطاعة ألمره

 :اإلجابة
املصادر التي نابت 

 َّالفعل الذي دل عليه املصدر عن األفعال

 »ارضبوهم«أي فارضبوهم رضب الرقاب الفعل  رضب
 »اصرب«ًاصرب صربا الفعل  ًصربا
 »جتهلون«ًجتهلون جهال الفعل  ًجهال
 »ونجتبن«ًجتبنون جبنا الفعل  ًجبنا
 »أسجن«ًأأسجن سجنا الفعل  ًسجنا
 »أقتل«ًأأقتل قتال الفعل  ًقتال
 »أشتاق«ًأأشتاق اشتياقا الفعل  ًاشتياقا
 »أغرب«أأغرب غربة الفعل  غربة
 »أنأى«ًأأنأى نأيا الفعل  نأي

 »ّأسبح«أسبح اهللا الفعل  سبحان
 »أطيع«أطيع إطاعة الفعل  طاعة

 



 − ٢٧١ −

א−

ّدل عىل املفعول فيه الوارد فيام ييل, ثم بني نوعه: ؤالالس َّ ُ: 
ًوقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متىل عليه بكرة }: قال تعاىل َ ََ ْ َ َْ ُ ْ َ َ َّ َِ ِ َِ َُ ََ ُ َ َِ ْ َ ْ ُ َ

ًوأصيال ِ َ َz ]٥: الفرقان[. 
َفخرج عىل قومه من } ْ َِ ِ ِ َ ََ َ َ ُحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بِاملَ ُ ِّ ْ َ ْ َْ ْ َْ ََ ِ َ ِ َ ًكرة ِ َ ْ
ًوعشيا ّ َِ َz ]١١: مريم[. 

ُيد } ْ فوق أيدهيماهللاَِ ِ ِ ْ َْ َ َz ]١٠: الفتح[. 
َأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حلافظون} ُ ًِ َِ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ َّْ َِ َ َ َz ]١٢: يوسف[. 
َوجاءوا أباهم عشاء يبكون} ُ ْ َ َ َ ًَ ْ َُ ِ ُ َz ]١٦: يوسف[. 

 :قال الشاعر
ـــذ ًوتوقــد حولــك النــريان لــيال ـــاةك ـــام احلي ـــت أي  لك كن

 :وقال آخر
ٌأمامـــك أهيـــا العـــريب يـــوم ّتــشيب هلولــه ســود النــوايص ُّ ُ ُِ 
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 :اإلجابة
 نوعه املفعول به
 ظرف زمان منصوب بالفتحة ًبكرة
 ظرف زمان منصوب بالفتحة ًأصيال
 ظرف زمان منصوب بالفتحة بكرة
 ظرف زمان منصوب بالفتحة عشيا
 فتحةظرف مكان منصوب بال فوق
 ظرف زمان منصوب بالفتحة ًغدا
 ظرف زمان منصوب بالفتحة عشاء
 ظرف مكان منصوب بالفتحة حولك
 ظرف زمان منصوب بالفتحة ًليال
 ظرف زمان منصوب بالفتحة أيام
 ظرف مكان منصوب بالفتحة أمامك

אא−א

 : معه فيام ييلّ ميز املفعول ألجله من املفعول:السؤال
َجيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر }: قال تعاىل ْ َْ َ ََ َ َّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ُ ْ ِوت َاملَ ْ

َ حميط بالكافريناهللاَُو ِ ِ َِ ْ ِ ٌ ُz ]١٩: البقرة[. 
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ِومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضات } ِ َِ ْْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ٌ رؤوف اهللاَُ واهللاَِّ ُ َ
ِبالعباد َِ ْ ِz ]٢٠٧: البقرة[. 

ًذرين ومن خلقت وحيدا} ْ َِ َ ْ َُ َ َ َ ِْz ]١١: املدثر[. 
 :قال الشاعر

ـــــال لئـــــيم احلشا طاوي ِالقرى أختار ُكنت لقد ـــــن أن يق ـــــة م  ًحمافظ
 :قال رابعة العدوية

ِرباه ما عبدتك طمعا ثوابك, وال خوفا من عقابك, ولكن ألنك « ًِ ً ُ
 .»ٌجدير بالعبادة

ِجئت وغروب الشمس, وس: وقال أحدهم ِافرت وطلوع الفجرَ َ ُ. 
 :اإلجابة

 املفعول معه املفعول ألجله
 من حذر
 غروب ابتغاء
 طلوع حمافظة
  ًطمعا
  ًخوفا
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א−

ً دل عىل احلال الواردة فيام ييل, وبني نوعها, مشريا إىل ):١(السؤال  ّ ّ
 :عالمة إعراب األسامء منها

ُتلك حدود }: قال تعاىل ُُ َ ْ ْ ومناهللاِِ ِ يطع ََ ِ ٍ ورسوله يدخله جنات اهللاَُ َِّ َ ُ ُ ُ َْ َْ ُ َ
َجتري من حتتها األهنار خالدين فيها َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ ْ َ َِ ْz ]١٣: النساء[. 

َومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب } َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ًِ َ ً ً َْ ُ ِّ ُ ُ ََّ ُ َ َْ ِ عليه اهللاُُْ ْ َ َ
ِولعنه وأعد له عذابا عظ َ َ ًَ َ ُ َ ُ َ ََ ََّ َ  .]٩٣: النساء[ zًيامَ

ِّفلام رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلام أفل قال لئن مل هيدين ريب } ْ ِّ ََ َ َّ َ َ َ َ َِّ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ً َ ََ َ ِ
َألكونن من القوم الضالني َِّّ ِْ ْ َ ََّ ِ َ ُ َ َz ]٧٧: األنعام[. 

َتلفح وجوههم النار وهم فيها كاحلون} َُ ْ ُ ُِ َِ َ َ ُ ُ ُ ُُ ََّ ْ َz ]١٠٤: املؤمنون[. 
َّأمل تر أن } َ ََ َ ْ ٌّ يسبح له من يف الساموات واألرض والطري صافات كل اهللاََ َُ ٍ َِّ ََّ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ ُُ ْ ْ َ َّ َ َِ َ ْ ِ

َقد علم صالته وتسبيحه و ُ َ َ ُ َِ ْ ََ َ ِْ َ َ عليم بام يفعلوناهللاَُ ُْ َ َ َ ٌِ ِ َz ]٤١: النور[. 
ُفادعوا } ْ َ خملصني له الدين ولو كره الكافروناهللاََ ُ ِ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُِ َ ُِّ َ ِْ ِz ]١٤: غافر[. 
َفقتل كيف قدر} َّ َ ُ ََ ْ َ َ ِz ]١٩: املدثر[. 
َّثم ذهب إىل أهله يتمطى} َ َُ ََّ َ َِ ِ ْ ََ َ ِz ]٣٣: القيامة[. 

 :قال الشاعر
 َفالبـــاز مل يـــرض إال عـــايل الـــشجر ًفــاهنض إىل صــهوات املجــد معتليــا
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 :اإلجابة
ً عالمة إعراب االسم الواقع حاال نوعها احلال
 الياء ألنه مجعوب وعالمة نصبهمنص مفرد خالدين

 مذكر سامل
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفرد ًمتعمدا
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفرد ًخالدا
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفرد ًبازغا

  مجلة اسمية مجلة هم فيها كاحلون
منصوب وعالمة نصبه الكرسة عوض مفرد صافات

 الفتحة ألنه مجع مؤنث ساملعن 
منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مفرد خملصني

 مذكر سامل
مبني عىل الفتح يف حمل نصب عىل مفرد كيف

 »اسم استفهام«احلال 
  مجلة فعلية مجلة يتمطى
 منصوب بالفتحة الظاهرة مفرد ًمعتليا
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 :ّبني احلال وصاحبها وعاملها فيام يأيت): ٢(السؤال 
ًوال متش يف األرض مرحا}: ال تعاىلق ََ َ ْ ِْ َ ْ ِ ِ َz ]١٨: لقامن[. 

َوال تعثوا يف األرض مفسدين} ْ ْ َِ ِ ْ َُ ِْ َ ْ ِ َz ]٦٠: البقرة[. 
ُوما نرسل } ِ ْ َُ َرسلني إال مبرشين ومنذرينُاملَ َ َ َِ ِ ْ ُ ُ َ ِْ ِّ ََّ ِ ِz ]٤٨: األنعام[. 

 :قال الشاعر
َصن النفس وامحلها عـىل مـا يزينهـا  لقــول فيــك مجيــلًتعــش ســاملا وا ِ

ِوجاء يف الرتاث أن وافدا وفد عىل عمر بن عبد العزيز فقال له ِ َ كيف : ً
 َتركت الناس?

ًتركت غنيهم موفورا: قال ً وفقريهم حمبورا, وعاتبهم مقهورا, ,ّ ً َ
ًومظلومهم منصورا َ. 

ٍاحلمد هللا, لو مل تتم واحدة من هذه إال بعضو من أعضائي لكان : فقال َّ ُ
 .ًعندي مرضيا
 :اإلجابة

 عاملها صاحبها احلال
 »متش«الفعل  »أنت«الضمري  ًمرحا
 »تعثوا«الفعل  »واو اجلامعة«الضمري  مفسدين
 نرسل املرسلني مبرشين
 نرسل املرسلني منذرين
 »تعش«الفعل  »أنت«الضمري  ًساملا
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 عاملها صاحبها احلال
 »تعش«الفعل  »أنت«الضمري  القول فيك مجيل

 »تركت«الفعل  ّغنيهم ًموفورا
 »تركت«الفعل  فقريهم ًوراحمب

 »تركت«الفعل  عاتيهم ًمقهورا
 »تركت«الفعل  مظلومهم ًمنصورا

א−

 ّ عني فيام ييل املستثنى الواجب النصب, واجلائز النصب واالتباع,:السؤال
 :واملعرب بحسب موقعه من اجلملة, مع بيان السبب

َّولقد خلقناكم ثم}: قال تعاىل ُْ ْ َُ َ َ ََ ْ ُ صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا َ َُ َّ َْ َ َّ ْ ِْ ِ َِ ْ َْ ُ ُ ُ
َآلدم فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َّ َ َُ ْ َ ِ ِ َِّ ُ َz ]١١: األعراف[. 

ِإن اإل } ْ َّ ًنسان خلق هلوعاِ َُ َ َ ِ ُ َ ْ o ًإذا مسه الرش جزوعا َُ ََّ ُُّ َّ َ ِ t  ُوإذا مسه ََّ َ َ ِ
ًاخلري منوعا ُ َ ُْ َ ْ y َّإال َصلنيُامل ِ ِّ َz ]٢٢ – ١٩: املعارج[. 

َّوما أضلنا إال } ِ َ َّ َ َ َ َجرمونُاملَ ُ ِ ْz ]٩٩: الشعراء[. 
ُوال حييق } ِ َ ِكر السيئ إال بأهلهَاملَ ِ ْ َ ِ َّ ِ ُ َّ ُِّ ْz ]٤٣: فاطر[. 

 :قال الشاعر
ِومل أجـــد اإلنـــسان إال ابـــن ســـعيه َِ  فمن كان أسعى كان باملجد أجـدرا َ

 :وقال آخر
ـــرء إ ـــا امل ـــسانهُوم ّومعقولـــه واجلـــسم خلـــق مـــصور ُال األصـــغران ل ُ ُ 
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 :وقال آخر
ٌآلــــــة العــــــيش عــــــدة وكفــــــاح ٌ ِ ــــصون احلقــــوق إال الــــسالح ُ  ُال ي

 :وقال آخر
ًفــاهنض إىل صــهوات املجــد معتليــا ِفالبـــاز مل يـــرض إال عـــايل الـــشجر ْ َ َ 

 :وقال آخر
ــــــه ــــــستطب ب ــــــل داء دواء ي ُلك ُ ْإال احلامقـــة أعيـــت مـــن يـــداوهي ٍ  اَ

 :وقال آخر
ـــا خـــال اهللاَ باطـــل ـــل يشء م ُأال ك ُوكـــــل نعـــــيم ال حمالـــــة زائـــــل ٍُّ َُّ ٍ 

ُمل يتخلف أحد عن االمتحان إال الكسول«: وقال املدير ٌ«. 
 :اإلجابة

 املستثنى الواجب
 النصب

 املستثنى اجلائز
 النصب واالتباع

املعرب بحسب موقعه من 
 اجلملة

َإبليس ألن الكالم 
 تام مثبت

ُول أو الكسول الكس َ
 ألن الكالم تام منفي

فاعل مرفوع : املجرمون
بالواو ألنه مجع مذكر سامل 

 »ألن االستثناء ناقص منفي«
املصلني ألن الكالم 

 تام مثبت
جار وجمرور ألن : بأهله 

 الكالم ناقص منفي
احلامقة ألن الكالم 

 تام مثبت
مفعول به ألن الكالم : ابن 

 ناقص منفي
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 املستثنى الواجب
 النصب

 املستثنى اجلائز
 النصب واالتباع

املعرب بحسب موقعه من 
 اجلملة

م تام اهللا ألن الكال
 مثبت

خرب مرفوع : األصغران 
رفعه األلف ألنه وعالمة 

 »الكالم ناقص منفي«مثنى 
فاعل مرفوع بالضمة: السالح  

 »الكالم ناقص منفي«
مفعول به منصوب : َعايل  

 »الكالم ناقص منفي«

א−
ّ عني التمييز بقسميه امللفوظ وامللحوظ فيام ييل واذكر :)١ (السؤال

 :مه مع بيان السببحك
َولقد أخذ }: قال تعاىل ََ َ ْ َ َ ميثاق بني إرسائيل وبعثنا منهم اثني عرش اهللاَُ َ َ ْ ُ َْ ْ َْ ْ َ َُ َ َ َ َِ ِ َِ ِ

ًنقيبا ِ َ z ]١٢: املائدة[. 
ُال يؤاخذكم } ُ ُ ِ َ َ باللغو يف أيامنكم ولكن يؤاخذكم بام عقدتم األيامن اهللاُُ َّ َُ ُ َ ْ ْ َْ ُ ْ َ َْ ْ ُ ْ َ َِ ُِ ِ ِ َِ َُّ َ ِ ِ ْ
َّفكفا ْرته إطعام عرشة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو ََ َ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ْ ُْ َُ ِ

ٍحترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام َّ َ ْ ََ ِ ٍَ َ َ َ َُ َ َ ُِ ْ ِ َ ْْ َ ِ َz ]٨٩: املائدة[. 
ًقال رب إين وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا} ْ َْ ُ َ َ َ َ َ َِّ ْْ َّ ُ ََ ْ ََ ِّ ِ َ ِّ َ ومل أكن بدعائك ِ ِ َ ُ ِ ْ َُ َ ْ َ

ًرب شقيا ّ ِِّ َ َz ]٤: مريم[. 
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ًكربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا} َ ُ ْ ْ ًِ َِ ْ َ ََّ ِ ُِ َ َ ْ ُْ ُ َ َ ُِ ِ َ َ ِ ْz ]٥: الكهف[. 
ًإين رأيت أحد عرش كوكبا} َ َْ َ َْ َ َ َِّ َ َُ َ ِz ]٤: يوسف[. 
َولقد خلقنا الساموات واألرض وما بين} َْ َ َ َ َ ََ ْ َ ََّ َ ْ ِ ْ ََ ََ ٍهام يف ستة أيامْ َّ َُ ِ َِّ ِ َz ]٣٨: ق[. 

 :قال زهري
ْسئمت تكاليف احلياة, ومـن يعـش ِ َ ــــسأم ُ ــــك ي ــــني حــــوال ال أبال ًثامن َ 

 :وقال صفي الدين احليل
ًإنـــا لقـــوم أبـــت أخالقنـــا رشفـــا ُ  أن نبتدي بـاألذى مـن لـيس يؤذينـا ٌ

 :اإلجابة
 السبب حكمه نوعه التمييز
ًألن متييز العدد ينصب مفردا ًفرداواجب النصب م ملفوظ ًنقيبا

.مع أحد عرش إىل تسعة وتسعني
ًألن متييز العدد جيب جره مجعا ًواجب اجلر مجعا ملفوظ مساكني

 .مع الثالثة والعرشة وما بينهام
ًألن متييز العدد جيب جره مجعا ًواجب اجلر مجعا ملفوظ أيام

 .مع الثالثة والعرشة وما بينهام
ّ متييز ملحوظ حمول عن الفاعلهألن اجب النصبو ملحوظ ًشيبا

.»ُاشتعل شيب الرأس«واألصل 
 جائز النصب وجره ملحوظ ًكلمة

 »من«بـ
ّألنه متييز ملحوظ غري حمول عن

ًكربت كلمة, أو«: يشء, فنقول
 .»ٍ من كلمةكربت
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 السبب حكمه نوعه التمييز
ًألن متييز العدد ينصب مفردا ًواجب النصب مفردا ملفوظ ًعينا

.عة وتسعنيمع أحد عرش إىل تس
ًألن متييز العدد ينصب مفردا ًواجب النصب مفردا ملفوظ ًكوكبا

.مع أحد عرش إىل تسعة وتسعني
ًألن متييز العدد جيب جره مجعا ًواجب اجلر مجعا ملفوظ أيام

 .مع الثالثة والعرشة وما بينهام
ًألن متييز العدد ينصب مفردا ًواجب النصب مفردا ملفوظً حوال

. إىل تسعة وتسعنيمع أحد عرش
ّألنه متييز ملحوظ حمول عن واجب النصب ملحوظ ًرشفا

أبى رشف« واألصل الفاعل
 .»أخالقنا

ًمكان األرقام فيام ييل ألفاظا عربية, واضبطها  ضع :)٢ (السؤال
 :ومتييزها بالشكل

َعقد يف القاهرة  ِ ِاألسبوع األول من شهر شباط سنة يف ُ ٌ مؤمتر ١٩٥٩ِ
 ٤٩٢ً دولة وحرضه ٥٤سيوي اإلفريقي, وقد اشرتك فيه ِللشباب اآل

ِ سيدة وفتاة, وكان عدد املرافقني ألعضاء املؤمتر ٢٧ بينهم ًمندوبا ِ ُ ً شابا ٥٨ّ
 . متطوع٣٠٠ فتاة اختريوا من بني ٢٠و

ٍ موضوعا, وعقدت كل جلنة ٢٩ُبحثت جلان املؤمتر  ُّ  اجتامعات, ٣ً
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ٍاستغرق كل اجتامع فيها   . ساعات٥ُّ
 قرارات ٨ًموضوعا, واختذت فيها ) ١١(ُشت اللجنة الثقافية ناق

 . توصية٤٢اشتملت عىل 
أفالم عربية, وزاروا ) ٦(استعراضات و) ٧(ُشاهد أعضاء الوفود 

 .ةيحفالت موسيق) ٤(هيئة وحرضوا ) ١٢(أماكن أثرية, واستقبلتهم ) ١٠(
 :اإلجابة

َعقد يف القاهرة  ِ ِاألسبوع األول من شهر شباطيف ُ ٍتسع ومخسني  َ سنةِ
ِمؤمتر للشباب اآلسيوي اإلفريقي, وقد اشرتك فيه وتسع مئة وألف  ٌأربع ٌ

ٍأربع مئة وحرضه ,ً دولةَومخسون ٌسبع  بينهم ًمندوباواثنان وتسعون  ُ
ِ سيدة وفتاة, وكان عدد املرافقني ألعضاء املؤمتر وعرشون ِ ُ  ًثامنية ومخسنيّ
 .ٍ متطوعِ مئةِالثث فتاة اختريوا من بني عرشينًشابا و

ٍ موضوعا, وعقدت كل جلنة تسعة وعرشينُبحثت جلان املؤمتر  ُّ  َثالثةً
ٍاجتامعات, استغرق كل اجتامع فيها   . ساعاتمخسُّ

ُناقشت اللجنة الثقافية َأحد عرش ُ َ  ثامنيةً موضوعا, واختذت فيها َ
 . توصيةاثنتني وأربعنيقرارات اشتملت عىل 

 َعرشة أفالم عربية, وزاروا َستة وٍاستعراضات َسبعةُشاهد أعضاء الوفود 
َاثنتا عرشة أثرية, واستقبلتهم َأماكن َأربع وحرضوا , هيئةْ  .ةي حفالت موسيقَ

ً تقرأ األعداد بدءا من املرتبة الصغرى فصاعدا فنقرأ العدد :مالحظة ً
عام ثالثة . سنة ثالث وثامنني وتسع مئة وألف:  عىل النحو التايل١٩٨٣

 .سع مئة وألفوثامنني وت



 − ٢٨٣ −

א−

ّ عني فيام ييل املنادى, ثم بني نوعه وحاله من حيث البناء أو :السؤال
 :اإلعراب مع ذكر السبب

َيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من }: قال تعاىل َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ َِ ِ َ َِ ِْ ْ َُ َ ْ ْ َ ُ
َاخلاطئني ِ ِ َ ْz ]٢٩: يوسف[. 

ِيا نوح إنه ليس م} َ ْ ُ ُ ََ َّ ٍن أهلك إنه عمل غري صالحُِ ِ َ ُ ُْ ْ ََ ٌ َ َّ ِ َ ِ ْ َz ]٤٦: هود[. 
ًربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا} ًَ َ ْ ْ َ ََ ْ ُِ َ ْ ِّ َ ْ َِّ ِ َِ َ ََ ََ َ ْ َz ]١٠: الكهف[. 
ِوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سامء أقلعي} ِ ِ ِِ ْ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ َُz ]٤٤: هود[. 
ُيا أيتها النفس } َ َّ َْ َّ ُ ِطمئُاملَ َ ُنةْ َّ T ًارجعي إىل ربك راضية مرضية ًَّ َ ِِّ ِْ َ َ َ ِْ َِ ِ ِz ]الفجر :

٢٨ – ٢٧[. 
ِ اخلنساء يف رثاء أخيها صخرتقال ُ: 

ُيا صخر كنـت لنـا عيـشا نعـيش بـه ً ِلــــو أمهلتــــك ملــــامت املقــــادير ُ ُ 
ِيا فارس اخليل إن شدوا فلـم هينـوا ِوفـــارس القـــوم إن مهـــوا بتقـــصري َ ِ َ 

 :قال املتنبي
ِل النـــاس إال يف معـــاملتييـــا أعـــد ُفيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكم َ ُ ُ 

 :قال آخر
ــا? ــا شــجر اخلــابور مالــك مورق ًأي  »ِابــن طريــف«ْكأنــك مل جتــزع عــىل َ

 :قال آخر
ٌيـــا غـــافال ولـــه يف الـــدهر موعظـــة ُإن كنـــت يف ســـنة فالـــدهر يقظـــان ً ُ ِ َ 
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 :قال آخر
َأرسب القطا هل مـن يعـري جناحـه ُ ـــيل َُ ـــريّلع ـــت أط ـــد هوي ـــن ق ُ إىل م ُ 

 :قال آخر
ــــم غــــريه ــــا أهيــــا الرجــــل املعل َي ُ ِّ ــــيم ُ ــــان ذا التعل ــــسك ك ــــال لنف ُه ِ ّ 

 :اإلجابة

حاله من حيث  نوعه املنادى
 السبب البناء واألعراب

 ألنه مفرد علم مبني عىل الضم مفرد علم يوسف
 ألنه مفرد علم مبني عىل الضم مفرد علم نوح
 »نا«ألنه مضاف إىل الضمري »معرب«منصوب  مضاف ربنا
ألنه نكـرة مقـصودة يـراد مبني عىل الضمنكرة مقصودة أرض

 .هبا يشء معني
ــــداء االســــم مبني عىل الضمنكرة مقصودة يا أيتها النفس ــــد ن إذا أري

املقــرتن بــأل يــؤتى قبلــه
ــرب ــث وتع ــا للمؤن بأيته
ــة أي نكــرة مقــصودة مبني

 عىل الضم
 ألنه مفرد علم الضم مبني عىل  مفرد علم صخر

ِفارس اخليل«ألنه مضاف »منصوب«معرب  مضاف»ِاخليل«َفارس  َ«



 − ٢٨٥ −

حاله من حيث  نوعه املنادى
 السبب البناء واألعراب

َفــــارس«ألنــــه مــــضاف »منصوب«معرب  مضاف »ِالقوم«َفارس 
 »ِالقوم

ِأعدل الناس ــــه مــــضاف »منصوب«معرب  مضاف َ َأعــــدل«ألن
 »ِالناس

ِشجر اخلابور ــــضاف »منصوب«معرب  مضاف َ ــــه م َشــــجر«ألن
 »ِاخلابور

نكرة غري  ًافالغ
 مقصودة

ألنه نكرة غري مقصودة ال»منصوب«معرب 
 يراد هبا معني

ـــــضاف »منصوب«معرب  مضاف َرسب القطا ـــــه م رسب«ألن
 »القطا

ــــداء االســــم مبني عىل الضمنكرة مقصودة أهيا الرجل ــــد ن إذا أري
املقــرتن بــأل يــؤتى قبلــه
بأهيــا املــذكر, وتعــرب أي
نكرة مقصودة مبنيـة عـىل

 .للتنبيه» ها«الـالضم و
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א− מ א

 :ّ دل عىل اسم إن وأخواهتا الوارد فيام ييل, ثم بني نوعه وأعربه:السؤال
َومتت كلمت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلامته وهو }: قال تعاىل َ َ َ ِّ َُ ِ ِ َِ ُ َ َ َِّ َِ َ ِّ ْ ًْ َ ً َِ َ ُ َْ
ُالسميع العليم َِّ َ ُْ ِz ]١١٥: األنعام[. 

َّقالوا إن} ِ ُ َا إىل ربنا منقلبونَ ُ ِِّ ْ َُ َ َ ِz ]١٢٥: األعراف[. 
َقل إن الذين يفرتون عىل } َ َ ْ َّ ُُ َ َ َ ِ َّ َ الكذب ال يفلحوناهللاِِْ ُْ ُ َِ ِ َ ْz ]٦٩: يونس[. 
َإنه احلق من ربك ولكن أكثر الناس ال يؤمنون} َُ َِّ ِ ِْ ُ َّ َ ِّ ْ ُِ َ َ َْ َ َ َ ُّ ْ َّ ِz ]١٧: هود[. 
ٌأحيسب أن مل يره أحد} َ ُ َ َُ َ ََ َْ َ ْ ْ َz ]٧: لبلدا[. 
ُإن هذا القرآن هيدي للتي هي أقوم ويبرش } ِّْ َ ُ َ َُ َ َ ْْ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َؤمنني الذين يعملون ُاملِ ُ ََّ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ

ًالصاحلات أن هلم أجرا كبريا ً َِّ َ ْ ََّ َْ َُ َ ِ ِz ]٩: اإلرساء[. 
َإن لك أال جتوع فيها وال تعرى} ْ َ َ ََ ِ ُ َ َّ َ َ َ َّ ِz ]١١٨: طه[. 
ْوجاء رجل من أق} َ ْ ُ َ َِ ٌ َ َّدينة يسعى قال يا موسى إن َاملَىص َ َِ َ ُ َْ َ ََ ِ َأل يأمترون َاملَِ َ َُ ِ ْ َ َ

َبك ليقتلوك فاخرج إين لك من الناصحني ِِّ ِ ِِ َّ َ ْ ََ ََ ُِ ُ ْ َ َْ ُ ِz ]٢٠: القصص[. 
ِيسمع آيات } َ ُ ََ ُ تتىل عليه ثم يرص مستكربا كأن مل يسمعها فبرشه اهللاِْ َ َ ْ َ ُ ْْ ُِّّ ََ ْ ً َُ ْ ْ ُ َّْ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُِ ِ َ َ
ٍبعذاب َ َ ٍ أليمِ ِ َz ]٨: اجلاثية[. 
ٌإنام احلياة الدنيا لعب وهلو} َ ٌ َ َْ َ ِ َ ْ ُّ ُ ََّ َْ ِz ]٣٦: حممد[. 
َوأن ليس لإلنسان إال ما سعى} َ ْ ََ َ ََّ ِ ِ ْ ِ ْ ِْ َ َz ]٣٩: النجم[. 
َإنك ميت وإهنم ميتون} ُ َِّّ َ َِّ ْ َّ َُ ِ ٌِ َz ]٣٠: الزمر[. 
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 :اإلجابة
 إعرابه نوعه اسم إن وأخواهتا

مبني عىل الفتح يف حمـل  ية للجنساسم ال الناف ّمبدل
نصب ألنه غري مضاف 

 وال شبيه باملضاف
مبنــي عــىل الــسكون يف  ضمري متصل »إنا«نا يف 

 حمل نصب اسم إن
ـــصب  اسم موصول الذين ـــي يف حمـــل ن مبن

 اسم إن 
مبني عىل الضم يف حمـل  ضمري متصل »إنه«اهلاء يف 

 نصب اسم إن
 المةمعرب منصوب وع َّاسم لكن مفرد أكثر

 نصبه الفتحة الظاهرة
اســـم إن ضـــمري الـــشأن  ضمري الشأن املحذوف »أن«ضمري الشأن يف 

نـه مل أاملحذوف والتقـدير 
 يره أحد

مبنـــي عـــىل الـــسكون يف  اسم إشارة مفرد هذا
 حمل نصب اسم إن

منــصوب وعالمــة نــصبه  اسم إن مؤخر مفرد ًأجرا
 الفتحة الظاهرة
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 إعرابه نوعه اسم إن وأخواهتا
ـــ مصدر مؤول مؤخر أال جتوع ؤول تقـــديره مـــصدر م

ــــك« ــــدم جوع ّوأال » ع
مدغمــــة مــــن أن وال أن 
الناصبة وال النافية وجتوع 
ــصوب  ــضارع من ــل م فع

 والفاعل أنت
معرب منصوب وعالمة  اسم مفرد املأل

 نصبه الفتحة الظاهرة
مبنـــي عـــىل الـــسكون يف  ضمري متصل »إين«الياء يف 

 حمل نصب اسم إن
الضمري املحذوف يف 

 »كأن«
» كأنه مل يـسمعها«التقدير  وفضمري الشأن املحذ

اســم كــأن ضــمري الــشأن 
 املحذوف

 احلياة مبتدأ مرفوع كافة ومكفوفة »إنام«ُإنام احلياة 
الضمري املحذوف يف 

 »وأن«
ــــدير  ضمري الشأن املحذوف ــــيس «التق ــــه ل وأن

» لإلنــسان إال مــا ســعى
اســـم أن ضـــمري الـــشأن 

 املحذوف
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 إعرابه نوعه اسم إن وأخواهتا
 ّ إنيف حمل نصب اسم ضمري متصل »إنك«الكاف يف 

 ّيف حمل نصب اسم إن ضمري متصل »إهنم«اهلاء يف 
 ّيف حمل نصب اسم إن ضمري متصل »إنكم«الكاف يف 

א−א

ّ دل عىل خرب كان وأخواهتا الوارد فيام ييل, ثم بني نوعه :السؤال ّ
 :وأعربه

َوما }: قال تعاىل َ بغافل عام تعملوناهللاَُ ُ َ َّْ َ َ ٍ ِ َ ِz ]١٤٠: البقرة[. 
َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون } ً ً َُ َُ َ َ َ َ َ َِ َّ ََ َ َ َ َّ َْ ُ َُ ُ َِ ُِ ْ َ

ًالرسول عليكم شهيدا ِ َ ْ ُ َُّ ْ َ َُz ]١٤٣: البقرة[. 
َإىل } َ مرجعكم مجيعا فينبئكم بام كنتم تعملوناهللاِِ َ ًُ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ ِّ ُ َُ ُ ْ َُ ِ ُ ُُ َِ ِz ]١٠٥: املائدة[. 
ُفأخذهتم ا} ُ ْ َ ََ َلرجفة فأصبحوا يف دارهم جاثمنيَ ِ ِ َ َ ُ َ ْ ْْ َِّ ِ ِ َ َ ُ َz ]٧٨: األعراف[. 
َلقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني} ِ ِ ِ ِ َِّ ٌُ َ َ َ ُْ ِ َ ِ َ ََ ْ َz ]٧: يوسف[. 
َول} َتوجه َّامـَ َّ َ َتلقاء َ َ ْ َمدين ِ َ ْ َقال َ َعسى َ ِّريب َ ْأن َ ِهيديني َ َِ ْ َسواء َ ِالسبيل ََ ِ َّz ]٢٢: القصص[. 
ْولئن} َِ َ أرسلنا رحيا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرونَ ُ َ ً َ َ ًُ ّ ُ َ َ ْْ َ ْ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ُّ َ َْ َِ َz ]٥١: الروم[. 
ًحرسة َيا} َ ْ َعىل َ ِالعباد َ َِ ْيأتيهم َما ْ ِ ِ ْ ْمن َ ٍرسول ِ ُ َّإال َ ُكانوا ِ ِبه َ َيستهزئون ِ ُ ِ ْ ََ ْz ]٣٠: يس[. 
َتكاد متيز من الغيظ كلام ألقي فيه} ْ َ َّ ُِ ِ ِ َِ َ َْ َّ ُْ ُ َ ُ َ َ ٌا فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذيرَ ْ ْ َِ َِ ُ َُ ْ ََ َ ٌ ْْ َ َ َ َ ُ َ َz 

 .]٨: امللك[



 − ٢٩٠ −

َأليس ذلك بقادر عىل أن حييي } ِ ْ ُ َْ َ ََ ََ ٍ ِ ِِ َ َ ْ َوتىَاملَ ْz ]٤٠: القيامة[. 
ٍوما صاحبكم بمجنون} ُ ْ ُ َ ََ ْ َِ ُ ِz ]٢٢: التكوير[. 
ٍإهنم كانوا يف شك مريب} ِ ُ ْ ٍَّّ َ َِ ُ ُ ِz ]٥٤: سبأ[. 

 :قال الشاعر
ُالكــرب الــذي أمــسيت فيــهعــسى  َ ـــــــب ُ ـــــــرج قري ُيكـــــــون وراءه ف ٌ 

 :وقال شوقي
ِعهـــد الوفـــاء وإن غبنـــا مقيمينـــا ُيــا ســاكني مــرص إنــا مــا نــزال عــىل ِ 

 :اإلجابة
 إعرابه نوعه خرب كان وأخواهتا
معرب الباء حرف جر زائد غافـل اسم مفرد بغافل خرب ما

ًاسـم جمـرور لفظـا منـصوب حمـال ً
 »ا التي بمعنى ليسم«عىل أنه خرب 

ــوا منــصوب وعالمــة اسم َشهداء خــرب لتكون
 نصبه الفتحة الظاهرة

خـــرب يكـــون منـــصوب وعالمـــة اسم شهيدا
 نصبه الفتحة الظاهرة

 »كنتم«يف حمل نصب خرب  مجلة فعلية »تعملون«مجلة 
خــرب أصــبحوا منــصوب وعالمــة اسم جاثمني

 نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل
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 إعرابه نوعه خرب كان وأخواهتا
 متعلق بخرب كان املحذوف »جار وجمرور« لةشبه مج يف يوسف
 »عسى«يف حمل نصب خرب  مصدر مؤول أن هيديني

 »لظلوا«يف حمل نصب خرب  مجلة فعلية »يكفرون«مجلة 
 »تكاد«يف حمل نصب خرب  مجلة فعلية »يستهزئون«مجلة 

َّمتيز«مجلة   »تكاد«يف حمل نصب خرب  مجلة فعلية »َ
جـر زائـد, قـادر اسـمالباء حرف  اسم مفرد بقادر

ًجمرور لفظا منصوب حمال عىل أنه ً
 .خرب ليس

الباء حرف جر زائد, جمنون اسـم اسم مفرد بمجنون
ًجمرور لفظا منصوب حمال عىل أنه ً

 »ما التي بمعنى ليس«خرب 
 شبه مجلة يف شكل

 متعلق بخرب كانوا املحذوف »جار وجمرور«
 »عسى«صب خرب يف حمل ن مجلة فعليةمجلة يكون وراءه فرج

 متعلق بخرب يكون املحذوف »ظرف«شبه مجلة  وراءه
ــزال اسم مقيمينا ــا ن ــصوب خــرب م معــرب من

وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر
 .سامل
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א− מ

 :ّاستخرج املنصوبات الواردة فيام ييل وبني نوعها: سؤال
ٍينــال الفتــى بـــالعلم كــل غنيمـــة−١ َّ ــا بالتواضــع واألدبِ ــو مقام ِويعل ً
ـــاء مهـــة نفـــسه−٢ ِومـــن تكـــن العلي َ ُ ُفكـــل الـــذي يلقـــاه فيهـــا حمبـــبِ ُ ُّ
َال تقطعن ذنب األفعـى وترسـلها−٣ َ ْ َ َإن كنت شهام فأتبع رأسـها الـذنباَ ْ ً
ْعليك نفسك هذهبا−٤ َّ َقياده النفس عاش الدهر مـذموماْفمـن ملكـتَ ُ َ
َّال تـــصحبن−٥ ُ رفيقـــا لـــست تأمنـــهَ ــأمونً ــق غــري م ــق رفي ــئس الرفي ِب ُ ٌ ُ
َهــل جديــد مثــل ملبــوس خلــق?!ُأهيــــا الــــسائل عــــام قــــد مــــىض−٦ َ ِ ٌ
َقـــف قلـــيال, فلـــست باملـــأجورَلست بعض احلداة بل أنت بعيض−٧ ً

ّســاعة البــني قطعـــة أنــت قـــدت ُ ٌ !للمحبـــني مـــن عـــذاب الـــسعريَ
ًيــا قابــل التــوب غفرانــا−٨ ــا خــائف وجــلَمــآثم قــدِ ــا منه ُأســلفتها أن ٌ ُ
ًإذا كنـــت يف كـــل األمـــور معاتبـــا−٩ ــهِ ــذي ال تعاتب ــق ال َصــديقك مل تل َ
ُومل يمت من يرى بـاخلري مـذكوراخصائله ًمذموما عاش من عاش ما−١٠ ْ
ًإين لتطربنـــــي اخلـــــالل كريمـــــة−١١ ُ ـــالقُ ـــة وت ـــب بأوب ـــرب الغري ِط ٍ ِ َ
ُأتاك الربيع−١٢ ً الطلق خيتـال ضـاحكاَ ــتكلامُ مــن احلــسن حتــى كــاد أن ي
ٍفامض يا شـعب يف الكفـاح بعـزم−١٣ ُ ـــــــزانِ ـــــــم وحكمـــــــة وات ِوبعل ٍ ٍ

ـــئ ـــديم وهي ْواســـتعد جمـــدك الق َ َ ِلبنيــــك الكــــرام أســــمى مكــــانْ ِ
ٍتقــول يــا رب ال تــرتك بــال لــبن−١٤ ْ َهــذي الــصغرية وارمحنــي وإياهــاّ
ًال ومـــضحياَأحبـــب بـــالدك بـــاذ−١٥ ُحبــــا بــــه اإلخــــالص واإليثــــارً ً
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ُنحـــن أبنـــاء يعـــرب أعـــرب النـــا−١٦ ٍ ُس لـــسانا وأنـــرض النـــاس عـــوداَ ً
ًإىل الــروع يومــا تــاركي ال أباليــاًتقــول ابنتــي إن انطالقــك واحــدا−١٧

 :اإلجابة
 نوعها املنصوبات

 .مفعول به منصوب بالفتحة َّكل
 .الفتحةمتييز ملحوظ منصوب ب ًمقاما
 »تكن«خرب منصوب بالفتحة للفعل الناقص  مهة

 . بهمفعولضمري متصل يف حمل نصب  الضمري اهلاء يف يلقاه
 .مفعول به منصوب بالفتحة ذنب

 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول يف ترسلها» ها«الضمري 
 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة» كنت«خرب  ًشهام
مـــة نـــصبه الفتحـــة مفعـــول بـــه منـــصوب وعال رأسها

 .ضمري متصل يف جمل جر باإلضافة» ها«والـ
مفعول بـه ثـان منـصوب وعالمـة نـصبه الفتحـة  الذنبا

 .واأللف لإلطالق
» عليـــك«مفعـــول بـــه منـــصوب الســـم الفعـــل  نفسك

 .والكاف ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول يف هذهبا» ها«الضمري 

ول به منصوب بالفتحة واهلاء ضمري متـصل مفع َقياده
 .يف حمل جر باإلضافة
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 نوعها املنصوبات
 .مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الدهر
 حال منصوبة بالفتحة الظاهرة مذموما
 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ًرفيقا

 .يف حمل نصب نعت »لست تأمنه«مجلة 
 »لست«يف حمل نصب خرب  »تأمنه«مجلة 

 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول »تأمنه« الضمري اهلاء يف
نكــرة مقــصودة منــادى مبنــي عــىل الــضم يف : أي أهيا السائل

 .للتنبيه» ها«حمل نصب والـ
 خرب لست منصوب بالفتحة الظاهرة بعض
 نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة ًقليال
ًالباء حرف جر زائد, املـأجور اسـم جمـرور لفظـا  باملأجور

 . عىل أنه خرب لستًمنصوب حمال
 منادى منصوب بالفتحة ألنه مضاف ساعة
 منادى منصوب بالفتحة ألنه مضاف قابل
 »اغفر«مفعول مطلق لفعل حمذوف  ًغفرانا
 »ًغفرانا«مفعول به منصوب للمصدر  مآثم
 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول »أسلفتها«الضمري ها يف 
 .ه الفتحةمنصوب وعالمة نصب» كنت«خرب  ًمعاتبا
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 نوعها املنصوبات
 .»ًمعاتبا«مفعول به منصوب السم الفاعل  صديقك
ني عىل الـسكون يف حمـل نـصب اسم موصول مب الذي

 . بهمفعول
 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول »تعاتبه«الضمري اهلاء يف 
 حال منصوبة وعالمة النصب الفتح الظاهر ًمذموما
عـل هـو مفعول به ثان للفعل يرى ألن نائب الفا ًمذكورا

 .املفعول به األول
 ضمري متصل يف حمل نصب اسم إن »إين«الضمري يف 
 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول »تطربني«الضمري الياء يف 
 حال منصوبة وعالمة النصب الفتح الظاهر كريمة
 مفعول مطلق منصوب بالفتحة طرب

 يف حمل نصب عىل احلال ًمجلة خيتال ضاحكا
 بة بالفتحةحال منصو ًضاحكا
 »كاد«يف حمل نصب خرب  أن يتكلام
ُشعب منادى مبني عىل الضم يف حمل نـصب ألنـه نكـرة  َ

 .مقصودة
والكــاف » اســتعد«مفعــول بــه منــصوب للفعــل  جمدك

 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
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 نوعها املنصوبات
 نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة القديم
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقـدرة  أسمى

 .عىل األلف
 منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب ّرب
نــي عــىل الــسكون يف حمــل نــصب اســم إشــارة مب هذي

 . بهمفعول
 بدل من هذي منصوب وعالمة نصبه الفتحة الصغرية

 . بهضمري متصل يف حمل نصب مفعول »ارمحني«الضمري يف 
يف ارمحنــي وهــو » اليــاء«معطــوف عــىل الــضمري  إياها

 .ل بهضمري منفصل مفعو
مفعـــول بـــه منـــصوب وعالمـــة نـــصبه الفتحـــة  بالدك

 .والكاف ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
 حال منصوبة بالفتحةً باذال
منصوبة بالفتحة ألهنا حـال » ًباذال«معطوفة عىل  ًمضحيا

 .مثلها
 مفعول مطلق منصوب بالفتحة ًحبا
مفعـــول بـــه منـــصوب مـــن فعـــل االختـــصاص  أبناء

 .»أخص«املحذوف 
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 نوعها املنصوبات
 متييز ملحوظ منصوب وعالمة نصبه الفتحة ًلسانا
 متييز ملحوظ منصوب وعالمة نصبه الفتحة عودا

اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحـة والكـاف  انطالقك
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة

 حال منصوبة بالفتحة الظاهرة ًواحدا
منصوب وعالمة نصبه ) ظرف زمان(مفعول فيه  ًيوما

 .الفتحة
اسم ال النافية للجنس مبني عىل األلف ألنه مـن  باأ

 .األسامء اخلمسة يف حمل نصب
 .يف حمل نصب مفعول به لفعل القول ًمجلة إن انطالقك واحدا
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*+ 
  اجملرورات وتدريبات عليها

  املجرور باحلرف  −  ًأوال

 املضاف إليه  −  ًثانيا
 ًالتوابع إذا كان املتبوع جمرورا  −  ًثالثا
 تدريبات  −  ًرابعا
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  اترورشجرة اجمل

اجملرورات

 املجرور باحلرف

 توابعال املضاف إليه

 )ًإذا كان املتبوع جمرورا(
 النعت −
 البدل −
 التوكيد −
 العطف −
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*+ 
   وتدريبات عليهااجملرورات

األصل يف اجلر أن يكون بكرسة, وينوب عنها ياء يف املثنى ومجع املذكر 
ء اخلمسة, وفتحة يف املمنوع من التنوين إذا جترد من أل السامل واألسام

ُّأما إذا دخلت أل عىل املمنوع من الرصف أو أضيف جر . واإلضافة
 .بالكرسة عىل األصل

ًوجير االسم إذا كان مسبوقا بحرف من حروف اجلر أو كان مضافا  ً
 .ًإليه, أو تابعا ملتبوع جمرور

א− א

َهو اسم سبق بأحد حروف اجلر ويسمى املجرور بحرف  :تعريفه  −أ  ُ
ًذهبت إىل املدرسة صباحا, فكلمة : اجلر مثل اسم جمرور بحرف ) املدرسة(ِ

 ).إىل(اجلر 
 الباء, من, إىل, عن, عىل, يف, الالم, :ًحروف اجلر سبعة عرش حرفا  −ب 

 .رب, الكاف, حتى, مذ, منذ, واو القسم, تاء القسم, خال, عدا, حاشا
 :هامعاني  −ج 

وتفيد اإللصاق واالستعانة والسببية والتعليل والتعدية والظرفية : الباء



 − ٣٠٢ −

 :واملصاحبة والقسم مثل
 اإللصاق  مررت بمعهدك

 االستعانة  كتب الرسالة بالقلم
 السببية والتعليل أي بسبب  عوقبت بكثرة كالمك

 التعدية  هام به
 الظرفية  ًمررت باملدينة ليال
 املصاحبة  اذهب بسالم اهللا

 القسم  سم باهللا العظيمأق
رست من دمشق إىل حلب, وتفيد : وتدل عىل ابتداء الغاية مثل: من

ُمما خطيئاهتم أغرقوا}: ًالتعليل أحيانا مثل قوله تعاىل ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َِ َّz ]٢٥: نوح[. 
ِومن الناس من يقول آمنا باهللاِ وباليوم اآلخر}: كام تفيد التبعيض مثل ِ ِْ ِ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُِ ِ َّ ََّ َُ ِz 

 .]٨: رةالبق[
ُنمت إىل الظهر : وتدل عىل انتهاء الغاية الزمنية أو املكانية مثل: إىل

 .ُومشيت إىل اجلامعة
وتفيد املجاوزة مثل رغبت عنك أي ابتعدت عنك, وجتيء : عن

 .عام قليل سرتى: بمعنى بعد مثل
ًالشجرة عىل قمة عالية, وتأيت أحيانا : وتفيد االستعالء مثل: عىل

ًأصبت بخيبة أمل عىل أنني لست نادما: لالستدراك مثل ُ. 
 .ًحللت يف بغداد مخسة عرش يوما: ومعناها الظرفية مثل: يف
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ٍدخلت النار امرأة يف هرة حبستها«: وتأيت للتعليل مثل ٌ َ«. 
 :ًاملبلغ يل, ومن معانيها أيضا: للملك مثل: الالم

ِقرأت لالستفادة: التعليل مثل ُ. 
 .ةعدت للجامع: انتهاء الغاية مثل
 .َيا لألغنياء للفقراء: االستغاثة مثل
 !َيا للروعة: التعجب مثل
 .أي بعد رؤيته» صوموا لرؤيته«: الظرفية مثل

ٍرب إشارة أبلغ من عبارة: وتفيد التقليل أو التكثري مثل: ّرب أو قول . ّ
 :الشاعر

ـــرارا ـــد صـــار حلـــدا م ًرب حلـــد ق ً ـــداد ٍ ـــزاحم األض ـــن ت ِضـــاحك م ٍِ 
 .بدا يف موقفه كاألسد: بيه مثلوتفيد التش: الكاف
ِسالم هي حتى مطلع الفجر}: وتفيد انتهاء الغاية مثل: حتى ْ ََ ْْ َِ َ َ ٌ ََّ ِz ]٥: القدر[. 

َادرس حتى تنجح: وتأيت للتعليل مرادفة الالم مثل ْ. 
ًزمنا ماضيا مثللالبتداء إن كان ما بعدمها : مذ ومنذ ُما كلمته مذ سنة : ً

 .ُوال قابلته منذ شهر
ًرفية إن كان زمنا حارضا مثلوالظ َما سمعت صوتك مذ يومي هذا : ً ُ

 .»يف«وهي هنا بمعنى 
َوالضحى }: والتاء للقسم مثل الواو َُّ c ِوالليل ْ َإذا ََّ َسجى ِ َz ]٢−١: الضحى[. 

َ لقد آثرك اهللاَِت} َ َ َْ َ علينااهللاَُ ْ َ َz ]٩١: يوسف[. 
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 :مالحظات حول حروف اجلر
خال, عدا, :  الفعلية واحلرفية وهيثمة ثالثة أحرف مشرتكة بني −١

ًحاشا, فتكون أفعاال ماضية وينصب ما بعدها, أو حروف جر 
 .فيجر ما بعدها

الكاف, (ثمة مخسة أحرف مشرتكة بني االسمية واحلرفية وهي  −٢
 ).عن, عىل, مذ, منذ

 :كقول بشار) مثل(وتتعني اسمية الكاف إذا رادفت 
ـــش باحلىص يزحف الليل كجنح ٍوجيش ـــهوبال ـــر ثعالب ـــي مح ٌوك واخلط ُّ 

وكانت مسبوقة بحرف جر ) جانب(إذا رادفت ) عن(وتتعني اسمية 
 :من أو عىل كقول قطري بن الفجاءة
 مـــن عـــن يمينـــي مـــرة وأمـــامي فلقـــــــد أراين للرمـــــــاح دريئـــــــة

وسبقت بحرف جر ) فوق(إذا رادفت كلمة ) عىل(وتتعني اسمية 
 .حارضت من عىل املنصة: مثل

إذا أتى بعدمها اسم مرفوع أو مجلة فعلية ) مذ ومنذ(ة وتتعني اسمي
 :ماضية مثل

ٌما رأيته مذ أخوه غائب ُ 
ُما رأيته مذ سافر والده ُ 

 : يأيت املجرور باحلرف:أنواع املجرور باحلرف  −د 
ًاسام ظاهرا مفردا أو مثنى أو مجعا مثل −١ ً ً ً: 



 − ٣٠٥ −

 مفرد  ِمررت بالقاعة
ِكتبت بالقلمني ْ  مثنى  َ

 مجع مذكر سامل  تفوقنيُوجهت كالمي إىل امل
 مجع مؤنث سامل  ِقدمت املعونة إىل املحتاجات

 مجع تكسري  ِمررت بالرفقاء
ًوقد يكون االسم اسام موصوال مثل ً: 

 ُمررت بالذي أحبه
 :أو اسم إشارة مثل

 ْأحسن إىل هذا
 :ًأو اسام من األسامء اخلمسة مثل
ًقدمت إىل أخيك جائزة ُ. 

 :أو اسم استفهام مثل
َت الكتاب?ِبكم اشرتي َ 

ًمصدرا مؤوال مثل −٢  .ُرغبت يف أن تفوز: ً
ِأي رغبت يف فوزك ُ. 

ًضمريا متصال −٣  :والضامئر املتصلة التي تتصل بحرف اجلر: ً
 :اهلاء, الكاف, الياء, نا مثل

ْإن إلينا إياهبم} ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َّz ]نا« الـ]٢٥: الغاشية«. 
َألستغفرن لك وما أملك لك من اهللاِ} َِ َِ ُ ََ َِ ْ َ َ َْ َّ ْ َ َ ٍ من يشءَ ْ َ ْ ِz ]الكاف «]٤: املمتحنة« 



 − ٣٠٦ −

َوهلم فيها منافع ومشارب أفال يشكرون} َُ َ َ ُْ ْ ََ ُ َ ُ َ ََ ِ ِ َِ ُ َz ]اهلاء واهلا «]٧٣: يس«. 
 .»الياء«يب هلفة يا صاحبي 

 : إعراب املجرور باحلرف−ه
ًجير املجرور باحلرف بالكرسة إذا كان مفردا أو مجع مؤنث ساملا أو مجع  ً

 مفرد  ِبالقلمُكتبت : تكسري مثل
ِنجحت يف املسابقات ْ َ َ  مجع مؤنث سامل  َ

ِكتبت باألقالم  مجع تكسري  ُ
ًوجير بالياء إذا كان مثنى أو مجع مذكر ساملا أو اسام من األسامء اخلمسة  ً

َسألت عن املسافرين  :مثل  مثنى  ُ
ِسألت عن املسافرين  مجع مذكر سامل  ُ
ُأحسن إىل ذي اخللق  .اسم من األسامء اخلمسة  ُ

ًا االسم املمنوع من الرصف فتظهر الفتحة عىل آخره بدال من أم
 :ًالكرسة إذا كان جمردا من أل واإلضافة مثل

ٍمررت بمعاهد كثرية َ 
 :ًوإذا كان مضافا أو دخلت عليه أل فيجر بالكرسة مثل

ِمررت بمعاهد املدينة ِ  مضاف  ُ
 دخلت عليه أل  ِمررت باملعاهد

 :تعليق اجلار واملجرور  −و 
 :ار واملجرور بـَّيعلق اجل



 − ٣٠٧ −

 .متعلقان بالفعل هام» به«ًالفعل مثل هام به صغريا اجلار واملجرور  −١
 :شبه الفعل وهو املصدر واملشتقات مثل −٢

متعلقان » عليك«اجلار واملجرور . انتصاري عليك يفرحني
 .»انتصار«باملصدر 

َأنا عائد إليك ال تربح مكانك ٌْ متعلقان » إليك«اجلار واملجرور . َ
 .»عائد«باملشتق 

وإذا كان . ٍأف له: ما فيه معنى الفعل وهو أسامء األفعال مثل −٣
ًاملتعلق كونا عاما وجب حذفه مثل أمحد يف البيت أي أمحد : ً

ٌموجود أو كائن أو مستقر ٌ ٌ. 
 :مالحظات

 :حروف اجلر من حيث حاجتها إىل التعليق قسامن −١
 واحتاج إىل متعلق ,وهو ما توقف عليه املعنى: ف جر أصيلحر  − أ

 .مسحت اللوح باملمسحة: مثل
ًفإذا كان زائدا ال حيتاج إىل : ف جر زائد أو شبيه بالزائدحر − ب

 ويفيد التوكيد فقط, وحذفه ال , وال يتوقف عليه املعنى,متعلق
 :ًينقص من املعنى شيئا مثل

ّولست بقادر عىل احلل ٍ ُ. 
فقادر خرب لست منع من ظهور الفتحة عىل آخره اشتغاله 

 . الزائدبحركة حرف اجلر



 − ٣٠٨ −

 ولكن يتوقف عليه ,ًوإذا كان شبيها بالزائد مل حيتج إىل متعلق
ٍرب زهرة قطفت ال رائحة هلا, رب شاعر مغمور : املعنى مثل ّ ٍّ

 .خري من مشهور
َّجمرور رب يف املثال األول يف حمل نصب مفعول به, ويف املثال 

 .لقَّالثاين يف حمل رفع مبتدأ, ورب مع جمرورها ال حتتاج إىل متع
 .»الباء«و» من«: ًثمة حرفان يزادان قياسا ومها −٢

 :»من«ويشرتط لزيادة 
 .تنكري جمرورها −١
 :أن تسبق بنفي أو هني أو هل, ويكون جمرورها −٢

 .ما جاء من أحد: مثل  ًإما فاعال
 َهل الحظت من عيب?: مثل  ًوإما مفعوال به

 ٍهل من كسول بينكم?: مثل  وإما مبتدأ
 :خرب ليس أو ما التي بمعنى ليس مثل يف ًاطرادا» الباء«وتزاد 

ِوما ربك بظالم للعبيد}ليس بناصح,  ِِ َِ ُّ َْ ٍ َّ َ َ َ َz ]٤٦: فصلت[. 
 :ويف مفعول األفعال اآلتية» كفى«ًوتزاد سامعا يف فاعل 

َّكفى, علم, جهل, سمع, أحس, ألقى, مد, أراد, وتزاد بعد 
 ).حسب(ناهيك وبعد إذا الفجائية وكيف, وتزاد قبل 

 :بعد الواو أو الفاء فيبقى عملها مثل» َّبر«حتذف  −٣
ـــه باحلىص يزحف الليل كجنح ٍوجيش ـــر ثعالب ـــي مح ـــشوك واخلط ٌوبال ُّ 



 − ٣٠٩ −

زائدة بني اجلار واملجرور فال تكف األول عن جر الثاين » ما«تأيت  −٤
َقال عام قليل ليصبحن نادمني}: مثل َِ ِ َ َّ ُ ْ ُِ َ ٍَ ِ َ ََّz ]٤٠: املؤمنون[. 

كفتها من العمل وأزالت اختصاصها َّوإذا جاءت ما بعد رب 
 .ربام حصلت عىل نتيجة: باألسامء مثل

א−

 هو اسم نسب إليه اسم سابق ليتعرف السابق بالالحق أو :تعريفه −أ 
 .ٍشجرة الدار, أو قلم طالب: يتخصص به مثل

 .فالشجرة تعرفت بالدار, والقلم ختصص بالطالب
 :يأيت املضاف إليه: أنواعه −ب 
ًام ظاهرا مفردا أو مثنى أو مجعا, وقد يكون اسام موصوال أو اس −١ ً ًً ً ً

 .الخ... ًاسم إشارة أو اسام من األسامء اخلمسة أو اسم استفهام
 مفرد  ٌ جديدٍزيدكتاب : مثل

 اسم من األسامء اخلمسة  أخيكَلن أنسى فضل 
 اسم إشارة  ِ العامل جليلهذاعمل 
 اسم موصول   تراه أمامك واسعةْمنثقافة 

 اسم استفهام   استعرت?منُكتاب 
 مثنى   أخالقيالقائدينسلوك 

ِجلست حتت ظالل   مجع  األشجارُ



 − ٣١٠ −

ًضمريا متصال والضامئر املتصلة الواقعة يف حمل جر باإلضافة هي −٢ ً :
 .اهلاء, الكاف, الياء, نا

 اهلاء  كتابه قيم: مثل
 الكاف  إرادتك جبارة
 الياء  نجاحي متوقع
 »نا«الـ  ّوطننا مهدد

ًاعمل للحياة ما دمت حيا أي مدة دوامك حيا: ًؤوال مثلًمصدرا م −٣ ً. 
. مجلة أتيت يف حمل جر باإلضافة. عد من حيث أتيت: مجلة مثل −٤

مجلة احلق واضح يف حمل جر . ٌاجهر برأيك حيث احلق واضح
 .باإلضافة

 :اإلضافة املعنوية واللفظية  −ج 
ً املضاف أمرا معنويا مثل الداإلضافة املعنوية هي التي تفي −١ تعريف ً

 .ٌعمل املعروف عظيم: أو التخصيص نحو
ّاكتسب التعريف بسبب إضافته إىل االسم املعرف بعده » عمل«لفظ 
ٍأسمع صوت سيارة: ونحو َ. 
أضيفت إىل نكرة, ولكن هذه اإلضافة خصصته » صوت«لفظة 

  .ّوضيقت عمومه

ًوهي التي  ال يكتسب املضاف فيها تعريفا وال : اإلضافة اللفظية −٢
ً وإنام تفيده التخفيف بحذف تنوينه إن كان منونا يف ًختصيصا,



 − ٣١١ −

 :ًاألصل, أو حذف نونه إن كان مثنى أو مجع مذكر ساملا مثل
ٌقائد املجموعة حازم ُ 
 املتقنو أعامهلم حممودون

 :مالحظات
ًيف اإلضافة املعنوية ال يكون املضاف وصفا مضافا إىل معموله,  −١ ً

 .لوصف إىل معمولهعىل حني أنه يف اإلضافة اللفظية يضاف ا
يمتنع يف اإلضافة املعنوية دخول أل عىل املضاف, وجيوز يف  −٢

 :اإلضافة اللفظية يف أربعة مواضع
 .الكاتبا دروسهام جمتهدان: إذا كان املضاف مثنى  −أ 
 .احلافظو أدوارهم ممتازون: ًإذا كان املضاف مجع مذكر ساملا −ب 
ِاملكرم الضيف ف: ًإذا كان املضاف إليه مقرونا بأل  −ج   ٌاضلُ
ٌاملحب عمل اخلري مقدر: ًإذا كان املضاف إليه مضافا ملا فيه أل  −د  َّ ِ ِ. 

 :املضاف إىل ياء املتكلم  −د 
ِإذا أضيف االسم إىل ياء املتكلم كرس  −١ ملناسبة الياء, أما آخره ُ

 :الياء نفسها فيجوز إسكاهنا وفتحها مثل
َقمت بواجبي خري قيام  َأو بواجبي  ُ

ًوصا أو مثنى أو مجع مذكر ًإذا كان املضاف مقصورا أو منق −٢
ًساملا وكان املضاف إليه ياء املتكلم وجب تسكني آخر 

 .»مقصور«   مهذبَإن فتاي: ًوفتح الياء دائام مثلاملضاف 



 − ٣١٢ −

 »مجع مذكر سامل«  َّهؤالء معلمي يف املرحلة االبتدائية
ًكان قايض عادال  »منقوص«  َّ

 »منقوص«  َهذان كتاباي يف السفر
 :املضاف إىل اجلملة  −ه

, وهي ظرف مكان مبني, إىل اجلملة »ُحيث«تضاف  −١
 :االسمية والفعلية املصدرة بامض أو مضارع مثل

ُسافرت حيث اجلو صحو ُ. 
 .ُسافرت حيث يصحو اجلو
 .ُسافرت حيث صحا اجلو

إىل اجلملة االسمية والفعلية املصدرة بام يدل » إذ«تصاف  −٢
ٌجلست إذ املكان ضيق: عىل امليض مثل ِّ ِ. 

 ضاق املكانْجلست إذ 
 :إىل اجلملة الفعلية فقط مثل» إذا«تضاف  −٣

 ُأحييك إذا حييتني
 .ُأحييك إذا حتييني

َّما دل عىل وقت غري حمدود «يضاف اسم الزمان املبهم  −٤
إىل اجلملة واملفرد, فإذا كان » حني, وقت, زمن: مثل

 :ًمضافا إىل اجلملة جاز إعرابه وبناؤه عىل الفتح مثل
ُعىل حني عاتبت امل  .ِشيب عىل الصبا أو عىل حنيَ



 − ٣١٣ −

א− א א א א

سبق أن أرشنا إىل أن التوابع تتبع االسم الذي قبلها فالصفة تتبع 
املوصوف, والتوكيد يتبع املؤكد, والبدل يتبع املبدل منه, واملعطوف يتبع 

ًاملعطوف عليه, وذكرنا أننا سنفرد هلا فصال خاصا, ولكن ال ّبد لنا هنا أن ً
ًنذكر أن التوابع تعد من املجرورات إذا كان متبوعها جمرورا مثل ُمررت : ّ

ِبالطفل اليتيم ِالطفل اسم جمرور بحرف اجلر وهو موصوف فالصفة : ِ
 .ًتتبع املوصوف فهي جمرورة أيضا» ِاليتيم«

ِجلست حتت شجرة وارفة الظالل ِ شجرة اسم جمرور باإلضافة وهو : ٍ
 .تبعت املوصوف فهي جمرورة مثله» ِوارفة«ة موصوف والصف

املظلومني اسم جمرور باإلضافة, . ُّهذا حق املظلومني واملستضعفني
 .واملستضعفني معطوف عىل املظلومني فهو جمرور مثله

ًحرضت إىل املدير خالد بناء عىل دعوته ٍ ِ ٍخالد اسم جمرور وهو بدل . ُ
 .عراب وهو جمرور مثلهفتبعه يف حركة اإل» املدير«من املبدل منه 

ِكتبت إىل البطل نفسه رسالة هتنئة ِ أكدت البطل فهي توكيد » ِنفسه«. ُ
 .»ّاجلر«مؤكد وهو جمرور والتوكيد نفسه يتبعه يف حركة اإلعراب » البطل«و



 − ٣١٤ −

−א

 :ّ دل عىل املجرور باحلرف فيام ييل وأعربه):١(السؤال 
َّأومل يروا أن}: قال تعاىل َ َْ َ ََ ْ َ الذي خلق الساموات واألرض قادر عىل اهللاَ َ َ ٌَ ْ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ ََّ
ْأن خيلق مثلهم ُ َ ُْ ِْ َ ْ َ َz ]٩٩: اإلرساء[. 

َفاصرب عىل ما يقولون وسبح بحمد ربك} ِّ َ ْ ِّ َ َ َْ ْ َ َ ِْ ِ َ ُ َُ َ َ ِz ]١٣٠: طه[. 
َويوم يعض الظامل عىل يديه يقول يا ليتني اختذت مع} ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َُ ْ ُ ََّ َّ ِ َِ ََ ُ َ َ ُُّ ً الرسول سبيالِ ِ َ ُ َِّz 

 .]٢٧: الفرقان[
َيوم } ْ ُّيفر َ ِ ُاملرء َ ْ ْمن َ ِأخيه ِ ِ َ Ñ ِوأمه ِّ ُ ِوأبيه َ ِ َ َ Ô ِوصاحبته ِ َِ َ ِوبنيه َ ِ َ َz ]٣٦ − ٣٤: عبس[. 
ِختامه مسك ويف ذلك فليتنافس } َ َ ََ َ ََ َ ُْ َ ٌِ ِ ِِ ْ َتنافسونُاملُ ُ ِ َ َz ]٢٦: املطففني[. 
َّتكونن َوال} َ َمن َُ َالذين ِ ِ ُذبواَك َّ ِبآيات َّ َفتكون اهللاِ ِ َُ َمن َ َاخلارسين ِ َِ ِ ْz ]٩٥: يونس[. 



 − ٣١٥ −

 :اإلجابة
املجرور 
 إعرابه باحلرف

 أن خيلق
»مصدر مؤول«

والتقدير» عىل«مصدر مؤول يف حمل جر بحرف اجلر : أن خيلق
 .قادر عىل خلق

 »عىل«اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل جر بحرف اجلر  ما
وعالمة جره الكرسة الظاهرة» الباء«بحرف اجلر اسم جمرور  محد

 .عىل آخره
وعالمة جره الياء ألنه مثنى» عىل«اسم جمرور بحرف اجلر  يديه

 وحذفت النون لإلضافة واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
وعالمة جره الياء ألنه من األسامء» من«اسم جمرور بحرف اجلر  أخيه

 . يف حمل جر بحرف اجلراخلمسة واهلاء ضمري متصل
»يف«مبني عىل السكون يف حمل جر بحرف اجلر » ذا«اسم إشارة  ذلك

 .والالم للبعد والكاف للخطاب
 .»من«اسم موصول مبني يف حمل جر بحرف اجلر  الذين
 .وعالمة جره الكرسة يف آخره» الباء«اسم جمرور بحرف اجلر  آيات

عالمة جره الياء ألنه مجع مذكرو» من«اسم جمرور بحرف اجلر  اخلارسين
 .ٌسامل والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد

 



 − ٣١٦ −

 .َّ دل عىل املضاف إليه الوارد فيام ييل وأعربه):٢(السؤال 
ْإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من }: قال تعاىل ْ ُ َّ َ ََ َ َ ََ ِ ُ َّ ِ ِِ ِ ِ ُِ ََّ ُ َّ
ًأحسن عمال َ ََ َ ْ َz ]٣٠: الكهف[. 

ِوالذين حياجون يف } َ ُّ َ ََ ُ ِ َ من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند اهللاَِّ ُ ُْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ َ ْْ ْ ََ ِ
ٌرهبم وعليهم غضب وهلم عذاب شديد ِ َ ٌ َ ٌ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ ِّ َُ َ َ ِ َ ِz ]١٦: الشورى[. 

ٍفارتقب يوم تأيت السامء بدخان مبني} ِ ُِ ُ َ َّ َ ٍْ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ْ ِ َz ]١٠: الدخان[. 
ْوأوفوا بعه} َ ْ َِ ُ ِدي أوف بعهدكم وإياي فارهبونَ ُ َ َّ َ ْ ََ ْ َْ ِ ُ ِ ِ ِِ ُz ]٤٠: البقرة[. 
َقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني} َ َِّ َ َ ًُ َ ْ َْ َ َ ْ َ ََّّ َ َ َُ ُ ِ ْ َ َz ]١٠٦: املؤمنون[. 
ُومتت كلمت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلامته وهو السميع } َ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َُّ ِ َِ َ ِّ ْ ًْ َ ً َِ َ ُ َْ
ِالعلي َ  .]١١٥: األنعام[ zُمْ

ُيا أيتها النفس } َ َّ َْ َّ ُ ُطمئنةُاملَ َّْ ِ َ T ًارجعي إىل ربك راضية مرضية ًَّ َ ِِّ ِْ َ َ َ ِْ َِ ِ ِ Z 
ِفادخيل يف عبادي ِ َِ ِْ ُ ِوادخيل جنتي ^ َ َِّ َ ْ َُz ]٣٠ − ٢٧: الفجر[. 

ُّثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد } َ ََ َْ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّْ ِ َ َ ُ َ َُ ُ ُ ًقسوةْ َ ْ َz 
 .]٧٤: البقرة[



 − ٣١٧ −

 :اإلجابة
 إعرابه املضاف إليه

اسم موصول بمعنى الذي مبني عىل  من
 .السكون يف جمل جر باإلضافة

 .مصدر مؤول يف جمل جر باإلضافة ما استجيب
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة يف حجتهم» اهلاء«الضمري 
 .إلضافةضمري متصل يف حمل جر با يف رهبم» اهلاء«الضمري 
مضاف إليه جمرور وعالمة جره  رهبم

 .الكرسة الظاهرة يف آخره
 .مجلة فعلية يف حمل جر باإلضافة »تأيت السامء«مجلة 

 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة  يف عهدي» الياء«الضمري 
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة يف عهدكم» الكاف«الضمري 
 .يف حمل جر باإلضافةضمري متصل  يف ربنا» نا«الضمري 
مضاف إليه جمرور وعالمة جره  ربك

الكرسة الظاهرة يف آخره والكاف 
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة

 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة يف كلامته» اهلاء«الضمري 
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة يف ربك» الكاف«الضمري 
 .يف حمل جر باإلضافةضمري متصل  يف عبادي» الياء«الضمري 
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة يف جنتي» الياء«الضمري 
 .اسم إشارة مبني يف حمل جر باإلضافة ذلك



 − ٣١٨ −

ّ دل عىل املجرورات فيام ييل وبني نوعها):٣(السؤال  َّ. 
ُوتوكل عىل احلي الذي ال يموت}: قال تعاىل ُ ِّ ََ َ َِ َّ ْْ َ َ َّ َz ]٥٨: الفرقان[. 

ُإين أخاف} َ َ ِّ ٍ عليكم عذاب يوم عظيمِ ِ َ َ ٍَ ْ َ َ َْ ْ ُ َz ]١٣٥: الشعراء[. 
َّإن } َ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عىل العاملنياهللاَِ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْْ َ ََ َ ً َ ََ ْ َ َ َِ ِ ُz 

 .]٣٣: آل عمران[
ْوإذ قال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ أصناما آهلة إين أراك وقو} َ ْ ْ ََ ً ً ُ َ َْ َ َ ُ ََ َ َِّ َِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ َ ِ ِمك يف َ َ َ

ٍضالل مبني ِ ُ ٍ َz ]٧٤: األنعام[. 
َّتبت يدا أيب هلب وتب} َ َ ََّ َ ٍَ َ َ ِ َ ْz ]١: املسد[. 
ًوقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متىل عليه بكرة وأصيال} ِْ َ ََ ُ ْ َ َ َّ ًَ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ َِ َُ ََ ُ َ َِ َ ْ ُz ]٥: الفرقان[. 
ُ عنده حسن اهللاَُو} ُ ُْ َ ْ  .]١٤: آل عمران[ zِآبَاملِ
َيوم } ْ ُّيفر َ ِ ِرء من أخيهَاملَ ِ َِ ْ ُ ْ Ñ ِوأمه وأبيه ِِ َ َُ َِّ Ô ِوصاحبته وبنيه ِ ِ ِ َِ َ َ َ َz ]عبس :

٣٦ − ٣٤[. 
َوقال موسى ألخيه هارون اخلفني يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل } ُ َِ َِ ُ َ ُْ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ْ َ َ

َفسدينُامل ِ ِ ْz ]١٤٢: األعراف[. 
ِتلك من أنباء الغيب نوح} ِ ُِ ِْ ْ َ َْ ْ ِْ َ َيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك َ َُ ُ َْ َ َ ْ ْ ََ َ َْ ََ َ َْ ُ ِ

َمن قبل هذا فاصرب إن العاقبة للمتقني ِ ِ ِ َِّ ُ ْْ َْ َّ َ َ ََ َ ْ ْ ِْ ِ َ ِz ]٤٩: هود[. 
َاحلمد هللاَِِّ رب العاملني} ِ َ َْ ِّْ َ ْ َُz ]٢: الفاحتة[. 



 − ٣١٩ −

 :اإلجابة
 نوعها املجرورات
وعالمة جره» عىل«اسم جمرور بحرف اجلر  ّاحلي

 .الكرسة الظاهرة
اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل جر الذي

 .صفة
 .»عىل«ضمري متصل يف حمل جر باحلرف يف عليكم» الكاف«الضمري 

 .مضاف إليه جمرور ٍيوم
 .صفة جمرورة عظيم
جمرور بالفتحة عوض عن الكرسةمضاف إليه  إبراهيم

 .ألنه ممنوع من الرصف
ض عن الكرسة ألنه ممنوعبدل جمرور بالفتحة عو آزر

 .من الرصف
مضاف إليه جمرور بالفتحة عوض عن الكرسة َعمران

 .ألنه ممنوع من الرصف
وعالمة جره الياء» عىل«اسم جمرور بحرف اجلر  العاملني

 .ألنه ملحق بجمع املذكر السامل
وعالمة جره» الالم«اسم جمرور بحرف اجلر  أبيه

 واهلاء ضمري متصلالياء ألنه من األسامء اخلمسة
 .يف حمل جر باإلضافة



 − ٣٢٠ −

 نوعها املجرورات
وعالمة جره» يف«اسم جمرور بحرف اجلر  ضالل

 .الكرسة الظاهرة
 .صفة جمرورة وعالمة اجلر الكرسة مبني
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه من أيب

 .األسامء اخلمسة
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة ٍهلب
ف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجعمضا األولني

 .مذكر سامل
 .»عىل«ضمري متصل يف حمل جر بحرف اجلر  يف عليه» اهلاء«الضمري 
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة يف عنده» اهلاء«الضمري 

 .الظاهرةإليه جمرور وعالمة جره الكرسة مضاف  املآب
والتقدير» يوم«ظرف يف حمل جر باإلضافة بعد ال مجلة يفر املرء

 .يوم فرار
وعالمة جره الياء» من«اسم جمرور بحرف اجلر  أخيه

ألنه من األسامء اخلمسة واهلاء ضمري متصل يف
 .حمل جر باإلضافة

اسم معطوف عىل أخيه جمرور مثله وعالمة جره أمه
 .ُالكرسة الظاهرة



 − ٣٢١ −

 نوعها املجرورات
اسم معطوف عىل أخيه جمرور مثله وعالمة جره أبيه

 .ه من األسامء اخلمسةالياء ألن
جمرور مثله وعالمة» أخيه«اسم معطوف عىل  صاحبته

جره الكرسة الظاهرة واهلاء ضمري متصل يف حمل
 .جر باإلضافة

اسم معطوف عىل أخيه جمرور مثله وعالمة جره بنيه
الياء ألنه من األسامء اخلمسة وحذفت النون
.لإلضافة واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة

وعالمة جره» الالم«اسم جمرور بحرف اجلر  أخيه
الياء ألنه من األسامء اخلمسة واهلاء ضمري متصل

 .يف حمل جر باإلضافة
بدل من أخيه جمرور بالفتحة عوض عن الكرسة هرون

 .ألنه ممنوع من الرصف
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة يف قومي» الياء«الضمري 

ور وعالمة جره الياء ألنه مجعمضاف إليه جمر املفسدين
مذكر سامل والنون عوض عن التنوين يف االسم

 .املفرد
  



 − ٣٢٢ −

 نوعها املجرورات
وعالمة جره» من«اسم جمرور بحرف اجلر  أنباء

 .الكرسة الظاهرة
.مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة الغيب

 .»إىل«ضمري متصل يف حمل جر بحرف اجلر يف إليك» الكاف«الضمري 
 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافةيف قومك» الكاف«ري الضم

 .وعالمة جره الكرسة» من«اسم جمرور بحرف اجلر  قبل
.اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل جر باإلضافة هذا
وعالمة جره» الالم«اسم جمرور بحرف اجلر  املتقني

 .الياء ألنه مجع مذكر سامل
 وعالمة جره»الالم«اسم جمرور بحرف اجلر  اهللا

 .الكرسة الظاهرة
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة» اهللا«بدل من  ّرب
ألنه» الياء«مضاف إليه جمرور وعالمة جره  العاملني

 .ملحق بجمع مذكر سامل
 



 − ٣٢٣ −

ّ دل عىل املجرورات فيام ييل وبني نوعها):٤(السؤال  ّ: 
 :قال الفرزدق

ـــم ـــاد اهللا كله ـــن خـــري عب ـــذا اب ِّه ِ ِ ــذا التقــي ُ ُ النقــي الطــاهر العلــمُّه ُ ُّ 
 :قال األخطل الصغري

ــــــه ــــــه ينفق ــــــلء يدي ــــــال م ِمتــــــــشفيا إنفــــــــاق ذي حــــــــرد وامل ً 
ـــىل ـــررت ع ـــإذا م ـــضت ف ـــنة م ِذاك الطريـــــــق بظـــــــاهر البلـــــــد َس ِ ِ 
ـــــرتى ـــــة ف ـــــك يمن ًوأدرت وجه َ ـــــ َ ـــــى ت ـــــا مت َوجه ـــــدُهْرُكْذً  ِ ترتع
ــــأقيم يف جــــدث ــــى ف ــــات الفت ٍم ِمــــــستوحش األرجــــــاء منفــــــرد ُ ِ ِ 
ٍكتبــــــوا عــــــىل حجراتــــــه بــــــدم ــــد ِ ــــذي رش ــــة ل ــــه عظ ــــطرا ب ِس ٌ ً 
ًهـــذا قتيـــل هـــوى ببنـــت هـــوى ًِ ـــــد ُ ـــــا فح ـــــررت بأخته ـــــإذا م ِف ِ َِ َ 

 :قال أحد الشعراء
ًإذا دمــــع عينيــــك يومــــا جــــرى? ُأحتنــــو عليــــك قلــــوب الــــورى ُ 
َوهـــل تـــرحم احلمـــل املستـــضام ـــرشى? َُ ـــال أو أســـود ال ـــاب الف ُذئ ُ 

ِفــــــال تتطــــــامن لبغــــــي ال ــــرسا ِبغــــــاةْ ــــل أن تك ــــارسا قب ــــن ك ًوك ْ 
ِطريــــــق العــــــال أبــــــدا لألمــــــام ً ـــرى? ُ ـــع القهق ـــل ترج ـــك ه ُفويل َ 

 :»خليل مطران«قال الشاعر 
َشاك إىل البحر اضطراب خواطري ِفيجيبنـــــــي برياحـــــــه اهلوجـــــــاء ٍ ِ 
َّثـــاو عـــىل صـــخر أصـــم وليـــت يل ٍ ِقلبــــا كهــــذي الــــصخرة الــــصامء ٍ ِ ً 

ِينتاهبــــا مــــوج كمــــوج مكــــا ٌ ـــــضائي رهيُ ـــــسقم يف أع ـــــا كال ِويفته ُّ ُ َ 



 − ٣٢٤ −

 :يبقال املتن
ُومـــراد النفـــوس أصـــغر مـــن أن ِ  نتعــــــــادى فيــــــــه وأن نتفــــــــانى ُ

 :اإلجابة
 نوعها املجرورات

 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة وهو مضاف خري
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة عباد
 .ةمضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرس اهللا
توكيد جمرور وعالمة جره الكرسة واهلاء ضمري متصل ّكلهم

 .يف حمل جر باإلضافة وامليم عالمة مجع الذكور
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى وحذفت يديه

 .النون لإلضافة واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
امءمضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه من األس ذي

 .اخلمسة وهو مضاف
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة حرد

مررت عىل «مجلة 
 »ذاك الطريق

 .يف حمل جر بإضافة الظرف إليها

 .»عىل«اسم إشارة مبني يف حمل جر بحرف اجلر  ذاك
 .بدل من اسم اإلشارة جمرور وعالمة جره الكرسة الطريق

  



 − ٣٢٥ −

 نوعها املجرورات
وعالمة جره الكرسة» الباء«اسم جمرور بحرف اجلر  ظاهر

 .وهو مضاف
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة البلد

»الكاف«الضمري 
 يف وجهك

 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة» يف«اسم جمرور بحرف اجلر  جدث
.صفة جمرورة وعالمة جرها الكرسة الظاهرة وهي مضاف مستوحش
 .ف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضا األرجاء
 .صفة جمرورة بالكرسة منفرد
وعالمة جره الكرسة» عىل«اسم جمرور بحرف اجلر  حجراته

 .الظاهرة واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
وعالمة جره الكرسة» الباء«اسم جمرور بحرف اجلر  دم

 .الظاهرة
» اهلاء«الضمري 
 يف به

 .»الباء« حمل جر بحرف اجلر ضمري متصل يف

وعالمة جره الياء ألنه» الالم«اسم جمرور بحرف اجلر  ذي
 .من األسامء اخلمسة

 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة رشد



 − ٣٢٦ −

 نوعها املجرورات
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل ًهوى

 .األلف للتعذر
جره الكرسةوعالمة » الباء«اسم جمرور بحرف اجلر  ببنت

 .الظاهرة وهو مضاف
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل ًهوى

 .األلف للتعذر
 .إليها) إذا(يف حمل جر بإضافة الظرف مجلة مررت بأختها

وعالمة جره الكرسة» الباء«اسم جمرور بحرف اجلر  أختها
 . ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة»ها«ـالظاهرة وال

»الكاف «الضمري
 يف عليك

 .ضمري متصل يف حمل جر بحرف اجلر

مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل الورى
 .األلف للتعذر

مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى وحذفت عينيك
 النون لإلضافة والكاف ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة

 الفعل ةمجل
املحذوف مع 
عد إذاالفاعل دمع ب

 .إليها» إذا«مجلة فعلية يف حمل جر بإضافة الظرف 



 − ٣٢٧ −

 نوعها املجرورات
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل الفال

 .األلف للتعذر
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل الرشى

 .األلف للتعذر
وعالمة جره الكرسة» الالم«اسم جمرور بحرف اجلر  بغي

 .وهو مضاف
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره البغاة

املصدر املؤول 
 »أن تكرسا«

 .يف حمل جر باإلضافة

جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىلمضاف إليه  العال
 .األلف للتعذر

وعالمة جره الكرسة» الالم«اسم جمرور بحرف اجلر  أمام
 .الظاهرة

»الكاف«الضمري 
 يف ويلك

 .متصل يف حمل جر باإلضافةضمري 

وعالمة جره الكرسة» إىل«اسم جمرور بحرف اجلر  البحر
 .الظاهرة

مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة والياء ضمري خواطري
 .متصل يف حمل جر باإلضافة



 − ٣٢٨ −

 نوعها املجرورات
وعالمة جره الكرسة» الباء«اسم جمرور بحرف اجلر  رياحه

 .ضافةالظاهرة واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإل
 .صفة جمرورة وعالمة اجلر الكرسة الظاهرة اهلوجاء
.وعالمة جره الكرسة الظاهرة» عىل«اسم جمرور بحرف اجلر  صخر
صفة جمرورة وعالمة جرها الفتحة عوض عن الكرسة َأصم

 .ألنه ممنوع من الرصف
» الياء«الضمري 

 »يل«يف 
 .»الالم«ضمري متصل يف حمل جر بحرف اجلر 

شارة مبني عىل السكون يف حمل جر بحرف اجلراسم إ هذي
 .»الكاف«

 .جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة» هذي«بدل من  الصخرة
 .صفة جمرورة وعالمة جرها الكرسة الظاهرة الصامء
وعالمة جره الكرسة» الكاف«اسم جمرور بحرف اجلر  موج

 .الظاهرة
لياء ضمريمضاف إليه جمرور وعالمة جره بالكرسة وا مكارهي

 .متصل يف حمل جر باإلضافة
وعالمة جره الكرسة» الكاف«اسم جمرور بحرف اجلر  السقم

 .الظاهرة



 − ٣٢٩ −

 نوعها املجرورات
وعالمة جره الكرسة والياء» يف«اسم جمرور بحرف اجلر  أعضائي

 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
املصدر املؤول 

 »أن نتعادى«
 .»من«يف حمل جر بحرف اجلر 

» اهلاء«الضمري 
 »فيه «يف

 .»يف«ضمري متصل يف حمل جر بحرف اجلر 

املصدر املؤول 
 »أن نتفانى«

 .يف حمل جر بحرف اجلر» أن نتعادى«معطوف عىل 

 



 − ٣٣٠ −

 



 − ٣٣١ −

(+ 
  التوابع وتدريبات عليها

  النعت  −  ًأوال

 العطف  −  ًثانيا
 التوكيد  −  ًثالثا
 البدل  −  ًرابعا

 عطف البيان  −  ًخامسا
 تدريبات عىل التوابع  −  ًسادسا



 − ٣٣٢ −



 − ٣٣٣ −

(+ 
  التوابع وتدريبات عليها

ًيرسي إعراب الكلمة عىل ما بعدها فيكون مرفوعا عند رفعها 
ًومنصوبا عند نصبها وجمرورا عند جرها ًويسمى املتأخر تابعا واملتقدم . ً

النعت, العطف, التوكيد, البدل, : والتوابع أربعة مباحث هي. ًمتبوعا
 .»انعطف البي«ًوأضاف بعض النحويني مبحثا آخر هو 

א−

ُحرض العامل اجلليل :  هو تابع يذكر لبيان صفة املنعوت مثل: تعريفه−أ ُ
 .صفة للعامل أوضحته وخصصته» ُاجلليل«فكلمة 

 :والنعت قسامن
 :وهو ما دل عىل صفة متبوعه مثل: حقيقي −١

َشاهدت الفتاة احلسناء   »صفة ملا قبله«َ
 :ط باملتبوع مثلوهو ما دل عىل صفة يف اسم له ارتبا: سببي −٢

ُشاهدت الفتاة احلسن شكلها  َ  »صفة ملا بعده«َ
 : مطابقة النعت للمنعوت−ب

النعت بقسميه احلقيقي والسببي يتبع منعوته يف رفعه ونصبه وجره 



 − ٣٣٤ −

 .ويف تعريفه وتنكريه
والنعت احلقيقي يتبع منعوته يف إفراده وتثنيته ومجعه وتذكريه وتأنيثه, 

 :ب والتعريف والتنكري مثلباإلضافة إىل حركة اإلعرا
ًشاهدت عصفورا مجيال ً. 
ِجلست يف املقعد املريح ِ. 

 .مررت بالسيارتني املعطلتني
ٌهؤالء مدرسات خملصات ٌ. 

 :ًوالنعت السببي يكون مفردا, ويراعى يف تذكريه وتأنيث ما بعده مثل
ٌقيم«ٌهذا كتاب   .ُمضمونه» ِّ

ُعثرت بطفلني ممزقة ثياهبام ٍ ُ. 
 :عت أنواع الن−ج

ًيكون النعت اسام ظاهرا أو مجلة أو شبه مجلة ً. 
أي ليس بجملة وال (ًيكون النعت مفردا ): االسم(النعت املفرد  −١

ًوجييء اسام مفردا أو مثنى أو مجعا مثل) شبه مجلة ً ً: 
 مفرد  ُاملاهرُهذا هو الطبيب 

 مثنى  الرائعتانهاتان مها اللوحتان 
 املمجع مذكر س  املخلصونُهؤالء هم الرجال 
ُهؤالء هن النساء  َّ ُ  مجع مؤنث سامل  ُالفضلياتِ

ِأصغيت إىل الرجال   مجع تكسري  ِالفضالءُ



 − ٣٣٥ −

ُدخلت إىل حديقة شجرها : مجلة وقد تكون اجلملة اسمية مثل −٢ ٍ
يف حمل جر حلديقة وهي مجلة » ُشجرها كثيف«ٌكثيف فجملة 

  اسمية, وقد تكون اجلملة فعلية مثل
ًأبرصت شاعرا ينشد قصيدة ُ ُ ً مجلة فعلية يف ) ينشد قصيدة( مجلة :ُ

 .حمل نصب صفة لشاعر
شاهدت طائرة بني الغيوم : مثل) ظرف أو جار وجمرور(شبه مجلة  −٣

 .ًورأيت ثلجا عىل رؤوس اجلبال
 :مالحظة

مجلة النعت تكون بعد النكرات, أما مجلة احلال فتكون بعد املعارف, 
 .فاجلمل بعد النكرات صفات وبعد املعارف أحوال

 .ِّمجلة يغرد يف حمل نصب عىل احلال: ِّدت العصفور يغردشاه
ِّشاهدت عصفورا يغرد  .ِّمجلة يغرد يف حمل نصب صفة: ً

 :ًوحني جييء النعت شبه مجلة يكون منعوته نكرة أيضا مثل
 .ًرشبت دواء يف كوب

א−

:  هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد هذه احلروف وهي: تعريفه−أ
يسود الرجل بالعلم : ال, بل, لكن, حتى, مثلأم, و, الفاء, ثم, أو, الوا

ًواألدب, يسمى اللفظ الذي بعد الواو معطوفا أو عطفا, واللفظ الذي  ً



 − ٣٣٦ −

 .ًقبلها معطوفا عليه, أما الواو فتسمى حرف العطف أو أداته
 يتبع املعطوف املعطوف عليه : مطابقة املعطوف للمعطوف عليه−ب

ال يتبعه يف اإلفراد والتثنية واجلمع وال يف التذكري بحركة اإلعراب و
ًوالتأنيث, فإذا كان املعطوف عليه مرفوعا كان املعطوف مرفوعا, وإذا كان  ً
ًمنصوبا كان املعطوف منصوبا, وإذا كان جمرورا كان املعطوف تابعا  ً ً ً

 .ًواملعطوف عليه متبوعا
 : معاين حروف العطف−ج

َويل : كم دون تقيد برتتيب زمني فنقولتفيد االشرتاك يف احل: الواو
 .اخلالفة أبو بكر وعمر أو عمر وأبو بكر

 .ُحرض العلامء فالتجار: وتفيد الرتتيب مع التعقيب مثل: الفاء
ًأرسل اهللا عيسى ثم حممدا أي أن : وتفيد الرتتيب مع الرتاخي مثل: َّثم

 .ًحممدا أرسل بعد عيسى وكان بينهام فاصل زمني
ًتزوج هندا أو دعدا, كام تفيد الشك مثل: لتخيري مثلوتفيد ا: أو عاد : ً

ٌمن السفر سعيد أو زيد ٌ. 
َأقريب أم بعيد ما توعدون}: ويطلب هبا التعيني مثل: أم َُ ُ ٌَ َ ِْ َ ٌَ َِz ]١٠٩: األنبياء[. 
 :ًوتفيد اإلرضاب أي جعل ما قبلها مرتوكا مثل: بل

ُما حرض خالد بل أكرم ٌ. 
 :ذي ثبت ملا قبلها عام بعدها مثلوتفيد نفي احلكم ال: ال

َ ال خالد, الزم الصالح ال الطالحُحرض أكرم ِ ٌ 



 − ٣٣٧ −

ًما رشبت ماء لكن عصريا: وتفيد االستدراك مثل: لكن ً. 
ُمر اجلنود حتى القائد: وتفيد الغاية مثل: حتى ُ َّ َ. 

 :مالحظات
ال حيسن العطف عىل الضمري املسترت أو ضمري الرفع املتصل إال  −١

َاسكن أنت وزوجك اجلنة}: لبعد الفصل مث َّ َ ْْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ُz ]٣٥: البقرة[ ,
 .»نجوتم أنتم ومن معكم«: ومثل

سبق أن أرشنا إىل أن واو العطف تفيد اشرتاك ما قبلها وما بعدها يف  −٢
ًنسبة احلكم إليهام, واالسم بعدها يكون تابعا ملا قبله يف إعرابه أما 

بعدها يف احلكم بل تدل عىل واو املعية فال تفيد اشرتاك ما قبلها وما 
ًاملصاحبة, واالسم بعدها يكون منصوبا دائام عىل أنه مفعول معه ً. 

א−

 التوكيد تابع يذكر لتأكيد الكالم الذي قبله, ودفع توهم ما : تعريفه−أ
َّحفظت القصيدة كلها, فكلمة : ال يراد منه مثل ّأكدت القصيدة وأن » َّكلها«ُ
 .كلها وبذلك دفع التأويل والظناحلفظ شملها 

 : التوكيد نوعان: أنواعه−ب
ًويكون بإعادة اللفظة بعينها سواء أكانت اسام أو فعال أم : لفظي −١ ً

ًحرفا أم مجلة, والغرض منه توكيد اللفظ الذي ظن أن السامع قد 
 :يفهم منه خالف املقصود مثل



 − ٣٣٨ −

 توكيد الفعل  ٌنجح نجح حممد
ٌالشمس ساطعة ساطعة  االسمتوكيد   ٌ

 توكيد احلرف  نغم نعم هو الفائز
ّ احلق جاء احلقَجاء  توكيد اجلملة  ُّ

ّالنفس, العني, كل, مجيع, : ويكون بألفاظ معينة هي: معنوي −٢
 .عامة, كال وكلتا

عىل ضمري يطابق املؤكد يف وجيب أن يشتمل هذا النوع من التوكيد 
كيد يتبع املؤكد يف تذكريه وتأنيثه وإفراده وتثنيته ومجعه, كام أن هذا التو

 :إعرابه مثل
َخاطبت العامل نفسه أو عينه َ. 

َاشرتيت البيت كله أو مجيعه أو عامته َ َّ. 
 .َّبر والديك كليهام وانترص القائدان كالمها

 .ًرفقا بالفتاتني كلتيهام
 : توكيد الضمري املتصل واملسترت−ج
ًالضامئر املتصلة واملسترتة تؤكد توكيدا لفظيا بضامئر ال −١ رفع ً

َإنا نحن نزلنا الذكر}: املنفصلة مثل ْ ِّ َ ْ َّ َ َ َُّ ْ ِz ]٩: احلجر[. 
ٌما جاءك أنت أحد َ 
 .ُسلمت عليه هو

إذا أريد توكيد ضمري الرفع املتصل أو املسترت بالنفس أو العني  −٢



 − ٣٣٩ −

 .قمت أنا نفيس: ًوجب توكيده أوال بالضمري املنفصل مثل
 ُقم أنت عينك

 .ًأحوال إعرابه كافة يتبع التوكيد املؤكد يف :مالحظة

א−א

:  البدل تابع يمهد له بذكر اسم قبله غري مقصود لذاته مثل: تعريفه−أ
ًكان اخلليفة عمر بن عبد العزيز عادال ِ ُ ُ ُ. 

ًليس مقصودا لذاته, وإنام املقصود » عمر«َالذي سبق » اخلليفة«لفظ 
 ويسمى لفظ فهو الذي أراد املتحدث أن يتحدث عنه,» عمر«بالذات هو 

 .ًمبدال منه» اخلليفة«ًبدال كام يسمى » عمر«
  : وهو أربعة أنواع: أنواعه−ب

َاهدنا الرصاط }: بدل مطابق مثل −١ َ ِّ َ ِ َستقيمُاملْ ِْ َ Z  َرصاط الذين ِ َِّ َ َ
ْأنعمت عليهم ِْ ْ ََ َ َ ْ َz ]وهو ما تطابق فيه البدل ]٧−٦: الفاحتة ,

 .واملبدل منه يف املعنى
ًما كان فيه البدل جزءا من املبدل بدل بعض من كل, وهو  −٢

ِنظرت إىل احلديقة أشجارها«: منه مثل ِ«. 
ًبدل اشتامل, وهو ليس مطابقا ملا قبله وليس بعضا منه, إنام  −٣ ً

ًهو منطو حتت املبدل منه وليس جزءا منه مثل ٍ: 
ِعجبت من املدير حزمه ُ. 



 − ٣٤٠ −

ًأعط السائل ثالثة أربعة: بدل مباين مثل −٤ ً ِ. 
ً يباينه بحيث ال يكون مطابقا له وال بعضا منه وهو بدل اليشء مما ً

ًوال يكون املبدل منه مشتمال عليه وهو عىل ثالثة أنواع بدل 
 .الغلط وبدل النسيان وبدل اإلرضاب

 :مالحظات
جيب يف بدل البعض واالشتامل أن يتصل كل منهام بضمري يعود  −١

 .عىل املبدل منه كام رأينا يف األمثلة السابقة
 .»احلديقة«يف أشجارها يعود عىل املبدل منه » اءاهل«فالضمري 
 .»املدير«يف حزمه يعود عىل املبدل منه » اهلاء«والضمري 

ًالبدل بأنواعه يتبع املبدل منه يف إعرابه فإذا كان املبدل منه مرفوعا  −٢
ًكان البدل مرفوعا وإذا كان منصوبا كان البدل منصوبا وإذا كان  ً ً

ًجمرورا كان البدل جمرورا ً. 

א–

ً هو تابع جامد وليس مشتقا, يشبه الصفة يف توضيح : تعريفه−أ
 .»هذا«أوضحت » الرجل«هذا الرجل كريم فكلمة : متبوعه مثل

 : يأيت عطف البيان يف صور متعددة منها: صوره−ب
 .عيل زين العابدين: اللقب بعد االسم مثل −١
 .أبو حفص عمر: االسم بعد الكنية مثل −٢



 − ٣٤١ −

 .هذا الرجل: م الظاهر بعد اإلشارة مثلاالس −٣
 .الكليم موسى: املوصوف بعد الصفة مثل −٤
العسجد أي الذهب واللجني أي : التفسري بعد املفرس مثل −٥

 .الفضة
 . جيب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه وأشهر:مالحظة

א– א

 : وأعرهباَّ دل عىل النعوت الواردة فيام ييل):١(السؤال 
َرب فال جتعلني يف القوم الظاملني}: قال تعاىل ِِ َِّ َ َِ ْ َ ِّْ ِْ ْ َ َz ]٩٤: املؤمنون[. 

َقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني} َ َِّ َ َ ًُ َ ْ َْ َ َ ْ َ ََّّ َ َ َُ ُ ِ ْ َ َz ]١٠٦: املؤمنون[. 
ٍولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات} ٍَ َِّ َ َ ْ َُ ْ ُ َ ْ َِ َ ْ َْ َz ]٣٤: النور[. 
َلق} َد أنزلنا آيات مبينات وَ ِّ َ ٍَ ٍَ َُ ْ َ ْ ٍ هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيماهللاَُْ ِ ٍ ِ َِ ْ ُ ُ َ ََ َْ ِ َ َ ْz 

 .]٤٦: النور[
ُوتوكل عىل احلي الذي ال يموت} ُ ِّ ََ َ َِ َّ ْْ َ َ َّ َz ]٥٨: الفرقان[. 
ٍإين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم} ِ َ َ َ ٍِّ ْ َ َ َْ ْ ُ َ ُ َ َ ِz ]١٣٥: الشعراء[. 
ْوجاء رجل من } ُ َ َِ ٌ َ َأقىص َ ْ َدينة يسعىَاملَ َْ ِ َِz ]٢٠: القصص[. 
ُأفرأيتم } َُ ْ َ َاء الذي ترشبونَاملََ ُ َ ْ َ ِ َّ َz ]٦٨: الواقعة[. 
ُما املسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل} َ ٌُ ُّ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ ْ َُ َْ َ ْ َّ ِ َz ]٧٥: املائدة[. 



 − ٣٤٢ −

 :اإلجابة
 إعرابه النعت
اء ألنه مجع مذكر سامل نعت جمرور وعالمة جره الي الظاملني

 .والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
نعت منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر  ضالني

 سامل والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
 عوض عن ةنعت منصوب وعالمة نصبه الكرس مبينات

 الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل
رسة عوض عن نعت منصوب وعالمة نصبه الك مبينات

 .الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل
 .نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة مستقيم
اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل جر نعت  الذي

 للحي
 .نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة عظيم

 .يف حمل رفع نعت لرجل مجلة يسعى
اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل نصب نعت  الذي

 .للامء
مجلة قد خلت من 

 قبله الرسل
 .يف حمل رفع نعت لرسول



 − ٣٤٣ −

 :َّ دل عىل التوكيد الوارد فيام ييل وأعربه):٢(السؤال 
َوعلم آدم األسامء كلها ثم عرضهم عىل }: قال تعاىل َ َ َ َْ َ َّ َ َ ْ َ َُ َ َ َُ َّ َُّ َ َالئكة فقال َاملْ َ َ ِ َِ

ِأنبئوين بأسامء هؤالء إن كنتم صاد َ ْ َ ُْ ْْ ُ ْ ِ ِ ُِ َُ َ ِ ِِ َقنيَ ِz ]٣١: البقرة[. 
َوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتام } َ َ ْ ُُ ْْ َِ ُِ ً َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َّ َُ ْ َ َ َ ُ ْ

َوال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني ِِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ ََّ َz ]٣٥: البقرة[. 
 :قال أبو الطيب املتنبي

ُّلـــوال املـــشقة ســـاد النـــاس كلهـــم ُ ُجلـــــود يفقـــــر واإلقـــــدام قتـــــالا ُ َّ ُ ُ ُ ُ 
 :وقال آخر

ــي ُهـــي الــــدنيا تقـــول بمــــلء فيهــــا ــن بطــيش وفتك ــذار م ــذار ح ِح ِ 
 :وقال آخر

ــصبا ــن ال ــضني م ــا م ــذكرت أيام ِّت ً ــا ُ ــك رجوعه ــات إلي ــات هيه ُفهيه َ َ 
 :اإلجابة
 إعرابه التوكيد
توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  َّكلها

 . ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة»ها«ـوال
 .ضمري منفصل توكيد للضمري املسترت يف الفعل أنت أنت
ُكلهم توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  ُّ

واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة وامليم 
 .عالمة مجع الذكور



 − ٣٤٤ −

 إعرابه التوكيد
 أمر قبلها والتي هي اسم فعل» ِحذار«توكيد لفظي لـ »الثانية«ِحذار 

 .بمعنى احذر
األوىل قبلها والتي هي اسم » هيهات«توكيد لفظي لـ »الثانية«هيهات 

 .»بعد«فعل ماض بمعنى 
 

ِّ ميز البدل واملبدل منه وعني نوع البدل فيام ييل ثم أعربه):٣(السؤال  ّ: 
َّلقد كفر الذين قالوا إن }: قال تعاىل َ َ َِ ُ َّ ََ ِ َ َ َ هو اهللاَْ ْسيح ابن مرَاملُ َ ُ ْ ُ َيم وقال ِ َ َ ََ

ُسيح يا بني إرسائيل اعبدوا َامل ُ َ َ ُْ َ ْ ِ ِ ِ ريب وربكم إنه من يرشك باهللاَِ ِْ ْ ُ ْ ُ َّ َ َِّ ْ َ ََّ ِ َ فقد حرم اهللاُِ َّ َ ْ َ  اهللاَُ
ٍعليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار َ ْ َ ُ َ َ ْْ َ ِ ِِ ِ َِ ََّ ََ ُ َ ََّ َّْ ْ َz ]٧٢: املائدة[. 

َولقد آتينا موسى الكت} َ ِْ ْ ََ ُ َ ْ ًاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراََ َِ َ ُ ُ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َ ْz ]٣٥: الفرقان[. 
َيا أهيا  } ُّ َ ُزملُاملَ ِّ َّ C ًقم الليل إال قليال ِ َ َُّ ِ َ َّْ ِ H ًنصفه أو انقص منه قليال ِ َ ُ َُ ْ ُ ْْ ِ ِْ ِ َz 

 .]٣−١: املزمل[
ِقتل أصحاب األخدود } ُِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ N ِالنار ذات الوقود ُِ ََ ْ ِ َّz ]٥−٤: الربوج[. 

ِمن أفضل أعامل الرب خصلتان«: قيل − ِ ُاجلود يف العرسة والعفو : ِ
 .»عند املقدرة

ُسطع القمر نوره − ُ. 
ُجاء املعلم التلميذ − ِّ. 



 − ٣٤٥ −

 :اإلجابة
 إعراب البدل املبدل نوعه البدل
بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة اهللا بدل مطابق ريب

عىل ما قبل الياء منع من ظهورهااملقدرة 
ل باحلركة املناسبة والياءاشتغال املح

 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة أخاه بدل مطابق هرون

 .الظاهرة عىل آخره
بدل بعض  َنصفه

 من كل
بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الليل

الظاهرة عىل آخره واهلاء ضمري متصل يف
 .حمل جر باإلضافة

بدل جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرةخدوداأل بدل اشتامل ِالنار
 عىل آخره

بدل بعض  اجلود
 من كل

بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخصلتان
 .عىل آخره

بدل اشتامل من القمر مرفوع وعالمة القمر بدل اشتامل ُنوره
رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره واهلاء

 .ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة
بدل مباين مرفوع وعالمة رفعه الضمة ّاملعلم دل مباينب التلميذ

 .الظاهرة عىل آخره



 − ٣٤٦ −

َّ دل عىل التوابع فيام ييل وأعرهبا):٤(السؤال  ُ: 
 :ً مدح أعرايب رجال فقال−
ُّذاك واهللا رجل يعنى يف طلب املكارم, ولو كانت الدنيا كلها له « ٌِ ُ

َفأنفقها لرأى بعدها عليه حقوقا, وهي يبغي اخلري  ّيف أعامله مجيعها, وينزه ً ِ
 .َمعروفه عن املن واألذى

ٌوالوفاء نفسه شعبة من ذاته, واملروءة عينها صفة من صفاته, إذا ناداه  ٌُ ُ
َّمستجري إيل إيل, الغوث الغوث, لبى دعوته وأرسع لنجدته َ َ َّ َّ«. 

ً كان اخلليفة عمر بن عبد العزيز إماما عادال حمبا للرعية, رفيقا هبا− ً ًً ِ ِ ُ ُ ,
ُوكان خيلو بنفسه الليل أكثره, ويبكي فيسمع نحيبه بالبكاء َ َ. 

 : قال أبو القاسم الشايب−
ُأال أهيـــــــــا الظـــــــــامل املـــــــــستبد ُّحبيـــــب الظـــــالم عـــــدو احليـــــاة ُ ُ 
ٍســـخرت بأنـــات شـــعب ضـــعيف ٍ ـــــاه ّ ـــــن دم ـــــضوبة م ـــــك خم ِوكف ٌ ُّ 

 : قال البستي يف املدح−
ــر و ملــــا أتــــاين كتــــاب منــــك مبتــــسم ــل ب ــن ك ِع ــدودِّ ــري حم ــضل غ ِف ِ ٍ 
ـــطره ـــاء أس ـــه يف أثن ـــت معاني ِآثـــارك البـــيض يف أحـــوايل الـــسود حك َ َ 

 :أحد الشعراء قال −
ــــا ــــام يقطعه ــــرح باألي ــــرء يف ُوامل ُ ُوكــل يــوم مــىض يــدين مــن األجــل ُ ُّ 

 : وقال آخر−
ـــدد ـــا ع ـــا هل ـــسامء نجـــوم م ٌويف ال ُوليس يكسف إال الشمس والقمـر ٌ َُ ُ َُ 

 : وقال آخر−
ــــا ــــم غــــريهي َ أهيــــا الرجــــل املعل ُ ِّ ــــيم ُ ــــان ذا التعل ــــسك ك ــــال لنف ُه ِ ّ 



 − ٣٤٧ −

 :اإلجابة
 إعراهبا التوابع

يعنى يف «مجلة 
 »طلب املكارم

يف حمل رفع صفة لرجل ألن اجلمل بعد النكرات 
 .صفات

توكيد معنوي للدنيا مرفوع ألن املؤكد مرفوع وعالمة رفعه  ُّكلها
  . يف حمل جر باإلضافة ضمري متصل»ها«والـالضمة الظاهرة 

توكيد معنوي ألعامله جمرور ألن املؤكد جمرور وعالمة جره  ِمجيعها
 . ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة»ها«والـالكرسة الظاهرة 

ِّينزه َ فعل مضارع مرفوع معطوف عىل يبغي فهو مرفوع مثله  ُ
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

 جره الكرسة املقدرة ّمعطوف عىل املن جمرور وعالمة األذى
 .عىل األلف للتعذر

توكيد معنوي مرفوع ألن الوفاء مؤكد مرفوع وعالمة رفعه  ُنفسه
 .الضمة الظاهرة واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة

مرفوع » املروءة«توكيد معنوي مرفوع ألن املؤكد  ُعينها
 ضمري متصل يف »ها«والـوعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 .باإلضافةحمل جر 
 .األوىل» َّإيل«توكيد لفظي لـ »الثانية«َّإيل 

 .األوىل منصوب وعالمة نصبه الفتحة» الغوث«توكيد لـ »الثانية«الغوث 



 − ٣٤٨ −

 إعراهبا التوابع
فعل ماض مبني عىل الفتح » ّلبى«معطوف عىل الفعل  أرسع

 .الظاهر
بدل اخلليفة وهو بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه  ُعمر

 .الضمة الظاهرة
 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةنعت  ُبن
 .نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةً عادال
 .نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًحمبا
 .نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًرفيقا
بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  أكثره

 . جر باإلضافةعىل آخره واهلاء ضمري متصل يف حمل
فعل مضارع معطوف عىل خيلو مرفوع وعالمة رفعه  يبكي

 .الضمة املقدرة عىل الياء منع من ظهورها الثقل
فعل مضارع مبني للمجهول معطوف عىل يبكي وخيلو  يسمع

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة
 .عطف بيان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ُّالشايب
 .ق مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةنعت ألنه مشتُ الظامل
 .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املستبد
 .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ُحبيب



 − ٣٤٩ −

 إعراهبا التوابع
 .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ّعدو
 .نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة ٍضعيف
 .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتسم
 .معطوف عىل بر جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة فضل
 .نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة غري
 .نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة البيض
 .نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة ِالسود

مجلة فعلية يف حمل جر صفة ليوم ألن اجلمل بعد  »مىض«مجلة 
 .النكرات صفات

مجلة اسمية يف حمل رفع صفة لنجوم ألن اجلمل بعد  »ما هلا عدد«لة مج
 .النكرات صفات

ّبدل من أهيا أو عطف بيان مرفوع وعالمة رفعه الضمة  الرجل
 .الظاهرة

بدل من اسم اإلشارة أو عطف بيان مرفوع وعالمة  التعليم
 .رفعه الضمة الظاهرة

 



 − ٣٥٠ −

 



 − ٣٥١ −

)+ 
  األساليب وتدريبات عليها

  سلوب االستفهام واجلوابأ  −  ًأوال

 أسلوب اإلغراء والتحذير  −  ًثانيا
 أسلوب االختصاص  −  ًثالثا
 أسلوب االشتغال  −  ًرابعا

 أسلوب االستغاثة  −  ًخامسا
 أسلوب الندبة  −  ًسادسا
 أسلوب التعجب  −  ًسابعا
 أسلوب املدح والذم  −  ًثامنا
 أسلوب القسم  −  ًتاسعا
 أسلوب التنازع  −  ًعارشا

 ريبات عامة عىل األساليبتد  − حادي عرش



 − ٣٥٢ −

  
  

األساليب

أسلوب 
 ختصاصاال

 أسلوب الندبة أسلوب التنازع

أسلوب االغراء 
 والتحذير

 أسلوب االستفهام
 واجلواب

أسلوب 
 االشتغال

أسلوب 
 االستغاثة

 أسلوب القسم
 أسلوب النداء

 أسلوب التفضيل

 أسلوب املدح والذم

 أسلوب التعجب



 − ٣٥٣ −

 

)+ 
  األساليب

من األساليب التي وردت عن العرب والتي سنتعرفها يف هذا الفصل 
أسلوب االستفهام واجلواب, أسلوب اإلغراء والتحذير, أسلوب 

 أسلوب التعجب, أسلوب املدح والذم, أسلوب القسم, االختصاص,
ع, وقد سبق أن تعرفنا أسلوب االستغاثة, والندبة, واالشتغال, والتناز

 أسلوب النداء والتفضيل من قبل

א– א מ א

ُّ االستفهام هو طلب الرد عىل سؤال, واجلواب هو الرد : تعريفه−أ
 .نفسه, ولكل منهام أدوات

 اهلمزة وهل ومها حرفان, وهناك عرشة أسامء : أدوات االستفهام−ب
ّن, أين, أنى, كيف, كم, أيّمن, وما, وماذا, متى, أيا: هي ّ. 

 : حرفا االستفهام−١
 يستفهم هبا عن مضمون اجلملة التي بعدها, ويكون اجلواب : هل−آ

ْفهل وجدتم }: إن أريد النفي مثل قوله تعاىل» ال«إن أريد اإلثبات و» نعم« ُ ْ َ َ َْ َ
ًما وعد ربكم حقا ّ َ ُّ َْ َ َُ َ ْ قالوا نعم?َ َ َ ُ َz ]٤٤: األعراف[. 
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 :الستفهام هبا عىل ثالثة أنواع وا: اهلمزة−ب
أن يستفهم هبا عن معنى اجلملة التي بعدها ومضموهنا كام يستفهم  −١

يف حال » ال«يف حال اإلثبات, و» نعم« ويكون اجلواب ,»هل«بـ
من : ً رهطا من اخلزرج, فقال هلمُوجد رسول اهللا :  مثل,النفي

 .نعم: الواأمن موايل هيود? ق: ٌنفر من اخلزرج, قال: أنتم? قالوا
يف حال » بىل«أن يكون بعد اهلمزة نفي واجلواب حينئذ يكون  −٢

أفال جتلسون : قال الرسول :  مثل,يف حال النفي» نعم« و,اإلثبات
 .بىل: أكلمكم? قالوا

أن يستفهم باهلمزة عن واحد من شيئني أو أشياء, ويكون اجلواب  −٣
 :حينئذ بتعيني واحد من املستفهم عنه مثل قول أيب مايض

ٌأجديد أم قديم أنا يف هذا الوجود? ٌ 
 : أسامء االستفهام−٢

ّمن, ما, متى, أين, أنى, أيان, كيف, كم, أي: وأشهرها ّ ّ. 
 من أنصاري إىل اهللا?: ويسأل هبا عن العقالء مثل: من
 ُما لوهنا?: ويستفهم هبا عن غري العاقل مثل: ما

 ُمتى هذا الوعد?: ويستفهم هبا عن الزمان مثل: متى
ا ي}من أين لك هذا? : ويستفهم هبا عن املكان مثل: ّن وأيان وأنىأي

َمريم أنى لك هذا َ ِ َ َّ َ ُ ْ ََz? ]٣٧: آل عمران[. 
ّكيف شاهدت اجلو: ويستفهم هبا عن احلال: كيف َ? 
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ْكم لبثتم}: ويستفهم هبا عن العدد مثل: كم ُْ ْ ِ َ َ قالوا لبثنا يوما أو بعض ?َ ْ َ ْ ْ ََ ً ْ ََ ِ َ ُ
ٍيوم ْ َz ]١٩: الكهف[. 

ويسأل هبا عن العاقل وغري العاقل, واملكان والزمان عىل حسب : ّأي
 َّأي األصدقاء ختتار?: ما تضاف إليه مثل

ِأي كتاب استعرت من مكتبة املدرسة? َ َّ 
ٍيف أي مكان ألقاك? ِّ 

ُيف أي وقت ينضج العنب? ُ ٍِّ 
 :مالحظات

إذا كانت أداة االستفهام واحدة من هذه األدوات كان اجلواب  −١
 .يني املستفهم عنهبتع

اجلمل االستفهامية املنفية هي املصدرة بأداة استفهام متبوعة بأداة  −٢
يف » بىل«نفي مبارشة, ويكون جواب اجلمل االستفهامية املنفية 

 .يف حال النفي» نعم«حال اإلثبات و
ًتعرب أسامء االستفهام وفقا ملوقعها يف الكالم, عدا الظروف  −٣

 .ثابتفإعراهبا ) الزمان واملكان(
 : حروف اجلواب−ج

 .إن أريد اإلثبات أي لإلجابة عن سؤال مثبت: نعم وأجل وجري
 .إن أريد النفي: ال
 .لإلجابة عن سؤال منفي: بىل
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 .يرد قبل القسم فقط: أي
 .ًحيمل معنى النفي والزجر معا: كال

א– א א

:  ليفعله مثل اإلغراء حث املخاطب عىل أمر حممود: تعريفه−أ
 ,َالغيبة: عىل أمر مكروه ليتجنبه مثلوالتحذير تنبيه املخاطب » الصدق«

املكروه  ويسمى األمر ,»مغرى به«ويسمى األمر املحمود يف أسلوب اإلغراء 
 منصوب منه, وكل من املغرى به واملحذر »ًحمذرا منه«يف أسلوب التحذير 
 .عىل أنه مفعول به

 : منه صور املغرى به واملحذر−ب
 :للمغرى به أو للمحذر منه الصور اآلتية

َّأن يكون اسام منفردا فينصب بفعل ظاهر أو مقدر, وال يكون  −١ ً ً
ًاالسم مكررا وال معطوفا عليه مثل َالزم الصدق يف اإلغراء: ً ِ :
َاحذر الكذب أو الكذب يف التحذير َ ِ. 

ًأن يكون االسم مكررا, فينصب األول بفعل مناسب حمذوف  −٢
 :ًويعرب الثاين توكيدا له مثل ,ًوجوبا

َاألمانة األمانة  يف اإلغراء  َ
َالغدر الغدر  يف التحذير  َ

أن يكون يف اجلملة اسامن بينهام حرف عطف, فينصب األول  −٣
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 : ويعطف الثاين عليه مثل,ًبفعل مناسب حمذوف وجوبا
َالوفاء واألمانة  يف اإلغراء  َ
َالكذب والغدر  يف التحذير  َ

وهنا يأيت الضمري املنفصل .  يف التحذير خاصة»ّإيا«أن يذكر بعد  −٤
َّإياك, إياك, إياكام, إياكم, إياكن«للمخاطب  ّ ّ ُّ ُ ُ ِ يف حمل نصب » َ

ًمفعول به لفعل حمذوف وجوبا, ويأيت بعده اسم معطوف عليه 
 .َإياكم والكسل: مثل

 .َإياك من الكذب: أو جمرور بمن مثل
 .ّ املقدرويتعلق اجلار واملجرور يف هذه احلال بالفعل

 :مالحظات
 .الخ... »ْاطلب«أو » افعل«أو » الزم«ّيقدر فعل اإلغراء بـ −١
 .الخ... »اترك«أو » ْجتنب«أو » احذر«يقدر فعل التحذير عادة بـ −٢
ًيأيت االسم بعد الضمري املنفصل أحيانا ال معطوفا وال جمرورا بمن  −٣ ً ً

ًفيعرب عندئذ مفعوال به ثانيا لفعل مناسب حمذوف ينصب  ً
 .َإياك الكذب: لني مثلمفعو
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א–

يذكر فيه اسم ظاهر بعد  أسلوب االختصاص أسلوب : تعريفه−أ
 :ضمري لبيان املقصود منه مثل

ً أرسينا أسس احلضارة قديام−َ العرب –نحن  ِ َ 
ًواالسم الظاهر املبني للضمري يسمى خمصوصا  وهو منصوب بفعل ,ّ

 .»ُأخص«ًحمذوف وجوبا تقديره 
 : رشوط املخصوص−ب

 :يشرتط يف االسم املخصوص
ًأن يسبق بضمري املتكلم وقد يكون منفصال أو متصال مثل −١ ً: 

 ضمري منفصل  ُ ال نورث−َ معارش األنبياء −نحن 
ِ أن نعيد جمد أمتنا− العرب َ أبناء−علينا  َ  ضمري متصل  َ

 :ًأن يكون معرفا بأل أو باإلضافة مثل −٢
ٍهمة مقدسةُ نقوم بم− املدرسني –نحن   ّمعرف بأل  ٍ
ِ جنود الوطن −نحن   ّمعرف باإلضافة   الديارُ محاة–َ

 :مالحظة
فيعرب كل من » أيتها«أو » أهيا«ًيسبق االسم املخصوص أحيانا بـ −١

ًاسام مبنيا عىل الضم يف حمل نصب عىل االختصاص » أهيا وأيتها« ً
ان ًللتنبيه وجييء االسم بعدمها بدال أو عطف بيان إن ك» ها«والـ
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ًجامدا وصفة إن كان مشتقا مثل ً: 
 .ُّ أعتز بأصالتي−ُّ أهيا العريب −أنا 
 .ُ أقوم بواجبي−ُ أيتها املربية −أنا 

مجلة االختصاص مجلة اعرتاضية ال حمل هلا من اإلعراب باستثناء  −٢
 .االختصاص بأهيا وأيتها فجملته حالية

א–א

عامل مشتغل عنه بضمريه, ويسمى  هو اسم متقدم عىل : تعريفه−أ
: بفعل حمذوف يفرسه املذكور مثلوهو منصوب » املشغول عنه«هذا االسم 

َتك عرفتها أي عرفت حيلتكَلْيِح ُ َُ َ. 
 : حاالت املشغول عنه−ب
جيب يف االسم املشغول عنه النصب إن وقع ما خيتص بالفعل مثل  −١

 :أدوات الرشط والتحضيض نحو
َإن الكتاب قرأته فتمث  ْلهِ
ُهال صديقا حتمده ً ّ. 

جيب يف االسم املشغول عنه الرفع إن وقع بعدما خيتص باالبتداء  −٢
ُخرجت فإذا الولد يرضبه أبوه: مثل إذا الفجائية نحو ُ. 

 :أو إذا وقع قبل ماله الصدارة مثل
َكتابك إن قرأته فتمثله  قبل إن الرشطية  ُ
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 ّقبل هال التحضيضية  ّمدرسك هال عظمته
 قبل هل االستفهامية  َحتهاُالساعة هل صل
 قبل ما التعجبية  !ُالشعر ما أعذبه

 :جيوز األمران فيام عدا ذلك مثل −٣
ُالشعر أحبه أو الشعر َُّ 
ُبنتك هذهبا أو ابنتك َ 

 :مالحظة
قلنا إن املشغول عنه منصوب بفعل حمذوف يفرسه الفعل املذكور  −١

 ًإذا كان متقدما عىل عامل مشتغل عنه بضمريه, أما إذا اشتغل
 :العامل بام اتصل بالضمري فيقدر ما يناسب املقام مثل

ًزيدا رضبت أخاه أي أهنت زيدا ً 
املنصوب يف أسلوب اإلغراء والتحذير واالختصاص واالشتغال  −٢

 .وقد أرشنا إليها هنالك. من أقسام املفعول به

א−

ِياللكرام للفقراء :  هو نداء من يعني عىل دفع شدة مثل: تعريفه−أ ْ َ
 .فالكرام نستغيث هبم من أجل مساعدة الفقراء

 : لالستغاثة ثالثة أركان: أركان االستغاثة−ب
 .املستغاث به وهو يف املثال السابق الكرام −١



 − ٣٦١ −

 .املستغاث ألجله وهو يف املثال السابق الفقراء −٢
 .»يا«األداة وهي يف املثال السابق  −٣

 : للمستغاث به ثالثة أوجه: أوجه املستغاث به−ج
ْيا للكرام, وال تكرس إال إذا تكرر : أن جير بالم مفتوحة مثل −١ َ

ِيا للكرام ولألغنياء: مثل» يا«ًخاليا من  ْ َ. 
 .يا كراما: أن خيتم بألف مثل −٢
 .ُيا كرام: أن يبقى عىل حاله مثل −٣

 : املستغاث ألجله−د
ً جره بالم مكسورة دائام مثلإذا ذكر املستغاث ألجله وجب ّ: 

ِيا للكريم للفقري ِ ْ َ 
 :ًإن كان مستغاثا منه مثل» من«بـوقد جيرب 

ّيا للرجال العقالء من اجلهال ْ َ 
 :مالحظة

 :املتعجب منه كاملستغاث به يف وجوهه السابقة مثل
َيا للشجر ويا للثمر  إذا تعجبت من كثرهتام  َ
 يا شجرا ويا ثمرا
ُويا شجر ويا ثمر ُ. 
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א−

 : هو نداء املتفجع عليه أو املتوجع منه مثل: تعريفه−أ
 متفجع عليه  وا أبتاه
 متوجع منه  يا كبداه

ويطلق عىل املتفجع عليه أو املتوجع منه اسم املندوب ويكون بواو 
 .وتستخدم يا إذا أمن اللبس

 : أحوال املندوب−ب
َّواصخر ويا حر: أن يبقى عىل حاله مثل −١  . قلبيُ
 .َّواصخرا ويا حر قلبا: أن خيتم بألف مثل −٢
 :أن خيتم بألف وهاء السكت يف الوقف مثل −٣

 َّواصخراه ويا حر قلباه
 :مالحظة

 :ال تندب النكرة وال املبهم فال يمكن القول −١
ِوا عامل وال واهؤالء ُ 

ًإذا كان املبهم موصوال غري مبدوء بأل مشتهرا بصلة فيمكن ندبه  −٢ ً
 .ألندلسوامن فتح ا: مثل
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א−

 هو أسلوب يدل عىل متييز يشء من صفة, وعىل تأثر املتكلم : تعريفه−أ
َما أنفع العلم: هبا, ودهشته منها, أو احتقاره هلا مثل َ! 

ِأو أنفع بالعلم أنفع به! ففي قولنا ما أنفع العلم َّدل هذا األسلوب ! ْ
 :عىل شيئني

 .متييز العلم يف النفع: األول
 .إعجابك بالعلم: والثاين

 : للتعجب أسلوبان−ب
 .أسلوب الصيغ −١
 .النداءأسلوب  −٢

ومها !  للتعجب صيغتان ما أفعله وأفعل به: أسلوب الصيغ−١
تصاغان من الفعل الثالثي التام املثبت املبني للمعلوم القابل للتفاوت 
ل وليست الصفة منه عىل وزن أفعل, أي يصاغان مما يصاغ منه اسم التفضي

َما أمجل السامء: عىل النحو الذي رأيناه من قبل مثل ثالثي تام فالفعل مجل ! َ
 .مثبت مبني للمعلوم قابل للتفاوت وليست الصفة منه عىل وزن أفعل

 :وإذا مل يستوف الفعل هذه الرشوط كان التعجب منه عىل النحو التايل
أو غري الثالثي توصلنا إىل التعجب منه بام أشد إذا كان الفعل   − أ

أشدد ونحومها وأتينا بعد ذلك بمصدر الفعل الرصيح أو 
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ِما أعظم تقدم العلم وما أبرع اكتشافاته: املؤول مثل َ َ َ! 
» أعظم«ّفالفعالن تقدم واكتشف فوق الثالثي لذا جئنا بـ

 .قبل مصدرمها املنصوب» أبرع«و
ًوإذا كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول توصلنا إىل التعجب منه  − ب ً

ْشد أو أشدد ونحومها وبعده املصدر املؤول مثلبام أ ِ: 
ُما أعظم أال يبخل العلامء بعبقريتهم َ! 
ًوما أوىل أن تكافأ إذا قدمت صاحلا َ َّ َُ! 

 نداء املتعجب منه كاملنادى, إذ يتعجب بيا وبعدها : أسلوب النداء−٢
 :املتعجب منه جير بالم مفتوحة مثل
 !َويا جلالل قدره! َيا لنفع العلم

 !َ لروعة الربيعيا
وقد تزاد ألف يف آخره تسمى ألف التعجب فيفتح آخر االسم الذي 

الزائدة يف آخره ًيا عجبا وقد جيرد من األلف : ًدخلت عليه لفظا فقط مثل
 !يا أهللا! يا سالم: ومن الالم الزائدة يف أوله مثل

وهللا ! ويدل عىل التعجب بعبارات كثرية غري قياسية مثل يا سبحان اهللا
ْكيف تكفرون باهللاِ وكنتم أمواتا فأحياكم}! ًدر فالن شاعرا ْ ْ ُُ ُ ََ ْ َ َ َْ َ ً َ َُ ُ َْ ِ ْ َz! ]٢٨: البقرة[. 

 : إعراب صيغتي التعجب−٣
ًما أكرم زيدا التعجبية نكرة تامة بمعنى يشء مبنية عىل السكون يف : ما! َ
 .حمل رفع مبتدأ
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قديره ًفعل ماض للتعجب والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا ت: َأكرم
 .هو عىل خالف األصل يعود عىل ما

ًمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ومجلة أكرم زيدا يف : ًزيدا
 ).ما(حمل رفع خرب املبتدأ 

فعل ماض جاء عىل صيغة األمر مبني عىل فتح مقدر : أكرم! ْأكرم بزيد
عىل آخره منع من ظهوره اشتغال املحل بالسكون العارض ملجيئه عىل تلك 

 .رة والباء زائدةالصو
ًاسم جمرور لفظا مرفوع حمال عىل أنه فاعل للفعل أكرم أي كرم : ٍزيد ً

 .ٌزيد
 :مالحظة

: ال يتقدم معمول فعل التعجب عليه وال يكون نكرة فال يقال −١
ًزيدا ما أكرم, وال ما أكرم رجال ً. 

ما : وفعل التعجب فتكون زائدة مثل» التعجبية«بني ما » كان«تقع  −٢
 .ًداكان أحسن زي

מ− א א

 هو أسلوب يشتمل عىل فعل يفيد املدح واسم : أسلوب املدح−أ
نعم : خمصوص باملدح واسم دال عىل جهة املدح يقع بعد الفعل مبارشة مثل

ٌالبطل طارق ُ. 
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فالفعل نعم أفاد املدح واالسم البطل دل عىل جهة املدح واالسم 
 .هو املخصوص باملدح» طارق«

 وهو أسلوب يشتمل عىل فعل يفيد الذم واسم :وب الذم أسل−ب
بئس : خمصوص بالذم واسم دال عىل جهة الذم يقع بعد الفعل مبارشة مثل

ُالعمل الرسقة ُ. 
أفاد الذم واالسم العمل دل عىل جهة الذم واالسم » بئس«فالفعل 

 .الرسقة هو املخصوص بالذم
 واالجتهاد ومثل حبذا اجلد» حبذا«يف إفادة املدح » نعم«مثل  −ج

 .ال حبذا عدم التعاون» ال حبذا«يف إفادة الذم » بئس«
 :ِ االسم التايل لنعم أو بئس له ثالث حاالت−د

 .ُنعم الشاعر املتنبي: أن يكون معرفة فريفع مثل −١
ُنعم سمريا الكتاب: أن يكون نكرة فينصب مثل −٢ ً. 
ْمن«أن يكون كلمة  −٣ ُنعم ما يصنع الطالب : مثل» ما«أو » َ

ُجتهاد, نعم من صد الكرة حارس املرمىاال َُ َّ. 
ًوهكذا جيب يف فاعل نعم وبئس أن يكون مقرتنا بأل أو مضافا ملقرتن  ً

ًهبا, أو ضمريا مميزا بنكرة أو كلمة ما أو من ً. 
 : إعراب املخصوص بالذم أو املدح−ه
ًاملخصوص بالذم أو املدح مرفوع دائام تقدم أو تأخر واملشهور  −١

ُنعم القائد : ابه أنه خرب ملبتدأ حمذوف ففي قولناواألصح يف إعر
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ًصالح الدين, يعرب صالح الدين خربا ملبتدأ حمذوف تقديره 
 .أو يعرب مبتدأ وخربه مجلة نعم القائد» هو«

إذا تقدم املخصوص باملدح أو الذم أعرب مبتدأ خربه اجلملة بعده  −٢
 .وال يتقدم يف حبذا وال حبذا

 :مالحظة
فعل ثالثي قابل للتعجب إىل باب كرم للداللة عىل يمكن أن ينقل كل 

ًرشف زيد أصال و: املدح والذم مع التعجب مثل ْكربت كلمة خترج من }ٌ ُِ ُ َ َ ُْ َ ََ ً ِ ْ
ْأفواههم ِ ِ َ ْ َz ]٥: الكهف[. 

מ− א

 هو أسلوب من أساليب تأكيد الكالم فعندما أريد أو أؤكد : تعريفه−أ
 :طن من اإليامن أقولحب الو: العبارة التالية

ِإن حب الوطن من اإليامن ألن  تفيد التوكيد وإذا أردت أن أرقى » َّإن«َّ
ِواهللاِ إن حب الوطن من : يف التأكيد وأزيده أستعمل أسلوب القسم فأقول َّ

 ...اإليامن أو أحلف باهللا
 : أركان أسلوب القسم−ب

 :يتكون أسلوب القسم من
 .»اهللا«مقسم به وهو يف املثال السابق  −١
» حب الوطن من اإليامن«مقسم عليه وهو يف املثال السابق  −٢
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 .ويسمى جواب القسم
 .حرف القسم وهو يف املثال السابق الواو −٣

 : حروف القسم−ج
 :حروف القسم ثالثة تدخل عىل االسم املقسم به فتجره وهي

 :ًوغالبا ما يذكر القسم قبله مثل قوله تعاىل: الباء
ِوأقسموا ب} ُ َ ْ َ َّجهد أيامهنم لئن أمرهتم ليخرجن اهللاَِ ُ َ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َِ ِِ َz ]٥٣: النور[. 
 :ًوحيذف القسم قبله دائام مثل: الواو

َوالنجم إذا هوى} ْ ََ َ ِ ِ َّ D َما ضل صاحبكم وما غوى َ ُ ََ َ ْ َُ ِ َّ َz ]٢−١: النجم[. 
 :ًوحيذف القسم قبله أيضا وهو خاص بلفظ اجلاللة مثل: التاء

َوت} َ ألكيداهللاَِ ِ َ ْن أصنامكمَ َُ َ ْ َ َّz ]٥٧: األنبياء[. 
ًويكون القسم قبل هذه احلروف اسام أو فعال وهو إما ظاهر أو مقدر ً .

 .أقسم, حلف, آىل: وأفعال القسم مثل
 .» ذمة وما محل معناها− قسم – يمني –عمر «: وأما األسامء فمثل

 : حاالت جواب القسم−د
ً إذا كان جواب القسم مثبتا مبدوءا باسم−١  :َّ يؤكد بإن مثلً

ٌواهللا إن احلق واضح َّ َّ ِ 
َّأو بإن والالم مثل ٌواهللا إن احلق لواضح وتسمى الالم املزحلقة وتفيد : ِ َّ َّ ِ

 .التوكيد وسميت املزحلقة ألهنا زحلقت من املبتدأ إىل اخلرب
بفعل ماض أكد بقد أو بقد والالم ً إذا كان جواب القسم مبدوءا −٢
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ُقال}: مثل قوله تعاىل َوا تاهللاِ لقد آثرك اهللاُ علينا وإن كنا خلاطئنيَ َِ ِ َ َ َْ َّ َُ ْ َ َِ َ ََ َ ْ َz ]٩١: يوسف[. 
ً إذا وقع املضارع جوابا لقسم وجب توكيده بالنون إذا كان متصال −٣ ً

ِّلعمرك ألدافعن عن احلق, وإذا فصل عن الم القسم : بالم القسم مثل َّ َ ِ امتنع ُ
َولسوف }: توكيده مثل قوله تعاىل ْ ََ َيعطيك ربك فرتىضَ ْ ََ َ َ َُّ ْ ُِz ]٥: الضحى[. 

 : اجتامع الرشط والقسم−ه
 :إذا اجتمع الرشط والقسم فاجلواب للسابق منهام مثل

ْإن جتاهد يف سبيل وطنك واهللا ترتفع مكانتك  اجلواب للرشط  ْ
ُواهللا إن جتاهد يف سبيل وطنك لرتتفعن مكانتك َّْ  .اجلواب للقسم  َ

א−א

 هو أن يتوجه عامالن إىل اسم متأخر عنهام يطلبه كل منهام : تعريفه−أ
ًليكون معموال له, وقد يطلبان رفعه أو نصبه أو جره, وقد خيتلفان يف ذلك 

 .»أسلوب التنازع«ويتنازعان ومن هنا سمي األسلوب 
  : أحكامه−ب

 ملا كان ال جيوز تسلط عاملني عىل معمول واحد وجب أن خيتار −١
 .انتبها واستفاد الطالبان:  للعمل فيه, ويعمل الثاين يف ضمريه, مثلأحدمها
يف االسم املتنازع عليه وهو األرجح ألنه  إذا عمل العامل الثاين −٢

ًأقرب منه وجب أن يعمل األول يف ضمريه إن كان مرفوعا أما إذا كان 
ًالضمري منصوبا أو جمرورا فإنه حيذف مثل ال سمعت فأفادتني النصيحة ف: ً
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 .يقال سمعتها
 إذا عمل العامل األول يف االسم املتنازع عليه فإن الثاين يعمل يف −٣

ًضمريه إن كان مرفوعا أو منصوبا أو جمرورا مثل ً ً: 
 ضمري الرفع:   نام واستيقظا املسافران
 ضمري النصب:   أفادين وأفدته رفيقك

 ضمري اجلر:   َّرس يب ورسرت به صديقك
 : مالحظات−ج
ملعمول عىل العاملني أو توسط بينهام ال يبقى هناك تنازع إذا تقدم ا −١

 .الكتاب قرأته وبعته وأطعت الناجح وأكرمته: مثل
أهنت ال : مثل) ال(ِيتعني إعامل العامل األول إذا كان العاطف  −٢

 .أكرمت الرجل
ما أهنت بل : مثل) بل(ِيتعني إعامل الثاين إذا كان العاطف  −٣

 .أكرمت الرجل
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א−

َّ دل عىل أسلوب االستفهام فيام ييل واذكر أداته وعم ):١(السؤال  َّ
 :استفهم هبا? ثم أعرب أسامء االستفهام

َونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا }: قال تعاىل َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ََ ْ َ َ َِ َّ َِّ ْ
َربنا حقا فهل وجدتم ما وع َ َ َ َ َ َُّ ْ َُ ْ ْ َ ً ّ ًد ربكم حقاَ ّ َ ُّْ َُ ْ قالوا نعم?َ َ َ ُ َz ]٤٤: األعراف[. 

َّوإذ قال موسى لقومه إن } َ َ ِْ ِِ ِ ِْ ََ ُ َ يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا اهللاََ َّ َ ً َُ َ َ ْ ِْ َ َُ َ ْ ُ َُ ُ َ َُ ْ
ِهزوا قال أعوذ ب ُ َ ًُ َُ َ َ أن أكون من اجلاهلنياهللاُِ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُْ َ ْقالوا ادع لنا ربك يبني § َ ِّ ََ ُ َّ ُ َْ َ َ ُ َ لنا ما َ َ َ

َهي قال إنه يقول إهنا بقرة ال فارض وال بكر عوان بني ذلك فافعلوا ما  ْ ٌ َ َّ َُ ُ ََ َ َ َ َ َ ُْ َ َ ٌ َ َ ُ ََ ِ َ َ ٌْ ِ ِ ٌ ََّ ِ ِ ِ
َتؤمرون ُ َ ْ ُ Ã  ٌقالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا قال إنه يقول إهنا بقرة ََّ َّ ُ َ ِّ ََ ُ َ ََ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َْ َِ ُِ َ َ َ َ َُ َْ َ

َصفراء فاقع لوهن ُ ُ َْ ٌ ََ ِ َ َا ترس الناظرينْ ِ ِ َّ ُّ ُ َz ]٦٩−٦٧: البقرة[. 
 :ًقال خليل مطران يعاتب صديقا له انقطع عن زيارته

ُأخي, إين لفي شوق إليك, فكيف أحوالـك? ٍ  
ُصـــديق الـــروح آالمـــك تـــشجينا وآمالـــك ُ ِ َ!  

ُوأســحارك مــا خطــب شــوادهيا? وآصــالك? ُ ُ  
 

 :ُقال طارق بن زياد خياطب جنده
ُالبحر من أمامكم والنار  ُّ من ورائكم فأين املفر?ُِ

 :قال أبو ريشة
َمن ملهد املسيح واملسجد األقىص وقد رددا صالة اجلهاد? ّ ِْ ِِ َ 

 :قال خري الدين الزركيل خياطب الفرنسيني
ــر? ــن فخ ــدون م ــاذا يع ــتكهمَأُم ُف ُ ـــــع? ُ ـــــوارهين تقني ـــــاملطفالت ي ُب َّ ُ ِ 
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 :وقال حافظ إبراهيم
ـــــا ـــــساء فإهن ـــــة الن ـــــن يل برتبي ِم ـــ ِ ـــاقيف ال ـــك اإلخف ـــة ذل ِرشق عل ُِ 

 :قال الشاعر هارون هاشم رشيد
ـــــــوطن ـــــــال م ـــــــاذا أظـــــــل ب ِمل ِأحـــــــوم كالطـــــــائر املـــــــثخن? ُّ ِ ُ ّ 
ـــــرشائع هـــــذا يكـــــون? ِســــلوهم بحــــق الــــذي يعبــــدون ـــــأي ال ِب ِّ 

 :اإلجابة

الغرض من  أداته أسلوب االستفهام
 إعراب اسم االستفهام االستفهام هبا

هل وجدتم ما 
 ?ًاوعدكم ربكم حق

 عن مضمونالسؤال هل
 اجلملة التي بعدها

 

اهلمزة  ًأتتخذنا هزوا?
 )أ(

السؤال عن مضمون
اجلملة التي بعدها 

 ومضموهنا

 

السؤال عن غري  ما ما هي?
 »بقرة«العاقل 

ما اسم استفهام مبني
عىل السكون يف حمل

 رفع خرب مقدم
السؤال عن غري  ما ما لوهنا?

 »لون«العاقل 
ام مبنيما اسم استفه

عىل السكون يف حمل
 .رفع خرب مقدم
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الغرض من  أداته أسلوب االستفهام
 إعراب اسم االستفهام االستفهام هبا

كيف اسم استفهام السؤال عن احلال كيف كيف أحوالك?
مبني عىل الفتح يف حمل

 .رفع خرب مقدم
السؤال عن غري  ما ما خطب شوادهيا?

 »خطب«العاقل 
ما اسم استفهام مبني
عىل السكون يف حمل

 .رفع خرب مقدم
اسم استفهام مبني: أين السؤال عن املكان أين أين املفر?

عىل الفتح يف حمل رفع
 .خرب مقدم

اسم استفهام مبني: من السؤال عن العاقل من من ملهد املسيح?
عىل السكون يف حمل

 .رفع مبتدأ
السؤال عن غري  ماذا ماذا يعدون?

 العاقل
اسم استفهام: ماذا
ني عىل السكون يفمب

 بهحمل نصب مفعول
 »يعدون«للفعل 
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الغرض من  أداته أسلوب االستفهام
 إعراب اسم االستفهام االستفهام هبا

اهلمزة  تكهم باملطفالت?أف
 )أ(

السؤال عن مضمون
اجلملة التي بعدها 

 ومضموهنا

 

ْمن من يل برتبية النساء? اسم استفهام مبني: من السؤال عن العاقل َ
عىل السكون يف حمل

 رفع مبتدأ
السؤال عن غري  ماذاملاذا أظل بال موطن?

 العاقل
اسم استفهام: ماذا

مبني عىل السكون يف
 .احلرفحمل جر ب

اسم استفهام معرب  ّأي ِّبأي
يسأل به عن العاقل 

 وغريه

جمرور بحرف اجلر
وعالمة جره» الباء«

 .الكرسة الظاهرة
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َّدل عىل أسلوب اإلغراء والتحذير فيام ييل ثم بني صورة  ):٢(السؤال 
 :ًاملحذر منه واملغرى به وأعرب كال منهام

 .»لدمنَإياكم وخرضاء ا«: ورد يف احلديث الرشيف
ِّورد يف رسالة عمر إىل أيب موسى األشعري يف القضاء َالفهم الفهم «: َ َ

ِعندما يتلجلج يف صدرك مما مل يبلغك يف كتاب اهللاِ ويف سنة رسول اهللا ِ ِ َ ْ ُ«. 
َوورد يف كتاب اجلاحظ البيان والتبيني أن أعرابية أوصت ولدها قائلة َ ْ :

ُإياك والنامئم فإهنا تزرع الضغائن, وال« َ ْ جتعل نفسك غرضا للرماة, ومثل ِ ّْ ً َ
َلنفسك مثاال فام استحسنته من غريك فاعمل به, وما كرهته منه فدعه ْ ِ ً... 

َاللئيم اللئيم فإن ُ صخرة ال ينفجر ماؤها وإياك من الغدر فإنه أقبح من هَ ِ ٌ
 .»َاألمانة والوفاء ففيهام النامء... تعومل به

 :قال الشاعر
ِكــــساع إىل اهليجــــا بغــــري ســــالح لـــهأخـــاك أخـــاك إن مـــن ال أخـــا ِ ٍ 

 :وقال شوقي
َالنبـــــوغ النبـــــوغ حتـــــى تنـــــصوا ــــنى َ ــــاهلالل واس ــــم ك ــــة العل  راي

 :قال أبو مايض
ـــــسياسة إهنـــــا ِوحـــــذار أرشاك ال َ ـــــرار ِ ـــــق الف ـــــا الزئب ـــــت أبوه ُبن َّ ُ ٌ 

 



 − ٣٧٦ −

 :اإلجابة
 إعرابه صورته نوعه األسلوب

إياكم 
وخرضاء 
 الدمن

عطف املحذر  حتذير
ىل ضمري منه ع

اخلطاب املنفصل
 »إياكم«

ضمري منفصل يف حمل نصب: إياكم
ٍمفعول به لفعل التحذير املحذوف
.ًوجوبا تقديره احذروا أو اجتنبوا
خرضاء اسم معطوف عىل إياكم

 .منصوب والدمن مضاف إليه
َالفهم 
 َالفهم

اسم مغرى به مفعول به: الفهم مكرر إغراء
منصوب من فعل اإلغراء املحذوف
ًوجوبا تقديره الزم والفهم الثاين

 .توكيد لفظي
َإياك 
 والنامئم

معطوف عىل  حتذير
ضمري املخاطب 

 »إياك«املنفصل 

ضمري منفصل يف حمل نصب: إياك
مفعول به لفعل التحذير املحذوف
ًوجوبا تقديره احذر أو اجتنب النامئم

 .اسم معطوف عىل إياك منصوب
َاللئيم 
 َاللئيم

لئيم اسم حمذر منه مفعول بهال مكرر حتذير
منصوب لفعل التحذير املحذوف

واللئيم الثانية» احذر«ًوجوبا تقديره 
 .توكيد لفظي لألوىل
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 إعرابه صورته نوعه األسلوب
إياك من 
 الغدر

جمرور بمن بعد  حتذير
 إياك

جار وجمرور متعلقان بالفعل املقدر
 .املحذوف اجتنب أو احذر

َاألمانة 
 والوفاء

به منصوب مغرى بهمفعول : األمانة معطوف عليه إغراء
ًلفعل حمذوف وجوبا تقديره الزم الوفاء
 .معطوف عىل األمانة منصوب مثلها

أخاك 
 أخاك

اسم مغرى به مفعول به: أخاك مكرر إغراء
ًمنصوب لفعل اإلغراء املحذوف وجوبا
تقديره الزم وعالمة نصبه األلف ألنه
من األسامء اخلمسة والكاف ضمري

 وأخاكمتصل يف حمل جر باإلضافة
 .الثانية توكيد لفظي لألول

َالنبوغ 
 َالنبوغ

اسم مغرى به مفعول به: النبوغ مكرر إغراء
منصوب والنبوغ الثانية توكيد لفظي

 .لألوىل
حذار 
أرشاك 
 السياسة

اسم منفرد غري  حتذير
ّمكرر وال 
 معطوف عليه

حمذر منه مفعول به منصوب: أرشاك
وعالمة نصبه الفتحة من فعل التحذير

السياسة مضاف إليه» حذار«الظاهر 
 جمرور
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َّ دل عىل أسلوب االختصاص الوارد فيام ييل ثم أعرب ):٣(السؤال 
 .االسم املختص

 .»إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة«: قال الرسول 
 :قال الشاعر البحرتي

ــاس ــاء يعــرب أعــرب الن ِنحــن أبن ُ ٍ ِلـــــسانا وأنـــــرض النـــــاس عـــــودا َ ُ ً 
 :وقال ابن الرومي

ِصـــاحبا غـــري صـــفوة األصـــفياء ُوأنـــــا املـــــرء ال أســـــوم عتـــــايب ِ َ ً 
 :وقال الشاعر املهجري رشيد أيوب

 ُبــام خــصنا املــوىل نفــوق األجانبــا ْفــنحن بنــي األعــراب كنــا ومل نــزل
 :وقال آخر

ـــل ـــصار جمـــد مؤث ـــا معـــرش األن ٌلن ٌ ِ ِبإرضـــــائنا خـــــري الربيـــــة أمحـــــدا َ َّ َ 
 :وقال آخر

ٍلــــرشق مــــاضَلنــــا أبنــــاء هــــذا ا ـــــاب ِ ـــــدنيا كت ـــــاريخ وال ـــــه الت ُل ُ 
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 :اإلجابة
 إعراب االسم املختصأسلوب االختصاص

اسم خمتص مفعول به منصوب من فعل: آل  آل حممد−إنا 
:ًاالختصاص املحذوف وجوبا تقديره أخص, حممد

 .مضاف إليه ومجلة االختصاص اعرتاضية
ل االختصاص املحذوفمفعول به منصوب لفع: أبناء  أبناء يعرب−نحن 

 .مضاف إليه: ًوجوبا تقديره أخص وهو مضاف يعرب
 ال − املرء –وأنا 

 ...أسوم
مفعول به منصوب لفعل االختصاص املحذوف: املرء

 .ًوجوبا تقديره أخص
 بني −فنحن 

  −األعراب 

مفعول به منصوب لفعل االختصاص املحذوف: بني
ه ملحقًوجوبا تقديره أخص وعالمة نصبه الياء ألن

.بجمع املذكر السامل وحذفت النون لإلضافة
 .مضاف إليه جمرور بالكرسة: األعراب

مفعول به منصوب لفعل االختصاص املحذوف: َمعرش َلنا معرش األنصار
.الفتحة وهو مضافنصبه ًوجوبا تقديره أخص وعالمة 

 .مضاف إليه جمرور بالكرسة: األنصار
أبناء هذا −لنا

 −الرشق
عول به منصوب لفعل االختصاص املحذوفمف: أبناء

وعالمة نصبه الفتحة وهو» أخص«ًوجوبا تقديره 
مضاف هذا اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل جر

 .باإلضافة الرشق بدل من هذا أو عطف بيان
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َّ دل عىل أسلوب املدح أو الذم فيام ييل ثم أرش إىل الفعل ):٤(السؤال  ُ
 :دح أو الذموفاعله وإىل املخصوص بامل

ِوال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإل}: قال تعاىل ِ ِْ َْ َْ َ َ َ َُ ُ َُ ُ ْْ ِْ ْ ُِ َ ِيامنَ َz 
 .]١١: احلجرات[

َّوإن تولوا فاعلموا أن } َ َْ ُ َ َّْ ْ َ ََ َ موالكم نعم اهللاَِ ْ َْ ِْ ُوىل ونعم النصريَاملُ ِ َّ َ ْ َ ِْ َz ]األنفال :
٤٠[. 

َسنلقي يف قلوب الذين} ِ َِّ ُ ِْ ُ ِ ُ ِ كفروا الرعب بام أرشكوا بَ ُِ ََ ْ َ َ ُّ َُ ْ ِ ما مل ينزل به اهللاَِ ِ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ
َسلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظاملني ِِْ َّ ْ ً ََ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُِ َّ ُ ْ ْz ]١٥١: آل عمران[. 

ٌإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب} َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ََ َّ ُ َ ْ َِّ ِْ َ ِ ً ِz ]٤٤: ص[. 
 :قال الشاعر

ِفــنعم صــديق املــرء ُوبئس امرأ من ال يعـني عـىل الـدهر َمــن كــان عونــهُ ً 
 :وقال آخر

َنعــم املــساعد دمعــي اجلــاري عــىل ُخـــــــــــدي إال أنـــــــــــه نـــــــــــامم ُ ّ َ ّ 
 :وقال آخر

ــل ــن جب ــان م ــل الري ــذا جب ــا حب ٍي ِ ّ ـــا ُ ِوحبـــذا ســـاكن الريـــان مـــن كان َّ ُ 
 :وقال حممود سامي البارودي
ٍيـــا حبـــذا جرعـــة مـــن مـــاء حمنيـــة ِ ِ بــرد الرمــل بالقــاعٌوضــجعة فــوق ٌ ِ ِ 
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 :اإلجابة
 املخصوص الفاعل الفعل نوعه األسلوب

 الفسوق االسم بئس ذم ُبئس االسم الفسوق
 »حمذوف«اهللا  املوىل نعم مدح نعم املوىل
 »حمذوف«اهللا  النصري نعم مدح نعم النصري

»حمذوف«النار  مثوى بئس ذم بئس مثوى الظاملني
 أيوب ُالعبد نعم مدح نعم العبد

نعم صديق املرء من
 كان عونه

ْمن صديق نعم مدح َ 

مفرس بتمييز  بئس ذم نيعًبئس امرأ من ال ي
 »امرأ«

ْمن َ 

 دمعي املساعد نعم مدح نعم املساعد دمعي
 ّجبل الريان ذا ّحب مدح حبذا جبل الريان
 ساكن الريان ذا ّحب مدح حبذا ساكن الريان

 جرعة ذا ّحب مدح حبذا جرعة
ضجعة  ذا ّحب مدح ذا ضجعةحب

معطوف عىل «
 »جرعة«
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َّ دل عىل أسلوب التعجب فيام ييل واذكر صيغه, ثم ):٥(السؤال  ُ
 :أعرب صيغتني خمتلفتني منها

ِأولئك الذين اشرتوا الضاللة باهلدى والعذاب ب}: قال تعاىل َِ َ َ ُ ََ َْ َ َّ ََ ُ ْ َّ َ َ ْ ِ َِ ِغفرة َاملُ َِ ْ
ِفام أصربهم عىل النار َّ َ َ ْ َ َ َُ ْ َ َz ]١٧٥: البقرة[. 

َأخلق بذي اللب, إذا قال فعل, وإذا نكب احتمل«: قيل ِّ ُ َ ْ«. 
 :قال الشاعر

َوأقبح الكفـر واإلفـالس بالرجـل َما أمجـل الـدين والـدنيا إذا اجتمعـا ََ! 
 :وقال آخر

َبنفيس تلك األرض ما أطيب الربا ُ ـــا !َ ـــصطاف واملرتبع ـــا أمجـــل امل َوم َ! 
 :وقال آخر
ُيـــزين القـــول فعلهـــمٍأكـــرم بقـــوم ُ ُ ِما أبشع اخللف بني القول والعمل َ َ َ! 

 :وقال أمحد شوقي
ـــة ـــل خديع ـــنهم لك ـــان أفط ـــا ك ٍم ِّ ـــــــدا َ ـــــــالبالد أري ـــــــل رش ب ُولك ِ ٍّ ِّ 

 :اإلجابة
 صيغته أسلوب التعجب

 !ما أفعله ما أصربهم عىل النار
 !أفعل به أخلق بذي اللب

 ! ما أفعله ما أمجل الدين والدنيا
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 صيغته أسلوب التعجب
أي ما أقبح الكفر ! ما أفعله قبح الكفروأ

 معطوف عىل األسلوب السابق
 !ما أفعله ما أطيب الربا

 !ما أفعله ما أمجل املصطاف
 !أفعل به أكرم بقوم

 !ما أفعله ما أبشع اخللف
 !ما أفعله ما كان أفطنهم

 !ما أطيب الربا» ما أفعله« إعراب صيغة −أ
 .ء مبنية عىل السكون يف حمل رفع مبتدأالتعجبية نكرة تامة بمعنى يش:   ما

ًفعل ماض إلنشاء التعجب والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا عىل :   َأطيب
 .خالف األصل تقديره هو يعود عىل ما

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل األلف للتعذر :   الربا
 .ومجلة أطيب الربا يف حمل رفع خرب املبتدأ ما

 !ٍأكرم بقوم» أفعل به«صيغة  إعراب −ب
فعل ماض جاء عىل صيغة األمر مبني عىل فتح مقدر عىل آخره, منع :   أكرم

 .من ظهوره اشتغال املحل بالسكون العارض ملجيئه عىل تلك الصورة
ًاسم جمرور لفظا مرفوع حمال عىل أنه فاعل : الباء زائدة, قوم:   بقوم ً

ٌكرم قوم«والتقدير  َ ُ َ«. 
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ِّل عىل أسلوب القسم فيام ييل, واذكر اجلواب, ثم علل  د):٦(السؤال  َّ
َمل جيء عىل الصورة التي جاء عليها ِ: 

َقالوا ت}: قال تعاىل ُ َّ لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض وما كنا اهللاَِ ُ َُ َ ْ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ َ ُ ِْ ِْ َْ َِ ِ َ
َسارقني ِ ِ َz ]٧٣: يوسف[. 

َلعمرك إهنم لفي سكرهتم يعم } ْ َ َ ْ َّ ُ ْْ َ َِ ِ ْ ِ َ َُ ِ َهونَ ُ M َفأخذهتم الصيحة مرشقني ْ ِْ ِ ُ ُ ُُ َ ََ ْ َّ َ َz 
 .]٧٣−٧٢: احلجر[

َفوربك لنسألنهم أمجعني } َ ِْ َ ْ ْ َُ ِّ ََّ ََ ََ َ َ I َعام كانوا يعملون ُ َ َّْ َ ُ َ َz ]٩٣−٩٢: احلجر[. 
 :قال الشاعر

ِلعمــرك مــا ضــاقت بــالد بأهلهــا ٌ ْ ـــضيق ُ ـــال ت ـــالق الرج ـــن أخ ُولك ِ َ َّ 
 :وقال آخر

ِوذمـــة العـــرب واأل ٌيـــام شـــاهدةِ ِلنرضمن الوغى يف الـسهل واجلبـل ُ َّ َ َ 
 :اإلجابة

 التعليل جواب القسم أسلوب القسم
 ًإذا كان جواب القسم مبدوءا بفعل لقد علمتم ما جئنا تاهللا لقد علمتم

ماض أكد بقد أو بقد والالم كام 
 ورد هنا

لعمرك إهنم لفي 
 سكرهتم يعمهون

إهنم لفي سكرهتم 
 يعمهون

ًجواب القسم مثبتا مبدوءا إذا كان  ً
باسم يؤكد بإن واحلرف املشبه 
بالفعل هنا أغنى اجلملة االسمية 

 .عن الالم
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 التعليل جواب القسم أسلوب القسم
فوربك لنسألنهم 

 أمجعني
لنسألنهم أمجعني 

 عام
ًوقع الفعل املضارع جوابا لقسم 
فوجب توكيده بالنون إذا كان 

 ًمتصال بالم القسم
لعمرك ما ضاقت 

 بالد بأهلها
ما ضاقت بالد 

 لهابأه
مل تدخل الالم الرابطة عىل 

 .اجلواب ألنه فعل ماض منفي
 وذمة العرب
َّلنرضمن الوغى َ 

َّلنرضمن الوغى يف  َ
 السهل واجلبل

جواب القسم فعل مضارع مثبت 
وجب توكيده بالنون إذا كان 

 ًمتصال بالم القسم
َّ دل عىل أسلوب التنازع فيام ييل وأرش إىل االسم املتنازع ):٧(السؤال  ُ

 :عليه, ثم اذكر العوامل املتنازعة
 :قال شوقي
ـــ ق يلقانـــا هبـــا بـــردىَّجـــرى وصـــف ـــام تلق ـــد رضـــوانَّك ُاك دون اخلل َِ َ 
 :وقال آخر

ــا ِعفــوا وعافيــة يف الــروح واجلــسد ًأرجــو وأخــشى وأدعــو اهللا مبتغي ِ ً ً 
 :وقال آخر

ٌإذا كنت ترضـيه ويرضـيه صـاحب ُ ِّجهارا فكن يف الغيـب أحفـظ للـود ُ َ ًِ 
 :وقال آخر

َجفــوين ومل أجــف األخــالء إننــي ّ ـــل ُ ـــييل مهم ـــن خل ـــل م ـــري مجي ُلغ ُ ٍ ِ 
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 :اإلجابة
االسم املتنازع  أسلوب التنازع

 العوامل املتنازعة عليه
 جرى, صفق, يلقانا بردى جرى وصفق يلقانا هبا بردى

 أرجو, أخشى, أدعو اهللا ًأرجو وأخشى وأدعو اهللا مبتغيا
العامل «ترضيه, يرضيه صاحب ترضيه ويرضيه صاحب

يف هذا البيت هو الفعل
الثاين وقد عمل األول
يف ضمري النصب عىل

 .»خالف القياس
 جفوين, مل أجف األخالء جفوين ومل أجف األخالء
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  يف بعض املباحث الصرفية

  اإلبدال واإلعالل  −  ًأوال

 التصغري  −  ًثانيا
 النسب  −  ًثالثا
 الوقف  −  ًرابعا

 تدريبات  −  ًخامسا
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  يف

  بعض املباحث الصرفية
א– א א

اصطرب فاألصل :  هو جعل حرف مكان آخر مثلاإلبدال : تعريفهام−أ
 .ًاصترب عىل وزن افتعل قلبت التاء طاء بعد الصاد: فيها

 ً.إعالالوإذا كان احلرف املتغري حرف علة يسمى 
ًياء والواو ألفا إذا حتركتا وكان ما  تقلب ال:ً الواو والياء ألفاقلب −ب

ْسار, عاد إذ إن أصل الفعل األجوف سري وعود فقلبت : ًقبلهام مفتوحا مثل َ َ َ َ َ َ
ًسار وقلبت الواو املتحركة يف عود ألفا: ًألفا» سري«الياء املتحركة يف  َ َ عاد : َ

 .ألن ما قبلهام مفتوح
ابقة فإننا نأخذ ًوإذا كان الفعل ناقصا ال أجوف كام يف األمثلة الس

مضارعه أو مصدره حتى نتعرف أصل احلرف مثل رمى وهوى وسام 
َرمي وأصل هوى: يرمي وهيوي ويسمو فأصل رمى: فاملضارع َهوي : َ َ َ
َسمو: وأصل سام َ َ. 

 .ًوملا كانت الواو أو الياء يف األفعال السابقة متحركة بعد فتح قلبت ألفا



 − ٣٩٠ −

 .ًكتا وكان ما قبلهام مفتوحاًوهكذا تقلب الياء والواو ألفا إذا حتر
 : قلب الواو ياء−ج
 إذا اجتمع يف الكلمة الواو والياء وكانت األوىل ساكنة قلبت الواو −١

ِّيسود املرء فهو سيد, وهيون العمل فهو : ُياء وأدغمت بالياء األصلية مثل
ّهني, ولكل امرئ ما نوى فاألعامل بالنيات ُ ٍّ ّ. 

ّسيد وهني والني: فالكلامت : ات أخذت من أفعال جوفاء واوية أصلهاِِّّ
ْسيود وهيون ونويات ْ َْ  .وأدغمت بالياء األصليةًقلبت الواو ياء . َ

ّوكذا األمر يف منهي ومروي ومقيض إذ إن األصل فيها ّ ّ: 
 منهوي: ّمنهي
 عىل وزن مفعول  مرووي: ّمروي
 مقضوي: ّمقيض

دغمت بالياء ًاجتمع يف كل منها واو ساكنة وياء فقلبت الواو ياء وأ
ّمنهي ومروي ومقيض«األصلية فأصبحت  ّ ّ«. 

ً تقلب الواو ياء إذا وقعت ساكنة بعد كرس مثل ميعاد, ميزان, −٢
ْموعاد, موزان, إوصال:  األصل فيها,إيصال ْ ِْ ِ  جاءت الواو ساكنة بعد كرس: ِ

 .فقلبت ياء
 الداعي والسامي«: ً تقلب الواو ياء إذا وقعت متطرفة بعد كرس مثل−٣
فأصلها » يدعو, يسمو, يرنو«مأخوذة من أفعال ناقصة واوية » والراين

ِالداعو والسامو والرانو ِ وقعت الواو متطرفة بعد كرس فقلبت ياء . ِ
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 .»الداعي, السامي, الراين«فأصبحت 
 :ً قلب األلف والياء واوا−د
بايع وساعد وقاتل : ً تقلب األلف واوا إذا وقعت بعد ضم مثل−١

ًها للمجهول بويع وسوعد وقوتل, قلبت األلف فيها واوا تصبح يف بنائ ُ ُ ُ
 .ألنه ضم ما قبلها

ًتقلب الياء واوا إذا وقعت ساكنة بعد ضم مثل أيقن وأينع وأيرس,  −٢
ْاملضارع يوقن يونع, يورس واسم الفاعل ُ ْ ُ ْ ِموقن مونع: ُ ْ ُْ ْمورس: ُ ُ. 

 : قلب الواو والياء مهزة−ه
: ٍذا وقعتا متطرفني بعد ألف زائدة مثل تقلب الواو والياء مهزة إ−١

وقع حرف العلة فيها . دعاو, قضاي, سامو: دعاء, قضاء, سامء األصل فيها
 .ًمتطرفا وقبله ألف لذلك قلب مهزة

 تقلب الواو والياء مهزة يف اسم فاعل الفعل األجوف الثالثي −٢
 ل مأخوذ من قال وهو فعل أجوف ألفه منقلبةئقا: الذي وسطه ألف مثل

ِ ألن مضارعه يقول فأصله إذا قول وأصل اسم فاعله قاول وكذا ,عن واو َ َ َ ً
ِساير وبايع وعاود قلبت الياء أو : األمر يف سائر وبائع وعائد إذ األصل

 .الواو مهزة
 يقلب حرف املد الزائد يف االسم املفرد املؤنث مهزة إذا وقع يف −٣

كتائب ورسائل, إذ مصائب و: اجلمع بعد ألف صيغة منتهى اجلموع مثل
 .مصايب, كتايب, رسايل: األصل
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 :مالحظة
إذا اجتمع يف كل أول كلمة مهزتان وجب التخفيف, فإذا حتركت 

 وسكنت ثانيهام وجب إبدال الثانية مدة جتانس حركة األوىل, فإذا ,أوالمها
ْأأثرت, : آثرت, آمنت, أصلهام: ًكانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا مثل َ

ْأأمنت َ. 
ًوإن كانت ضمة أبدلت الثانية واوا جوازا مثل : أوثر, أومن أصلهام: ً

ِأأثر, أأمن ْ ُ ْ ُ. 
ْإيثار وإيامن أصلهام إأثار, إأمان: ًوإن كانت كرسة أبدلت الثانية ياء مثل ِْ ِ. 

  : اإلعالل باحلذف−و

ً حيذف أول الفعل الثالثي املثال يف املضارع واألمر إذا كان واويا −١
 .وقف, يقف, قف: يف املضارع مثلمكسور العني 

: قال:  حيذف حرف العلة من الفعل األجوف إذا سكن آخره مثل−٢
ُقلت, مل أقل, قل يسكن آخره إذا اتصل بالتاء املتحركة أو كان جمزوما أو أيت  ً ْ ْ ُْ

 .به عىل صيغة األمر
 حيذف حرف العلة من الفعل الناقص إذا اتصلت به واو اجلامعة أو −٣
ًة املخاطبة أو كان حرف العلة ألفا واتصلت به تاء التأنيث الساكنة ياء املؤنث

َدعوا, تدعني, : دعا: وكذلك إذا سبقه جازم أو أيت به عىل صيغة األمر مثل
َدعت, مل يدع, ادع, ريض ُ ُ َرضوا, ترضني, مل يرض, ارض: ْ َ َْ ُ. 
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 : اإلبدال−ز
حروف «ً إذا كان أول الفعل الثالثي حرفا من أحرف اإلطباق −١
أو ما » افتعل«وأريد بناؤه عىل وزن » الصاد, الضاد, الطاء, الظاء: اإلطباق

 :تفرع منه تبدل تاء افتعل طاء مثل
 اصطرب  :اصترب  :صرب
 ّاطلع  :اطتلع  :طلع

 اضطحع  :اضتجع  :ضجع
ً إذا كان أول الفعل الثالثي داال أو زايا أو ذاال وأريد بناؤه عىل −٢ ًً

: ازتاد, ازداد, ذكر: زاد: ً تبدل تاء افتعل داال مثل, أو ما تفرع منه,»افتعل«
 .اذتكر, اذدكر

 إذا كان أول الفعل الثالثي حرف علة وأريد بناؤه عىل وزن افتعل −٣
 :تفرع منه ببدل حرف العلة تاء ويدغم يف تاء افتعل مثلما أو 

 َّاتصل  :اوتصل  :وصل
 َّاتقد  :اوتقد  :وقد
 َّاترس  :ايترس  :يرس

 :إلعالل اإلبدال وا−ج
ً إذا كان الفعل الثالثي معتال أجوف من باب نرص مثل قال أو −١

ِقول وبيع ونول, يقلب : رضب مثل باع أو فرح مثل نال فإن األصل فيها َ َ َ
َقال, باع, نال: ًحرف العلة ألفا ألنه متحرك وما قبله مفتوح ََ ويف مضارع . َ
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َول ويبيع وينولْيقول ويبيع وينال نجد أن األصل فيها يق: هذه األفعال َ ْ ُْ ِ .
ًوملا كان حرف العلة ضعيفا ال يقوى عىل احتامل احلركة نقلت حركة الواو 

ِيقول ويبيع : والياء إىل احلرف الصحيح الساكن الذي قبلها فأصبحت ُ
 .وعىل هذا النحو تقاس األفعال املشاهبة. ُوينال
سط عىل ً إذا كان اسم املكان مشتقا من الفعل الثالثي املعتل الو−٢

َمفعل«وزن  ْ َمقام من الفعل قام من الفعل قام ومعاد من الفعل عاد : مثل» َ
َومهاب من الفعل هاب فإن األصل فيها َمقوم ومعود ومهيب: َ ْ َ ْ ََ َ وملا كان . َْ

حرف العلة ال يقوى عىل احتامل احلركة, نقلت حركته إىل احلرف الساكن 
: ًلب حرف العلة ألفا فأصبحومن هنا ق. ًالذي قبله فأصبح ساكنا بعد فتح

َمقام ومعاذ ومهاب َ َ. 
ً إذا كان اسم املفعول مشتقا من الفعل الثالثي املعتل الوسط عىل −٣

ْمفعول«وزن  ُمقول وصان: قال: مثل» َ ْمصون, وباع: َ مبيع فإن األصل : َ
ْمقوول, مصوون, مبيووع, فنقلت حركة حرف العلة : فيها ُ ْ ْ ُ ْ ْ َُ إىل احلرف َْ

ْمقوول ومصوون ومبيوع فحذفت الواو : ذي قبله فأصبحتالساكن ال ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ
ْمقول ومصون ومبيع ثم كرس يف : الثانية خشية التقاء الساكنني فصارت ُ ْ ُ ْ ُ

ْاملثال األخري ما قبل الياء للمناسبة فصار مبيع ِ. 
إفعال « إذا كانت مصادر األفعال الثالثية املعتلة الوسط عىل وزن −٤

إدانة, : إبادة, وأدان: إقامة, وأباد: وأقام: إعادة:  أعاد:مثل» أو استفعال
ْإعواد وإقوام وإبياد : استبانة فإن األصل فيها: استقامة, واستبان: واستقام ْ ْ
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ْوإديان واستقوام واستبيان وقد نقلت حركة حرف العلة إىل احلرف  ِ
َاعواد وابياد واستقوام«الصحيح الساكن الذي قبله فصارت  ْ َ ْ  فالتقى» َ

ساكنان, فحذفت الواو أو الياء وعوض عنها تاء التأنيث فأصبحت إعادة 
 .وإبادة واستقامة

א−

ِفعيل أو فعيعل أو « هو حتويل االسم املعرب إىل صيغة : التصغري−أ ْ َ ْ َُ ُ
ْفعيعيل ْ َِ  :للداللة عىل صغر مدلوله أو قلته أو حقارته مثل» ُ

ْرجيل ودرهيم وشويعر وعصيفري ُِ ْ َ   يف تصغريُ
 .رجل ودرهم وشاعر وعصفور

 وقد يستعمل التصغري ألغراض أخرى غري التقليل والتحقري كالتقريب
ُقبيل املغرب وبعيد الفجر: مثل ْدوهيية أي داهية عظمى, : أو للتعظيم مثل. ُ َ ُ

َّيا بني ويا أخي: أو للتحبب مثل ّ َ ُ. 
 : للتصغري أوزان ثالثة: أوزان التصغري−ب
ْفعيل«ًاالسم ثالثيا فيأيت تصغريه عىل وزن  إذا كان −١ َ حيث يضم » ُ

ْهنري وبيت: هنر: أوله ويفتح ثانيه ويزاد بعده ياء ساكنة مثل ْبييت: َُ َ ُ. 
ِفعيعل«ً إذا كان االسم رباعيا فيأيت تصغريه عىل وزن −٢ ْ َ حيث يكرس » ُ

: همدر: ما بعد الياء املزيدة عالوة عىل ضم احلرف األول وفتح الثاين مثل
ِدرهيم, كوكب ْ َ ِكويكب, منهل: ُ ْ َ ِمنيهل: ُ ْ َ ُ. 
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ً إذا كان االسم مخاسيا واحلرف الرابع فيه واو أو ياء أو ألف فيكون −٣
ْفعيعيل«تصغريه عىل وزن  ْ َِ إذ تقلب كل من األلف والواو ياء لوقوعها » ُ
ْعصيفري, مفتاح: عصفور: ساكنة بعد كرس مثل ِ ْ َ ْمفيتيح, منديل: ُ ِْ َ ْمني: ُ َ ْديلُ ِ. 

 تصغري املؤنث الثالثي وما يعامل معاملة الثالثي والرباعي عند −ج
 :التصغري
ً إذا كان االسم الثالثي مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو جمازيا تلحقه عند −١ ً ً ً

 :ًالتصغري تاء التأنيث وإن كان يف األصل خاليا منها مثل
َدعيدة وشمس: دعد ْ َشميسة: َُ َْ ُ. 
َفعيل«عىل وزن َ يصغر تصغري الثالثي −٢ فال يكرس فيه ما بعد ياء » ُ

التصغري كل اسم ثالثي األصول ختم بتاء التأنيث أو ألفه املقصورة أو 
» أفعال«املمدودة أو األلف والنون الزائدتني, أو كان مجع تكسري عىل وزن 

َمهرية, سلمى: مهرة: مثل ْ َسليمى, سوداء: َُ ُْ َسويداء, سلامن وعطشان: َ ْ َ ُ :
َسليام ُْ َن وعطيشان, أوقاتَ ْ َ َأويقات: ُ ْ َ ُ. 
ِفعيعل«َ يصغر تصغري الرباعي عىل وزن −٣ ْ َ كل اسم حلقته بعد أربعة » ُ

أحرف تاء التأنيث أو ألفه املمدودة أو ياء النسب أو األلف والنون 
َمغيسلة, أربعاء: مغسلة: الزائدتان مثل ِ ْ َ ّأريبعاء, دمشقي وجعفري: ُ َ ّْ َِ ُ :
ْدميشقي وجعي َ ُ ْ ُّ َِ ّفري, زعفرانِ ِ َزعيفران: ِ ِ ْ َ ُ. 

 : تصغري ما يف ثانيه أو ثالثه حرف علة−د
 إذا كان ثاين االسم حرف علة يرد إىل أصله عند التصغري ففي −١
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ُمويل ألن : ُبويب ألن أصل األلف واو إذ مجع باب أبواب ويف مال: باب
ْنييب ألن مجع ناب أنياب, ويف تصغري قي: مجع مال أموال, ويف ناب َ : مةُ

ِقييمة ويف مورس ْ َ ِمييرس: ُ ْ َ ُ. 
ً إذا كان ثاين االسم ألفا منقلبة عن مهزة أو زائدة أو جمهولة األصل −٢

 :ًقلبت واوا يف التصغري مثل
ِأويمن أصل آمن: آمن ْ َ ْأأمن : ُ اسم تفضيل اجتمع فيه مهزتان الثانية «َ

 .»ِآمن«ساكنة قلبت إىل مد جيانس حركة اهلمزة األوىل فصارت 
ِفويضل ويف صاحب: زائدة ويف التصغري تصبح» فاضل«أللف يف وا ْ َ ُ :
ْصوحيب ُ. 

فال يعرف أصل األلف فيها فهي جمهولة ألهنا ليست » عاج«أما كلمة 
زائدة, وال يعرف هلا أصل من مصدر أو فعل أو مجع تكسري يرجع إليه 

 ً, إذا قلبت األلف واوا يف»عويج«كان تصغريها ومن هنا . ملعرفة األصل
 .التصغري
ً إذا كان ثالث االسم ياء أدغمت يف ياء التصغري, وإن كان ألفا أو −٣

 :ًواوا قلبتا ياء وأدغمتا يف ياء التصغري مثل
ِّحبيب وهدى: حبيب َ َّهدية األلف مقلوبة عن ياء غزال: ُ َ ّغزيل : ُ َ ُ

ِّعجيز, وعصا: عجوز َ َّعصية األلف مقلوبة عن واو: ُ َ ُ. 
ً واوا أو ألفا تقلب كل منهام يف التصغري ياء  إذا كان رابع االسم−٤ ً

 .مفيتيح وعصيفري: مفتاح وعصفور: لوقوعها ساكنة بعد كرس مثل
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 : تصغري اجلمع وحمذوف الفاء والالم−ه
 : يف تصغري اجلمع يتبع ما ييل−١
أكلب : تبقى مجوع القلة عىل حاهلا ولفظها عند التصغري مثل  −أ 

 .ُأحيباب: ُتصغر عىل أكيلب وأحباب
ًيبقى مجع املذكر السامل ومجع املؤنث السامل حمافظا عىل تركيبه   −ب 

 .ُشجريات: شجرات. ُعويلمون: عاملون: ويصغر عىل لفظه مثل
ال تبقى مجوع الكثرة عىل تركيبها, وال تصغر عىل لفظها, بل ترد إىل   −ج 

غلامن مجع كثرة وجيمع هذا : مجوع القلة إن كان هلا مجوع قلة مثل
َغليمة:  قلة عىل غلمة فيصغر عىل هذا اجلمعًاالسم أيضا مجع ُ. 

إن مل يكن لالسم املجموع مجع كثرة ومجع قلة فإنه يصغر مفرده   −د 
ًوجيمع مجع مذكر ساملا إن كان ملذكر عاقل أو مجع مؤنث ساملا  ً
ُإن كان ملؤنث أو ملذكر غري عاقل فتصغر مجال عىل أجيامل أو 

ًه مجع مؤنث ساملا ُعىل مجيالت وذلك بعد تصغري املفرد ومجع
َّألنه ال يعقل, وتصغر كتاب عىل كويتبون, وذلك بعد رده إىل 

 .ًاملفرد وتصغريه ومجعه مجع مذكر ساملا ألنه ملذكر عاقل
 االسم املعرب الثنائي املحذوف الفاء أو الالم يعاد إليه املحذوف −٢

 :منه عند التصغري مثل
ْوعيدة, زنة: عدة َوزينة حمذوف الفاء: َُ ْ َُ. 
ّأيب, أخ: أب َ ّأخي حمذوف الالم: ُ َ ُ. 
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ّيدي, دم: يد ّدمي حمذوف الالم: َُ َ ُ. 
 :مالحظات

التصغري خاص باألسامء وال يصغر منها إال املعرب, ولكن قد  −١
ُيف التعجب فنقول ما أجيمل وما أحيىل» ما أفعل«تصغر صيغة  ُ. 

ذا, : سمع عن العرب تصغري مخسة أسامء من أسامء اإلشارة وهي −٢
َذيا تيا وذيان وتيان وأولياء: ذان, تان, أوالء فقالواتا,  َّ َّ َّ َّ. 

الذي, : سمع عن العرب تصغري مخسة من أسامء املوصول وهي −٣
َّاللذيا, اللتيا, : التي, اللذان, اللتان, الذين فقالوا يف تصغريها َّ

َّاللذيان, اللتيان, اللذيون يف الرفع واللذيني يف حالتي النصب واجلر ّ َّ َّ. 
: قط مهزة الوصل يف االسم عند التصغري فنقول يف اسم وابنتس −٤

َّسمي وبني َّ. 
ْحذيفة, : إذا كان االسم عىل صيغة املصغر فإنه ال يصغر مثل −٥ َُ

 .كليب, وشعيب

א−

 ينقسم االسم إىل منسوب وغري منسوب, فاملنسوب ما حلق : تعريفه−أ
:  نسبته إىل املجرد منها مثلآخره ياء مشددة مكسور ما قبلها للداللة عىل

ّدمشقي وبغدادي يف النسبة إىل دمشق وبغداد, وغري املنسوب ما مل تلحقه  ّ
 .دمشق وبغداد: تلك الياء مثل



 − ٤٠٠ −

ّدمشقي أو إىل اجلنس : واالسم املنسوب قد يكون نسبة إىل املوطن مثل
ّنحوي أو إىل صناعته مثل: ّعريب أو إىل العلم اخلاص به مثل: مثل َ :
 .إلخ... ّنيكيميكا

 أن يكرس آخر االسم وتلحقه الياء دون : القاعدة العامة للنسب−ب
ّمرصي, حجازي, شامي: تغيري فيه مثل ّ ّ. 

 : ما يستثنى من القاعدة العامة−ج
 :يستثنى من القاعدة العامة للنسب

: مكة:  فتحذف منه التاء عند النسب إليه مثلاملختوم بتاء التأنيث −١
ّمكي, معرة  .ّفاطمي:  فاطمةّمعري,: ّ

 :املقصور −٢
 .محوي: محا: ًتقلب ألفه واوا إن كانت ثالثة مثل  −أ 
ًوحتذف إن كانت خامسة فصاعدا أو كانت رابعة وثاين الكلمة  −ب 

 :ًمتحركا مثل
 ّبخاري  :  بخارى
ّمصطفي  : مصطفى ِ 
َبردى ّبردي  :  َ ََ 
َقطنا َقطني  :  َ َ 

ًنا جيوز القلب واحلذف إن كانت ألفه رابعة وثاين الكلمة ساك  −ج 
ْمثل درعا ّطنطي طنطوي: ّدرعي ودرعوي طنطا: َ ِ ّ. 



 − ٤٠١ −

 :املنقوص −٣
ّالشجي: ًتقلب ياؤه واوا ويفتح ما قبلها إن كانت ثالثه مثل  −أ  َّ :

ّالشجوي, الصدي َّ ّ َِ ّالصدوي: ِ ِ َ. 
ّاملعتدي, : ِاملعتدي: حتذف إن كانت خامسة أو سادسة مثل −ب 

ّاملستقيص: ّاملهتدي, املستقيص: ِاملهتدي ِ. 
ّالرامي والراموي: الرامي: ب إن كانت رابعة مثلجيوز القل  −ج  ّ. 
 :املدود −٤

بيضاوي, : بيضاء: ًتقلب مهزته واوا إن كانت للتأنيث مثل  −أ 
 .صحراوي: صحراء

: ابتدائي, إنشاء: ابتداء: تبقى عىل حاهلا إن كانت أصلية مثل −ب 
 .إنشائي

: كساء: جيوز القلب واإلبقاء إن كانت منقلبة عن أصل مثل  −ج 
ّكسائي وكساوي ّسامئي وساموي: , سامءّ ّ. 

 :االسم املختوم بياء مشددة −٥
إن كانت الياء املشددة بعد حرف ردت الياء األوىل إىل أصلها,   −أ 

ِحيوي, : ّحي: ًوقلبت الياء الثانية واوا وفتح ما قبلها مثل َ َ
 .ّطووي: ّطي

إن كانت الياء املشددة بعد حرفني حذفت الياء األوىل وقلبت  −ب 
ّنبوي, قيص: ّنبي: ا قبلها مثلًالثانية واوا وفتح م  .ّقصوي: ّ



 − ٤٠٢ −

ّمرمي, : ِمرمي: إن كانت بعد ثالثة أحرف أو أكثر حذفت مثل  −ج  ْ َِ
ِبحرتي ُ ْ ّبحرتي: ُ ْ ُُ. 

َما كان عىل وزن فعيلة أو فعيلة −٦ َْ َ ُ َ: 
: حتذف التاء منه عند النسب وكذلك الياء ويفتح ما قبلها مثل  −أ 

َمدينة َمدين, جهينة: َ ُ ّ َ ّجهني: َ َ ُ. 
جليلة : ً الياء منه إذا كان مضاعفا أو واوي العني مثلال حتذف −ب 

ّجلييل وحقيقي وهريري طويلة ونويرة : وحقيقة وهريرة ُّ ّ
ّطوييل ونويري وعييني: وعيينة ّ ّ. 

ِملك:  تفتح عينه عند النسب مثل:الثالثي مكسور العني −٧ ّملكي, : َ ََ
ِدئل  .ّدؤيل: ُ

 :مالحظات
 وسطه ياء مشددة مكسورة حتذف الياء الثانية من االسم الذي يف −١

ِّطيبي, لني: ّطيب: يف حال النسب إليه مثل ْ ّليني: َ ْ َ. 
يف االسم الثالثي الذي حذفت المه وبقي حرفان من أصوله يرد  −٢

ّأبوي, : أب, أخ, يد, دم: إليه املحذوف عند النسبة فنقول يف
ّأخوي, يدوي, دموي ّ ّ. 

وحذف عجزه إذا أريد النسبة إىل االسم املركب نسب إىل صدره  −٣
ًامرئي ويف تأبط رشا: فنقول يف امرئ القيس ّتأبطي إال إذا كان : ّ

أيب بكر وابن الزبري, أو مما يلتبس به كعبد : املركب كنية مثل



 − ٤٠٣ −

ّبكري وزبريي : احلميد وعبد الرمحن فينسب إىل عجزه فنقول ّ
ّومحيدي ورمحاين ّ... 

ه فنقول يف إذا أريد النسبة إىل اسم مثنى أو جمموع نسب إىل مفرد −٤
ّحرمي ودويل وفريض بالنسبة إىل : احلرمني والدول والفرائض ّ ّْ َ َ

ًحرم ودولة وفرض إال إذا كان اجلمع جاريا جمرى العلم مثل 
ّأنصاري, وكذلك إذا كان ال يعرف : ًاألنصار فينسب إليه جمموعا

ّأهيل وقومي ورهطي: أهل وقوم ورهط فنقول: له مفرد مثل ّ ّ. 
: م استحال إىل نكرة فتدخله أداة التعريف مثلإذا نسب إىل العل −٥

ّاهلاشمي واليزيدي ويكون صفة للنكرة مثل ٌرجل زبريي : ّ
ّمررت برجل متيمي : ًويصبح بمنزلة املشتق فريفع عامال بعده مثل

 .ّأبوه فأبوه نائب فاعل لتميمي
ًتصبح ياء النسبة جزءا من الكلمة وتنقل إليها عالمة اإلعراب  −٦

ِّشقي ورأيت الدمشقي ومررت بالدمشقيجاء الدم: مثل َّ ُّ. 



 − ٤٠٤ −

א−א

 . هو قطع النطق عند آخر الكلمة والوقف عىل اللفظ: تعريفه−أ
  : أحكامه−ب

إن : ًإذا كان آخر الكلمة ساكنا بقي عىل سكونه عند الوقف مثل −١
ْالقائد مل يعد, إن أردت الفوز فاصرب ْ. 

 .ُلعدل أساس امللكا: ًمتحركا سكن مثلإن كان آخر الكلمة  −٢
ًإذا كانت الكلمة منونة حذف تنوينها يف الرفع واجلر وقلب ألفا  −٣

ْاحلسد ذل وهوان: يف النصب مثل ٌ. 
ْال خيلو املرء من ضد ُ. 

ًال تبك رسام وال طلال ِ. 
األصل يف الكلامت األخرية التنوين قبل تسلط الوقف عليها, 

ًهوان, ضد, طلال, األوىل مرفوعة والثا: فهي ٍّ نية جمرورة والثالثة ٌ
ًمنصوبة, حذف التنوين يف حالتي الرفع واجلر وقلب ألفا يف 

ْهوان, ضد, طلال: حال النصب فأصبحت ْ. 
جيوز يف االسم املنقوص املرفوع واملجرور إثبات الياء وتركها  −٤

سواء أكان معرفة أم نكرة, غري أن الغالب إثباهتا يف املعرفة 
 .ملجد الساعييظفر با: وتركها يف النكرة مثل

ْقوم من هاد أو هادي, والسكون يأيت من حذف ِّالبد لكل 



 − ٤٠٥ −

 ).ٍهاد(التنوين وأصله 
وجيب إثبات ياء املنقوص يف حالة النصب سواء أكانت 

 .يسعد اهللا الرايض: الكلمة معرفة أم نكرة مثل
 .ال أبايل ما دمت عني راضيا

 :ثلتثبت ألف االسم املقصور يف األحوال كافة عند الوقف م −٥
 علينا أن نحارب العدى

 .ال يشء حيول دون الردى ولكل منا أجل ومنتهى
 ,حيذف إشباع هاء الضمري إذا كانت اهلاء مضمومة أو مكسورة −٦

 :أما املفتوحة فيبقى إشباعها مثل
ْأعطيت الدرس وقررته َُ 

ْاحرص عىل العامل واقتد به ِْ 
ِاحكم عىل األمور بنتائجها ِ ْ ُ 

ًذا كان ما قبلها متحركا أو ألفا يف اسم مل تقلب تاء التأنيث هاء إ −٧ ً
ًيكن مجع مؤنث ساملا وال ملحقا به, وتبقى تاء ساكنة فيام سوى  ً

 :ذلك مثل
ْخري النساءالفاضله ِ ُ 

َاحرص عىل الرشف حرصك عىل احلياه َ ِْ 
 ْبالعدل فازت الشعوب وسادت

ْخري الفتيات املهذبات ِ ُ 



 − ٤٠٦ −

−

مضارع األفعال التالية وأمرها, وبني ما حيدث  إيت ب):١(السؤال رقم 
 :فيها من إعالل وسببه

 . وصل− وىف – وقى – وثب –وجد 
 :اإلجابة

 السببما حدث فيه من إعالل األمرمضارعه الفعل
ْجد جيد وجد حذف حرف العلة يف  ِ

 املضارع واألمر
ألن الفعل الثالثي معتل
الفاء واوي مكسور العني

 .يف املضارع
ُيثب وثب ْثب َِ حذف حرف العلة يف  ِ

 املضارع واألمر
ألن الفعل الثالثي معتل
الفاء واوي مكسور العني

 .يف املضارع
حذف حرف العلة  ِق يقي وقى

األول يف املضارع 
 وحذف حرف ,واألمر

 العلة األخري يف األمر

ألن الفعل ثالثي معتل
الفاء والالم وهو واوي
مكسور العني يف املضارع

ًاآلخر أيضا فحذفومعتل 
حرفا العلة, األول ألنه

 يفواوي مكسور العني
 والثاين ألنهاملضارع

 .معتل اآلخر



 − ٤٠٧ −

 السببما حدث فيه من إعالل األمرمضارعه الفعل
حذف حرف العلة  ِف يفي وىف

األول يف املضارع 
واألمر, وحذف حرف 
 العلة األخري يف األمر

 السبب السابق نفسه

ْصل يصل وصل حذف حرف العلة يف  ِ
 املضارع واألمر

 معتلألن الفعل الثالثي
الفاء واوي مكسور العني

 .يف املضارع

 :ّ بني ما يف الكلامت التالية من إبدال):٢(السؤال رقم 
  اتساع− ازدحام − ازدراء − اصطفاء − اصطالء −ّادعاء 
 :اإلجابة
واألصل فيه » افتعل«وهو عىل وزن » ّادعى«مصدر من الفعل : ّادعاء

ً افتعل داال وتدغم يف الثانية من الثالثي املبدوء بدال تبدل تاء» ادتعى«
ّادعى واملصدر منه ادعاء«فأصبح الفعل  ّ«. 
 , واألصل»افتعل«وهو عىل وزن » اصطىل«مصدر من الفعل : اصطالء

من الثالثي املبدوء بحرف من أحرف اإلطباق وهو الصاد » اصتىل«فيه 
 .»اصطالء«فتبدل تاء افتعل طاء بعد الصاد ويصبح اصطىل واملصدر منه 

واألصل » افتعل«وهو عىل وزن » اصطفى«مصدر من الفعل : طفاءاص



 − ٤٠٨ −

من الثالثي املبدوء بحرف من أحرف اإلطباق وهو الصاد » اصتفى«فيه 
واملصدر » اصطفى«فتبدل تاء افتعل طاء بعد الصاد ويصبح الفعل 

 .»اصطفاء«
واألصل » افتعل«وهو عىل وزن » ازدرى«مصدر من الفعل : ازدراء

ً الثالثي املبدوء بحرف الزاي, تبدل تاء افتعل داال بعد من» ازترى«فيه 
 .الزاي

واألصل » افتعل«وهو عىل وزن » ازدحم«مصدر من الفعل : ازدحام
ًمن الثالثي املبدوء بحرف الزاي, تبدل تاء افتعل داال بعد » ازحتم«فيه 
 .الزاي

واألصل فيه » افتعل«وهو عىل وزن » اتسع«مصدر من الفعل : اتساع
من الثالثي املبدوء بحرف علة, يبدل حرف العلة تاء ويدغم يف » سعاوت«

 .»اتسع واملصدر اتساع«تاء افتعل فأصبح الفعل 

ّبني ما حدث يف الكلامت التالية من إعالل وأوضح  ):٣(السؤال رقم 
 :سببه

 . السامي−ّ ميت − إيقاف −ّ مرمي −مرياث 
 :اإلجابة
ْموراث: أصلها: مرياث  .اكنة بعد كرس فقلبت ياءجاءت الواو س: ِ
, وقد »رمى«ْأصلها مرموي عىل وزن اسم املفعول من الفعل : ّمرمي



 − ٤٠٩ −

ْاجتمع يف مرموي واو ساكنة وياء فقلبت الواو ياء وأدغمت بالياء األصلية 
 .»ّمرمي«فأصبحت 
ْإوقاف جاءت الواو ساكنة بعد كرس فقلبت ياء: أصلها: إيقاف ِ. 
ِميوت: أصلها: ّميت لمة من الفعل األجوف الواوي أخذت الك: َ

 .قلبت الواو ياء وأدغمت بالياء األصلية. »مات«
َسمو«أخذ من الفعل الناقص الواوي : ِالسامو: أصلها: السامي َ َ «

 بعد كرس  الواووجاءت» ِالسامو«ووقعت الواو متطرفة يف اسم الفعل 
 .»ِالسامي«ًفقلبت ياء فأصبحت 

 :لية واذكر السببّ صغر األسامء التا):٤(السؤال رقم 
 − عصفور − عدنان − مال − خنساء − منهل − مركب − قلب −كلب 
 . شاعر−أصحاب 

 :اإلجابة
 السبب رهّمصغ االسم
َكليب كلب ألنه ثالثي, ويصغر الثالثي بتحويله إىل  ُ

َفعيل«وزن  ُ«. 
َقليب قلب ألنه ثالثي, ويصغر الثالثي بتحويله إىل  ُ

َفعيل«وزن  ُ«. 
نه رباعي, ويصغر الرباعي بتحويله إىل أل مريكب مركب

ِفعيعل«وزن  َ ُ«. 



 − ٤١٠ −

 السبب رهّمصغ االسم
ألنه رباعي, ويصغر الرباعي بتحويله إىل  منيهل منهل

ِفعيعل«وزن  َ ُ«. 
ْخنيساء خنساء َ ألنه ثالثي األصول خمتوم بألف تأنيث  ُ

كأن األلف مل » ُفعيل«ممدودة, فيصغر عىل 
 .تكن

َمويل مال ألن ألن ثاين االسم ألف أصلها واو  ُ
اجلمع أموال, فردت األلف إىل أصلها يف 

 .أثناء التصغري
ألنه ثالثي خمتوم بألف ونون زائدتني,  ُعدينان عدنان

 فيصغر تصغري الثالثي وال ينظر إليهام
ِ عصيفري عصفور ْ َ ألنه مخايس رابعه حرف لني فيأيت عىل وزن  ُ

ِفعيعيل« ْ َ  .عند التصغري» ُ
 َعىل وزن أفعالألنه مجع تكسري  أصيحاب أصحاب
ًألن ثاين االسم ألف زائدة قلبت واوا يف  شويعر شاعر

 .التصغري
 



 − ٤١١ −

 :ّصغر األسامء التالية واذكر السبب ):٥(السؤال رقم 
 − مروان − عامد − أخت − صلة − عصا − سلمى − قنطرة −هند 

 . كريم−علامء 
 :اإلجابة
 السبب ّمصغره االسم
ْهنيدة هند َ ًث تأنيثا حقيقيا وهو ألنه اسم ثالثي مؤن ُ ً

خال من عالمة التأنيث, فتلحق آخره تاء 
 .التأنيث عند التصغري

ْقنيطرة قنطرة َ يصغر تصغري االسم الرباعي عىل وزن  ُ
َفعيعيل« كل اسم حلقه بعد أربعة أحرف » ُ

 .تاء التأنيث
َسليمى سلمى ُْ  كل» فعيل«يصغر تصغري الثالثي عىل وزن  َ

 ألف مقصورةاسم ثالثي األصول ختم ب
ّعصية عصا ْعصيوة«أصلها  ُ َ قلبت الواو لوقوعها بعد ياء » ُ

 .»ياء التصغري«ساكنة ثم أدغمت بالياء األوىل 
َوصيلة صلة ْ َ  .ألن االسم املحذوف الفاء فرتد عند التصغري ُ
ّأخية أخت مؤنث أخ واملوجود من أصوله حرفان  ُ

» أخو«والثالث حمذوف وهو الالم فاألصل 
 م عند التصغري وتضاف تاء التأنيثترد الال



 − ٤١٢ −

 السبب ّمصغره االسم
ّعميد عامد َ ألن األلف ثالثة يف الرباعي فتقلب ياء  ُ

 .وتدغم يف ياء التصغري
َّمريان مروان َ ْمريوان«األصل  ُ َ قلبت الواو ياء الجتامعها » ُ

 ,مع الياء وأوالمها ساكن
ألنه مجع كثرة فيصغر مفرده وألنه دال عىل  عويلمون علامء

 .ًع مجع مذكر ساملامذكر عاقل مج
ّكريم كريم َ  .ألن الياء ثالثة فتدغم يف ياء التصغري ُ

 : انسب إىل الكلامت التالية واذكر السبب):٦(السؤال رقم 
ّفن, زراعة, دهر, محراء, حي, اهلادي, قبيلة, حقيقة, أب, سنة, عبد  ّ َ

 .شمس, أبو سفيان, عنب
 :اإلجابة

االسم 
 السبب املنسوباملنسوب إليه

إضافة ياء«تطبق عليه قاعدة النسب العامة  ّفني فن
 .»مشددة بعد كرس آخره

ّزراعي زراعة ألنه خمتوم بتاء التأنيث فتحذف منه التاء عند ِ
 .النسب إليه



 − ٤١٣ −

االسم 
 السبب املنسوباملنسوب إليه

ّدهري دهر إضافة ياء«تطبق عليه قاعدة النسب العامة  ِ
 .»مشددة بعد كرس آخره

 .ً واوا عند النسبةألن مهزة االسم للتأنيث فتقلب ّمحراوي محراء
ّحيوي ّحي ألن الياء املشددة يف االسم جاءت بعد حرف, َ

ًفرتد الياء األوىل إىل أصلها, وتقلب الثانية واوا
 .ويفتح ما قبلها

ّاهلادي أو  اهلادي
ّاهلادوي َِ 

ألنه اسم منقوص ياؤه رابعة فيجوز حذفها
 .ًوقلبها واوا مع فتح ما قبلها

ّقبيل قبيلة َ حذفت منه التاء والياء» َفعيلة«ىل وزن ألنه ع َ
 .عند النسب وفتح ما قبلها

ألنه مضاعف حتذف التاء فقط وال حتذف الياء ّحقيقي حقيقة
 .منه عند النسبة

ألنه اسم ثالثي حذفت المه فريد إليه املحذوف ّأبوي أب
 عند النسبة

ّرد املحذوف إىل االسم الثالثي املحذوف الالم ّسنوي سنة
 .ه مجع سنة سنوات فردت الواوألن

َألنه اسم مركب وخشية االلتباس نسب إىل ّيعبشم عبد شمس
 .صدره وعجزه



 − ٤١٤ −

االسم 
 السبب املنسوباملنسوب إليه

 .نسب إىل عجزه خشية اللبس واملركب هنا كنية ّسفياين أبو سفيان
 .ألنه اسم جنس مجعي فينسب إىل لفظه ّعنبي عنب

 



 − ٤١٥ −

  املراجع
 .القرآن الكريم −١
مكتبة النهضة املرصية − الكريمتفسري اإلمامني اجلاللني للقرآن −٢

 .القاهرة−مطبعة الفجالة اجلديدة. احلديثة
 –بدر الدين احلامد وشوقي الكيالين, البسيط من قواعد اللغة العربية  −٣

 .املطبعة العمومية بدمشق
املطبعة −توضيح القواعد العربية−بشري صبحي ورشدي عرفة −٤

 .ه١٣٧٢اهلاشمية بدمشق 
املكتبة التجارية −ري, مغني اللبيبمجال الدين بن هشام األنصا −٥

 .ه١٣٧٢مطبعة حجازي بالقاهرة −الكربى
بية لتالميذ املدارس كتاب قواعد اللغة العر−حفني ناصف وآخرون −٦

 .القاهرة−طبعة الثالثة عرشةال−الثانوية
 مطبعة جامعة − مذكرات يف قواعد اللغة العربية −سعيد األفغاين  −٧

 .١٩٥٥ الطبعة الرابعة −دمشق 
 .١٩٨٢ دمشق – مطبعة اجلاحظ – النحو والرصف – البيطار عاصم −٨
 القاهرة – دار املعارف بمرص –عبد العليم إبراهيم النحو الوظيفي  −٩

١٩٦٩. 
 –النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية  −عيل اجلارم ومصطفى أمني  −١٠



 − ٤١٦ −

 .م١٩٦٥−ه١٣٨٥بمرص الطبعة الثانية والعرشون دار املعارف 
 مطبعة – موجز قواعد اللغة العربية –ون حممد صالح مجال وآخر −١١

 .م١٩٥١الرتقي بدمشق 
 مطابع دار الفكر – النحو والرصف –حممد عيل محد اهللا ومزين محيص  −١٢

 .م١٩٦٥بدمشق 
 االستعامالت اللغوية النحوية يف التعبري –ّالدكتور حممود أمحد السيد  −١٣

 .م١٩٨١ مكتب األنوار بدمشق –
أسس اختيار موضوعات القواعد  –ّالدكتور حممود أمحد السيد  −١٤

رسالة «اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية تعليم النحوية يف منهج 
 .م١٩٧٢, جامعة عني شمس القاهرة »دكتوراه

 وزارة الرتبية – النحو –الدكتور حممود رشدي خاطر وآخرون  −١٥
 .م١٩٦٥−ه١٣٨٥  بالقاهرةوالتعليم

 املطبعة –ة  جامع الدروس العربي–الشيخ مصطفى الغالييني  −١٦
 .م١٩٥٩−ه١٣٧٨ – الطبعة الثامنة –العرصية للطباعة والنرش 
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