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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .ى عباده الذين اصطَفَى، وسالمه علىاحلمد هللا وكَفَ

ة والتمرينات، قصدت لِقطَاف، كثري األسئل ياِنع الثَّمرة، داِني ا،هذا شرح واضح العبارة، ظاهر اإلشارة
 تفَهم العربية اليت إىل ألا الباب ؛ صغار الطلبةعلى )املقَدمة اآلجروِميِة( بتيسري فهم تعاىل  اهللا إىلىبه الزلْفَ
 .ز آله وصحبه وسلم ولُغةُ الكتاب العزيعلى و عليه اهللا ىغةُ سيدنا وموالنا رسول اهللا صلهي لُ

 .إليه ى فهو خري ما أَسع؛وأرجو أن أستحق به رضا اهللا عز وجل
 ربنا اغفر يل ولواِلدي وللمؤمنني واملؤمنات يوم يقُوم ، املصريإليك و، أَنبناإليك توكلنا وعليكربنا 
  .احلساب
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  اتمالْمقَد  
 

 .سبته، واضعه، حكم الشارع فيهتعريف النحو، موضوعه، مثرته، ن                    
 ، تقول ذَهبت نحو فالٍَن،منها الِْجهةُ : عدة معانعلىتطلق يف اللغة العربية " وحن " كلمة:التعريف

 . أي ِشبهه وِمثْلُه،يعلمحمد نحو  : تقول، ومنها الشبه واِملثْلُ.ِجهته:أي
العلم بالقواعد اليت يعرف ا أحكام أواِخِر الكلمات  "علىعلماء يف اصطالح ال" حنو"وتطلق كلمة 

 ."وما يتبع ذلك  والبناء، من اإلعراب:العربية يف حال تركيبها
 . من جهة البحث عن أحواهلا املذكورة، الكلمات العربيةُ: وموضوع علِم النحِو:املوضوع
آِن الكرمي و  وفَهم القر، يف الكالم العربيإان عن اخلط ِصيانةُ اللس:تعلُّم علم النحو  ومثرة:الثمرة

 .ما مدارهاعليه اللذَيِن مها أَصلُ الشريعِة اإلسالمية و،احلديِث النبوي فَهماً صحيحاً
 . هو من العلوم العربية:نسبته
 بن أيب يعل بأمر أمري املؤمنني ،يُؤِلسوِد الد واملشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو اَأل:واضعه

 .طالب رضى اهللا عنه
 واحد فَصار فَرض عيِن على ورمبا تعين تعلُّمه ، وتعلمه فَرض من فروض الكفاية:حكم الشارع فيه

 .عليه
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  واملولود يف سنة، بابن آجروم وهو أبو عبد اهللا بن حممد بن داود الصنهاِجي املعروف:قال املصنف

 رمحه -وسبعمائة من اهلجرة النبوية   ثالث وعشرين723  واملتوىف يف سنة،اثنني وسبعني و ستمائة 672
  . تعاىلاهللا

  
 . الكَالَم هو اللَّفْظُ الْمركَّب الْمِفيد ِبالْوضِع:قال

 .اين حنوي والث، أحدمها لغوي:انيمعن" الكالم" ِللَفِْظ :وأقول
 أم مل يكن كاخلط والكتابة ، سواٌء أَكان لفظاً،أما الكالم الغوي فهو عبارة عما تحصلُ بسببه فَاِئدةٌ 

 .1واإلشارة
النحوي من أن جيتمع فيه أربعة أمور  فال،وأما الكالم دوالثاين أن يكون ، األول أن يكون لفظاً:ب 

 . والرابع أن يكون موضوعاً بالوضع العريب، والثالث أن يكون مفيداً،مركَّباً
 بعض احلروف اهلجائية اليت تبتدئ باأللف وتنتهي على أن يكون صوتاً مشتمالً : كونه لفظاًمعىنو
 فإن كل واحدٍة من هذه الكلمات الثالث عند النطق ا تكون ؛"سعيد"و " يكتب"و " أمحد" ومثاله بالياء

 لعدم كوا صوتاً ؛ كالماً عند النحوينيىمثالً ال تسم  فاإلشارة:رٍف هجائية أربعة أحعلىصوتاَ مشتمالً 
 . حلصول الفائدة ا؛ عند اللغويني كالماًى وإن كانت تسم، بعض احلروفعلىمشتمالً 
يبلُغُ "و " الِْعلْم ناِفع"و" محمد مساِفر ": حنو، أن يكون مؤلفاً من كلمتني أو أكْثَر: كونه مركباًمعىنو

ِهدتجالْمدجِهٍدِلكلِّ"و "  الْمتجم ِصيبو "  ن"عسا تم ريخ فكل عبارة من هذه العبارات " إليه ىالِْعلْم
 كالماً عند النحاة ىال تسم  فالكلمة الواحدة، وكل عبارة منها مؤلفةٌ من كلمتني أو أكْثَر، كالماًىتسم

 مضكما إذا قال ، أم تقديراً،ا حقيقةً كاألمثلة السابقةإليه سواٌء أَكان انضمام غريها :ا غريهاإليهإال إذا ان 
 فهي يف التقدير : محمد أَِخي: ألن التقِدير، فهذه الكلمة تعتبر كالماً، محمد: من أَخوك؟ فتقول:قائل لك

 .عبارة مؤلَّفة من ثالث كلمات
 فلو قلت ، الساِمع منتظراً لشيٍء آخرى حبيث ال يبقعليه،أن يحسن سكوت املتكلم  : كونه مفيداًمعىنو

 ألن املخاطب ينتظر ما ؛ ولو أَنه لفظ مركب من ثالث كلمات، ذلك كالماًىال يسم" ِإذَا حضر اُألستاذ"
 بترتا يفإذا قلت.ستاذ حضور اُألعلىتقوله بعد هذا ِمم :" ضالَِميذُإذَا حالت تصاذُ أَنتاُألس صار كالماً " ر

 .حلصول الفائدة

                                                
  "نعم: "فأشرت إليه برأسك من فوق إىل أسفل، فهو يفهم أنك تقول له" هل أحضرت يل الكتاب الذي طلبته منك؟ ":إذا قال لك قائل 1
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 أن تكون األلفاظ املستعملة يف الكالم من األلفاظ اليت وضعتها : كونه موضوعاً بالوضع العريبمعىنو
ضور يف  وهو حصول احل،عىنالعرب مل كلمة وضعها" حضر"مثالً  : من املعاينمعىن علىالعرب للداللة 
 فإذا قُلْت ، ذا االسمى وهو ذات الشخص املسم،عىنقد وضعها العرب مل" حممد" وكلمة ،الزمان املاضي

"دمحم رضضعه العرب تكون" حبكالم مما ،قد استعملت كلمتني كُل منهما مما و تخبالف ما إذا تكلم 
مجرف علماِء العربية كالماًىنه ال يسم فإ، والفرنج، والرببر، والترك، كالفرس:وضعه العيف ع ، اهوإن مس 

 :أمثلة للكالم املستويف الشروط. أهل اللغة األخرى كالماً
وحص والْج.ثِْمرانُ متسالْب .اِطعةٌ. الِْهالَلُ ساِفياِء صمالً. السلَي رِضيُء الْقَمي .ِهدتاملُج حجني . فِْلحالَ ي 

 . حممد نِبينا. اهللا ربنا. صفْوةُ الْمرسِلنيحمد م. الَ ِإله إالَّ اهللا.كَسولُال
 

 :أمثلة للفظ املفرد
 . ِمن. قام. إبراهيم.على .حممد

 :أمثلة للمركب الغري مفيد
ن إ . املُراِئيى مهما أَخفَ. إذا جاَء الشتاُء. لو أَنصف الناس. حضرموت. عبد اهللا.مدينة األسكندرية

مسِت الشطَلَع. 
  ما تقدمعلىأسئلة 

 كونه موضوعاً معىن ما ؟ كونه مركَّباًمعىن ما ؟ كونه مفيداًمعىن ما ؟ كونه لفظاًمعىن ما ؟ما هو الكالم
  .ا يسمي عند النحاة كالماً مثِّلْ خبمسة أمثِلة ِمل؟بالوضع العريب

  
  أنواع الكالم

 
  .ىنعم وحرف جاَء ِل، وِفعلٌ، اسم:قْسامه ثَالَثَةٌ وأَ:قال

 فنحن نتكلم ا يف ، عنهمإلينا األلفاظُ اليت كان الْعرب يستعِملُونها يف كالِمِهم ونِقلَت :وأَقول
حماواِترا ودروسنان،ِبنا ونقرؤا ،ها يف كُت ال خيلو واحد منها عن أن يكون  ،قائناصِد أهلينا وأَإىل ونكتب

 . واحلرف، والفعل، االسم:واحدا من ثالثة أشياء
 ، يف نفسهامعىن على كلمةٌ دلَّت : ويف اصطالح النحويني،ىم مسعلى ما دلَّ :أما االسم يف اللغة فهو

قْومل تلعلى، ، حممد: حنو، بزماننِْرتجمل، ورجر، وهة،و نفَّاحةٌ و لَ، و تونما،يصعفكل واحد من ، و 
 . فيكون امساً، وليس الزمان داخالً يف معناه،معىن على هذه األلفاظ يدلُّ
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 واقترنت ، يف نفسهامعىن على كلمة دلَّت : ويف اصطالح النحويني، الْحدثُ: الفعل فهو يف اللغة،وأما
 وهو معىن علىفإنه كلمةٌ دالةٌ " كَتب" حنو - واملستقبل ، واحلال،اليت هي املاضي -بأحد األزمنة الثالثة 

 وهذا - وهو الكتابة أيضاً - معىن علىفإنه دال " يكْتب" و حنو ، مقترن بالزمان املاضيعىن وهذا امل،الكتابة
 عىن وهذا امل- وهو الكتابة أيضاً - معىن علىفإنه كلمة دالة " اكْتب" و حنو ، مقترن بالزمان احلاضرعىنامل
 .رن بالزمان املستقبل الذي بعد زمان التكلممقت

رصانو رصني و رصومثل هذه األلفاظ ن،مافْه و مفْهيو فَِهم و،لَماعو لَمعيو ِلمعو ، ِجلسي َو لَسج و
ِلساجو،ِرباضو ربِضيَو برض و. 

 : وأَمر ماٍض و مضاِرع: ثالثة أنواععلىوالفعل 
 ، و خرج،فَِهم  و، حنو كَتب، حدٍث وقَع يف الزماِن الذي قبل زمان التكلُّمعلى ما دلّ :فاملاضي
ِمعسو،رصأَبو ،كَلَّمتو ،فَرغتاسو ،كرتاشو . 

 ،و يسمع ، و يخرج، يفْهم و، حنو يكْتب،ع يف زمان التكلُّم أو بعدهقَ حدٍث يعلى ما دلَّ :واملضارع
رصنيو،كلمتيو ،ِفرغٍستيو ،ِركتشيو . 

األمرلَّ :وصوله بعد زمان التكلُّمعلى ما دح طْلَبٍث يدح ،بحنو اكْت ،مافْهو ،جرواخ ،عمواس ، 
رصانو،كَلَّمتو ،ِفرغتاسو ،ِركتاشو . 
 ،"ِمن" حنو ، يف غريهامعىن على كلمة دلَّت : ويف اصطالح النحاة،رف فهو يف اللغة الطَّ:ا احلرفوأم

 عىن وهذا امل- وهو االبتداُء - معىن علىفإنَّ هذا اللفظ كلمة دلَّتضى تحت ال يتم  هذه الكلمة إىلم 
 .مثالً " ذَهبت ِمن الْبيت ": فتقول،غريها
 ، ِذئْب، محار، سبع، ورقَةٌ، صاحل، عمران، خليل، جِريدةٌ، كراسةٌ،دواةٌ،  قَلَم، كتاب:لة لالسمأمث
دفَه،ِمرة، نونمتقَالَةٌ، لَيراةٌ، بثْرةٌ، كُمِجسرةٌ، ندرؤالِء، وأنتم، ه . 

 صدق يصدق ، رِضي يرضي ارض، أَِمن يأْمن ِإمين،لْ قالَ يقُولُ قُ، سافَر يساِفر ساِفر:أمثلة للفعل
قداص،ِهدتاج ِهدتجي دهتاج ،ِفرغتاس ِفرغتسي فَرغتاس . 

 ،و لَ، لَن، ال، لَم، حتى، سوف، قَد، بلْ، بلي، أَنْ، إنَّ، لِكن، إالعلى، ، عنإىل، ، ِمن:أمثلة للحرف
 . أَو، ثُم، إنْ، لَيت، الَت، ما، لعلَّ،لَما

 
 أسئلة

 ما ؟ ما هو األمر؟ ما املضارع؟ كم ينقسم الفعلإىل ؟ ما الفعل. مثِّل لالسم بعشرة أمثلة؟ما االسم
  . مثِّل للحرف بعشرة أمثلة؟ ما هو احلرف. مثِّل للفعل بعشرة أمثلة؟املاضي
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 عالمات االسم

 
 ، ِمن: وهي، وحروف الْخفِْض، ودخوِل األِلِف والَّالِم، والتنِويِن، بالْخفْض:االسم يعرف ف:قال

إىل،ونعو ،يفعلى، وو ،براُء، ووالْب ،والْكاف ،الَّالمِم، والقَس وفروح ،وِهي :اواُء، الْووالْب ، 
  .والتاُء

 وقد ذكر ،ز عن أخويه الِفعِل والْحرِف بوجود واحدٍة منها أو قَبوِلها لالسم عالمات يتمي:وأقول
 ، والتنِوين ودخولُ األَّلف والَّالم، وهي الْخفْض، من هذه العالمات أربع عالماٍت- رمحه اهللا  -املؤلف 

 .ودخول حرٍف من حروف اخلفض
 أو رة اليت يحِدثُها الْعاملُعن الكس حاة عبارةاصطالح الن ويف ، االرتفاعد ِض:أما اخلفض فهو يف اللغة

هذا "وقولك " مررت ِببكٍْر ":يف حنو قولك" وعمٍر"و " بكٍر"من   وذلك مثل كسرة الراِء،ما ناب عنها
 .منهما امسان لوجود الكسرة يف أواخر كل واِحٍد: فبكٍْر وعمٍرو" وِكتاب عمٍر

 نونٌ : ويف اصطالح النحاة هو، صوت:أي" نونَ الطَّاِئر": تقول ،يت التصِو: اللغة فهو يف،وأما التنوين
 ، حممٍد: حنو،بِط بالقلما لالستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الض وتفارقه خط،تبع آِخر االسم لفظاًتساكنةٌ 
 فهذه الكلمات كلها أمساءٌ ، بدليل وجود ،وساعتِئٍذ ،وِحينِئٍذ ، وفَاِطماٍت، ومسِلماٍت، وصٍه، وإيٍه،وكتاٍب

 .التنوين يف آخِر كلِّ كلمة منها
و  ، والفرس، والغالم،الرجل" حنو ،يف أول الكلمة" أَلْ" دخول :العالمة الثالثة من عالمات االسم

 .الم يف أوهلا كلها أمساء لدخول األلف وال،فهذه الكلمات"  واملدرسة، والبيت،الكتاب
فكل من "  املدرسِةإىلذهبت من البيت " حنو ، دخول حرٍف من حروف اخلفض:العالمة الرابعة

 .يف أَوهلما" أَلْ" ولوجود ،ماعليه لدخول حرف اخلفض ،اسم" املدرسة"و " البيت"
من معانيها " إىل"و " سافْرت ِمن الْقَاِهرِة"  حنو، منها االبتداُء:وهلا معاٍن" من ":وحروف اخلفض هي

 و" رميت السهم عِن الْقَوِس" حنو ،ومن معانيها ااوزةُ" عن"و  " اِإلسكَندِريِةإىلسافَرت " حنو ،االنتهاء
الْماُء يف "ومن معانيها الظرفية حنو " ِفي"و  " الْجبلْعلىصِعدت " حنو ،و من معانيها االستعالُء "على"
 وحنو ،عديةو الْباُء ومن معانيها الت" رب رجٍل كِرٍمي قَابلَِني"ومن معانيها التقليل، وحنْو " رب"و " وزالْكُ
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ومن معانيها الِْملِْك " الالم"و " لَيلي كالْبدِر" حنو ،و من معانيها التشبيه" الكاف"و " مررت بالْواِدي"
 .2" الْحمد هللا"اق حنو قَحِتسواِال"  والْحصري ِللْمسِجِد،الباب للدار" حنو ،صاصِتخ، واِال"املالُ حملمد"حنْو

 . وهي ثالثة أحرف، حروف الْقَسِم:ومن حروف اخلفض
اٍب توالْطُّوِر وِك﴿وحنو " واهللا" وحنو ، االسم الظاِهِرعلى وهي ال تدخلُ إال ، الواو:األول
 ]2-1:التني[﴾نيوالتِني والزيتوِن وطُوِر ِسيِن﴿وحنو  ]2-1:الطور[﴾مسطُور

 علىو" باهللا َألجتِهدنَّ" حنو ، االسم الظاهرعلى بل تدخل ، وال ختتص بلفظ دون لفظ، الباُء:والثاين
 ."بك ألضِربن الكَسولَ" حنو ،الضمري

  ]57:الألنبياء[﴾ ِكيدنَّ أَصنامكُم ألَََِهللاا تو﴿ لفظ اجلاللة حنو على التاءُ ، وال تدخل إال :والثالث
 

 أسئلة
 أي شيٍء تدلُّ على ؟ التنوين لغةً واصطالحاً؟ اخلفض لغة واصطالحاًمعىن ما ؟ما عالمات االسم

 ؟ ِفي، عن، رب، الكاف، الالم، من:احلروف اآلتية
 ؟عليهتص تاُء القسم بالدخول  ما الذي خت؟ من أنواع األمساءعليهما الذي ختتص واو القسم بالدخول 

 . خمتلفنيثالنيمثِّل لباِء القسم مب
 

 متارين
 .يِمِح الرِنمح الر اِهللاِمسِب﴿ :ميز األمساَء اليت يف اجلمل اآلتية مع ذكر العالمة اليت عرفت به امسيتها

ِ والْمنكَرىنه الصالَةَ تنَِّإ﴿ ]2-1:الفاحتة[﴾نِياملَ العب رِهلَّ ِلدماحلَ  ]45:العنكبوت[﴾ عِن الْفَحشاء
﴿رسانَ لَِفي خسِر ِإنَّ اِإلنصالْع2-1:العصر[﴾و[، ﴿اِحدو ِإله إهلُكُمو﴾]ألْ ﴿ ،]163:القرةفَاس منحالر

 ، رب العالَِمني، الَ شِريك لَهِهلَّ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللْقُ، ﴿]59:الفرقان[﴾ِبِه خِبريا
  ]163:الألنعام[﴾. وأَنا أَولُ املسِلمني،تروِبذَِلك أُِم

  
 عالمات الفعل 

 
 .ةأْنيِث الساِكن والسِني وسوف وتاِء الت، يعرف ِبقَد والِفعلُ:قال

                                                
 : والم االستحقاق،ال يتصور منه امللك كاملسجد والدار  ماعلى أن تقع بني ذاتني و تدخل : وضابط الم االختصاص، من يتصور منه امللكعلى أن تقع بني ذاتني و تدخل :ابط الم امللكض 2

 .حلمدكا معىنهي اليت تقع بني اسم ذات كلفظ اجلاللة و اسم 
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 أو رأيت ، وجدت فيه واحدةً منها مىت،أَربِع عالماٍت يتميز الفعلُ عن أَخويِه االسِم والْحرِف ب:وأقول
 :أنه يقبلها عرفْت أَنه فعلٌ

 .والرابعة تاُء التأْنيث الساكنة" سوف ":والثالثة" السني" قد والثانية :األويل
 . واملضارع، املاضي: ومها، نوعني من الفعلعلى فتدخل :"قد"أما 

 على فمثالُ داللتها - ومها التحقيق و التقريب - ينينعم أحد على  الفعل املاضي دلَّتعلىفإذا دخلت 
 رِضي اهللا عِن لَقَد﴿:  وقولُه جل شأْنه،]1:املؤمنون[﴾قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ﴿: تعاىل التحقيق قولُه
ِمِننيؤوقولنا]18:الفتح[﴾الْم :" دمحر مَضح وقولنا" قَد:" اِلقد سخ افَر التقريب علىو مثالُ داللتها " د 

 .3"قَد غَربت الشمس ":و قولك" قَد قَامِت الصالَةُ  ":قولُ مقيم الصالة
 علىإذا دخلت أحِد على الفعل املضارع دلَّت معننيفأما داللتها - والتكثري ، ومها التقليل- أيضاً ي 

 ."قَد ينجح الْبِليد ":و قولك" قَد يجود الْبِخيلُ ":و قولك" لكَذُوبقَد يصدق ا ": التقليل، فنحو ذلكعلى
وقول "  الْخيريقَد يفْعلُ التِق ":وقولك" قَد ينالُ الْمجتِهد بغيته ": فنحو قولك؛ التكثريعلىوأما داللتها 

 :الشاعر
 وقَد يكُونُ مع الْمستعِجِل الزلَلُ      قَد يدِرك الْمتأَني بعض حاجِتِه

 ، ومعناه االستقبال، التنفيس على ومها يدالن،وحده  الفعل املضارععلى فيدخالن :وأما السني وسوف
 ،﴾سيقُولُ السفَهاُء ِمن الناِس﴿ :تعاىل  فأما السني فنحو قوله."سوف"أقَلُّ استقباالً من " السني"إالّ أنّ 

سوف ﴿ ،﴾ولَسوف يعِطيك ربك فَترضي﴿ :تعاىل فنحو قوله" سوف" وأما ﴾سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ﴿
 .﴾ سوف يؤِتيِهم أُجورهم﴿ ،﴾نصِليهم نارا 

 االسم  أنَّعلى والغرض منها الداللة ؛ الفعل املاضي دون غريهعلى فتدخل :وأما تاُء التأْنيث الساكنة
 ،أم كان نائب فاعل" قَالَت عاِئشةُ أُم الْمؤِمِنني" حنو ، سواٌء أَكان فاعالً؛ مؤنثٌّإليهالذي أُسند هذا الفعلُ 

 ."فُِرشت دارنا ِبالْبسِط"حنو 
  قوله فال يضر حتريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنني يف حنو؛واملراد أا ساكنة يف أصل وضعها

 .﴾قَالَتا أَتينا طَاِئِعني﴿ ،﴾إذْ قَالَِت امرأَةُ ِفرعونَ  ﴿،﴾ن عليهوقَالَِت اخرج ﴿ :تعاىل
 على قسم خيتص بالدخول : ثالثة أقسامعلىومما تقدم يتبني لك أن عالمات الفعل اليت ذكرها املؤلف 

 وقسم ، وهو السني وسوف، املضارععلىخيتص بالدخول   و قسم، وهو تاُء التأنيث الساكنة،املاضي
يشترك بينهما، وهو قَد. 

                                                
 . التحقيقعلىا إذا قلت ذلك بعد دخول الليل فهو من النوع السابق الذي تدل أم ،إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب 3
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" قُم" حنو ، الطلِب مع قبول ياَء املخاطبة أو نون التوكيدعلى وهي داللته ،و قد ترك عالمة الفعل األمر
تابة  طلب حصول القيام والقعود والكعلىفإن هذه الكلمات األربع دالةٌ " انظُر"و" اكْتب"و" اقْعد"و

 وانظُرنَّ ،اكُتبن"قبوهلا نون التوكيد يف حنو  أو مع"  واقْعِدي،قُوِمي ": مع قبوهلا ياء املخاطبة يف حنو،والنظر
  ". ما ينفَعكإىل

 
 أسئلة

 ما هي العالمات اليت ختتص بالفعل ؟تنقسم عالمات الفعل  كم قسمإىل ؟ما هي عالمات الفعل
 ؟ ما هي العالمة اليت تشترك بني املاضي واملضارع؟لفعل املضارع كم عالمة ختتص با؟املاضي

 الذي تدلُّ عىنما هو امل  أي شيٍء تدل تاُء التأنيث الساكنة؟على ؟"قد"ا عليهما هي املعاين اليت تدلُّ 
 على ةالالد" قد "ثالنيمب مثِّل ؟ هل تعرف عالمة متيز فعل األمر؟ وما الفَرق بينهما؟ السني و سوفعليه

 علىيف أحدمها دالة " قد" تكون ثالنيلْ مب مثِّ، التقريبعلىدالة " قد" تكون فيهما ثالنيل مب مثِّ،التحقيق
 التقليل و تكون يف علىيف أحدمها دالة " قد" تكون ثالني مثِّل مب، التحقيقعلىالتقريب و ِفي اآلخر دالة 

 وبين يف ، التقريب أو التحقيقعلىتمل فيه أن تكون دالة مبثاٍل واحٍد حت" قدل" مثِّل ، التكثريعلىاآلخر دالة 
  ؟ التقريبعلى تكون دالة  التحقيق و مىتعلى تكون دالة هذا املثال مىت

 
 مترين

 مع ذكر العالمة اليت ، وميز كل نوع من أنواع األفعال،ميز األمساء و األفعال اليت يف العبارات اآلتية
نَّ اهللا  فإ،إنْ تبدو خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُو عن سوٍء﴿ : و هي،تهايعلة أو ف امسية الكلملىعاستدللت ا 
 أَنْ يطوف عليهِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئر اهللا فَمن حج الْبيت أَو اعتمر فَالَ جناح ﴿ ،﴾كَانَ عفُوا قَديرا

 .﴾عليمع خيرا فإنَّ اهللا شاِكر  ومن تطَو،ما
 ،املَاِشي والْقَاِئم ِفيها خير ِمن ،ستكُونُ ِفتن الْقَاِعد ِفيها خير ِمن القَائم ": وسلمعليهقال صلى اهللا 

  ". ها ملْجئًا أَو معاذًا فَلْيعذْ ِبِه ومن وجد في، من تشرف لَها تستشِرفُه،واملَاِشي ِفيها خير ِمن الساِعي
 

 احلرف
  

  .الَ يَِِصلُح معه دِليلُ اِالسِم والَ دِليلُ الِْفعل  و الْحرف ما:قال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 يتميز احلرف عن أَخويِه االسِم والفعٍل بأنه ال يصح دخول عالمة من عالمات األمساِء املتقدمة :و أقول
 و مثلُه عليه،كما ال يصح دخولُ عالمة من عالمات األفعال اليت سبق بيانها وال غريها  عليه،وال غريها 

"لْ"و" ِمنلَِ"و" هم "ا ال تقبل ،هذه الكلمات الثالثة حروفوال جيوز دخول ،و ال التنوين" لْا" أل 
 وكذلك بقية ، ِمنإىل : وال أن تقول،من:  ال أن تقول، اِملن: فال يصح أن تقول،اعليهحروف اخلفض 

وال " قَد" وال ،وال تاُء التأْنيِث الساِكنةُ" سوف" وال ،ا السنيعليه وأيضاً ال يصح أن تدخل ،احلروف
 أن الكلمة ِفعلٌعلىغريها مما هو عالمات .  

 
 مترين

 :عليهضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف كالم مفيد حيسن السكوت   -1
النالفيلُ.لَةُخ .ينام .احلديقةُ. فَِهم .الثَّ. يأكلُ. املاُء. األرض مالفاِكهة.ةُر .دصحي .ذاِكري . 
 بين بعد ذلك عدد أجزاء ،عىن من كل مثال من األمثلة اآلتية كلمةً يتم ا املايلضع يف املكان اخل -2

  . ونوع كل جزٍء،كل مثال
  األرض)... ب(   الدرس... يحفَظُ)ا(
 الْمؤدب.. .الْولَد) ح(   يف النهر.. .يسبح) ج(
  ابِنِهعلى... الْوَََََاِلد) ز(   يف الِْبحارِِ.. .تِسري) د(
 . الَّزهرعلى.. .)ي(   يف الْجو.. .يرتِفع)ه(
 السمك يف املاِء.. .)ط(   ِببالِد مِْصر.. .يكْثُر) و(
 : من العبارات اآلتية، واألمساء واحلروف، وأفعال األمر،األفعال املضارعة و،بني األفعال املاضية -3
 ... ِرضا ربِهعلى يحِرص الْعاِقلُ -﴾ما جعلَ اهللا ِلرجٍل ِمن قَلْبيِن ِفي جوِفه﴿

 لَن تدِرك الْمجد حتى تلْعق ،ايسعى الْفَتي ِألموٍر لَيس يدركُه.. .احرث ِلدنياك كَأَنك تِعيش أَبدا
ربالص. ..دست قدصا﴿...إنْ تاهسد نم ابخ قَدا وكَّاهز نم أَفْلَح قَد﴾.  
  

 ابراإلع  
  

ا لَفْظاً أَو يهعلالْعواِمِل الْداِخلَة   تغيري أَواِخِر الْكِلِم ِالخِتالَِف:اإلعراب هو) باب اإلعراب (:قال
 .تقِْديراً

 . و اآلخر اصطالحي، أحدمها لُغوي:معنياناِإلعراب له : و أقول
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 . إذا أَبنته وأَظْهرته، أَعربت عما ِفي نفِْسي: تقول، اِإلظهار و اِإلبانة:أما معناه يف اللغة فهو
 "  إخل غِيري أواِخِر الكَِلمت ":و أما معناه يف االصطالح فهو ما ذكره املؤلف بقوله

 وال يعقَل أن يراد تغيري نفس األواَِخِر، فإنَّ ،تغِيريُ أَحواِل أَواِخر الكلم" تغِيري أَواِخِر الْكَِلم"واملقصود من 
 :صب أو اجلر النإىل وتغيري أحوال أواِخر الكلمة عبارة عن حتوهلا من الرفع ،آِخر الكلمة نفْسه ال يتغري

 ، أو حنوهافاعلية العلى من عامل يقتضي الرفع : ويكون هذا التحول بسبب تغيري العوامل،حقيقة أو حكماً
 . وهلم جرا، املفعولية أو حنوهاعلى أخر يقتضي النصب إىل

 وهذا ا ،ليةفاع العلى ألنه معمول لعامل يقتضي الرفع ؛ مرفوع:فمحمد" حضر محمد: "مثالً إذا قلت
 لتغري العامل بعامل آخر ؛ النصبإىل" حممد"تغري حال آخر " رأيت حممداً ": فإن قلت،"حضر"لعامل هو 

 لتغري العامل بعامل آخر ؛ اجلرإىلتغري حالُ آخره " حظيت مبحمٍد" فإذا قلت ،"رأيت"يقتضي النصب وهو 
 .يقتضي اجلر وهو الباء

 وأن الذي تغري ،مل يتغري- وهو الدال من حممد -هر لك أن آِخر الكلمة وإذا تأَملْت يف هذه األمثلة ظ
 . وجمروراً يف املثال الثالث، ومنصوباً يف املثال الثاين، فإنك تراه مرفوعاً يف املثال األول:هو أحوالُ آخرها

 ،ن ذهب مذهبه حالة اجلر هو اإلعراب عند املؤلف ومإىل حالة النصب إىلوهذا التغري من حالة الرفع 
 . اإلعرابعلى هي عالمة وأَمارةُ - اجلر ، والنصب، اليت هي الرفع-وهذه احلركات الثالث 

فلو قلت،ومثلُ االسم يف ذلك الفعلُ املضارع :" إبراهيم اِفرسلتجرده ؛فعل مضارع مرفوع: فيسافر" ي 
من الرفع " يسافر"تغري حال " ِفر إبراهيملَن يسا ": فإذا قلت،من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه

تغير حالُ " لَم يساِفر إبراهيم ": فإذا قلت،"لَن" وهو ، لتغري العامل بعامل آخر يقتضي نصبه، النصبإىل
 ."مل" وهو ، لتغري العامل بعامل آخر يقتضي جزمه، اجلزمإىلمن الرفع أو النصب " يسافر"

 . وتقديري، لَفِْظي: قسمنيإىلم واعلم أن هذا التغري ينقِس
وحركات الراء " حممد" ماال مينع من النطق به مانع كما رأيت يف حركات الدال من :فأما اللفظي فهو

 ."يسافر"من 
 ىيدعو الفت ": تقول؛ أو مناسبة، أو اسِتثقال، فهو ما مينع من التلفظ به مانع من تعذُّر:وأما التقديري

 والقاضي ، مرفوع لكونه فاعالً: والفيت، مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم:فيدعو" غالَِميوالْقَاِضي و
 ، ولكن الضمة ال تظهر يف أواخر هذه الكلمات، الفاعل املرفوععلى مرفوعان ألما معطوفان :وغالمي

 فتكون الضمة ؛"غُالَِمي"يف وألجل مناسبة ياء املتكلم " الْقَاِضي"ويف " يدعو"وثقلها يف " الفىت"لتعذرها يف 
 . أو اشتغال احملل حبركة املناسبة، أو الثقل، آخر الكلمة منع من ظهورها التعذرعلىمقدرة 
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مررت  ":وتقول"  و غُالَِمي لَفَاِئزاِنىإنَّ الْفَت ":وتقول"  و الْقَاِضي و غُالَِميلَن يرضي الْفَىت ":وتقول
الْقَاضِِِي و غُالَِمي وىِبالْفَت ". 

 ، ويسمي االسم املنتهي باأللف مقصوراً، مجيع احلركات للتعذرعليهفما كان آخره ألفاً الزمة تقََدر 
 . والرضا،ى والرح،ى واحلج،و العصا ،مثل الفىت

 ،وصاً منقبالياء االسم املنتهي ى ويسم، الضمة والكسرة للثقلعليهوما كان آخره ياء الزمة تقَدر 
 . و الراَِمي، اآليت، والساِعي، والْغاِزي، والداِعي، القَاِضي: حنو، الفتحة خلفتهاعليهوتظهر 

 ، وصدِيِقي، وِكتايب، غالِمي: حنو، احلركات كلُّها للمناسبِةعليه ياء املتكلم تقَدر إىلما كان مضافاً 
  . وأُستاذي،وأِبي

 
 البناء

 
  .ِرام االتضاِح بسبب بيان اآلخ و يتضح كل واحٍد منهما مت،ويقابل اإلعراب البناُء

 : فنقول، الطريقة اليت بينا ا اإلعرابعلى وحنن نبينه لك ،وقد ترك املؤلف بيان البناء
 : واآلخر اصطالحي، أحدمها لغوي:معنيانللبناء 

 .يراد ا الثبوت و اللزوم جهة على شيٍء علىفأما معناه يف اللغة فهو عبارة عن وضع شيٍء 
 وذلك كلزوم ،وأما معناه يف االصطالح فهو لُزوم آخر الكلمة حالةً واحدةً لغري عامل و ال اعتالل

"و " كَم"ذَاِم"و  "هؤالِء" و كلزوم ،السكون" ِمنح " رذُ" وكلزوم ،الكَسنثُ"و" ميح "وكلزوم ،الضم 
"نو " أي"فكَي "الفتح. 

 . والفتح، والضم، والكسر، السكون:ومن هذا اإليضاح تعلم أن ألقاِب البناِء أربعة
 رسعحالُ آِخِرِه لفظاً : فإن املعرب، معرفة املعرب واملبينعليكوبعد بيان كل هذه األشياء ال ت ريغما ت 

 . و اعتالل ما لزم آخره حالَةً واحدةً لغري عامل: واملبين،أو تقديراً بسبب العوامل
 مترين

 اهللا يخِلف ما أتلَف : قال أعرايب: من الكلمات الواقعة يف العبارات اآلتية، واملبين،بين املعرب بأنواعه
وا،الناسعمما ج ِلفتي رهٍة ِع، والدتيم وكم ِمن احلياِةلَّت ِت،ها طَلَبوِللْم ضرعا التهببوحياٍة س . 

 إذا قَلَصت عن ، هي مرةُ املَذَاِق: فقال له، عمر بن اخلَطّاِب عمرو بن معِد يكَِرب عِن الْحرِبسأَل
 ... ومن ضعف عنها تِلف، من صبر ِفيها عِرف،ساٍق
 ﴾ من اُألوىلآلِخرةُ خير لَك ل و، ما ودعك ربك وما قَلى،ىوالضحى والليلِ  ِإذَا سج﴿
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 فيما تحدثُ أنَّ الِعز يف النقَل    ِإنا لْعالَ حدثَِني و هي صادقةٌ 
  وشمِريلا والعويلاوقم ِللْمع   إذا نام ِغر يف دجى الليل فاسهِر 

 أصبت حليماً أو أصابك جاهلُ  إذا أنت مل تقِْصر عن الْجهِل واخلَنا 
 كما أن عز ، أمل احلاجِة، و ِذلةُ الفَقِْر ماِنعةٌ  من عز الصربعلى حقوق املُروَءِة أشد ِمن الصبر علىالصبر 

 .الغين ماِنع ِمن كرم اِإلنصاِف
  

 أسئلة
 كم قسم إىل تغري أواخر الكلم؟ معىن ما ؟ ما هو املبين؟ ما هو املعرب؟ ما هو البناء؟ما هو اِإلعراب

 اذكر سببني مما مينع ؟ ما أسباب التغري التقديري؟ ما هو التغري التقديري؟ا هو التغري اللفظي م؟ينقسم التغري
 .النطق باحلركة

 حبيث يكون يف كل مثاٍل اسم معرب حبركة مقدرة منع من ظهورها ،إيِت بثالثة أمثلة لكالم مفيد
 .التعذر

 .قدرة منع من ظهورها الثقل لكالم مفيد يف كل واحد منهما اسم معرب حبركة مثالنيإيت مب
ِنيبإيت بثالثة أمثلة لكالم مفيد يف كل مثال منها اسم م 

إيت بثالثة أمثلة لكالم مفيد يكون يف كل مثال منها اسم معرب حبركة مقدرة منع من ظهورها 
 .املناسبة
 

 أنواع اإلعراب
 

 و ، و النصب،لألمساِء ِمن ذَِلك الرفع ف، و خفْض، و جزم، و نصب، رفْع: وأقسامه أربعة:قال
اخلَفْض، زفيهاوال ج م،فْعالر ذَِلك ولألفعال ِمن ،صبوالن ،مفْضَ  فيها، و اجلَزوالَ خ . 

 ، النصب: و الثاين، الرفع: األول: أنواع اِإلعراب اليت تقع يف االسم و الفعل مجيعاً أربعة:وأقول
 يف اصطالح معىن يف اللغة، ومعىن ولكل واحد من هذه األنواع األربعة ، اجلزم: والرابع،ض اخلف:والثالث
 .النحاة

 تغري خمصوص عالمته الضمة وما ناب : وهو يف االصطالح، العلُو واالرتفاع:أما الرفع فهو يف اللغة
يقع الرفع يف كل من االسم  و، وستعرف قريباً ما ينوب عن الضمة يف الفصل اآليت إن شاء اهللا،عنها
  ."يصدح البلْبلُ"و " يعليقُوم  ": حنو،والفعل
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 تغري خمصوص عالمته الفَتحة وما : وهو يف االصطالح، االسِتواُء واالسِتقَامة:وأما النصب فهو اللغة
 ."لَلَن أُِحب الكَس ": حنو، ويقع النصب يف كل من االسم والفعل أيضاً،ناب عنها

 ، تغير خمصوص عالمتةُ الكَسرة وما ناب عنها: وهو يف االصطالح، التسفُّلُ:وأما اخلفض فهو يف اللغة
  ".تأَلَّمت ِمن الكَسوِل ": حنو،وال يكون اخلفض إال يف االسم
 وال ،وما ناب عنه ويف االصطالح يغري خمصوص عالمته الَسكونُ ، القَطْع:و أما اجلزم فهو يف اللغة

 ."لَم يفُز متكَاِسلٌ" حنو ،يكون اجلَزم إال يف الفعل املضارع
 وهو الرفع ، قسم مشترك بني األمساء واألفعال: ثالثة أقسامعلىفقد تبني لك أن أنواع اإلعراب 

  . وهو اجلزم، وقسم خمتص باألفعال، وهو اخلفض، وقسم خمتص باألمساء،والنصب
 

 أسئلة
 ما هو اخلفض لغة ؟ ما هو لنصب لغة واصطالحاً؟ ما هو الرفع لغة واصطالحاً؟أنواع األعرابما 

 ما الذي ؟ ما أنواع اإلعراب اليت يشترك فيها االسم والفعل؟ ما هو اجلزم لغة واصطالحاً؟واصطالحاً
لْ بأربعة أمثلة  مثِّ؟ ما الذي خيتص به الفعل من عالمات اإلعراب؟خيتص به االسم من عالمات اإلعراب

  . والفعل ازوم، واالسم املخفوض، والفعل املنصوب،لكُلِّ من اِالسم املرفوع
  

  عالمات اِإلعراب 
 

 . والنونُ، واألِلف، والواو،الضمةُ  :للرفِْع أَربع عالَماٍت) باب معرفة عالمات اِإلعراب (:قال
 واحدة منها :وعة بوجود عالمة يف آخرها من أربع عالمات تستطيع أن تعِرف أن الكلمة مرف:وأقول
  . والنون، واأللف، الواو: وهي، وثُالَثٌ فُروع عنها، وهي الضمة،أصلية
 

  مواضع الضمة
 

 جمِع  و، وجمِع التكِْسِري، اِالسِم املُفْرِد: فَأما الضمةُ فَتكُون عالَمةً للرفِْع يف أربعِة مواِضيع:قال
 . والِْفعل الْمضاِرِع الذي لَم يتصلْ بآخره شيٌء،الْمؤنِث الساِلِم
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 واملوضع ، االسم املفرد: املوضع األول: رفِْع الكلمة يف أربع مواضععلى تكون الضمة عالمةً :وأقول
لفعل املضارع الذي مل يتِصلْ به  ا: واملوضع الرابع، مجع املؤنث السامل: واملوضع الثالث، مجع التكثري:الثاين

 .وال نوِن ِنسوة ، وال نون توكيد خفيفةٌ أو ثقيلةٌ، وال ياء خماطبة، وال واو مجاعة،ألف اثنني
 سواٌء : ما ليس مثَني وال جمموعاً وال ملحقاً ما وال من األمساء اخلمسة:أما اِالسم املفرد فاملراد به ههنا

 ، وزينب، وعائشة، فاطمة: أم كان املراد به مؤنثاً مثل، ومحزةعلى، و، حممد: مثلأَكان املراد به مذكراً
حضر " أم كانت مقَدرةً حنو ،"سافَرت فَاِطمةُ"و " حضر محمد"وسواٌء أكانت الضمة ظاهرة كما يف حنو 

أَِخيىالْفَتلَ"وحنو "  و الْقَاِضي ولَي تجوزمىتعو عالمة ،مرفوعان" فاطمة"وكذا " حممد"إن ف" ى و ن 
 على وعالمةُ رفعِهن ضمة مقَدرةٌ ،مرفوعات" ىنعم"و " ىليل"ومثله " الفىت" و ،رفعهما الضمة الظاهرة

 منع من ظهورها الياء على وعالمة رفعه ضمة مقدرة ،مرفوع" الْقَاِضي"األلف منع من ظهورها التعذر، و 
 . ما قبل ياِء املتكلم منع من ظهورها حركةُ املناسبِةعلى وعالمة رفعه ضمة مقدرة ،وعمرف" أَِخي" و،الثقل

  . أكثر من اثنني أو اثنتني مع تغير يف صيغة مفردِهعلى دلَّ ا م:أما مجع التكسري فاملراد به
 :وأنواع التغري املوجودة يف مجوع التكثري ستة

1- رغَي سبالشكل لَي ريَغحنو، ت :دوأُس دأَس ،ون ِمرنو رثالني فإن حروف املفرد واجلمع يف هذين امل؛م 
 . واِالختالَف بني املفرد واجلمع إمنا هو يف شكلها،متِحدة
2-رغَي سبالنقص لَي ريغحنو، ت :مهة وتمهت ،مخة و تمخفأنت جتد اجلمع قد نقص حرفاً يف ، وت 
 . حاهلا يف املفردعلى وباقي احلروف - وهو التاء - ثالنيملهذين ا
 ﴾ ِصنوانٌ وغَير ِصنواٍن﴿ :تعاىل  يف مثل قوله، ِصنو و ِصنوان: حنو، تغري بالزيادة ليس غري-3
 .وأحمر و حمر، و أبيض وبيض ، وكتاب و كُتب، سِرير و سرر: حنو، تغري يف الشكل مع النقص-4
 ، وسبع وِسباع، وِهند وهنود، وبطل وأبطال، سبب وأسباب: حنو،تغري يف الشكل مع الزيادة -5

 . وشجاع و شجعان،وِذئْب وِذئَاب
 و كاِتب و ، ورِغيف ورغْفَان، كَِرمي و كُرماء: حنو، تغري يف الشكل مع الزيادة والنقص مجيعاً-6
  .مراء وأِمري و أُ،كُتاب

 ، ِرجال: حنو، سواٌء أكان املراد من لفظ اجلمع مذكراً،وهذه األنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة
 أم ، وسواٌء أكانت الضمة ظاهرة كما يف هذه األمثلة، وزياِنب، هنود، أم كان املراد منه مؤنثاً،وكُتاب

" قام الرجالُ و الزياِنب ":تقول"  وحباىل،ذَارىع ": وحنو،"ى وجرح،سكَارى ":كانت مقدرة كما يف حنو
و " الْجرحى"فيكون كل من " حضر الْجرحى والعذَارى ": وتقول،فتجدمها مرفوعني بالضمة الظاهرة

 . األلف منع من ظهورها التعذرعلىمرفوعاً بضمة مقدرة " العذَارى"
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 ،زينبات ": حنو، أكثر من اثنتني بزيادة ألٍف و تاِء يف آخرهىعل ما دلَّ :وأما مجع املؤنث السامل فهو
 وعالمة ،فالزينبات والفاطمات مرفوعان" سافر الفاطمات وجاَء الزينبات"تقول "  وحمامات،فاطمات

 :حنو إال عند إضافته لياء املتكلم ، وال تكون الضمة مقدرة يف مجع املؤنث السامل،رفعهما الضمة الظاهرة
 ."هِذِه شجراِتي وبقَراِتي"

"  والداعي و الدعاةُ،القاضي و القُضاة" بأن كانت موجودة يف املفرد حنو :فإن كانت األلف غري زائدٍة
 بأن كانت : وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، بل هو حينئٍذ مجع تكسٍري،مل يكن مجع مؤنث ساملاً

 ومل يكن ،كان من مجع التكسري"  وصوت وأصوات، وبيت وأبيات،وأمواتميت "موجودة يف املفرد حنو 
 .من مجع املؤنث السامل

 وعالمة رفعه الضمة ، مرفوعفعلنيفكل من هذين ال" يكْتب"و " يضِرب"وأما الفعل املضارع فنحو 
الواو منع من ظهورها  علىفكل منهما مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة "  يرجو،يدعو" وكذلك ،الظاهرة

 منع من الياء على وعالمة رفعه ضمة مقدرة ،فكل منهما مرفوع" ي ويرِض،ييقِْض" وكذلك ،لثقال
 األلف منع من على وعالمة رفعه مقدرة ،فكل منهما مرفوع"  ويقْوى،يرضى" وكذلك ،ظهورها الثقل
 .ظهورها التعذر

يخِرج ما اتصل به واحد من هذه "  واو مجاعة أو ياُء خماطبةالذي مل يتصل به ألف اثنني أو "و قولنا 
 ،يكْتبونَ ":وما اتصل به واو اجلماعة حنو"  وينصران،يكْتباِن" فما اتصل به ألف االثنني حنو ؛األشياء الثالثة
 بل يرفع بثبوت ،نئذ بالضمةوال يرفع حي"  وتنصِرين،تكْتِبني" :وما اتصل به ياُء املخاطبة حنو" وينصرونَ
 . وسيأيت إيضاح ذلك، فاعلالياء واأللف أو الواو أو ،النون

 حنو ،يخِرج الِفعلَ املضارع الذي اتصلت به إحدى النونني" وال نون توكيد خفيفة أو ثقيلة"وقولنا 
  . الفتحعلى  والفعل حينئٍذ مبين﴾ن الصاِغرين ِماًونكُسجنن ولَيلَي﴿ :تعاىل قوله

دت والْواِل﴿ تعاىل  حنو قوله،يخِرج الفعلَ املضارع الذي اتصلت به نون النسوة" وال نون نسوة"وقولنا 
نِضعري﴾ٌالسكونعلى  والفعلُ حينئذ مبين . 
  

 مترين
 ،مقدرة مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه ، بين املرفوعات بالضمة وأنواعها-1

 : من بني الكلمات الواردة يف اجلمل اآلتية،وسبب تقديرها
 وينتِشر ِفيِه ، ينفَِسح ِبِه الْبصر: قَالَت؟ مالَك والْوعد: قالَ؟ مالَك تعِطي والَ تِعد:الَت أَعرِبيةٌ ِلرجٍلق
…  ويربح ِبِه الْمدح والْوفاُء ، وتكْتسب ِبِه الْمودات،ه الْعيش ِبى ويرخ، وتِطيب ِبِذكِْرِه النفُوس،األَْملَ
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النساُء حباِئلُ . . العقُوبِةعلىأَوىل الناس بالْعفُِو أَقَدرهم . . فَأَحبهم هللا أَنفَعهم ِلِعياِلِه،الْخلْق ِعيالُ اهللا
الِقرى ِإكْرام . .الْخطَايا تظِْلم الْقَلْب. .ُونُ البالَيا بالصبر. . تعرف اِإلخِوانُِعند الشداِئد.. الشيطان
 .الظُّلْم ظلُمات يوم الِْقيامة. . الْخير كَفَاعِلهإىلالداِعي . .الضيِف
  

 أسئلة
ثِّل لالسم املفرد بأربعة أمثلة األول  م؟ ما املراد باالسم املفرد هنا؟يف كم موضع توضع عالمة للرفع
 والثالث مؤنثاً والضمة ، والثاين مذكراً والضمة مقدرة، آخرهعلىحبيث يكون مذكراً والضمة ظاهرة 

 كم نوع يكون التغري يف مجع التكسري مع على ؟ ما هو مجع التكسري. والرابع مؤنثاً والضمة مقدرة،ظاهرة
 وجلمع التكسري الدال ، مذكِرين و الضمة املقدرةعلىمع التكسري الدال  مثل جل؟ثالنيالتمثيل لكل نوع مب

  ؟ هل تكون الضمة مقدرة يف مجع املؤنث السامل؟ ما هو مجع املؤنث السامل، مؤنثات والضمة الظاهرةعلى
 وكيف ؟إذا كانت األلف غري زائدة يف اجلمع الذي آخره ألف وتاء فمن أي نوع يكون مع التمثيل

 مثّل بثالثة أمثلة خمتلفة للفعل املضارع املرفوع بضمة ؟ يرفع الفعل املضارع بالضمةمىت ؟ابهنكون إعر
 مقدرة
 

  نيابة الواو عن الضمة 
  

 ، ويف األَْسماِء الْخمسِة، يف جمع املذكَّر السامل: وأما الْواو فَتكونُ عالَمةً ِللرفِْع يف موضعين:قال
ِهيو:وأَب ك،وأَخوك ،وكموح ،ال، وفُوكوذو م . 

 : واملوضع الثاين، جمع املذكر السامل: األول، رفِْع الكلمة يف موضعنيعلى تكون الواو عالمة :أقول
 .األمساء اخلمسة

 ، صاحل للتجِريد عن الزيادة، بزيادة يف آخره، أكثر من اثننيعلى اسم دلَّ : فهو،أما مجع املذكر السامل
ولَو كَِره ﴿ ،﴾ِعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَلَِكِن الراَِسخونَ يف الْ﴿ ،﴾فَرح املخلَّفون ﴿: حنوعليه،وعطَِف مثله 
 و "املخلفون" فكل من .﴾رونَ اعترفُوا ِبذُنوِبِهموَآخ﴿ ،﴾ن ِمنكُم ِعشرونَ صاِبرونِإنْ يكُ﴿ ،﴾الْمجِرمونَ

 أكثر من على دالٌ ،مجع مذكر ساملٌ" آخرون"و " صابرون"و " ارمون"و " املؤمنون "و" الراسخون"
 : أنك تقولى أال تر، وهو صاحل للتجريد من هذه الزيادة- وهي الواو والنون - وفيه زيادة يف آخره ،اثنني

لَّفخم،اِسخور ،ِمنؤوم ،ِرمجوم ،اِبروص ،راجلموع الواقعة يف هذه اآليات  وكل لفظ من ألفاظ ، وآخ
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عن التنوين يف قولك، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة،مرفوع ضوهذه النون اليت بعد الواو ِعو : " 
 لَّفخوهو االسم املفرد،وأخواته" م   

   
 األمساء اخلمسة

  
 ، وحموك، وأخوك،بوك أ: وهي-وأما األمساء اخلمسة فهي هذه األلفاظ احملصورة اليت عدها املؤلف 

اٍل ،وفُوكبالواو نيابة عن الضمة- وذو م فَعرتقول، وهي ت " :وكأب رضح،وكوأخ ،وكمحو ،طُق فُوكون ، 
، ﴾وأَبونَا شيخ كَِبري﴿ تعاىل  وقال اهللا"أبوك رجلٌ صاِلح"وتقول " هذا أبوك  ": وكذا تقول،"وذُو ماٍل

 ، فكلُّ اسٍم منها يف هذه األمثلة مرفوعٌ ﴾إين أنا أخوك﴿ ،﴾لٍْموإنهُ  لَذُو ِع﴿ ،﴾ حيثُ أَمرهم أَبوهمنِم﴿
 .إليهمضاف " علم"أو لفظ " مال" وما بعدها من الضمري أو لفظ ،وعالمة رفعه الواو نيابةً عن الضمة

 ، وهذه الشروط منها ما يشترط يف كلها،اب إال بشروطواعلم أن هذه األمساء اخلمسة ال تعرب هذا اِإلعر
  :ومنها ما يشترط يف بعضها

 ، أن تكون مكبرةً: والثاين، أن تكون مفْردةً: األول:أما الشروط اليت تشترط يف مجيعها فأربعة شروط
  . أن تكون إضافتها لغري ياء املتكلم: والرابع،والثالث أن تكون مضافة
فراد ما لو كانت مثَناةً أو جمموعة مجع مذكر أو مجع تكسري؛ فإا لو كانت مجع فخرج باشتراط األ

 ،"إخوانك يدك اليت تبِطش ِبها ":وتقول" اآلباُء يربونَ أَبناَءهم ": تقول،تكسري أُعربت باحلركات الظاهرة
  ولو كانت،﴾فأصبحتم ِبِنعمِتِه إخواناً﴿ ،﴾وةٌإمنا الْمؤِمنونَ إخ﴿ ،﴾آباؤكم وأبناؤكم ﴿:تعاىل وقال اهللا

" أبواك ربياك ": تقول، وسيأيت بيانه قريباً، نصباً و جرابالياء باأللف رفعاً ومثَناةَ أُعربت إعراب املثىن
وا بين فَأَصِلح﴿ ،﴾ العرِشعلىورفَع أَبويِه ﴿ :تعاىل وقال اهللا" تأَدب ِفي حضرِة أَبويك ":وتقول
كُميوفعت بالواو ،﴾أَخبالياء ونصبت وجرت ، ما تقدمعلى ولو كانت جمموعة مجع مذكر ساملاً ر، 
 ،ومل جيمع بالواو والنون غري لفظ األب واألخ" رأيت أَِبني وأَِخني ": وتقول،"هؤالَء أبونَ وأخونَ ":وتقول

 . يجمع شيٌء منها هذا اجلمعوكان القياس يقتضي أال
 : تقول، فإا حينئذ تعرب باحلركات الظاهرة،ما لو كانت مصغرةٌ" أن تكون مكربة"وخرج باشتراط 

"يوأُخ يوتقول؛"هذا أُب :" يوأُخ يِبأُب تررم ". 
نئٍذ تعرب باحلركات  فإا حي؛ما لو كانت منقطعة عن اإلضافة" أن تكون مضافة"وخرج باشتراط 

  وقال اهللا،وكذلك الباقي" مررت بأب ":وتقول" رأيت أباً ":وتقول" هذا أب  ": تقول،الظاهرة أيضاً
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 ،﴾قَالَ ائْتوِني ِبأٍخ لَكُم ِمن أَِبيكُم﴿ ،﴾د سرق أَخ لَه ِمن قَبلُِإنْ يسِرق فَقَ﴿ ،﴾ولَه أَخ أَو أُخت﴿ :تعاىل
 .﴾  لَه أَبا شيخا كَِبريإنَّ﴿

 فإا حينئٍذ تعرب ؛الياء هذه إىلما لو أضيفت " أن تكون إضافتها لغري ياِء املتكلم"وخرج باشتراط 
حضر أِبي  ": ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغالُ احمللِّ حبركة املناسبة؛ تقولعلىحبركات مقدرة 

وقال " أنا ال أتكلَّم يف حضرِة أِبي وأِخي األكْبِر ":وتقول" ِبي و أِخي األكْبراحترمت أ ": وتقول،"وأِخي
  .﴾ وجِه أَيبعلىفأَلْقُوه ﴿ ،﴾أَنا يوسف وهذَا أَِخي﴿ ،﴾إنَّ هذَا أِخي﴿ :تعاىل اهللا

اِإلعراب إالّ بشرط ال تعرب هذا " فُوك"و أما الشروط اليت ختتص ببعضها دون بعض؛ فمنها أن كلمة 
رأَيت  ": وتقول،"هذَا فَم حسن ": تقول، فلو اتصلت ا امليم أُعربت باحلركات الظاهرة،أن ختلو من امليم

 الشروط علىوهذا شرط زائد يف هذه الكلمة خبصوصها "  فٍَم حسٍنإىلنظَرت " : وتقول،"فَماً حسناً
 .األربعة اليت سبق ذكرها

 أن : والثاين، صاحبعىن أن تكون مب: األول:ال تعرب هذا اِإلعراب إال ِبشرطني" ذو"لمة ومنها أن ك
 بأن كانت موصولة - صاحب عىن فإن مل يكن مب؛ اسم جنس ظاهراً غَير وصٍفإليهيكون الذي تضاف 

 .فهي مبنيةٌ
 :ومثالُها غري موصولة قولُ أيب الطيب املتنيب

قِْل يقِْلِهذُو الْععِعيِم بقَى يف النش     معنِة يقَاوالَِة يف الشهو الْجأَخو 
 . الشروط األربعة اليت سبق ذكرهاعلىوهذان الشرطان زائداِن يف هذه الكلمة خبصوصها 

 
 مترين

 
 من بني ، مع بيان نوع كل واحد منها، واملرفوع بالواو، أو املُقَدرة، بين املرفوع بالضمة الظاهرة-1

 :الكلمات الواردة يف اجلمل اآلتية
 ، والَِّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ، الَِّذين هم ِفي صالَِتِهم خاِشعونَ،قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ﴿ :تعاىل قال اهللا

ورأَى الْمجِرمونَ النار فَظَنوا ﴿ :تعاىل وقال اهللا﴾ نَ والَِّذين هم ِلفُرِجِهم حاِفظُو،والَِّذين هم ِللزكَاِة فَاِعلُونَ
 .﴾أَنهم مواِقعوها ولَم يِجدوا عنها مصِرفاً

ذَا  وأُساتك ِإ،إخوانك هم أَعوانك إذَا اشتد ِبك الْكَرب. .الِْفتنةُ تلِْقحها النجوى و تنِتجها الشكْوى
أخوك الَِّذي إذا . .أبوك يتمنى لَك الْخير وير جو لَك الْفَالَح. .الناِئبات ِمحك األصِدقَاِء. .عضك الزمانُ

 .و ِإذَا تدعوه ِعند الكَرِب يجِيبك..  يشِكيكإليهتشكُو 
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  :امساً من األمساء اخلمسة مرفوعاً بالواو من العبارات اآلتية الية ضع يف األماكن اخل-2
 .كَانَ صديقا يل)... ج(     .فَأَِجبه.. .إذَا دعاك) أ(
 ...هذا الكتاب أَرسلَه لَك) د(   .باَألمِس.. .لَقَد كانَ مِعي) ب(
 بضمة  ومرفوعاً، من اجلمل اآلتية مجع تكسٍري مرفوعاً بضمة ظاهرة يف بعضهاايل ضع يف املكان اخل-3

 :مقدرة يف بعضها اآلخر
 ِكرام... كانَ معنا أمِس) ج(   .أَعوانك ِعند الشدِة.. .)أ(
 .تفْضح الكَذُوب.. .)د(   فَأَكْرمتهم ... حضر) ب(
  

 أسئلة
 مثل جلمع املذكر السامل يف حال ؟ ما هو جمع املذكر السامل؟يف كم موضع تكون الواو عالمة للرفع

 ما الذي يشترط يف رفع األمساء اخلمسة بالواو نيابة عن الضمة؟ لو ، اذكر األمساُء اخلمسة،فع بثالثة أمثلةالر
 مثّل ؟ لو كانت األمساء اخلمسة مثناة فبماذا تعرا؟كانت األمساُء اخلمسة جمموعة مجع تكسري فبماذا تعرا

 لو كانت األمساُء اخلمسة ،ين المسني منها جمموعني آخرثالني ومب، المسني من األمساء اخلمسة مثنينيثالنيمب
 ما ؟خاصة" ذو "  ما الذي يشترط يف ؟ ياء املتكلم فبماذا تعراإىل لو كانت مضافة ؟مصغرة فبماذا تعرا

 .خاصة" فوك " الذي يشترط يف 
   

  نيابة األلف عن الضمة 
 

 .ثِْنيِة األسماِء خاصةً وأما األلف فَتكُونُ عالَمةً ِللرفِْع ِفي ت:قال
 

حضر " حنو ، وهو االسم املثىن، رفع الكلمة يف موضع واحدعلى تكون األلف عالمة :وأقول
 والنون عوض ، وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة، وهو مرفوع ألنه فاعل، مثىن:فالصديقان" الصِديقَاِن

 .د وهو االسم املفر، صِديق:عن التنوين يف قولك
 أغْنت هذه الزيادة عن العاطف ، بزيادة يف آخره، اثنني أو اثنتنيعلى كل اسم دلَّ : هوواملثىن
 ، اثْنيِن اسم كلِّ واحٍد منهما عمرعلى لفظ دلَّ :فالعمران"  واِهلنداِن،أَقْبلَ العمراِن"  حنو ،واملعطوف

 وهي تغِني عن اإلتيان بواو العطف وتكرير ،ف والنون وهذه الزيادة هي األل،بسبب وجود زيادة يف آخره
 اثنتني كلُّ واحدة منهما امسها على فهو لفظ دالٌّ ؛وكذلك اهلندان" حضر عمر و عمر ":االسم حبيث تقول
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دداللته ،ِهن بببواو  ووجود األلف والنون يغنيك عن اِإلتيان ، ذلك زيادة األلف والنون يف املثالعلى وس
 ." حضرت ِهند و ِهند" :العطف وتكرير االسم حبيث تقول

 
 مترينات

 يف كالم مفيد حبيث  مث ضع كل مثىن، مث ثَن املفردات، مفرِدِهإىل رد كلَّ مجع من اجلموع اآلتية -1
 : وها هي ذي اجلموع،يكون مرفوعاً
 ، أحِذيةٌ، مخاِبز، قَراِطيس، بساِتني، حداِئق،وم دِوى نج، صهاِريج، سيوف، أفْيالٌ،ِجمال

صاُء،قُمأِطب،قفَاُء، طُرراُء، شلَمع ،قَاِعدانٌ، مرداِبيك، جبش ،ابواِفذُ، أبون ،اتآِنس،كَّعر ،ورأُم ،ِبالَد ، 
ات،أقْطَارتفاح . 
  :الم مفيد ضع كل واحد من املثنيات اآلتية يف ك-2

 ، الشرِيفَاِن، الِكتاباِن، الفَتاتاِن، احلَدِيقَتاِن، الصِديقَاِن، اهلَاِدياِن، اتهداِن، اَألخواِن،اِنإلى الو،الْعاِلماِن
 ،اِخلطَاباِن،  املَِجدان،اِن السيفَ، الْعذْرواِن، املَقْعداِن، الفَاِرساِن، األمراِن، الِطبيباِن، اِجلداراِن،القُطْراِن
 . نجماِن، تفَّاحتاِن،باباِن، دولَتاِن، راِكعاِن، الطَّرِيقَاِن، البستاَناِن، البلَداِن،األبواِن
 : من العبارات اآلتية ألفاظاً مثناةالية ضع يف األماكن اخل-3
 . مصر ليشاهدا آثارهاإىل... سافر) أ(
  .فأكرمتهم.. ومعهحضر أخي ) ب(
 اعلىفسمي أحدمها حممداً ومسي اآلخر .. .وِلد خلالد) ج(
  

 أسئلة
 ، أحدمها مذكر:ثالني مب مثّل للمثىن؟ ما هو املثىن؟ رفع الكلمةعلىيف كم موضع تكون األلف عالمة 

  .واآلخر مؤنث
   

  نيابة النون عن الضمة
 

 ، أو ضِمري جمٍع، إذا اتصلَ ِبِه ضِمري تثِْنيٍة، يف الِفعِل املُضارع وأما النونُ فَتكُونُ عالَمة للرفع:قال
 .أو ضِمري املُؤنثَِة الْمخاطَبِة
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 وهو الفعل ، أن الكلمة اليت هي يف آخرها مرفوعة يف موضع واحدعلى تكون النون عالمة :وأقول
 ياء املؤنثة إىل أو املسند ، واو مجاعة الذكورإىلد  أو املسن، ألف االثنني أو االثنتنيإىلاملضارع املسند 

 .املخاطبة
 :فقولنا" أنتما تساِفراِن غَداً" وحنو ،"الصِديقََاِن يساِفراِن غداً" أِلِف االثنني فنحو إىلأما املسند 

 ،وت النون وعالمة رفعه ثُب،فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم" تسافران"وكذا " يسافران"
 . السكون يف حمل رفععلى مبين ،وألف االثنني فاعل

 دةَ كما يف على للداللة بالياء ألف االثنني قد يكون مبدوًءا إىلوقد رأيت أن الفعل املضارع املسنبيالْغ 
 . اخلطاب كما يف املثال الثاينعلى وقد يكون مبدوًءا بالتاء للداللة ،املثال األول

" أنتما يا ِهنداِن تساِفراِن غَداً ": وحنو،"اِهلنداِن تساِفراِن غَداً" ألف االثْنتني فنحو إىل وأما املسند
 . السكون يف حمل رفععلى مبين ، واأللف فاعل، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون:ثالنيفتسافران يف امل

 تأنيث علىون مبدوًءا إال بالتاء للداللة  ألف االثنتني ال يكإىلومنهم تعلم أن الفعل املضارع املسند 
  . أم كان حاضراً مخاطَباً كاملثال الثاين، سواٌء أكان غائباً كاملثال األول،الفاعل

أنتم يا " وحنو ،"الرجالُ الْمخِلصونَ هم الَِّذين يقُومونَ بواجبهم" واو اجلماعة فنحو إىلوأما املسند 
و ، وعالمة رفعه ثبوت النون، فعل مضارع مرفوع- ومثله تقومون -فيقومون "  ِبواجبكمقَوِمي تقُومونَ

 . السكون يف حمل رفٍْععلى مبين ،واو اجلماعة فاعل
 دوًءا إىلومنه تعلم أن الفعل املضارع املسندبكما يف ، الغيبةعلى للداللة بالياء هذه الواو قد يكون م 

 . كما يف املثال الثاين، اخلطابعلىبدوًءا بالتاء للداللة  وقد تكون م،املثال األول
 ، فعل مضارع مرفوع:فتعرفني" أنِت يا ِهند تعِرِفني واِجبِك" ياء املؤنثة املخاطبة فنحو إىلوأما املسند 

 . السكون يف حمل رفععلى مبين ، وياُء املؤنثة املخاطبة فاعل،وعالمة رفعه ثبوت النون
  . تأنيِث الفاعلعلى وهي دالة ، أالَّ مبدوًءا بالتاءالياء هذه إىل الفعلُ املسند وال يكون

 واو كذلك يكون مبدوًءا إىل واملسند ،الياء األلف يكون مبدوًءا بالتاء أو إىلفَتلَخص لك أن املسند 
 . ال يكون مبدوًءا إال بالتاءالياء إىل واملسند ،الياءبالتاء أو 
 ." الْخمسةَاَألفْعالَ" هذه األمثلة ى وتسم، وتقوِمني، وتقُومون، ويقُومون، وتقُومان،وماِن يقُ:ومثاهلا

 
  مترينات

 أي شيٍء يدل على مث بين ، فعالً من األفعال اخلمسة مناسباًالية ضع يف كلّ مكان من األمكنة اخل-1
 :حرف املضارعة الذي بدأته به
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 واِجبِك... أَنِت يا زينب) ه(       .النهِريف ... األوالد) أ(
 .الْجنِدي... الفَتاتان) و(     . أبناءهمعلى.. .اآلباُء)ب(
 .أوطانكم... أَنتم أيها الرجال) ز(    .ببطء... أنتما أيها الغالَمان) ج(
  .بالكُرِة.. .أنِت يا سعاد) ح(     .يف احلقل... هؤالَِء الرجال) د(
 : استعمل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة-2

يندؤاِن، تبلْعونَ،تعرزاِن، تدصحثّاِن، تدحونَ ، تِسرون،  تحبسونَ، يمدخِشئَاِن،تنت ،نيضرت . 
اجلميع كالما  واجعل مع ، ضع مع كل كلمة من الكلمات اآلتية فعالً من األفعال اخلمسةُ مناسباً-3
 :مفيدا

 هؤالِء ، انتم يا قوم، أنِت أيتها الفتاة، الرجال الذين يؤدون واجبهم، املُسِلمون، الِغلْمانُ،الطّاِلباِن
 . إذا خالفِت أوامر اهللا،التالميذ
 مع بيان كل ، واملرفوع بثبوت النون، واملرفوع بالواو، بين املرفوع بالضمة، واملرفوع باأللف-4
  : من بني الكلمات الواردة يف العبارات اآلتية،احد منهاو

مهدةُ ِعنوناملَص مهتبيلُوِك عالْم ابةُ،كُتاِعيالْو مهآذَنةُ، واِهدالش مهتأَلِْسنا اهللا، وهعضةٌ يةُ غَِريزاعجالش ، 
 املُتقُونَ ، وأَولُهما أَبلَغُ ِمن ثَانِيِهما، وِبالتحدِث ِبالِّلساِن، ِبِإظْهاِر النعمِة: الشكْر شكْراِن،ِلمن يشاُء ِمن ِعباِدِه

ونَ ِباهللا وِمنؤي الَّذِين ماآلِخراليومه . 
 

  أسئلة
 ؟االثنني ألف إىل مباذا يبدأُ الفعل املضارع املسند ؟ رفع الكلمةعلىيف كم موضع تكون النون عالمة 

 لكل ثالني مثِّل مب؟الياء مباذا يبدأُ الفعل املضارع املسند للواو أو ؟ أي شيٍء تدل احلروف املبدوء اعلىو
  ؟ ما هي األفعال اخلمسة.الياء إىل الواو وإىل األلف وإىلمن الفعل املضارع املسند 

 
  عالمات النصب 

 
 . وحذْف النوِن،الياء و، والكَسرةُ، واَألِلف،حةُ الْفَت: وِللنصِب خمس عالَماٍت:قال

 : الكلمة بأا منصوبةٌ إذا وجدت يف آخرها عالمة من مخس عالماٍتعلى ميكنك أن حتكم :وأقول
 . وحذْف النون،الياء و، والكسرة، األلف: وهي، وأربع فروع عنها، وهي الفتحة،واحدة منها أصلية

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفتحة ومواضعها
 

 ، وجمِع التكِْسِري، ِفي اِالسِم الْمفْرِد: فَاَما الفَتحةُ فَتكُونُ عالَمة ِللنصِب يف ثَالُثَِة مواِضع:قال
 . ولَم يتِصلُ ِبآِخِرِه شيٌء، ناِصبعليهوالِْفعِل الْمضاِرِع ِإذَا دخلَ 

 ، االسم املفرد: املوضع األول،نصوبة يف ثالثة مواضع أن الكلمة معلى تكون الفتحة عالمة :وأقول
 ومل يتصل بآخره ألف ، الفعل املضارع الذي سبقَه ناصب: واملوضع الثالث، مجع التكسري،واملوضع الثاين

 . وال نون نسوة، وال نون توكيد، وال ياء خماطبة، وال واو مجاعة،اثنني
قَابلْت "وحنو " يعللقيت " آخره يف حنوعلىحة تكون ظاهرة  والفت،أما االسم املفرد فقد سبق تعريفه

 واألول ، وعالمة نصبهما الفتحة الظاهرة، ومها منصوبان ألما مفعوالن، امسان مفردان: وهنداًيعلفَ" ِهنداً
 امسان :ى ولَيلَفالفَىت" ىحدثْت لَيلَ"وحنو " لَِقيت الْفَىت" : وتكونُ الفتحةُ مقَدرةً حنو،مذكر والثاين مؤنث
 األلف منع ظهورها على وعالمة نصبهما فتحة مقدره ، لكون كلِّ منهما واقع مفعوالً به؛مفردان منصوبان

 . واألول مذكر والثاين مؤنث،التعذر
" صاحبت الرجالَ" حنو ، آخرهعلى والفتحة قد تكون ظاهرة ،وأما مجع التكسري فقد سبق تعريفه أيضاً

 وعالمة نصبهما الفتحة ، لكوما مفعولني، فالرجال واهلنود جمعا تكسري منصوبان:"رعيت الْهنود "وحنو
﴾ وترى الناس سكَارى﴿:تعاىل  حنو قوله، وقد تكون الفتحة مقدرة، والثاين مؤنث، واألول مذكر،الظاهرة
 جمعا تكسري منصوبان؛ لكوما مفعولني، :و األيامىفَسكَارى ى﴾ األيام أَنِكحوا ﴿:تعاىل وحنو قوله

 . األلف منع من ظهورها التعذرعلىوعالمة نصبهما فتحة مقدرة 
 فنربح فعل مضارع منصوب ﴾ عاِكِفنيعليهلَن نبرح ﴿ :تعاىل وأما الفعل املضارع املذكور فنحو قوله

حنو ،حة مقدرة وقد تكون الفت، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،بلَن "عسِني أن ترسِدإىل ىيىفتسع"  املَج: 
 . األلف منع من ظهورها التعذرعلى وعالمة نصبه فتحة مقدرة ،فعل مضارع منصوب بأنْ

أو ياء " لَن تضِربوا"أو واو مجاعة حنو " لَن يضِربا" حنو ،فإن اتصل بآخر الفعل املضارع ألف اثنني
 ،منصوب بلَن" تضِرِبي"و " تضِربوا"و " تضِربا" فكُلٌّ من ،مل يكن نصبه بالفتحة"  تضِرِبيلَن" حنو ،مخاطَبة

 وستعرف ، السكُون يف حمل رفععلى فاعل مبين الياء واأللف أو الواو أو ،وعالمة نصبه حذف النون
 .توضيح ذلك فيما يأيت

 علىفهو مبين " واهللا لَن تذْهبن"أو خفيفة " ذْهبنواهللا لَن ت" حنو ،وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة
 .الفتح يف حمل نصب
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 السكون يف علىفهو حينئذ مبين " لَن تدِركْن املَجد إالَّ بالْعفَاِف" حنو ،وإن اتصل بآخره نون النسوة
 .حمل نصب

 
  مترينات

 : استعمل الكَِلمات اآلتية يف مجل مفيدة حبيث تكون منصوبة-1
 

 ، العذَارى، الغلمان، الفرس، القلم، البستان، الكتاب، النهر، احلديقة، األكرة، الطالب، الزهرة،احلقل
 . تسافر، يٍرتجي، يرضى، يشرب، اهلُدى،العصا
 
 واضبطه ، يف العبارات اآلتية اسماً مناسباً منصوباً بالفتحة الظاهرةالية ضع يف مكان من األمكنة اخل-2
  :بالشكل

 
 .فإن اهلذر عيب...الْزم) ز(     . أبنائهمعلىيعِطفون .. .إنَّ) أ(
 .عن التكلم يف الناس... احفَظْ) ح(   .ألنه يهذبك ويثقفك.. .أَطع) ب(
 .هو الذي يؤدي واجبه... إن الرجلَ) ط(     .ألا ربتك.. .احتِرم) ج(
 .أَورده املهالك.. .من أَطَاع) ى(     .قَبلَ أَنْ تحضرها.. .ذَاِكر) د(
 .ولَو يف غَيِر أَهِلِه... اعملْ) ك(   .فَإنك ذا تخدم وطَنك.. .أَد)ه(
 .يرض عنك اهللا.. .أَحِسن) ل(  فإنّ الْجنب الَ يؤخر اَألجل ... كُن) و(
  

  أسئلة
 أحدها :مثّل لالسم املفرد املنصوب بأربعة أمثلة ؟ النصبعلىيف كم موضع تكون الفتحة عالمة 
 وثالثها لالسم املفرد ، وثانيها لالسم املفرد املنصوب بفتحة مقدرة،لالسم املفرد املنصوب بالفتحة الظاهرة
مثِّل جلمع .  ورابعها لالسم املفرد املؤنث املنصوب بالفتحة املقدرة،املؤنث املنصوب بالفتحة الظاهرة

 مثّل للفعل املضارع املنصوب ؟ ينصب الفعل املضارع بالفتحةمىت صوب بأربعة أمثلة خمتلفة،التكسري املن
 إذا اتصل بآخر الفعل املضارع ؟ مباذا ينصب الفعل املضارع الذي اتصل به ألف اثنني. خمتلفنيثالنيمب

نون النسوة و سبقَه  مثّل للفعل املضارع الذي اتصل بآخره ؟املسبوق بناصب نونُ توكيد فما حكمه
  .ناِصب مع بيان حكمه
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 نيابة األلف عن الفتحة
 

وما أَشبه " رأَيت أَباك وأَخاك" نحو ، وأَما األِلف فَتكُونُ عالَمةً ِللنصِب يف األسماِء الْخمسِة:قال
ذِلك. 

 ، جراالياء إعراا بالواو رفعاً واأللف نصباً و و شرطَ، قد عرفْت فيما سبق األمساء اخلمسةَ:وأقول
ٌ  وجود األلف يف آخرهاعلىواآلن خنربك بأن العالمة الدالة  احتِرم " حنو ، أن إحدى الكلمات منصوبة

اكو " أَب"اكأَخ رصاِك"و" انموِري حو " ز"فَاك ظِّفاِله"و " ناِل ِلمذَا الْم ِرمتحل من فَكُ" الَ ت"أباك، 
 وعالمة نصبه ، ألنه وقع فيها مفعوالً به؛يف هذه األمثلة وحنوها منصوب"  وذا الْمال، وفاك، ومحاك،وأخاك

وليس لأللِف  إليهمضاف " الْمال" و ، وما بعده من الكاف، وكل منها مضاف،األلف نيابة عن الفتحة
 .موضع تنوب فيه عن الفتحة سوي هذا املوضع

  
  أسئلة

  . مثِّل لألمساء اخلمسة يف حال النصب بأربعة أمثلة؟يف كم موضع تنوب األلف عن الفتحة
  

  نيابة الكسرة عن الفتحة
 

 . وأَما الْكّسرةُ فَتكُونُ عالَمةً ِللنصِب يف جمِع املُؤنِث الساِلِم:قال
 نصب هذا على خنربك أنه ميكنك أن تستدلَّ  واآلن، قد عرفت فيما سبق جمع الْمؤنِث السامل:وأقول

فكُلٌّ من " ِإنَّ الْفَتياِت الْمهذَّباِت يدِركْن الْمجد" وذلك حنو قولك ،اجلمع بوجود الكَسرة يف آخره
 ولكون الثاين نعتاً ، لكون األول اسما ِألنّ؛ ومها منصوبان،مجع مؤنٍث ساملٌ" املهذبات"و " الفتيات"

 . وعالمة نصبهما الكَسرة نيابة عن الفتحة،وبللمنص
 .وليس للكَسرة موضع تنوب فيه تنوب فيه عن الفتحة سوي هذا املوضع

 
  مترينات

 : امجع املفردات اآلتيةَ مجع مؤنٍث ساملاً وهي-1
  .ى ذكر، الْحمام، املهذَّبة، املُدرسة،ى سعد، فاطمة،العاقلة
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 ، بشرط أن يكون يف موضع نصٍب،لتأنيث اآلتية يف مجلة مفيدة ضع كل واحد من مجوع ا-2
 : وهي،واضبطه بالشكل
 . ِذكْريات، الْحمامات، اللهوات، املُدرسات، سعديات، الفاطمات،العاقالت

 ،نث ساملاً مث امجع هذا املفرد مجع مؤ، مفردهاإىل فَرد كلَّ واحدة منها ، الكَِلمات اآلتية مثَنيات-3
  : وهي،واستعمل كل واحد منها يف مجلة مفيدة

  . احلمراوان، الرسالتان، الكاتبتان، الْحبلَيان،الزينبان
  

   عن الفتحةالياءنيابة 
 

 . فَتكُونُ عالَمةً ِللنصِب يف التثِْنيِة و الْجمِعالياء وأما :قال
قد عرفت مجع املذكر السامل و اآلن خنربك أنه ميكنك أن  وكذلك ،ى فيما مض قد عرفْت املثىن:وأقول

 يكُونُ ما قبلها مفتوحاً  يف املثىنالياء والفرق بينهما أن ، يف آخرهالياءتعرف نصب الواحد منهما بوجود 
 . يف مجع املذكر يكون ما قبلها مكْسوراً وما بعدها مفتوحاًالياء و،وما بعدها مكْسوراً

 
فكلٌ " تابيِن أحدمها يل واآلخر ألخياشتري أيب ِك"وحنو " نظَرت عصفُوريِن فوق الشجرة "فمثال املثىن

 املفتوح ما قبلها املكسور ما الياء وعالمة نصبه ،منصوب لكونه مفعوالً به" كتابني"و " عصفورين"من 
 . والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد، ألنه مثىن،بعدها

 علىنصحت اتهِدين باالنِكباِب  ": وحنو،"إن الْمتِقني لَيكِْسبونَ ِرضا ربِهم"كر السامل ومثال مجع املذ
 املكسور ما قبلها الياء لكونه مفعوالً به، وعالمة نصبه ؛منصوب" اتهدين"و " املتقني"فكُلٌّ من " املُذَاكرِة

 .ن عوض عن التنوين يف االسِم املفرد والنو، ألنه مجع مذكر سامل؛املفتوح ما بعدها
 

  مترينات
  : وهي، وامجع منها ما يصح أن يجمع مجع مذكر ساملاً، الكلمات اآلتية مفردة فَثَنها كلها-1

 .ى املُصطَف، القاضي، النِمر، الكاتب، بكر، السبع، فاطمة،حممد
 ، واضبطه بالشكل الكامل،يكون منصوباً استعمل كل مثين من املثنيات اآلتية يف مجلة مفيدة حبيث -2
 :وهي

 . املُصطَفَياِن، القاِضياِن، النِمراِن، الكاِتبان، السبعان، البكراِن، الفاطمتان،احملمدان
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 ،استعمل كل واحد من اجلموع اآلتية يف مجلة مفيدة حبيث يكون منصوباً واضبطه بالشكل الكامل
  :وهي

  . املُصطفَون، الكاتبون، العاقلون، الْمفْتونَ،الراشدون
  

  نيابة حذف النون عن الفتحة
 

 . وأمّا حذْف النوِن فَيكُون عالَمةً ِللنصِب يف األفْعاِل الْخمسِة اليت رفْعها بثَباِت النوِن:قال
ف نصب كل واحد  واآلن خنربك أنه ميكنك أن تعر، قد عرفت مما سبق ما هي األفعال اخلمسة:وأقول

يسرين أن  ": ومثاهلا يف حالة النصب قولُك،منهما إذا وجدت النون اليت تكون عالمةَ الرفِْع محذوفَة
كُموسفَظُوا درحوحنو."ت :" اِتِهماِجبِملُوا يف وهالَى أن يالْكَس ين ِمنؤِلميهملوا"و" حتفظوا" فكلٌّ من ،"ي "

 منصوب السكون يف حمل علىو واو اجلماعة فاعل مبين ، وعالمة نصبه حذف النون،بأنْفعلٌ مضارع 
 .رفع

يؤِلمِني أَنْ  ": حنو،واملتصل بياء املخاطبة" يسرين أنْ تناالَ رغَباِتكُما" حنو ،وكذلك املتصل بألف االثْنني
 . وقد عرفْت كيف تعِربهما،"تفَرِطي يف واِجِبِك

 
  اتمترين

  : واضبطها بالشكل، يف مجل مفيدة،ى ومنصوبة مرة أخر، استعمل الكلمات اآلتية مرفوعة مرة-1
 ، اآلداب، املغامن، االبساتني، اجلمل، احلديقة، الفيل، النهر، النِمر، الدواة، القلَم، القرطاس،الكتاب

 ، املروءة، العلم، أخوك، اآلباُء،ون املعلم، األساتذة، اِإلخوان، الوالدات، العفيفات، الصداقات،يظهر
 . يلعبان، تقومان، املُتقُون، الزراع، املؤمنون، األصدقاء، أبوك،الصديقان

  
  أسئلة

 يف كم موضع يكون حذف النون ؟ عالمة للنصبالياء تكون مىت ؟ تكون الكسرة عالمة للنصبمىت
 مثّل لألفعال اخلمسة املنصوبة ، واحداً منهما وأعربثالني مثّل جلمع املؤنث املنصوب مب؟عالمةً للنصب

 مثّل جلمع املذكر السامل املرفوع ،ثالني مثّل جلمع املذكر السامل املنصوب مب،بثالثة أمثلة وأعرب واحداً منها
  .ثالني مثّل لألفعال اخلمسة املرفوعة مب،ثالني مثّل للمثين املرفوع مب،ثالني مثّل للمثين املنصوب مب،ثالنيمب
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 عالمات اخلفض
  

 .، والْفَتحةالياء الْكَسرةُ، و: وِللْخفِْض ثَالَثُ عالَماٍت:قال
 وهي ، األول الكسرة: ميكنك أن تعرف الكلمة خمفوضةٌ إذا وجدت فيها واحداً من ثالثة أشياء:وأقول

ل واحد من هذه األشياء  ولك؛ ومها فَرعاِن عن الكسرة،الفتحة  والثالث،الياء والثاين ،األصل يف اخلفض
 . سنذكر لك مواضعها تفصيالً فيما يلي،الثالثة مواضع يكون فيها

 
  الكسرة ومواضعها 

 
 وجمِع ، يف االسِم الْمفْرِد الْمنصِرِف: فأَما الْكَسرةُ فَتكُونُ عالَمةً ِللْخفِْض يف ثَالَثَِة مواِضع:قال

 . وجمِع املُؤنِث الساِلم،التكِْسِري املُنصِرِف
 . أن االسم خمفوضعلىللكسرة ثالثة مواضع تكون يف كل واِحٍد منها عالمةً : وأقول

 أن الصرف : كونه منصرفاًمعىن و، كونه مفرداًمعىن وقد عرفت ، االسم املفرد املنصرف:املوضع األول
استفَدت ِمن "وحنو " ٍيعلرِضيت عن "وحنو "  محمٍدىلإسعيت " حنو ، هو التنوين: والصرف،يلحق آِخره
 عليه،خمفوض لدخول حرف اخلفض " على"و " حممد"فكل من " أَعجبِني خلُق بكٍْر"وحنو " معاشرِة خاِلٍد

 وعالمة خفضه إليه،خمفوض ِإلضافة ما قبله "  وبكر،خالد" وكل من ،وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة
 . ِللُحوِق التنوين هلا،أمساء مفردة، وهي منصرفة:  وخالد وبكريعل وحممد و،كسرة الظاهرة أيضاًال

 وعرفت يف املوضع ، مجع التكسريمعىن وقد عرفت مما سبق ، مجع التكسري املنصرف:واملوضع الثاين
" ِضيت عن أصحاٍب لَنا شجعاٍنر"وحنو " مررت ِبِرجاٍل ِكراٍم" وذلك حنو ، كونه منصرفاًمعىناألول هنا 
 وكل ، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرةعليه،خمفوض لدخول حرف اخلفض " رجال و أصحاب"فكل من 

 ورجال ، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة أيضاً،خمفوض ألنه نعت للمخفوض"  وشجعان،كرام"من 
 .وق التنوين هلا للح؛ وهي منصرفة، مجوع تكسري:وأصحاب وكرام وشجعان

نظَرت " وذلك حنو ، مجع املؤنث الساملمعىن وقد عرفت فيما سبق ، مجع املؤنث السامل:واملوضع الثالث
 لدخول ؛خمفوض"  ومسلمات،فَتياٍت"فكل من " رِضيت عن مسِلماٍت قَاِنتاٍت" وحنو ،" فَتياٍت مؤدباٍتإىل

 ألنه تابع ؛خمفوض"  وقانتات،مؤدبات" وكل من .ة الظاهرة وعالمة خفضه الكسرعليه،حرف اخلفض 
 : وقانتات، ومؤدبات، ومسلمات، فتيات: وكل من، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة أيضاً،للمخفوض

 .مجع مؤنث سامل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 أسئلة

 ؟ كون االسم مفرداً منصرفاًمعىن ما ؟ خفض االسمعلىما هي املواضع اليت تكون الكسرة فيها عالمة 
 وكذلك جلمع التكثري ، مثّل لالسم املفرد املنصرف ارور بأربعة أمثلة؟ كونه مجع تكسري منصرفامعىنما 

   .ثالني مثّل جلمع املؤنث السامل ارور مب،املنصرف ارور
  

  الياءنيابة الكسرة عن  
 

 . والْجمِع، ويف التثِْنيِة، األسماِء الْخمسِة يف: فَتكُونُ عالَمةً ِللْخفِْض يف ثَالَثَِة مواِضعالياء وأَما :قال
 . أنَّ االسم خمفوضعلى للياء ثالثةُ مواضع تكون يف كل واحٍد منها دالة :وأقول

 علىسلِّم " وذلك حنو ، وعرفت شروطَ إعراا مما سبق، وقد عرفتها، األمساء اخلمسة:املوضع األول
الَ تكُن مِحبا لذي املال إالَّ "وحنو "  صوِت أِخيك األكِْربعلىالَ ترفَع صوتك " وحنو "أِّبيك صباح كلِّ يوٍم

 وعالمة عليه، لدخول حرف اخلفض ؛خمفوض"  وذي املال، وأخيك،أبيك"  فكل من"أن يكون مؤدباً
 ، الفتح يف حمل خفضعلى مبين إليه وهي مضاف ، والكاف يف األولَيِن ضمري املخاطَب،الياءخفضه 
 . جمرور بالكسرة الظاهرة، أيضاًإليهيف املثال الثالث مضاف " املال"وكلمة 

 ،اجلنديني"فكل من "  الصِديقَيِنعلىسلَّم " وحنو ،" الْجنِدييِنإىلانظُر " وذلك حنو ، املثىن:املوضع الثاين
 ، املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدهاالياء خفضه  وعالمةعليه، لدخول حرف اخلفض ؛خمفوض" والصديقني
 . اثننيعلى ألنه دال ؛ىمثن"  و الصديقني،اجلنديني"وكل من 

"  املُسِلِمني الْخاِشِعنيإىلنظَرت " وحنو ،"رِضيت عِن الْبكْرين" حنو ، مجع املذكر السامل:املوضع الثالث
 املكسور ما الياء وعالمة خفضه عليه،دخول حرف اخلفض  ل؛خمفوض"  واملسلمني،البكرين"فكل من 

 . وكل منهما مجع مذكر سامل،قبلها املفتوح ما بعدها
 

  مترين
 :ى ومنصوباً يف األخر، ضع كُلَّ فعل من األفعال اآلتية يف مجلتني حبيث يكون مرفوعاً يف أحدمها-1

 . تضيء، يشرب، يمحو، يركب، ينظف، يبين،جيري
 حبيث يكون مرفوعاً يف إحداها ومنصوباً يف الثانية ، اسٍم من األمساء اآلتية يف ثالث مجل ضع كلَّ-2

 : واضبط ذلك بالشكل،وخمفوضا يف الثالثة
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 ، اجلندي، الرجالَِن، التلميذان، األصدقاء، األم، الفاكهة، القطار، الكتاب، أسنانك، إخوتك،والدك
 . املهذبات، املهِملُ، النشاط، االستحمام، النيل، الورد، التاجر،تياِن الفَ، اجلنديان، صديقك، أخوك،الفتاة
  

  أسئلة
 و مجع املذكر يف  ما الفَرق بني املثىن؟ خفض االسمعلى فيها عالمة الياءما هي املواضع اليت تكون 

 مثّل لألمساء .ثلة أيضاً مثّل جلمع املذكر املخفوض بثالثة أم؟ املخفوض بثالثة أمثلة مثّل للمثىن؟حالة اخلفض
  .اخلمسة بثالثة أمثلة يكون االسم يف كل واحد منها خمفوضاً

   
  نيابة الفتحة عن الكسرة 

 
 . وأَما الْفَتحةُ فَتكُونُ عالَمة ِللْخفِض يف االسِم الِذي ال ينصِرف:قال

  .ذي ال ينصرف وهو االسم ال، خفض االسمعلى للفتحة موضع واحد تكون عالمة :وأقول
الذي أشبه  ": واالسم الذي ال ينصرف هو، وهو التنوين، أنه ال يقْبلُ الصرف: كونه ال ينصرفمعىنو

 أو وجد فيه علَّة ،عىن املإىل واألخرى ترجع ، اللفظإىل إحدامها ترجع :الفعل يف وجود علتني فرعيتني
 ."واحدة تقوم مقَام الِعلَّتِني

 ، العلَِميةُ األوىل: اثنتان لَيس غَيرعىن املإىل الفرعية وهي راجعة على توجد يف االسم وتدلُّ و العلل اليت
 والبد من وجود واحدة من هاتني العلتني يف االسم املمنوع من الصرف بسبب وجود ،والثانية الوصفية

 .علتني فيه
 التأنيث : وهي، اللفظ يف ست ِعلٍَلإىلجعة  الفرعية وتكون راعلىوالعلل اليت توجد يف االسم وتدل 

 والبد من وجود واحدة من ، والعدلُ، ووزنُ الِْفعِل،وزيادة األلف والنون ، والتركيب، والْعجمة،بغري ألف
 زيادة األلف : وهي، وأما مع الوصفية فال يوجد منها إال واحدةٌ من ثالث،هذه العلل مع وجود العلمية فيه

 . و وزن الفعل أو العدلأ،والنون
 . ومحزة، وزينب، فاطمة:فمثال الْعلَِمية مع التأنيث بغري ألف

 . وإبراهيم، ويعقوب، إدريس:ومثالُ العلمية مع العجمة
 . ورامهرمز، وبزرجِمهر، وقَاِضيخانُ، وبعلَبك، معِديكَِرب:ومثالُ العلمية مع التركيب
 ، وسفْيانُ، وسحبانُ، وعفّانُ، وغَطَفَانُ، وعثْمانُ، مروانُ:دة األلف والنونومثال العلمية مع زيا

 . وعدنانُ، وقَحطَانُ،وِعمرانُ
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 . وتدمر، وتغِلب، ويزيد، ويشكُر، أحمد:ومثال العلمية مع وزن الفعل
 . ومضر، وقَزح، وجمح، وزحلُ، وهبلُ، وقُثَم، وزفَر، عمر:ومثالُ العلمية مع العدل

  
 . ويقْظَانُ، وشبعانُ، ريانُ:ومثالُ الوصفية مع زيادة األلف والنون

 ، وثُالَثُ، مثْني: ومثالُ الوصفية مع العدل. وأَجملُ، وأَفْضلُ، أَكْرم:ومثالُ الوصفية مع وزن الفعل
اعبرو،رأُخو .  
  
 ألف التأنيث ، صيغة منتهي اجلموع:أما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتني فهماو

 .املقصورة أو املمدودة
 أن يكون اِالسم مجع تكسري، وقد وقع بعد ألف تكثريه حرفان :أما صيغة منتهي اجلموع فضاِبطُها

 ، أو ثالثةُ أحرف وسطُها ساكن، وطَواِمثَ، وحواِئض،وأماِثلَ ، وأماِجد، وأَفاِضلَ، ومناِبر، مساِجد:حنو
 . وقَناديل، وعصافري، مفَاِتيح:حنو

 . ودعوى، ودنيا،ى وقُصو،ى حبلَ:وأما ألف التأنيث املقصورة فنحو
 . وعلَماء، ناِفقَاء، كحالَء، وبيضاء، وحسناء، ودعجاء، حمراء:وأما ألف التأنيث املمدودة فنحو

 
 ، بالفتحة نيابة عن الكسرة، ويخفَض، ال جيوز تنوينه، وكذا ما أشبهها،فكلُّ ما ذكرناه من هذه األمساء

 :فكل من إبراهيم وعمر" رِضي اهللا عن عمر أمري املؤمنني ":وحنو"  إبراِهيم خِليِلهعلى اهللا ىصلَّ ":حنو
 ألن كل واحد منهما ؛ وعالمة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرةعليه،حرف اخلفض  لدخول ؛خمفوض

 . العلمية و العدلُ: واملانع من صرف عمر، واملانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمةُ،اسم ال ينصرف
 ذلك الباقيعلىوِقس . 

 ، اسم بعدهإىلوأال يضاف " أل"اً من خالي أن يكون :ويشترط خلفض اِالسم الذي ال ينصرف بالفتحة
مررت  ": وحنو﴾وأَنتم عاِكفُّونَ ِفي املَساِجِد﴿ :تعاىل  حنو قوله،فإن اقترن بأل أو أُضيف خِفض بالكسرة

 ."حبسناِء قُريٍش
 

  
  مترين

  : بين األسباب اليت توجب منع الصرف يف كل كلمة من الكلمات اآلتية-1
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بنيز،ضم ر،فوسي ،إبراهيم ،دمأح ِمن مك، أكْرلَبعان، بيغاليق ، ران،مساء، حوراشا، عيند .  
 حبيث تكون يف إحدامها جمرورة بالفتحة نيابة عن ، ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلتني-2

 .الكسرة، ويف الثانية جمرورة بالكسرة الظاهرة
 . يقظان،أجملُ ، أماِثل،دعجاء

 مث بني السبب يف ، من اجلمل اآلتية امساً ممنوعاً من الصرف واضبطه بالشكلايل ضع يف املكان اخل-3
 :منعه

 
 ...هذه الْفَتاةُ) ه(       .مع أِخيك.. .ساِفر) أ(
 .يظْهر بعد املطِر.. .)و(      .. .خير ِمن.. .)ب(
 .عليهفَتصدقْت . .مررت ِبِمسِكٍني) ز(    .. .ِمنزاِئرةٌ .. .كانت ِعند) ج(
  النجاةَإىل... املسيءإىلاِإلحسانُ ) ح(    مسِجد عمٍرو أقْدم ما ِبِمصر )د(
اءعلىنعطف .. .)ط(          .. .ِمنالْفُقَر . 
  

 أسئلة
ما  ؟ كون االسم ال ينصرفمعىنو ما  ؟ خفض االسمعلىما هي املواضع اليت تكون الفتحة فيها عالمةً 

 كم ِعلَّة ؟ اللفظإىل ما هي العلل اليت ترجع ؟عىن املإىلهو االسم الذي ال ينصرف؟ ما هي العلل اليت ترجع 
 ما مها العلَّتاِن اللتاِن تقوم ؟ كم علة من العلل اللفظية توجد مع العلمية؟من العلل اللفظية توجد مع الوصفية

 ، والعلمية، والوصفية والعدل، مثِّلْ السم ال ينصرف لوجود العلمية والعدل؟نيالواحدة منهما مقام علت
 ، والوصفية ووزن الفعل، والعلمية والتأنيث، والوصفية و زيادة األلف والنون،وزيادة األلف والنون
  .والعلمية والعجمة

  
 عالمتا اجلزم  

 
 .ف والْحذْ، السكُونُ: وِللْجزِم عالَمتاِن:قال

 ، السكون: األول؛ الكلمة بأا جمزومة إذا وجدت فيها واحداً من أمرينعلى ميكنك أن حتكم :وأقول
 ولكل واحد من هاتني العالمتني ، وهو العالمة الفرعية، احلذف: والثاين،وهو العالمة األصلية للجزم
  :مواضع سنذكرها لك فيما يلي
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  موضع السكون

 
 .ونُ فَيكُونُ عالَمةً ِللْجزِم يف الِْفعِل الْمضاِرع الصحيح اآلخر فَأَما السكُ:قال

 وهذا املوضع هو الفعل ، أن الكلمة جمزومةٌعلى للسكون موضع واحد يكون فيه عالمةً :وأقول
 كونه صحيح اآلخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثالثة اليت هي معىن و،املضارع الصحيح اآلخر

 .الياءالواو واأللف و
 

لَم يلْعب "فإذا قلت "  ويسألُ، ويعد، ويساِفر، وينجح،يلْعب"ومثال الفعل املضارع الصحيح اآلخر 
 "لَم يسألْ بكْر اُألستاذَ"و " لَم يِعد إبراهيم خاِلداً بشيء"و " لَم يساِفر أخوك"و " لَم ينجح بِليد"و " يعل

وكل واحٍد ، وعالمة جزمه السكونعليه،" مل" لسبق حرف اجلزم الذي هو ،فكلٌّ من هِذه األفعال جمزوم 
 .من هذِه األفعال فعلٌ مضارع صحيح اآلخر

 
 مواضع احلزف

 
مسِة  ويف األفْعاِل الْخ، وأما الْحذف فيكُونُ عالَمةً للجزِم يف الِْفعل الْمضارع الْمعتل اآلِخر:قال

  .اليت رفْعها بثباِت النوِن
 . جزِم الكلمةعلى للحذف موضعان يكون يف كل واحٍد منهما دليالً وعالمة :وأقول

 كونه معتلَّ اآلخر أنَّ آخره حرف من حروف العلة معىن و،الفعل املضارع املعتلُّ اآلِخِر :املوضع األول
 ،ىهو وي،ى ويرض،يسعى"ثال الفعل املضارع الذي آخره ألف  فم؛الياءالثالثة اليت هي األلف والواو و

"  وينبو، ويقْسو، ويسمو، ويبلُو، ويرجو،يدعو" ومثال الفعل املضارع الذي آخره واو 4"ىبقَي و،وينأَى
 :، فإذا قلت" ويهِدي، ويلِْوي،يحيي ِو، ويستغِشي، ويقِْضي،يعِطي"ومثالُ الفعل املضارع الذي آخره ياَء 

 والفتحةُ ، وعالمة جزمه حذف األلفعليه، لسبق حرف اجلزم ؛جمزوم" يسع"فإن "  ادإىل يعل يسع مل"
فعل " يدع"فإن "  احلقإىللَم يدع محمد إال  ": وإذا قلت، وهو فعل مضارع معتل اآلخر،اعليهقبلها دليل 

وإذا قلت،اعليه والضمة قبلها دليل ، وعالمة جزمه حذف الواوعليه،سبق حرف اجلزم  ل؛مضارع جمزوم : 

                                                
  .)اِإلمالء( وإمنا تكتب األلف ياء لسبب تعرفه يف رسم احلروف ؛أنت تنطق ذه األفعال فتجد آخرها يف النطق ألفاً 4
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 وعالمة جزمه حذف عليه،فعلٌ مضارع جمزوم لسبق حرف اجلزم " يعِط"فإن " لَم يعِط محمد إال خالداً"
 . ذلك أخوااعلى وِقس ،اعليه والكسرة قبلها دليل الياء

 ، وتضربان،يضربان" ومثاهلا ، وقد سبق بيانها، اخلمسة اليت ترفع بثبوت النون األفعال:املوضع الثاين
 "م تضِرِبيلَ و، ولَم تضِربوا، ولَم يضِربوا،و ِلم تضِربا ،لَم يضِربا"تقول "  وتضربني، وتضربون،ويضربون

 وعالمة جزمه عليه،" مل"لذي هو  لسبق حرف اجلزم ا؛لكل واحد من هذه األفعال فعل مضارع جمزوم
 . السكون يف حمل رفععلى مبين ، فاعلالياء واأللف أو الواو أو ،حذف النون

 
  مترينات

 ، حبيث يكون يف كل واحدة منها مرفوعاً، استعمل كل فعل من األفعال اآلتية يف ثالث مجل مفيدة-1
 :شكل التام يف كل مجلة واضِبطْه بال، ويف الثالثة جمزوماً،ويف الثانية منصوباً

ِربضاِن،يرصنت ،اِفِرينسو، تندون، يحبرِري، تتشقَ، يبِبقَاِن،ى يسي . 
  :مث بين عالمة إعرابه، من اجلمل اآلتية فعالً مضارعاً مناسباًايل ضع يف املكان اخل-2
 ..فالإذا أساءك بعض إخوانك ) ح(      . نفسه ووطنهإىل.. .الكسول) أ(
  .إخوتك.. .يسرين أن) ط(    . املَجد إال بالعمل واملثابرة... لَن) ب(
 ...إن أديت واجبك) ي(    . لفرح صديقه.. الصديق املخلص) ج(
 .أيب أمس...مل) ك(       .أباهما...الفتاتان اتهدتان)د(
  .واجبك... أنِت يا زينب) ل(       .وطنهم... الطالب ادون) ه(
 ...إذا زرتموين) م(    . بزيارتكم... أنتم يا أصدقائي) و(
 ...مهما أَخفَيتم) ن(      ... من عِملَ اِخلير فإنه) ز(
  

 أسئلة
ً للجزم؟ما هي عالمات اجلزم  يف كم موضع يكون احلذف ؟ يف كم موضع يكون السكون عالمة

 ما هو الفعل ،ثِّل للفعل الصحيح اآلخرة بعشرة أمثلة ما هو الفعل الصحيح اآلخر؟ م؟ اجلزمعلىعالمة 
 مثّل للفعل ،وكذلك الفعل الذي آخره واو  مثِّل للفعل املعتل الذي آخره ألف خبمسة أمثلة،؟املعتل اآلخر

 مثّل لألفعال اخلمسة ازومة ؟ مباذا جتزم األفعال اخلمسة؟ ما هي األفعال اخلمسة،ثالنيالذي آخره ياُء مب
  .ة أمثلةخبمس
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 املعربات
 

 .وِفرح بالْبرع يمسِق، واِتكَرح بالْبرع يمسِق: انمات ِقسبرعاملُ) لُصفَ: (قال
 حكم ما سبق تفصيله يف  5ذا الفصل أن يبني على وجه اإلمجال- رمحه اهللا -أراد املؤلف : وأقول

االسم املفرد، ومجع :  اإلعراب تفصيالً مثانية، وهيمواضع اإلعراب، واملواضع اليت سبق ذكر أحكامها يف
التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء، واملثىن، ومجع املذكر السامل، 

القسم :  تنقسم إىل قسمني-واألمساء اخلمسة، والفعال اخلمسة، وهذه األنواع اليت هي مواضع اإلعراب 
 .كات، والقسم الثاين يعرب باحلروف، وسيأيت بيان كل نوع منها تفصيالًاألول يعرب باحلر

 
  باحلركاِتبرعاملُ

 
، ِماِل السِثؤن املُعمج، وِريِسكْ التعمج، ودرفْم الْماالس: اِءيش أَةُعبر أَاِتكَرح بالْبرعي يِذالَّفَ: قال

الِفواملُلُع اِرضلَي ِذ الَّعمي رِهآِخ ِبلُِصتش ٌءي. 
الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق ا السكون، وقد علمت أن املعربات : احلركات ثالثة، وهي: وأقول
قسم يعرب باحلركات، وقسم يعرب باحلروف وهذا شروع يف بيان القسم األول الذي : على قسمني

  :يعرب باحلركات، وهو أربعة أشياء
فعل ماض مبين : فذاكر"  الدرسذاكر حممد: "من قولك" الدرس "و" حممد"مثاله  االسم املفرد، و- 1

مفعول : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس: على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وحممد
 .اسم مفرد" الدرس"و " حممد"به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكلُ من 

فعل : فحفظ" حفظ التالميذ الدروس: "من قولك" الدروس"و " التالميذ"مثاله  مجع التكسري، و- 2
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، : ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، التالميذ

 .مجع تكسري "لدروسالتالميذ، وا"مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من : والدروس
3 -خشع املؤمنات يف الصلوات: "من قولك" الصلوات"، و "املؤمنات" املؤنِث الساملُ، ومثاله  مجع "
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : املؤمنات فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب،: فخشع

نات، املؤم"جمرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وكل من : الظاهرة، ويف حرف جر، الصلوات
 .مجع مؤنث سامل" والصلوات

                                                
  .فصلها فيما سبق لتفهم، وأمجلها هنا لتحفظ 5
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: فيذهب" يذهب حممد: "من قولك" يذهب" الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء، ومثاله - 4
فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وحممد فاعل مرفوع 

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
  

   عنهجر، وما خاحلركاِت بعرب ما ي يف إعراِباألصلُ
 

 ن عجرخ، ووِنكُ بالسمزجت وِةرس بالكَضفَخت، وِةحت بالفَبصن و ت،ِةم بالضعفَروكلها ت: قال
، ِةحت بالفَضفَخي فِرصن يي الَِذ الَّمساِال، وِةسر بالكَبصن ياملُِث السنؤ املُعمج: اَءيش أَةُثَالَ ثَكِلذَ
الِفواملُلُع اِرضاملُع عاالِخلُّت ر يجزمِهِر آِخِفذْ حب. 

أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، وختفض : األصل يف األشياء األربعة اليت تعرب باحلركات: وأقول
 .بالكسرة، وجتزم بالسكون

يسافر : "يها، فرفع مجيعها بالضمة، ومثاهلافأما الرفع بالضمة فإا كلها قد جاءت على ما هو األصل ف
فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه : فيسافر" حممد واألصدقاء واملؤمنات

مرفوع ألنه معطوف على املرفوع، وعالمة رفعه الضمة : الضمة الظاهرة، وهو اسم مفرد، واألضقاء
 .الظاهرة، وهو مجع مؤنث سامل

بالفتحة فإا كلها جاءت على ما هو الصل فيها، ما عدا مجع املؤنث السامل، فإنه ينصب وأما النصب 
فعل مضارع منصوب : فأخالف" لن أخالف حممداً والصدقاء واملؤمنات"بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومثاهلا 

ة أيضاً، وهو الفتحة الظاهرة، وحممداً مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهر بلن، وعالمة نصبه
منصوب ألنه معطوف على املنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : اسم مفرد كما علمت، واألصدقاء

أيضاً، وهو مجع تكسري كما علمت، واملؤمنات منصوب، ألنه معطوف على املنصوب أيضاً، وعالمة نصبه 
 .الكسرة نيابة عن الفتحة، ألنه مجع مؤنث سامل

ا كلها قد جاءت على ما هو األصل فيها، ما عدا الفعل املضارع، فإنه ال وأما اخلفض بالكسرة فإ
مررت : "خيفض أصالً، وما عدا االسم الذي ال ينصرف، فإنه خيفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومثاهلا

خمفوض بالباء، : فعل وفاعل، والباء حرف خفض، وحممد: فمررت" محدأاملؤمنات، ووالرجال، ومبحمد، 
خمفوض، ألنه معطوف : ضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت، والرجالوعالمة خف

: على املخفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو مجع تكسري منصرف كما عرفت أيضاً، واملؤمنات
خمفوض، ألنه معطوف على املخفوض أيضاً، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة وهو مجع مؤنث سامل كما 
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خمفوض ألنه معطوف على املخفوض أيضاً، وعالمة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، : ضاً، وأمحدعرفت أي
 .ألنه اسم ال ينصرف، واملانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل

فأنت تعلم أن اجلزم خمتص بالفعل املضارع، فإن كان صحيح اآلخر فإن جزمه  بالسكون وأما اجلزم
فعل : حرف نفي وجزم وقلب، ويسافر: فلم" مل يسافر خالد: "زم، ومثالهبالسكون كما هو األصل يف اجل

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وإن كان : مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه السكون، وخال
مل يقض  "و" مل يدع "و" مل يسع بكر: "الفعل املضارع معتل اآلخر كان جزمه حبذف حرف العلة، ومثاله

ا، عليهوالضمة قبلها دليل  "يدع" ا، وحذف الواو منعليهوالفتحة قبلها دليل " يسع"فكل من " عليهما 
 .اعليهوالكسرة قبلها دليل  "يقض" من الياءوحذف 

 
 املعربات باحلروف

 
التثنية، ومجع املذكر السامل، واألمساء اخلمسة، واألفعال : والذي يعرب باحلروف أربعة أنواع: قال

 .فعلنييفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وت: اخلمسة، وهي
الشياء اليت تعرب باحلروف، واحلروف اليت تكون عالمة على : القسم الثاين من املعربات: وأقول

 :، والنون، والذي يعرب ذه احلروف أربعة أشياءالياءاأللف والواو و: اإلعراب أربعة، وهي
 ،"املصران، واحملمدان، والبكران، والرجالن" التثنية، واملراد ا املثىن، ومثاله - 1
 ،"املسلمون، والبكرون، واحملمدون" مجع املذكر السامل، ومثاله - 2
 ،"أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذو مال: " األمساء اخلمسة وهي- 3
 ".يضربان، وتكتبان، ويفهمون، وحتفظون، وتسهرين: " األفعال اخلمسة ومثاهلا- 4

  ب كل واحد من هذه الشياء األربعة تفصيالًوسيأيت بيان إعرا
 

  
  

  إعراب املثىن
 

 .بالياءفأما التثنية فترفع باأللف، وتنصب وختفض : قال
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املثىن كما علمت، وقد عرفت فيما : ، وهي"التثنية"األول من األشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول
 .سبق تعريف املثىن
 املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها بالياءينصب وخيفض أن يرفع باأللف نيابة عن الضمة، و: وحكمه

 نون تكون عوضاً عن التنوين الذي يكون يف الياءنيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد األلف أو 
 .االسم املفرد، وال حتذف هذه النون إال عند اإلضافة

مرفوع ألنه " ورجالن"، "ضيانالقا"فكل من " حضر القاضيان، وقال رجالن"فمثال املثىن املرفوع 
 .فاعل، وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة، ألنه مثىن، النون عوض عن التنوين يف االسم املفرد

منصوب، " واملتكاسلني"، "املؤدبني"فكل من " أحب املؤدبني، وأكره املتكاسلني"ومثال املثىن املنصوب 
لها املكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ألنه مثىن، والنون  املفتوح ما قبالياءألنه مفعول به، وعالمة نصبه 
 .عوض عن التنوين يف االسم املفرد

خمفوض،  "الفارسني والفرسني"فكل من " نظرت إىل الفارسني على الفرسني"ومثال املثىن املخوض 
 الكسرة، ألنه  املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة عنالياء، وعالمة خفضه إليهلدخول حرف اخلفض 

 .مثىن، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
 

  إعراب مجع املذكر السامل
 

 .بالياءوأما مجع املذكر السامل فريفع بالواو، وينصب وخيفض : قال
وقد عرفت فيما سبق تعريف مجع " مجع املذكر السامل"الثاين من الشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول

 املكسور ما قبلها املفتوح ما بالياءوينصب وخيفض  أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة: هوحكم .املذكر السامل
 نون تكون عوضاً عن التنوين يف االسم الياءبعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الواو أو 

 .املفرد، وحتذف هذه النون عند اإلضافة كنون املثىن
و " املسلمون"فكل من " أفلح اآلمرون باملعروف"و " حضر املسلمون "فمثال مجع املذكر السامل املرفوع

مرفوع ألنه فاعل وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن " اآلمرون"
 .التنوين يف االسم املفرد

رضي اهللا عن  "و" احترمت اآلمرين باملعروف" و" رأيت املسلمني"ومثال مجع املذكر السامل املنصوب 
 الياء، وعالمة خفضه عليهخمفوض، لدخول حرف اخلفض " املؤمنني"، "اآلمرين"فكل من " املؤمنني

 .املفتوح ما بعدها، ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد املكسور ما قبلها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 إعراب األمساء اخلمسة

 
 .بالياء وتنصب باأللف، وختفض وأما األمساء اخلمسة فترفع بالواو،: قال

وقد سبق بياا وبيان شروط إعراا  "األمساء اخلمسة"الثالث من األشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول
 .هذا اإلعراب
 نيابة عن بالياءأن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب باأللف نيابة عن الفتحة وختفض : وحكمها
 .الكسرة

و " أبوك"فكل من " حضر أبوك من سفره"و " إذا أمرك أبوك فأطعه"ملرفوعة فمثال األمساء اخلمسة ا
مرفوع، ألنه فاعل، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف مضاف " أخوك"
 .، مبين على الفتح يف حمل خفضإليه

أباك وأخاك منصوب، ألنه مفعول فكل من " أطع أباك، وأحبب أخاك"ومثال األمساء اخلمسة املنصوبة 
، مبين على الفتح إليهبه، وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف مضاف 

 .يف حمل جر، كما سبق
فكل من أبيك وأخيك خمفوض، " استمع إىل أبيك، أشفق على أخيك"ومثال األمساء اخلمسة املخفوضة 

 نيابة عن الكسرة، ألنه من األمساء اخلمسة، والكاف الياءالمة خفضه ، وععليهلدخول حرف اخلفض 
 . كما سبقإليهمضاف 

 
 إعراب األفعال اخلمسة

 
 .وأما األفعال اخلمسة فترفع بالنون، وتنصب وجتزم حبذفها: قال

 وقد عرفت فيما سبق حقيقة األفعال" األفعال اخلمسة"الرابع من األشياء اليت تعرب باحلروف : وأقول
 .اخلمسة

أا ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وجتزم حبذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو : وحكمها
 .السكون

فكل منها فعل مضارع مرفوع، لتجرده من " تفهمان"و " تكتبان"فمثال األفعال اخلمسة املرفوعة 
 .اعل، مبين على السكون يف حمل رفعالناصب واجلازم، وعالمة رفعه ثبوت النون، واأللف ضمري األثنني ف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، " ولن تفشال"و " لن حتزنا"ومثال األفعال اخلمسة املنصوبة 
 .وعالمة نصبه حذف النون، واأللف ضمري األثنني فاعل مبين على السكون يف حمل رفع

ما فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة فكل منه" مل تفهما"و " م تذاكرا"ومثال األفعال اخلمسة ازومة 
 .جزمه حذف النون، واأللف ضمري األثنني فاعل مبين على السكون يف حمل رفع

 
 مترينات

 : ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة، حبيث تكون منصوبة وبني عالمة نصبها- 1
خلصون، املسلمات، أيب، العلى، اجلو، الغبار، الطريق، احلبل، مشتعلة، القطن، املدرسة، الثوبان، امل

 .الراضي
 : ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة، حبيث تكون خمفوضة، وبني عالمة خفضها- 2

أبوك، املهذبون، القائمات بواجبهن، املفترس، أمحد، مستديرة، الباب، النخلتان، الفأرتان، القاضي، 
 .الورى

:  مجلة مفيدة، حبيث تكون مرفوعه، وبني عالمة رفعها ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف- 3
 .أبويه، املصلحني، املرشد، الغزاة، اآلباء، األمهات، الباقي، ابين، أخيك

 بني يف العبارات تآلتية املرفوع واملنصوب وازوم من األفعال، واملرفوعواملنصوب واملخفوض من - 4
 :األمساء، وبني مع كل واحد عالمة إعرابه

ومن هم؟ :  بأهل العذر، قالعليك: تشار عمر بن عبد العزيز يف قوم يستعملهم، فقال له أصحابهاس"
 ".قد اجتهد عمر: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت، وإن قصروا قال الناس: قال

فيك : إين ال أحسن القضاء وال أنا فقيه، فقال الرشيد: أحضر الرشيد رجالً ليوليه القضاء، فقال له "
لك شرف والشرف مينع صاحبه من الدناءة، ولك حلم مينعك من العجلة، ومن مل يعجل قل : لثالث خال

 من تتفقه به، فوىل إليكخطؤه، وأنت رجل تشاور يف أمرك، ومن شاوركثر صوابه، وأما الفقه فسينضم 
 ".فما وجدوا فيه مطعناً

ث يكون يف واحدة من اجلملتني  ثن الكلمات اآلتية، مث استعمل كل مثىن يف مجلتني مفيدتني حبي- 5
 :مرفوعاً، ويف الثانية خمفوضاً

 .الدواة، الوالد، احلديقة، القلم، الكتاب، البلد، املعهد
 امجع الكلمات اآلتية مجع مذكر ساملاً، واستعمل كل مجع يف مجلتني مفيدتني حبيث يكون مرفوعاً - 6

 :يف إحدامها ومنصوباً يف األخرى
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 .سل، املتقي، الراضي، حممدالصاحل، املذاكر، الك
 ضع كل فعل من األفعال املضارعة اآلتية يف ثالث مجل مفيدة، بشرط أن يكون مرفوعاً يف - 7

 :إحداها، ومنصوباً يف الثانية، وجمزوماً يف الثالثة
 .يلعب، يؤدي واجبه، يسأمون، حتضرين، يرجوا الثواب، يسافران

 
 أسئلة

 املعربات اليت تعرب باحلركات؟ ما هي املعربات اليت تعرب إىل كم قسم تنقسم املعربات؟ ما هي
مباذا . باحلروف، مِثل لإلسم املفرد املنصرف يف حالة الرفع والنصب واخلفض، ومثل جلمع التكسري كذلك

مباذا خيفض االسم الذي ال  . مثل جلمع املؤنث السامل يف حالة النصب واخلفض؟ينصب مجع املؤنث السامل
مباذا جيزم الفعل املضارع املعتل .السم الذي ال ينصرف يف حالة اخلفض وارفع والنصبينصرف؟ مثل ل

ما هي املعربات اليت تعرب باحلروف؟ ومباذا يرفع املثىن؟ . اآلخر؟ مثل للمضارع املعتل اآلخر يف حالة اجلزم
 املذكر السامل ومباذا ينصب وخيفض؟ مباذا يرفع مجع املذكر السامل؟ ومباذا ينصب وخيفض؟ ومثل جلمع

مباذا تعرف األمساء اخلمسة يف حالة الرفع والنصب؟ ومباذا ختفض؟ مثل لألمساء اخلمسة يف حالة . كذلك
 .الرفع والنصب، ومثل لألفعال اخلمسة يف أحواهلا الثالثة

 
 األفعال وأنواعها

 
 .ضرب ويضرب وأضرب: ، ومضارع، وأمر، حنوماٍض: األفعال ثالثة" باب األفعال: "قال

 :ينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام: وأقول
ضرب ونصر، وفتح، : "ء قبل زمن املتكلم، حنوى، وهو ما يدل على حصول شىاملاض: القسم األول

 ".وعلم، وحسب،وكرم
  املضارع، وهو ما دل على حصول شيء يف زمن التكلم، أو بعده، حنو: القسم الثاين

 ."يضرب، وينصر، ويفتح، ويعلم، وخيسب، ويكرم"
واضرب، وانصر، وافتح، : "األمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، حنو: القسم الثالث

 ."واعلم، واحسب، واكرم
وقد ذكرنا لك يف أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه عالمات كل قسم من هذه األقسام 

 .الثالثة
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 أحكام الفعل

 
 جمزوم أبداً، واملضارع ما كان يف أوله إحدى الزوائد  مفتوح اآلخر أبداً، واألمرىفاملاض: قال

 .وهو مرفوع أبداً، حىت يدخل عليه ناصب أو جازم" أنيت"األربع اليت جيمعها قولك 
 .بعد أن بني املصنف أنواع األفعال شرع يف بيان أحكام كل نوع منها: وأقول

 .ما مقدر البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر، وإىفحكم الفعل املاض
أما الفتح الظاهر ففي الصحيح اآلخر الذي مل يتصل به واو اجلماعة، وال ضمري رفع متحرك وكذلك 

، "سافرت زينب، وحضرت سعاد: " وحنو"أكرم، وقدم، وسافر: "يف كل ما كان أخره واواً أو ياًء، حنو
 "سرو، وبذو: "، وحنو"رضي، وشقي: "وحنو

ثالثة أنواع، ألنه إما أن يكون مقدراً للتعذر، وهذا يف كل ما كان آخره وأما الفتح املقدر فهو على 
وره التعذر، ه على فتح مقدرعلى األلف منع من ظ مبينٍضمافكل منهما فعل " دعا، وسعى: "ألفاً، حنو

وا، تبكََََ: "صل به واو اجلماعة، حنو اتوإما أن يكون الفتح مقدراً للمناسبة، وذلك يف كل فعل ماٍض
وِعسفكلٌّ" واددٍرقَ منهما فعل ماض مبين على فتح محبركة  احمللَّلى آخره منع من ظهوره اشتغالُ ع 

اجلماعة مع كل منهما فاعلٌاملناسبة، وواو مبين على السكون يف حمل رفع، وإما أن يكون الفتح دراً قَ م
 الفاعل ، كتاِءك متحر به ضمري رفٍعلَصات عل ماٍضكات، وذلك يف كل ِفرحت أربع مىلا كراهة توفِعدِل

  ماٍضفكل واحد من هذه األفعال فعلٌ" نبتا، وكََبنت، وكَبِتت، وكَبتت، وكَبتتكَ: "ونون النسوة، حنو
قَمبين على فتح مأربع ىلا بالسكون العارض لدفع كراهة تو احمللِّر على آخره منع من ظهوره اشتغالُد 

نا"، أو فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاُءكات متحر "أو الكسِر أو الفتِحلى الضِمأو النون فاعل، مبين ع ، ،
 .أو السكون يف حمل رفع
 .هم به مضارعزج على ما يالبناُء: وحكم فعل األمر

فإن كان مضارعه صحيحبنياً على السكون، وهذا السكون إما اآلخر، وجيزم بالسكون، كان األمر م 
قَظاهر، وإما مر، فالسكون الظاهر له موضعان، أحدمهاد :اآلخر ومل يتصل به شيٌءأن يكون صحيح  ،

 مع اإلسناد إىل" نبتاكْ"و " ناضرب"وكذلك " بتاكْ"و " رباض: " النسوة حنوأن تتصل به نونُ: والثاين
: حنول به نون التوكيد خفيفةً أو ثقيلةً،  ر فله موضع واحد، و هو أن تتصد و أما السكون املقَنون نسوة،

"نربو " اض"نبوحنو " اكْت" :نو " اضرب"نباكت ." 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اآلِخه معتلَّوإن كان مضارع ر فهو جيزم حبذف حرف العلة، فاألمر منهبي نلى حذف حرف العلة، ى ع
 ."عاس"و " ِضافْ"و " عاد"حنو 

وإن كان مضارعمن األفعال ه بنى على حذف النون، حنو اخلمسة فهو جيزم حبذف النون، فاألمر منه ي
 ."يبتاكْ"و " وابتاكْ"و  "ابتاكْ"

  : جيمعها قولكٍف من أربعة أحر زائدله حرف أن يكون يف أوه املضارع عالمتوالفعلُ
 "يتأْن"أو قولك " نيتأَ"أو قولك " تيأَن"أو قولك " تينأَ"

والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي " مهفْأَ"مزة للمتكلم مذكراً أو مؤنثاً، حنو فاهل
  ياَمهفْ تتنأَ" للمخاطب أو الغائبة، حنو و التاُء" ومقُي" للغائب، حنوو الياُء" مهفْن: "يكون معه غريه، حنو

محمداِج وبوحنو"ك ،" :فْتهمز ينباِج وباه". 
كلَأَ: " هذه احلروف زائدة، بل كانت من أصل الفعل، حنوفإن مل تكنلَقَ، ونعنفَلَ، ويأو كان " ، وت

كان الفعل ماضياً ال " مدقَ، وتمركْأَ: "احلرف زائداً، لكنه ليس للداللة على املعىن الذي ذكرناه، حنو
 .مضارعاً

ة، سو الن كانت أو خفيفة أو نونُ التوكيد ثقيلةًا مل تتصل به نونُب مرعأنه م: وحكم الفعل املضارع
ِنفإن اتصلت به نون التوكيد بتعاىل  معها على الفتح، حنو قولهي: ﴿كُونِليو ننجسلَيناِغِرينالص وإن  ﴾ ِمن

وإذا كان  ﴾يرِضعن أَوالدهنوالْواِلدات ﴿:حنو قوله تعاىل النسوة بين معها على السكون،اتصلت به نونُ
مععليهباً فهو مرفوع ما مل يدخل رناصب اِز أو جحنوم ،" :فْيهمم حمفعل مضارع مرفوع: ، فيفهم"د، 

 .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة:  الضمة الظاهرة، وحممدهلتجرده من الناصب و اجلازم، وعالمة رفع
: واستقبال، وخييب  ونصبىحرف نف: فلن" دِهتجيب م يِخنلَ: " حنو،هبص ن ناصبعليهفإن دخل 
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  بلن، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وجمتهدنصوبفعل مضارع م

 .الظاهرة
فعل : لب، وجيزع وجزم وقَىحرف نف: فلم" يماِهرب ِإعزجيم لَ: "مه، حنوز ج جازمعليهوإن دخل 

 .فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه السكون، وإبراهيم
 

 أسئلة                                                   
 

لكل ل ثّم ما هو الفعل املضارع؟ ما هو فعل األمر؟ ؟ى ينقسم الفعل؟ ما هو الفعل املاضإىل كم قسم
ل لكل موضع يبىن ثِّم مبنياً على الفتح الظاهر؟ ىمىت يكون الفعل املاض. لةمثفعل خبمسة أقسم من أقسام ال
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ل لكل موضع ثِّر؟ مدقَ مبنياً على فتح مىمىت يكون الفعل املاض.ثالني على الفتح الظاهر مبىفيه الفعل املاض
 مىت يكون فعل األمر مبنياً على .يهمان سبب التقدير ف، وبيثالنيرمبدقَم على فتح ىفيه الفعل املاضيبىن 

ثّالسكون الظاهر؟ ماألمر ، مىت يبىن الفعلُثالني األمر على السكون الظاهر مببىن فيه فعلُل لكل موضع ي 
ى على نب ومىت ي؟، مىت يبىن فعل األمر على حذف حرف العلةثالنيدر؟ مثل لذلك مبقَعلى السكون املُ

عالمة الفعل املضارع؟ ما هي املعاين اليت تأيت هلا مهزة املضارعة؟ وما هي حذف النون؟ مع التمثيل، ما 
؟ مىت يبىن الفعل املضارع على الفتح؟ ومىت يبىن على املعاين اليت هلا نون املضارعة؟ ما حكم الفعل املضارٍع

 ؟السكون؟ ومىت يكون مرفوعاً
 

 نواصب املضارع
 

 ابوجلَاْى، وتح، ووِدحج الْمالَ، وي كَمالَ، ويكَ، ونْذَلن، وِإ، ونْأَ: ، وهيةٌرش عباِصوفالن: قال
 .وأَاو، ولواْ وفاِءبالْ

ب ِصنقسم ي:  وهي على ثالثة أقسامٍفرح أَةُرش ع املضارع بعدها الفعلُبصن اليت ياألدوات: وأقول
 . بعده وجوباًةًرمض م ينصب بأنْ وقسمازاً،وة بعده جرمض مبنفسه، وقسم ينصب بأنْ
، ذنِْإ، ونلَ، ونْأَ:  وهي،ٍفر فأربعة أح- بنفسه  املضارعصب الفعلَنوهو الذي ي -أما القسم األول

كَوي.  
 : ذكرهلَّوله جوق ﴾أَطْمع أَنْ يغِفر ِلي﴿: تعاىل ها قولُ، ومثاهلُاٍلبقِْتاس وٍبصنر ودص مفرح فَ"أنْ"أما 

﴿الذِّئْب أْكُلَهأَنْ ي افأَخوا ِبِه ﴿:تعاىل وقوله ﴾وبذْهِني أَنْ تنزحي لَيوا أَنْ ﴿ :تعاىل ، وقوله﴾ِإنعمأَجو
 ﴾يجعلُوهُ 

 
لَن نبرح ﴿ :تعاىل هلُوقو ﴾لَن نؤِمن لَك﴿: تعاىل هه قولُ، ومثالُاٍلبقِْت واسٍبصن وٍيفْ نفرحفَ" نلَ"أما و
 ﴾لَن تنالُوا الِْبر﴿ :تعاىل هوقولُ ﴾ عاِكِفنيعليه

:                  شروط، ويشترط لنصب املضارع ا ثالثةٍُبصن واٍءزج واٍبو جفرحفَ" نْذَِإ"وأما 
 . مجلة اجلوابِرد يف ص"نْذَِإ"أن تكون : األول
 . بعدها داالً على اإلستقبال الواقععأن يكون املضار: الثاين
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  املستوفيِة ومثالُ؛النافية" ال"ر القسم أو النداء أو ي غَ بينها وبني املضارع فاصلٌلَِصفْأن الي: الثالث
  املفصولِة ومثالُ."حجن تنْذَِإ: "فتقول له "يوِسري د ِفدِهتأجس" :للشروط أن يقول لك أحد إخوانك

  :، ومثال املفصولة بالنداء أن تقول"حجناهللا ت ونْذَِإ"أن تقول  ِمسبالقَ
 نْذَِإ: " أو تقول "كيع سيبِخ ي الَنْذَِإ: "أن تقول ، ومثال املفصولة بال النافية"حجن تدمحا م ينْذَِإ"

ذْواهللا ال يهبع لُمكض اعاًي". 
: تعاىل ِهل لفظاً، حنوقوِليعل التا المهمويشترط يف النصب ا أن تتقد؛ ٍبصن وٍردص مفرحفَ" يكَ"وأما 

مها هذه فإذا مل تتقد ﴾ يكُونَ دولَةًيالَكَ﴿: تعاىل  تقديراً، حنو قولها هذه الالمهمأو تتقد ﴾ تأْسواِلكَيالَ﴿
الالم لفظاً وال تقديراً كان النصب بأن مضمكَ"، وكانت ةًري "فْنسليعل تها حرف. 

  واحد فحرف-جوازاً بعده مضمرة " نْأَ" بواسطة  املضارعوهو الذي ينصب الفعلَ: وأما القسم الثاين
 ،يلعل التوهو الموع ،بتعاىل ها قولُل، ومثاهلُيعلشتراكهما يف الداللة على الت ال؛ف بالم كي عنها املؤلر: 
﴿ا تم اللَّه لَك ِفرغِليرأَخا تمو ِبكذَن ِمن موقولُ ﴾قَدشأنه جلّه : ﴿اِفِقنينالْم اللَّه ذِّبعاِفقَاِت ِلينو الْم﴾ 

 فخمسة - وجوباً ةًرمضم" نْأَ" املضارع بواسطة وهو الذي ينصب الفعلَ - وأما القسم الثالث
  :أحرف
ما كَانَ ﴿: تعاىل ه األول قولُفمثالُ" نكُمل ي"أو " انَا كَمب "قبسا أن تهود، وضابطُحالم اجلُ:  األول 

 ﴾اللَّه ِليذَر الْمؤِمِنني علَى ما أَنتم عليه
 لَم يكُِن اللَّه ِليغِفر لَهم والَ﴿:  ذكرهومثال الثاين قوله جلّ ﴾وما كَانَ اللَّه ِليعذِّبهم﴿: ه سبحانهوقولُ 
هِديهِبيالً ِليس م﴾ 

 حنو ، ما قبلها ينقضي حبصول ما بعدهال، ومعىن الغاية أنَّيعل أوالت الغايةَفيدوهو ي" ىتح"واحلرف الثاين 
 حلصول ما بعدها، حنو قولك ةٌلَّل أن ما قبلها ِعيعل ومعىن الت﴾ موسىانيلَِإحتى يرِجع ﴿: تعاىل قول اهللا

 ."حجنى تت حراِكذَ"لبعض إخوانك 
 ؛بلَي أو طََفْا يف جواب نمقع كل منهة، وواو املعية، بشرط أن ي السببيفاُء: واحلرفان الثالث والرابع

  :، وأما الطلب فثمانية أشياء﴾م فَيموتواِهيلَعال يقْضى ﴿: تعاىل أما النفي فنحو قوله
 الطلب  األمر فهو، أمااُءج، والتمين، والريضِضحلت، واضر، والنهي، واالستفهام، والعاألمر، والدعاُء

  أو" حجنت فَراِكذَ: "الصادر من العظيم ملن هو دونه، حنو قول االستاذ لتلميذه
"وتنجوأما الدعاُء"ح ،فهو الطلب املو جمن الصغريه ظيم، حنو إىل الع" :اللهمأَي فَِنِد اهعالْلَم خيأو " ر

 لْه: "، وأما اإلستفهام فنحو"كلُميع أَِضيو"أو " كلُمأَ فيضيع بعلْ تالَ: "، وأما النهي فنحو"ريخ الْلَمعوأَ"
ظِْفحتد روسفَك أسمعا لَهأو "ك ،"أَوسمعا لَهك" وأما الع ،رالَأَ" :ق حنوفْ فهو الطلب بِرضت زورا ن
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 كركُشي فَكباِج وتيد أَالَّه: " وإزعاج حنوثٍّ، وأما التحضيض فهو الطلب مع ح"كرمكْنو"وأ" كمِركْنفَ
 :، حنو قول الشاعرةٌرسما التمين فهو طلب املستحيل، أو ما قيه عأ، و"وكب أَكركُشوي"أو " وكبأَ

 ِلِمي كَمكُى لَضا أرمٍح فَدود مقُع اهمِظأني فَو ِلندب تاِكو الكَتيلَ
 :ه قول اآلخرومثلُ
 يبِشما فعل املَ ِبهرِبخأُفَ اموود يعاب يت الشبي لَأالَ
 : حنو،األمر القريب احلصول طلب : فهو، وأما الرجاُء" منهجأحاالً فَ يل متيلَ":وحنو

 "كوري فأزيِنِفش اهللا يلَعلَ"
ماِء العلوقد مجع بعضهذه األشياء التسعة اليت ت ِبسالفاء والواو يف بيت واحد هوق :  

رمو ،ادو ،عو ،انهلْسو ِراعحلَض ِهضمت مو ،ناراذَ، كَجكفْ النقَي ،الَ كَدم  
 .وقد ذكر املؤلف أا مثانية، ألنه مل يعترب الرجاء منها

أن : ، وضابط األوىل"إىل"أو مبعىن " إال"ذه الكلمة أن تكون مبعىن ويشترط يف ه" وأَ"احلرف اخلامس 
فْيكون ما بعدها ينقضي دألقْ: "ة، حنوعلَترأَ الكاِفنوي ِلسم " ، 

 :ئاً فشيئاً، حنو قول الشاعريأن يكون ما بعدها ينقضي ش : الثانيةوضابطُ
 ابرص إال ِلالُ اآلمِتاد انقَفما ىرك املُند أُب أوع الصنلَِهستسَأل
 

 مترينات
 . أجب عن كل مجلة من اجلمل اآلتية جبملتني يف كل واحدة منهما فعل مضارع- 1
 ؟ أين يسكن خليلٌ)ه(       ؟ إخواتكنع ما الذي يؤخرك - )أ(
 لة؟طْ تقضي يوم العٍهزنت يف أي م)و(                     غداً؟ر هل تساِف- )ب(
 ؟عليك الذي ينفق ِنم )ز(    كيف تصنع إذا أردت املذاكرة؟- )ج(
  كل يوم؟كم ساعة تقضيها يف املذاكرة)ح(                  ؟ب األطعمة ِحت أي- )د(

  :ن موضعه من اإلعراب وعالمة إعرابه فعالً مضارعاً، مث بيالية ضع يف كل مكان من األماكن اخل- 2
 . يف واجبهرصقَ فال يهسفْن.. .من أراد) ط        ( .جدكفلم أ.. . جئت أمس- )أ (
 .... أنىلَع زِع ي)ي                    ( ...نْي أَِنرس ي– )ب(
 . العمللَأو... . كيري الس أسرِع)ك(               ... ألنهياًعل أحببت - )ج(
  . العقابن ِماملسيُء... .ن لَ)ل (        . إىل غٍداليومل مع.. . لن- )د(
  ... ثابري على عملك كي)م(                     .خالداً.. . أنتما-)ه(
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 .على رضا اهللا.. .وا واجباتكم كيد أَ)ن( .املَتنزِهمعي إىل .. .كما لكيتر ز- )و(
  ... اتركوا اللعب)س       ( .الواجب.. . هانتم هؤالء- )ز(
  . العملمانَم لكلفتكم إدعليك.. .نْ لوال أَ)ع     (.. . تكونوا خملصني حىت ال- )ح(

  .مكُأعمالَ
 

 أسئلة
وما معىن " نْذَِإ"وما معىن " نلَ"وما معىن " نْأَ"ما هي األدوات اليت تنصب املضارع بنفسها؟ ما معىن 

 اليت ال يضر الفصل ا بني  األشياُء؟ ما هي"يكَ"وبعد " نْذَِإ"؟ ما الذي يشترط لنصب املضارع بعد "يكَ"
 الم مضمرة وجوباً؟ ما ضابطُ" نْأَ"مضمرة جوازاً؟ مىت تنصب " نْأَ"؟ مىت تنصب الناصبة واملضارع" نْذَِإ"

 املعية؟ او منها فاء السببية أو و اليت جيب أن يسبق واحدالناصبة؟ ما هي األشياُء" ىتح"اجلحود؟ ما معىن 
 .رهمثّل لكل ما تذك

 
 جوازم املضارع

 
 ِيهيف الن " الَ" اء، و ع، والدِر األمما، والَأملَّ، وملَأَا، وملَ، وملَ: يِه، ورش عةَياِنم ثَماِزوجالْو: قال

والدوإنْاِءع ،وم ا ومهإذْا، م ما، وأيوم تى، وأينأَ، ووأَانَي ،نى، وحثُيا، وكَمفَيما، وذاً يف الشر ع
 .خاصاً

القسم :  جازماً، وهذه األدوات تنقسم إىل قسمني عشر مثانيةَ املضارع اليت جتزم الفعلَاألدوات: وأقول
 .فعلني واحد منه جيزم  جيزم فعالً واحداً، والقسم الثاين كلُّمنه  د كل واحاألول
يف النهي " ال"ا، والم األمر، والدعاء، و وأمل، وأملَّمل، وملا، : ، وهيٍفر القسم األول، فستة أحاأم

 .والدعاء، وكلها حروف بإمجاع النحاة
قُلْ لَم ﴿ :وقوله سبحانه ﴾لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا﴿: تعاىل ب، حنو قولهلْ وقٍَمزج وٍيفْ نفرحفَ" مل"أما 
 ﴾تؤِمنوا

 :تعاىل حلزم والقلب، حنو قولهيف النفي وا" مل " مثلُفحرف" املَ"وأما 
 ﴾لَما يذُوقُوا عذَاِب﴿ 

 :تعاىل ، حنو قوله التقريِر مهزةُعليهزيدت " مل"فهو، " ملَْأَ"وأما 
﴿كردص لَك حرشن أَلَم﴾ 
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 ."إليك نِسحا أُملَأَ: " اهلمزة حنوعليهزيدت " املَ"فهو " اأملَّ"وأما 
 حصول  به طلبدصقْ ي، وكل من األمر والدعاِء أا تكون لألمر والدعاِءف املؤلروأما الالم فقد ذكَ

 وراً أَي خلْقُيلْفَ: (الفعل طلباً جازماً، والفرق بينهما أن األمر يكون من األعلى لألدىن، كما يف احلديث
 : فيكون من األدىن لألعلى، حنو، وأما الدعاُء)تمصيلِِِ

 ﴾ربكَ نا يلَعِليقِْض ﴿
الفعل عن  فكَ الْ به طلبدصقْ، وكل منهما ييت للنهي والدعاِءفقد ذكر املؤلف أا تأْ" ال"وأما 

وتوالفَِهِكر ،رالَ﴿:  بينهما أن النهي يكون من األعلى لألدىن، حنوقفخا﴿ :وحنو ﴾ تاِعنقُولُوا رال ت﴾ 
و قوله جل  ﴾ربنا ال تؤاِخذْنا﴿:  فيكون من األدىن لألعلى حنودعاُءوأما ال ﴾ال تغلُوا ِفي ِديِنكُم﴿: وحنو
  .﴾ناِإصراً يلَعوال تحِملْ ﴿ :شأْنه

 -اءهزرط وج الشى أوهلما فعل الشرط، وثانيهما جوابمس، ويفعلني وهو ما جيزم -وأما القسم الثاين
 :هو على أربعة أنواعف

حرف علي األصح، و : اسم باتفاق، و النوع الثالث: ق ، و النوع الثاين حرف باتفا :النوع األول
  .اسم علي األصح: النوع الرابع 
: فعلنيحرف شرط جازم باتفاق النحاة، جيزم : فإن" حجن تراِكذَإن ت: "، حنوهدحو "نِْإ" فهو أما النوع

 وعالمة جزمه نْفعل مضارع فعل الشرط جمزوم بِإ "راِكذَت"األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه، و
ؤه، از الشرط وج فعل مضارع جواب"حجنت"السكون، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوباً تقديره أنت، و

جمزوم بإن وعالمة جمه السكون، وفاعلُزمستتر فيه وجوباً تقديره أنته ضمري . 
، انَى، وأيتا، وأي، وم، ومنم:  وهي، فتسعة أمساء-  على أنه اسمق وهو املتفَ-النوع الثاينو أما 

وأينوأىن، وح ،ثُيا، وكَمفَيام. 
  مثقال ذرٍةلْمع ينمفَ﴿ :تعاىل وقوله" حجن يراِكذَ ينم"، و"دم يحاره جمِر يكْنم: "قولك" نم"فمثال 

خيراً يره﴾. 
 .﴾مإليكخيٍر يوف تفْعلُوا ِمن وما﴿و" يد منهِفتس تأْرقْما ت"و"  بهزج تعنصما ت: "قولك" ما "ومثالُ
 .﴾أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى﴿ و"  منهدِفتسأي كتاٍب تقرأُ ت: "قولك" أي "ومثالُ
  :و قول الشاعر" رضا ربك لْن إىل واجبك تتِفتلْمىت ت: "قولك" مىت"ومثال 
الَأنا ابنوطَ ج الثَّالع نا اي          مىتِع أضةَ العمامت يوِنفُِرع 
 :و قول الشاعر" كِرمقَِني أُكْأيان تلْ: قولك" انَأي "ومثالُ

                 انَفأيلِْد ما تعبه الر يحت ِلِزن 
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أَينما ﴿ و ﴾أَينما يوجهه ال يأِْت ِبخير﴿ :تعاىل وقوله" يقاًِد صقلْ تهجوتأينما ت: "كقولُ" أينما"مثال  
توالْم ِركْكُمدوا يكُونت﴾ 

 :قول الشاعر" امثُيح"ومثال 
حثُيما تسِقتمقَ يدلك اللَّر جناحاً يف غابر األزمان              ه  

 " اهللا لكابوك يكن ثَكيفما تكن نيت"و " ةُالَ الوِنكُن األمة يكُكيفما ت: "قولك" كيفما"ومثال 
  :يف الشعر كما قال املؤلف، وذلك ضرورة حنو قول الشاعر" اإذَ"ويزاد على هذه األمساء التسعة 

             استِنغما أغناك ر بالِغ ِبكى ن       ذَِإوِصا تبكخ صفَةٌاص تجِلم 
 داِح فذلك حرف و- أنه حرف م أو حرف، واألصح وهو ما اختلف يف أنه اس-لنوع الثالثاوأما 

  :ومثله قول الشاعر" ا مإذْ"وهو 
  آتياًرأم تاه إين مِفلْ تِه ِبرا تأت آِم موإنك إذْ       
 فذلك كلمة واحدة، - م اس أنه وهو ما اختلف يف أنه اسم أو حرف، واألصح-النوع الرابعوأما 

، وقول ﴾مهما تأِْتنا ِبِه ِمن آيٍة ِلتسحرنا ِبها فَما نحن لَك ِبمؤِمِنني﴿ :تعاىل ومثاهلا قوله" امهم"وهي 
 :الشاعر

وإنك مهما تِطعطْ بنكس لَؤه     فَ ورجكاالَ نم نتى الذَّهام أمجع 
 

 ناتمتري
 

1 -عي ن الفعال املضارعة الواقعة يف اجلمل اآلتية، مث بيزوم، وبيعالمة نن املرفوع منها واملنصوب وا 
  :إعرابه
مني زرع اخلري يحد اخلريص. ..ال تتيف واجبكانَو . ..إياك أن تشربِع وأنت تالضحك ةُِرثْكَ.. .ب 
ِمتالقلبيت . ..مني ض عنِرعاهللا ي إنْ.. .ض اهللا عنهِرعاِبثَ ترفُ على العمل تز. ..منمل يعرف ح الناس ق 

 لُمجال ي.. .م حيترمه الناسحيثما يذهب العاِل.. . رزقاًدِج تعسأينما ت.. .معليه حقه  مل يعرف الناسعليه
إن تكن مهمالً .. .ر املال ينفعكِخدإن ت.. .مكعلي لَّوا يونوكُكيفما ت.. .احزكثر املُة أن يبذي املروَء

توء حالكس. ..مهما تال تكن ِم.. .طن تظهره األيامباراً فَذَهتىقَش. 
تية يف ثالث مجل، بشرط أن يكون مرفوعاً يف واحدة آلال املضارعة اعل من األفع ِف أدخل كلّ- 2

 .منها، ومنصوباً يف الثانية، وجمزوماً يف الثالثة
تزرع، تسافر، تلعب، تظهر، حتبون، تشِبرنيتذهبان، ت ،رجو، يِذهي، ترىض. 
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  :داة شرط مناسبةأ من األمثلة اآلتية الية ضع يف كل مكان من األماكن اخل- 3
 .الُكعفْ أَهرِهظْ تِفتخ.. .- )د           ( .ر أبوكضح يرضحت.. .- )أ( 
 .كع مبهذْ أَبهذْت.. .-)ه            ( . أصحابهباِحتص.. .- )ب(
  .كعفَن ييِه ِفراِكذَ ت- )و                    ( .مدن تبعلْت.. .- )ج(

 : أكمل اجلمل اآلتية بوضع فعل مضارع مناسب، واضبط آخره- 4
 ...رِس أينما ت- )و                      ( ...بِنذْإن ت  - )أ( 
 ... املرُءِنكُ كيفما ي- )ز             ( ... إن يسقط الزجاج- )ب(
 ...يِنرز ين م- )ح                    ( ...والُعفْ مهما ت- )ج(
 ...ماِللعاْ ِنكُ يانَي أَ- )ط              ( ...احبهص ت إنساٍن أي- )د(
 ...ملا العِبهذْى ي أن- )ي         (     ... إن تضع امللح يف املاَء-)ه(

ه إىل الدرس، ِبتنت: داة شرط تناسبهماأة بن مجلتني متناسبتني من اجلمل اآلتية مجلة مبدوَءو كَ- 5
نِسملِْصك سلك الكهرباء، تبسرعة، تستفد منه، تركب سيارة، ت صعق، تِلغقن ذَاِفوحجرتك، تؤد  

 .ةَلَّظَسد اهلواء، يفز برضاء الناس، افتح اِمل يفْواجبك، يسقط املطر،
 

 أسئلة
ن ؟ بيفعلنيإىل كم قسم تنقسم اجلوازم؟ ما هي اجلوازم اليت جتزم فعالً واحداً؟ ما هي اجلوازم اليت جتزم 

م ل لكل جازم جيز، مثّفعلنياألمساء املتفق على امسيتها واحلروف املتفق على حرفيتها من اجلوازم اليت جتزم 
 .ناً فيه فعل الشرط وجوابه مبثال واحد مبيفعلنيازم جيزم ل لكل ج، ومثّثالنيفعالً واحداً مب

 
  
  
 

 دد املرفوعات وأمثلتهاع
 

ه، لُاِع فَسم يمي لَِذ الَّولُعفْملَاْ، ولُاِعفَالْ: يِه، وةٌعب ساتوعفُراملَ) باب مرفوعات األمساء : ( قال
واملبتأُدو ،خبرهو ،اسانَكَ" م"أَ وخاِتوها، وخبإنَّ" ر"أَ وخاِتوها، واِبالتلْ ِلعموِعفُرو ،هأَو ربأَةُع شاءي :

النعتاْ، وطْلعفو ،التِكويدالْ، وبلُد. 
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، وموقع النصب، وموقع ِعفْموقع الر:  يقع يف ثالثة مواقٍعبسم املعرقد علمت مما مضى أن اِال: وأقول
 املؤلف يبني لك ذلك على التفصيل، وبدأ عر تقتضيه، وقد ش، ولكل واحد من هذه املواقع عواملُِضفْخالْ

ا األشبذكر املرفوعات، ألروقد ذكر أن االسم يكون مرفوعاً يف سبعة مواضعف ،. 
  " حممدرافَس"و، "ىِلع رضح"يف حنو قولك " حممد"و " على"ه  إذا كان فاعالً، ومثالُ- 1
2-أن يكون نائباً عن الفاعل، وهو الذي مساه املؤلف املفعول الذي مل ي سه، حنو اعلُ فَم"الغصن "            

 ." املتاعقِرس"و " نص الغعِطقُ: "من قولك" املتاع"و 
 ."دِهتج معلى"و " راِفس محممد" املبتدأ واخلرب، حنو - 4، 3

و " داًِهتج ميماِهركان إب: "من قولك" الربد"و " إبراهيم"أو إحدى أخواا حنو " كان" اسم - 5
"أصبحالب رديداًِد ش". 

 اهللا على إنَّ"و "  حممداً فاضلٌإنَّ: "من قولك" قدير"و " فاضل"أو إحدى أخواا، حنو " إنَّ" خرب - 6
 ."يٍرِد قٍَءي شكلّ

: من قولك" كرمي"و " الفاضل: "األول النعت، وذلك حنو:  تابع املرفوع، والتابع أربعة أنواع- 7
عطف بيان، وعطف : ، والثاين العطف، وهو على صنفني"قابلين رجل كرمي"و " زارين حممد الفاضل"

من " خالد"ومثال عطف النسق " سافر أبو حفص عمر: "من قولك" عمر"نسق، فمثال عطف البيان 
 ." أخوكعلىحضر : "، من قولك"أخوك"والرابع البدل، ومثاله " زارين األمري نفسه: "قولك

وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها يف كالم قدمت النعت، مث عطف البيان، مث التوكيد، مث 
 "جاء الرجل الكرمي على نفسه صديقك وأخوه: "البدل، مث عطف النسق، تقول

 
 رابتدريب على اإلع
 ."إبراهيم مسلم، وكان ربك قديراً، إن اهللا مسيع الدعاء: "أعرب املثلة اآلتية

 اإلجابة
 

خرب ملبتدأ، مرفوع " خملص"مبتدأ، مرفوع باإلبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، " إبراهيم "- 1
 .باملبتدأ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

اسم كان مرفوع ا، وعالمة رفعه " رب"خلرب، فعل ماض ناقص، يرفع االسن وينصب ا" كان "- 2
، مبين على الفتح يف حمل خفض، إليهالضمة الظاهرة، ورب مضاف، والكاف ضمرياملخاطب مضاف 

 .خرب كان منصوب ا، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة" قديراً"
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خرب " مسيع"اسم إن منصوب به وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، " اهللا"حرف توكيد ونصب، " إن "- 3
، خمفوض باإلضافة، إليهمضاف " والدعاء"إن مرفوع به، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ومسيع مضاف، 

 .وعالمة خفضه الكسرة الظاهره
 

 أسئلة
 

يف كم موضع يكون االسم مرفوعاً؟ ما أنواع التوابع؟ واذا اجتمع التوكيد وعطف البيان والنعت 
، مثل لكل من ثالنيكلها فما الذي تقدمه منها؟ مثل للمبتدأ وخربه مب وإذا اجتمعت التوابع ؟فكيف ترتبها

 .ثالنيوالفاعل ونائبه مب" إن"وخرب " كان"اسم 
 
 

 .هلَع ِفهلَب قَور املذكُوعسم املرفُاِال:  هولُاِعالفَ) باب الفاعل : ( قال
 

 .ى واآلخر إصطالحى أحدمها لغو:معنيانالفاعل له : وأقول
 . الفعلدج أون اللغة فهو عبارة عمأما معناه يف

 .ه، كما قال املؤلفعلَاالسم املرفوع املذكور قبله ِف: وأما معناه يف االصطالح فهو
  الصريح، فال يكون واحد منهما فاعالً، وهو يشمل االسمفال يشمل الفعل وال احلر " االسم" وقولنا 
أما الصريح فنحو:  بالصريحلَواالسم املؤو " و  " نوح "تعاىل يف قوله " إبراهيم :﴿وحِإذْ ﴿، ﴾قَالَ نو
اِهيمرِإب فَعروأما املؤ﴾ي ،ا﴿ :تعاىل نحو قولهفل بالصريح ولْنزا أَنأَن كِْفِهمي لَمحرف توكيد : نَّ، فأَ﴾أَو
له، واجلملة يف حمل رفع وفاعفعل ماض " أنزلنا"صب، و امسه مبين على السكون يف حمل ن" نا"ونصب، و 

ا، ومثاله نالُز إن يكفهمملْأو: والتقدير" ىيكف" يف تأويل مصدر فاعل عليهوما دخلت " أن"، و نَّأَ خرب
، ككُسميسرين ت: ، التقدير فيهما" ما صنعتأعجبىن: "، وقولك"تتمسك بالفضائل أن ِىنريس: "قولك

وأعجبين صنعك. 
 .ان منصوباً أو جمروراً، فال يكون واحد منهما فاعالًج ما كَِرخي" املرفوع: "وقولنا
لبتة، وخيرج وأخواا، فإما مل يتقدمهما فعل ا" إن" املبتدأ واسم جِرخي" املذكورقبله فعله: "وقولنا
واحٍد وأخواا، فإما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل " كاد"أخواا، واسم و" كان"أيضاً اسم 

" ورم وعدي زشتانَ"و " يقِق العاتهيه" حنو ىف ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل منهما، واملراد بالفعل
 .كل منها فاعل: ، وأبوكعليه مع ما عطف ديفالعقيق، وز" وك أبماِدقَأَ"واسم الفاعل يف حنوه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه
 

، اِندي الزام، قَدي زومقُ، ويدي زامقَ: ك قوِلوح نراِهر، فالظَّمضر، ومظاِه: ِنيوهو على قسم: قال
قُويومالز يوقَاِند ،امالز يونَدقُ، ويومالز يوقَونَد ،امالر الُجقُ، ويومالر وقَالُج ،امِهت ندقُ، وتِهوم ند ،
 ام، وقَوكخ أَام، وقَودن اهلُومقُ، وتاتدن اِهلومقُ، وتاتدن اِهلِتام، وقَاِندن اِهلومقُ، وتاِندن اِهلِتاموقَ
 . ذلكهب، وما أشىالم غُومقُ، ويىِمالَغُ

ه  على معنالُمل يد: األول الظاهر والثاين املضمر، فأما الظاهر فهو: ينقسم الفاعل إىل قسمني: وأقول
 .ٍةب غي أو خطاٍبملُّكَ منه إال بقرينة تاِدرما ال يدل على املُ: بدون حاجة إىل فرينة، وأما املضمر فهو

 من  تكسري، وكلٌّألنه إما أن يكون مفرداً أو مثىن أو جمموعاً مجعاً ساملاً أو مجع: والظاهر على أنواع
، وأيضاً فإما أن يكون  أواٍعن مؤنثاً، فهذه مثانيةُهذه األنواع األربعة إما أن يكون مذكراً وإما أن يكو

عن الضمة، وعلى كل هذه األحوال  نيابةًروِفقدرة، وإما أن يكون إعرابه باحلإعرابه بضمة ظاهرة أو م 
  .إما أن يكون الفعل ماضياً، وإما أن يكون مضارعاً

  املضارع  فعلومع" داِل خرض ، وح،سافَر محمد "ىمع الفعل املاض:  املفرد املذكرفمثال الفاعِل
"ياِفسرم حمدوحيض ،راِل خد" 

، ومع الفعل املضارع "اِنوخ اَألرافَ، وساِنيقَِد الصرضح "ىمع الفعل املاض: ل املثىن املذكرومثال الفاع
 "يحضراِنيقَِد الصوي ،اِفسراألخ اِنو". 

 ."ونَمِلس املُجح، ويونَدمح املُرضح "ى ملذكر مع الفعل املاض تصحيٍحعم جومثال الفاعل اموع
 ."اُءمع الزرافَسو، اُءقَِد األصرضح "مع الفعل املاضى-وهو مذكر- تكسري الفاعل اموع مجعومثالُ

ومع الفعل املضارع " عاد سترفَا، وسدن ِهترضح "ىمع الفعل املاض: ل املفرد املؤنثومثال الفاع
"تحضِهر ندوت ،اِفسرس عاد". 

 رضحت"ومع املضارع " اِنبني الزِترافَ، وساِندن اِهلِتضرضح "ىمع املاض:  الفاعل املثىن املؤنثومثالُ
 ."اِنبني الزراِفس، وتاِندناِهل

ومع " اتبني الزِترافَ، وساتدن اِهلِترضح "ىمع املاض:  ملؤنث تصحيٍح الفاعل اموع مجعومثالُ
 "اتبني الزراِفس، وتاتدن اِهلرضحت"املضارع 
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ومع " بياِن الزِترافَ، وسودن اهلُِترضح "ىمع املاض:  مجع تكسري، وهو ملؤنث الفاعل اموعومثالُ
 ."باِني الزراِفس، وتودن اهلُرضحت"املضارع 

 ما تقدم من األمثلة ما عدا املثىن املذكر واملؤنث ومجع  إعرابه الضمة الظاهرة مجيعىومثال الفاعل الذ
 .التصحيح ملذكر

 لَبقْأَ" و " ىاِض القَرافَس" و "ىت الفَرضح "ىمع الفعل املاض:  بالضمة املقدرة إعرابهى الفاعل الذومثالُ
ومع الفعل املضارع " ىيقِدص"يحضالفَر و "ىت "ياِفسو"ىاِض القَر "قْيلُبىيِقِد ص". 

م من أمثلة الفاعل املثىن املذكر أو املؤنث،  الفاعل الذي إعرابه باحلروف النائبة عن الضمة ما تقدومثالُ
موع مجعوأمثلة الفاعل اىاضمع امل:  أيضاً تصحيح ملذكر، ومن أمثلته" حضأَر بو "وك "افَسأَر خوك "

 ."وك أخراِفسي" و "وكب أَرضحي"ومع املضارع 
 

 أنواع الفاعل املضمر
 

، تمبرا، وضتمبرِت، وضبرت، وضبرا، وضنبر، وضتبرض: " كِلو قَوح، نرشا عن اثْرمضاملُو: قال
وضربتنوض ،روض ،بربتوض ،ربا، وضربوا، وضربن  

 نوعاً، وذلك ألنه إما أن رش عىن ما هو، واآلن نعرفك أنه على اثْرمضقد عرفت فيما تقدم املُ: وأقول
ب، وإما أن يدل على غائب، والذي يدل على متكلم، يتنوع إىل يدل على متكلم، وإما أن يدل على خماطَ

ما أن يكون املتكلم واحداً، وإما أن يكون أكثر من واحد، والذي يدل على خماطب أو غائب ألنه إ: نوعني
 منهما إىل مخسة أنواع، ألنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما يتنوع كلّ

يكون اموع أن يدل على مثىن مطلقاً، وإما أن يدل على مجع مذكر، وإما أن يدل على مجع مؤنث، ف
 .رش عىناثْ

 ."تدهتاج"و "تظِْفح"و "تبرض "ً:ثاؤن أو مانَفمثال ضمري املتكلم الواحد، مذكراً كَ
ومثال ضمري املتكلم املتعدد أو الواحد الذي يظِّعفْم نسه وينلُزاجلماعةةَا مرتلَه :" ضربو"ان "ظِْفحو"ان 

"اجتهدان". 
 ."تدهتاج"و "تظِْفح"و "تبرضَ" : الواحد املذكراطِب ضمري املخثالُوم

 ."ِتدهتاج"و "ِتظِْفح"و "ِتبضر ": ضمري املخاطبة الواحدة املؤنثةومثالُ
 ."امتدهتاج"و "امتظِْفح"و "امتبرض ":ِنياألثنني مذكرين أو مؤنثتَ ِنيِباطَخومثال ضمري املُ
 ."متدهتاج "و"متظِْفح "و"متبرض ": من مجع الذكورنيِباطَخومثال ضمري املُ
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 ."نتدهتاج"و "نتظِْفح"و "نتبرض ": من مجع املؤنثاتاِتبومثال ضمري املخاطَ
يف " حِفظَ"و بعد "همحمد ضرب أَخا"يف قولك " برض"بعد   الغائِبِرومثال ضمري الواحد املذكَّ

مستترابعد " هو"و تقديره " جاِلد ِاجتهد يف عمِلِه"يف ققولك " اجتهد"و بعد " ِابراِهيم حِفظَ درسه"قولك 
  .هذه االفعال

يف " تظَِفح "بعدو" اهتخ أُتبر ضدنِه" يف قولك" ضربت"و مثال ضمري الواحدة املؤنثة الغائبة بعد 
" هي" و تقديره "اهِلمي ع ِفتدهت اجبنيز"يف قولك " تدهتاج "بعدو" اهسر دتظَِف حادعس"قولك 
 .بعد هذه االفعال مستترا

أو قولك " راًكْا ببر ضاِندمحاملُ"يف قولك " ابرض"ني تكانا أو مؤنث  الغائبني مذكرين االثننيومثال ضمري
" امهسرا دتظَِف حاِنداهلن"أو قولك " اهمسرا دظَِفاحملمدان ح"يف قولك " حفظا "و " ا عامراًتبر ضاِندناهل"

احملمدان "يف حنو قولك " قاما"و " ات اجتهداِنينبالز"أو قولك "  اجتهدااِنركْالب"من حنو قولك " ادهاجت"و 
تا نواجبهما" أو قولك ."واجبهماا ِبقاماهلندان قَام." 

" واظُِفح"و " مهاَءدعوا أَبرال ضجالر"من حنو قولك " وابرض"كور بني من مجع الذُّومثال ضمري الغاِئ
 ."وا اجتهدالتالميذُ"من حنو قولك" اجتهدوا"و " مهوسروا دظُِف حالتالميذُ"من حنو قولك 
وكذا " اندو عنبر ضاتيتالفَ"من حنو قولك " نبرض"من مجع اإلناث  ضمري الغائبات ومثالُ

"ِفحمن حنو قولك " ظن"الناُءسظِْف حأَن مِهاِتاناج"وكذا " نتهمن حنو قولك" نَد" البناتاج تهنَد." 
الذي ال : ه هووتعريفه أن" تصلالضمري امل" هذه األنواع األثىن عشر السابقة يسمى الضمري فيها وكلُّ

يتدأُبيف حالة االختيار" الَِّإ" وال يقع بعد  به الكالم. 
يف " إال" به ويقع بعد الذي يبتدأُ: وهو" لَِصفَالضمري املن"ومثلها يأيت يف نوع آخر من الضمري يسمى 

ما ضرب إال  "و "تن إال أَبر ضما"و  "ن إال حنْبرما ض"و  " إال أنابرما ض"حالة االختيار، تقول 
ما  "و "و إال هبرما ض "و "نتنما ضرب إال أَ "و "متنما ضرب إال أَ "و "امتنما ضرب إال أَ "و "أنِت

. وعلى هذا جيري القياس" نما ضرب إال ه " و"مما ضرب إال ه "و "ام ضرب إال هما "و "يضرب إال ِه
 . من هذه اإلشارة يف باب املبتدأ واخلربعسواع الضمري املنفصل بأووسيأيت بيان أن

 
 مترينات                                                  

1 -ماضياً يف إحدامها،  اسم من األمساء اآلتية فاعالً يف مجلتني، بشرط أن يكون الفعِل كلَّعلْ اج 
 :ومضارعاً يف األخرى
أبوك، صديقك، التار، املخلصون، ابين، األستاذ، الشجرة، الربيع، احلصانج. 
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2 -مجلة مناسبةيف  مع كل فعل من األفعال اآلتية امسني، واجعل كل واحدا منهما فاعالً له اِت ه: 
حضر، اشترى، يربح، ينجو، نجحثْى، أَ، أدمرقْ، أَتلَبص ،لَه. 

  :تية جبملة مفيدة مشتملة على فعل وفاعل أجب عن كل سؤال من األسئلة اآل- 3
 ؟ ماذا تصنع-)ه                      (  مىت تسافر؟- )أ(
 ؟ مىت ألقاك- )و          ( ؟كباِحأين يذهب ص -)ب(
 ؟ الصيِفي فصلَِضقْان ت أي- )ز             ( ؟ هل حضر أخوك- )ج(
 ؟سهردلذي ت ما ا- )ح(        ؟ الكتابتدجكيف و - )د(

4 -نْ كومالً تشتمل كل واحدة منها على فعل وفاعل من الكلمات اآلتية ج: 
 .، النيل، التاجرره، أينع، اتهد، املخلص، الزاضجنح، فاز، فَ

 
 تدريب على اإلعراب                                           

ِرإعاجلمل اآلتيةب :  
 . أخيلَبقْي، أَاِضا القَى، سيزورنضحضر حممد، سافر املرت

 اجلواب                                                 
فاعل مرفوع، : فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، حممد:  حضر- حضر حممد - 1

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره
 ى الفتح ال حمل له من اإلعراب، فعل ماض مبين عل:  سافر-ى ضتر سافر املُ- 2

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر: املرتضى
فعل مضارع مرفوع لتجرده :  على التنفيس، يزورالسني حرف دالٌّ:  سيزورنا- سيزورنا القاضي - 3

ه مبين على السكون يف حمل نصب، ضمري مفعول ب: من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ونا
والقاضي فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضةٌممنع من ظهورها الثقلالياءرة على  مقد . 

فاعل مرفوع، : فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وأخ:  أقبل- أقبل أخي - 4
 املناسبة، وأخ مضاف وياُءوعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة 

 . مبين على السكون يف حمل جرإليهاملتكلم ضمري مضاف 
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  أسئلة                                                  
ثالني للفاعل الصريح مبلْثِّما هو الفاعل لغة وإصطالحاً؟ ماثالنيل بالصريح مب، والفاعل املؤوأيض لْثِّ، م 

، إىل كم قسم ينقسم الفاعل؟ ما  أيضاثالني، وللفاعل املرفوع باسم فاعل مبثالنياسم فعل مبلفاعل املرفوع ب
هو الظاهر؟ ما  املضمر؟ إىل كم قسم ينقسم املضمر؟ على كم نوع يتنوع الضمري املتصل؟ ما هو الضمري 

 . يف كل منهاعليه الضمري املنفصل؟ مثل للضمري املنفصل الواقع فاعالً باثين عشر مثاالً منوعة، وبني ما يدل
 ياِعوا ديبِجا أَنموا قَي﴿.. .اباًت ِكىِلعى رتاش.. .هس درودمح مبتكَ: عرب اجلمل االتيةأ
 ]15:اجلاثية[﴾ِهِسفْنِلاً فَاِحل صلَِم عنم﴿... .]31:االحقاف[﴾اِهللا

 
 اعلالنائب عن اف                                      

 
 .هلُاِع فَه معركَذْ، الذي مل يوعفُر، املَماالس: ووه) هلُاِع فَم املفعول الذي مل يسباب: (قال

 ظَِفح"وحنو " نص الغودمح معطَقَ"فاًمن فعل وفاعل ومفعول به، حنوؤلَّقد يكون الكالم م: وأقول
يلٌِلخالد رحنو و" س " قْطَعاِهِإيربنصالغ و " يم"سرالد ِليو " حيفظ عقد يِذحفمن هذا  الفاعلَ املتكلم 

 صورة الفعل، ويغري صورة املفعول أيضاً، ريغ أن يعليهي بذكر الفعل واملفعول، وحينئذ جيب ِفتكْ ويالكالِم
 هريص أن كان منصوباً يعد ب، وأما تغيري صورة املفعول فإنهعليه ري صورة الفعل فسيأيت الكالميأما تغ

 إن كان مؤنثاً، وغري ذلك، همن وجوب تأخريه عن الفعل، وتأنيث فعله لَ: مرفوعاً، ويعطيه أحكام الفاعل
ويسى حينئذ م"أو "  الفاعلنائب"املفعول الذي مل يساعلُ فَمه". 

 
 اعلتغيري الفعل بعد حذف الف                                 

 
ا  محِتفُ وهلُ أومارعاً ضض مانَ كَ وإنِْهِر ما قبل آِخرِسكُ، وه أولُياً ضماِض ملُع الِفانَ كَفإنْ: قالَ

 .ِهِر آِخلَبقَ
ه إىل وإسناِد  فاعلِه اليت حتدث يف الفعل عند حذِف يف هذه العبارات التغيرياِتف املصنركَذَ: أقول

و " نص الغعِطقُ" أوله وكسر احلرف الذي قبل آخره، فتقول منه إذا كان الفعل ماضياً ضاملفعول، وذلك أ
"ظَِفحالد رقْ" مضارعاً ضم أوله وفتح احلرف الذي قبل آخره، فتقول وإن كان الفعلُ" سيطَعالغ صن" ،
"حويفَظُ الدرس". 
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 ام نائب الفاعلأقس                                       
  و"دي زبريض " و"دي زبضِر "كِلوو قَح نرر، فالظاِهمضر، وماِهظَ: ِنيمسلى ِق عووه: قالَ

  و"تبضِر " و"انبضِر " و"تبِرض "لكو قَ، حنورشواملضمر اثنا ع". ورم عميكر " و"ورم عمِرأُكْ"
"ِرضو"ِتب " ِرضبتو"ام " ِرضبتِر "و" مضبتِر" و"نضو"ب " ِرضبِر " و"تضِر " و"ابضِر " و"وابضبن"  

 إىل ظاهر ومضمر، واملضمر إىل متصل - كما انقسم الفاعل -ينقسم نائب الفاعل : أقول
ة للغائب، وقد اثنان للمتكلم، ومخسة للمخاطب، ومخس: وأنواع كل قسم من الضمري اثنا عشر.ومنفصل

 .ذكرنا تفصيل ذلك كله يف باب الفاعل، فال حاجة بنا إىل تكراره هنا
 

  على اإلعرابتدريب                                         
اجلملتني اآلتيتنيِبِرإع  :حيرتالع اِلماجلَاِهلُم أُِهني ،. 
 

 جلوابا                                                
1 -حي تفعل مضارع مبين للمجهول، مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة : رم

 .نائب فاعل، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: الظاهرة، العامل
2 -مبين للمجهول، مبين على الفتح ال حمل له من اإلعرابفعل ماٍض:  أُِهني . 
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل، مرفوعنائب: لُاجلاِه

 
 مترينات                                                  

 
 كل مجلة من اجلمل اآلتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، فاحذف الفاعل واجعل املفعول نائباً - 1

 .عنه، واضبط الفعل بالشكل الكامل
قطع حممود زهرة، اشترى أخي كتاباً، قرأ إبراهيم درسه، يستاذُ، يكرم اُألطي أيب الفقراَءعتهدا  ،

يتعلم ابين الرماية، يستغفر التائبر ناب. 
 : اآلتية نائباً عن الفاعل يف مجلة مفيدة من األمساِء اسٍم اجعل كلَّ- 2

 .الطبيب، النمر، النهر، الفأر، احلصان، الكتاب، القلم 
3 -فعل من األفعال اآلت كلَِّن اب نائب فاعل يتم به معه إليهم ية للمجهول، واضبطه بالشكل، وض 
 .الكالم
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ِركْيمقْ، يطعي ،علُر، يأكُبي ،كَربقْ، يأُري ريب. 
4-ن الفاعل ونائبه، والفعل املبِن عيللمعلوم واملبين للمجهول، من بني الكلمات اليت يف العبارات ي 
 :اآلتية

ال خابِن ماس تاخرالَ، وِد نمِن ماس تشارإذا عز ،أخ فَوك هنم ،نحذِر مل يواِق العلَب مِج يد له 
اخلَ: باً، كان جعفر بن حييي يقولاِحصراجع مِك املُلْودوم ،ِبا اس عِززثِْمتل العِلد، وتِرتال اسلم الظُّثِل ِمبر. 

ِانه ىت  حمهافَخ أَد قَهنّ، فِإمهني لَِلاب يف أن يطَّ بن اخلَمر عملِّكَ أن يِف عو بن عبد الرمحِناسم النكلَّ
أخافكَ األباريف خ ِهوِردنفقال ع ،ِإ: مري ال أِجنلَد همإال ذلك، إن هم لو يلَعما هلم ِعونَم ي، أَِدنوا ذُخ
الَِقي عن عاِتِبثوي، ال يم ن مِلاطَاحت ِهِسفْنم ،ني وقحِه نفِس شي سلم. 

 
 أسئلة                                                   

فاعل؟ عن نائب للما هو نائب الفاعل؟ هل تعرف له امساً آخر؟ ما الذي تعمله يف الفعل عند اسناده 
 .ة أمثلة لنائب الفاعل الظاهر مثل بثالث؟ تفعله يف املفعول إذا أقمته مقام الفاعلذاما

 
 املبتدأ واخلرب                                         

،  إليِهدنس املُوعفُر املَهو االسم: رباخلَ، وِةيِظفْ اللَِّلاِم العوِني عاِر العوعفُ املرمس اِالوه: أُدتباملُ: قال
نقوِلحو ك" زقاِئيد ال " و"مزياِئ قَاِندو"اِنم " الزياِئ قَونَدونَم" 

 أن يكون امساً، فخرج عن ذلك الفعلُ: املبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثالثة أمور، األول: وأقول
والثاينواحلرف ، :أن يكون مرفوعاً، فخرج بذلك املنصوبروروا أن يكون : ، والثالث حبرف جر أصلي

" كان"ل ومثل عاً من العوامل اللفظية مثل الفخاليلفظية، ومعىن هذا أن يكون عارياً عن العوامل ال
ا، فإن اإلسما عن الفاعل الواقع بعد وأخواقعا على ما سبق بيانه،و االسم وفعل يكون فاعالً أو ائب 

  .وال يسمى مبتدأ" اسم كان"أو إحدى أخواا يسمى" كان"بعد
فإنه اسم مرفوع مل يتقدمه عامل " راِض حدمحمَ"من قولك " حممد"ثة  الثالاالمور هذه يف املستوومثالُ
 .لفظي

  ، فيتم به معه الكالم، ومثالهعليه حملُ إىل املبتدأ ويدنسهو االسم املرفوع الذي ي: واخلرب
 ."راِض حدمحم"من قولك " حاضر"
كْوحلِّ كُمفْ من املبتدأ واخلرب الرعكما ر أيوهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة، حنوت ،  
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"اهللا ربوإما أن يكون مرفوعاً بضمة مقدرة للتعذر حنو  "ان"موسى مى ِمفًطَصلَ"وحنو "  اهللانى فُلَيى لَض
الباتن"وإما أن يكون مرفوعاً " ي هو اآليتاِضالقَ"رة منع من ظهورها الثقل حنو ، وإما أن يكون بضمة مقد

 "اِنزاِئ فَاِندِهتجاملُ" حبرف من احلروف اليت تنوب عن الضمة، حنو 
والبواجلمع " احملمدان قائماِن"والتثنية حنو " حممد قائم" من املبتدأ واخلرب أن يتطابقا يف اإلفراد، حنو د

  و"اِنمت قاِئاهلنداِن " و"مةٌند قاِئِه" ويف التذكري كهذه األمثلة، ويف التأنيث حنو." قائمونونَاحملمد"حنو 
"اهلنداتقائمات ." 

 
  
 

 املبتدأ قسمان ظاهر ومضمر                                
، نحا، نِنأَ: ي، وِهرشا عن اثْرمض، واملُهركْ ِذمدقَا ت مراِهالظَّ، فَرمض ومراِهظَ: اِنسم ِقأُدتبواملُ: قال

وما " ونَماِئ قَنحن " و"ماِئا قَنأَ: "كِلو قَوح، نن، هما، هم، هي، ِهو، هنتن، أَمتنا، أَمتنأَِت، نت، أَنأَ
 .كِل ذَهبشأَ

 كل املضمر، وقد سبق يف باب الفاعل تعريف: األول الظاهر، والثاين:  إىل قسمنيينقسم املبتدأُ: وأقول
 .من الظاهر واملضمر

 ."نيِنِمؤ املُم أُةُشاِئع " و" اهللاولُس ردمحم"مثال املبتدأ الظاهر ف
 .واملبتدأ املضمر اثنا عشر لفظاً

 ."أنا عبد اهللا"للمتكلم الواحد، حنو " أنا: "األول
 "حنن قائمون"، حنو هسم نفْ املعظِِّدللمتكلم املتعدد أو الواِح" حنن: "الثاين
 ."ماِهأنت فَ"ب املفرد املذكر، حنو خاطَللم" أنت: "الثالث
 ."ةٌيعِط مِتنأَ"للمخاطبة املفردة املؤنثة، حنو " أنِت: "الرابع

 ."ا قائمتاِنمأنت" و "ا قائماِنمأنت"ن، حنو  كانا أو مؤنثيِنيرذكَّن ميللمخاطب" أنتما: "اخلامس
 "ونَمم قاِئأنت"، حنو نيِبجلمع الذكور املخاطَ" أنتم: "السادس
 ." قائماتنتنأَ"جلمع اإلناث املخاطبات، حنو " نتأن: "السابع
 ." بواجبِه فائمهو"للمفرد الغائب املذكر، حنو " هو: "الثامن
 ."ةٌراِفسهي م"للمفردة املؤنثة الغائبة، حنو " هي: "التاسع
 "اِنمها قائمت"و " مها قائمان" حنو للمثىن الغائب مطلقاً، مذكراً كان أو مؤنثاً" مها: "العاشر
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  "ونَماِئهم قَ"، حنو بنيجلمع الذكور الغاِئ" مه: "احلادي عشر
 "اتم قاِئنه"جلمع اإلناث الغائبات، حنو " نه: "الثاين عشر

وإذا كان املبتدأ ضمرياً فإنه ال يكون إال بارزاً مالً، كما رأيتِصفَن. 
 

 أقسام اخلرب                                          
 اراجلَ: اِءي أشةُعبر أَِدرفْ املُريغَو" ماِئ قَديز "وح ندرفْاملُ فٍَدرفْ م وغريدرفْم: اِن قسمربواخلَ: قال

، كد عندي، وزاِر يف الدديز: "كِلو قَوح، نِهِرب خع مأُدتباملُ، وِهِلاِع فَع ملُع، والِففر، والظَّوررجواملَ
وزيا قَدأَم بوهوز ،يدج اريتاِه ذَهةٌب" 

 . غري مفردرب مفرد، والثاين خرب خلُاألو: ينقسم اخلرب إىل قسمني: وأقول
 ." قائمحممد"من قولك " قائم"ما ليس مجلة وال شبيهاً باجلملة، حنو : واملراد باملفرد هنا
 .ةيعلمجلة امسية، ومجلة ف: ، واجلملة نوعان مجلٍةهب وِشمجلةٌ: وغري املفرد نوعان
 "ميِر كَوهب أَدمحم"من قولك " ميِر كَوهبأَ" حنو ، من مبتدأ وخربتلفما تأَ:  هيفاجلملة االمسية
" وهب أَرافَ سدمحم"من قولك " وهب أَرافَس" نائبه، حنو  أوفت من فعل وفاعلما تألَّ: ةيعلواجلملة الف

 "همالَ غُبرض يداِلخ"من قولك " همالَ غُبرضي"وحنو
 ،فإن كان اخلرب مجلة فالبد له من رابط يربطه باملبتدأ إما ضمري يعود إىل املبتدأ كما مسعت يف األمثلة

 ."ميِر كَلٌجا رذَ هدمحم"وإما اسم إشارة حنو 
 ."ِدسِج يف املَىِلع"من قولك " يف املسجد"اجلار وارور، حنو : ل اجلملة نوعان أيضاً، األوهبوِش

 ".ِنص الغقو فَائرالطَّ"من قولك " نص الغقوفَ"، حنو الظرف: والثاين
 وجمرور،  امسية، وجارة، ومجلةٌيعل ف، ومجلةٌمفرد:  أنواِع على التفصيل مخسةُ أن اخلربملَن ذلك تعوِم
وظرف. 

 
 تدريب على اإلعراب                                          

ب اجلمل اآلتيةِرإع: 
 "حممد حضر أبوه، حممد أبوه مسافر، حممد يف الدار، حممد عندكحممد قائم ،. 

 اجلواب                                                 
1 -خرب ملبتدأ مرفوع : ، وعالمة رفعه ضمة يف آخره، قائممبتدأ مرفوع باالبتداِء:  حممد-  حممد قائم

 .باملبتدأ، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره
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 . ال حمل له من اإلعرابفتِحلافعل ماض مبين على : رضمبتدأ، ح:  حممد- حممد حضر أبوه - 2
 مضاف  اخلمسة، وأبو مضاف، واهلاُءن األمساِءمرفوع بالواو نيابة عن الضمة ألنه م، فاعل حضر: أبو
 ، مبين على الضم يف حمل خفض، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، والرابط بني اخلربإليه
 ."أبوه" يف قولك إليه هو الضمري الواقع مضافاً  املبتدأو

مبتدأ ثان مرفوع بالواو نيابة : ة، وأبول مرفوع بالضمة الظاهرمبتدأ أو:  حممد- حممد أبوه مسافر - 3
 ،إليه اخلمسة، وأبو مضاف، واهلاء مضاف عن الضمة ألنه من األمساِء

 بني هذه طُل، واراِبخرب املبتدأ الثاين ومجلة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األو: مسافر
أبواه"ل الضمري الذي يف قولك اجلملة واملبتدأ األو." 

 .جار وجمرور متعلق مبحذووف خرب املبتدأ: مبتدأ، يف الدار:  حممد- حممد يف الدار - 4
مضاف، : ظرغ مكان متعلق مبحذوف خرب املبتدأ، وعند: مبتدأ، عند:  حممد- حممد عندك - 5
 . مبين على الفتح يف حمل خفضإليه ضمري خماطب مضاف :والكاف

 
 مترينات                                                  

1 -ب ِنياملبتدأ واخلرب ونو ،كلِّع ات يف اجلمل اآلتية، وإذا كان  واحد منهما، من بني الكلمات الواقع
الرابط بينها وبني مبتدئهاِناخلرب مجلةفبي : 

تهد يفوز بغايته، السائقان ياشتاِندملُها كل عام مرة، اكلَؤيت أُ يف السري، النخلة تِمؤناتسي بحاهللا، ن 
 من عنص من اجلمال، واألحذية تربؤخذ من الغنم، والو نظيف، هذا القلم من خشب، الصوف يكابتِك

 مبل ينفعك، أبوك الذي ينفق فرع أَتن على النار، النيل يسفي أرض مصر، أَردجلد املاعز وغريه، الِق
 هسفْ نمر حنر، املسكني مطَ املَبقُع فوق الشجرة، الربق يدرغ، العصفور يكبرب الناس قحك أَم، أُعليك
وهد، صديقي أُاِجو وبوهالِدي عنده، وارة عنده حصان، أخي له سي. 

 يف واحدة منهما  االتية مبتدأ يف مجلتني مفيدتني، حبيث يكون خربه استعمل كل اسم من األمساِء- 2
 :داً ويف الثانية مجلةمفر

  . الكتاب، املعهد، النيل، عائشة، الفتيات،التلميذان، حممد، الثمرة، البطيخ، القلم
3 -ِب أخاآلتية بشبه مجلة عن كل اسم من السماِءر : 

ر النيلالعصفور، اجلوخ ،اإلسكندرية، القاهرة، الكتاب، الكرسي ،. 
4 -عند جبل املقطم، من ِصفَيف القَ:  مناسباً يتم به معه الكالم وجمرور مما يأيت مبتدأً ضع لكل جار ،

 .ر، يف اجلهة الغربية من القاهرة يف الِقمطْاخلشب، على شاطيء البحر، من الصوِف
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   .ل يف وصف اجلَمل تشتمل كل واحدة منها على مبتدأ وخربم ج ثالثَنْو كَ- 5
  

 أسئلة                                                  
ل للمبتدأ املضمر، إىل ل للمبتدأ الظاهر، مثِّمثِّ ؟ما هو املبتدأ؟ ما هو اخلرب؟ إىل كم قسم ينقسم املبتدأُ

 هبكم قسم ينقسم اخلرب ِشإلى  ؟كم قسم ينقسم اخلرب اجلملةُإلى ينقسم املضمر الذي يقع مبتدأ؟كم قسم 
نوع من  ل لكل مثِّ؟ يف أي شيء جتب مطابقة اخلرب للمبتدأ؟تدأ اجلملة باملبط اخلرب ما الذي يرِب؟اجلملة

 .ثالنيأنواع اخلرب مب
 
 

                                    املبتدأ واخلربنواسخ  
 ا،هاتوخأَ ونَّا، وِإهاتوخ وأَانَكَ: اءي أشةُثَالَي ثَِه و) على املبتدأ واخلرب الداخلِة العوامِلباب(: قال

ظَوننتأَ وخواتاه. 
 العوامل اللفظية فيغري ما أحدعليه مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل فت أن املبتدأ واخلربرقد ع: وأقول

 على ثالثة - العرب املوثوق به ِمالَع كَبت بعد ت-ما فتغري إعراما عليهإعراما، وهذه العوامل اليت تدخل 
 :أقسام

كان "حنو وأخواا، وهذا القسم كله أفعال،" كان" املبتدأ وينصب اخلرب، وذلك يرفع: القسم األول
 ."ياًاِف صواجلَ

، فر وهذا القسم كله أح" وأخواانَِّإ"ل، وذلك ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب، عكس األو: القسم الثاين
 ."يمِك حيزِز ع اَهللانَِّإ"حنو 

، وهذا القسم كله أفعال، حنو "وأخواا ظننت"رب مجيعاً، وذلك ينصب املبتدأ واخل: القسم الثالث
 ." أخاًيقِدت الصننظَ"

ماً كْ هلما حتددج وهرتيغَ:  حكم املبتدأ واخلرب، أيتخس ألا ن،"النواسخ"وتسمى هذه العوامل 
 .آخر غري حكمهما األول
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  كان وأخواا                                       
، حبأصى، وسمأَان، وكَ: يِهر، وب اخلَبِصنت، وم اإلسعفَرا تهنِإا، فهواتخأَو" كانَ "أماف: قال

ف رصا ت، وماما دم، وحِرا ب، وما فيتء، ومك انفَماَ، والَ ز، وماَسيلَ، وارص، وات، وبلَّى، وظَحضوأَ
 رم عسيلَائماً، و قَدي زانَكَ: "ولُقُ، تحِب، وأصحِبص، ويحبص، وأَن، وكُونُكُ، ويانَكَ: ا حنوهنِم
وما أشبه ذلك" صاًاِخش. 

 .ها يف العملراِئظَن:، أي "كان وأخواا"القسم األول من نواسخ املبتدأ واخلرب : وأقول
يدخل على املبتدأ فيزيلوهذا القسم فْ رعهلَ األووي امسه، ويدخل  له رفعاً جديداً، ويسمى املبتدأُثُِدح 

 .على اخلرب فينصبه، ويسمى خربه
 : فعالًرش عةَوهذا القسم ثالثَ

انَكَ"ما مع االنقطاع، حنو إ اتصاف االسم باخلرب يف املاضي، وهو يفيد" كان: "لاألوم حمدم جداًِهت "
حنوا مع االستمرارأم ،:" وكان ربيراًِد قَك". 

 " بارداًسى اجلوأم" ، حنو اِءسوهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف املَ" سىأم: "الثاين
 "فَِهراً مكْأصبح اجلو"باح، حنو صاف االسم باخلرب يف الصوهو يفيد ات" حبأص: "الثالث
 "يطاً نِشبحى الطاِلأض ":ى، حنوحضوهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف ال" حىأض" :الرابع

   ﴾داًوس مههج ولَّظَ﴿ :وهو وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف مجيع النهار، حنو" ظل: "اخلامس
 ]58:النحل[

  "وراًرس مدمح ماتب ": حنو و هو الليل،، اتصاف االسم باخلرب يف البياِتوهو يفيد" بات: "السادس
  :ا اخلرب، حنوعليه يدلُّ االسم من حالته إىل احلالة اليت لَحووهو يفيد ت" ارص: "السابع

"ار الطني ِإصيقاًِرب" 
 " فامهاًدمح مسيلَ"ي اخلرب عن االسم يف وقت احلال، حنو فْوهو يفيد ن" ليس: "الثامن

، وهذه "حِرما ب " و"ىءِتما فَ " و"كما انفَ " و"الَازم: "التاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر
 ىِلع ما برح" و حنو"راًِكنيم مراِهبازال ِإم" على مالزمة اخلرب لالسم حسبما يقتضيه احلالً، حنو األربعة تدلُّ
صديقاً مصاًِلخ" 

والثالث عشر" :ما دام "وهو يالَفيد مزالَ" اخلرب لالسم أيضاً حنو ةَمِلل خاِذ أعداً ما دمتي حا" 
 : إىل ثالثة أقسام- من جهة العمل -وتنقسم هذه األفعال 

املصدرية " ما" بشرط تقدم - ِرب اخلَب االسم ونصع وهو رفْ- ما يعمل هذا العملَ: القسم األول
  "امد" وهو فعل واحد وهو عليه ِةيِفرالظَّ
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، وهو أربعة أفعال،  نفي، أو استفهام، أو يعليه مدقَتي بشرط أن مِلما يعمل هذا الع: القسم الثاين
 "حبِر " و"فيتء " و"كفَان " و"الَز: "وهي

 .، وهو مثانية أفعال، وهي الباقيٍطر شِريغ ِبلَمما يعمل هذا الع: القسم الثالث
ف إىل ثالثة أقساموتنقسم هذه الفعال من جهة التصر: 

، وهو ة تصرفاً كامالً، مبعىن أنه يأيت منه املاضي واملضارع واألمريعلصرف يف الفما يت: القسم األول
 ."ار، صات، بى، ظلَّحض، أَحبصى، أَسم، أَانَكَ: "، وهياٍلع أفْسبعةُ

 ، وهوري ليس غَة تصرفاً ناقصاً، مبعىن أنه يايت منه املاضي واملضارعيعلما يتصرف يف الف: القسم الثاين
بعة أفْأرِتفَ: ال، وهيعفَيء، انكِر، بالَح، ز. 

 .على األصح" دام"اتفاقاً والثاين " ليس"أحدمها : ما ال يتصرف أصالً، وهو فعالن: القسم الثالث
تعاىل  عمل املاضي، حنو قوله املاضي من هذه األفعال يعملُوغري: ﴾ِلِفنيتخالُونَ مزالَ يو﴿  

 ]118:هود[
﴿ لَن حربعليه ناِكِفني91:طه[﴾  ع[ ،﴿ فوسي ذْكُرأُ تفْتاللَِّه تت ﴾]85:يوسف[  
 
 

 إن وأخواا                                          
، لَّع، لَتي، لَنَّأَ، كَنِك، لَ، أنَّإنَّ: "، وهيرب اخلَعفَرم وتساِال بِصنا تهنِإف" هااتوخأَ ونَِّإ"ا أمو: قال

نَِّإ: ولُقُتداً قَ زيولَائم ،يتع ماِخراً شصوم ،ا أشبِل ذَهكوم ،عإن، أن"ى ن "التيد،ِكو ِكلَون  
ِتلالسدكأنَّ"اك،  ور "للتيِهِبشلَ،  ويتللت منلَي،  ولَّعللت  رجي والتعقُّو.  

ها يف العمل، وهي تدخل على نظائر: وأخواا، أي" إنَّ" من نواسخ املبتدا واخلرب القسم الثاين: وأقول
 له رفعاً غري الذي كان له قبل دداملبتدأ واخلرب، فتنصب املبتدأ ويسمى امسها، وترفع اخلرب مبعىن أا جتَ

ا، وهذه األدوات كلُّدخوهلا، ويسمى خربهوهي ستةها حروف ،: 
 .سر اهلمزةبك" إنَّ: "األول
  .بفتح اهلمزة" نَّأ: "الثاين
ومها يِنالَّدوية نسببة اخلرب للمبتدأ، حنو قْ على التوكيد، ومعناه ت"إن أباكاِض حو حنو" ر 

 "ِلعمأَنَّ أَت باكم سافر." 
 يتوهم نفيه، توهم ثبوته أو إثبات ما الكالم بنفي ما ييبِقعومعناه االستدراك، وهو ت" نلِك: "الثالث

 ."اِنب جه صديقَ لكناعجحممد ش"حنو 
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 ."رد بيةَاِر اجلَكأنَّ: " على تشبيه املبتدأ باخلرب، حنووهو يدلُّ" كأنَّ: "الرابع
 "داِئاب عب الشتيلَ"، سرطلب املستحيل أو ما فيه ع: ومعناه التمين، وهو" تيلَ: "اخلامس

 ."حجن ييدِل البتيلَ "حنوو
 األمراحملبوب، وال يكون إال يف طلب: ع، ومعىن الترجيي أو التوقُّجروهو يدل على الت" علَّلَ: "السادس
 يبِر قَود العلَّعلَ"كروه يف ذاته، حنو  األمر املَ وقوِعانتظار: ، ومعىن التوقِع"يِنمحر اَهللا يعلَّلَ: "املمكن حنو

 ."انِم
 

 ظن وأخواا                                        
ت، و ننظَ: يا، وِهه لَِنوالَعفْا ممهنأَى لَ عرباخلَوأَ دتب املُبِصنا تهنِإا فَهاتوخأَ وتننا ظَموأَ: قال

ِسحبوِخلْت ،وز ،تعمور ،أَتوعِلي ،تموو ،تجود ،إتتذْخ ،توجلْع،ت ِموسعت ،ظَ: ولُقُتنن ت
زاِئداً قَيأَماً، ريع تاِخمراً شا أَصاً، ومشبِل ذَهك. 

ها يف العمل، وهي تدخل ها أي نظائروأخوات" ظننت" من نواسخ املبتدأ واخلرب،  الثالثُالقسم: وأقول
 ، وهذا القسم عشرةُ وللخرب مفعول ثاٍن أولُلٌعلى املبتدأ واخلرب فتنصبهما مجيعاً، ويقال للمبتدأ مفعو

  :أفعال
 ."ظننت حممداً صديقاً" حنو ،"ظننت: "األول
 ." نافعاًبت املالَِسح" حنو ،"حسبت: "الثاين
 ."ةًرِمثْ مةَيقَِد احلَتلِْخ" حنو ،"تِخلْ: "الثالث
 ."يئاًِر بكراً جتمزع"  حنو ،"زعمت: "الرابع

 ."حاًِلفْ ميماِهرب ِإتيأَر"حنو  ،"رايت: "اخلامس
 ."ياًِجن مقد الصتمِلع" حنو ،"علمت: "السادس
 ."ِري اخلَاب بحالَ الصتدجو" حنو ،"وجدت: "السابع
 "يقاًِدداً صمحاختذت م"  حنو ،"تاختذْ: "الثامن
 ."ماًات خبه الذّتلْعج" حنو ،"تلْعج: "التاسع
 ."أُر خليالً يقْتعِمس" حنو ،"مسعت: "لعاشرا

 :هذه االفعال العشرة تنقسم إىل أربعة أقسام
 .، زعمتتلْظننت، حسبت، ِخ: ، و هى وقوع اخلرب، وهو أربعة أفعاليحِجريفيد ت: القسم األول
 .ت، ووجدت، وعلمرأيت:  وحتقيق وقوع اخلرب، وهو ثالثة أفعال، وهيقني الييفيد: القسم الثاين
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 .تلْعجو ، تذْخيفيد التصيري واالنتقال، وهو فعالن، ات: القسم الثالث
 .يفيد النسبة يف السمع، وهو فعل واحد، وهو مسعت: القسم الرابع

 
 مترينات                                                  

 :تية مث اضبط آخر كل كلمة بالشكلاآل كان أو إحدى أخواا على كل مجلة من اجلمل لْ أدِخ- 1
اجلوص لْ طَو، احلارس مستيقظ، اهلواُءحثْق، احلديقة ممرة، البساينُّتمن ة مفيدة، الصدق نافع، به، القراَءت

 .الزكاة واجبة، الشمس حارة، الربد قارس
2 -ا على كل مجلة من اجلمل اآلتية، مث اضبط أ" إنًَّ "لِْخ أدبالشكل آِخو إحدى أخواكل كلمةر : 

أيب حاضر، كتابك جديد، ِمحقذر كرتمكسور، يدك نظيفة، الكتاب خري رفيق، األدب لَة، قَب كم
  ثروة مصر، النيل عذب املاء، مصر، القطن سببمحيد، البطيخ يظهر يف الصيف، الربتقال من فواكه الشتاِء

رتهتا صاحلة للزراعةب. 
 : مث اضبط بالشكل آخر كل كلمة،و إحدى أخواا على كل مجلة من اجلمل اآلتيةأ" نظَ" أدخل - 3

حممد صديقك، أبوك أحلُقْمك أرأف الناس بك، احلَ، أُإليك الناس بناضر، البستان مثمر، الص يف 
 من  أشدللساِنة ارثْ الصيف، عوسب ل، الثياب البيضاُء زينتم أعوانك عند الشدة، الصقائظ، األصدقاُء

جلعثرة الر. 
ضمن كل مثال من األمثلة اآلتية كلمة مناسبة، واضبطها بالشكلايل يف املكان اخلع :  
 ...... كأن احلقل- )ي                          ( ...... إن احلارس- )أ (
 ......كم رأيت ع- )ك                      ( ...... صارت الزكاة- )ب(
  ......نطْ اعتقد أن القُ- )ل                     ( ......ِت الشمسح أض- )ج(
 ......سى اهلواء ام- )م                     (...... رأيت األصدقاء- )د( 
  ...... أخاكمسعت - )ن                      ( ......ة اللسانرثْ ع إنَّ-)ه(
 ...... إبراهيمتئَ ما فَ- )س               (  ...... الكتاب علمت أنَّ- )و( 
 ...... ألصحبك ما دمت- )ع          ( ...... حممد صديقك لكن أخاه- )ز(
 ...... ظل اجلو- )ف                      ( ...... أباك حسبت- )ح(
 ...... املنطق من دالئل النجاح لكن الصمتسن ح- )ط(
 : من األمثلة اآلتية خاٍلاسخة تناسب املقام يف كل مكاٍن ضع آداة من األدوات الن-5
 داًِشرم معلِّاملُ.. ..)..ز                    (  مسريري الكتاب خ...... )أ(
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 مكأُ قداِم أَتح تةناجلَ.. ..)..ح                  ( وميداً بالغلب ماجلو.. ..)..ب(
 سةردت ميالِب.. .)...ط(                        اًيِجن مدقالص.. ..)..ج(
  رييتاب ِمسالِك.. .)...ي(                      يقاً يلِد ص أخاك....)..د(
  ك يف الشدةنو عالصدقاُء )......ك(             ميلي يف املدرسةأخوك ز...)...ه(
  .يقظاًتس ماحلارس. ...)..و(
 :مثلة األتية امساً واضبطه بالشكل الكاملن األ من كل مثال مايلن اخل ضع يف املكا-6
   فرحاً...... أمسى- )ز                        ( اراً جب......انَ كَ-) أ(
  رةناِض.. .... إنَّ– )ح                     (  كئيباً...... يبيت- )ب(
  طالع.. .... ليت- )ط    (               .ارِهفَكْ م...... رأيت- )ج(
  لمعم.. ....نَّ كأَ– )ي                 ( ......لَد الع علمت أنَّ- )د(
  صديقي.. .... ما زال- )ك                        ( .خبزاً.. ....صار -)ه(
  واجبة.. ....نَّ ِإ– )ل(                        عاراً.. ....س لي– )و(

7 -ثالثَنْ كو ج مشتملة على مبتدأ وخرب، مث أدخل على كل  واحدٍةل يف وصف الكتاب، كلُّم 
 . كلماا بالشكلطِْبواض" كان"مجلة منها 

8 -ن ثالثَ كوواحدٍةمل يف وصف املطر، كلُّ ج ل على كل مجلة ِخ تشتمل على املبتدأ واخلرب، مث أد
 . كلماا بالشكلطِْبواض" إنَّ"منها 

 تشتمل على املبتدأ واخلرب، مث أدخل على كل مجلة  واحدٍةمل يف وصف النهر، كلُّ ج ثالثَنْو ك- 9
 . كلماا بالشكلطِْبواض" رأيت"منها 
 

 تدريب على اإلعراب                                          
  :ب اجلمل اآلتيةِرعأ
  . نافعاً، مازال الكتاب رفيقي املالَتب حِس،احصب القمر ِم، كأنَّمةً أُانَ إبراهيم كَإنَّ
 

 اجلواب                                                 
منصوب به، وعالمة " إنَّ"اسم : ، إبراهيم ينصب االسم ويرفع اخلرب،حرف توكيد ونصنب:  إنّ- 1

مسه ضمري مستتر فيه جوازاً فع االسم وينصب اخلرب، واوفعل ماض ناقص، ي: اننصبه الفتحة الظاهرة، كَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 انَان منصوب به، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة من كَخرب كَ: مةًتقديره هو يعود على إبراهيم، أُ
 "إنَّ" يف حمل رفع خرب ِهوامسه وخِرب

 منصوب به وعالمة نَّأَاسم ك: حرف تشبيه ونصب، ينصب االسم ويرفع اخلرب، والقمر:  كأن-2
 . مرفوع به، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةنَّخرب كأَ:  الظاهرة، ومصباحنصبه الفتحة

 اشتغال احملل بالسكون منع من ظهورِه فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره:  حسب- 3
 ضمري املتكلم فاعل حسب،  أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاُءإىلالعارض لدفع كراهة تو

 حمل رفع، مبين على الضم يف 
مفعول ثان حلسب : مفعول أول حلسب منصوب به، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، ونافعاً: املالَ

 .منصوب به، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
 مفعل ماض ناقص يرفع االس: حرف نفي مبين على السكون، ال حمل له من اإلعراب، زال:  ما-4
وينصباخلرب خرب زال منصوب : به، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، رفيقاسم زال مرفوع : ، الكتاب

به، وعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل خبركة املناسبة لياء املتكلم، ورفيق 
 . مبين على السكون يف حمل خفضإليه املتكلم مضاف مضاف وياُء

 
 لى أقسام النواسخأسئلة ع                                      

من " كان"إىل كم قسم تنقسم النواسخ؟ ما الذي تعمله كان وأخواا؟ إىل كم قسم تنقسم أخوات 
  عليهوأخواا؟ ما الذي تدل " نَِّإ"جهة العمل؟ وإىل كم قسم تنقسم من جهة التصرف؟ ما الذي تعمله 

؟ " ظننت  وأخواا"ع؟ ما الذي تعمله  التوقُّي؟ ما معىنعىن االستدراك؟ ما معىن الترجم ، وليت؟ ما نَّكأَ
ل مكونة من مبتدأ وخرب حبيث تكون األوىل من م ج ثالثَ؟ هاِت"تننظَ"إىل كم قسم تنقسم أخوات 

 ظاهر ٍإ ضمري جلماعة الذكور وخرب مفرد، والثالثة من مبتدٍإة، والثانية من مبتديعل، وخرب مجلة ف ظاهٍرٍإمبتد
 ."تمعز"و " لعلَّ"و " كان"دخل على كل واحدة من هذه اجلمل ومجلة امسية، مث أ

 ]23:مرمي[﴾يا لَيتِني ِمت قَبلَ هذَا﴿، ]125:النساء[﴾واتخذَ اللَّه ِإبراِهيم خِليالً﴿ إعرب األمثلة اآلتية
 ]36:غافر[﴾ أَبلُغُ الْأَسبابعلىلَ ﴿
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 باب النعِت                                           
ت يأَرلُ، واِق العديام ز قَ:حنو؛ِهِريِكن وتِهيِفِرع، وتِهِضفْخ وِهِبص ونِه يف رفِعوِتعنملْابع ِلت: تالنع: قال

زيلَاِقداً العوم ،رِبت زٍديِلاِق الع. 
ولُ باملشتق،  أو املؤقتشالتابع املُ: يني هو، ويف اصطالح النحوفصالنعت يف اللغة هو الو: وأقول

 .صص له يف النكراتخضح ملتبوعه يف املعارف، املُواملُ
 :يببِ السالنعت: النعت احلقيقي، والثاين: األولُ: والنعت ينقسم إىل قسمني
:  فالعاقل"لُاِق العدمح مجاَء": و ضمرياً مستتراً يعود إىل املنعوت، حنفعما ر: أما النعت احلقيقي فهو

 .نعت حملمد، وهو رافع لضمري مستتر تقديره هو يعود إىل حممد
ُوأما النعتالس بفهويب  :فع امساً ظاهراً متصالً بضمري يعود إىل املنعوت حنو ما ر:"اَءجم حالفَم لُ اِضد

اضل، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة، فاعل للف: نعت حملمد، وأبوه: لُاِض فالفَ"وهبأَ
 . إىل حممٍد اليت هي ضمري عائدوهو مضاف إىل اهلاِء

 .ياِبب أم سفه أو تنكريه، سواٌء أكان حقيقيا، ويف تعريوحكم النعت أنه يتبع منعوته يف إعرابِه
 رضح"أو " الفَاضلُ دمح مرضح": ، حنوومعىن هذا أنه إن كان املنعوت مرفوعاً كان النعت مرفوعاً

محالفَم ولُاِضدأَب وإن كان املنعوت منصوباً كان النعت منصوباً حنو"ه ، :"أَريم تحأو "لَاِضداً الفَم 
"أَريأَ حممداً الفاضلَت بوإن كان املنعوت خمفوضاً كان النعت خمفوضاً حنو"وه ، :"ظَنِإر ىلَتم حٍد م
، كما يف مجيع ةًفَرع م، وإن كان املنعوت معرفة كان النعت"وهبِل أَاِضٍد الفَمحى ملَت ِإرظَن" أو "ِلاِضالفَ

الً اِقالً عج رتيأَر" أو "الًاِقالً عجت ريأَر: " حنواألمثلة السابقة، وإن كان املنعوت نكرة كان النعت نكرة،
 ".وهبأَ

مث إن كان النعتزاد على ذلك أنه يتبع منعوته يف تذكريه أو تأنيثه، ويف إفراده أو تثنيته أو ا حقيقي 
  .مجعه

 و إن كان "لَرأيت حممداً العاِق": ومعىن ذلك أنه إن كان املنعوت مذكراً كان النعت مذكراً، حنو
وإن كان املنعوت مفرداً كان النعت مفرداً كما " ةَبملهذَّةَ امرأيت فاِط": املنعوت مؤنثاً كان النعت مؤنثاً حنو

 وإن كان "لنياِق العِني احملمدتيأَر":  كان النعت مثىن، حنوىنثَ، وإن كان املنعوت مثالنيرأيت يف هذين امل
 ".الَءقَ العت الرجالَيأَر": املنعوت مجعاً كان النعت مجعاً حنو

 ِن العاقلَرأيت الولدي": ه يكون مفرداً دائماً ولو كان منعوته مثىن أو جمموعاً تقولأما النعت السبيب فإن
:  ما بعده يف التذكري أو التأنيث، تقولبيبب الس  ويتبع النعت" أبوهملَ العاِقدت األوالَيأَر":  وتقول"أبومها

"أَريالب تنالعاقلَات أبوه وتقول"ن ، :"أَرياألو الَتةَلَ العاِقدمهأُم ". 
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واحد من اإلفراد والتثنية . فتلخص من هذا اإليضاح أن النعت احلقيقي يتبع منعوته يف أربعة من عشرة
 .واجلمع، وواحد من الرفع والنصب واخلفض، وواحد من التذكري والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكري

واحد من الرفع والنصب واخلفض، وواحد من التعريف : ة يتبع منعوته يف اثنني من مخسبيبالنعت السو
والتنكري، ويتبع مرفوعه الذي بعده يف واحد من اثنني ومها التذكري والتأنيث، وال يتبع شيئاً يف اإلفراد 

 .والتثنية واجلمع، بل يكون مفرداً دائماً وأبداً، واهللا أعلم
 

                                        
 هاامس وأقْاملعرفةُ                                        

 مكةُ، واالسد وميز: و حنْملْ العمت، واالسنأَأنا و: و حنْرمض املُماالس: اءيش أَةُسم خةُفَِرعاملَو: قال
ىل  ِإيفِضم، وما أُالَالغلُ وجالر:وح نمالالَّ وفِل اَأليِهي ِفِذ الَّمس واِالِءالَؤ وهِههِذذا وه: وحم نهباملُ

 .ةع األربِهِذ هنٍد ِمواِح
 .ستأيتو.النكرة:  ينقسم إىل قسمني األولاعلم أن االسم: وأقولُ
 :عيٍن، وأقسامها مخسة على ملُّداللفظ الذي ي: املعرفة وهي: والثاين

، أو غائب تأن: أنا، أو خماطب حنو:  على متكلم، حنولَّاملضمر أو الضمري، وهو ما د: القسم األول
 .، ومن هنا تعلم أن الضمري ثالثة أنواعوه: حنو

 للمتكلم "حنن" للمتكلم وحده، و "أنا": ما وضع للداللة على املتكلم وهو كلمتان، ومها: النوع األول
 .سه أو معه غريهاملعظِّم نفْ

 بفتح التاء للمخاطب "أنت": على املخاطب وهو مخسة ألفاظ، وهيما وضع للداللة : والنوع الثاين
 للمخاطب املثىن مذكراً كان أو مؤنثاً "ماتأن" بكسر التاء للمخاطبة املؤنثة املفردة و "أنِت"املذكر املفرد، و

 . جلمع اإلناث املخاطبات"تننأَ" جلمع الذكور املخاطبني، و "أنتم"و 
 للغائب املذكر "وه": ضع للداللة على الغائب، وهو مخسة ألفاظ أيضاً، وهيما و: والنوع الثالث

 جلمع "هم"قاً، مذكراً كان أو مؤنثاً، ولَطْ للمثىن الغائب م"هما" للغائبة املؤنثة املفردة، و "ِهي"و. املفرد
 . جلمع اإلناث الغائبات"هن"ني، وِبالذكور الغاِئ
 .ث الفاعل ويف حبث املبتدأ واخلرب يف حب البيانُوتقدم هذا

 أو  على معني بدون احتياج إىل قرينة تكلم أو خطاٍبم، وهو ما يدلُّلَالع: القسم الثاين من املعرفة
 ."مكة" و "زينب" و "فاطمة" ومؤنث حنو "جبل" و "إبراهيم" و "حممد"مذكر حنو : غريمها، وهو نوعان
 .ولصوسم املَ، واِالِةارشاسم اِإل: اناالسم املبهم، وهو نوع: القسم الثالث
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وله ألفاظ معينة،   أو معنويةِةيِسِح ما وضع ليدل على معني بواسطة إشارة: فهو: شارةأما اسم اِإل
أو  "هاتاِن"للمثىن املذكر، و " هذيِن"أو " هذان"للمفردة املؤنثة، و " هذه" للمذكر املفرد، و"هذا": وهي

"ملؤنث، و  للمثىن ا"ِنهاتي"هللجمِع"ِءالَؤ طلقاً م. 
ة، تذكر بعده ألبته وتسمى ِصلَ. ما يدل على معني بواسطة مجلة أو شبهها: وأما االسم املوصول فهو

 للمفرد "يِذالَّ": ألفاظ معينة أيضاً، وهي وتكون مشتملة على ضمري يطابق املوصول ويسمى عائداً، وله
  للمثىن املؤنث، "ِنتياللَّ" أو "تاِناللَّ" للمثىن املذكر، و "نياللذَ " أو"انذَاللَّ"، و  للمفردة املؤنثة"يِتالَّ"املذكر، 

 . جلمع اإلناث"ياللَّاِئ" جلمع الذكور، و "ينالَِّذ"و
الرجل و "؛ حنو  فأفادته التعريف"أل"كل اسم اقترنت به : احمللى باأللف والالم، وهو: القسم الرابع

  ".اجلاريةالكتاب، و الغالم، و
، إليهمن املضاف االسم الذي أُضيف إىل واحٍد من األربعة املتقدمة فاكْتسب التعريف : القسم اخلامس

 ".تاِذم األسغُالَ" و "ِسمارنا أَي زِذم الَّالَغُ" و "جِلذا الرالم هغُ" و "ٍدمحالم مغُ" و "غُالمك"حنو 
ى  اإلشارة، مث االسم املوصول، مث احمللَّمالضمري، مث العلم، مث اس: اللة املعارف بعد لفظ اجل هذِهرفعوأَ
 .اإليه ل، مث املضافبأَ

 .، إال املضاف إىل الضمري فإنه يف رتبة العلم، واهللا أعلمإليهواملضاف يف رتبة املضاف 
 

                                             ِكالنةُر  
ولُ خ ما صلَح دلُّكُ: يبهِر آخر، وتقْونَد داِح وِهص ِبت خيْ الَِهِسني ِج شائٍع ِفٍم اسلُّكُ: ةُرِكوالن: قال

 .الفَرِسرجِل ولو اح، نِهيلَِم عاألِلِف والالَّ
واحٍد ص واحداً بعينه من بني أفراد جنسه، بل ليصلح إطالقُه على كل خي ال ِلعِضكل اسم و: وأقول
على سبيل البِإ" و "رجل"ل، حنو د؛ فإن األوىل يصح إطالقه على ذكر بالغ من بين آدم، والثاين يصح "ةأَمر

 .نثى بالغة من بين آدمإطالقه على كل أُ
 "أل" فإنه يصح دخول "رجل" وتؤثر فيها التعريف حنو "أل"ا عليهوعالمة النكرة أن تصلح ألن تدخلَ 

:   فإنك تقول، ومعلم وفتاة،  غالم، جارية، وصيب،: وكذلك"الرجل": عريف؛ فتقول، وتؤثر فيه التعليه
  .الغالم، واجلارية، والصيب، والفتاة، واملعلم
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 مترينات                                                      
1 -ض لَّ كُعيف ثالث مجل مفيدة، حبيث يكون مرفوعاً يف واحدة، ومنصوباً يف   األتيةم من السماِء اس

الثانية، وخمفوضاً يف الثالثة، وانعتذلك االسم يف كل مجلة بعت حقيقي م اسبن: 
 .أبوك. .املسلمةن. .زهرة. .فتاة. .اذتساُأل. .العصفور. .حممد. .الرجالن

2 -ض يف األمثلة األتية، واضبطْالية مكان من األمكنة اخل نعتاً مناسباً يف كلع بالشكله : 
 عليه فتصدقت ...... رجالًلقيت) ح(                يِحبه أُستاذه. .....الطالب )أ(
 ......سكنت يف بيت) ط               ( ي والديهاِض تر......الفتاة) ب(
 ......رفما أحسن الغ) ي    (        . األرضبِصخ ي......يلالن) ج(
 ......عند أخي عصاً) ك                  ( ......أنا أحب الكتب) د(
  ......ت إىل أخي كتاباًديأه) ل                        ( ......ر مصِينطَو) ه(
 لَبوس الصيف.. ....الثياب) م         (  خيدمون بالدهم......بالََّالطُّ) و( 
  للترته.. ....احلدائق) ز(

3 -طْ منعوتاً مناسباً يف كل مكان من األماكن اآلتية، واضِب ضعبالشكله : 
 اعليهبائسة فتصدقت . .....رأيت) ح               ( اتهد حيبه أستاذه.. ....)أ(
 . اجلسم ال حيتملهالقارس.. ....)ط        ( تهممالعاملون خيدمون أُ. .....)ب(
  الشريعة اإلسالميةاومدخاتهدون .. ....)ي                ( النافعة.. ....بأنا أِح )ج(
  نيِماملتقد. .....أفدت من آثار) ك       (  ينجح جناحاً باهراًنياألِم.. ....)د(
 .العزيزة وطين.. ....)ل        ( الشديدة تقتلع األشجار.. ....)ه(
  ناضرة.. ....قطفت) و(

4 -أو منعوتاً مناسباً لكل من النعوت اآلتية، مث استعمل النعت واملنعوت مجيعاً يف مجلة مفيدة، ِجد 
 : آخرمها بالشكلطْواضِب

البعيدة، الكرمي، األمني، العاقالت، املُُءالَقَالضخم، املؤدبات، الشاهقة، العذبة، الناضرة، الع ،ذَّهبِني ،
 .شاسع، واسعة

 
 دريب على اإلعراب                                    ت       

 :اعرب اجلمل االتية
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ن املاء هن، شربت ِم بالدنمدخ ياتبهذَّ املُاتيت الفَ،هاذُتس أُهبِح يدتِهج املُباِل، الطَّعِتم ميس جِلابتالِك
 .العذب

 اجلواب                                                 
 .يف آخره ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ مرفوع باالبتداِء:  الكتاب- 1

 .خرب املبتأ، مرفوع باملبتدأ وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: جليس - 
 نعت جلليس، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره:  ممتع- 

 .، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره باالبتداِءمبتدأ مرفوع:  الطالب- 2
 نعت للطالب، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: اتهد 
 ِحييف آخره،  فعل مضارعمرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: ب
 . حمل نصبضمري الغائب مفعول به، مبين على الضم يف: واهلاُء
 ضمري الغائب ستاذ مضاف واهلاُءفاعل حيب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، وأُ: ستاذأُ 

، مبين على الضم يف حمل خفض، واجلملة من الفعل وفاعله يف حمل رفع خرب املبتأ الذي هو إليهمضاف 
 ."حيبه"هو الضمري املنصوب يف  الطالب، والرابط بني املبتدأ ومجلة اخلرب

 
 ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ مرفوع باالبتداِء:  الفتيات- 3

 .نعت للفتيات، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: املهذبات 
فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، مبين على الفتح يف : خيدم 

 .حمل رفع
 ضمري مجاعة :ه ليخدم منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وبالد مضاف وهنمفعول ب: بالد 

، مبين على الفتح يف حمل خفض، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب إليهاإلناث الغائبات مضاف 
 "خيدمن"املبتدأ الذي هو الفتيات، والرابط بني املبتدأ ومجلة اخلرب هو نون النسوة يف 

  ضمري املتكلم فاعل، مبين على الضم يف حمل رفع فعل ماض واهلاُء: شرب- 4
 .حرف جر، مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: نِم 
 .مبن، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، واجلار وارور متعلق بشرب جمرور: املاِء 
  . آخره، ونعت ارور جمرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة يفنعت للماِء: العذب 
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  أسئلة على ما تقدم                                          
ما هو النعت؟ إىل كم قسم ينقسم النعت؟ ما هو النعت احلقيقي؟ ما هو النعت السبيب؟ ما هي األشياء 

  يتبعه ما الذي ما هي األشاء اليت يتبع فيها النعت السبيب متعوته؟اليت يتبع فيها النعت احلقيقي منعوته؟
ما هو ؟م؟ ما هو اسم اإلشارةلَالنعت السبيب يف التذكري والتأنيث؟ ما هي املعرفة؟ ما هو الضمري؟ ما هو الع 

بثالثة أمثلة يف مجلة مفيدة- لكل من الضمري، العلم، اسم اإلشارة، واالسم املوصوللْثِّاالسم املوصول؟ م . 
 

                                           ِفالعطْباب  
 حروف العطِْف                                              

ى ت، وحنِك، ولَ، والَلْ، وإما، وبم، وأَوم، وأَ، وثُاُء، والفَاوالو: ي، وِهةٌرشف عطْ العروفوح: قال
يف باملَِضع ِعاِضو. 

 .خر اصطالحي واآلأحدمها لغوي: اِنينعمللعطف : وأقول
 .عليه قفَش وأَإليهفاً، تريد أنه مال طْ عفِطع يٍنالَى فُلَ عالنٌ فُفطَع: ، تقوللُياملَ:  فهوأما معناه لغةً

 .ق النسفعط: ان، والثايني البعطف: األول:  فهو قسمانحوأما العطف يف االصطال
 فمثال عطف "  له يف النكراتصوعه يف العارف املخص ملتبالتابع اجلامد املوضح"فهو  فأما عطف البيان
 بيان على حممد، وكالمها معرفة، والثاين يف املثال عطف:  فأبوك"وكب أَدمحين مجاَء "البيان يف املعارف

   عطف:فصديد] 16:ابراهيم[﴿ِمن ماٍء صِديٍد﴾: تعاىل موضح لألول، ومثاله يف النكرات قوله
 . لألولاء، وكالمها نكرة، والثاين يف املثال خمصصبيان على امل

وأما عطف النسفهو  ق "طُالتابع الذي يتوساحلُ بينه وبني متبوعه أح دوِفر العشوهذه احلروف ،"ِةر 
  :هي

1 -عطَ الواو، وهي ملطلق اجلمع؛ فيا املتقارنان، حنوف :"جاء محوم دعلى"إذا كان م اجيئهمعاً، م 
، ىِلع إذا كان جميِء حمموٍد سابقاً على جميِء "ودمحم ولىع َءاج":  املتأخر، حنوعلى السابق ويعطف ا

ويطَعا املتأخر على السابق، حنوف  :"اَءج ِلعإذا كان جميُء حممد متأخراً عن جميِء " وحممدى على. 
أنه عقيبه بال : ، ومعىن التعقيبِلأن الثاين بعد األو:  ومعىن الترتيب الفاُء، وهي للترتيب والتعقيب،- 2
هالفُقَ": لة، حنوم ِدمرفالْانُس مسابقًا إذا كان جميء الفرسان"اةُش ومل يكن بني قدوم الفريقني م لةه. 

بني األول والثاين أن : ي، ومعىن الترتيب قد سبق، ومعىن التراخيراِخم، وهي للترتيب مع الت ثُ- 3
هة، حنولَم :"أرلس هللا مى مثَّ ِعوسيسى مثَّ محداً مليهعمةُالَ الصالَ والسم". 

4 -وهو للتأخري أو اإلباحة، و ،الفَ أورقبينهما أن التخيري ال ي جوزمعه اجلمع . 
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؛ فمثال التخيري واإلباحة جيوز معها اجلمع"تزجِهو أو أُداً نختاإباحة ، ومثالُ"اه "ادس الفقْرأَه و النوح"  
فإن لديك من الشريف أنه جيوز اجلختها با بني هند وأُع دليالً على أنه ال جيوز اجلمع مع لزواج، وال تشك

 .بني الفقه والنحو بالدراسة
 ."؟وح أِم النهقْ الِفتسردأَ": أم، وهي لطلب التعيني بعد مهزة االستفهام حنو- 5
﴿فَشدوا الْوثَاق فَِإما مناً : تعاىل ني، حنو قولهيعن يف امل"أو"هي مثل  مبثلها، وقبسما، بشرط أن ت ِإ- 6

 ."اهتما أُخِإداً ونا ِه إمجوزت":، وحنو]4:حممد[بعد وِإما ِفداًء﴾
 د بلْمح ماَءا جم": ه جعلُ ما قبلها يف حكم املسكوت عنه، حنوضراب، ومعنا، وهي لِإل بلْْ- 7
كرا شرطان؛ األول"ب ا مفرداً ال مجلة، والثاين:  ويشترط للعطف يسبقها أالَّ: أن يكون املعطوف 

 .استفهام
8 -احلكم الذي ثبت ملا قبلها حنو ال، وهي تنفي عما بعدها نفس  :"اَءجالَكْ ب خالر د". 
9 -الكساىلَال أِح": ه ملا بعدها، حنو لكن، وهي تدلُ على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضد ِن ِك لَب
 . تسبقها الواوالَّأَملعطوف ا مفرداً، و اترط أن يسبقها نفي أو ي، وأن يكونش وي"ينجتهِداملُ

يموت ":  احلكم شيئاً فشيئاً، حنوانقضاِءهو الداللة على :  حتى، وهي للتدريج والغاية، والتدريج- 10
النى األنحت بياُءاس". 

وتأيت " ِراِضد حاِل خحابنا حىت أصجاَء":  ابتدائية غري عاطفة، إذا كان ما بعدها مجلة، حنو"حتى"وتأيت 
 ." املواضعوحتى يف بعض": ﴾ وهلذا قال املؤلف﴿حتى مطْلَِع الْفَجِر: تعاىل جارة حنو قوله

 
                                   حروِفحكم ِفطْ الع 

ت، أو على ضفَ خوٍضفُ على خمْت، أوبص نوٍبصى منلَت، أو ععفْى مرفوع رلَفإن عطفت ع: قال
مجوٍمزج زمتقُولُت ، :"قام زيدو عو، ورأَمريزيداً وعم تِبراً، ومرر تزٍد وعيمٍرو، وزملْي دومل  يقُم 
 ".عديقْ

ف العشرة جتعل ما بعدها تابعاً ملا قبلها يف حكمه اإلعرايب، فإن كان املتبوع مرفوعاً ر هذه األح:وأقول
معطوف على حممد، واملعطوف على املرفوع :  فخالد"داِلخ ودحمقابلين م": كان التابع مرفوعاً، حنو

داً حمت ملْابقَ": الضمة الظاهرة، وإن كان املتبوع منصوباً كان التابع منصوباً، حنومرفوع، وعالمة رفعه 
ومعطوف على حممد، واملعطوف على املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، :فخالداً» الداً خ 

خمفوضاً مثله، حنووإن كان املتبوع خمفوضاً كان التابع  :"مررتمب حمٍد ومعطوف على :د فخال"الٍدخ 
حممد، واملعطوف على املخفوض خمفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، وإن كان املتبوع جمزوماً كان 
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معطوف على حيضر، واملعطوف على :  فريسلْ" رسوالًء خالد أو يرِسلملْ يحضر": التابع جمزوماً أيضاً، حنو
زوم جمزوم، وعالمة جزمه السونكُا. 

 .، وأن الفعل يعطف على الفعل يعطف على اإلسم هذه األمثلة تعرف أن االسمومن
 

  مترينات                                                  
ضمعطوفاً مناسباً بعد حروف العطف املذكورة يف األمثلة اآلتيةع : 
 ......ت يوم اخلميس ورفَسا) ه                    ( ......تاباً بلك تما اشتري) أ(
 ...... باملعهد حىتنج مرخ) و                 ( ......ما أكلت تفاحاً لكن) ب(
 ...... الارصاِحِب األخي )ز                        ( ......ىن أخي بيتاً وب) ج(
  ...... أخي لكنترما ز) ح                     ( ...... فحضر الطالب) د(

2 -ض من املثلة اآلتيةالية مناسباً يف األماكن اخلعليه معطوفاً ع : 
  وأدواِتك... ...مظِّن) ه               ( جال الفَ... ... من الفاكهةلْكُ) أ(
 فاالسكندرية... ...لت إىلرح) و        (أو بعض يوم... ...بقي عندك أبوك) ب(
  لُهوال قَ... ...ِينيعجب) ز          ( ضهبل بع... ...ما قرأت الكتاب) ج(
 .أم الشتاء... ...فضلُأيهما ت) ح                    ( بل وكيله... .ما رأيت) د(

3 –اج يف إحدامها معطوفاً ويف الثانية  كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلتني، حبيث تكونُلْع 
 :عليهمعطوفاً 

  .تب، أمحد، عمر، أبو بكر، اقرأ، كَالقاهرةُ، يسافر، يأكل، اتهدون، األتقياُءالعلماُء، الِعنب، القَصر، 
 

 تدريب على اإلعراب                                          
 :أعرب اجلمل اآلتية
وكيله، زارنا أخوك وصديقه، أخي يأكل ويشرب كثرياًما رأيت حممداً لكن .  

 
 اجلواب                                                 

 . له من اإلعرابحرف نفي، مبين على السكون ال حملَّ:  ما-1
. فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال احملل بالسكون: رأى من رأيت 

 .والتاُء ضمري املتكلم فاعل، مبين على الضم يف حمل رفع
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 .ه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب، وعالمة نصب: حممداً
 .حرف عطف: لكن

معطوف على حممد، واملعطوف على املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، : وكيل 
 .، مبين على الضم يف حمل جرإليهووكيل مضاف واهلاء ضمري الغائب مضاف 

سكون يف حمل مفعول به مبين على ال: فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، ونا:  زار- 2
 .نصب
نيابة عن الضمة ألنه من األمساء اخلمسة، وأخو مضاف والكاف  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو: أخو

 مبين على الفتح يف حمل خفض، والواو حرف عطف، وصديق معطوف على إليهضمري املخاطب مضاف 
 .أخو، واملعطوف على املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

 .، مبين على الضم يف حمل خفضإليهالغائب مضاف  مضاف واهلاُء ضمري: وصديق
وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها  مبتدأ مرفوع باالبتداِء:  أخ من أخي- 3

 .، مبين على السكون يف حمل خفضإليهاشتغال احملل حبركة املناسبة، وأخ مضاف وياُء املتكلم مضاف 
ع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري فعل مضارع مرفو: يأكل

مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على أخي، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، والرابط 
 . والواو حرف عطف"يأكل"بني مجلة اخلرب واملبتدأ هو الضمري املستتر يف 

 
 على يأكل، واملعطوف على املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة فعل مضارع معطوف: يشرب
 .الظاهرة
  .مفعول به ليأكل، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: كثرياً

 
 أسئلة                                                  

ما هو . ثالنيمب لعطف البيان ثِّلْما هو العطف؟ إىل كم قسم ينقسم العطف؟ ما هو عطف البيان؟ م
؟ ما الذي يشترط للعطف "لْبِب"؟ ما الذي يشترط للعطف "امإ"؟ ما معىن "الواو"عطف النسق؟ ما معىن 

 ؟عليه؟ فيم يشترك املعطوف واملعطوف "بلكن"
وأداة العطفعليهن املعطوف واملعطوف اعرب األمثلة اآلتية، وبي ، :  
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حاِئيلَ الْبرِني ِإسا ِببنزاوجو﴿ ﴾هودنجنُ ووعِفر مهعبفَأَت 90:يونس[ ر[  قَّهى حبفَآِت ذَا القُر﴿ ،
 ، ﴿سبح ِللَِّه ما ِفي السمواِت واَألرِض وهو العِزيز احلَِكيم﴾ ]38:الروم[ والِْمسِكني وابن السِبيِل﴾

 ]1:احلاقة[
، ]199:ال عمران[م﴾إليهم وما أُنِزلَ إليك يؤِمن ِباللَِّه وما أُنِزلَ ﴿وِإنَّ ِمن أَهِل الِكتاِب لَمن
ووجدك عاِئالً  )7(ووجدك ضالّاً فَهدى) 6( أَلَم يِجدك يِتيماً فَآوى)5(﴿ولَسوف يعِطيك ربك فَترضى

ثُم ِفي ِسلِْسلٍَة ذَرعها سبعونَ ِذراعاً )31(، ﴿ثُم اجلَِحيم صلُّوه]8-5:الضحى[ فَأَغْنى﴾
﴾لُكُوه32-30:احلاقة[.فَاس[ 

 
 ِدالتوكي                                                 

 ":ِهيِفِرعت وِهضِِِفْ وخِهِبصن وِهِع يف رفِْدمِؤكَّلْابع ِلت": التوكيد: قال
  : وتقول"ت الشيءأكَّد": التقوية، تقول:  معناه يف اللغة-  ويقال التوكيد- التأكيد :أقول

"وكَّدهإذَ:  أيضاً"تا قويته. 
 .التوكيد املعنوي: التوكيد اللفظي، والثاين: نوعان، األول وهو فياصطالح النحويني

اً حنو، سواءاً كان امسِهِف فيكون بتكرير اللفظ وإعاجته بعينه أو مبراِد:أما التوكيد اللفظي :"اَءجم حم د
محمأم كان فعالً حنو "د "اَءجاَء جم حمأم كان حرفاً حنو "د "ج منع َمعاَءنم حموحنو"د  :"اَءجح ضو ر أب
و "ركْب "ج ريج معاَءنم حمد". 

 هذا أنك يحِضو، وت"سع يف املتبوعوالتابع الذي يرفع احتمال السهو أو الت": وأما التوكيد املعنوي فهو
، فإذا وِل األمِريس مِجيُء ركضر يف الكالم، وأن غَتعوس أو تتوه احتمل أنك س"ريِماَأل اَءج": لو قلت
 إال  تِردامع أنك مل عند السررقَ ارتفع االحتمالُ وت"نهيمري عاَأل اَءج":  أو قلت"سهفْري ن األِماَءج": قلت

 .جميَء األمري نفسه
هذا التابع أنه يوافق متبوعه يف إعرابه، على معىن أنه إن كان املتبوع مرفوعاً كان التابع مرفوعاً كْوح م
آنَ ر القُتظِْفح":  وإن كان املتبوع منصوباً كان التابع منصوباً مثله، حنو"سهفْ نداِل خرضح": أيضاً، حنو

إن كان املتبوع خمفوضاً كان التابع خمفوضاً كذلك، حنو و"كُلَّه :"تدبِفر ويتبعه أيضاً يف " كُلِِّهتاِبي الِكت 
 .تعريفه، كما ترى يف األمثلة كلها
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   املعنوي التوكيِدألفاظُ                                     
أكتع، : ، وأمجع، وتوابع أمجع، وهيالنفس، والعني، وكلُّ: ويكون بألفاظ معلومة، وهي: قال

 ."قام زيد نفسه، ورأيت القوم كُلَّهم، ومررت بالقوم أمجعني": وأبتع، وأبصع، تقولُ
س فْالن: ا النحاةُ من تتبع كالم العرب ومن هذه األلفاظهة عرفَنيعللتوكيد املعنوي ألفاظ م: وأقول

والعوجيب أن يضاف كلُّي ،كَّ عائٍد على املُ واحٍد من هذين إىل ضمٍرينفإن كان - بفتح الكاف -ِد ؤ 
نه، ير عكْ برضح"، "سهفْ نىِلع اَءج": املؤكد مفرداً كان الضمري مفرداً، ولفظ التوكيد مفرداً أيضاً، تقول

، "فُسهمنالُ أَج الراَءج": يضاً، تقول هو اجلمع ولفظُ التوكيد جمموعاً أد مجعاً كان الضمريوإن كان املؤكَّ
، ولفظ التوكيد جمموعاً، ىنثَ أن يكون الضمري محصفْ؛ فاَألىنثَ، وإن كان املؤكد م"مهنيعتاب أَ الكُرضح"و

 ."امهنيع أَاِنباِت الكَاَءج" و "امفُسهن أَِنالَج الررضح": تقول
 ويشترط فيهما إضافة كل منهما إىل ضمري مطابق للمؤكد، "ميعج"لُه ثْ، وِم"كلٌّ": وكيدومن ألفاظ الت

 ."يعهمِمالُ جج الررض و ح"هش كلُّي اجلَاَءج": حنو
﴿فَسجد : تعاىل  ومن الغالب قوله"لٍّكُ" وال يؤكد ذا اللفظ غالباًُ إال بعد لفظ "عمجأَ"ومن األلفاظ 

ونَ﴾الْمعمأَج مأَإذً* :اجز ومن غري الغالب قول الر]30:احلجر[الِئكَةُ كُلُّه هرالد ا ظَِللْتأَىِكب اجمع*  
ِتورمبا احأُ إىل زيادة التقوية، فجيء بعد أمجع بألفاٍظيج خكْأَ": ى، وهيرعأَ" و "تبتأَ" و "عبصوهذه "ع 

األلفاظ ال يا استقالالًؤ حنوكَّد ، :"القَاَءج أَو مجكْ، أَونَمعتأَونَع ،بتأَونَع ،بصواهللا أعلم"ونَع . 
 

 تدريب على اإلعراب                                           
 :أعرب اجلمل اآلتية

 .ونَعمجأَكُلُّهم  ِشي اجلَالُج ِراَء، جِهِني عيكِخى أَلَ عتملَّسه ، سفْير نِزا الونارلَّه، ز كُابت الِكتأْرقَ
 منع من ظهوره اشتغال احملل بالسكون العارض ِه ماض، مبين على فتح مقدر على آخِرفعلٌ:  قرأ-1

لدفع كراهة توال أرضمري املتكلم فاعل، مبين على الضم  متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاُءِعب 
توكيد للكتاب، وتوكيد :  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل:يف حمل رفع، والكتاب

، مبين على الضم إليه ضمري مضاف املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل مضاف واهلاُء
 .يف حمل خفض

ن يف حمل  مفعول به مبين على السكو:فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، ونا:  زار- 2
توكيد للوزير، وتوكيد : الظاهرة يف آخره، ونفس فاعل زار مرفوع، وعالمة رفعه الضمة: نصب، والوزير
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، مبين على إليه ضمري الغائب مضاف الرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ونفس مضاف واهلاُء
 .الضم يف حمل خفض

: ون ال حمل له من اإلعراب، أخيحرف خفض مبين على السك: فعل وفاعل، على:  سلمت-3
 نيابة عن الكسرة ألنه من األمساء اخلمسة، وأخي مضاف والكاف الياُءخمفوض بعلى، وعالمة خفضه 

توكيد ألخي، وتوكيد املخفوض : ، مبين على الفتح يف حمل خفض، عنيإليهضمري املخاطب مضاف 
، مبين على الكسر إليه الغائب مضاف خمفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، وعني مضاف واهلاء ضمري

 .يف حمل خفض
 وعالمة رفعه ،مرفوع فاعل: فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، رجال:  جاَء-4

 خمفوض، وعالمة خفضه الكسرة الظاهرة، إليهمضاف : الضمة الظاهرة يف آخره، ورجال مضاف، واجليش
ضمري : ع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وكل مضاف، وهمرفوع مرفوتوكيد لرجال، وتوكيد امل: وكل

توكيد ثان مرفوع، وعالمة رفعه : ، مبين على السكون يف حمل خفض، أمجعونإليهمجاعة الغائبني مضاف 
  .الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع مذكر سامل

  
 أسئلة                                                  

ل بثالثة أمثلة خمتلفة للتوكيد اللفظي، ما هي األلفاظ  كم قسم ينقسم التوكيد؟ مثّما هو التوكيد؟ إىل
اليت تستعمل يف التوكيد املعنوي؟ ما الذي يشترط للتوكيد بالنفس والعني؟ ما الذي يشترط للتوكيد بكل، 

  يف التوكيد غري مسبوق بكل؟"أمجعون"ومجيع؟ هل يستعمل 
 :أعرب األمثلة اآلتية

 .فُسهمااً نفسه، زرت الشيخني أنعلىا؟ الطالب مجيعهم فائزون، رأيت ى سجاياه كُلّهضاٍن ترأي إنس
 

 هالبدل وحكم                                        
 .اِبِهرع ِإيِعِمي ج ِفٍل تِبعهع ِفنلٌ ِمع ِفوم من اسٍم أَ اسلَِدا أُبذَِإ: قال

ذا؛ تريد أنك  كَنذا ِمت كَلْدبأَت كذا بكذا، ولْاستبد: ، تقولالِعوض: ناه يف اللغةل معدالب: وأقول
استعضمنهت ه. 

 ". باحلكم بال واسطة املقصودالتابع"وهو يف اصطالح النحويني 
: وعاً، حنودلُ مرف يف إعرابه، على معىن أنه إن كان املبدل منه مرفوعاً كان البوحكمه أنه يتبع املبدلَ

"حضِإر برأب اهيموك"وإن كان املبدل منه منصوباً كان الب قَ":  منصوباً، حنولُدلْابِإت بأَاِهر يمخوإن "اك 
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أعجبتين أخالَ": لُ خمفوضاً، حنوكان املبدل منه خمفوضاً كان البدقم حمٍد خه وإن كان املبدل من"اِلك 
 ." يفُزه لَدجسبه ي رركُشن يم": ماً، حنوجمزوماً كان البدل جمزو

 
 لع البدأنوا                                          

اِل، مِت االشلُد، وبلِّ الكُنِض ِمعلُ البدِء، وب الشين ِمِءيلُ الشدب: اٍمسقِْة أَعبرى أَلَ عوهو: قال
وبدلَل الغقَِط، حنو ِلوقَ": كامز يأخ أكَد ،لْوكالر ِغتثُلُثَه، ن عِينفَيفِع زي لْدو ،همأَريز تداً الفَيرس" ،

 .هنداً ِمت زيلْدبأَت فَرس فَغِلطْول الفَت أن تقُدرأَ
  :البدلُ على أربعة أنواع: وأقول

لُالنوع األو :بدل الكل من الكل، ويسمى الباِبطَ املُلده، وضابطُق :أن يكون البلُداملبدل منه،  عي ن
 ".كمد عمحي مِنارز": حنو

ان أقلَّ من كَ من املبدل منه، سواٌء أَاأن يكون البدل جزًء: ، وضابطه من الكلِّ البعِضبدلُ: النوع الثاين
 وجيب يف هذا النوع أن "ثلثَيِه" أو "هفَصِن" أو "لُثَهآنَ ثُر القُتظِْفح": الباقي أم مساوياً له أم أكثر منه، حنو

 . عائٍد إىل املبدل منه، كما رأيتيضاف إىل ضمٍري
أن يكون بني البدل واملبدل منه ارتباط بغري الكلية واجلزئية، : بدلُ االشتمال، وضابطه: النوع الثالث

ي ِننفَع" و "يثُهاِدةُ حياِري اجلَِنتبجعأَ": ، حنو إىل املبدل منه أيضاً عائٍدوجيب فيه إضافة البدل إىل ضمٍري
 ."ِقِهالَخن أَستاذ حساُأل

 : أضرببدل الغلِط، وهذا النوع على ثالثِة: النوع الرابع
1 -داِء، وضابطه بدل الب :وذلك إليهضلُ منه فتعدل ه أفْأن تقصد شيئاً فتقوله، مث يظهر لك أن غري ،

 ."سمش":  مث قلت بعد ذلك"رد اجلارية بِههِذ": كما لو قلت
ه فتعدل عنه، كما لو أَأن تبين كالمك يف األول على ظن، مث تعلم خطَ:  بدل النسيان، وضابطه- 2
رأيت شإنساناً": حاً من بعيد فظننته إنساناً فقلتب ه "رأيتتدفَ" مث قرب منك فوجفَ":  فقلت"ساًرساًر". 
 إىل غريه وبعد النطق تعدل إىل ما أردت أن تريد كالماً فيسبق لسانك: ، وضابطه بدل الغلط- 3
 ."سر حممداً الفَتيأَر": أوالً، حنو

 
 مترينات                                                

1 -م يأنواع البدل الواردة يف اجلمل اآلتيةز : 
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سرالَتين أخاِرنحممٍد ج قالس ينةَِفا، رأيتِشر رشا، بهاعأخيت فاطمة مبجيِء أيب، أعجبتين احلديقة ِينت 
ها، هالَأزهارشربت ماًء ع ،هِئريز ين األسدإىل البيِت املسِجس ركبت القطار الفَِدالً، ذهبت ،رس.  

2 – ضبدالً مناسباً، واضبطه بالشكلاليةمكنة اخلاأل يف كل مكاٍن ع : 
 .ونساءهم... ... احترم مجيع أهلك- )ج           ( .وكبريهم.. ....وتكخت ِإمر أكْ- )أ(
 . وِشيبها...... اجتمعت كملة األمة- )د            ( .ماتهومش... ... جاَء احلُجاج- )ب(

3 -ض بالشكل بدالً مطابقاً مناسباً واضبطه الية مكان من األمكنة اخل يف كلِّع: 
 .ى أُمتهقَرأن ت. ..... يسر احلَاِكم- )ج      ( .مثاالً للعدل... ... كان أمري املؤمنني- )أ(
 .إىل اإلسكندرية.. ....ي سافر أِخ- )د    ( .برقة القلب... ... اشتهر خليفة النيب- )ب(

4 -ض الية يف كل مكان من األمكنة اخلعب طه بالشكل مناسباً، واضبل اشتماٍلد:  
 ..... فرحت ذا الطالب- )د                   ( ..... راقتين حديقة دارك- )أ(
 ..... أحببت حممداً-)ه                      ( ..... أعجبين الستاذ- )ب(
  ......الدا رضيت خ- )و                    ( ..... وِثقت بصديقك- )ج(

5 -ض اليةة اخل يف كل مكان من األمكنعم بدالً منه مناسباً، واضبطه بالشكل، مث بين نوالبدلع : 
 .ِلحه تفْأباك تكِرم... ... إنْ- )د                        ( .علمه. ..... نفعين- )أ(
 أزهارها......شاقَتِين – )ه                 ( .انصفه.. .... اشتريت- )ب(
  . سيارة...... رحلت رحلة طويلة ركبت فيهاً- )و                     (  .حممد... ... زارين- )ج(
 

 أسئلة                                                  
 منه؟ إىل كم قسم ينقسم البدل؟ ما الذي يشترط يف بدل البعض لَ املبدما هو البدلُ؟ فيما يتبع البدلُ

ما هو بدل بدل اإلشتمال؟وما ضابط  بدل البعض؟ا ضابط وم بدل الكل؟وما ضابط وبدل االشتمال؟ 
 ؟ منهالغلط؟ وما أقسامه؟ وما ضابط كل قسم

ب عن اإلتياِن بالقرآِن عشِر آياٍت منه، ررسول اهللا حممد خامت النبيني، عجز الع: أعرب األمثلة اآلتية
أعجباي السماُءِنتهومجن .  
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 منصوبات األمساء                                       
  عدد املنصوبات، وأمثلتها                                   

اِن، كَف املَراِن، وظَمف الزرظَر، ودصولُ ِبِه، واملَعفْاملَ: يِه، ورش عةَسمات خوبصناملَ:  قال
 انَر كَبه، وخعولُ معفْ، واملَِهِلج أَن ِمولُعفْى، واملَاد، واملُن الَماسى، ونثْتييز، واملُسمال، والتواحلَ

د، كِيوف، والتطْت، والعالنع: اءيشة أَعبر أَو، وهوِبصنلمع ِلاِبا، والتاَوخأَ ونَّم ِإا، واساِتهوخوأَ
البلُد. 

 . موقعاًرشة عسم إذا وقع يف موقع من مخْسب اِالصني: قولأ
ه، على النحو الذي سلكناه يف أبواب صكل واحد من هذه املواقع يف باب خيُلى وسنتكلم ع

 .يضاح بقصد البيان واِإلةَلَِثماملرفوعات، ونضرب هلا ههنا اَأل
 .وحاً﴾ا ننلْسرا أَن﴿ِإ: اىلتع  من قوله"وحاًن"والً به، حنو ع أن يقع مفْ- 1
2 -أن يقع م صراً، حنو د"من قولك"الًذَج  :"ِذلَ مجحمج ذالًد". 
 اممت أَسلَج":  من قولك"ستاذ اُألاممأَ"؛ فاألول حنو  أن يكون ظرف مكان أو ظرف زماٍن- 3
 ."يِسِم اخلَموأيب ي رضح":  من قولك"سمِي اخلَموي" والثاين حنو "تاِذساُأل

4 -اِحكاً"االً، حنو أن يقع حاِحكاً﴾: تعاىل  من قوله"ضض مسبفَت﴿. 
 ."قاًرد ع زيببصت":  من قولك"اعرقً"يزاً، حنو ي أن يقع مت- 5
6 -أن يقع م سثْتى، حنو ن"محمن قولك"داًم  :"حضالقَر والّإ مم حداًم". 
 ."وممذْ ملٍم ِعالبال طَ":  من قولك"ملْطالب ِع"، حنو  للجنس يقع امساً لال النافية أن- 7
8 -أن يقع م من قولك"رسول اهللا"ادى، حنو، ن  :"يا راهللاولَس ". 
9 -فْ أن يقع معف اُأل":  من قولك"يباًتأِد"، حنو ِهِلوالً ألجعنساذُتيباًِد تأْيذَِملْ الت". 

10 - فْأن يكون معوالً معاكَذَ":  من قولك"املصباح"، حنو هرتواملص باح". 
 من "يقاًِدص"ن أو إحدى أخواا؛ فاألول حنو  أن يقع خرباً لكان أو إحدى أخواا أو امساً ِإل- 11
 ."اونورداً يزمح متيلَ" من قولك "داًمحم"، والثاين حنو "ىِلعقاً ِل صدِييماِهربن ِإاك": قولك

 ."لَاِضداً الفَمح متباِحص":  من قولك"لاِضالفَ" أن يقع نعتاً ملنصوب، حنو - 12
 ."راًكْراً وبم عداِل خبرض": من قولك"راًبكْ" أن يقع معطوفاً على منصوب، حنو - 13
 ."هلَّ كُآنَرقُ التظِْفح":  من قولك"كُلَّه" أن يقع توكيداً ملنصوب، حنو - 14
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15 -أن يقع ب ِن"الً من منصوب، حنودفَصلَ ِإلَّا قَِليالً﴿: تعاىل  من قوله"ه2﴿قُِم اللَّي قُصأَِو ان فَهِنص﴾
 .]3-2:املزمل[ِمنه قَِليالً﴾

 
  ملفعول بهباب                                              

داً يت زبرض ":، حنو قولكلُع الِفِهيلَ ععقَي يِذ، الَّوبص، املنماالس: وه )باب املفعول به(: قال
ِكوربالفَت رس. 

 :ورمةَ أُثَالَاملفعول به يطلق عند النحويني على ما استجمع ثَ: وأقول
 .أن يكون امساً؛ فال يكون املفعول به فعالً أو حرفاً: األول
 .كون املفعول به مرفوعاً وال جمروراًأن يكون منصوباً؛ فال ي: والثاين
ان ذلك من جهة كَ تعلُّقه به، سواء أَعليه، واملراد بوقوعه عليه عقَأن يكون فعل الفاعل قد و: والثالث

 ."سر الدِمهفْ أَملَ" أم كان على جهة النفي، حنو "سر الدتمِهفَ"بوت، حنو الثُّ
 

 أنواع املفعول به                                       
، لٌصفَن، وملٌِصتم: انمس ِقرمض، واملُهركْ ِذمدقَا ت ماهر؛ فالظَّرمض، ومراِهظَ: اِن قسموهو: قال

ن، كُبروضوضربكُم ا، مكُبرِك، وضبرك، وضبرا، وضنبري، وضِنضرب: يِه اثنا عشر، ولُِصتاملُفَ
وضرببروض ،هها، وضربهما، وضربهموض ،ربهواملُ. ناثْلُِصفَن نا عشوِهر ،ي :ايوِإإي ،يا، وِإاني ،اك

 .ناهي، وِإماهيا، وِإماهيا، وِإاهي، وِإاهين،، وِإاكُي، وِإماكُيا، وِإماكُيوِإ
 .املضمر: األول الظاهر، والثاين: نقسم املفعول به إىل قسمنيي: وأقول

على معناه بدون احتياج إىل قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن املضمر لُّوقد عرفت أن الظاهر ما يد 
يضرب " و " حممد بكراًبرض"ما ال يدل على معناه إال بقرينة من هذه القرآئن الثالث؛ فمثال الظاهر 

خالد عطَقَ" و "راًمو " إمساعيلُ زهرةًف "يقطف إمساعيلُ زهةًر". 
 .األول املتصل؛ والثاين املنفصل: وينقسم املضمر املنصوب إىل قسمني

ما : يف االختيار، وأما املنفصل فهو" إال" وقوعه بعد ما ال يبتدأُ به الكالم وال يصح: أما املتصل فهو
بيتيف االختيار"إال"بعد أُ به الكالم ويصح وقوعه د . 

 :وللمتصل اثنا عشر لفظاً
ى نون الوقاية، حنو سملَ بينها وبني الفعل بنوٍن تص، وهي للمتكلم الواحد، وجيب أن يفْالياُء: األول

 ."ري يا بكِْنعطِِأَ" و "ين بكريعِطي" و "دمحي ماعِنطَأَ"
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 ."اناؤنبا أَنطاعأَ"و معه غريه، حنو  أهسفْ وهو للمتكلم املعظم ن"نا": والثاين
 ."نكك اباعطَأَ"الكاف املفتوحة وهي للمحاطب املفرد املذكر، حنو : والثالث
 ."ِكنِك اباعطَأَ"الكاف املكسورة وهي للمخاطبة املفردة املؤنثة، حنو : والرابع

 ."ااعكُمطَأَ" مطلقاً حنو ، وهي للمثىن املخاطبالكاف املتصل ا امليم واأللف: واخلامس
 ".كمأطاع"ني، حنوِب وحدها، وهي جلماعة الذكور احملاطَالكاف املتصل ا امليم: والسادس
 ". أطاعكن"دة، وهي جلماعة اإلناث احملاطبات حنودشالكاف املتصل ا النون املُ: والسابع
 ".اعهطَأَ"و  املفرد املذكر، حناهلاء املضمومة، وهي للغائِب: والثامن
 ."هاطاعأَ"اهلاُء املتصل ا األلف، وهي للغائبة املفردة املؤنثة جنو : والتاسع
 ."امهاعطَأَ" واأللف، وهي للمثىن الغائب مطلقاً حنو اهلاُء املتصل ا امليم: والعاشر

واحلادي عشر :ا امليم اهلاُء املتصلو حدِبا، وهي جلماعة الذكور الغاِئهطَأَ" حنونياعهم." 
والثاين عشا النون املُ: ر اهلاُء املتصلشحنو تدة، وهي جلماعة اإلناث الغائباد ،"أطاعهن." 

ه، أو مع سفْ للمعظم ن"نا" للمتكلم وحده، أو بالياءدفَةً  مر"إيا": ، وهي أيضاًوللمنفصل اثنا عشر لفظاً
اطب املفرد املذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة املفردة املؤنثة، وال غريه، أو بالكاف مفتوجة للمخ

 . الباقيةُ معرفَعليكخيفى 
إياي ":  على التكلم أو اخلطاب أو الغيبة، تقول تدلُّقواِح وأن ما بعده لَ"إيا"والصحيح أن الضمري هو 

 ]5:الفاحتة[﴿ِإياك نعبد وِإياك نستِعني﴾: تعاىل  ومنه قوله"ياييذ إال ِإِمالَ التاعطَا أَم" و "يذِمالَاع التطَأَ
 .]40:يوسف[﴿أَمر أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه﴾: وقوله سبحانه

 
 مترينات                                                 

1 -ض الية ضمرياً منفصالً مناسباً يف كل مكان من األمكنة اخلعليكون مفعوالً به، مث ب يمعناه بعد ن 
أن تطَِبضبالشكله : 
 .يثيب اهللا... .. أيها املؤمنون- )ه(          .ينتظر املستقبل... .. أيها الطلبة- )أ(
 .ويالً طَإنتظرت.. ....خر حممداً قد تأَنَّ ِإ- )و   ( .ترتقب البالد.. ....تياتأيتها الفَيا - )ب(
 .و املصلحونجير.. .... هؤالء الفتيات- )ز     ( .يرجو املصلحون... .. أيها املتقي- )ج(
 ...... يا حممد ما انتظرت إال- )ح         ( .ينتظر أبوك.. ....ا الفتاةهتي أَ- )د(

 : اسم من األمساء اآلتية يف مجلة مفيدة حبيث يكون مفعوالً بهل ضع ك- 2
 . اجلبل، الفرس، حذاء، النافذة، البيتالكتاب، الشجر، القلم،
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3 -الضمائر اآلتية إىل ضمائر متصله، مث اجعل كل واحد منها مفعوالً به يف مجلة مفيدةلْ حو : 
 .إيامها، إياكم، إياي، إياكن، إياكما، إيانا

4 -لكل فعل من األفعال اآلتية فاعالً ومفعوالً به مناسبنياِت ه  :قرأ، يرى، تسركب، اشترى، لَّق ،
 .سكن، فتح، قتل، صعد

5 -كو مجل، واجعل يف كل مجلة امسني من األمساء اآلتية حبيث يكون أحد االمسني فاعالً ن ست 
 :واآلخر مفعوالً به

 .، أمحد، الرسالة، بكر، املسألة، الشجرة، إبراهيم، احلبل، خليل، املاُءلىعحممد، الكتاب، 
ة حبيث تكون كل مجلة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به، ويكون املفعول مل مفيد جعب س هاِت- 6

 . تذكر الضمري الواحد مرتنيبه ضمرياً منفصالً، بشرط أالَّ
7 -اِت همل مفيدة حبيث تكون كل مجلة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به، ويكون املفعول  سبع ج

  . خمالفاً إلخوانهبه ضمرياً متصالً، بشرط أن يكون الضمري يف كل واحدة
 

 أسئلة                                                  
. ل بثالثة أمثلة للمفعول به الظاهرما هو املفعول به؟ إىل كم قسم ينقسم املفعول به؟ ما هو الظاهر؟ مثّ

الذي يقع ما هو املضمر؟ إىل كم قسم ينقسم املضمر؟ ما هو املضمر املتصل؟ كم لفظاً للمضمر املتصل 
ل بثالثة أمثلة للمضمر املتصل الواقع ني الفعل وياء املتكلم؟ مثِّب  بهصلَمفعوالً به؟ ما الذي جيب أن يفْ

 .مفعوالً به، وبثالثة أمثلة أخرى للمضمر املنفصل الواقع مفعوالً به
 :أعرب األمثلة اآلتية

، ﴿ذَِلك ]36:النساء[للَّه وال تشِركُوا ِبِه شيئاً﴾، ﴿واعبدوا ا]3:املائدة[﴿فَال تخشوهم واخشوِن﴾
﴿ِقنيتِللْم دىِفيِه ه بيال ر اب2الِْكت ماهقْنزا رِممالةَ وونَ الصِقيميِب ويونَ ِبالْغِمنؤي الَِّذين﴾

  ]3-2:البقرة[ينِفقُونَ﴾
ونَ ِمنِم أَ ظُلْخيزِل الظُلْهِم مغةً وِمِفرنِة أَاَء إسهوِء ِإِل السحاناًس. 

 
 املصدر باب                                         

 بِرض يبرض: وح، نِلع الِفيِفِرصي تاً ِفالِثيُء ثَِج يذِي، الَّوبصن، املَمساِال: و هرداملص: قال
ضباًر. 
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 ومعىن ذلك أنه لو قال لك "الذي جييُء ثالثاً يف تصريف الفعل"أنه رف املؤلف املصدر بقد ع: أقول
 برض:  مثالً، فإنك تذكر املاضي أوالً، مثَّ جتيء باملضارع، مث باملصدر، فتقول"ضرب" صرف: قائل
يِرضبض راب. 

، وهو يكون مصدراً، وهو ِقلَطْ املُولُعفْوليس الغرض ههنا معرفة املصدر لذاته، وإمنا الغرض معرفة املَ
 ." عددِهِعِه، أولَّ على تأكيد عامله، أو نوراً مما دبس خيما لَ"عبارة عن 
 ."ققِيم د فهمكفه":  خمرجاً ملا كان خرباً من املصادر، حنو قولك"ليس خرباً": فقولنا
 :ملطلق ثالثة أنواع  يفيد أن املفعول"إخل... .مما دل": وقولنا
 ." جزالًومكدت بقُحفِر"، و حنو "ظاًفْس ِحت الدرظِْفح"ؤكِّد لعامله، حنو املُ: األول
 وفقُستاِذ وت لُألفْقَو"، وحنو "باه أَ الولِدبي حاِذتس أُتببحأَ"املبني لنوع العامل، حنو : والثاين

 ."ؤدِباملُ
 ".اٍتبر ضالثَته ثَبرض"، وحنو "ِنيتبرولَ ضست الكَبرض"املبني للعدد، حنو : والثالث

 
  أنواع املفعول املطلق                                     

 نِْإ الً، وتته قَ قَتلْ:، حنويِظفْ لَوه فَِهِلعظَ ِففْظُه ل لفْقافَ ونْوي، فِإنع، وميِظفْلَ: اِنمس ِقووهَ :قال
افَوقم عى ِفنِهِلعفَِهظِِفْ لَونَ د هوم عنوين ،حو "لَجسقُعوداً، و قُتمو قُتوفاً، وا أَمشبِل ذَهك. 

 :ب على أنه مفعول مطلق إىل قسمنيصنينقسم املصدر الذي ي: وأقولُ
 حروفه، ويف معناه أيضاً بأن ما يوافق الفعل الناصب له يف لفظه، بأن يكون مشتمالً على: القسم األول

 و "باًر ضهتبرض"، "وداًع قُتدعقَ:"يكون املعىن املراد من الفعل هو املعىن املراد من املصدر، وذلك حنو
 . وما أشبه ذلك"اباًهت ذَبهذَ"

املصدر ما يوافق الفعل الناصب له يف معناه، وال يوافقه يف حروفه، بأن تكون حروف : والقسم الثاين
 هو معىن القعود، وليست حروف "سلَج" فإن معىن "وداًت قُعسلَج"غري حروف الفعل، وذلك حنو 

 وما أشبه "وفاً وقُتمقُ" و "اراًقَِتأهنته اح" و " لَكْماًهتبرض" و "الًذَ جتحِرفَ"الكلمتني واحدة، ومثل ذلك 
 . أعلى وأعلمتعاىل ذلك، واهللا سبحانه و

 
 مترينات                                                  
1 -اج لْعلكل فعل مبصدره منصوباً على أنه اِت كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلتني مفيدتني، وه 
 :خرىن لنوعه مرة أُكد لعامله مرة، ومبيمؤ: ل مطلقمفعو
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حفظ، شرب، لعب، استغفر، باع، سار. 
2 -اج من األمساء االتية مفعوالً مطلقاً يف مجلة مفيدة كل اسم لْع: 
 .ر، اختصاراًِمة النب، وثِْدسة اَألبضيالً، غَِوراً طَهيعاً، سِرراً سي، سرطَض املُعيباً هادئاً، بظاً، لِعفِْح

3 -اآلتيةاليةماكن اخلاأل مفعوالً مطلقاً مناسباً يف كل مكان من غْ ض : 
 ......زاح تجنِب اِمل)ه                              ( ......خياف على) أ(
  ......لُجغَلَِت اِملر) و                            ( ......رد البرهظَ) ب(
 ......فاض النيلُ) ز                          ( ......يثور الربكان) ج(
  ...... الطفلُخرص) ح               (               ......رذَاترك اهلَ) د(
 

 أسئلة                                                  
ما هو املصدر؟ ما هو املفعول املطلق؟ إىل كم ينقسم املفعول املطلق من جهة ما ياد منه؟ إىل كم قسم ر

، املؤكد لعاملهثة أمثلة للمفعول املطلق ل بثالثِّ م و عدمها؟ينقسم املفعول املطلق من حيث موافقته لعامله
منصوب بعامل من ل بثالثة أمثلة للمفعول املطلق ثِّم لنوع العامل،  املبينلمفعول مطلقلل بثالثة أمثلة مثِّ

 .ل من معناهلفظه، وبثالثة أمثلة ملفعول مطلق منصوب بعاِم
 

  باب ظرف الزمان، و ظرف املكان                             
، و ةًركْ، وبةًود، وغُةَلَي، واللَّموالي :وح ن"ىف "يِرِدقْت ِبوبصن املَاِنم الزماس: و هاِنم الزفرظَ: قال

سحا، وغَردا، و عتمةً، وصباحاً، وماءاً، وأَسداً، و أَبداً، وِحما أَيناً ومشبِل ذَهك. 
: األول:  فيه، وهو نوعان املفعولُ النحاِةِفر، واملراد به ىف عاُءعالِو: اللغة معناه ىف الظرف: وأقول

 .ظرف املكان: ظرف الزمان، والثاىن
 على الزمان املنصوب باللفظ الدال على املعىن الواقع فهو عبارة عن االسم الذى يدلُّ: أما ظرف الزمان

يوم " فإن "ِنينثْ اإلوم يتمص": رفية، وذلك مثل قولك الدالة على الظ"ىف"ذلك املعىن فيه، مبالحظة معىن 
،  وهو الصيام على معىن وهذا العامل دالٌّ"صمت":  مفعول فيه، وهو منصوب بقولك زماٍن ظرف"ثننياإل

أى"ىف" على مالحظة معىن والكالم  :أن الصيام حخيَ":  املذكور؛ خبالف قولكاليومث ىف دالكَاف ولُس 
يومِت االمانح"فْ فإن معىن ذلك أنه خياف نيوم االمتحان وليس معناه أنه خياف شيئًس اليوما ىف هذا ا واقع. 

 .مهب، والثاىن املُصاألول املخت: واعلم أن الزمان ينقسم إىل قسمني
 ."ن حمدود من الزمانيعما دال على مقدار م"أما املختص فهو 
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 ." على مقدار غري معني وال حمدودما دالَّ"وأما املبهم فهو 
 .سبوع، والعام، واُألاليومالشهر، والسنة، و: ومثال املختص
 .اللحظة، والوقت، والزمان، واحلني: ومثال املبهم

 .وكل واحد من هذين النوعني جيوز أنتصابه على أنه مفعول فيه
 :اوقد ذكر املؤلف من األلفاظ الدالة على الزمان اثىن عشر لفظً

 مو يتمص" أو "موالي تمص":  وهو من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، تقول"اليوم": ولاأل
 ."يالًِوا طَمو يتمص" أو "يِسِماخلَ

 أو "ةحاِر البةَلَي اللَّتفْكَتاع":  وهى من غروب الشمس إىل طلوع الفجر تقول"الليلة": والثاىن
"اعفْكَتلَت أو "ةَلَي "اعفْكَتلَت اجلمعةةَلَي ". 

 ةَودىن صديقى غُارز": صالة الصبح وطلوع الشمس، تقول  وهى الوقت ما بني"ةًودغُ": الثالث
 ."ةًودىن غُارز" أو "ِدحاأل

 ." بكرةًكورأز "، و"ِتبةَ السركْ بكورزأَ":  وهى أول النهار، تقول"ةًركْب": والرابع
 ."راًحي س درِستذاكر": قبيل الفجر، تقول آخر الليل  وهو"راًسح": واخلامس
 ."تكمرتين غداً أكْإذا ِجئْ":  وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول"غداً": والسادس
 ."ةًمتك عورأزس": وهي اسم لثلث الليل األول، تقول"ةمعت": والسابع
سافر ":  للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاين إىل الزوال، تقول وهو اسم"احاًبص": والثامن
باحاًأخي ص". 

 الِقطار بنا لَصو":  وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إىل نصف الليل، تقول"مساًء": والتاسع
ماًءس." 

الذي ال غاية النتهائه، وكل منهما اسم للزمان املستقبل : "داًمأَ": ، واحلادي عشر"أبداً": والعاشر
 ."ف الشر أمداًِرتال أقْ" و " األشرار أبداًبحال أص": تقول

 اىِلعت باحص": ٍم غري معلوم االبتداء وال االنتهاء، تقولهب لزمان م وهو اسم"يناًِح": والثاين عشر
هرحيناً من الد". 
  أم ،حىوةً، وضحض :ا مثل سواء أكان خمتص:دال على الزمانق بذلك ما أشبهه من كل اسم حويل
كان مبهرهة؛ فإن هذه وما ماثلها جيوز نصب كل واحد منها ماً مثل وقت، وساعة، وحلظة، وزمان، وب

 .على أنه مفعول فيه
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  ظرف املكان                                          
ف، وقُدام، ووراَء، لْام، وخأم: ، حنو"يف"ير ِد بتقْوبصن املَ املكاِناسم: و ه املكاِنفوظر: قال

 .ا، وما أشبه ذلك، وهنثَماَء وقَلْاَء، وِتاَء، وِحذَزد، وِإنت، وِعق، وحتْووفَ
خمتص، ومبهم، وعرفت أن كل :  الزمان، وأنه ينقسم إىل قسمنيظرف  فيما سبقتقد عرفْ: وأقول

 .على أنه مفعول فيهواحد منهما جيوز نصبه 
واععلى املعىن  على املكان، املنصوب باللفظ الدالِّاالسم، الدالِّ" هنا أن ظرف املكان عبارة عن لم 

 ." الدالة على الظرفية"يف"الواِقع فيه مبالحظة معىن 
: مثل "ود حمصورةدةٌ وحورماله ص": خمتص، ومبهم؛ أما املختص فهو: وهو أيضاً ينقسم إىل قسمني

:  مثل"ورةصحود مدورة وال حما ليس له ص": الدار، واملسجد، واحلديقة، والبستان؛ وأما املبهم فهو
 .وراء، وأمام

وال جيوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمني إال الثاين، وهو املُبما األول هوهو -؛ أم 
حبرف جر يدل على املرا- املختص هيف املسجد": د، حنو فيجب جر و "اعتكفت "رز تِلعيف دارهاى ." 

 : لفظاًثةَ عشرالَمن األلفاظ الدالة على املكان ثَ وقد ذكر املؤلف
 ."ؤدباًاِذ متام األسمت أَسلَج":  حنو"مأما": األول
 ."اِنبكْف الرلْاة خش املُارس":  حنو"فلْخ": الثاين
 ."ي قُدام األمريِطشى الشرم":  حنو"امقُد": الثالث
 ." وراَء بعضمه بعضونَصلُّف املُقَو":  حنو"وراَء": الرابع

 ."يِسر الكُقوت فَسلَج":  حنو"فوق": اخلامس
 ".ِةدحت املاِئطُّ ت الِقفقَو":  حنو"تحت": السادس
 ."اِذتسد اُألن ِعةٌلَِزنِلمحمٍد م":  حنو"ِعند" :السابع
الثامن :"حنو"مع  :"سار ملَع سيمان أخوه". 
 ."يِلاَء النزار ِإا دنلَ":  حنو"اَءزِإ": التاسع
 ."يكِخاَء أَي ِحذَِخ أَسلَج":  حنو"ِحذاء": العاشر

 ."يكِخاِر أَاَء دقَي ِتلِْخ أَسلَج":  حنو"اَءقَِتلْ": احلادي عشر
 ]64:الشعراء[.﴿وأَزلَفْنا ثَم الْآخِرين﴾: تعاىل  حنو قول اهللا"ثَم":  عشرالثاين

 ."ةًظَحد هنا لَمح مسلَج":  حنو"هنا": الثالث عشر
 .اٍلمٍني، وِشِمي: اٍن مبهم، حنوكَلُ هذه األلفاظ كلُّ ما دل على مثْوِم
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 أسئلة ومترينات                                              

 ما هو الظرف؟ إىل كم قسم ينقسم الظرف؟ ما هو ظرف الزمان؟ إىل كم قسم ينقسم ظرف - 1
خرى لظرف الزمان املبهم، ل مفيدة لظرف الزمان املختص، وبثالثة أمثلة أُم بثالثة أمثلة يف جالزمان؟ مثِّلْ

  زمان؟ ظرِفهل ينصب على أنه مفعول فيه كلُّ
عتمة، صباحاً، زماناً، :  من اللفاظ االتية مفعوالً فيه يف مجلة مفيدة، وبين معناه واحٍد كلَّ اجعلْ- 2

 .وةً، غداًح، ضظةًحلَ
 مثِّل بثالثة أمثلة ؟ ما هو ظرف املكان؟ ما هو ظرف املكان املبهم؟ ما هو ظرف املكان املختص- 3

 ؟ل ينصب على أنه مفعول فيه كل ظرِف مكاٍن، وهاملختصاملكان لكٍل من ظرف املكان املبهم، وظرف 
4 -اذكر س بعفيها عملك يوم اجلمعة، بشرط أن تشتمل كل مجلة على مفعول فيه ج مل تصف. 
 

                                          احلال باب  
 و "باًاِكد ري زاَءج": ، حنو قولكاِتئَي اهلَن ِممهبا انمسرِلفَوب، املُصناالسم املَ: و هالُاحلَ: قال

"ِكرالفَب ترم سسلِق" و "جاًربع يتاهللا ر وما أشبه ذلك"باًاِكد . 
االسم، " وهو يف اصطالح النحاة عبارة عن " أو شر اإلنسان من خٍريعليهما "احلال يف اللغة : وأقول

 ." من اهليئاتمهبملا انفسرالفَضلَة، املنصوب، املُ
 ويشمل املؤول "كاًاِحد ضمح ماَءج": يف قولك. "ضاحكاً" يشمل الصريح مثل "االسم": وقولنا
ريح مثل بالص"يضكيف قولك"ح  :"اَءجم حمي دضحوكذلك قولنا"ضاحكاً":  فإنه يف تأويل قولك"ك  :

"اَءجم حأخوهضم عهم مصاحباً ألخيه" : فإنه يف تأويل قولك"د". 
 .ًءا من الكالم؛ فخرج به اخلربز معناه أنه ليس ج"الفَضلَة": وقولنا
 . خرج به الرفوع وارور"املنصوب": وقولنا

 .كاسم الفاعل، واملصدر، والظرف، واسم اإلشارة: وإمنا ينصب احلال بالفعل وشبه الفعل
ِل أو عناه أن احلال يفَسر ما خفي واستتر من صفات ذَوِي العقْ م" من اهليئاتمهبسرملا انفَاملُ": وقولنا
 .غريهم

ت بِكر":  أو بياناً لصفة املفعول به، حنو"باًاِك اهللا ردب عاَءج": مث إنه قد يكون بياناً لصفة الفاعل، حنو
 ".باًاِكاِهللا رد بيت عِقلَ": ، وقد يكون حمتمالً لألمرين مجيعاً، حنو"جاًرس مسرالفَ
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، وقد جييء "صاًِلخيقي مِد صتنأَ":  من اخلرب، حنووكما جييء احلال من الفاعل واملفعول به فإنه جييُء
﴿أَِن اتِبع : تعاىل  وقد جييَء من ارور باإلضافة، حنو قوله"ةًباِكٍد رنمررت ِبِه":من ارور حبرف اجلر، حنو

 اِهيمرِنيفاً﴾ِملَّةَ ِإبحال من إبراهيم، وإبراهيم جمرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، :  فحنيفاً]123:النحل[ح
 .إليه "ملة"وهو جمرور بإضافة 

 
  شروط احلال وشروط صاحبها                                

 .ةًرفَع مالَّا ِإهباِح صونُكُ يالَ، وِمالَ الكَاِمم تدع بالَّ ِإونَ يكُالَ، وةًرِك نالَّ ِإونَكُ يالَو: قال
 

 معرفة يف  فيه احلالُجيب يف احلال أن يكون نكرة، وال جيوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيب: وأقول
 من األمري،  حالٌ"وحده"، فإن "دهحري و األِماَءج":  بنكرة مثل قوهلم هذه املعرفِةالظاهر، فإنه جيب تأويلُ

  األمرياَءج":  فكأنك قلت"داًِرفَنم": اإلضافة إىل الضمري، ولكنه يف تأويل نكرة هي قولكوهو معرفة ب
 .ني مترتِب: أي"جاُءوا األول فاألول"تركَةً، و مع: ، أي"سلَها الِعراكرأَ": ، ومثل ذلك قوهلم"منفرداً

 واملبتدأُ ه فاعلَ الفعلُأن يأخذَ: يفاء الكالمواألصل يف احلال أن جييء بعد استيفاء الكالم، ومعىن است
خبره. 

كَ":  على مجيع أجزاء الكالم، كما إذا كان احلال اسم استفهام، حنو احلاِلورمبا وجب تقدميي قَِدم ف
خ، وال جيوز تأيعلاسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب حال من :  فكيف"؟ىِلعاسم االستفهامري . 

 .بغري مسوغ يف صاحب احلاألن يكون معرفة، فال جيوز أن يكون نكرةويشترط 
 :ا، كقول الشاعرعليهم احلال  احلال من النكرة أن تتقدومما يسوغ جميَء

 شا طلَل يلُوح كأمنه ِخللُ موِحِلميةَ
 .عليهغ جميء احلال منه تقدمها ولٌ نكرة، وسلَ، وطَ"طلل"حال من : فموحشاً
ومما يهذه النكرة بإضافٍة أو وصٍفس صصخغ جميء احلال من النكرة أن تو. 
وهو نكرة، " أربعة"حال من :  فسواء]10:فضلت[﴿ِفي أَربعِة أَياٍم سواًء﴾: تعاىل ه األول يف قولُفمثالُ

 :وساغ جميء احلال منها لكوا مضافة، ومثال الثاين قول الشاعر
اري تيجنبوحاً ون استجِف لَبت اِخِر يف هِيإلْي فُلٍُك مم مشوناًح. 

 
 مترينات                                                

  : اآلتية حاالً مناسباًالية من األمكنة اخل ضع يف كل مكاٍن- 1
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 ......ليل يف المن ال ت)ه           ( .....يعود الطالب اتهد إىل بلده) أ(
 ......ن ديوانهي ِمرجع أِخ) و                     ( ......ِل الطعامكُال تأْ) ب(
 .......ِش يف األرضمال ت) ز                   ( ...... يف الطريقال تِسر) ج(
   ....... خالداًرأيت) ح                          ( ......كوب ثَالبس) د(

 :ناً هليئة الفاعل يف مجلة مفيدةيبكل اسم من األمساء اآلتية حاالً م اجعل - 2
مسروراً، مختاالً، عريعباً، حارتحافياً، جمتهداًااناً، م ،. 

 : اجعل كل اسم من األمساء اآلتية حاالً مبيناً هليئة املفعول به يف مجلة مفيدة- 3
 .راً، مستبشراتاً، جديداً، ضاحكاً، المعاً، ناِضمكتوفاً، كئيباً، سريعاً، صافياً، نظيف

  .اٍلحملة ِبمل، بشرط أن جتيء يف كل ج الفرس بأربع جِف ِص- 4
  

 تدريب على اإلعراب                                        
  :أعرب اجلملتني اآلتيتني

 .  لقيتين هند باكية، لبست الثوب جديداً
 اجلواب                                               

فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، والتاء عالمة التأنيث، والنون للوقاية، :  لقي- 1
 . ضمري املتكلم مفعول به، مبين على السكون يف حمل نصبالياءو

 .فاعل لقي مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  هند
 .عل منصوب بالفتحة الظاهرةحال مبني هليئة الفا:  باكية

ر على آخره منع من ظهوره اشتغال احملل بالسكون املأيت به فعل ماض مبين على فتح مقد:  لبس- 2
 ضمري املتكلم فاعل مبين على الضم يف فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاُء  أربع متحركاتإىللدفع كراهة تو

 .حمل رفع
ن هليئة املفعول به حال مبي: نصبه الفتحة الظاهرة، جديداًمفعول به منصوب، وعالمة : الثوب و 

 .منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
 أسئلة                                                  
؟ ما الذي يشترط إليه منه؟ هل تأيت احلال من املضاف ما هو احلال لغة واصطالحاً؟ ما الذي تأيت احلالُ

ا الذي يشترط يف صاحب احلال؟ ما الذي يسوغ جميء احلال من النكرة؟ مثِّل للحال بثالثة  وم؟يف احلال
 .عراأ احلال كلها، ووطَرق على كل واحد منها شبأمثلة، وطَ
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  التمييز باب                                        

 و "قاًرد عيصبب زت": كِلو قَوح، ناِتو الذَّن ِممهب اناَ ِملرفَسوب، املُصن، املَمساِال: و هيزِيمالت: قال
د يز" و "ةًجع ننيِعست ِتكْلَم" و "اباًت ِكينِرشت ِعيرتاش" و "ساًفْد نمحاب مطَ" و "ماًحر شكْ بتفَقَّأَ"
 ".هاًج وكنلُ ِممجأَ" و "باًك أَنم ِمركْأَ

 .ته تريد أنك فسر،ميزت كذا: التفسري مطلقاً، تقول: ؛ األولمعنياِنللتمييز يف اللغة : وأقول
 . بعضن عمضهعت بلْص فَ:، تريد أنكموت القَيزم: ور عن بعض تقولمِض اُألعلُ بصفَ: والثاين

 من الذوات أو مهبا انمل رلصريح، املنصوب، املُفَساالسم، ا"والتمييز يف اصطالح النحاة عبارة عن 
النِبس". 

 . معناه أن التمييز ال يكون فعالً وال حرفاً"االسم": فقولنا
 إلخراج االسم املؤول، فإن التمييز ال يكون مجلة وال ظرفاً، خبالف احلال كما سبق "الصريح": وقولنا
 .يف بابه

متييز الذات، :  يشري إىل أن التمييز على نوعني، األول"الذوات أو النسباملفسر ملا انبهم من ": وقولنا
 .متييز النسبة: والثاين

 " احلقيقةلملَه مج اام اسم مذكور قَبعفَا رم" فهو - ويسمى أيضاً متييز املفرد -أما متييز الذات 
ويكون بعد العتعاىل ، حنو قولهِدد :ع دأَح تأَيي ركَباً﴾﴿ِإنكَو ر4:يوسف[ش[ دوِر ِعنهةَ الشِإنَّ ِعد﴿ ،
رشا عااللَِّه اثْنرهير، من املوزونات، حنو أو بعد املقاِد]36:التوبة[﴾ ش":اشِرتري طْتال زِت، يالَ أو املَِك"تاًي

 ."ضاًراً أَاندت فَيرتاش" : أو املساحات، حنو"حاًم قَادبرت ِإيرتاش" :حنو
 وهو "عليهما رفع إام نسبة يف مجلة سابقة " فهو - ويسمى أيضاً متييز اجلملة -وأما متييز النسبة 

 .غري حمول: ، والثاينولٌمح: ضربان؛ األول
فأما احملوواعل فهو على ثالثة أن: 

 فحذف "ٍديم زحتفقأ ش" األصل فيه "ماًح شدي زتفَقَّأَ" : عن الفاعل، وذلك حنواحملولُ: النوع األول
، مث أتى باملضاف  ارتفاعهامه، فارتفع مقَ-د ي وهو ز- إليهقيم املضاف  وأُ- وهو شحم -املضاف 

 .احملذوف فانتصب على التمييز
 أصله ]12:مرالق[﴿وفَجرنا الْأَرض عيوناً﴾: تعاىل  عن املفعول وذلك حنو قولهلُاحملو: النوع الثاين

"وفجرنا عونَيفيه مثلُ ما سبقلَ ففُِع"ِض األر . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 وأصله ]34:الكهف[﴿أَنا أَكْثَر ِمنك ماالً﴾: تعاىل احملولُ عن املبتدأ، وذلك حنو قوله: النوع الثالث
و ياء املتكلم  وهو الضمري الذي ه- إليه وأُقيم املضاف "مال"فحذف املضاف، وهو" اِلك من ِمرثَكْ أَيلام"
-قَ مفَامه فارتفع ارتفاعاً وانمتصل كما عرفت، وهو ال يبتدأ به، مث جيء لَص ؛ ألن ياء املتكلم ضمري

 .لَ متييزاً، فصار كما ترىباملضاف احملذوف فَجِع
ل فنحووأما غري احملو"امناُء ماًء اِإلَألت." 

 
  لتمييزشروط ا                                        

  
 .ِمالَ الكَماِم تدع بالَّ ِإونُكُ يالَة، ورِكال ن ِإونُال يكُو: قال

 : يشترط يف التمييز أن يكون نكرة، فال جيوز أن يكون معرفة، وأما قول الشاعر:وأقول
 ِروم عنس عيس يا قَِطبٍْت النفْصددت و    ت وجوهنا  عرفْنْ أَماَّيتك لَرأَ

 هذه املُعرفة حىت يلزم منه جميء التمييز معرفة، بل هي زائدة ال "أل" متييز، وليست "النفس"فإن قوله 
 .تفيد ما دخلت تعريفاً؛ فهو نكرة، وهو موافق ملا ذكرنا من الشرط

 الفعل فاعله، بعد استيفاء: ه، بل ال جييء إال بعد متام الكالم، أيوال جيوز يف التمييز أن يتقدم على عامِل
 .واملبتدأ خربه

 
 مترينات                                                  

 عشرة ت قنطاراً عسالً، ملكتيرتوباً ماًء، اشت كُبشِر:  أنواع التمييز تفصيالً يف اجلمل االتيةني ب- 1
 مسافراً، حممد أكمل من ونَس مخْ القطارفارساً، ركب شر عدحت أَناً، رأيطْعت فداناً قُر ذهباً، زمثاقيلَ

الً، امتأل إبراهيم ِكخالد خلقاً وأشرف نفساً وأطهر ذَيراًب". 
2 -ض من األمثلة متييزاً مناسباًالية يف كل مكان من األمكنة اخلع : 

 ......يوانات احل أطولُرافةُ الز)ه                   ( .من الفضة. .....الذهب أغلى) أ( 
 .من األرض. .....الشمس أكرب) و               ( .من الرصاص.. .... أقوىاحلديد) ب(
 ......رشأكلت مخسة ع) ز                      ( ...... أصدق الناسالعلماُء) ج(
 ......شربت قدحاً) ح             ( .من اجلهال.. ....طالب العلم أكرم) د(

 :سم من األمساء اآلتية متييزاً يف مجلة مفيدة اجعل كل ا- 3
 .شعرياً، قصباً، خلُقاً، أدباً، ضحكاً، بأساً، بسالة
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 هات ثالث مجل يكون يف كل مجلة منها متييز مسبوق باسم عدد، بشرط أن يكون اسم العدد - 4
 .مرفوعاً يف واحدة ومنصوباً يف الثانية وخمفوضاً يف الثالثة

 تدريب على اإلعراب                                           
 :أعرب اجلملتني اآلتيتني

 . ذراعاً حريراً نفساً، عندي عشرونَ من خالٍدمرحممد أكْ
 اجلواب                                                 

 .مبتدأ، مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  حممد- 1
 .تدأ، مرفوع باملبتدأ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب املب: أكرم

 .جار وجمرور متعلق بأكرم: من خالد
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ل عن املبتدأ منصوبمتييز نسبة حمو: نفساً
، مبين على إليه املتكلم مضاف ظرف مكان متعلق مبحذوف خرب مقدم، وعند مضاف وياُء:  عند- 2

 .السكون يف حمل خفض
مبتدأ مؤخر مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعة الواو نيابة عن الضمة؛ ألنه ملحق جبمع املذكر : شرونع
 .السامل

 .متييز لعشرين، منصوب بالفتحة الظاهرة: ذراعاً
 .متييز لذراع، منصوب بالفتحة الظاهرة: حريراً

 أسئلة                                                   
ز لغة واصطالحاً؟ إىل كم قسم ينقسم التمييز؟ ما هو متييز الذات؟ ما هو متييز النسبة؟ مباذا ما هو التميي

يسمى متييز الذات؟ مباذا يسمى متييز النسبة؟ ما الذي يقع قبل متييز الذات؟ مثِّل لتمييز الذات بثالثة أمثلة 
ثِّل للتمييز احملول عن الفاعل وعن خمتلفة وأعرب كل واحد منها؟ إىل كم قسم ينقسم متييز النسبة احملول؟ م

املفعول وعن املبتدأ، مثِّل لتمييز النسبة غري احملول، ما هي شروط التمييز؟ ما معن أن التمييز ال جييء إال بعد 
 .متام الكالم؟ مثِّل لتمييز له متييز

 
 ءاالستثناباب                                           

 .ااشا، وحد، وعالَى، وسواٌء، وخ، وِسوى، وسوريإلَّا، وغَ: يِه، وةٌياِنم ثَاِءنثِْتاالسوفُ رحو: قال
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اإلخراج بإال أو "عن  ق اإلخراج، وهو يف اصطالح النحاة عبارةلَطْاالستثناء معناه يف اللغة م: وأقول
ا، لشيء لوال ذلك اإلخراجومثالُه قولك" فيما قبل األداة داخالً انَ لكَإحدى أخوا :نجالَّ التالميذُ ِإح 

إال عامراً" فقد أخرجت بقولك "راًاِمع"أح التالميذ، وهو عامر، ولوال ذلك اإلخراج لكان عامر داخالً د 
 .يف مجلة التالميذ الناجحني

كره منها على ثالثة ، والذي ذ أدواٍت كثرية، وقد ذكر منها املؤلف مثاينواعلم أن أدوات االستثناِء
 :أنواع

 ."إالَّ"ما يكون حرفاً دائماً وهو : النوع األول
 بالقصر "سوى" بالقصر وكسر السني، و "ىِسو": ما يكون امساً دائماً، وهو أربعة، وهي: النوع الثاين

 ."ريغَ" وفتح السني، و  باملد"سواُء"وضم السني، و 
ا، د، عالَخ": اٍت وهيودثُ أَالَكون فعالً تارة أخرى، وهي ثَما يكون حرفاً تارة وي: النوع الثالث

حااش". 
 

  حكم املستثىن بإالَّ                                     
اس  النجرخ" و "داًي زالَّم ِإو القَالَقَ" :وجباً، حنو ماما تمالَ الكَانَب إذا كَص ينالَّى بِإنثْتساملُفَ: قال

 الَّم ِإو القَاما قَم" :، حنواِءنثِْت االسلىب عصالنلُ ود البيِه ِفاز جاام تايِفنم مالَ الكَانَ وإن كَ"راًم عالَِّإ
زيو "د "ما ضرِإب الَّتز و "داًي "ما مرِإر ِبالَّت زٍدي". 

 .وجوب النصب على االستثناِء: وىلةَ أحواٍل؛ احلالة اُألثَالَ ثَ"الَّإ"اعلم أن لالسم الواقع بعد : وأقول
 . منه مع جواز نصبه على االستثناِءلٌد على أنه ب"إالَّجواز إتباعه ملا قبل : احلالة الثانية 

 ."إالَّ"وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل املذكور قبل : احلالة الثالثة
ا، وإما أن يِفن ماا أن يكون تاممباً، وِإوج ما أن يكون تاما إم"إالَّ"ذي قبل وبيان ذلك أن الكالم ال

يكون ناقصاا وال يكون حينئٍذ إال منفي. 
ذكَ: اومعىن كون الكالم السابق تامأن يفيه املستثىن منه، ومعىن كونه ناقصاً أالَّر ذكَ يفيه املستثىن ر 

منه، ومعىن كونه موجابالنفي، أال يسبقه نفي أو شبهه، وِشب ه :النهيأن : ا، واالستفهام، ومعىن كونه منفي
 .يسبقه أحد هذه األشياُء

فإن كان الكالم السابق تاماً موجابو جبن صبقَ":  على االستثناء حنو قولك"إالّ" الواقع بعد ِم االس ام
 -مستثنيان من كالم تام لذكر املستثىن منه : ا وعمرا فزيد" عمراً إالَّاس النجرخ":  وقولك"داًي زم إالَّوالقَ
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م نفي أو شبهه؛ فوجب  تقدِمدب لع والكالم مع ذلك موج- يف الثاين "الناس" يف األول و "القوم"وهو 
 .نصبهما، وهذه هي احلالة األوىل
اوإن كان الكالم السابق تامجاز فيه ا منفي على البد لية أو النصب على االستثناء، حنو قولكاالتباع :

"ا قَمالقَام ومإال ز يفَ" دزيد :مستثىن من كالم تام لذكر املستثىن منه، وهو القوم، والكالم مع ذلك منفي 
ع، وبدل املرفوع  بالرفع؛ ألن املستثىن منه مرفو"دي زإالّ" : النافية؛ فيجوز فيه اإلتباع؛ فتقولُ"ما"لتقدم 

 . وهذه هي احلالة الثانية"داًي زإالَّ": مرفوع، وجيوز فيه على قلٍة النصب على االستثناء؛ فتقول
 من "إالّ"، كان املستثىن على حسب ما قبل اسابق ناقصاً، وال يكون إال منفيوإن كان الكالم ال
، وإن كان العامل "ىِلع الَّ ِإرضا حم"ا، حنو عليهه  رفعتفاعلية يقتضي الرفع على اللُالعوامل؛ فإن كان العاِم

 وإن كان العامل يقتضي اجلر حبرف "اىِلع الَّت ِإيأَا رم"ا، حنو عليهته بصن يقتضي النصب على املفعولية
 . وهذه هي احلالة الثالثة"زيٍد ِبت إالّررا مم"من حروف اجلر جررته به حنو 

 
  املستثىن بغري وأخواا                                    

 .ور ال غريرجٍر مى، وسواِء، وغَيى ِبِسوى، وسونثْتساملُو: قال
 نفسها ، أما األداةُإليهه بإضافةاألداة ر بعد أداة من هذه األدوات األربعة جيب جاالسم الواقع: وأقول

إال"عد  تأخذ حكم االسم الواقع بافإ"على التفصيل الذي س بق :افإن كان الكالم تامم نصبتها اوجب 
 أتبعتها ملا قبله أو نصبتها، حنو اا منفي، وإن كان الكالم تام"ٍدي زريم غَو القَامقَ"وجوباً على االستثناء، حنو 

"ما يي أَِنزورحاألخ غري دغَ"، أو "اِريي ارألخو"اِري ،إن كان الكالم ناقصاً مِفنأجريتها على حسب اي 
 ."اِريخ اَألِريغ ِبلِْصتال ت"العوامل، حنو 

 
  املستثىن بعدا وأخواته

 ادع" و "ٍدي ز وداًي زالَم خو القَامقَ" :ه، حنورجبه وصوز نا، جياشحا، ودع، والَى خبنثْتسواملُ: قال
عراًمو عو "وٍرم ،"حاشكْا براً وٍركْب". 

 ر الثالثة جيوز لك أن تنصبه، وجيوز لك أن جتره، والس من هذه األدواِت الواقع بعد أداٍةاالسم: وأقول
 نهرتيف ذلك أن هذه األدوات تستعمل أفعاالً تارة، وتستعمل حروفاً تارة أخرى على ما سبق، فإن قد

أفعاالً نصب حروفاً خفضت ما ت هنرتما بعدها على أنه مفعول به، والفاعل ضميري مستتر وجوباً، وإن قد
 .بعدها على أنه جمرور ا
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 بج وهذه"ما"  املصدرية؛ فإن تقدمت على واحدة منهن"ما"ن عليهوحملُّ هذا التردد فيما إذا مل تتقدم 
 ،لُ إال على األفعال؛ فهن أفعالٌ ألبتة إن سبقتهندخ املصدرية ال ت"ما"نصب ما بعدها، وسبب ذلك أن 

 ال جيوز فيه إال نصب "قام القوم ما خال زيداً" وخفضه، "زيد" جيوز فيه نصب " القوم خال زيدامقَ" :فنحو
 .لى وأعلم أعتعاىل  واهللا سبحانه و"زيد"

 
  أسئلة                                                  

 هو االستثناء لغة واصطالحاً؟ ما هي أدوات االستثناء؟ إىل كم قسم تنقسم أدوات االستثناء؟ كم ما 
 االسم الواقع بعد إال  مىت جيوز نصب؟؟ مىت جيب نصب االسم الواقع بعد إالإالّحالة لالسم الواقع بعد 

 ؟؟ ما حكم االسم الواقع بعد سوىا؟ ما معىن كون الكالم منفياا قبلها؟ ما معىن كون الكالم تاموإتباعه مل
  ؟كيف تعرب سواء؟ ما حكم االسم الواقع بعد خال

 
 "ال"باب                                            

  عمل إن"ال"شروط إعمال                                   
 

لَ يف جال ر" : حنو"ال" رركَت تملَة وركِْت النراشا بذَين ِإِون تِري بغاِتركَب النِصن ت"ال " أنملَاع: قال
اِرالد". 

 
 . وترفع اخلرب فتنصب االسم لفظاً أو حمال"إن"مل  النافية للجنس تعمل ع"ال" أن اعلم: وأقول

وهي ال تعمل هذا العل وجوباً إال بأربعِة شروطم: 
 .أن يكون امسها نكرة: األول
 .ول منها ولو باخلربصأي غري مفْ: مسها متصالً اأن يكون ا: الثاين

 أن يكون خربها نكرة أيضاً: والثالث
 ."ال" تتكرر أالَّ: والرابع

 على ثالثة أنواع، األولُ املفرد، والثاين املضاف إىل نكرة، والثالث الشبيه "ال"مث اعلم أن اسم 
 .باملضاف

 فيدخل فيه املثىن، " باملضافاا وال شبيهضافًما ليس م": أما املفرد يف هذا الباب، ويف باب املنادى، فهو
التكسري، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث الساملومجع . 
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بوحكمه أنه يىن على ما ينبهص فإذا كان نصبه بالفتحة بين على الفتح، حنو: ب":ال رلَ يف الدارج" ،
 وإن "ِن يف الداِرجلَيال ر" : حنوالياء بين على -ر السامل  وذلك املثىن ومجع املذك- بالياءوإن كان نصبه 

 ال صاحلاِت" : بين على الكسر، حنو- وذلك مجع املؤنث السامل -كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة 
اليوم." 

وأما املضافِع" : عنها، حنو فينصب بالفتحة الظاهرة أو مبا ناب ال طالبلٍم ممقوت." 
أي ينصب :  يف احلكم فمثلُ املضاِف-" متام معناهنيٌء ِم به شلَا اتصم" وهو -املضاف ب -بيه وأما الش
 ". بني الناسالهال مستقيماً ح" :بالفتحة، حنو

فإن  "ةٌأَر امالَلٌ وج راِر يف الدالَ" :وح ن"ال"ار رب تكْجوع وفْب الرجا وهاِشر تبم لَنِْإفَ: قال
كَتررت جِإاز عملْا وِإالُهغهئْ ِشنِْإا، فَاؤالَ": تلْ قُتلَ ِف رجاِر والَي الدام ةَأَر"قُلْت ِإنْ ِشئْت الَ": ،و 
لٌرِفج اِر والَي الدام ةٌأَر." 

 
 لّتان احلكم إذا اخأربعة، وهذا الكالم يف بي" إنَّ" عملَ "ال"ل م عوِبج وقد عرفت أن شروطَ: وأقول

 .شرط من الشروط األربعة السابقة
 وإذا "ركْ بالَين وارد زمحال م" وتكرارها، حنو "ال" معرفة وجب إلغاُء "ال" ذلك أنه إذا وقع بعد وبيانُ

  :ل بني ال وامسها فاصلٌ ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها حنوصفَ
هنع مال هلٌ وا غَوفُونَ﴾﴿ال ِفيهزنفَ]47:الصافات[ا ي غمبتدأُ: لٌومتعلق مبحذوف خرب : ر، وفيها مؤخ

مل جيب إعماهلا، بل جيوز إعماهلا إذا استوفت بقية الشروط، "ال" نافية مهملة، وإذا تكررت "ال"م، ومقد 
: مهال وتقول على اِإلمرأة،بفتح رجل وا،"ةَأَرار وال املَ يف الدجال ر"؛ فتقول على اإلعمال اوجيوز إمهاهل

 . برفع رجل وامرأة"ةٌأَر امالَ ِواِري الدلٌ ِفج رالَ"
 أسئلة                                                  

 النافية للجنس؟ إىل كم قسم ينقسم "ال" النافية للجنس؟ ما شروط وجوب عمل "ال"ما الذي تفعله 
إذا كان مضافاً "ال" ما حكم اسم ؟ واملنادى"ال" ما هو املفرد يف باب ؟فرد امل"ال" ما حكم اسم ؟ الاسم 

 ما احلكم إذا ؟ النافية معرفة"ال" ما احلكم إذا وقع بعد ؟ النافية"ال" ما احلكم إذا تكررت ؟أو شبيهاً به
 ؟ وامسها فاصلٌ"ال" بني لَصفَ
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  نادىاملُ  ببا                                          
اف، ضاملُ، وودِةصقْ املَريةُ غَرِك، والنودةُصقْ املَةُرِك، والنلمد العرفْاملُ: اعو أنةُى مخسادناملُ: قال

ِبوالشيهاِف باملض. 
املطلوب إقباله بيا أو " :ه مطلقاً، ويف اصطالح النحاة هواملطلوب إقبالُ: املنادى يف اللغة هو: وأقول

  : حنو"أيا" و "مإبراهيم تفهأى :"حنو "أي" و "لُِبقْد أَزيأَ" هي اهلمزة حنو"يا"، وأخوات "أخوااإحدى 
 ِن طريف ابلى عزعج تم لَك كأن     ابوِر مالَك مورقاًأيا شجر اخلَ

 ."الَ تعدمحهيا م" حنو "ايه"و 
 :مث املنادى على مخسة أنواع

يا " و "مةُيا فاِط" و "دمحيا م" املفرد، ومثاله  تعريف"ال"لم، وقد مضى يف باب ملفرد الع ا- 1
محميا فاِط" و "اِندو "تانم "يا محمو "ونَد "اِطا فَيمات." 

 "ا ظاملُي"، حنو عليهها  لفِظ إطالققصد ا واحد معني مما يصحاليت ي:  النكرة املقصودة؛ وهي- 2
 .تريد واحداً بعينه

، "بهنالً تاِفا غَي": ، حنو قول الواعظ معنياليت يقصد ا واحد غري:  النكرة غري املفصودة؛ وهي- 3
فإنه ال يريد واحداً معيناً، بل يريد كل مغافل" لفظ عليه يطلق ن". 

 ."دِهتِم اجلْب الِعاِليا طَ" املضاف، حنو - 4
ا ي" من متام معناه، سواٌء أكان املتصل به مرفوعاً به، حنو  ما اتصل به شيٌء:ه باملضاف، وهو الشبي- 5
 ايا حمب" به حنو ق أم كان جمروراً حبرف جر يتعلَّ"سهافظاً دريا ح" أم كان منصوباً به حنو "علهمحيداً ِف

 ."ِريخلِْل
ا ي" و "ديا زي" وح، نيٍنِون تِري غَن ِممى الضلَ عاِنينبي فَةُودصقْ املَةُرِكالن، وملَ العدرفْا املُمأَفَ: قال

رةُثَالَ والثَّ"لُجاِق البةُيم نصغَة الَوب ير. 
 فإنه يبىن على ما يرفع به؛ فإن كان يرفع بالضمة فإنه إذا كان املنادى مفرداً أو نكرة مقصودةً: وأقول

لف نيابةً  وإن كان يرفع باأل"ماتاِطا فَي" و "يا رجلُ" و "ةُماِطيا فَ" و "دمحيا م" على الضمة، حنو يبىن
  بالواِوعفَ وإن كان ير"انتماِطا فَي" و "اندمحا مي" فإنه يبىن على األلف، حنو - ىن وذلك املثَ-عن الضمة 

 ."ونَدمحا مي"بىن على الواو حنو  فإنه ي-ر السامل  املذكعم وذلك ج-نيابة عن الضمة 
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 غري مقصودة أو مضافاً أو شبيهاً باملضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها وإذا كان املنادى نكرةً
ِة ِعحب الرفْيا م" و " لهملْ اِد اعايا راغب" وحنو "كفعنا ي على ملِْبقْوالً أَسا كَي" و "ملَّعالً تاِها جي"حنو 
 ". مِقتس ِاِريى اخلَلَيا حريصاً ع" و " من العملرجيا راغباً يف السؤدِد ال تض" و حنو "يعى السلَ عراِبثَ

 
 أسئلة                                                   

 ؟ لكل أداة مبثال، إىل كم قسم ينقسم املنادىلْثِّ م؟ ما هي أدوات النداِء؟ما هو املنادى لغة واصطالحاً
 خمتلفني، ما هي النكرة املقصودة مع التمثيل؟ ما هو الشبيه باملضاف؟ إىل كم ثالني له مب مثِّلْ؟ما هو املفرد

نوع يتن؟ع الشبيه باملضاف مع التمثيل لكل نوعوثِّلْ ما حكم املنادى املفرد؟ ما حكم املنادى املضاف؟ م 
 .، وأعرب واحداً منهماثالنيلكل نوع من أنواع املنادى اخلمسة مب

 
  من أجله املفعول لهباب                                    

الً الَجد ِإي زامقَ": ك قوِل، حنوِلعوع الِفقُياناً لسبب ور بكَذْ يالَِّذيوب،صن، املَماالس: ووه: قال
 ."كوِفرع ماَءتغ ابكتدصقَ" و "وٍرمعِل

 هو يف اصطالح النحاة عبارة - "املفعول له"، و "املفعول ألجله" ويقال - من أجله املفعولُ: وأقول
 ."االسم، املنصوب، الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل"عن 

 .ل به يشمل الصريح واملؤو"االسم": ناوقولُ
وال بله من أن جيتمع فيه مخسة أمور يف االسم الذي يقع مفعوالًد : 
 .أن يكون مصدراً: األول
د واللسان يلا أال يكون داالً على عمل من أعمال اجلوارح كابياً، ومعىن كونه قَلبيأن يكون قَلْ: والثاين

 ."بضر" و"ةفراَء"مثل 
 . ملا قبلهلةًأن يكون ِع: والثالث
  .تداً مع عامله يف الوقِحتأن يكون م: والرابع

 .أن يتِحد مع عامله يف الفاعل:و اخلامس 
 فإنه مصدر، وهو قليب؛ "اي تأديبت ابِنبرض":  من قولك"اديبتأَ" االسم املستجمع هلذه الشروط ومثالُ

 . يف الزمان، ويف الفاعل أيضاً"ضربت" للضرب، وهو متحد مع ةٌلَّألنه ليس من أعمال اجلوارح، وهو ِع
 على النصب، واجلر حبرف من حروف اجلر الدالِة: هذه الشروط جيوز فيه أمران اسم استوىف لُّوك
 .ل كالالميعلالت
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 :ٍتاالَ ثالث حِهِلجواعلم أن لالسم الذي يقع مفعوالً َأل
 .أن يكون مقترناً بأل: األوىل
 .أن يكون مضافاً: الثانية
 . ومن اإلضافة"أل"أن يكون جمرداً من : الثالثة

، إال أنه قد يترجح أحد الوجهني، وقد  حبرف اجلر واجلرألحوال جيوز فيه النصبويف مجيع هذه ا
 .يستويان يف اجلواز

فإن كان مقترناً بأل فاألكثر فيه أن يدالٍّج ل، حنويعل على التر :"ضربابين ِلت ه"ِبيأِدلتويقلُّ نصب . 
وإن كان مضافاً جاز جوازاً متساوياً أن يجرف وأن ينصب، حنو باحلر :"زرتكم أَةَحب دأو "ِبك 

"زرتِلك مِة أَحبدِبك". 
ه ر ويقلُّ ج"اِذتسالً لُألالَت إجمقُ":  فاألكثر فيه أن ينصب، حنو ومن اإلضافة "أل"وإن كان جمرداً من 
 .باحلرف، واهللا أعلم

 
 أسئلة                                                  

ما هو املفعول ألجله؟ ما الذي يشترط يف االسم الذي يقع مفعوالً ألجله؟ كم حالة لألسم الواقع 
مفعوالً له؟ ما حكم املفعول له املقترن بأل واملضاف؟ مثِّل بثالثة أمثلة للمفعول ألجله بشرط أن يكون 

داً من أل واإلاألول مقترناً بأل والثاين مضافاً والثالث جمرن يف كل مثال ضافة، وأعرب كل واحد منها، وبي
 .ما جيوز فيه من الوجوه مع بيان األرجح إن كان

 
  املفعول معهباب                                        

 "شي واجلَري األِماَءج": و قولك، حنلُع فُِعلَ معه الِفن ماِنيب ِلركَي يذِْذ الَّوبصنم املَاالس: ووه: قال
 ."ةَبشاخلَ واستوى املاُء"و 

فيه معىن الفعل وحروفه،  االسم، الفضلة، املنصوب بالفعل أو ما":املفعول معه عند النحاة هو: وأقول
 ".ا، املسبوق بواو تفيد املعيةَ نصالدالُّ على الذات اليت وقع الفعل مبصاحبتها

ل، االسم الصريح دون املؤو: مع، واملذكر واملؤنث واملراد به يشمل املفرد واملثىن واجل"االسم": فقولنا
 .وخرج عنه الفعل واحلرف واجلملة

ناً يف الكالم؛ فليس فاعالً، وال مبتدأ وال حرباً، وخرج به العمدة، كْ معناه أنه ليس ر"الفضلة": وقولنا
 ."ورمعد وياشترك ز"حنو 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 على أن العامل يف املفعول معه على لُّ يد"ىن الفعل وحروفهاملنصوب بالفعل أو ما فيه مع": وقولنا
 :ضربني
 ."شياجلَ وري األِمرضح"الفعل، حنو: األول
ر اِض حرياألِم" على حروفه، كاسم الفاعل يف حنو  على معىن الفعل املشتملُ الدالُّماالس: الثاين

اجلَويش". 
 يف اص بواو ليست ن املسبوق خيرج به االسم"لة على املعيةاملسبوق بواو هي نص يف الدال": وقولنا

 ." حممد وخالدرضح"الداللة على املعية، حنو 
 :واعلم أن االسم الواقع بعد الواو على نوعني

1 -صعلى ما يتعني ن هأنه مفعول معهب   
  عليهذلك واتباعه ملا قبله يف إعرابه معطوفاً   ما جيوز نصبه على -2

ل فمحلُّأما النوع األوتشريك ما بعد الواو ملا قبلها يف احلكم، حنو ه إذا مل يصح "أنواجلَا س وحنو "بلَائر 
 فإن اجلبل ال يصح تشريكه للمتكلم يف السري، وكذلك املصباح ال يصح تشريكه "احباملصت وراكَذَ"

 ."ةَبشاُء واخلَى املَوتاس": بقوله املؤلف هلذا النوع للمتكلم يف املذاكرة، وقد مثّلَ
وأما الثاين فمحله إذا صحما بعد الواو ملا قبلها يف احلكم، حنو  تشريك "حضر ِلعىو محمفإنه جيوز "د 

؛ ألن حممداً جيوز اشتراكه "على" على أنه مفعول معه، وجيوز رفعه على أنه معطوف على "دمحم"نصب 
 ."شيجالْري و األِماَءج":  املؤلف هلذا النوع بقولهاحلضور، وقد مثَّلَ يف علىمع 

 
 أسئلة                                                  

 يف املفعول معه؟ إىل كم لُعمة؟ ما الذي يضلَما هو املفعول معه؟ ما املراد باالسم هنا؟ ما املراد بالفَ
، مثِّل للمفعول معه الذي جيوز نصبه ثالني مثِّل للمفعول معه الذي جيب نصبه مبقسم ينقسم املفعول معه؟

  .ن يف كل مثال منهما من أي نوع هو اللذين يف كالم املؤلف، وبيثالني، أعرب املثالنيواتباعه ملا قبله مب
     

  بقية منصوبات األمساء                                     
 كِلذَكَاِت، ووعفُري املَا ِفرهمكْم ِذدقَ تدقَا فَاِتهوخأَ و"إنَّ" ماسا واِتهوخأَ و"انَكَ" ربا خمأَو: قال

الت؛ فَوقَابعدقَ تنه تمداك. 
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، وقد تقدم بيان  وأخواا، وتابع املنصوِب"كان"  وأخواا، وخرب"إنَّ" من املنصوبات اسم: وأقول
 . منهه؛ فال حاجة بنا إىل إعادة شيء أبواِبذلك يف
 

  املخفوضات من األمساء باب                                 
 .وِضفُخملْابع ِلت، وِةافَضاِإل ِبوضفُخ، ومِفرح بالْوضفُخ، ماٍعوة أنثَالَ ثَاتوضفُخاملَ: قال
 

 له إما أن يكون حرفاً، من حروف  اخلافضوذلك ألنَّ أنواع؛  على ثالثِة املخفوضاالسم: وأقول
ل الكتاب واليت سيذكرها الؤلفا، يف أومن قولك"خالد" بعد ذلك، وذلك حنو اخلفض اليت سبق بيا  :

ى، وهو حرف من حروف اخلفض، وإما أن يكون اخلافض لالسم لَعفإنه جمرور ِب" ٍداِلى خلَ عقتشفَأَ"
م قَإضافة اسلَبمن قولك"حممد"نسبة الثاين لألول، وذلك حنو : ، ومعىن اإلضافةإليه ه  :"الَ غُاَءجمم حٍدم" 

بأن يكون نعتاً : ِعيته السم خمفوضب لالسم تضاِف، وإما أن يكون اخلَإليه "غالم"فإنه خمفوض بسبب إضافة 
:  من قولك"خالد" و، حنعليه أو معطوفاً "ِلاِض العلم عم حممد الفَتذْخأَ":  قولكمن "الفاضل"له، حنو 

"مررِبت محٍدمأو غري هذين من التوابع اليت سبق ذكرها"ٍدخاِل و . 
 

اِء، البب، وري، وِف، ولىع، ونع، وىلَ، وِإنمض ِبفَخا يم: وه فَِفرحالْ ِبوضفُخا املَفأم: قال
 .ذُ، ومنذْاِو رب، وِبمواُء، أو ِباُء، والتاو، والبالو: يِم، وِهسالقَحروِف ، واِف، والالِموالكَ
 

 . من حروف اخلفض وحروف اخلفض كثريةِفرح ِباملخفوض: النوع األول من املخفوضات: وأقول
ِمن ﴿وِمنك و: تعاىل  ومن معانيها االبتداُء، وجتر االسم الظاهر واملضمر، حنو قوله"ِمن"منها 
 ]7:األحزاب[.نوٍح﴾

 يرد ِعلْم إليه﴿: تعاىل  االسم الظاهر واملضمر أيضاً، حنو قوله ومن معانيها االنتهاء، وجتر"إىل"ومنها 
 .]4:هود[ ﴿ِإلَى اللَِّه مرِجعكُم جِميعاً﴾:و قوله،]47:فصلت[الساعِة﴾

﴿لَقَد رِضي اللَّه : تعاىل  والضمري أيضاً، حنو قوله ومن معانيها ااورة، وجتر االسم الظاهر"عن"ومنها 
﴾ِمِننيؤِن الْم18:الفتح[ع[وقوله  :هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضير﴿﴾]8:البينة[. 

ا عليه﴿و: تعاىل ، وجتر االسم الظاهر واملضمر أيضاً، حنو قوله ومن معانيها االستعالُء"على"ومنها 
 .]22:املؤمنون[ تحملُونَ﴾وعلَى الْفُلِْك
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﴿وِفي السماِء : تعاىل  ومن معانيها الظرفية، وجتر االسم الظاهر والضمري أيضاً، حنو قوله"يف"ومنها 
 .]47:الصافات[ ﴿ال ِفيها غَولٌ﴾]22:الذاريات[ِرزقُكُم وما توعدونَ﴾

ٍمي ِررب رجِل كَ": ، حنو قولكرةَِك الظاهر الن ومن معانيها التقليل، وال جتر إلَّا االسم"رب"ومنها 
هلَِقيت". 

﴿ذَهب اللَّه : تعاىل ةُ، وجتر االسم الظاهر والضمري مجيعاً، حنو قولهيِدع ومن معانيها الت"الباء"ومنها 
﴾وِرِهمِبن. 

﴿مثَلُ نوِرِه : تعاىل قولهه، وال جتر إلَّا االسم الظاهر، حنو بِيش ومن معانيها الت"الكاف"ومنها 
 ]35:النور[.كَِمشكَاٍة﴾
 ك، وجتر االسم الظاهر واملضمر مجيعاً، حنو قوله سبحانه و واِمللْ ومن معانيها االستحقاق"الالم"ومنها 
﴿لَه ملْك السماواِت :وقوله ،]1:احلديد[ِفي السماواِت والْأَرِض﴾ ﴿سبح ِللَِّه ما:تعاىل
ِض﴾و2:احلديد[الْأَر[. 

عليه وقد تكلمنا -، والتاُء، والواو الباُء:  وهي- القسم الثالثة ومنها حروفسا كالماً متىف يف أول و
 . منهالكتاب؛ فال حاجة بنا إىل إعادة شيٍء

 : ومثالُها قول امريء القيس"رب"ومنها واو 
                                  لَويوٍل كَمِج البِر أَحولهدى سخر  

 :وقوله أيضاً
 .اؤها يرام ِخبوبيضٍة ِخدر الَ                                    

ا م" إن كان ما بعدها ماضياً، حنو "من"اِن، ومها يدالن على معىن ماِن األزرج وي"ذُنم" و "مذْ"ومنها 
أَريذْ يه متاخلَو و "يِسِمم ،"لَّا كَممم هتذُنش ال " : إن كان ما بعدمها حاضراً، حنو"يف"، ويكونان مبعىن "ره

وذْ يم هأُكَلِّمقَلْ أَالَ"، و "اِمننم اهذُ يناِمو". 
 .اِنم فعلٌ، أو كان االسم الذي بعده مرفوعاً فهما اس"منذ" أو "مذ"فإن وقع بعد 

 
ا م، والِما يقَدر بالَّم: ِنيمسى ِقلَ عوه و"ٍديم زالَغُ": كِل قووحن، فَِةافَض باِإلضفَخا يا ممأَو: قال

قَدِبي رمِذالَّ؛ فَنقْي يدالِمالَّ ِبرن حالَغُ" :وز مِذ والَّ"ٍديي يقدِبِمن رن ،حو: "ثوزخ و "ب "بس و "اٍجاب 
"خمحديٍدات ". 
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 املؤلف منها ركَ، ذَ أنواٍع باإلضافة، وهو على ثالثِةاملخفوض: القسم الثاين من املخفوضات: وأقول
ما تكون اإلضافة فيه على معىن الالم، :  والثاين"ِمن"ما تكون باإلضافة فيه على معىن : نوعني؛ األول

 ".يف"ما تكون الإلضافة فيه على معىن : والثالث
، إليهزءاً وبعضاً من املضاف أن يكون املضاف ج: اِبطُهض فَ"ِمن"ن اإلضافة فيه على معىن أما ما تكو

 . منه، وكذلك أمثلة املؤلف الصوف وجزٌء فإن اجلبة بعض"وٍفجبةُ ص"حنو 
 لهفاً للمضاف، حنو قور ظَإليهأن يكون املضاف : هطُاِبض فَ"يف"وأما ماال تكون اإلضافة فيه على معىن 

 .ت يقع املكر فيهقْف للمكر وور فإن الليل ظَ]33:سبأ[﴿بلْ مكْر اللَّيِل﴾: تعاىل
غالم "وأما ما تكون اإلضافة فيه على معىن الالم؛ فكُلُّ ما ال يصلح فيه أحد النوعني املذكورين، حنو 

زاملَحصِي" و "ٍدي رِدِجس." 
وقد تركاملؤلف على القس الكالم بالت م الثالث من املخفوضات، وهو املخفوضِعبه يف ذلك يذرة، وع

 . أعلى وأعلم وأعز وأكرمتعاىل  يف آخر أبواب املرفوعات مفَصال، واهللا سبحانه وعليه أنه قد سبق القولُ
 

 أسئلة                                                   
على كم نوع تتنات؟ع املخفوضو 

 ؟اف، الالم رب، الكَ،ي، ِفن، عنِم:  احلروفعليهما املعىن الذي تدل 
ركُلُّ واحد منهاوما الذي جي ؟ه 

 : من احلروفٍداِح من إنشائك السم خمفوض بكل وثالني مبمثِّلْ
ى، واو القسم، إلَالياُءى، لَع. 

 .ثالني مع التمثيل لكل نوع مب؟على كم نوع تأيت اإلضافة
 . مع التمثيل؟"من"ا ضابط اإلضافة اليت على معىن م

  مع التمثيل؟"يف"  اليت على معىنما ضابط اإلضافِة
 
 

 .احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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