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ـــــــــاِلُث  ـــــــــْزُء الثـَّ ـــــــــاِلُث اْلُجـ ـــــــــْزُء الثـَّ ـــــــــاِلُث اْلُجـ ـــــــــْزُء الثـَّ اْلُجـ

      

تَْألِيُف تَْألِيُف تَْألِيُف 

د .  ف عبــد الــرَّحيم د .  ف عبــد الــرَّحيم د .  ف عبــد الــرَّحيم 
   

   
   

ــــــــــَرَحُه  ــــــــــَرَحُه َشـ ــــــــــَرَحُه َشـ َشـ

حسين بن أحمد بن عبداهللا آل علي حسين بن أحمد بن عبداهللا آل علي حسين بن أحمد بن عبداهللا آل علي 

المدرَُّس بمعهِد تعليِم اللُّغِة العربيَِّة المدرَُّس بمعهِد تعليِم اللُّغِة العربيَِّة المدرَُّس بمعهِد تعليِم اللُّغِة العربيَِّة 

ـــــــةِ  ـــــــِة اإلسالميـ ـــــــةِ بالجامعـ ـــــــِة اإلسالميـ ـــــــةِ بالجامعـ ـــــــِة اإلسالميـ    بالجامعـ
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 الدَّْرُس اَألوَّلُ 

  

  اءُ ـنَ بِ الْ وَ  ابُ رَ عْ اإلِ 

  

   : في األسماءِ  ) أ(      

  .االسُم ِإمَّا ُمْعَرٌب وِإما َمْبِينٌّ 

  :، حنو  ُه بسبب العاملما تـََغيـََّر آِخرُ  : ، هو بُ رَ فاْلُمعْ 

  .ة مَّ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضَّ :  املدرسُ . ُس رِّ دَ مُ الْ  جاءَ 

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : املدرَس  . سألت املدرسَ 

  .اسم جمرور وَعالمة جرَّه الكسرة : املدرِس . سّلمت على املدرِس 

 رُ يـُّـ، هـذا التـَّغَ  ، مث الكسـرة ، مث الفتحة الضمة) املدرس ( ُر الذي َحَدَث يف آخر كلمة َغيـُّ فالتـَّ 

  .، وهو الفعل وحرف اجلر يدّل على أن كلمة املدرس ُمْعَربَة ؛ ألن آخرها تغريَّ بسبب العامل

  :، حنو  واحدةً  يـَْلَزُم حالةً : ، أي  لِ امِ العَ  ه بسببِ ما ال يـَتَـَغيـَُّر آخرُ : ، هو  يُّ نِ واْلَمبْ 

  .على الكسر  يف حمل رفع فاعل مبينّ : هؤالِء . جاء هؤالِء 

  .على الكسر  يف حمل نصب مفعول به مبينّ : هؤالِء . ِء رأيت هؤال

  .على الكسر  يف حمل جر مبينّ :  هؤالءِ .  سّلمت على هؤالءِ 

 ألنَّ  ؛ ، فهــي إذا كلمــة َمْبِنيَّــة يَتغــريَّ آخرهــا مــع أّن العامــَل قــد تغــريَّ مل فكلمــة هــؤالء كمــا تــرى 

  .آخرها مل يتغريَّ مع تغريُّ العامل 

   .، أو منصوب، أو جمرور مرفوع: ، نقول يف إعرابهأّن االسم املعرب:  قَ بَ ا سَ مَّ مِ  ظُ حَ لْ نَـ  *

  .، أو يف حمل جّر  ، أو يف حمل نصب يف حمل رفع: فنقول يف إعرابه ، أَمَّا االسُم املبّين 
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  من األسماءِ  والمبنيُّ  المعربُ 

  

  : األمساُء كلُّها معربٌة ما عدا الِفَئاِت اآلتيةِ 

َفِصَلةً  ُمتَِّصَلةً  ، سواء أكانت ضمائرُ  رُ ائِ مَ الضَّ  -1   ، أم  رفعٍ  ، وسواء أكانت ضمائرُ  ، أم ُمنـْ

  . جرٍّ  ، أم ضمائرُ  نصبٍ  ضمائرُ       

ُ  جدولٌ  *   : ةَ لَ صِ اْلُمتَّ  ئرَ ماالضَّ  يـُبَـنيَّ

  المثال  ضمائر الجر  المثال  ضمائر النصب  المثال  ضمائر الرفع

  كتايب. يل   ياء املتكلَّم  سألين  ياء اْلُمتكلَّم  َذَهْبُتَ◌◌ِ   التَّاء املتحرَّكة

  كتابك. لك   املخاَطب فكا  َ◌◌ِ سألك  كاف اْلُمخاَطب  َذَهُبوا  واو اجلماعة

  كتابه. له   هاء الغائب  َسأََلُه َسَأَهلَا  هاء الغائب  تذهبنيَ   ياء املخاطبة

  كتابنا  .لنا   ناء املتكلَّمني  َسأَلََنا  نا املتكلَّمني  َذَهَبا  ألف االثنني

    ذهْنبَ   نون النَّّسَوة

َنا  نا املتكلَِّمني   َذَهبـْ

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

ُ يـُبَـ  جدولٌ  * َفِصَلةَ  مائرَ الضَّ  نيَّ   : اْلُمنـْ

  المثال  ضمائر النصب  المثال  ضمائر الرفع

  .إِيَّاَي ، إِيَّانَا   املتكلَّم  أنا ، حنن  املتكلَّم

  أنَت ، أنِت ، أنتما ،  املخاطب

  أنتم ، أننتَّ 

  املخاَطب

  

  اكمايَّ اَكِ◌ ، إِ يَّ إِ 

  .ِإيَّاكم ، إِيَّاُكنَّ 
  

  هو ، هي ، مها ،  الغائب

  .هم ، ُهنَّ 

  الغائب

  

  ااَها ، ِإيَّامهَُ اُه ، ِإيَّ ِإيَّ 

  ِإيَّاُهْم ، ِإيَّاُهنَّ 

  

  

  .فقط  ةً لَ صِ تَّ ال تأتي إال مُ  الجرَّ  ضمائرُ 
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  .هؤالء ، ذلك ، تلك ، أولئك ، هذا ، هذه : ، حنو  ةِ ارَ شَ إلِ ا أسماءُ  -2

  . اتَاِن معربتان إعراب اْلُمثـَىنَّ َهَذاِن وهَ  *

  

  . ِيت ، الالَّ  ذينَ  ، الَّ ِيت ، الَّ ي ذِ الَّ : حنو  ، لةُ وَ صُ وْ اْلمَ  األسماءُ  -3

  . معربتان إعراب املثىن انِ تَّ ، واللَّ  انِ ذَ اللَّ   *

  . فَ يْ  ، كَ َىت ، مَ  نَ يْ ا ، أَ ، مَ  نْ مَ  :، حنو  امِ هَ فْ تِ االسْ  أسماءُ  -4

  .فهي معربة )  يّ أَ ( ة ما عدا أمساء االستفهام مبنيَّ  كلُّ  *

  .، َمْهَما ، أَيـَْنَما ، َمَىت ، َحْيُثَما  َمْن ، َما: ، حنو  طِ رْ الشَّ  أسماءُ  -5

  .فهي معربة ) َأّي ( كلُّ أمساء الشرط مبنّية ما عدا   *

َنما ؛ حيُث ، : ، حنو  وفِ رُ بعض الظُّ  -6   ِإْذ ، ِإَذا ، أَيَّاَن ، َمَىت ، َقطُّ ، اآلَن ، أَّمِس ، بـَيـْ

  .ُهَنا ، ُهَناَك ، أيَن ، َمثَّ      

  ُجْزُؤُه األوَّل معرب إعراب املثىن، فَ )  12( ما عدا  19 – 11ِمْن . ةُ بَ كَّ ُمرَ الْ  األعدادُ  -7

  .وجزؤه الثاين مبين على الفتح      

  :األمثلة 

 .رأيت ثالثَة عشَر طالباً .                                 جاء أحَد عشَر طالباً       

 .َأْسَلَمْت أربَع عشرَة امرأًة                .        لَّمت على تسعَة عشَر طالباً سَ       

 .جاء اثنا عشَر طالباً .                            جاء الطالُب الثالَث عشَر       

 .سّلمت على اثين عشَر طالباً .                                رأيت اثين عشَر طالباً       

  .ْت اثنتا عشرَة طالبًة مَ لَ سْ أَ       

َهاَت ، ُأف� ، آِمْني : ، حنو  الِ عَ فْـ األَ  أسماءُ  -8   .َهيـْ

  :أمساء األفعال ثالثة أنواع  *

َهاَت ، مبعىن : اسُم فعٍل َماٍض ، حنو  -1 تَـَرَق ( وَشتَّاَن ، مبعىن ) بـَُعَد ( َهيـْ   ) .افـْ

  ) .تـََوجَُّع أَ ( وآِه ، مبعىن ) أََتَضجَُّر ( ُأف� ، مبعىن : ، حنو  مضارعٍ  فعلٍ  اسمُ  -2

  ) .اْسُكْت ( َصٍه ، مبعىن و ) اْسَتِجْب ( آمْني ، مبعىن : ، حنو  أمرٍ  فعلِ  اسمُ  -3

  .هذه األمساء تنوب عن الفعل يف َزَمِنِه ، َومْعَناُه ، وَعَمِله 
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  ةِ يَّ عِ رْ فَ والْ ،  ةِ يَّ لِ صْ األَ  اإلعرابِ  عالماتُ 
  

ُ جدوٌل يـُبَـ  *   :الفرعية ، واألمساء اليت تـُْعَرُب �ذه العالمات و ،  عالمات اإلعراب األصلّية نيَّ

  عالمات اإلعراب
  األصلية

  

األسماء التي تعرب بهذه 
  العالمات

  ِلَ◌ةاَألْمِث◌ِ 

  

  عالمُة رفعٍ  ةالضَّمَّ 
  املفرد، ومجع التكسري، ومجع

  املؤنث السامل

  

ُب الَّ والطُّ  جاء املدرَّسُ 

  .والطَّالباُت 
  

  بٍ اْلَفْتَحُة عالمُة َنصْ 
  

  

  املفرد ، ومجع التكسري

  

  

  .رأيُت املدرَس والطُّالََّب 

  

  لَكْسَرُة عالمُة َجر� ا
ومجع  ، ومجع التكسري ، املفرد

  .املؤنث السامل 

ِس سلَّمت على املدرِّ 

  الباتِ طَّ ِب والوالطُّالَّ 

  

  عالمات اإلعراب

  الفرعيَّة

  

األسماء التي تعرب بهذه 

  العالمات

ةاَألْمِثلَ 

  

ة الكسرة عالم

  نصب

  

  .مجع املؤنث السامل 

  

  .رأيُت الطَّالباِت 

  سلَّمت على إبراهيَم وعثماَن   .ُنوُع من الصَّْرِف َممْ الْ   الفتحة عالمة جر

  مجع املذكر السامل، واألمساء اخلمسة  الواو عالمة رفع
  

  .ُسون وأبوك رَّ جاء املد

  املثىنَّ   األلف عالمة رفع
  

  .جاء الطالبان 

األلف عالمة 
  بنص

  

  األمساء اخلمسة
  

  .رأيت أباَك 
  

  الياء عالمة نصب
  

  

  املثىن ، ومجع املذكر السامل
  

  .َني  واملدرَّسِ ْنيِ بَـ رأيت الطَّالِ 

املثىن، ومجع املذكر السامل، واألمساء   الياء عالمة جر

  اخلمسة

 بَـْنيِ الِ سّلمت على الطَّ 

  .يكَ بِ  وأَ ِسنيَ رَّ واملد
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ثالثــة شــروط، ) الــواو ، واأللــف، واليــاء ( اخلمســة �ــذه العالمــات  إلعــراب األمســاء طُ رَ تَـ ُيْشــ *

  .أن تكون مضافة إىل غري ياء املتكلَّم  -1 :هي 

  .َردًة ، أي ليست ُمثًىن وال مجعاً أن تكون ُمفْ  -2      

  ،  ، ورأيت أخاها جاء أخوك: حنو  ،َرًة ليست ُمَصغَّ : ، أي  ةأن تكون ُمَكبـَّرَ  -3      

  .وسّلمت على أيب حامٍد            

  :، حنو  فإّن مل يـََتَحقَّق شرط من الشروط الثالثة السابقة أُْعرَِبْت باحلركات األصلية

  .ن بضمة ظاهرةامرفوع: اآلباُء واإلخوانُ جاء  .      مة ُمَقدَّرة مرفوع بض : أَِبيجاء    

  .مرفوعان بضمة ظاهرة  : أَُبيٌّ وُأَخيٌّ هذا    

  . األَبـََوْينِ رأيت    .        األَبـََوانء جا : ، حنو املثىنَّ  إعرابَ  عربُ ءت ُمثىن فتُ أما إذا جا
  

  ابِ رَ عْ اِإل◌ْ  اعُ وَ نْـ أَ 

  . رُّ ، واجلَْ  بُ صْ ، والنَّ  عُ فْ الرَّ : أنواع اإلعراب يف األمساء ثالثة 
  

  رابِ عْ اإلِ  امُ سَ قْ أَ 

ي يري ، واإلعراب اْلَمَحلّـاإلعراب التـَّْقدِ اهر ، و ظَّ اإلعراب ال:   األمساء ثالثةيفأقسام اإلعراب 

.  

  : اإلعراب الذي تظهر فيه عالمات اإلعراب، حنو : هو :  ◌ُ راهِ الظَّ  عرابُ إلا -1

  . رأيت حممداً               سّلمت على حممٍد .              جاء حممٌد      

  ات، وال تـَُقدَّر، ويكون تأثريهو اإلعراب الذي ال تظهر فيه العالم: يُّ لِّ حَ ْلمَ ا اإلعرابُ  -2

  .اإلعراب يف اْلَمَحلَّ ال يف اللفظ     

  در ـ، ويف املص ، ويف شبه اجلملة َملجلُْ ، ويف ا يف األمساء املبنّيةيكون اإلعراب احمللَّي  *  

  .َؤوَّل ْلمُ ا     

     .مبتدأ يف حمل رفع  اسم اإلشارة : طالبٌ  هذا :األمثلة 

                                                      .حمل رفع مبتدأ  يف لدر املؤوَّ صامل" : لكم  خريٌ  وامأن تصو  و "       

                  .اجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب :  يكتبُ  الطالبُ          

  .اجلملة يف حمل رفع خرب  هشب:  في الفصلِ  الطالبُ         
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  اإلعراب الذي ال تظهر فيه عالمة اإلعراب لسبٍب مانع: ، هو  يُّ يرِ دِ قْ التـَّ  اإلعرابُ  -3

  :واألمساء اليت تُعرب إعراباً تقديريا ثالثة أنواع، هي . وتـَُقدَّر العالمة كأ�ا مذكورة       

  .الزمة مفتوح ما قبلها  هو االسم املعرب الذي آخره ألفُ  : ورُ صُ قْ مَ الْ  االسمُ  )أ ( 

  :، حنو  فيه العالمات الثَّالثُ  رتـَُقدَّ        

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة على األلف  : الَفَتىجاء        

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة على األلف :  اَألفـَْعىرأيت        

  رة على وعالمة جرَّه الكسرة املقدّ ) إىل ( اسم جمرور بـ :  المستشَفىذهبت إىل        

  .األلف        

  ال ُميكن أن تظهر العالمة على: ، أي  التَـَعذُّرُ : ، هو  وسبب منع ظهور العالمة       

  .األلف أبداً        

  .هو االسم املعرب الذي آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها :  وصُ قُ نْـ ْلمَ االسم ا )ب(

ُر فيه الضمة والكسرة          :، حنو  ة، وَتْظَهُر الفتح تقدَّ

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدَّرة على الياء :  القاِضيجاء        

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة به مفعول :  المحاميَ رأيت        

  .لكسرة املقّدرة على الياء ِه اوعالمة جرَّ ) إىل ( اسم جمرور بـ :  الجاِنيذهبت إىل        

◌ِ : ، هو  ر العالمةوسبب منع ظهو          ُميكن أن تظهر العالمة على الياء: ل، أي قَ الثَّ

  .ولكنها ثقيلة يف النُّطق       

  :وص حمذوف الياء ، وُحتَْذف الياء يف ثالث حاالت ، هي ققد يكون املن   *  

  خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة : قاضٍ هذا : ، حنو  مَحل�ى باأللف والالَّ م يكن مُ إذا ل -1

  .والتنوين ِعَوٌض عن الياء احملذوفة . املقّدرة على الياء احملذوفة      

  وعالمة جرَّه الكسرة املقّدرة على ) على(اسم جمرور بـ :  ُمَحامٍ سّلمت على : وحنو      

  .الياء احملذوفة      

  . َخالٍ الفصُل  . ُحمَامٍ جاء  .قاٍض هذا : ، حنو  افاً ضَ إذا لم يكن مُ  -2

  .، كاألمثلة السابقة  م يكن منصوباً إذا ل -3

  قاِضي مكَة ، أو كان: القاضي ، أو كان مضافاً ، حنو : أمَّا إذا كان ُحمَل�ى بأل ، حنو 
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  .فَِإنَّ الياء تـَْثُبُت وَتْظهر كما ترى يف األمثلة ، رأيت قاضياً : منصوباً ، حنو 

  .ي ، بـََلِدي ، َزِميلي ، ِكَتاِيب َجدَّ : حنو  ،ِ◌ ملَّ كَ تَ ْلمُ ا إلى ياءِ  افُ ضَ مُ لْ ا) ج ( 

  : تُقدَّر فيه العالماُت الثالثُ      

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة على ما قبل ياء املتكلَّم ، وهو :  زميِليجاَء 

  .مضاف ، وياء املتكلَّم يف حمل جّر مضاف إليه                

  ، ملقّدرة على ما قبل ياء املتكّلم الفتحة ا منصوب وعالمة نصبهبه مفعول :  جدَّيرأيت 

  .مضاف ، وياء املتكلَّم يف حمل جّر مضاف إليه  وهو               

  وعالمة جرَّه الكسرة املقّدرة على ما قبل) على ( اسم جمرور بـ :  صديِقيسلَّمت على 

  . حمل جّر مضاف إليه ياء املتكلَّم ، وهو مضاف ، وياء املتكلَّم يف                        

أّن آخـر الكلمـة َمْشـُغول : اْشـِتَغال اْلَمَحـلَّ لِْلُمَناَسـَبِة ، أي : ، هـو  سبب منع ظهور العالمة

  .بالكسرة اليت تـَُناِسب ياء املتكلم 
  

  األسماءِ  نَ مِ  المرفوعاتُ 
  

  : من األسماءِ  المرفوعاتِ  نُ يَّ بَـ يُـ  جدولٌ  *
  

  األمثـلة  المرفوعات من األسماء

  .َغُفوٌر  اهللاُ   املبتدأ واخلرب

  " .َغُفوراً َرِحيماً  اهللاُ وَكاَن "   اسم َكاَن وأخوا�ا

  .ُيْسِلُم  الكاِفرُ َكاَد   اسم َكاَد وأخوا�ا

  " .ِبَذاِت الصُُّدوِر َعليٌم ِإنَّ اَهللا "    اخرب ِإنَّ وأخوا�

  . اتٌ ُمَتبَـرَّجَ ال ُمْؤِمَناِت   خرب ال النَّاِفَية لِْلِجْنسِ 

  . اهللاُ  َخَلَقَنا  الفاعل

  . الدَّْرسُ ُفِهَم   نائب الفاعل

  . وسعيدٌ جاء عليٌّ   املعطوف على املرفوع

  حممدٌ جنح أخوك   البدل من املرفوع

  . حٌّ صالِ هذا رجٌل   نعت املرفوع

  نفُسهجاء املديُر   توكيد املرفوع
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  من األسماءِ  المجروراتُ 
  

  : من األسماءِ  المجروراتِ  نُ يِّ يـُبَـ  جدولٌ  *

  األمثـلة  ورات من األسماءلمجر ا

  . الفصلِ الطالُب يف   حبرف جر  ْسُبوقُ ْلمَ ا

  .اِهللا القرآُن كتاُب   املضاف إليه

  . وسعيدٍ سّلمت على خالٍد   املعطوف على ا�رور

  . حممدٍ ذهبت إىل أخيك   البدل من ا�رور

  .سافرت مع رجٍل َعاٍمل   نعت ا�رور

  .سّلمت على املديِر نفِسه   رورتوكيد ا�

  

  من األسماءِ  المنصوباتُ 
  

  : من األسماءِ  المنصوباتِ  نُ يَّ بَـ يُـ  جدولٌ  *
  

 

  األمثـلة  المنصوبات من األسماء

  .غفوٌر  اهللاَ ِإنَّ   اسم إنَّ وأخوا�ا

  . لذيذاً كان الطََّعاُم   خرب كان وأخوا�ا
  

  خرب كاد وأخوا�ا
اجلملة الفعلية        يسلمُ كاد الكافُر 

  .يف حمل نصب خرب َكاَد 

  .علٍم َكْسَالُن  طالبَ ال   اسم ال النَّافية للجنس

  . الدرسَ فهمُت   املفعوُل ِبه

  .املديِر  عندَ جلست .  ليالً  تسافر   املفعوُل ِفيه

  .يف العلِم  رغبةً جئُت   املفعوُل ِألَ◌ْجِلهِ 

  . َبلَ جلَْ سرُت وا  املفعوُل َمَعهُ 

  . ِحْفظاً حفظت الدرَس   ْلُمْطَلقُ املفعوُل ا
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  . ُمْسرِعاً جئُت   اْحلَالُ 

  . ِسن�اأنا أكُرب منك . متراً عندي َصاٌع   التَّْمِييزُ 

  . حامداً حضر الطُّالُب إال   اْلُمْسَتثْـَىن 

  .َساِعْدِين  رجالً يا .  عبَد اهللاِ يا   اْلُمَنادى

  . وسعيداً رأيت َعِلّياً   املعطوف على املنصوب

  . حممداً نصحُت أخاك   بدل من املنصوبال

  . صاحلاً رأيت رجالً   نعت املنصوب

  . نفَسهرأيت املديَر   توكيد املنصوب

  

  عُ ابِ وَ التـَّ 
  

  ، هِ يفِ رِ عْ تَـ وَ  هِ ريِ كِ نْ تَـ ، وَ  ِثهِ ينِ أْ تَ وَ  ريهِ كِ ذْ تَ ، وَ  هِ ابِ رَ عْ ه يف إِ ا قبلَ ِلمَ  كُ ارِ شَ ْلمُ ا االسمُ  : ، هوالتَّاِبُع 

  . هِ عِ مجَْ وَ  هِ تِ يَ نِ ثْ تَـ وَ  هِ رادِ فْ إِ وَ         

  .النـَّْعُت ، والتـَّوِْكيُد ، واْلَعْطُف ، واْلَبَدُل  :، هي  وهو أربعة أنواع

  : تُ عْ النـَّ : أوال 

  .لِْلَمنـُْعوِت يف مجيع أحواله  عٌ تَِاب : النـَّْعتُ        

  :األمثلة 

  . َكِبريَْينِ ْنيِ  مَ رأيت َعالِ                      .َحمبوٌب   حُ الصَّالِ الرجُل       

  ؟ ُددُ جلُْ ا أيَن الطُّالَّبُ    .                     َصاحلاتٍ َمَرْرُت بِِنَساٍء       

  : والنعت نوعان 

  .، كما يف األمثلة السابقة  َحِقيِقيٌّ  نعتٌ  -1     

  . أمساُؤهم اآلتيةُ ُب جنح الطال.  ُخُلُقه َسنُ حلَْ اجاء حممٌد : ، حنو  َسَبِيبٌّ  نعتٌ  -2     
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  : يدُ كِ وْ التـَّ : ثانيا 

  .تابٌع لِْلُمؤَكَِّد يف مجيع أحواله غري أنَّه ال يأيت إالَّ معرفًة  : التَّوكيدُ        

  :األمثلة 

  . ُكلَّهمسألُت الطُّالَب  .                    ُكلُّهمحضَر الطُّالُب        

  . َعْيِنهِ مررت بالرجِل                .       نفَسهسألُت املديَر       

  . مهِ كلِّ سّلمت على الطالِب            .      نفِسهِ سلَّمت على املديِر       

  . كلتيهمارأيت الطالبتِني  .                    كالمهاجاء الطالباِن        

  :والتوكيد نوعان 

يع النـَّفْ : ، ويكون بألفاظ معلومة، هي  َمْعَنِويٌّ  -1     ُس ، والَعْنيُ ، وُكّل ، وَأْمجَع ، ومجَِ

  )ال يأيت إالَّ معرفة وهذا التوكيد هو الذي (  .وِكَال ، وِكْلتا       

  .عليٌّ  جاءجاء : ، ويكون بَِتْكرَار اللَّْفِظ نفِسه ، حنو  َلْفِظيٌّ  -2  

  .دروسي  ُأَمهلَلْن َلْن " .                 يف أصحايب  اهللاَ اَهللا "       

  

  : فُ طْ العَ : ثالثا 

  .تِابٌع لِْلَمْعطُوِف يف مجيع أحواله  : العطفُ        

  :األمثلة 

  .سعيداً فرأيت علّياً .                         سعيدٌ و جاء علٌي        

  . خدجيةَ تـََزوَّْج فاطمَة أو .              املدينةِ ذهبت إىل الرياِض مث        

  ؟ خالدٌ يف الداِر أم أعليٌّ        

  :العطف نوعان 

  .، وهو املعطوف باحلرف ، كاألمثلة السابقة  النََّسقِ  عطفُ  -1   

  . عمرُ أَْقَسَم باِهللا أبو َحْفٍص : ، وهو ُيْشِبُه البدل ، حنو  البَـَيانِ  عطفُ  -2   

  

  

  



 13

  : لُ دَ بَ الْ : رابعاً 

  . والتَّنكري ،ُيْشتَـَرُط َأْن يـَْتبَـَعُه يف التَّعريف أنّه ال تابٌع لِْلُمْبَدِل منه يف مجيع أحواله غري:البدل   

  :األمثلة 

  . هامشاً أعرُف أخاك   .                       هاشمٌ جنَح أخوك        

َتِد بالفاروِق .                    وأَبَاه أُمَّهُ رأيت َواِلَدْيِه           . ُعَمرَ اقـْ

  .جمتهداٌت  لطالباتُ هؤالء ا.                  جمتهدون الطالبُ هؤالء        

  :، هي  أنواعٍ  أربعةُ  البدلُ 

  .هاشٌم جنح أخوك :  ، حنو  من ُكلٍّ  بدُل ُكلٍّ  -1   

  . نصَفهاجاجَة أكلُت الدَّ :  ، حنو  بـَْعٍض مَن كلٍّ  بدلُ  -2   

  . ِعْلُمهُ نـََفَعِين املعلُم :   بدُل اْشِتَماٍل ، حنو -3   

  . َمتْراً أكلُت ُخْبزاً :  ُل َغَلٍط ، حنو بد -4   

  

  البناءُ و ، اإلعراُب ) ب ( 

َعالِ    في اَألفـْ

  :املعرُب واملبينُّ من األفعال 

  .فعُل ْاَألْمِر مبينٌّ دائماً  -2                     .الفعُل اْلَماِضي مبينٌّ دائماً  -1

  .وَمْبِينٌّ ، َضارُِع ُمْعَرٌب ْلمُ الفعُل ا -3

  : ن مبني�ا في حالتينيكو 

َرَأنَّ واهللا : وكيد اتََّصاالً ُمَباِشراً ، حنو نون التَّ  هإذا اتَّصَلْت ب -أ   .) مبين على الفتح  ( َألقـْ

  .) مبين على السُّكون  ( يجتهْدنَ الطالباُت : إذا اّتَصلت به نون النَّْسَوة ، حنو  -ب

  صل به نون التوكيد ، وال نون النسوة ، إذا مل تت: ما عدا ذلك ، أي يف  ويكون معرباً    

  .أذهُب ، مل أذهْب ، لن أذهَب : حنو    
  

  اإلعرابِ  أنواعُ 

    :أنواع اإلعراب يف األفعال ثالثة                               

  . ْزمُ جلَْ ،        وا      بُ ،      والنَّصْ       عُ الرَّفْ                       
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  والفرعيَّةِ ،  األصليَّةِ  اإلعرابِ  عالماتُ 

  

*  ُ   : املضارعِ  يف الفعلِ  والفرعيَّةِ ،  ةِ األصليَّ  اإلعرابِ  عالماتِ  جدوٌل يُبنيَّ
  

عالمات اإلعراب 
  األصلية

  األفعال التي تعرب بهذه 
  العالمات

  

  األمثلة

  

  الضمة عالمة رفع
 لْ تَّصِ يَـ مل الفعل املضارع الذي 

  .بآخره شيء 

  

  . نذهبُ . ُب يذه. تذهُب . أذهُب 

  

  الفتحة عالمة نصب
الفعل املضارع الذي مل يّتصل 

  .بآخره شيء 

  . لن أذهَب . أريد أن أذهَب 

  . جئت كي أتعلَّمَ 
  

  السُّكون عالمة جزم
يـَتَِّصل الفعل املضارع الذي مل 

  . بآخره شيء

  

  . َلمَّا أذهبْ . ال تذهْب .مل أذهْب 

  

  

عالمات اإلعراب 
  الفرعيَّة

  لتي تعرب بهذه األفعال ا
  العالمات

  

  األمثلة

  ثبوت النون 

  عالمة رفع
  

  

  األفعال اخلمسة
. يذهبان . تذهبون . يذهبون 

  تذهبني . تذهبان 

حذف النون عالمة 

  وجزم، نصب 

  

  األفعال اخلمسة
  .لن يذهبا . مل يذهبوا . لن يذهبوا 

  .مل تذهيب 

َحْذُف حرف الِعلَّة 

  عالمة جزم

  

  ِقصاالفعل املعتّل النَّ 

  

  .َلمَّا أَْنَس . ال تـَْرِم . مل َميِْش 
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  يُّ يرِ دِ قْ التـَّ  اإلعرابُ 

  :اً ، هي إعراباً تقديريّ  بُ رَ عْ اليت تُـ  األفعالُ 

  .يـَْنَسى  .َيْدُعو  .َميِْشي : الفعل املضارع املعتّل النَّاقص يف حالة الرَّفع ، حنو  -1

  .والتَـَعذُّر يف األلف ؛والواو،  ظهورها الثَّقل يف الياء منع من عالمة الرَّفع الضمة املقدَّرة    

  .لن أَْنَسى : ، حنو  يف حالة النَّصب) املعتّل باأللف ( الفعل املضارع املعتّل النَّاقص  -2

  .منع من ظهورها التـََّعذُّر  عالمة النصب الفتحة املقّدرة    

  .لن أمشَي  .لن أدعَو : أما املعتل بالواو ، أو الياء فعالمته ظاهرة ، حنو 

  .مل َأُحجَّ : الفعل املضارع اْلُمَضعَّف يف حالة اجلزم ، حنو  -3

  . مل َأُحْججْ : ؛ ألن األصل السَّاكننيه اْلِتَقاء عالمة اجلزم سكون مقدَّر منع من ظهور      
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  الدَّْرُس الثَّاِني    

  

  َواُو اْلَحالِ    

   

  وتدخل على اجلملة االمسيَّة ، ، ا هَ عَ قِ وْ مَ  فيَّةِ رْ الظَّ ) ِإْذ (  اليت َيِصحُّ وقوعُ : هي  ، واو احلال

  .  أو اجلملة الفعليَّة اليت فعلها ماضٍ                    

  .له من اإلعراب ، وال َعَمَل له  على الفتح ال حملَّ  مبينٌّ  حرفٌ : واو احلال 

  . وأنا صغريٌ  تُ جْ جَ حَ                 .   وهو يضحكرُس جاء املد  :األمثلة 

  . وقد َغَرَبِت الشَّْمسُ َة كَّ مَ  وصلتُ    .           والنَّاُس يصلُّونَ  املسجدَ  دخلتُ            

  . اجلمل اليت حتتها خط يف حمّل نصب حال  *

  

  لَّ عَ لَ 

  :  انِ يَ نَـ عْ ، وله مَ  ويرفع اخلرب، ينصب االسم  نَّ ن أخوات إِ مِ  ناسخٌ  حرفٌ :  لَّ عَ لَ 

  .لعلَّك ناجٌح : وحنو  ،أَْرُجو أن يكون خبري : لعلَّه خبٍري ، أي : ، حنو  التـََّرجَّي -1

  لعلَّك رَاِسٌب،: وحنو ، َأْخَشى أن يكون مريضا : لعلَّه مريٌض ، أي : ، حنو  ◌ُ اِإلْشَفاق -2

  " .ا ذَ ي هَ امِ عَ  دَ عْ جُّ بَـ حُ لَّي ال أَ عَ لَ : "  ومنه قوله      

  

   ) مْ كُ يْ لَ إِ ( 

  ) .ُخُذوا ( ؛ ألنه نَاَب عن الفعل  أمرٍ  فعلِ  اسمُ : إِلَْيُكْم 

  :عرفنا سابقاً أّن اسم الفعل ينوب عن الفعل يف زمنه ، ومعناه ، وعمله ؛ فقولنا 

  .اسم فعل أمر مبين على السكون : أمثلًة أخرى ، إليكْم  إليكمْ 

  .حة الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفت: أمثلًة 

  

  اءُ يَ شْ أَ 

، وقـد  أنـه خمتـوم بـألف التأنيـث املمـدودة: ، هـي واحـدةٍ  لعلَّـةٍ  رفِ مـن الصَّـ نـوعٌ مم اسمٌ : أشياُء 

  .أغنياء ، وأصدقاء: على وزن أَْفِعَالُء ، حنو)  ءُ َأْشِيَئا( ؛ إذ أصله َختِْفيفاً ُحِذَفت منه اهلمزة 
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  اءَ عَ الدُّ  فيدُ ي الذي يُ الماضِ  الفعلُ 

  .شفاه فعٌل ماٍض لفظاً لكّنه ُمْستَـْقَبٌل يف املعىن ، فهو يفيُد الدعاء : فاُه اهللاُ شَ 

  .ال شفاه اهللا : النافية ، حنو ) ال ( والفعل املاضي الذي يفيد الدعاء يـُنـَْفي بـ 

  

  ةُ دَ ائِ الزَّ  نْ مِ 

  :ِمْن زائدًة بشرطني  تكونُ 

  ) .َهْل ( هام بـ َأْن َيْسِبَقها نفيٌّ ، أو نـَْهٌي ، أو استف -1

  .َأْن يكون جمروُرها نكرًة  -2

  .التَّوكيد : فائد�ا 

  :األمثلة 

  :قال تعاىل      
 

 
 

  .أحٍد  نْ مِ  مْ لِ ظْ ال تَ      .   

  .من طالٍب  ما غابَ            رجٍل عندك ؟                  نْ مِ  لْ هَ      

 ُعُمــوم احلُْْكــم وُمشُولِــه لكــلّ التأكيــد علــى : أي مــا غــاَب ِمــْن طالــٍب ، : معــىن قولنــا  :المعنــى 

  :وهذا هو معىن قوهلم . أنَّه مل يَِغْب أّي طالب : ٍد ِمن أفراد جنس الطُّالَّب ، أي فـَرْ 

  .ِمْن الزائدة تُِفيُد النَّصَّ على الُعُموم 

  .ما غاَب ِمْن طَاِلٍب  :اإلعراب 

  .له من اإلعراب على السكون ال حمّل مبين حرف نفي :  ما      

  .فعل ماٍض مبّين على الفتح :  غابَ       

  .حرف جر� زائد مبين على السكون :  ِمنْ       

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدَّرة منع من ظهورها اشتغال احمللَّ :  طالبٍ       

  .)الكسرة ( ركة حرف اجلر الزائدحب

  .املثال السابق  ، كما يف قد يكون جمروُر ِمْن فاعالً  *  

  .أحداً  ال تظلمْ : ن أحٍد ؛ ألن األصل مِ  ال تظلمْ : به ، حنو  وقد يكون مفعوالً   

  هل سؤاٌل عندكم ؟: ؟ واألصل  هل من سؤالٍ : ، حنو  وقد يكون مبتدأً   
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  ىدَ لَ 

  .ى زيٍد دَ وجدُت القلَم لَ : حنو ) ِعْنَد ( ، وهو مبعىن  ُمْعَربٌ  مكانٍ  ظرفُ : َلَدى 

  ماذا َلَدْيَك ؟: َلب أَلُِفَها ياًء عند إضافتها إىل الضمري ، حنو تـُقْ 

  :قال تعاىل 
    

 .  

  .لديَّ قـََلٌم : عرابها إ

  ظرف مكان منصوب بفتحة مقدَّرة منع من ظهورها التـََّعذُّر ، وهو مضاف :  لديَّ      

  يف حمل رفع خرب) لديَّ ( لة وياء املتكلَّم يف حمل جر مضاف إليه ، وشبه اجلم            

  .مقدَّم              

  .مبتدأ ُمَؤخَّر مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة :  قلمٌ      
  

  وعِ مُ ْلجُ ى اهَ تَـ نْ مُ  ةِ يغَ على صِ  عُ مْ ْلجَ ا

 ل؛ ومفاعيـ َمَفاِعل ، وفـََواِعل ، وفـََياِعل ، وفـََعائِـل: ، منها َمْنَتهى اجلموع هلا أوزان كثرية ِصيَغةُ 

  .خلإ...

  .وهذه الصََّيغ ممنوعة من الصرف . ع مْ جلَْ ِ�َايَة ا: ومعىن ُمْنَتهى اجلموع ، أي 

  . ؛ ومصابيح َمَساِجَد ، وَخَوِاَمت ، وَصَياِرف ، وَصَحاِئفَ : حنو 

  إذا جاء االسم املنقوص على صيغة ُمنتهى اجلموع ُعوِمَل ُمَعاَملة االسم املنقوص املفرد ،  *

  .َوض وَجرّاً ، ويـُنَـوَُّن تنوين عِ ، ف ياُؤه رفعاً فـَُتْحذَ   

  :األمثلة 

  . مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة على الياء احملذوفة : كثريٌة   َمَعانٍ للواِو      

  .التنوين ِعَوض عن الياء احملذوفة و     

  رة علىجرَّه الفتحة املقدَّ وعالمة ) يف ( اسم جمرور بـ :  ثـََقاِفيَّةٍ  نـََوادٍ اْشرتكُت يف     

    .والتنوين لِْلِعَوِض  ،احملذوفة  الياء   

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : سعيدًة  لياليَ ِعْشُت   
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  ثُ الِ الثَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  نَاِئُب اْلَفاِعلِ 

                       

  . ولِ هُ جْ مَ لْ لِ  ِين� بْ بفعٍل مَ  قُ بَ سْ ، ويُ  هعلُ ف فاذِ الذي حُ  املرفوعُ  االسمُ  :هو  ، الفاعلِ  نائبُ 

  ) .ُضمَّ َأوَّلُه وُكِسَر ما قبَل آخره ( إذا كان الفعل ماضياً : ِصَياَغُة الفعل املبين للمجهول 

   ) .ُضمَّ أّوله وفُِتَح ما قبل آخره ( وإذا كان مضارعاً 

  :للمجهول ، حنو  نائب الفاعل يف األصل مفعول به ُحذف فاعله بعد بناء الفعل

  .نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  الدرسُ  مَ هِ فُ           الدرسَ  الطالبُ  مَ هِ فَ 

  .َفِهَم الطالُب الدرسَ : االسم املرفوع الذي ُيْسَبق بفعل مبّين للمعلوم ، حنو: ، هوالفاعل و 
  

  : ◌ِ للمجهول إلى مبنيٍّ  تحويلهِ  وطريقةَ  ، للمعلومِ  المبنيَّ  الفعلَ  نُ يَّ بَـ يُـ  جدولٌ  *     

الفعل 
المبني 
  للمعلوم

  
  نوعه

  

الفعل 
المبني 
  للمجهول

  
  طريقة التَّحوِيل

  
  السََّبب

  

  َفِهمَ 

  

  ماضٍ 

  

  ُفِهمَ 
ألنه غري َمبُدوٍء بتاء   وُكِسَر ما قبل آخره، ُضمَّ أّوله 

  .زائدة، وال مهزة وصل 
  

  َوَعدَ 

  

  ماضٍ 

  

  ُوِعدَ 
 وُكِسر ما قبل آخره، ضم أّوله 

.  

ألنه غري مبدوء بتاء 

  .زائدة، وال مهزة وصل 
  

  

  

  

  نـََهى

  

  

  ماضٍ 

  

  �ُِيَ 
وُكسر ما قبل آخره ، ضم أّوله 

  .قلب األلف ياًء تُ و ، 

ألنه غري مبدوء بتاء زائدة 

   .مهزة وصل ، وال
  

  تـََعلَّمَ 

  

  ماضٍ 
  

  لِّمَ تـُعُ 
وُكِسر ما  ،والثاين ، ُضمَّ األول 

  . هقبل آخر 

  

  .ائدة ألنه مبدوء بتاء ز 

  

  اْستَـْقَبلَ 

  

  ماضٍ 

  

  ْستُـْقِبلَ اُ 
وُكسر ، والثالث ، ُضمَّ األول 

  .ما قبل آخره 

  

  .ألنه مبدو �مزة وصل 

  .ألنه معتّل العني ُكسر و ، ُقُ◌لَِبْت أَلُِفه ياًءً◌   ، بِيعَ  لَ يقِ   ماضٍ   قَاَل، باع
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  .أوله 

  .ألنه ُمَضعَّف   .ُضمَّ أّوله   ُعدَّ      ماضٍ   َعدَّ    
 

  

  َهمُ يـَفْ 
  

  مضارع
  

  يـُْفَهمُ 
  

  ُضمَّ أّوله ، وفُِتح ما قبل آخره
  

  الفعل املضارع 

  ُيَضمُّ أوَّلُْه ويـُْفَتُح 

  ما قبل آخره يف 

  .واله ـمجيع أح

  ضم أّوله ، وفُِتح ما قبل آخره   يـَُعدُّ   مضارع  يـَُعدُّ 

  ُضمَّ أّوله ، وفُِتح ما قبل آخره   يـُنـَْهى  مضارع  يـَنـَْهى

  ُضم أّوله ، وفُتح ما قبل آخره   يـُتَـَعلَّمُ   مضارع  َعلَّمُ يـَتَـ 

  ُضم أّوله ، وفُتح ما قبل آخره   ُيْستَـْقَبلُ   مضارع  َيْستَـْقِبلُ 
  

  يـَُقول يَِبيعُ 
  

  مضارع
  

  يـَُقاُل ، يـَُباعُ 
وقُِلَب حرف العّلة ، ضم أّوله 

  .ألفاً 

  

  .ألنه معتل العني 

  

  يَِعدُ 

  

  مضارع

  

  يُوَعدُ 

خره،  آقبل  ما وفُتح ،ضم أوله

( دَّ حرف العّلة احملذوف     ورُ 

  )فاء الفعل 

  

  .ألنه معتل الفاء 

  

  

  :، حنو  رف، أو املصدر، أو الظَّ  وا�رور للمجهول إال مع اجلارّ  زمُ الالَّ   الفعلُ َىن بْـ ال يُـ  *

  .ُجِلَس ُجُلوٌس َحَسٌن  .ِسَري يوُم اجلمعِة  .ُذِهَب إليه    

  .ُسِئَل املدرَُّس : ل امساً ظاهراً ، حنو قد يكون اسُم الفاع *

 . ُســـِئْلَنا . ُســـِئْلنَ  .ُســـِئُلوا  .ُســـِئْلُنتَّ  .ُســـِئْلُتْم  .ُســـِئْلِتُ◌َ◌ :  ، حنـــو وقــد يكـــون ضـــمرياً ظـــاهراً 

يف  :واو اجلماعة ، ونون النَّسوة ، ونـا املتكلَّمـني ، ويـاء اْلُمخاطَبـةو  فالتاء املتحرََّكة، . وُتْسأَِلنيَ 

  . رفع نائب فاعل حمل 

  ) .هي ( نائب الفاعل ضمري مسترت تقديره : ُسِئَلْت : وقد يكون ضمرياً مسترتاً ، حنو 

  ) .أنَت ، أو هي ( نائب الفاعل ضمري مسترت تقديره : ُتْسَأُل : وحنو 

هـــو اً إىل أكثــر مـــن مفعــول ، مث بـُــِينَ للمجهــول يكـــون املفعــول اَألوَّل إذا كــان الفعــُل ُمتَـَعـــدَّي *

  :النَّائب عن الفاعل ، ويَبقى املفعول الثاين منصوباً ، حنو 

  .ظنَّ حممٌد املدرَس غائباً              ُظنَّ املدرُس غائباً 
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  بُ سَ النَّ 

  :،حنو مكسوٌر ما قبلها لَِتُدلَّ على ِنْسَبِتهِ ، ِإْحلَاُق ياٍء ُمَشدََّدٍة يف آِخِر االسمِ :  هو النََّسُب ،

: َألُخ ا. نـَبَـِويٌّ : النَِّيبُّ . يٌّ تَارِخيِ : التَّارِيُخ . ِويٌّ حنَْ :  النَّْحوُ . ِعرَاِقيٌّ : الِعرَاُق . ِهْنِديٌّ  :اهلِْنُد 

  .َأَخِويٌّ 

َوحلَّـْت َحملَّهـا يـاء ، ُحـِذفت هـذه اليـاء ) نَـِيبٌّ ( إذا كانت الكلمة خمتومة بياء ُمَشدََّدة ، حنـو  *

  .النََّسب 

 :تقــولفَوَجــَب َردُّ احملــذوف يف النََّســب ؛ ) َأٌخ ، وَأبٌ (م ، حنــو الكلمــة حمذوفــة الــالَّ إذا كانــت 

  .َأَخِويٌّ ، وأََبِويٌّ 

  

  امَّ إِ وَ ، ا مَّ إِ 

  : أُمورٍ  يُد ِعدَّةَ فِ حرٌف يُ : ا ِإمَّ 

  .وِإمَّا ُمَؤنٌَّث ، االسم إمَّا ُمذكٌَّر : ، حنو  التـَّْفِصيل -1     

  .وإمَّا ُمسافٌر ، إبراهيُم إمَّا مريٌض : حنو  ،الشَّّك  -2     

  .وإمَّا َأْن أزوَرك ، إمَّا َأْن تزوَرين : ، حنو  التَّْخِيير -3     

  .مَّا َحنْواً إو ، تـََعلَّْم إمَّا ِفْقهاً : ، حنو اِإلبَاَحة  -4     

َهام  -5        .يتوُب عليهم وإمَّا ، الُعَصاُة إمَّا يـَُعذَُّ�م اهللاُ : ، حنو اإلبـْ

  

  وإمَّا مؤنٌث ، االسُم إمَّا مذكٌَّر  :اإلعراب 

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  ماالس     

  .حرف تفصيل مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب :  ِإمَّا     

  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  ُمذكَّر     

  . على الفتح ال حملَّ له من اإلعراب حرف عطف مبين:  الواو     

  . حرف تفصيل مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب :  ِإمَّا     

  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة معطوف :  ُمؤنَّث     
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  ةٍ ائَ مِ ثُ الَ ثَ 

   تتكون من لفظني ،: َحىتَّ ِتْسِعِماَئٍة ... أَْربـَُعِمائٍة ، َثَالُمثِائٍة وأخواُ�ا 

  .ثالث ، وهذه تعرُب ِحبََسِب الَعامل : األوَّل  

  .ِمائة ، وهذه تُعرُب دائماً جمرورًة باإلضافة : والثاين 

  :اإلعراب 

   :ٍلایر  ةِ ائَ المثُِ عندي ثَ      

  .خرب مقدم يف حمل رفع  شبه اجلملة : عندي     

  .هو مضاف مبتدأ ُمؤخَّر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، و :  ثالثُ      

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جرَّه الكسرة الظاهرة ، وهو مضاف :  مائة     

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جرَّه الكسرة الظاهرة :  لایرٍ      

  :ٍلایر  ةِ ائَ َعمِ بَـ رْ أَ  يدُ أر  *

  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، والفاعل ضمري مسترت :  أريدُ      

   ) .أنا ( ره قديت     

  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، وهو مضاف:  أربعَ      

  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ، وهو مضاف:  مائةِ      

  . ةمضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهر :  لایرٍ      

  

  ْلَجْمِعيَّ ا سِ نْ الجِ  اسمُ 

  .ِده الياء ، أو التَّاء رَ ذي يكوُن الَفْرُق بينه وبني ُمفْ ال: و ه اجلنِس اجلمعيَّ ، اسمُ 

  :األمثلة 

  .َعَرِيبٌّ : َعَرٌب .       تـُرِْكيٌّ : تـُْرٌك    .       ُروِميٌّ : ُروٌم )  1( 

  .َحبٌَّة : َحبٌّ .         بـََقَرٌة : بـََقٌر .        َمسََكٌة : َمسٌَك )  2( 

واملفـرد يف  ، والفـرق بـني اجلمـع) اليـاء(فـرد يف ا�موعـة األوىل وامل ، اجلمـعبـني  الفـرقُ : َالِحظ 

  ) .التاء ( الثانية  ةا�موع
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  سُ امِ خَ والْ ،  عُ ابِ الرَّ  انِ سَ رْ الدَّ 

  

  اْسُم اْلَفاِعلِ 

  

  . اسٌم ُيَصاُغ من الفعل املبينَّ للمعلوم لِلدَّالَلة على َمْن قاَم بالِفْعل: ، هو  اسُم الفاعلِ 

  من الفعِل ) فَاِعل ( اسم الفاعل ُمْشَتقٌّ من الفعل ، وُيَصاغ على َوْزِن  : هُ تُ اغَ يَ صِ 

  .َكاِتب ، آِخذ ، آٍت ، َساِمل ، رَاٍء : يَّ اْلُمَجرَِّد ، حنو الَثِ الثُّ            
  

  : ةِ دَ رَّ جَ مُ الْ  ةِ يَّ ثِ الَ الثُّ  من األفعالِ  الفاعلِ  اسمِ  ةَ اغَ يَ صِ  نُ يِّ بَـ يُـ  جدولٌ  *
  

  أصله  اسم الفاعل  نوعه  الفعل

  ---------   َعاملٌِ   َصِحيٌح َساملٌِ   َعِلمَ 
  

  َكلَ أَ 
  

  وزٌ مُ صحيٌح َمهْ 
  

  ---------   آِكلٌ 
  

  صحيح مهموز  َسَألَ 
  

  ---------   َساِئلٌ 

  ---------   قَارِئٌ   صحيح مهموز  قـَرَأَ 
  

  َسرَّ 
  

  صحيح ُمَضعَّفٌ 
  

  َسارٌّ 
  

  .يف األخرى َسارٌِر ، أُْدِغَمت الرَّاء 
  

  

  قَالَ 
  

  معتّل َأْجَوف َواِويّ 
  

  قَاِئلٌ 

  

قُِلَبت الواو مهزة ؛ أل�ا َوقـََعْت عَني .  قَاِولٌ 

  . اسم الفاعل والفعل معتّل العني 
  

  

  باع
  

  معتّل أجوف ياِئيّ 

  

  بَاِئعٌ 

  

قُلبت الياء مهزة ؛ أل�ا وقعْت عَني . بَاِيع 

  . اسم الفاعل والفعل معتل العني 
  

  ---------   َواِقفٌ   معتّل ِمثال  َف َوقَ 
  

  َدَعا

  

  نَاِقٌص َواِويّ 
  

  الدَّاِعي. َداٍع 

  

قُلبت الواو ياًء ؛ أل�ا ُمَتَطرََّفة وقبلها  . َداِعوٌ 

  .كسرة 

  ---------   اِديهلَْ ا. َهاٍد   نَاِقٌص ياِئي  َهَدى
  

  َوَقى
  

  قُرو معتّل َلِفيف َمفْ 
  

  ---------   الَواِقي. َواٍق 
  

  َطَوى
  

  

  معتل َلِفيف َمْقُرون
  

  ---------   الطَّاِوي. طَاوٍ 
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  :منه كما يلي  الفاعلِ  اسمُ  يغَ صِ  ثالثيٍّ  ثالثياً مزيداً ، أو غريَ  الفعلُ  إذا كانَ  *

  وكسر ما قبل اآلخر،، على لفظ املضارع مع قلب حرف املضارع ميماً مضمومة  اغُ صَ يُ 

  .اٍد نَ مُ : ي ادِ نَ يُـ         ىادَ نَ                       . مٌ لَّ عَ مُ :  مُ لَّ عَ يُـ        مَ لَّ عَ : حنو 

  .                   ُمبَـْعِثٌر : بـَْعثـََر         يـُبَـْعِثُر                  .رٌ فِ غْ تَـ سْ مُ :  رُ فِ غْ تَـ سْ يَ       رَ فَ غْ تَـ اسْ      

  .ُمْطَمِئنٌّ : ْطَمِئنُّ يَ    ِاْطَمَأنَّ        
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  ولِ عُ فْ ْلمَ ا اسمُ 

  

  . عليه الفعلُ  على ما وقعَ  للدَّاللةِ  للمجهولِ  املبينِّ  اسم ُيَصاُغ من الفعلِ : ، هو  املفعولِ  اسمُ 

  من الفعل الثُّالِثيَّ ) َمْفُعول ( على وزن  ، وُيَصاغُ  اسم املفعول ُمْشَتقٌّ من الفعلِ  : هُ تُ اغَ يَ صِ 

  .، َمْرِئي  ْكُتوب ، مْأُخوذ ، َمْأِيت ، َمْعُدودٌ مَ : ا�رَِّد ، حنو           

  . دةِ المجرَّ  ةِ الثيَّ الثُّ  من األفعالِ  المفعولِ  اسمِ  ياغةَ صِ  نُ يَّ بَـ يُـ  جدولٌ  *

  أصله  اسم المفعول  نوعه  الفعل

  ---------   َمْعُلومٌ   صحيح سامل  ُعِلمَ 

  ---------   َمْأُكولٌ   صحيح مهموز  ُأِكلَ 

  ---------   َمْسُؤولٌ   صحيح مهموز  ُسِئلَ 

  ---------   َمْقُروءٌ   صحيح مهموز  ُقرِئَ 

  ---------   َمْسُرورٌ   صحيح ُمَضعَّف  ُسرَّ 

  ---------   َمْوقُوفٌ   معتّل ِمثَال  ُوِقفَ 

  

  ِقيلَ 

  

  معتّل أجوف واويّ 

  

  َمُقولٌ 

إىل ) الضمة ( نُِقَلْت حركة الواو . ٌل وْ َمْقوُ 

) ْول َمُقوْ ( حرف الَقاف فالتقى ساكنان 

  .فُحِذَفْت ِإحدى الواوين 

  
  بِيعَ 

  
  معتّل أجوف يائيّ 

  
  َمِبيعٌ 

يُـْوٌع  إىل ) الضمة ( نُِقلت حركة الياء . َمبـْ

) َمبُـيـْْوٌع ( حرف الباء فالتقى ساكنان 

فُحِذفت واو املفعول ، وقُِلبت ضمة الباء  

  .كسرة 

  .الواو يف األخرى أُْدِغَمت . َمْدُعْوٌو   َمْدُعوٌّ   معتّل ناقص واويّ   ُدِعيَ 

  

  ُهِديَ 

  

  معتّل ناقص يائيّ 

  

  َمْهِديٌّ 

وكانت  ،والياء  اْجَتَمَعت الواو. َمْهُدْوٌي 

َر ما األوىل ساكنة فـَُقِلَبت الواو ياًء ، وُكسِ 

  .مث أُدغمت الياء يف األخرى ، قبلها 

  ) .َي ُهدِ ( يف نفس التغيريات . َمْوقـُْوٌي   يٌّ قِ َموْ   قُرو فْ معتّل لفيف مَ   ُوِقي

  ) .ُهِدَي ( يف  نفس التغيريات. َمْطُوْوٌي   َمْطِويٌّ   معتل لفيف َمْقُرون  طُِويَ 
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  :منه كما يلي  املفعولِ  ِصيَغ اسمُ  ثالثيٍّ  ثالثياً مزيداً ، أو غريَ إذا كان الفعُل  *

  ،  قبل اآلِخر وفتح ما، ُيَصاغ على لفظ املضارع مع قـَْلِب حرف املضارع ميما مضمومة 

  .  ُمَناًدى: يـَُناَدى   نُوِدَي                                 .ُمَعلٌَّم : يـَُعلَّم   َم      ُعلّ : حنو 

  .ُمبَـْعثـٌَر : يـُبَـْعثـَُر            بـُْعِثرَ                  . ُمْستَـْغَفٌر : ُيْستَـْغَفُر         رَ تـُْغفِ اُسْ       

  

  سَ يْ لَ  لَ مَ عَ  ةُ لَ امِ عَ ا الْ مَ 

 .وتنصـب اخلـرب، حرف نـَْفي تدخل على اجلملـة االمسيّـة فرتفـُع االسـم : َل ليَس مَ عَ  ما العاملةُ 

  . مْ يف لَُغِتهِ  ) ليسَ  ( لَ عم ؛ أل�ا تعملُ  وُتَسمَّى ما اِحلَجازِيَّةَ 

  :األمثلة 

  :قال تعاىل      
  

  .ما أنت جمتهداً : وحنو    َبَشرًا◌ً 

   :ائدة ، حنو قوله تعاىل الزَّ  قد يقرتن خربها بالباء *
  

   .  

  .ما خالٌد مبريٍض ، وما أنا ِبَقارِئ :  وحنو

  

  .ما أنا بتاجٍر . ا تاجراً نما أ :اإلعراب 

  .ي نَاِسخ مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب حرف نـَفْ :  ما     

  .ما احلجازيّة  ضمري رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع اسم:  أنا     

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  خرب ما احلجازيَّة:  تاجراً      

  .حرف جر زائد مبين على الكسر ال حمّل له من اإلعراب  الباء:  بتاجر     

                      خرب ما احلجازية منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدَّرة منع من :   تاجرٍ              

  ) .الكسرة ( هورها اشتغال احمللَّ حبركة حرف اجلر الزائد ظ  
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  سُ ادِ السَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  واْلَمَكانِ ، اْسَما الزََّماِن 

  

  . هِ انِ كَ ، أو مَ  الفعلِ  انِ مَ على زَ  ةِ اللَ لدَّ لِ  انِ وغَ صُ امسان مَ :  انِ واملكَ  انِ مَ امسا الزَّ 

َصاغان ِمن الفعل الثالثـيَّ ا�ـرَّد علـى قَّاِن من الفعل ، ويُ ملكان ُمْشتَـ امسا الزَّمان وا :اغتهما يَ صِ 

  .َمْفَعل ، وَمْفِعل : َوْزنـَْنيِ 

  :يف احلالتني اآلتيتني )  لعَ فْ مَ ( ُيَصاَغاِن على وزن 

  .َمْغًزى : َغزَا  .َمْوًقى : وَقى  . ىَمْرمً : َرَمى : ، حنو  إذا كان الفعُل معتال� نَاِقصاً  -1

  . َمْرًأى :  رََأى     

  :، حنو  ها، أو مضمومُ  نِ يْ العَ  ه مفتوحُ مضارعُ  إذا كان الفعلُ  -2

  .َمْكَتٌب : َكَتَب         َيْكُتُب .            َمْلَعٌب : َلِعَب        يـَْلَعُب 

  .َمْدَخٌل : َدَخَل          َيْدُخُل .            َمْطَعٌم : طَِعَم        َيْطَعُم 

  ).َمْطَوٌف ( أصله . َمطَافٌ : طَاَف         َيطُوُف .             َمْلَجأٌ : أَ          يَلَجأُ جلََ 

  ) .َممَْرٌر ( أصله . َممَرٌّ : َمرَّ         َميُرُّ ) . َمْقَرٌر ( أصله . َمَقرٌّ : قـَرَّ           يـََقرٌّ 

  

  :تيتني يف احلالتني اآل)  َمْفِعل( وُيَصاَغاِن على وزن 

  :إذا كان الفعُل صحيَح اآلِخر مضارُعه َمْكُسوُر العِني ، حنو  -1

  .َمْصِرٌف : َصَرف       َيْصِرُف .       َمْنزٌِل      : نـََزَل       يـَْنزُِل      

  .َمِصيٌف : َصاَف        َيِصيُف .       َمِبيٌت    : بَاَت       يَِبيُت      

  :حنو ) معتّل األوَّل صحيح اآلخر ( ُل معتال� ِمثَاالً إذا كان الفع -2

  .َمْوِقٌف : َوَقَف        يَِقُف .       َمْوِعٌد     : َوَعَد       يَِعُد      

والِقياس أن تكـون علـى وزن ) َمْفِعل ( واملكان على وزن ، مسَُِعت ألفاٌظ من امسي الزَّمان *   

  .َمْغِرٌب : َغَرَب        يـَْغُرُب .    َمْشرٌِق    : َيْشُرُق         َشرِقَ : حنو ) َمْفَعل ( 

  .َمْنِبٌت : نـََبَت          يـَْنُبُت    .  َمْسِجٌد   : َد        َيْسُجُد َسجَ                       
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  :التأنيث ، حنو )  تاء ( املكان َمزيدة بـ اسم اْستـُْعِمَلْت ألفاٌظ من  *

  .َعة َمة ، َمْكَتَبة ، َمْنزَِلة ، َمْطبَـ َحمْكَ    

  : ◌ِ والمكان،  مانِ السمي الزَّ  أمثلةٌ 

   :مان اسم الزَّ 

  .َمْهِبُط اْلَوْحي يف يوم اإلثنني من شهِر ربيٍع األوَّل  -1     

  .َموِعُدنا َصَباحاً  -2     

  .َمْطَلُع الَفْجِر خُري وقٍت حلفِظ القرآن الكرمي  -3     

  .ْنَضُج الِعَنِب يف فصل الصَّيِف مَ  -4     

  .َعاَم الِفيِل  -  -َمْوِلُد الرَُّسوِل  -5     

  : اسم المكان

  .كرََّمِة ْلمُ َمْهِبُط الَوْحي يف َمكََّة ا -1     

  أين َمْسَكُنَك ؟ -2     

  .ْشرِق ْلمَ َمْطَلُع الشَّْمِس ِمن ا -3     

  .هذا َمْدَخُل الضُُّيوِف  -4     

  .َة يف َمكَّ  -  -َمْوِلُد الرَُّسوِل  -5     

 املفعـولِ  اسـمِ  ياغةِ صِ كَ   الثيِّ الثُّ  ، أو غريِ  املزيدِ  الثيِّ الثُّ  من الفعلِ  واملكانِ ،  امسا الزمانِ  ُيَصاغُ  *

  :، وذلك كما يلي  ا�ّردِ  الثالثيِّ  من غريِ 

  وفَتح ما قبل اآلِخر ، ، مة مضمو  على لفظ املضارع مع قـَْلِب حرف املضارع ميماً  ُيَصاغُ   

  .ُمَقاٌم : أَقَاَم       يُِقيُم                        .ُمَصل�ى : ي َصلَّى      ُيَصلّ : حنو   

  .ُمَعْسَكٌر : يـَُعْسِكُر      َعْسَكرَ                        . ُمْستَـَقرٌّ : رُّ اْستَـَقرَّ       َيْسَتقِ        
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  عُ ابِ السَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  ةِ اآللَ  اسمُ 

  

  .ه اسٌم َمُصوٌغ لِلدَّالَلِة على ما َوَقَع الفعُل بواسطتِ : اسُم اآلَلِة 

  : أوزانٍ  على ثالثةِ  ، وُيَصاغُ  ا�رَّدِ  الثالثيِّ  من الفعلِ  ُمشتقٌّ  اآللةِ  اسمُ :  هُ تُ اغَ يَ صِ 

  .اٌس ِمْقيَ : قَاَس يَِقيُس            .ِمْفَتاٌح : فـََتَح يـَْفَتُح : ، حنو  الٌ عَ فْ مِ  -1

  ) .ان زَ ِموْ ( أصله . ِميزَاٌن : يَزُِن  َوَزنَ           .ِمْزَالٌج : زَجلََ يـَْزِلُج                     

ُرُد :  ، حنو  لٌ عَ فْ مِ  -2 َرٌد : بـََرَد يـَبـْ   .ِمْقَوٌد : قَاَد يـَُقوُد              .ِمبـْ

ِمْقَصــٌص ( أصــله . ِمَقــصٌّ : َقــصَّ يـَُقــصُّ         .ِمْصــَعٌد : َيْصــَعُد َد عِ َصــ                    

.(  

  ) .ِمْقَلَيٌة ( أصله . ِمَقَالٌة : قـََلى يـَْقِلي       .ِمْكَنَسٌة : ُنُس َكَنَس َيكْ : ، حنو  ةٌ لَ عَ فْ مِ  -3

  ). ِممَْحَوٌة ( أصله . اةٌ ِممْحَ : َحمَا َميُْحو       . ةٌ ِمْكَوا: َكَوى َيْكِوي                      

 -------------------------------------------------  

  :ُأْخَرى ، هي  اً ْحَدثُوَن أوزانْلمُ ا أَقـَرَّ  *

  .َساِقَية : فَاِعَلة ، حنو  -1     

  .َساطُور : فَاُعول ، حنو  -2     

  .َثالََّجة : فـَعَّاَلة ، حنو  -3     

  :يست هلا أفعال ، فهي أمساء َجاِمَدة غري ُمْشتَـقَّة ، حنو َوَرَدْت أمساء آلة ل *

  .ني ، َسْيف ، َفْأس ، قـََلم ، ُرْمح ، ِدرْع ، َشوَْكة ِسكّ    

-------------------------------------------------  

  . ْصَدُر وليَس الِفعلْلمَ ا: اْلَبْصرِيُّوَن يـََرْوَن َأنَّ أْصَل اْلُمْشتَـقَّاِت ، هو  *
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  نُ امِ الثَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  ةُ رَ كِ النَّ وَ ،  ةُ فَ رِ عْ ْلمَ ا

  

ٍ عَ على مُ  الذي دلَّ  االسمُ : ، هو  ةُ فَ رِ عْ مَ الْ    ذي ،مد ، وهذا ، والَّ أنت ، وُحمَّ : ، حنو  نيَّ

  . س ، وكتاب اجلامعةِ واملدرَّ                 

ٍ االسُم الذي َدلَّ على غِري مُ : ُة ، هو رَ والنَّكِ    .رجل ، وكتاب ، وجامعة : ، حنو  َعنيَّ

  : أقسام المعرفة

  :، هي  أقسامٍ  اْلَمَعاِرُف سبعةُ 

نَِيابَـًة  ، أو الغائـبِ  ، أو املخاطَـبِ  عـن املـتكلِّمِ  لِْلِكَنايَةِ  وعُ ْوضُ ْلمَ اللَّْفُظ ا: ، وهو  يرُ مِ لضَّ ا -1

  . االْخِتَصارُ : وفائدته . عن األمساء الظَّاهرة 

  :ينقسم الضمري باعتبار معناه إىل ثالثة أقسام ، هي :  ميرأقسام الضَّ 

  .أنا ، حنن : م ، حنو ضمري املتكلِّ  -أ

  أنَتِ◌ ، وأنتما ، وأنتم ، وأَنـُْنتَّ ؛ والتاء يف قمَتِ◌ ؛ والكاف: ضمري املخاَطب ، حنو  -ب

  .يف رأيتَكِ◌      

 ورأيتهـا ؛ والنـون، هلـاء يف رأيتـه ُهـنَّ ؛ وامهـا ، هـم ،  هـو ، هـي ،: ضمري الغائب ، حنـو  -ج

  .يف يـَُقْمَن 

  :وينقسم باعتبار اْسِتْعَمالِه إىل قسمني ، مها 

  .، كالضمائر السَّابقة  بَارِزٌ  -أ

  .) أنا  (تقديره ،  أخرجُ : وحنو  )هي  (تقديره َذَهَبْت ، : ، حنو  ُمْسَتِرتٌ  -ب

  . ◌ٌ ها َمْبِنيَّةكلُّ   مائرُ الضَّ  *

ُ  االسمُ : هو ، اْلَعَلُم  -2   :، حنو  ُمَسمَّاُه بالَ َقرِيَنةٍ  الذي يـَُعنيَّ

  .حممَّد ، وَعِلّي ، وعبد الرمحن ، وَمكَّة ، وَمْرَمي ، وأبو حامٍد       

  :َشاِر إليه ، حنو ْلمُ على ا للدَّاللةِ  اللَّْفُظ املوُضوعُ : ، هو  اسُم اِإلَشارَةِ  -3

  .  ، وأولئك ، وَذاِنك ، وتَاِنك ، وَهُؤَالِء ؛ وذلك، وتِْلكَ ، وهذه ، وَهَذاِن ، وَهاتَاِن  هذا  
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  .ُهَنا ، وُهَناَك ، وُهَناِلَك ، وَمثَّ :  للمكانِ  اإلشارةِ  أمساءُ  *

  .  منها فهو ُمعربٌ ما عدا املثىنَّ  كلُّها َمبنّيةٌ   اإلشارةِ  أمساءُ  *

ٍ الذي َيُدلُّ على ُمعَ  االسمُ : ، هو  ولُ صُ وْ مَ الْ  االسمُ  -4   ه بعدَ  ُمجلٍة ُتْذَكرُ  بواسطةِ  نيَّ

  :، حنو  املوصولِ  ُتَسمَّى ِصَلةَ      

  . انِ تَ وَما املوُصولَ ، الَِّذي ، الَِّيت ، اللََّذاِن ، اللََّتاِن ، الَِّذيَن ، الالَِّئي ؛ وَمْن      

  همتُ ر أك نْ جاء مَ            ا    ُحو جنََ الذين  الطالبَ  تُ أْ افَ كَ   : الٌ ثَ مِ 
  

  لة املوصولصِ اسم موصول  ِصَلة املوصول     اسم موصول                   

ــلة ضــمري يعــود إىل االســم * الــواو يف جنحــوا ، : وهــو ) َعِائــد ( ُيَســمَّى  املوصــول يف مجلــة الصَّ

  .واهلاء يف أكرمته 

  .  منها فهو معربٌ ما عدا املثىنَّ  ةٌ ا مبنيَّ هُة كلُّ لاملوصو  األمساءُ  *

  عليه،  ) أل ( الذي اْكَتَسَب التَّعريَف بدخول  النَِّكرةُ  االسمُ : هو  ) لْ أَ ( بـ  فُ رَّ عَ ْلمُ ا -5

  .البيُت : بـَْيٌت          .الرَّجُل : رجٌل        .القلُم : قـََلٌم : حنو      

  َضافَِته إىل َواِحٍد النَّكرُة الذي اْكَتَسَب التَّعريف بِإِ  االسمُ : ، هو  فةٍ رِ عْ إلى مَ  َضافُ ْلمُ ا -6

  :من املعارف السَّابقة ، حنو      

  .علَّم ْلمُ كتاُب ا. كتاُبك ، كتاُب حممٍد ، كتاُب هذا ، كتاُب الذي زارنا       

  من   هُ ب َدَرَجتُ تـَْقرتَِ : ، ولكنَّه َيْسَتِفيُد التَّْخِصيَص ، أي  املضاف إىل َنِكَرة يـَبـَْقى نكرةً   * 

  .كتاُب طالٍب ، كتاُب ُمَدرٍَّس : املعرِفة ، حنو      

  :الذين ُقِصَد تـَْعِييُنه بالنََّداء ، حنو  النَّكرةُ  االسمُ : ، هو  اءِ دَ النَّ بِ  ةُ ودَ صُ قْ اْلمَ  رةُ كِ النَّ  -7

  .ُمَعيَّناً وذلك إذا نَاَدْيَت رجالً ) مبينٌّ على الضَّم ( يا رجُل      

  .يا طبيُب  .يا بنُت  .يا شيُخ : وحنو     

  ) .بالنَّصب ( يا رجًال َساِعْدين : ، حنو قول اَألعمى  َنِكَرةٌ  داءِ املقصودِة بالنِّ  النَّكرُة غريُ  *

  ) .َعَلٌم ( مل َيْكَتِسب التعريف بالنَّداء ؛ ألنه معرفة )حممد ( يا حممُد ، فـ : أما قولك   *
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  عُ اسِ التَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  ىنَّ ثَـ ْلمُ ا

   

  .ه دِ رَ فْ على مُ  ونٍ لٍف ونُ أَ  بزيادةِ  ْنيِ تَـ نَ ، أو اثْـ  ْنيِ نَـ على اثْـ  لُّ دُ الذي يَ  االسمُ :  ، هو املثىنَّ 

  .يـُْرَفُع باأللف ، ويـُْنَصُب وُجيَرُّ بالياء  : هُ اتُ مَ الَ عَ 

  .ِكَال وِكْلَتا ، واثـَْناِن واثـَْنَتاِن :  اْلُمْلَحُق به

  :األمثلة 

  . �َتهَدْينِ ا طَّالِبَـْنيِ ال هذينِ رأيت .                 جمتهدان الطَّالِبانِ  هذانِ       

  . ا�تهدينِ  لطَّالبنيِ ا هذينسلَّمت على       

  .جمتهدٌة  كلتامها الطالبتان.                 جمتهٌد  كالمها الطالبان      

  . ماوكلتيه كليهماسّلمت على                  كلتيهماو  كليهمارأيت        

  .َسيَّارتاِن  تَاِنكقَلماِن                              َذاِنكَ       

  .الطَّالبتِني  تـَْيِنكَ الطَّالبِني                    رأيت  َذْيِنكرأيت       

  .الطَّالبتِنيِ◌  ْيِنكَ تَـ الطَّالبِني             سّلمت على  َذْيِنكَ َسلَّمت على       

  .طالبتني اثنتني و  طالبِني اثننيرأيت         طالبتان اثنتانو  ن اثنانطالباجاء       

  

  :، حنو  ◌ِ اإلضافة ى عندَ نُوُن المثنَّ  ُتحذفُ  *

  .َساَعٍة  َيتْ ائَـ مِ اشرتيُت . حاج�  افَ لْ أَ جاء . حامٍد  َينْ ابْـ سّلمت على . امٍد ح بنتاهاتان 

  . يَّ لَ جْ رِ غسلُت .  كَ يْ دَ يَ اغسْل .  أَبـََواهُ مات .  اكدَ يَ افتْح 

  

:  امســان لفظهمــا ُمفــرد وَمْعَناُمهــا ُمثــّىن ، وُمراعــاة اللفــظ فيهمــا أكثــر ، حنــو : ا وِكْلتَــ، ِكــالَ  *

  .كالمها جمتهدان : كالمها جمتهد ، وجيوز مراعاة معنامها ، حنو 

   .، وكلتامهاالمهاك: وِكْلتا إضافتهما إىل الضمري لكي يـُْعَربَاِن إعراَب املثىن ِكالَ  يف ُيْشرتط *

  .امسا إشارة للمثىن البعيد :  وتَانِ ، وَذاِن امسا إشارة للمثىن القريب ،  : وَهاتَانِ ، َهَذاِن  *
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 تكـونُ  املـتكلَّمِ  فـإّن يـاءَ  املـتكلَّمِ  إىل يـاءِ  أو يـاٌء سـاكنةٌ ،  رُه أَلِـفٌ ـالذي آِخـ إذا أِضيَف االسمُ  *

  : ، حنو  مفتوحةً 

  . والجرِّ ،  في حالتي النَّصبِ  -2                                : فعِ في حالة الرَّ  -1

  .َأَخَويَّ      رأيت َأَخَويَّ : َأَخَوْيِن .              َأَخَواَي      هذاِن َأَخَواَي : َأَخَواِن      

  .َعمَّيَّ :  َعمَّْنيِ .                                    َعمَّايَ : َعمَّاِن      

  .َيَديَّ : َيَدْيِن .                                     َيَداَي : َيَداِن      
     

  

  مِ الِ السَّ  رِ كَّ ذَ مُ الْ  عُ مْ جَ 

  .َواٍو ونُوٍن على ُمفرده بزيادةِ الذي يدلُّ على أكثر من اثنِني  السما: السَّاِمل، هو املذكَّرِ  مجعُ 

  .بالياء  يُرفع بالواو ، ويُنصب وُجيرّ  :عالماته 

  :األمثلة 

  . املدرَِّسنيَ رأيت                       ِلُصون خمُْ  ملدرَُّسونَ ا     

  .رياالً  بعشرينَ اشرتيت الكتاَب                        املؤمننيَ َة ري قرأُت س     
  

  :، حنو  نوُن جمع المذكَّر السَّالم عند اإلضافة حذفُ تُ  *

  .أقوياء  النَّحوِ  ُمَدرَُّسو . النَّحوِ  َدرَِّسيما رأيُت مُ      .اهلنِد  ِميْسلِ قرأُت َمَقاالً عن مُ    

  :، حنو  اإلضافةِ  عندَ  ُمفرداً ُحِذَف التَّنوينُ  إذا كان االسمُ  *

  .خالٍد جديدٌة  َسيَّارةُ اِهللا                كتابُ هذا        
  

  )ى تَ أَ (  ن الفعلِ مِ  رِ مْ األَ  غُ وْ صَ 

ــِدَلت ) اِْئــِت ( واألصــل  .اِْيــِت : يَــْأِيت ، واألمــر منــه : مــاٍض ، ُمضــارعه  فعــلٌ  :أََتــى  الفعــلُ  أُْب

  .اِْيِت ؛ وذلك ِلُمَناَسَبِة الكسرة اليت قبلها : َفَصاَرْت ) ياًء ( اهلمزة الثانيُة 

  .ين بالكتاب يتِ اِ              .يت بالكتاب يا حممد اِ : تقول 

ال ، واهلمـزة الثَّانيـة  ◌ُ فذَ حْ تُ ، أو الفاء فِإنَّ اهلمزة األوىل  بالواو ِبقَ وسُ إذا كان الفعل لألمر  *

      :، قال تعاىل  فُ ذَ حْ تُ 
 .  

  :وقال تعاىل 
   

  .  
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  رُ اشِ عَ الْ  سُ رْ الدَّ 

  

  ةُ لَ ُجمْ الْ 

  

يٌَّة                     -1: اجلملُة ، نوعان    يٌَّة مجلٌة ِفْعلِ  -2مجلٌة امسِْ

  :، هي اليت يكون َصْدُرها َأَحَد األشياء اآلتية  االسميةُ  الجملةُ  ) 1( 
  

  .مريٌض  خالدٌ . غائبٌ  الطالبُ . جمتهدٌ  أَنَا. مدرسةٌ  هذه. َغُفورٌ اهللاُ : ، حنو  يحٌ رِ صَ  اسمٌ  -أ
  

   + َأنْ (ْلَمْصَدِر ، هو الذي يـَُؤوَّل َمبَْصَدٍر صريٍح ، ويتكون ِمْن حرِف ا لٌ وَّ ؤَ مُ  رٌ دَ صْ مَ  -ب
  

  :حنو قوله تعاىل) الِفْعل 
    

  .صيامكم خري لكم: والتقدير 

  

  .بـََقاُؤك أحسُن لك : والتقدير . َأْن تـَبـَْقى هنا أحسُن لك : وحنو 
  

  ) .ِإنَّ وأخوا�ا ( ، واألحرُف اْلُمَشبـََّهُة بالفعِل ، هي  ْعلِ فِ حْرٌف ُمَشبٌَّه بِالْ  -ج

  .َكَأنَّ الكتاَب ُمَدرٌَّس . ٌر ، لَْيَتِين َعاِملٌ اَهللا غفو ِإنَّ : حنو      
  

  :َحَد األفعاِل اآلتيِة ، هي اليت يكون صدرها أَ  ةُ الفعليَّ  الجملةُ )  2( 
  

  .حممٌد  َشِربَ  .َعِليٌّ قـََرأ : به املعىن ، حنو  مُّ َتِفي ِبَفاِعِلِه َويَتِ كْ ، هو الذي يَ  فعٌل تَامٌّ  -أ
  

  .فاطمُة  َخَرَجتْ  .الشَّْمُس  طََلَعتِ  .الطّفُل  مَ نَا .سعيٌد  َهبَ ذَ     
  

  .، هو الذي ال يكتِفي مبرفوِعه ، وحيتاج إىل اسم منصوب ِإلْمتَاِم املعىن  فعٌل نَاِقصٌ  -ب

  اجلوُّ بارداً ،  كانَ  :كان وأخوا�ا ، وكاد وأخوا�ا ، حنو : النَّاقصُة ، هي  األفعالُ 

  . الطفُل يسقطُ  كادَ 



 36

  وعِ رُ الشُّ  الُ عَ فْـ أَ 

ـــ أفعـــالُ  ـــُروِع بالِفْعـــل ، وهـــي أفعـــاٌل نَاِقَصـــٌة تـــدلُّ علـــى الَبـــ : وعِ رُ الشُّ أَْنَشـــَأ ، وَأَخـــَذ ، : ْدِء والشُّ

  .، وَشرََع  طَِفقَ َوَجَعَل ، و 

وتنصــب اخلــرب ِإالَّ أنَّ خربهــا جيــُب أن يكــون مجلــة ، تعمــُل عمــَل كــان ترفــع االســم : َهــا َعَملُ 

  .ال يقرتن بَأْن املصدريَّة ُمْطلقاً  فعليَّة فعلها مضارع

  :األمثلة 

  . دأَ بالشَّرْحِ َشرََع َوبَ : يشرُح الدرَس ، أي  َجَعَل املدرَّسُ      

  .َشَرَعِت األُمُّ تُِعدُّ الطََّعاَم .    الُب يكتُب     طَِفَق الطَّ      

  .   أَْنَشأَ حممٌد يقرأُ      

  .َأَخَذ الطالُب يكتُب  :اإلعراب 

  .فعل ماٍض ناقص مبين على الفتح :  َأَخذَ      

  . اسم أخذ مرفوع وعالمته رفعه الضََّمة الظَّاهرة :  البُ الطَّ      

  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، والفاعل ضمري مسترت :  يكتبُ      

  .ل نصب خرب َأَخذَ يف حم) من الفعل والفاعل ( واجلملة الفعلية ) هو ( تقديره              

  

  .َقاَربِة ، وأَفـَْعاُل الرََّجاِء ْلمُ ا كاَن أفعالُ   عمُل عملَ تاألفعاِل أيضاً اليت  ِمنَ  *

  ).17َسَنْدُرُس إن شاَء اهللاُ الفعَل َأْوَشَك يف الدَّْرِس (  ْوَشكَ ، حنو َكاَد ، وأَ  أفعاُل المقاربةِ 

  . َعَسى الطالُب أن ينجَح : تقول  َق ،َعَسى ، واْخَلْولَ : ، حنو  الرَّجاءِ  وأفعالُ 

يكثر ) ، واخلولق  ىأوشك ، وعس( وهذه األفعال الثالثة  .اْخَلْوَلَقِت السَّماُء َأْن ُمتِْطَر 

  ) .املصدريَّة ) َأْن ( اقرتان خربها بـ 
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  رَ شَ ي عَ ادِ ْلحَ ا سُ رْ الدَّ 

  

  رُ بَـ واْلخَ ،  أُ دَ تَ اْلُمبْ 

  

  .ذي نـََتَحدَُّث عنه املرفوُع الَّ االسُم : ، هو  المبتدأُ 

  .ذي تَِتمُّ به الَفاِئَدُة الَّ  املرفوعُ  االسمُ : ، هو  الخبرُ 

  :األمثلة 

  مبتدأ،) الكتاُب ( يف هذه اجلملة أََرْدنَا َأْن نـََتَحدَّث عن الكتاب، إذاً . الكتاُب جديٌد      

  .خرب ) جديٌد ( جديٌد ، إذاً : فقلنا ،  وأََرْدنَا َأْن ُنْكِمَل الكالم لَِتِتمَّ الفائدة     

  .هذا مسجٌد  .أنت طالٌب  .القرآُن كتاُب اِهللا :  وِمَن األمثلةِ 

  

  : ااملبتدأ نوعان ، مه:  أنواع المبتدأ

  . تٌ طالبا ُهنَّ طالٌب،  حننِدينـَُنا،  إلسالمُ َرُسولَُنا، ا حممدٌ َربـَُّنا ،  اهللاُ : ، حنو اسٌم َصرِيحٌ  -1

ــَن اللَِّعــِب  َأْن تكتــبَ : ، حنــو  ◌ٌ ُمــَؤوَّل َمْصــَدرٌ  -2 كتابُتــك الــدرَس : ، أي الــدرَس أفضــُل ِم

  :قال تعاىل  .أفضُل من اللَّعب 
   

  .  

   

  :، حنو  معرفةً  أْن يكونَ  األصُل يف املبتدأِ :  هُ رُ يكْن◌ِ وتَ ،  أِ دَ تَ بْ ْلمُ ا يفُ رِ عْ تَـ   

  .نَِّة الصََّالُة اجل ِمفتاحُ . ٌس مدرَّ  أنا. ُطالٌَّب  حنن. َربـَُّنا  اهللاُ 
  

  :، منها  طٍ و بشر  نكرةً  ي المبتدأُ تِ أْ يَ  *

  :حنو )  أو َظْرفٌ ،  وجمرورٌ  ارٌّ جَ (  تـََقـدَّم اخلُرب وهو شْبُه مجلةٍ  إذا -1
  .ْصُفوٌر عُ  لشَّجرةِ ا فوقَ  . َضْيٌف ؛ عندنا سيَّارةٌ  يف البيتِ  .يل َأٌخ  

  .؟ما بك ؟ َمْن مريٌض ؟ َكْم طالباً يف الفصل : فهاٍم ، حنو إذا كان املبتدأُ اسَم است -2

   . يف حمل رفع مبتدأ) َما ، وَمْن ، وَكْم ( فأمساء االستفهام 

  .ومعلوٌم أّن أمساء االستفهام َنِكرَاٌت . خرب )  لص، ويف الف ِبَك ، ومريضٌ ( و 
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  :، حنو  املبتدأُ على اخلربِ  ن يـَتَـَقدَّمَ األصُل أ:  التـَّْرتِيُب بين المبتدِأ والخبرِ 

  .القرآَن خٌري لك  حتفظَ  نْ أَ .             القرآُن كتاُب اِهللا . أنت مدرٌَّس 
  

  مبتدأ  خرب     مبتدأ     خرب                    مبتدأ            خرب

  

  :، منها  طٍ و املبتدِأ بشر  جيُب تقدميُ :  المبتدأِ  يمِ دِ قْ تَـ  وبُ جُ وُ    

  :حنو ) أمساء االستفهام هلا َحقُّ الصََّداَرِة ( ذا كاَن املبتدأ اسم استفهام إ -1

  ما بك ؟ َمْن مريٌض ؟ كْم كتاباً عندك ؟     

  .َربـَُّنا َخالُِقَنا  .الكتاُب صديقي : اخلرب معرفتني ، حنو ، و إذا كان املبتدأ  -2

  .، فاطمُة خرجْت الطالُب يكُتُب : إذا كان اخلرب مجلة فعليَّة ، حنو  -3

  :جيب تقدُمي اخلِرب بشروط ، منها :  الخبرِ  ب تقديمِ وجوُ 

                               ما اُمسَك ؟ كيف حالك ؟ من املريُض ؟      : إذا كان اخلرب اسم استفهام ، حنو  -1

دأ أن يكـون معرفـة ، وحق املبت وقع اسم االستفهام هنا خرباً ؛ ألنه نكرة ، وما بعده معرفة * 

.   

  لديَّ سيَّارٌة ، يف البيِت ضيٌف ،: إذا كان اخلرب شبه مجلة واملبتدأ نكرة ، حنو  -2

  :قال تعاىل      
 

    :وقال تعاىل    
 

 .  

  

  :، منها  بشروط جيوُز تقدُمي اخلربِ :  الخبرِ  تقديمِ  ازُ وَ جَ 

قُــدََّم اخلــرب  .َقــاِئٌم َعمــٌرو  .عجيــٌب كالُمــه  :، حنــو إذا مل حيصــْل بتقدميــه لَــْبٌس وِإْشــَكاٌل  -1 

  . ه وجوِد لَْبٍس يف تقدميِ  زاً لعدمِ جوا

  .يف صدورنا كتاُب اهللا . عندنا زيٌد : إذا كان اخلرب شبه مجلة واملبتدأ معرفة ، حنو -2

  .  وك ؟ أُمَساِفٌر أخ  أمدرَّس أنَت ؟: حنو إذا كان اخلرب اسم فاعل مسبوق باستفهام ،  -3

: ْن قـال لـكِلَمـ)  ْريٍ ِخبَ ( ِلَم ، َكَأْن تقوَل جيوُز حذُف املبتدأ إذا عُ : أو الخبرِ ،  المبتدأِ  فُ ذْ حَ 

   .حامدٌ  امسي: أي) حامدٌ (قول ِلَمْن سألك عن امسك وت ؛أنا خبري : كيف حالك؟ والتقدير

كـــم كتابـــاً عنـــدك ؟ : قـــال لـــك ِلَمـــْن ) ِكَتابـــاِن ( َكـــَأْن تقـــوَل  وجيـــوز حـــذف اخلـــرب إذا ُعِلـــَم ،

  .فاِهٌم أنا : َمْن فَاِهٌم ، أي : ِلَمْن قال ) أنا ( وتقول ؛ كتابان   عندي: والتقدير 
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  ؟أطالـٌب أنـت: ِلَمـْن سـألك) نـََعـْم ( ْن تقـوَل معـاً إذا ُعِلَمـا ، كـأ واخلـربِ ،  املبتـدأِ  حذفُ  وجيوزُ 

  . أنا طالبٌ . نعم : والتقدير 

  

  :، هي  خلُرب ثالثُة أنواعٍ ا : الخبرِ  أنواعُ 

،            جمتهدون، الطالُب  جمتهدانِ ، الطالباِن  جمتهدٌ الطالٌب :  ، حنو دٌ رَ فْ مُ  -1

  .ُمجلة  هليس مجلة ، وال ِشبما : املقصود باخلرب املفرد . ٌت اجمتهدالطالبات 

  :، واجلملُة نوعان ، مها  ةٌ لَ مْ جُ  -2

  . كتابُه جديدٌ ، الطالُب   َحمَلُّها الَقْلبُ ، النـَّيَُّة  ما امسُهديُر امل: ، حنو  امسيَّةٌ  مجلةٌ ) أ ( 

  .دروسهم  يكتبون، الطالُب  َخَرَجا ، املدرَّسان َخَلَقَنااهللاُ : ، حنو  فعليَّةٌ  مجلةٌ ) ب(

  . ُيشرتط يف اخلرب اجلملة أن يشتمل على ضمري يعود إىل املبتدأ ، كما يف األمثلة السابقة  *

  .مَّل ذلك جيَّداً تَأَ    

  :، وشبُه اجلملة نوعان ، مها  جملةٍ  هُ بْ شِ  -3

  . يف املطعمِ ، الطالٌب ِهللا احلمُد : َجارٌّ وَجمُْروٌر ، حنو ) أ ( 

  . عند املديرالسُُّيوِف ، املدرَُّس  حتت ِظَاللِ اجلنَُّة : ، حنو  فٌ َظرْ ) ب(

  

  :اإلعراب 

  . جمتهدٌ  الطالبُ  *

  .دأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبت:  الطالبُ      

  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  مجتهدٌ      

  .املديُر ما امسُه  *

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  المديرُ      

  .رفع خرب مقّدم حمل اسم استفهام مبين على السكون يف :  ما     

  : ، والضمري  ، وهو مضاف ع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةر مرفو مبتدأ مؤخَّ :  اسُمه     

  .يف حمل جر مضاف إليه              

  ) .املدير ( ل يف حمل رفع خرب للمبتدأ األوَّ ) ه مساما ( املبتدأ و واجلملة االمسية من اخلرب 
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  .اهللا خلقنا  *

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  اهللاُ      

 ،هبــــنصــــب مفعــــول يف حمــــل ) نــــا ( والضــــمري  ، فعــــل مــــاٍض مبــــين علــــى الفــــتح:  انَــــَلقَ خَ      

  .يف حمل رفع خرب املبتدأ ) خلقنا ( الفعلية  واجلملة )هو ( والفاعل ضمري مسترت تقديره 

  .احلمُد لِلَِّه  *

  . مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  الحمدُ      

  اسم جمرور بالالم وعالمة: لى الكسر، ولفظ اجلاللة الالم حرف جر مبين ع:  هللا     

  .، واجلار وا�رور يف حمل رفع خرب املبتدأ  جره الكسرة الظاهرة         

  .املدرُس عنَد املديِر  *

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  المدرسُ      

  .وهو مضاف ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، :  عندَ      

  روره يفره الكسرة الظاهرة ، والظرف مع جممضاف إليه جمرور وعالمة ج:  المديرِ      

  .حمل رفع خرب املبتدأ                

  

  :يُطَاِبُق اخلُرب املبتدأ فيما يلي :  للمبتدأِ  الخبرِ  ةُ قَ ابَـ طَ مُ 

  . الطَّالباِن َجاِلَساِن . ٌف قِ َوا املدرسُ : واجلَْْمِع ، حنو ، والتَّْثِنَيِة ، ِإلْفراِد يف ا -1

  .الطَّالبات ُمَتَحجََّباٌت  .الطُّالُب َخارُِجوَن      

  .فاطمُة طَِبيَبٌة . حامٌد ُمَهْندٌس : والتَّْأنِيِث ، حنو ، يف التَّذِكِري  -2
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  رَ شَ ي عَ انِ الثَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  يهِ فِ  ولُ عُ فْ مَ الْ 

  

  .لِبَـَياِن َزَمِن ُوُقوِع الفعِل أو َمَكانِِه  رُ يُْذكَ ) يف (  بتقديرِ  منصوبٌ  اسمٌ : فيه  املفعولُ 

  .َظْرفاً : وُيَسمَّى 

  .ظرُف َزَماٍن               وظرُف َمَكاٍن : ُف نوعان الظَّرْ 

  :األمثلة 

  .  مساءً خرجت : وحنو ) يف اللَّيِل : أي (  لَيالً سافرت : ، حنو  انِ مَ الزَّ  ظرفُ ) أ ( 

  .نوِمك  بعدَ منت . إن شاء اهللا غداً أو  صباحاً سأسافر  .ساعٍة  قبلَ جئت       

  :قال تعاىل        
   

  .  

ـــْلمَ ا ظـــرفُ ) ب( ميَِـــَني  تُ َمَشـــيْ : وحنـــو ) املكـــان  يف هـــذا: أي ( جلســـت ُهنـــا : ، حنـــو  انِ َك

 حتـــتَ منـــت . املـــديِر  عنـــدَ جلســـت .  ِمـــيالً َمَشـــْيُت :   وحنـــو) يف ميـــني الطريـــق : أي ( الطَّريـــق 

  :قال تعاىل  الشجرِة ،
   

  .   

  :، حنو  ال يُعرُب ظرفاً ) ِيف ( ال يـُْعَرُب ظرفاً ، وكذلك إذا ذُكرت ) ِيف ( إذا ملَْ تـَُقدَّر  *

  راسم جمرو        الليلِ سافرت يف         خرب مرفوع       العيِد  يومُ هذا 

                        

  : فِ و رُ ن الظُّ مِ  والمبنيُّ  المعربُ 

  :، منها  َمْعُدودةً  اً إال ألفاظ) كما يف األمثلة السَّابقِة ( روُف كلُّها ُمْعَربٌَة الظُّ 

َنَمْا :  املبنيَّةُ  الزَّمانِ  ظروفُ  -1   .َمَىت ، أَْمِس ، َقطُّ ، اآلَن ، ِإَذْا ، ِإْذ ، أَيَّاَن ، بـَيـْ

  .َمثَّ ، أيَن ، َحْيُث ، ُهَنا ، ُهَناَك :  املبنيَّةُ  املكانِ  ظروفُ  -2
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  :حد األموِر اآلتية أيـَُنوُب عن الظَّرف  : رفِ عن الظَّ  بُ ائِ النَّ 

  :ا ، حنو مَ هِ تِ يَّ ئِ زْ ، أو جُ  أو املكانِ ،  مانِ الزَّ  ِممَّا َدلَّ على ُكلِّيَّة رفِ إىل الظَّ  املضافُ  -1

  . كيلومرتٍ   ْصفَ َمَشْيُت نِ .  النَّهارِ  بعضَ ِسْرُت . النَّهاِر  كلَّ سافرنا       

  .جلست وقتاً طويالً : من الَوْقت ، أي  طويالً جلسُت : ، حنو  ِصَفُتهُ  -2

  .منت وقتاً قليالً : ، أي  قليالً منت : وحنو     

  .النَّاِحَيةَ  تلكَ ذهبُت .  اليومَ  ذلكسافرت . األسبوَع  هذاجئت : ، حنو  اإلشارةِ  اسمُ  -3

  .أَْمَياٍل  ثالثةَ ِسْرُت .   يوماً  ثالثنيسافرت : ُه ، حنو دُ َعدَ  -4

  :اإلعراب 

  .سافرت ليالً  *

  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :  ليالً      

  .منُت حتَت الشجرِة  *

  .ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :  تحتَ      

  خرجَت ؟َمىت  *

  .اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان :  متى     

  أين تدرُس ؟ *

  .اسم اَستفهام مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف مكان :  أينَ      

  .ذهبُت تلَك النَّاِحَيَة  *

  .اسم إشارة مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول فيه نائب عن ظرف املكان :  تلكَ      

  .فرنا كلَّ النَّهاِر سا *

  .مفعول فيه نائب عن ظرف الزمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :  كلَّ      
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  .جئت ِمن قبِل العيِد ومن بعِده . جئُت قبَل العيِد وبعَده : ُمْعَربـََتاِن ، حنو  : دُ عْ وبَـ ،  لُ بْ قَـ 

  :هي ِنيَّتان على الضَّمَّ يف حالة واحدة فقط ، وتكونان َمبْ 

       :َضاف إليه لفظـاً ال معـًىن ، كمـا يف قولـه تعـاىل ْلمُ إذا ُحِذف ا
  .يف املعىن  لفظاً ولكنَّه َمْنِويٌّ ) َلَبة اْلغَ ( ، وهو َفُحِذف املضاف إليه   

  .، وهو منوي يف املعىن لفظاً ) العيد ( ، حبذف املضاف إليه  وبعدُ  جئت قبلُ : ومثله قولك

  

  وْ لَ 

  

  :وتُِفيُد ثالثَة أُُموٍر ، هي . اْمِتَناٍع ِالْمِتَناٍع  حرفُ : َلْو 

  .َجازِم  َشْرٍط غريُ  وهي حرفُ . ج إىل َشْرٍط وَجَواٍب ، فهي حتتا  الشَّْرِطيَّةُ  -1

   .وجواُ�ا مل يـََتَحقََّقا يف الزمن املاضي ، ؛ لذلك َشْرطُها طيَّة بالزََّمِن الماضيتـَْقِييُد الشَّرْ  -2

  .امتناع اجلواب المتناع الشَّرط : ، أي  ْمِتَناعُ اال -3

  .وذلك يف الزمن املاضي ،مل جتتهد فلم تنجْح : لو اجتهْدَت لنجحَت ، أي:  قولك فمعىن

  :كما يف قوله تعاىل، يقرتُن بالالَّم كثرياً  ْلُمْثَبتُ جوابُها ا *
   

.  

  :وهو قليل ، قال تعاىل ، وقد ال يقرتن بالالَّم 
   

  .  

  . ما َرَسْبتَ لو حضرَت االمتحاَن : ال يقرتن بالالم ، حنو  ها اْلَمْنِفيُّ جوابُ و 

  . َلَما رسبتَ لو حضرَت االمتحاَن : وهو قليل ، حنو ، وقد يقرتن بالالَّم 

  .حرف امتناع المتناع مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب :  لو *

  .ْبط مبين على الفتح ال حمّل له من اإلعراب حرف جواب ورَ :  الم الجواب *
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  رَ شَ عَ  ثَ الِ الثَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  عِ ارِ ضَ مُ الْ  مُ ازِ وَ جَ 

  داً احِ ًال وَ عْ فِ  مُ ازِ اجلَْ 

  

  :، هي  األحرُف اليت َجتْزُِم فعًال واحداً أربعةٌ 

  :قال تعال . مل أذهْب : ، وهي حرف نفي ، حنو  َلمْ  -1
   

      

  . َلمَّا أذهْب  : ، وهي حرف نفي ، حنو امَّ لَ  -2

      :قال تعاىل      
 .   

  . ال َتْذَهْب : ، حنو  ، وهي حرف نـَْهي ةُ يَ اهِ النَّ  الَ  -3

 :قال تعاىل      
     

    

 :كما يف املثالني السابقني ، وعلـى الغائـب ، حنـو َخاَطب ،ْلمُ َيْكثـُُر دخول ال النَّاهية على ا *

  :قال تعاىل .ه ال يـَْرفْع أحٌد َصْوتَ 
    

   .  

  .تكلَّم ْلمُ وال تدخل على ا

   :قال تعاىل . يف مكانه لُّ طالٍب كُ   لَِيْجِلسْ : ، وهي حرف أَْمر، حنو  رِ مْ األَ  مُ الَ  -4

        

  .  

  تدخل على املتكلَّم،  يكثر دخول الم األمر على الغائب ، كما يف املثالني السَّابقني، وقد  *

  :حنو قوله تعاىل    
 

  . لَِنْجِلْس معاً : وحنو قولك    

  ) .اذهْب ( َألمر ا: ه هي وال تدخل على املخاَطب ؛ ألنه له ِصيَغة َختُصُّ   

  )  الواو ، والفاء ، وُمثَّ ( الم األمر مكسورة ، كما يف األمثلة ، وتكون َساكنة بعد  *

 :تعــاىلقــال 
   

  :تعــاىلوقــال  
  

  

  .فـَْليَـْقرَْأ كلُّ طالٍب الدرَس ُمثَّ ْلَيْكتُْبه : وحنو قولك 
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والطَّلَـب . ، أي َأْن يـََقـَع املضـارُع جوابـاً للطَّلَـب  لـبِ بالطَّ  الجـزمُ : من جوازم الفعل الواحد  *

  . يُ والنـَّهْ ، اَألْمُر : يكون بأموٍر كثريٍة ، منها 

    :قال تعاىل .     تَنجحْ اجتهْد :   األمرِ  مثالُ 
 

   
  .اجلنََّة  َتْدُخلِ ال ُتشرِْك باِهللا .    تنجحْ ال تـُْهِمْل :  مثاُل النَّهيِّ 

  

  .ال �مْل تنجْح   :اإلعراب 

  .حرف نـَْهٍي َوجْزٍم مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب :  ال     

  النَّاهية وعالمة جزمه السُّكون ، والفاعل ) ال ( فعل مضارع جمزوم بـ :  تهملْ      

  ) .أنت ( ضمري مسترت تقديره               

  فعل مضارع جمزوم بالطََّلب وعالمة جزمه السكون ، والفاعل ضمري مسترت :  تنجحْ      

  ) .أنت ( تقديره               
  

  ةُ بَ دْ النُّ 

  .ليه ، أو اْلُمتَـَوجَِّع ِمْنه ِنَداُء اْلُمتَـَفجَِّع ع: النُّْدبَُة ، هي 

  .َوا  : ةِ بَ دْ حرف النُّ 

  .َوِإْسَالَماْه . َواُمْعَتِصَماْه : مثال املتفجَّع عليه 

  .َواَبْطَناْه . وارَْأَساْه : مثال املتوجَّع ِمنه  

  .َوارَْأَساْه   :اإلعراب 

  . حرف ِنداء ونُدبة مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب:  وا     

  منادى مندوب منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة على ما قبل ياء :  رأساه     

  .املتكلَّم احملذوفة، وهو مضاف وياء املتكلَّم احملذوفة يف حمل جر مضاف إليه                

  .حرف ندبة زائد مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب : واأللف                

  .حرف َسْكت مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب : واهلاء                  

  .َوارَْأِسي : وارأساه ، أصله  *
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  آهِ 

  

ــُع ( مبعــىن  مضــارعٍ  فعــلٍ  اســمُ : آِه  علــى الكســر ، وفاعلــه ضــمري مســترت وجوبــاً ،  مبــينٌّ ) أَتـََوجَّ

  ) .أنا ( تقديره 

  .وتَأَلَّْمَت ِمْن َمَرٍض ُمَعنيَّ  إذا تـََوجَّْعتَ : ن يبدون تنو ) آِه ( تقول  *

:  شــيء ؛ ولــذلك ُيَســمَّى هــذا التَّنــوينإذا توجَّعــت وتألَّمــت ِمــن ُكــل : بــالتنوين ) آٍه ( وتقــول 

  .تنوين تـَْنِكري 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 47

  رَ شَ عَ  عَ ابِ الرَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  ةُ يَّ طِ رْ ا الشَّ ذَ إِ 

  

  .مبين على السكون  انِ لزَّمَ ُل ِمَن ابَ ِلَما ُيْستَـقْ  َظْرفٌ  :ِإَذا 

  .متضمن معىن الشرط لكنه غري جازم 

  .ْستَـْقَبل ْلمُ َمْعَناه إىل ا تدخل غالباً على الفعل املاضي فـَُتَحوَّلُ  *

  .ويف اجلواب ، قد تدخُل على املضارع يف الشَّرط و 

  :األمثلة 

  " .ِة نَّ جلَْ أَبـَْواُب ا فُِتَحتْ َرَمَضاُن  َجاءَ ِإَذا : "  حنو قوله 
  

  .التـََّيمُُّم  َبَطلَ املاُء  َحَضرَ إذا . الطُّالُب من الفصِل  َخرَجَ َرُس جلَْ ا َرنَّ إذا :  وحنو

  

  عُ ـنَ قْ تَـ  يلٍ لِ إلى قَ  دُّ رَ تُـ  َوِإَذا           هاتَ بْ غَّ رَ  إذا ةٌ بَ اغِ رَ  سُ فْ والنـَّ : قال الشاعر 
  

  ل الشرط        جواب الشرطفعل الشرط ماٍض        فع                         

  واجلواب حمذوف      مضارع مرفوع      مضارع مرفوع                         

  اءِ فَ الْ بِ  طِ رْ الشَّ  ابِ وَ جَ  نِ ارَ تِ اقْ  وبُ جُ وُ 

  ) أم غري جازمة ، َسَواٌء أكانت أداة الشرط جازمة ( جيُب اقرتاُن جواب الشَّرط بالفاء 

  :يف املواضع اآلتَِية 

 :، حنــو قولــه تعــاىل  ◌ً إذا كــان الجــواُب جملــًة اســميَّة -1
     

   

 :وحنو قوله تعاىل       
        

  

  . فهو ناجحٌ َمْن جيتهْد : وحنو قولك      
  .األمر ، والنَّهي ، واالستفهام : وِمْن أنواع الطَّلب .  ّياً بِ لَ فعًال طَ  إذا كان الجوابُ  -2

  :قال تعاىل : مر مثال األ    
    

  :وحنو قولك   
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  .اَهللا  َتْذُكرِ فـَلْ َت إذا منِْ : اَهللا ، وحنو  َفاْمحَدِ إذا َعَطْسَت     

  .يشمل فعل األمر ، واملضارع ا�زوم بالم األمر : الطََّلُب باَألْمِر  *   

ْعــُتْم بالطَّــاُعوِن ِيف أَْرٍض : "  قــال : مثــال النَّهــي  ِإْن : وحنــو قولــك .. "  فَــَال تَــْدُخُلوَهاإذا مسَِ

  .اَهللا  فال تـَْعصِ تُرِِد اجلنََّة 

  :على َهِديَّة ، وحنو قولك  فـََهْل َأْحُصلُ ِإَن أجنْح : حنو قولك : مثال االستفهام 

  له ؟ فماذا أقولُ إذا سأَل عنك املدرَّس 

  ) .، وَعَسى، ونِْعَم ، وبِْئَس  ليسَ ( األفعال اجلامدة .  داً امِ جَ ِفْعالً  إذا كان الجوابُ  -3

  .ْعَم الرجُل أنت ِإْن َتْصُدْق فَنِ : وحنو " ِمنَّا  فـََلْيسَ َمْن َغشََّنا : "  حنو قوله      

  .اهللاُ عليك  َأْن يتوبَ  ىفـََعسَ  ِإْن تـَُتبْ : وحنو      
 :حنو قوله تعاىل ) دْ قَ ( وقاً بـ بُ سْ مَ  إذا كان الجوابُ  -4

       

        
  . فـََقْد َفازَ َمْن يـَتَِّق اَهللا : وحنو قولك   

 :، حنو قوله تعاىل  ◌ِ ةيَ افِ النَّ ) ا مَ ( مسبوقاً بـ  إذا كان الجوابُ  -5
        

       
  . َفَما َأْكِذبُ الظُّروُف  َمْهَما َتُكنِ : وحنو قولك   

نـَْيا  َمْن لَِبَس احلَْرِيرَ : "  وله ، حنو ق ) نْ لَ ( مسبوقاً بـ  إذا كان الجوابُ  -6    ِيف الدُّ

  . كفـََلْن ُأُصدَّقَ مهما تـَُقْل يل : ، وحنو قولك " ِيف اآلِخَرِة  فَلْن يـَْلَبَسهُ      

 :، حنو قوله تعاىل  فَ وْ أو سَ ، ين مسبوقاً بالسَّ  إذا كان الجوابُ  -7
     

       
 :وقوله تعاىل    

        

       
  .معك  فَسُأَساِفرُ إذ سافْرَت  :وحنو قولك  

       :حنو قوله تعاىل )ا مَ نَّ أَ كَ ( إذا كان الجواب مسبوقاً بـ  -8

ا َعَصْيتَ إذا َعَصْيَت اَألِمَري : وحنو قولك            .  الرسولَ  فكأمنَّ

  .  جزمٍ  في محلِّ  يكونُ  بالفاء ، وإنَّما نَ إذا اقتر  طِ الشَّرْ  ال ُيْجَزُم جوابُ  * 

  .إذا اجتهْدَت فأنت ناجٌح  :اإلعراب 

  .ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب :    إذا            
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  .يف حمل جر مضاف إليه ) من الفعل والفاعل ( مجلة الشرط :  اجتهْدت     

  .اإلعراب حرف جواب وربط مبين على الفتح ال حمّل له من :  ءالفا:  فأنت ناجحٌ      

  .ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ :  أنت      

  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  ناجح     

  ).ألنَّ الشَّرَط إذا غري جازم. (ال حمل هلا من اإلعراب) أنت ناجح ( ومجلة جواب الشرط 

  .ِإْن جتتهْد فأنت ناجٌح  *

  .مبين على السكون ال حمّل له من اإلعراب حرف شرط جازم :  ِإنْ         

  .فعُل الشرِط فعٌل مضارع جمزوم وعالمة جزمه الّسكون :  تجتهدْ      

                   ).جازم  الشَّرط ِإنْ  ألنَّ . (يف حمل جزم ) واخلرب من املبتدأ(جواب الّشرط :  جحٌ فأنت نا 

  .َمْن يـَُزْرِين َفَسَأُزورُُه  *

  الشرط واجلواب ايف حمل رفع مبتدأ ، ومجلتشرط مبين على السكون  اسم:  منْ      

  .يف حمل رفع خرب               

  فعُل الشرِط فعٌل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل  . يـَُزْر :  يزْرني     

  ) .هو ( ضمري مسترت تقديره              

  .الكسر ال حمّل له من اإلعراب  حرف ِوَقايَة مبين على: والنون             

  .ضمري ُمتَّصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به : والياء              

  .حرف جواب وربط مبين على الفتح ال حمّل له من اإلعراب : الفاء  :  َفَسأزورُهُ 

  .حرف اْسِتْقَبال مبين على الفتح ال حمّل له من اإلعراب : السني             

         فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره : أزوُر            

  ) .أنا (            

  .ضمري ُمتَّصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به : واهلاء          

  .يف حمل جزم ) سأزوره ( ومجلة جواب الشرط          
  

  

  يثِ نِ أْ التَّ  ءُ ه تارُ ا آخِ إلى مَ  ةُ بَ سْ النَّ 

  :إذا ُنِسَب إىل اسٍم َخمُْتوٍم بَِتاء التَّأنيِث ُحِذَفْت تَاُء التَّأنيث ، حنو 
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  .َوْرِديٌّ : َوْرَدٌة .           َمْدَرِسيٌّ : َمْدَرَسٌة .          َمِكيٌّ : َمكَُّة 
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  رَ شَ عَ  سَ امِ خَ الْ  سُ رْ الدَّ 

  

  عِ ارِ ضَ ْلمُ ا مُ ازِ وَ جَ 

  َلْنيِ اْجلَازُِم ِفعْ 

  

 وُيَسـمَّى الفعـُل األوَُّل فعـَل الشَّـرط.  الشَّـْرطِ  زُِم فعلـني ُمَضـارعني ُتَسـمَّى أدواتِ اَألَدَواُت اليت جتَْ 

  :ا اجلدول اآليت هَ يـِّنُـ وهذه األدوات يـُبَـ . الثَّاِين َجَواَب الشَّرط و ، 
  

  األمثلة  نوعها  أداة الشرط
  

  

  ِإنْ 

  

  حرف
  :قال تعاىل 

  
    

  . كَ رْ زُ ين أَ رْ إن تز : وحنو 

  .َما تـَُقْم أَُقْم ِإذْ   حرف  َماِإذْ 

 :قال تعاىل   اسم للعاقل  َمنْ 
     

    

  . هُ دُ يْ قَـ  وَ طْ يُ  بْ غِ من يَ : وحنو 
  

  ما
  اسم

  لغري العاقل

 : قال تعاىل 
        ،

  . دْ صُ حتَْ  عْ رَ زْ ما تَـ : وحنو 

  .أْ رَ أْ أَقْـ رَ مهما تـَقْ : ُقْل ُأَصدَّْقَك ، وحنو َمْهَما تَـ   اسم لغري العاقل  َمْهَما

  َمَىت ُتَساِفْر ُأَساِفرْ   للزمان  اسم  َمَىت 

  

  أَْينَ 

  

  اسم للمكان

  :قال تعاىل 
    

، وحنو  

  . افْر سَ ْر أُ افِ أينما ُتسَ : 

  .الزّائدة للتوكيد ) ما ( تـَتَِّصل �ا كثرياً  * 

  

  ثُ يْ حَ 

  

  اسم للمكان
  . َتْذَهْب يـََرك اهللاُ  َحْيُثَما

  .الزّائدة ) ما (ال جتزم إال إذا اتََّصَلْت �ا  *

اسم حبَسب ما   َأيّ 

  تضاف إليه

  . أيَّ كتاٍب تقرْأ َتْسَتِفْد . أيُّ طالٍب جيتهْد ينجْح 

  .ْمك رِ يف أيَّ يوٍم تزْرين أُكْ 
  

  . ةٌ بَ رَ عْ مُ ف)  أيّ ( ة ما عدا ها مبينَّ◌ّ كلُّ   رطِ الشَّ  أمساءُ  *
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  : والجوابِ ،  رطِ الشَّ  فعلِ  أنواعُ 

  :، حنو قوله تعاىل  ُمَضارَِعانِ  -1
  

  . نَْأتِ  تَْأتِ  َىت مَ : وحنو   

  :قوله تعاىل: حنو ) يف حمل جزم ( اِن َماِضيَ  -2
   .   

  . جنحَ  اجتهدَ ن مَ : وحنو      

لَـــُه ىف  نَـــزِدْ رِيـــُد َحـــْرَث اآلِخـــَرِة يُ  َكـــانَ  نَمـــ  :، حنـــو قولـــه تعـــاىل  وُمضـــارع، َمـــاٍض  -3
  .يـَْنُج  احلقَّ  قالَ  نْ مَ : وحنو   

  اباً سَ تِ احْ اناً وَ ميَ إِ  رِ دْ قَ الْ  ةَ لَ يْـ لَ  يـَُقمْ  نْ مَ : "  حنو قوله ) وهذا قليل (  وماضٍ ،  عٌ ُمَضارِ  -4

  . " له ُغِفرَ      

  

  ةُ يَّ رِ بَ اْلخَ  م، وكَ  ةُ يَّ امِ هَ فْ تِ م االسْ كَ 

َهمٍ  اليت ُيْستَـْفَهُم �ا: ، هي فهاميَّةُ االست َكم    ؟كم رياالً معك  :ِييُنه ، حنويـُرَاُد تـَعْ  عن َعَدٍد ُمبـْ

  ؟اشرتيَت الكتاَب  بكم لایرٍ  ؟ بكم رياالً اشرتيَت الكتاَب ؟ كم طالباً جنحَ 

َهم الـــــيت ُختْـــــِربُ عـــــن عـــــد: ، هـــــي  الخبريـَّــــةُ  َكـــــم :            حنـــــو )  َكثـــــري(فهـــــي مبعـــــىن . ٍد كثـــــٍري ُمـــــبـْ

  .من العلماء  رأيُت كثرياً : أي ! عاٍمل رأيُت  كم

      :قــال تعــاىل ! عنــدك كــم كتُــٍب ! كــم كتــاٍب عنــدك : وحنــو 

    
 .  

  

  : يفيما يل واخلربيّةُ ،  كم االستفهاميةُ   تـَتَِّفقُ  *

َهٌم                -2كالمها اسٌم               -1   . حيتاج إىل َمتِْييزٍ  كالمها  -3كالمها ُمبـْ

  . يـََقَعاِن يف أوَّل الكالم: ، أي  ارةُ كالمها له الصَّدَ   -4
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  :اآليت  يوضَُّحها اجلدولُ  وَختَْتِلَفاِن يف أمورٍ  *

  كم الخبريَّةُ   كم االستفهاميَّةُ 

  ال حتتاج إىل جواب  حتتاج إىل جواب - 1

  .واإلفراد أكثر . ع ومجَْ ، متييزها ُمفرد   .متييزها ُمفرد دائماً  - 2

متييزها منصوٌب إالّ إذا ُسِبَقْت حبرف جر  - 3
: حنو ) والّنصب أكثر ( فيجوز الّنصب واجلر 

  كم طالباً يف الفصل ؟   بكم رياًال اشرتيَت ؟
  

  متييز منصوب              متييز منصوب
  

  اشرتيَت ؟ بكم لایرٍ :  ويجوز
  

  .ُمَقدَّرة  )ِمْن ( اسم جمرور بـ         

  .جمرور باإلضافة : وقيل          

 ( جمرور بـ ، أو ضافة إليهاإلمتييزها جمروٌر با

كم ُكُتٍب       !كم كتاٍب قرأَت : حنو )  ِمنْ 

  !قرأتَ 

  مضاف إليه جمرور      مضاف إليه جمرور

  
  !أيُت عاٍمل ر كم ِمْن   

  

  )ِمْن ( اسم جمرور بـ 

  

  ىتَّ حَ 

  :له َمْعنَـَياِن ، مها  َجر�  حرفُ : َحىتَّ 

  إىل َأْن تـَْغُرَب : ، أي  سُ سأدرُس حىت تـَْغُرَب الشَّمْ : و حن) مبعىن ِإَىل (  اْنِتَهاُء اْلَغايَةِ  -1

  . ال يدخْل أحٌد حىت َيْسَتْأِذَن : وحنو . الشَّمُس      

  " .ا حيُِبُّ لِنَـْفِسِه حيُِبَّ ِألَ◌ِخيِه مَ  َال يـُْؤِمُن أَحدُُكْم َحىتَّ " :  قال      

  .ِلَكْيالَ َأْشَغَلَك : دخلُت �دوٍء َحىتَّ ال َأْشَغَلَك ، أي : حنو ) مبعىن َكْي (  التـَّْعِليلُ  -2

  . ُممتاز  أجتهُد حىت أجنَح بتقدير: وحنو     

     :قال تعاىل
 

      .    

  .مضمرة وجوباً  )َأْن ( ُب الفعُل املضارع بعد حىت بـ صَ يـُنْ  *

  .  أجنحَ ىتَّ حَ  أجتهدُ  :اإلعراب 

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  أجتهدُ      

  .حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب :  حتَّى     

                      .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة بأن مضمرة فعل مضارع منصوب:  نجحَ أ     
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  .يف حملَّ جّر حبرف اجلرَّ َحىتَّ ) ِمْن َأْن املضمرة والفعل أجنَح ( املؤوَّل صدر وامل  

  )ا هَ (  الفعلِ  اسمُ 

  .ُخِذ الكتاَب : َها الِكتاَب ، مبعىن : ُخْذ ، حنو : مبعىن ، ٍر مْ اسُم فعِل أَ : َها 

  .اُؤنَّ َما ، وَهاُؤْم ، وهَ َهاَء الكتاَب ، وَهاِء ، وَهاؤُ : جيوز أن تقوَل  *

 :قال تعاىل
  

  . بالضَّمَّ منعاً ِمْن التقاء السَّاِكنَـْنيِ  تْ كَ رَّ حُ امليم يف اآلية  

  .َهاَء الكتاَب  :اإلعراب 

  .أنتَ : اسم فعل أمر مبين على الفتح ، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره:  اءَ هَ      

  .ظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ال:  الكتابَ      

  .ْم إعالناً اؤُ هَ  *

  . أنتم: اسم فعل أمر مبين على السكون، والفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره:  مْ اؤُ هَ      

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به :  إعالناً      

  

  ) نْ كُ يَ  ( ونِ نُ  فُ ذْ حَ 

  :يف حالة اجلزم ، حنو قوله تعاىل ) َيُكْن (  نونِ  حذفُ  جيوزُ 
  

  .  

  .مل َيُك حامٌد مريضاً . َتُك ظاملاً  ال: وحنو 

  :، مها  في حالتين ونِ النُّ  َيْمَتنُع حذفُ  *

  :إذا كان ما بعدها ساكن ، قال تعاىل  -1
   

  ... .   

  .لرَُّجُل قائماً يكِن اْ   مل: وحنو      

  ".فـََلْن ُتَسلََّط َعَلْيِه  َيُكْنهُ ِإْن : "  إذا كان ما بعدها ضمري نصب ُمتَِّصل ، حنو قوله  -2

  .َتُك ظاملاً  ال :اإلعراب 

  .حرف �ي وجزم مبين على السكون ال حملَّ له من اإلعراب :  ال      

  ،فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون على النُّوِن احملذوفة :  تكُ      

  .أنت : ضمري مسترت ، تقديره : واسم َتُك            

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة َتُك خرب :  ظالماً      
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  يرُ غِ صْ التَّ 

  :ثالثُة أوزاٍن ، هي  للتَّْصِغريِ 

  

  . ُعبَـْيد : َعْبد . ُجبَـْيل : َجَبل . م قـَُليْ : قـََلم : ، حنو  الثُّالَِثيُّ  ، وِبِه ُيَصغَُّر االسمُ فـَُعْيل  -1

  .ُحَسْني : َحَسن     

  .    زُيـَْيِنب: َزيـَْنب . فـُنَـْيِدق : ق دُ فـُنْ : ، حنو  الرُّبَاِعيُّ  االسمُ  ، وِبِه ُيَصغَّرُ ِعل فـَُعيْ  -2

  .َديَّد شُ : َشِديد . ُكتَـيَّب : ِكَتاب      

  .ُمَفْيِتيح : ِمْفَتاح : الذي رَاِبُعه حرف ِعلَّة ، حنو َماِسيُّ خلُْ ، وبه ُيَصغَُّر االسُم ا فـَُعْيِعيل -3

  .ُعَصْيِفري : ُعْصُفور .  ُدنـَْينِري : ِديَنار . ِجني يْ فـُنَـ : ْنَجان فِ     

  

  .  املفتوحاين الثَّ  احلرفِ  بعدَ  ساكنةٍ  ياءٍ  يادةِ ، وز  ثانيه ، وفتحِ  هلِ َضمَّ أوَّ بِ ُيَصغَُّر االسُم  * 

  . ريِ غِ يَاُء التَّصْ : الياء ُتَسمَّى  هذه    
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  نِ اسَ رْ الدَّ 

  رَ شَ عَ  عَ باِ السَّ ، وَ  رَ شَ عَ  سَ ادِ السَّ 

  

  ةُ دَ يألَفـَْعاُل اْلُمَجرََّدُة ، واْلَمزِ ا

  

  :ِفِه َأْصِليًَّة ، وهو نوعان رُ حْ ما كانت مجيُع أُ : ، هو  الفعُل اْلُمَجرَّدُ 

  الثة الثَّ األحرف مجيع  ( امَ ، نَ  ، َسَعى أَ ، قـَرَ  ، َكُرمَ  ، َفِهمَ  َخرَجَ :  ، حنو يٌّ ُجمَرٌَّد ُثالَثِ  -1

  ) . أصليَّة     

األربعــة األحــرف مجيــع ( ، بـَْعثـَــَر ، َدْحــرََج ، تـَــْرَجَم  ، زَلْــَزلَ  َوْســَوسَ : رُبَــاِعيٌّ ، حنــو  دٌ ُجمَــرَّ  -2

  . )أصليَّة 

  :يَد فيه َحْرٌف ، أو أكثر على أحرفه األصلّية ، وهو نوعان ما زِ : ، هو  زِيدُ ْلمَ الفعُل ا

  .َبَل تـََقبََّل ، اْستَـقْ  َساَعَد ،  ، َأْسَلْم ، لَّمَ سَ :  ، حنو ُثالَِثٌي َمزِيدٌ  -1

  ) .يف اجلزء الرَّابع إن شاء اهللا تعاىل  ، واملزيدَ ا�رَّدَ  َسَتْدُرُس الرُّباعيَّ (  رُبَاِعٌي َمزِيدٌ  -2

اعتبـار املاضـي فقـط ، وب أبوابٍ  باعتبار ماضيه له ثالثةُ  ا�ّردُ  الثالثيُّ :  دِ المجرَّ  الثيِّ الثُّ  أوزانُ 

  :اآليت  ، يُوضَُّحها اجلدولُ  أبوابٍ  مع املضارع له ستةُ 
   

  األمثلة  الوزن في المضارع  الوزن في الماضي

  

  فـََعلَ 

   يـَُقولُ :  قَالَ . يدُخل : َدَخَل   يـَْفُعلُ 

  يـَْرِمي: َرَمى . َجيِْلُس : َجَلَس   يـَْفِعلُ 

  ىَيْسعَ :  ىَسعَ . َيْذَهُب : َذَهَب   يـَْفَعلُ 
  

  َفِعلَ  
  يـَْرَضى: َرِضَي . َيْشَرُب : َشِرَب   يـَْفَعلُ 

  َحيِْسبُ : َحِسَب . يَِرُث : َوِرَث   يـَْفِعلُ 

  ؤُ َجيْرُ : َؤ َجرُ . َيْكثـُُر : َكثـَُر   يـَْفُعلُ   فـَُعلَ 
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  :الثالثي املزيد ثالثة أقسام ، هي :  يدِ المزِ  يِّ الثِ الثُّ  أوزانُ 

  .يد بثالثة أحرف زِ مَ  -3يد حبرفني             زِ مَ  -2      يد حبرف واحد        زِ مَ  -1

  ) .ابع إن شاء اهللا تعاىل حبرفني ، وثالثة أحرف يف اجلزء الرَّ  املزيدَ  درسُ تْ س(  *

  : واحدٍ  بحرفٍ  المزيدُ 

  :املزيد حبرف واحد له ثالثة أبواب ، هي 

  .  لَ اعَ فَ  بابُ  -3                     لَ عَ فْـ أَ  بابُ  -2                     لَ عَّ فَـ  ابُ بَ  -1

  .  )ابع ه إن شاء اهللا يف اجلزء الرَّ ستدرسُ باب فَاَعَل  ( *

  اُب فـَعَّلَ ـبَ : الً وَّ أَ 

  . ىيَّ ى ، حَ ، َمسَّ  أَ نَّ ، هَ  حَ بَّ ، سَ  مَ لَّ سَ :  هِ تِ لَ ثِ أمْ  نْ مِ 

  . ْنيِ العَ َتْضِعيُف :  ◌ِ ةادَ يَ الزَّ  حرفُ 

  .يم لِ عْ تَـ :  مَ لَّ عَ . يم لِ سْ تَ :  مَ لَّ سَ : حنو ،  يلٌ عِ فْ تَـ :  هُ رُ دَ صْ مَ 

  :، حنو  مأو مهموز الالَّ  ُمعتلَّ الالَّم ، إذا كان الفعلُ ) تـَْفِعَلة  ( على وزن ويأِيت 

  ) .ة يَ يِ حتَْ : أصله ( ة يَّ حتَِ :  ىيَّ حَ . ة يَ بِ رْ تَـ :  ىبَّ رَ . ة يَ مِ سْ تَ : ى َمسَّ 

  .َجتْزَِئة : َجزَّأَ  .ة ئَ طِ وْ تَـ :  أَ طَّ وَ . ة ئَ نِ هْ تَـ : أَ نَّ هَ : وحنو 

ُ بَـ يُـ  جدولٌ  *   . لَ عَّ فَـ  بابِ  اتِ قَّ تَـ شْ مُ  نيَّ

  اسم المفعول  اسم الفاعل  المصدر  األمر  المضارع  الماضي

  ُمَسجَّلٌ   ُمَسجَّلٌ   َتْسِجيلٌ   َسجَّلْ   ُيَسجَّلُ   َسجَّلَ 

   َصالَةٌ   َصلَّ   ُيَصلَّي  َصلَّى
  َتْصِلَيةٌ 

  ُمَصل�ى  لٍّ ُمصَ 

أَ  أٌ   ُمَهدَّئٌ   تـَْهِدئَةٌ   َهدَّئْ   يـَُهدَّئُ   َهدَّ   ُمَهدَّ

  )ة الَ صَ ( مل وله اسم مصدر عْ تَـ سْ فمصدره غري مُ ) ة ادَ بَ العِ ( ى إذا كان مبعىن لَّ الفعل صَ  *

  .     :تعاىلقال ) ة يَ لِ صْ تَ ( فمصدره ) ار اه يف النَّ قَ لْ أَ ( كان مبعىن  ا إذاأمَّ 

   :كما يلي، دِ ا�رّ  الثيِّ مان واملكان من الفعل غري الثُّ امسي الزّ ، و  املفعولِ  اسمِ  ةُ اغَ يَ صِ  *
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 وكــذلك اســم الفاعــل ولكــنْ . ر مــا قبــل اآلِخــ ، وفــتحُ  ميمــاً مضــمومةً  املضــارعةِ  حــرفِ  الُ دَ بْــإِ 

  . ر ما قبل اآلخِ  رِ سْ بكَ 

  .)  ةويّ نَ عْ أو مَ  ، ةيَّ ظِ فْ لَ (  ةُ ينَ رِ القَ  واملكانِ  مانِ ، وامسي الزَّ  بني اسم املفعول زُ يـَّ ذي ميَُ والَّ 

  .، فهو اسم مكان  اءِ سَ ى النَّ لَّ صَ هذا مُ : فإذا قلت  *

  .  ، فهو اسم مفعول ىل� صَ مُ  رُ جْ الفَ :  تَ لْ وإذا قُـ 

  .مفعول اسم فهو ،  الشريط يف هذا لٌ جَّ سَ مُ  القرآنُ : وإذا قلت  *

   .ُهنا ُمَسجَُّل الطُّالب ، فهو اسم مكان : وإذا قلَت 

  

       .  يَُدرَّسُ :  سَ رَّ دَ : ، حنو  مضمومةً  تكونُ  باعيِّ الرُّ  من الفعلِ  املضارعةِ  فُ حر أَ  *

  . لُ زِ لْ زَ تُـ :  لَ زَ لْ زَ  .  ْكرُِم   نُ : َأْكَرَم    

  

  لَ عَ فْـ أَ  ابُ ـبَ : ياً انِ ثَ 

  . نَ ، آمَ  َمتَّ ، أَ  ابَ جَ ، أَ  مَ لَ سْ أَ :  أمثلته نْ مِ 

  .له اهلمزة يف أوَّ :  ◌ِ يادةالزَّ  حرفُ 

َعالٌ :  هُ رُ دَ صْ مَ  لبـت قُ ) ان َمـئْ أصـله إ(  ميَانٌ إِ :  نَ آمَ .  امٌ متَْ إِ :  َمتَّ َأ◌َ .  مٌ الَ سْ إِ :  مَ لَ سْ أَ : ، حنو  ِإفـْ

  .اهلمزة ياء ؛ أل�ا ساكنة وما قبلها مكسور 

ــقَ بِ )  ادٌ َجــوْ إِ ( واألصــل )  ادٌ َجيــإِ ( فمصــدره )  دَ َجــوْ أَ ( ، حنــو  معتــلَّ الفــاء فــإن كــان الفعــلُ   بِ ْل

  .ناسبه الياء والكسر يُ  ،الواو ياًء ؛ أل�ا ساكنة وما قبلها مكسور 

حبـذف ) ِإْجـَوابٌ (واألصـل ) ِإَجابَـٌة ( فمصـدره )  ابَ َجـأَ ( ، حنـو  معتّل العينوإن كان الفعـل 

  .أنيث يض بتاء التَّ و عوالتَّ ) الواو ( عني املصدر 

 بِ ْلـقَ بِ )  ايٌ َقـلْ إِ ( واألصـل )  اءٌ َقـلْ إِ ( صـدره فم) ى َقـلْ أَ ( ، حنـو  معتـّل الـالَّمأما إن كـان الفعـل 

  .فة وقبلها ألف زائدة رَّ طَ تَ الياء وقعت مُ  الياء مهزة ؛ ألنّ 
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ُ يـُبَـ  جدولٌ  *   أَفـَْعَل  بابِ  ُمشتقاتِ  نيَّ

  اسم المفعول  اسم الفاعل  المصدر  األمر  المضارع  الماضي

  ْكَرمٌ مُ   ُمْكرِمٌ   ِإْكرَامٌ   َأْكرِمْ   ْكرِمُ يُ   َأْكَرمَ 

  ُمَقامٌ   ُمِقيمٌ   ِإقَاَمةٌ   أَِقمْ   يُِقيمُ   أَقَامَ 

  ُمْبًكى  ُمْبكٍ   إِْبَكاءٌ   أَْبكِ   يـُْبِكي  أَْبَكى

  ُموَقفٌ   ُموِقفٌ   إِيَقافٌ   أَْوِقفْ   يُوِقفُ   أَْوَقفَ 
  

  :، حنو  هِ من ُمَضارِعِ  اهلمزةِ  حذفُ  فإنّه جيبُ ) أَفـَْعَل (  املاضي على وزنِ  إذا كان الفعلُ  *

ــُحــِذَفْت مهــزة املضــارع ؛ كراهــة اجتمــاع مهــزتني ، و . ْكــرُِم أَ أُ : أصــله  ُأْكــرُِم       : ْكــَرم أَ   لَ محُِ

  .ُيْكرُِم ، وُنْكرُِم ، وُتْكرُِم ، وُمْكرٌِم ، وُمْكَرٌم : يف ، حنو ارِ صَ تَّ ذلك على بَِقيَّة ال

  

  ىطَ عْ أَ 

  :صلهما املبتدأ واخلرب ، حنو يـَْنِصُب مفعولني ليس أ. َل عَ فْـ أَ  ِمْن باب: أَْعَطى 

  املـديرُ         يـهِ أَْعطَانِ .                     كتاباً         أعطيُت حامداً 
  

  ثاٍن    فاعل مرفوعبه مفعول به أّول   مفعول ثاٍن          أوَّل  مفعول به ول بهمفع

  يف حمل نصب    يف حمل نصب      منصوب               منصوب    

  

  حَ بَ صْ أَ 

  :ِمن أخوات كان يرفع االسم وينصب اخلرب ، حنو . ِمن باب أَفـَْعَل : َأْصَبَح 

  .أَْدرََكُه الصََّباُح وهو مريٌض : أصبح حامٌد مريضاً ، مبعىن 

       :قال تعاىل 
  .شديداً  أصبَح الربدُ  :وحنو  

  :قــال تعــاىل ) َصــاَر ( مبعــىن  )أصــبح (  قــد تــأيت *
     

  .ِصْرُمتْ ِإخواناً : أي     
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  كَ شَ وْ أَ 

وتنصـب اخلـرب  ،كـان ترفـع االسـم  تعمـُل َعَمـلَ . فعـاِل اْلُمَقاَربَـِة ِمـن أ. ِمـن بـاب أَفـَْعـَل : َأْوَشكَ 

  .املصدريَّة ) َأْن ( إالَّ َأنَّ خربها ال يكون إال مجلة فعلّية فعُلها مضارٌع ُمْقَرتٌِن بـ 

  :األمثلة 

  .َأْن يـََتَخرَُّجوا  البُ يُوِشُك الطُّ .                    زَِل نْ َشَك املطُر َأْن يَـ َأوْ      

  :اإلعراب 

  .أوشك الدرُس أن ينتهَي      

  .فعل ماٍض ناقص مبين على الفتح :  أوشكَ      

  .اسم أوشك مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  الدرسُ      

  .صب ومصدر مبين على السكون حرف ن: َأْن  : أْن ينتهيَ      

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،) أن ( فعل مضارع منصوب بـ : ينتهَي                  

  .يف حمل نصب خرب أوشَك ) أن ينتهي ( ملصدر املؤوَّل وا                

  

  وْ لَ وَ 
  

  :قال تعاىل 
     

  .  

  .ال حملَّ له من اإلعراب  للحال حرف مبين على الفتح: الواو : ْو َولَ 

  .حرف شرط غري جازم مبين على السكون :  لو         

  .فعل الشرط فعل ماٍض مبين على الفتح ، وجواب الشرط حمذوف :  َكرِهَ          

  .مُّ نورِه  ولو َكرَِه الكافرون فإنَّ اَهللا ُمتِ : والتقدير          

  .يف حمل نصب حال )  لو كره الكافرون( ومجلة الشرط          

بـَْتِين . ولو كنت مريضاً  َصلَّ◌ِ : ومن األمثلة قولك    .لن أشرب اخلمَر ولو َعذَّ
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  اءِ دَ تِ االبْ  مُ الَ 

ا تقُع يف ابتداِء الكالمِ  حرفُ : الُم االبتداِء    . اْبِتَداٍء ؛ ِألَ◌�َّ

  .، فهي تـُؤَكَّد َمْضُموَن اجلملِة  وكيدُ التَّ : فائد�ا 

  :األمثلة 

  :قال تعاىل 
   

    :وقال تعاىل  
 

 .  

  .منٌة َلَفاطمُة ُمؤْ .              َهلََذا طالٌب جمتهٌد : وحنو 

  حملمٌد جمتهٌد  :اإلعراب 

  .حرف ابتداء مبين على الفتح ال حمّل له من اإلعراب :  الالَّم     

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  محمدٌ      

  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  مجتهدٌ     

  

  ةُ مَ هَ بْـ مُ الْ  ةُ امَّ التَّ  ةُ رَ كِ ا النَّ مَ 

لَ : ُة املبهمُة كرُة التَّامَّ ما النَّ     :حنو ، ه اسٌم مبٌين على السكون يقُع نعتاً ِلَما قـَبـْ

  

  . كاٍن مارأيُته يف م             .أَعطين كتاباً ما          .َحَدَث شيٌء ما 
  

  يف حمل رفع              يف حمل نصب                  يف حمل جر         
  نعت                      نعت                          نعت           
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  )ن ابْ (  همزةِ  فُ ذْ حَ 

  :يف احلالة اآلتية  ) ابن(  همزةُ  تحذفُ 

، واحــدٍ  يف ســطرٍ  الثُ الـثَّ  الكلمــاتُ  وأن تكـونَ ) واألب ، االبــن (ِصــفًة بـني َعَلَمــْنيِ َوقـََعـْت إذا 

  . رأيت سعيَد بَن حامٍد . طَِّلِب ْلمُ هذا حممُد بُن عبِد اِهللا بِن عبِد ا: حنو 

  .سلَّمت على خالِد بِن علي� 

  :يف احلاالت اآلتية  وال ُتْحَذف

  .رفوع خرب م.   علي�    ابنُ حامٌد : إذا مل تقع ِصَفًة ، حنو  -1

  رأيُت حممَد : انت بني َعَلَمْنيِ ، حنو ك  إذا جاءت كلمة ابن يف أول السطر ولو -2

  .سعيٍد  ابنَ      

  .ليست علماً ) الشَّيخ(كلمة . حامٌد ابُن الشَّيِخ إبراهيَم : إذا مل تقع بني َعَلَمْنيِ، حنو  -3
  

  .هذا حممُد بُن حامٍد  :اإلعراب 

  .على السكون يف حمل رفع مبتدأ  مبين اسم إشارة:  هذا     

  .) ُحذف تنوينه َختِْفيفاً ( . خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  محمدُ      

  .، وهو مضاف صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة :    بنُ      

  . مضاف إليه جمرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة:  حامدٍ     

  

  

  . تـََعاَلى ، والصََّالُة والسََّالُم َعَلى نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد وآِلِه وَصْحِبِه َأْجَمِعيَن  َتمَّ ِبَحْمِد اللَّهِ 
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