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   الرَّابِـعُ الرَّابِـعُ الرَّابِـعُ اْلُجـْزُء اْلُجـْزُء اْلُجـْزُء 

   

   تَْألِيفُ تَْألِيفُ تَْألِيفُ 

   ف عبد الرَّحيمف عبد الرَّحيمف عبد الرَّحيم. . . د د د 
   

   
   

   َشـَرَحهُ َشـَرَحهُ َشـَرَحهُ 

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

   المدرَُّس بمعهِد تعليِم اللُّغِة العربيَّةِ المدرَُّس بمعهِد تعليِم اللُّغِة العربيَّةِ المدرَُّس بمعهِد تعليِم اللُّغِة العربيَّةِ 

   بالجامعـِة اإلسالميـةِ بالجامعـِة اإلسالميـةِ بالجامعـِة اإلسالميـةِ 
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       الدَّْرُس اَألوَّلُ  

                 

. مٍ زِ الَ و ، دٍّ◌ٍ عَ تَـ مُ  :معناه إىل قسمني  عتبارِ با ينقسمُ  الفعلُ   
 

َعدَّياْلُمتَـ  - 1  

  .رَس وقرأُت الكتابَ فهمُت الدَّ  :، حنو به إىل املفعولِ  الفاعلَ  هُ رُ ثَـ أَ  زَ اوَ ما جتََ  :، هو يالمتعدِّ 

. به ومفعولٍ  ، إلى فاعلٍ  فهو يحتاجُ   

   .فهمُت الدرَس وحفظُتُه  :، حنو  بهالعائد إىل املفعول ) اهلاء ( مري قبول الضَّ  : عالمته

.َها ْلتُـ تَـ قَـ َة و يَّ ضربُت احلَْ  :وحنو   

.عائد إىل املفعول به ) وقتلُتها , حفظُتهُ  (يبة يف فضمري الغِ   

 :حنو  ) جرٍّ  حبرفِ  نٍ رتَِ قْ مُ  غريُ  :أي ( مباشرة  فعولامل منه اسمُ  أن ُيَصاغَ  : ومن عالماته

. ، ومفهوم ، ومضروب مكتوب  
 

) الَقاِصرُ ( الالَّزُِم  - 2  

. الفاعلَ  هُ رُ ثَـ ما مل يتعدَّ أَ :  هو، ُ◌ مزِ الالَّ   

 .خرجُت من البيت .نزل السائُق من السيارِة  .جلسُت يف البيتِ  .اَم نَ ُل و فْ ى الطِّ كَ بَ  :حنو 

  .ِسْرُت َورَاَءُه 

أو  ، رٍّ جَ  رفِ ح فعول إال بواسطةِ امل وال ُيَصاغ منه اسمُ  . فهو ال يحتاج إلى مفعول به

.َورَاَءُه  ، وَجمُْلوس فيه، وَمِسري ، وَخمُْروج منه َمْذُهوب إليه: ، حنو  ظرفٍ   
 

مِ زِ اِئُق تـَْعِديَِة الِفْعِل الالَّ َطرَ   

:هي ,  زم ثالث طرائقلتعدية الفعل الالَّ   

َعلَ  -أ .َب الِ لطَّ َأْجَلَس املراقُب ا. ُل الطفَل جُ أَْبَكى الرَّ : ، حنو  نقله إلى باب َأفـْ  

.َب الِ جلَّس املراقُب الطَّ . ُل الطفَل جُ كَّى الرَّ بَ : ، حنو  نقله إلى باب فـَعَّلَ  - ب  
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) اليهود ( �رورفا .َغِضَب اهللاُ على اليهوِد : حنو ،  اجلرِّ  حرفِ  بواسطةِ  زمِ الالَّ  ةُ يَ دِ عْ تَـ  - ج

مفعول به غري صريح حمل نصب  يفاجلار وا�رور  :يف إعرابه ولذلك نقول  ؛ مبعىن املفعول به

. 

ِديُر ْلمُ ِاطََّلَع ا. بِالَفِضيَلِة  َمتَسَّكْ  . ةِ َرِغْبُت يف السُّنَّ  .نظرُت إىل اجلبِل : ومن األمثلة قولك

.على الِكَتاِب   
 

اني فـَعَّلَ عَ مَ  نْ مِ   

.اِلَب رَاِقُب الطَّ ْلمُ َجلََّس ا: حنو  : ◌ُ التـَّْعِديَة -1  

. ابَ فـَتَّْحُت األَبـْوَ .  َكسَّْرُت األَْقالمَ : ، حنو ك إذا كان املفعول به كثرياوذل:  التَّْكِثيرُ  -2  

  .فـَتَّْحُت البابَ .  َكسَّْرُت الَقَلمَ :،حنو وذلك إذا كان املفعول به شيئا واحدا:  َباَلَغةُ ْلمُ ا -3

 

َعلَ  ابِ ـى من بَ رَ أَ  َأفـْ  

.  ) �اء السَّكتْ  (َرْه : َر ؛ تقول : منه  واألمر،  يـََرى: الثي ا�رَّد، مضارعه ى الثُّ أَ رَ   

.واحداً  ينصب مفعوالً هو و   

: يفا، فصارف، حذفت اهلمزة خت ىأَ رْ أَ : فأصله  ، من باب أفعلفهو رى الثالثي املزيد أأما 

  .أَِرين كتاَبك : تقول ؛أَِر : ، واألمر منه  يُرِى: ، ومضارعه  أََرى

.نُِقل إىل باب أَفـَْعل  َعدٍّ ؛ ألنه ُمتَـ  ينصب مفعولنيهو و   
 

عِ ْلَجمْ َجْمُع ا  

.وال يُقاس عليه ، ، وهو َمسَاِعّي ُحيَْفُظ  ْمعُ اجلَْ  قد ُجيَْمعُ   

:     من أمثلته  

. َأَوانٍ  - آنيةٌ  -  إناءٌ        

. رُ َأَساوِ  -  رَةٌ َأْسوِ  -  ارٌ وَ سِ   

              .أَيَاٍد  - دٍ يْ أَ  -  دٌ يَ 

. اتٌ طُرُقَ  - ُرقٌ طُ  - يقٌ رِ طَ   

. أََماِكنُ  - أَْمِكَنةٌ  - انٌ كَ مَ   
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 ِإنََّما

) . إنَّ ( على  الَكافَّةِ  ائدةِ الزَّ ) ما (  عن دخولِ  ةٌ ارَ بَ عِ  هي  

:أَثـََّرْت فيها من جهتني )  إنَّ ( ة على ائدة الكافَّ الزَّ ) ما (  فإذا دخلت  

  .      :، حنو قوله تعاىل  ◌ِ ةاالسميَّ  ا في الجملةِ هَ لَ مَ تـُْبِطُل عَ  -1

:كما يف قوله تعاىل ,  ◌ِ ةالفعليَّ  على الجملةِ  تدخلُ  َتْجَعُلَها -2
 

     

   . 

صفة واحدة دون غريها من الصفات، وتـَْعِيُني  اتُ بَ ثْـ إِ : أي ) التـَّْعِيني(، رَ صْ حلَْ ا يدُ فِ تُ : معناها 

 ، فهو ليس بطبيب ، أخرى فقط، وليس له صفة ا أنه طالبٌ نَ تْـ بَ ثْـ إمنا حممٌد طالٌب، أَ : حنو 

   .خل إ ...م وال معلّ 

.ا حممٌد طالٌب إمنَّ : إلعراب ا  

. مبين على الفتح) ال عمل له ( ل مَ هْ حرف نصب مُ  : إنَّ : إنما   

.        حرف زائد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  :ما            

. مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : محمٌد   

.خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  طالبٌ   
 

 ُأْسُلوُب التَّْحِذيرِ 

. ؛ ليجتنبه مكروهٍ  على أمرٍ  َطبِ اْلُمَخا يهُ بِ نْ تَـ :  ◌ُ التحذير  

. جَ التَّبَـرُّ و  نَّ اكُ يَّ إِ .  والزِّنَا مْ اكُ يَّ إِ  . ةَ يبَ ا والغِ مَ اكُ يَّ إِ .  بَ ذِ والكَ  اكَ يَّ إِ :  مثاله  

.  الكذبَ و  اكَ يَّ إِ :  إعرابه  

, ضمري نصب منفصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به لفعل حمذوف:  إياك   

.ُأَحذُِّر : تقديره     

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

ِاْحَذْر :  فعله حمذوف تقديرهو , ب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصو :  الكذبَ   

. )إياك ( معطوفة على مجلة  )الكذب ( ومجلة   
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  دْ م وقَ الماضي بـ الالَّ  الفعلِ  تأكيدُ 

  
  

  .م وقد بالالَّ  دَ كِّ أُ إذا كان جواب القسم فعال ماضيا مثبتاً 

:تعاىل قال 
 

        

:وقال تعاىل 
 

               

                      

  .الدرس   لقد فهمتُ واهللا .بنجاحك  لقد فرحتُ واهللا : وتقول 

  

  ىسَ مْ أَ 

   ،فعل ناسخ من أخوات كان يرفع االسم وينصب اخلرب  : أمسى     

  .بارداً  أمسى اجلوُّ : حنو      

  .مريضًة  األمُّ  أمستِ      

  

  خرب أمسى    اسم أمسى     

  منصوب  مرفوع            
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ي انِ الثَّ  سُ رْ الدَّ   

 

 بَـاُب فَاَعلَ 

 

.َسافـََر ,  َقاَتلَ ,  نَاَدى,  َصاَفحَ :  هن أمثلتِ م  

.األلف :  ◌ِ يادةالزِّ  حرفُ   

:مها ,  له وزنان:  هصدرُ مَ   

.ُمَشارََكة  :َشاَرَك ,  ُمَقاتـََلة :َقاَتَل : حنو ,  ◌ٌ ُمَفاَعَلة -1  

.نَداء  ِ :نَاَدى ,  قَتال ِ :َقاَتَل : حنو ,  ◌ٌ ِفَعال -2  

:  ◌ِ يهمن معانِ   

. املسلمون املشركني  قاتلَ ,  أخاه جلُ الرَّ  صافحَ : حنو ,  ◌ُ ةكَ اَر شَ مُ الْ  -1  

.   َجاَوَز ,   َهاَجرَ ,   فـَرَ َسا: حنو ,  ◌َ بمعنى فـََعل -2  
 

  : هُ اتُ قَّ تَـ شْ مُ 
 

لمضارعا األمر المصدر اسم الفاعل اسم المفعول  الماضي 

 َصْاَفحَ  ُيَصْاِفحُ  َصْاِفحْ  ُمَصاَفَ◌َحةٌ  ُمَصاِفحٌ  ُمَصاَفحٌ 

)الزم (  وُمَسافـََرةٌ َسَفٌر  ُمَسْاِفرٌ   فـَرَ َساْ  ُيَسْاِفرُ  َسْاِفرْ    

)َناَدىْلمُ ا(ىُمَنادً  )َناِدياْلمُ ( ُمَنادٍ   ادِ نَ  ُمَناَداٌة وِنَداءٌ   يادِ نَ يُـ   ىادَ نَ    

دْ معاني قَ   

 ،قليلِ والتَّ  ، كِّ والشَّ  االحتمالِ ، وتأيت مبعىن  مع الفعل  املاضي ◌ِ وكيدالتَّ تأيت مبعىن :  دْ قَ 

:، وإليك البيان  ملضارعامع  حقيقِ والتَّ   

: كما يف قوله تعاىل ) التَّحقيق ( وكيد التَّ إذا دخلت قد على الفعل املاضي أفادت  -1  

     ...
 

 .قد جنحت : وكما يف قولك  

: ثالثةٍ  أمورٍ  إذا دخلت على املضارع أفادت أحدَ  -2  

.                املديرُ أيت قد ي: حنو  ، كالشَّ و االحتمال )  أ (  
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. ، وقد يصدق الَكُذوبُ  قد يرسب ا�تهدُ : حنو  ، قليلالتَّ ) ب(  

 :وقوله تعاىل          :قوله تعاىل  ، حنو حقيقالتَّ ) ج(

       ... . 

)ِكْن لَ ( نَّ  كِ لَ  يفُ فِ خْ تَ   

.لفعلية ، ودخلت على اجلملة ا عملها بطل : لكنَّ  ◌ْ تفَ فَّ خُ إذا   

: ، قوله تعاىل فمثال إبطال عملها
   

       .  

. غائبٌ جاء علٌي لكْن أخوه : وكقولك    

:، قوله تعاىل  ومثال دخوهلا على اجلملة الفعلية
 

     .  

. خالدٌ  جاء علٌي لكْن غابَ : وكقولك   

. جاء عليٌّ ولكْن غاَب خالدٌ : فتقول  ؛ واو العطف وجيوز أن تسبقها  

.االْسِتْدرَاك : فائدتها   

. ُب غابوا الَّ جاء املدرُس لكِن الطُّ : اإلعراب   

.على الفتح  مبينٌّ  ماضٍ  فعلٌ : جاَء   

.فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  درسُ مال  

.حرف ابتداء واستدراك مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: لكْن   

.ة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع وعالم:  البُ الطُّ   

ابتدائية  ) الطالب غابوا (فعل وفاعل، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة : غابوا 

.ال حمل هلا من اإلعراب   
 

ُأْوُلو –َذُوو   

  .وَجر�ا بالياء  ونصباً ,  بالواو رفعاً ,  ، وتعربان إعرابه ◌ِ المالسَّ  رِ المذكَّ  بجمعِ   انِ تَ قَ حَ لْ مُ 

  . ) أصحاب (مها مبعىن و 

  .، وأُوِيل فضلٍ رأيت َذِوي علمٍ :  بِ صْ النَّ  مثالُ  .و َفْضٍل لُ وْ ٍم، وأُ لْ و عِ وُ حنن ذَ : ◌ِ عفْ الرَّ  مثالُ 

.، َوأُوِيل فضٍل  ذهبت إىل َذِوي علمٍ  : رِّ جَ الْ  مثالُ   
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)  كَ لْ ، وتِ  كَ لِ ذَ ( في اسمي اإلشارة  ابِ طَ ْلخِ ا افِ كَ   فُ رُّ صَ تَ   

 فرداً ، فالكاف يـُرَاَعى يف لفظها املخاَطب مُ  َخاَطبِ ْلمُ ا اةُ اعَ رَ مُ :  اخلطابِ  فِ كا  فِ رُّ صَ معىن تَ 

. ثاً ، أو ُمؤنَّ  راً ذكَّ مُ  ؛ عاً ، أو مجَ  ثىن� ، أو مُ   

:  األمثلة  

:ىلقال تعا
        

:وقال تعاىل
      

  

: وقال تعاىل
 

     .   

أتلِك ا�لُة لِك يا فاطمُة ؟     يا إخواُن ؟ أذلكُم القلُم لكم : وكقولك   
  

               

َزْحَلَقةُ ْلمُ الالَُّم ا   

.عليها ) مكسورة اهلمزة ( الم االبتداء انتقلت إىل اخلرب بسبب دخول إنَّ  هي  

 نِ َديْ كِّ َؤ كراهة اجتماع مُ  ؛ ؛ ولذلك انتقلت إىل اخلرب بعد دخول إّن عليها التوكيد: فائدتها 

.ل الكالم  أوَّ يف  

:  األمثلة  

:قال تعاىل 
 

     
 

:قال تعاىل و  
 

     ...
 

 
 

 

.إّن الدرَس َلُمفيٌد . ٌب الِ طَ إّن هذا لَ : وكقولك   

: تعاىل كما يف قوله، ، وذلك إذا تأخر االسم ى اسم إنّ قد تدخل عل
   

 
       .   

.إّن الدرَس ملفيٌد : اإلعراب   

.ف نصب وتوكيد مبين على الفتح حر : إنَّ   

.اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :  الدرسَ   

.حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب : الالم املزحلقة :  لمفيدٌ   

.خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : مفيد   
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على بـََراِمجَ  َجْمُع بـَْرنَاَمجٍ   

َع اال سم الذي حروفه مخسة، أو أكثر على صيغة منتهى اجلموع ُحِذَف ما زادإذا مجُِ  

:حنو  ) جوع إىل أصول الكلمات يف املعاجموذلك بالر  ( على األربعة  

. َمَشاٍف : ُمْسَتْشَفى . َعَناِكب : َعْنَكُبوت .  َعَناِدل: َعْنَدلِيب  . جِر َسَفا: َسَفْرَجل    
 

 

 

ثُ الِ الثَّ  سُ رْ الدَّ   

تـََفعَّلَ  ـابُ بَ   
 

.، تـََغدَّى  َحتَدَّثَ ,  تـََعلَّمَ :  من أمثلته  

. ضعيفاء ، والتَّ التَّ :  يادةالزِّ  احرف  

. )ائدة ُضمَّ ما قبل آخره اء الزَّ بُِدَئ بالتَّ  فعلٍ  لُّ كُ (تَفعٌُّل :  مصدره  

.َسلٌُّم تَ : َسلََّم َحتدٌُّث ، تَ  :َحتدََّث : حنو   

:  من معانيه  

َجتَْعُل الفعَل  أنَّ املطاوعةَ : أي  ،املفعول فاعال  فيصري,  الفعلِ  رِ ثَ أَ وهي قـَُبوُل :  طَاَوَعةُ ْلمُ ا -

  .َر الزَُّجاُج فَتَكسَّ ,  كسَّرُت الزَُّجاجَ  :حنو  ،الزماً  إىل مفعول واحد املتعدَّي

                               : وجتعل املتعدي إىل مفعولني متعدي�ا إىل مفعول واحد ، حنو 

.َن ، فتعلََّم الطالُب القرآ ُت الطالَب القرآنَ علَّمْ   

:  المشتقات  

اسم 

 المفعول

 الماضي المضارع األمر المصدر اسم الفاعل

)الزم (   تـَوَكَّلَ  يـَتَـوَكَّلُ  تـَوَكَّلْ  تـَوَكُّلٌ  ُمتَـوَكِّلٌ  

)اْلُمَتَمينَّ (ُمَتَمنٍّ  ُمَتَمىن�  )أصله َمتَينٌُّ ( َمتَنٍّ   نَّ متََ    َمتَىنَّ  يـََتَمىنَّ  

)الزم (  ثٌ ُمَتَحدَّ   ثُ يـََتَحدَّ  َحتَدَّثْ  َحتَدُّثٌ   ثَ َحتَدَّ    

 َتَدبـَّرَ  يـََتَدبـَّرُ  َتَدبـَّرْ  َتَدبـُّرٌ  ُمَتَدبـَّرٌ  ُمَتَدبـَّرٌ 
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  :، حنو قوله تعاىل  جيوز حذف إحدى التَّاءين يف باب تـََفعََّل إذا كان مضارعاً مبدوءاً بالتاء
  

  

 
 

   
  تـَتَـنَـزَُّل املالئكةُ  :واألصل

: وقوله تعاىل ،
  

  :واألصل    

  . واسُ سَّ جَ تَ وال تَـ 
  
  

 َلمَّا الِحيِنيَّةُ 

  ، فهي حتتاج إىل فعل تتضمن معىن الشرط . على السكون يف حمل نصب مبينٌّ  زمانٍ  ظرفُ 

  

  . جوا�ا ماضيان ، فشرطها و  ختتص بالزمان املاضي. شرط وإىل جواب 

: قال تعاىل:  مثلةاأل
 

         .                                                 

 وحنو قولك : َلمَّا وصلتُ  املدينة صليتُ  ركعتني يف املسجد النبوي الشريف .

 و حنو : َلمَّا مسَِعَ  الطَّ البُ  األذانَ  تـََوضَّأَ  .

.ملاَّ جاَء املدرُس دخَل الطالُب :  إلعرابا  

.ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب : لماَّ   

.فعُل الشرِط فعٌل ماٍض مبين على الفتح :  جاء  

يف )  املدرسُ  جاءَ ( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، ومجلة الشرط : المدرُس   

.حمل جر مضاف إليه              

  .جواب الشرط فعٌل ماٍض مبين على الفتح :  دخلَ 

)  البُ طُّ ال دخلَ ( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهرة ، ومجلة اجلواب :  بُ اللطُّ ا  

) .غري جازمة  ن َلمَّاأل. ( هلا من اإلعراب  ال حملَّ              
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اصِ صَ تِ على االخْ  المنصوبُ  االسمُ   

حمذوف وجوبا فعول به لفعل على أنه م بُ صَ ، ويـُنْ  ى به لبيان املقصود بالضمري الذي قبلهتَ يـُؤْ 

) .َأُخصُّ ( تقديره   

: أنواعـه  

 أ- مَعرٌَّف بأَ ل◌ْ  ، حنو : حنن الطالبَ  حنُِ بُّ  العلمَ  . حنن املسلمني ال نشركُ  باهللاِ  شيئاً  .     

 ب-  مَعرَّفٌ  باإلضافة◌ِ  ، حنو : حنن طالَب العلِم جنتهدُ  يف دروسنا .                      

 ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم : " إنَّا مَ عْ شَ َر األنبياءِ  ال نـُْوَرُث "

                      .                                  العلمَ  َب حنبُّ الَّ الطُّ  حننُ :  اإلعراب

.ضمري رفع منفصل مبين على الضم يف حمل رفع مبتدأ:  نحنُ   

   وف وجوبا، تقديره حمذعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لفعل مفعول به منصوب و :  البَ الطُّ 

                                   .يف حملِّ رفع خرب حنن  ) نحبُّ العلمَ  (، ومجلة  )َأُخصُّ (            

  
  عُ ابِ الرَّ  سُ رْ الدَّ 

  

  تـََفاَعلَ  ابُ ـبَ 
  

. نَ اوَ عَ تَـ ,  لَ امَ عَ ، تَـ  كَ ارَ دَ تَ : أمثلته  من  

. ، واأللف اءالتَّ :  الزيادة احرف  

. ُومٌ انَ تَـ  :اَوَم تـَنَ  ، َتَداُركٌ : َتَداَرَك :  حنو)  بضم ما قبل آخره( :  تـََفاُعلٌ :  مصدره  

. اجلنودُ  لَ اتَ قَ تَـ  . جالنِ الرَّ  حَ افَ صَ تَ  : حنو ، ◌ُ ةكَ اَر شَ مُ الْ  -1 : من معانيه   

. ى الرجلُ امَ عَ تَـ  . ى الطفلُ اكَ بَ تَـ :  ، حنو ◌ِ ناطِ في البَ  ا ليسَ مَ  ارُ هَ ظْ إِ  -2  

: المشتقات  

اسم 

 المفعول

 الماضي المضارع األمر المصدر  اسم الفاعل

 َتَداَركَ  يـََتَداَركُ  َتَداَركْ  َتَداُركٌ  ُمَتَدارِكٌ  ُمَتَداَركٌ 

) الزم ( )أصله تـََعاُميٌ ( تـََعامٍ    ُمتَـَعامٍ    تـََعاَمى يـَتَـَعاَمى تـََعامَ 
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) الزم ( نَ تـََعاوَ  يـَتَـَعاَونُ  تـََعاَونْ  تـََعاُونٌ  ُمتَـَعاِونٌ    

   : حنو قوله تعاىل,  جيوز حذف إحدى التاءين إذا كان الفعل مضارعا مبدوءاً بالتاء

  : منه قوله تعاىلو  . عاونواتَ  تَـ الو :  األصلو        

  .  نابزواتَ ال تَـ و :  األصلو      
  
  

     لِ وَّ ؤَ مُ الْ  المصدرِ  قبلَ  الجرِّ  حرفِ  حذفُ 

                .                          لملصدر املؤوَّ قبل ا الواقع جيوز حذف حرف اجلر

  أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني،: وحنو  ،بأن نصلي :التقديرو أمرنا اهللا أن نصلي، : حنو 

:ومنه قوله تعاىل .ِمْن َأْن َأُكوَن من اجلاهلني :التقديرو 
 

         

  .إال هو  إله بِأنَّه ال: أي 
  

منهُ  َحذَّرِ ْلمُ من ا اوِ الو  حذفُ   

: حنو ، الً مؤوَّ  مصدراً )  احملذر منه (جيوز حذف الواو من احملذر منه إذا كان    

  .إيَّاَك َأْن َتْكِذَب          ِإيَّاَك والَكِذبَ  *

  .إِيَّاُكْم َأْن تـََناُموا يف الفصِل  والنَّوَم يف الَفْصِل        ِإيَّاُكمْ  *

 

يِّ اوِ الوَ  لِ اثَ ْلمِ ا رُ دَ صْ مَ   

:له مصدران  الواويُّ  املثالُ   

  . َوْزنٌ :  ، َوَزنَ  َوْعظٌ : ، َوَعَظ  َوْعدٌ : َوَعَد :  حنو ، أحدهما بالواو

،  ِعَدةٌ :  َوَعدَ :  حنو ، التعويض عنها بتاء يف آخر املصدرو ,  بحذف الواووالثاني   

. زِنَةٌ : ، َوَزنَ  ِعظَةٌ :  َوَعظَ   
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ى لَْيتَ نَ عْ مَ   

:، وهو نوعان  التََّمينَّ : تفيد ليت   

   : ، حنو قوله تعاىل  ، أي ال ميكن احلصول عليه طََلُب َماَال َطَمَع ِفيهِ  -1

  .ليت الشََّباَب يعوُد : ، وحنو  ليتين طائرٌ : وحنو قولك   

  : ، حنو قول الفقري  ، أي ميكن  احلصول عليه ولكنه صعب اآلن ما فيه ُعْسرٌ  -2

  .ليتين َعاِملٌ : ، وحنو  ماالً كثرياً  يلليت 
  

 

سِ نْ جِ لْ لِ  ةُ يَ افِ ال النَّ   

. هاامسِ  سِ نْ جِ  عن كلِّ  تنفي احلكمَ :  معناها  

.  اخلرب، وترفع  تنصب االسم: أي  ، نَّ إِ  عملَ  تعملُ :  هاعملُ   

:  هاشروطُ   

.  واخلرب ثانيا ، ، االسم أوالً  أن حتتفظ بالرتتيب األصلي للجملة -1  

.  خربها نكرتنيأن يكون امسها و  -2  

. أالَّ تقرتن حبرف جر -3  

 

:  هااسمِ  أنواعُ   

.  وهٌ ْكرُ ال طالَب علٍم مَ :  ، حنو وهو منصوب:  المضافُ  -1  

.  ال طالباً العلَم مكروهٌ :  ، حنو وهو منصوب:  بالمضافِ  يهُ بِ الشَّ  -2  

. )هذان النوعان لِْلِعْلِم �ما فقط  رَ كِ ُذ◌َ  (       

  .ما ليس ُمَضافاً، وال َشِبيهاً باملضاف:  واملراد باملفرد .ستنا ا، وهو موضوع در  ◌ُ المفرد -3

   . به على ما يـُْنَصبُ  اءُ بنَ الِ :  حكم المفرد



 15

إىل عالمة نصبه قبل دخول ال النافية  يـُْنَظرُ :  ، أي على ما ينصب بهاسم ال املفرد  َىن بْـ يُـ 

كانت الكسرة فعالمة بنائه الكسرة ، وإن   نائه الفتحة، فإن كانت الفتحة فعالمة ب للجنس

. ونَ بُ اذِ كَ   نيَ مِ لِ سْ ، ال مُ  اتٌ جَ رَّ بَـ تَ اِت مُ مَ لِ سْ ، ال مُ  ال طالَب يف الفصل:  حنو ،وهكذا ...   

:تعاىلوحنو قوله 
 

      

  
:تعاىل  قولهو 

 
     

 
.  

: اإلعراب  

.  يف الدينِ  ال إكراهَ   

.  جلنس مبين على السكون ال حمل له من اإلعرابحرف لنفي ا:  ال                        

  .  اسم ال النافية للجنس مبين على الفتح يف حمل نصب:  إكراهَ 

          اجلار وا�رور يف حمل رفع خرب ال النافية للجنس:  في الدينِ 

   

.  ال مسلماِت َساِفرَاتٌ   

  .لسكون ال حمل له من اإلعراب مبين على ا حرف لنفي اجلنس:  ال  

. اسم ال النافية للجنس مبين على الكسرة يف حمل نصب:  مسلماتِ      

  . الضمة الظاهرةوعالمة رفعه خرب ال النافية للجنس مرفوع :  سافراتٌ   
 

 اْلَبَدلُ 

.ه متبوعِ  ه وبنيَ بينَ  بال واسطةٍ  باحلكمِ  املقصودُ  عُ ابِ التَّ :  ، هو البدلُ   

:أنواعـه   

  .رضي اهللا عنه أبو بكرٍ  هذا هو اخلليفةُ .  هاشمٌ جاء أخوك : حنو  : ِمن ُكلٍّ  َبَدُل ُكلٍّ  -1

  .           :ومنه قوله تعاىل 
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ويشتمل على ,  يشرتط أن يكون جزءا حقيقيا من املبدل منه:  ّ◌◌ٍ بـَْعٍض من كل بدلُ  -2

. ضمري يعود إىل املبدل منه   

  : ومنه قوله تعاىل .  أنَفهعاجل الطبيُب املريَض .  نصَفهاَة أكلُت التفاح: حنو 

       .  

 وهو ليس جزءاً ,  يشرتط أن يشتمل على ضمري يعود إىل املبدل منه:  ◌ِ المَ تِ االشْ  بدلُ  -3

.انتفعُت بالقرآِن َهْدِيِه .  أعجبين اخلطيُب ِعْلُمُه : ، حنو  من املبدل منه حقيقياً   

  

:تعاىل ومنه قوله 
 

         .  
  

) يقع كثرياً يف الكالم املنطوق (  ◌ِ ، أوالنَّْسَيان اْلَغَلطِ  وهو بدلُ  ، اْلُمَباِينِ  بدلُ  -4  

 حنو : عاصمة اململكة جدُة الرياضُ  . صليت يف املسجد النبويّ  الظهَر العصرَ  .
 

: يف، حنو قوله تعاىل، والتعر  تنكريأن يتبع املبدل منه يف ال:  شترط في البدلال يُ 
   

         .  

     : ومنه قوله تعاىل  . وهو معرفة)  الناصية (بدل وهو نكرة واملبدل منه ) ناصيٍة ( فـ 

      ...
 

 .  
  

          : كما يف قوله تعاىل,  يبدل االسم من االسم *

. مها اسٌم مفردكالو  ) الشهر احلرام(  بدل من ) ِقَتالٍ ( ـ ف  

        : كما يف قوله تعاىل,  يبدل الفعل من الفعلو 

  . فعلوكالمها )  يلقَ ( بدل من ) يضاعفْ ( ـ ف   

       : كما يف قوله تعاىل, الجملةالجملة من وتبدل 

،  

  .وكالمها مجلة ,  األوىل) أمدّكم ( الثانية بدل من ) أمدّكم ( فـ 
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      :  كما في قوله تعالى, تبدل اجلملة من االسم املفردو 

 
 
  . ) اإلبل( بدل من االسم املفرد  ) كيف خلقت(  فجملة 

  

  

  

  

  

  

  .جاء أخوك حممٌد  : اإلعراب

  .فعل ماٍض مبين على الفتح : جاء 

  ) الكاف(فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ، وهو مضاف ، وضمري املخاطب :  أخوك

  .مضاف إليه  جرّ  الفتح يف حملِّ  مبين على         

   .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة من كّل بدل كّل : محمٌد 

  .ِه َهْديِ  نِ آانتفعت بالقر 

  ضمري رفع :  التاء، و التَّصاله بالتاء املتحركة فعل ماٍض مبين على السكون : انتفعت 

  .فاعل مبين على الضم يف حمل رفع متصل            

  .الباء حرف جّر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب : بالقرآِن 

  .الظاهرة  ةاسم جمرور بالباء وعالمة جرّه الكسر : القرآن 

  )هاء الغيبة ( بدل اشتمال جمرور وعالمة جره الكسرة ، وهو مضاف ، والضمري :  َهْدِيهِ 

  .مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليه         
    

                                          

 األحرُف اْلُمَشبـََّهُة بِاْلِفْعلِ                                        

  

  )للتََّمينَّ ( لَْيَت )  ِلْالْسِتْدرَاكِ ( َلِكنَّ )  لِلتَّْشِبيهِ ( َكَأنَّ )  لِلتَّْأِكيدِ ( أنَّ و ، إنَّ : معناها 
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 .                ) للتـََّرجَّي( َلَعلَّ  

) ليت ( ، أما التَّمين  يكون فيما ُميِْكُن حصوله) لعلَّ ( التـََّرجَّي :  ، ولعلَّ  الفرق بين ليتَ 

.، وغري املمكن  هُحُصولُ  فيكون لِْلُمْمِكنِ   

                        .    ، وترفع اخلرب  تنصب االسم:  عملها                          

:  أحكامها  

.                              كأنَّ شيئاً مل حيدث : حنو  ،ن امسها نكرة جيوز أن يكو  -أ  

  .، وشبه مجلة  ، ومجلة فعلية وامسية خربها يكون مفردا - ب

    : وقوله تعالى    :قوله تعالىنحو 

 

:وقوله تعاىل 
         

فوَق الطائَر  إنَّ . يف الفصِل إنَّ الطالَب 

  . الشجرِة 

، وال  غفوٌر إنَّ اهللاَ : ؛ فال جيوز قولك  ، وال على امسها ال جيوز  أن يتقدم خربها عليها - ج

.إنَّ غفوٌر اَهللا  :جيوز   

.  ، واسمها معرفة  يجوز أن يتقدم خبرها إذا كان شبه جملة   

 قـُُلوبَِنا ِإنَّ يف:  وحنو قولك            : قوله تعاىل حنو

   .اإلمياَن 
  

. واسم إنَّ نكرة ، يجب تقديم الخبر إذا كان شبه جملةو   

:قوله تعاىل  حنو
 

      
:وقوله تعاىل 

 
 

  
 

 
  

  .  الَقْلِب إمياناً يف إنَّ : وحنو قولك 
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.عليها  اْلِوقَايَةِ  دخوُل نُونِ   

. َأنَّ ، وكَ  ِكنَّ جيوز دخول نون الوقاية على إنَّ ، وأنَّ ، ولَ   

. نَِّين، وَكأينِّ َكأَ  -لكنَّين ، ولكينِّ  -أنَّين ، وأينِّ  -إنَِّين ، وإينِّ : تقول   

.فَيِقلُّ دخول نون الوقاية عليها  لعلَّ ، وأما  اِدراً نفال حتذف منها إال  ليتأما   
 

َعَل الَّ  فـَْعَالءُ  هُ ثُ نـَّ ؤَ ذي مُ َجْمُع َأفـْ  

:؛ تقول  للمذكر واملؤنث)  فـُْعل (ُجيَْمُع على , ء أَفـَْعل الذي مؤنثه فـَْعالَ   

.هؤالِء النََّساُء ُعرٌْج .  هؤالِء الرجاُل ُعرْجٌ . هذه املرأُة َعْرَجاءُ . هذا الَرُجُل أَْعرَُج   

. للرجال والنساء)  ُعْورٌ  (َعْورَاُء , أَْعَورُ . والنساء  للرجال)  بُْكمٌ  (َبْكَماءُ , أَْبَكمُ : وتقول  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

سُ امِ ْلخَ ا سُ رْ الدَّ   

 

َفَعلَ  ابُ ـبَ  ِانـْ  
 

 

  . ىلَ جنَْ اِ ،  عَ طَ قَ نْـ ، اِ  رَ سَ كَ نْ ، اِ  حَ تَ فَ نْـ اِ :  أمثلته من

. النون، و مزة اهل:  الزيادة احرف  

 ألف قبل آخرهزِيَدْت و  ، احلرف الثالث رَ سِ كُ �مزة وصل   كّل فعل بُِدئَ  (ْنِفَعاٌل اِ :   مصدره

.   ِكَسارٌ نْ اِ : َكَسَر نْ اٌع ، اِ ِقطَ نْ اِ :  عَ َقطَ نْـ اِ :  حنو ،)   

.  طَاَوَعةُ ْلمُ ا :معناه   

. َتَح البابُ فَ انْـ فَ  ، فـََتْحُت البابَ  .جاُج َكَسَر الزّ انْ فَ  ، جاجَ الزُّ ُت رْ سَ كَ :  حنو  
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              ) هذا الباب ال يكون إال الزما(                   : المشتقات    

صدرالم  اسم الفاعل  الماضي المضارع األمر 

َفِتحٌ  َفِتحُ نْـ يَـ  انـَْفِتحْ  اْنِفَتاحٌ  ُمنـْ  انـَْفَتحَ  

َقِطعٌ  َقِطعُ  انـَْقِطعْ  اْنِقطَاعٌ  ُمنـْ  انـَْقَطعَ  يـَنـْ

)ْنَجِلي ْلمُ ا (ُمْنَجٍل  َالءٌ    اْجنََلى يـَْنَجِلي اْجنَلِ  اجنِْ
 

:  حنو ، الوصلِ  مزةُ ه تْ فَ ذِ حُ  لِ صْ الوَ  على همزةِ  االستفهامِ  همزةُ  إذا دخلتْ   

نـَْقَطَع احلبُل ؟أَ . َقَطَع اْحلَْبُل انْـ         ؟ َح البابُ تَ فَ نْـ أَ  . انَفَتَح البابُ   
 

  َلْوالَ 

، يقرتن جوا�ا  هي حرف غري جازم، و  رطن معىن الشَّ ، تتضمَّ  تناع لوجودحرف ام: لوال 

.  ) موجود (ره تقدي ، ما بعدها مبتدأ خربه حمذوف بُ رَ عْ يُـ ، و املثبت بالالم   

:  األمثلة  

.  ناَ لْ هِ جلََ ُم لْ لوال العِ      .ا   نَ لْ لَ ضَ لوال اإلسالُم لَ   

.  شيئاً  ناَ فْ رَ ُم ما عَ لْ لوال العِ     .ا     نَ يْـ دَ تَ لوال اهللاُ ما اهْ   

.  خربها، و  أنَّ املصدريّة وامسها جيوز أن تدخل عليها  

لوال ِشدَُّة الربِد خلرجت من البيت : ، والتقدير  ن البيتُت مجْ رَ خلََ لوال أنَّ الربَد شديٌد :  حنو

. 
 

 َلْوَما

. الِعْلُم ما َعَرفـَْنا شيئاً  لوما.  ناَ لْ لَ ضَ لوما اإلسالُم لَ :  تقول ؛) َلْوالَ ( َلْوَما ِمْثُل   

:  لوما اإلسالم لضللنا : اإلعراب  

.  له من اإلعراب حرف امتناع لوجود مبين على السكون ال حمل:  لواللوما ، أو   

. ) موجود (عالمة رفعه الضمة الظاهرة، واخلرب حمذوف تقديره مبتدأ مرفوع و :  اإلسالمُ   

مجلة اجلواب ، و  ى الفتح ال حمل له من اإلعرابالالم حرف جواب وربط مبين عل: للنا لض

. ال حمل هلا من اإلعراب) لضللنا ( من الفعل والفاعل   
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  إعراب اسم اإلشارة نعتا 

:         إذا وقع بعد نعتاً  اإلشارةِ  اسمُ  يـُْعَربُ   

     ؟                                                    هذا من إبراهيمُ : حنو  ، الَعَلم -1

.  اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع نعت:  هذاْ        

                                     .     أرين ساعَتَك هذهِ :  حنو: ف باإلضافة رَّ عَ ْلمُ ا -2

. اسم إشارة مبين على الكسر يف حمل نصب نعت:  هذهِ       

 
 

 

   التـَّْغِليبُ 

. أو تقدمي أحد لفظني على اآلخر ، تفضيل : هو،  التَّغليبُ   

ال النساء والرج: وتقول  ؛ بنايت يدرسونأبنائي و :  تقول ؛ ثِ نَّ ْلُمؤ على ا رُ كَّ ذَ ْلمُ ا بُ لَّ غَ يُـ 

. ُيَصّلون   

. ر تغليباً َجاَء بلفظ املذكَّ ) ، ويصلون  يدرسون (فاخلرب   

. ) القمرو ،  للشمس ( انِ رَ مَ قَ الْ و )  واألم، لألب  ( انِ وَ بَـ األَ :  قوهلمالتغليب أيضاً  نمو   
 

الجملةإلى  الظرف إضافةُ   

ات إبراهيُم يوَم م:  حنو,  يف حمل جرّ  إليه اً مضاف : اجلملة الواقعة بعد الظرف تـُْعَربُ 

؛ ِلوقوعها بعد  يف حمل جرٍّ مضاف إليه)  انكسفت الشمس(  فجملة . مسُ اْنَكَسَفِت الشَّ 

. ) يوم(  الظرف  

ومنه        . ُوِلْدُت يوَم زار الوزيُر اجلامعة.  سافرُت يوَم ظهرِت النتائج:  قولكذلك من و 

  .  ...      : قوله تعاىل 
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سُ ادِ السَّ  سُ رْ الدَّ   

 

فْـتَـَعلَ اِ  ابُ ـبَ   
 

.  ىهَ تَـ نْـ اِ  ، كَ رَ تَـ شْ ، اِ  رَ صَ تَ نْـ ، اِ  عَ مَ تَ جْ اِ :  من أمثلته  

.  التاءاهلمزة ، و :  الزيادة احرف  

.)  زيادة ألف قبل آخره، و  كسُر ثالثه( ْفِتَعاٌل اِ :  مصدره  

. ارٌ ْنِتصَ اِ  :نـَْتَصَر ْجِتَماٌع ، اِ اِ : ْجَتَمَع  اِ :  حنو  

:   من معانيه  

.  وبُ َتألَ الكُ فامْ  ،وبَ مألُت الكُ  .وُت فارتفَع الصَّ  ،وتَ رفعُت الصَّ :  حنو:  طَاَوَعةُ ْلمُ ا -1  

. تَـَلفَ اخْ ،  َتَمعَ ، اجْ  كَ رَ تَـ اشْ : حنو :  َشارََكةُ ْلمُ ا -2  
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: المشتقات  

اسم 

 المفعول

 الماضي المضارع األمر المصدر  اسم الفاعل

) الزم ( كٌ رتَِ ُمشْ   اكٌ رتَِ ِاشْ   كْ رتَِ شْ اِ   كُ رتَِ شْ يَ   كَ تَـرَ شْ اِ    

) الزم ( ) اْلُمْنَتِهي( ُمْنَتٍه    ْنِتَهاءٌ اِ   نـَْتهِ اِ   ِهيتَ نْ يَـ   ىهَ تَـ نْـ اِ    

ْمِتَحانٌ اِ  ُممَْتِحنٌ  ُممَْتَحنٌ  ْمَتِحنْ اِ   ْمَتَحنَ اِ  َميَْتِحنُ    
 

ْبَدالُ اإلِ   

.      آخرَ  حرفٍ  مكانَ  حرفٍ  ْحَاللُ إ : هو،  اإلبدال  

:  القاعدة   

.  ) داالً  (أبدلت تاؤه  ) ، أو زاياً  الً داالً ، أو ذا (إذا كانت فاء افتَـَعل  -1  

  اْذدََكرَ :  رَ كَ ذَ  -اْزَدَحَم :   مَ حَ زَ   -ادََّعى  :ا عَ دَ :  حنو

. ) طاًء ( أبدلت تاؤه  )أو ظاًء , أو طاًء , أو ضاداً  ,صاداً ( إذا كانت فاء افتعل  -2  

. اْظطََلَم :  مَ لَ ظَ  -  عَ اطَّلَ  : عَ لَ طَ  -اْضَطَجَع :   عَ جَ ضَ  -اْصطََفى : ا فَ صَ :  حنو  

 

. )  تاء( أُْبِدَلت الواو  )واواً  (إذا كانت فاء افتعل  -3  

.  اتـََّقى :ى قَ وَ  -اتََّصَل :  لَ صَ وَ :  حنو  

. ِاختََّذَ  : خذَ أ:  حنو ، تُبدل اهلمزة تاء ) مهزة أصلية( وكذلك إذا كانت فاء افتعل   

 
 

ا الُفَجائِيَّةُ ذَ إِ   

. عٍ قَّ وَ تَـ مُ  ْريِ غَ  رٍ مْ أَ  وثَ دَ حُ  يدُ فِ حرف يُ : إذا الفجائية   

جيوز و ) املبتدأ واخلرب ( تدخل على اجلملة االمسية  . ال تأيت إذا الفجائية يف أول الكالم

.  االبتداء بالنكرة بعدها  

:  األمثلة  

.الفصل فإذا املديُر جالٌس  دخلت.  خرجُت فإذا أسٌد بالباب  
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  .ظَنَـْنُتَك ُمدرساً فإذا أنَت طبيٌب 

 .       :  قال تعاىل

        :  اإلعراب

. ، وقيل غري ذلك  وقيل للعطف . زائد للتوكيدحرف : فاء ال  

.  حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب:  إذا الفجائية  

.  على الفتح يف حمل رفع مبتدأ مبينرفع منفصل ضمري :  هي  

.  خرب مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة:  ةٌ حيَّ   

.واجلملة االمسية من املبتدأ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب       

.اجلملة الفعليَّة يف حملِّ رفع نعت : تسعى   

 

 

 

 
 

 َظنَّ 
 

 

.  اخلرب، و  نَّ مفعولني أصلهما املبتدأظَ  بُ صِ نْ تَـ   

 حنو : ظننت الطالبَ  غائبا . فـ ( الطالب) مفعول به أول , و( غائبا ) مفعول به ثانٍ  . 

يف حمل  حينئذ يكون املصدر املؤول، و  املصدريتني) أْن و ، أنَّ ( جيوز أن تدخل ظنَّ على 

.  ظننت أنَّ الطالَب غائبٌ :  حنو ، نَّ مفعويل ظَ نصب َسدَّ َمَسدَّ   

 وقع : ، أي مفعويل ظنَّ  دَّ سَ مَ  دَّ يف حمل نصب سَ  ) ئبٌ الطالَب غاأّن  ( فاملصدر املؤول

يف حمل ) َأْن يرسَب ( ، فاملصدر املؤول  ما ظننت َأْن يرسَب الطالبُ : وحنو . موقعهما 

        : ومنه قوله تعاىل  .مسّد مفعويل ظّن  نصب سدّ 

:وقوله تعاىل    
  

       .  

  :اإلعراب 
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  .قريباً  مٌد االمتحانَ حم نُّ ظُ يَ  *

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  يظنُّ 

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : محمٌد 

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  لمفعول به أوَّ : المتحاَن ا

  .ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة به مفعول : قريباً 

  

  .الُب الطَّ  بَ أن يرسُ  ما ظَنَـْنتُ  *

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

  .فعل ماِض مبين على السكون ال تصاله بالتاء املتحركة : ْنُت نَـ ظَ 

  .ضمري رفع متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل : والتاء 

  .حرف نصب ومصدر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب : َأْن 

  ل املصدر املؤوَّ و وب بَأْن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، صفعل مضارع من:  بَ يرس

  .ظّن  يف حمل نصب سدَّ مسدَّ مفعويل) أن يرسب (          

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  البُ الطَّ 

َباَلَغةِ ْلمُ ِصَيُغ ا  

:  إىل إحدى الصيغ اآلتية ِقلَ نُ  على املبالغةِ  اللةُ الدَّ  الفاعلِ  باسمِ  يدَ رِ إذا أُ   

.ٌب اَأكَّاٌل ، َشرَّ  ؛ َغفَّارٌ ،  وَّابٌ تَـ :  ◌ٌ فـَعَّال -1  

ْيعٌ َعِلْيٌم :  َفِعْيلٌ  -2 .، َبِصٌري ، َقِديٌر  ، مسَِ  

  .؛ َأُكوٌل ، َعُبوٌس  ، َشُكورٌ َغُفوٌر :  فـَُعْولٌ  -3

  .اٌر ، ِمْفرَاٌح ، ِحمْذَ ، ِمْقَداٌم ِمْعطَاٌء :  ِمْفَعالٌ  -4

.، َجزٌِع ، َفرٌِح ، َمزٌِق  ، َفِطنٌ َحِذٌر :  َفَ◌ِعلٌ  -5  
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يهِ فِ  لَ خَ دَ و ,  هُ لَ خَ دَ   

     : منه قوله تعاىلو  . دخلُت املسجدَ ، و  دخلُت الغرفةَ :  قلتَ ,  اناً كَ مَ  إذا كان املدخولُ 

  . ) يف ( راجلحرف  بدونتقول ذلك     

، دخلُت يف اإلسالمِ و  ، انِ ِتحَ دخلُت يف االمْ :  تقولف؛  مكاناً  أما إذا مل يكن املدخولُ   

       :تعاىل قوله ومنه  
  

) . يف ( اجلر  فتقول ذلك حبر    

  

  
  

 

 

 

 
 
 

 

 

عُ ابِ السَّ  سُ رْ الدَّ   

 

َعلَّ  ابُ ـبَ  ِافـْ  
 
   

َوجَّ   عْ اِ ْغبَـرَّ ، ْصَفرَّ ، اِ رَّ ، اِ محَْ اِ : من أمثلته   

.  ضعيفالتَّ و  ، اهلمزة:  الزيادة احرف  

رَاٌر ، اِ اِ  :رَّ محَْ اِ : حنو) كسر ثالثه،وزيادة ألف قبل آخره(ٌل ْفِعالَ اِ : مصدره   . ارٌ ْغربَِ اِ : ْغبَـرَّ محِْ

. ) ، والعيوب هذا الباب يأيت يف األلوان( .  ◌ُ اَلَغةبَ ْلمُ ا:  معناه  

  ) هذا الباب ال يكون إال الزما(                   :المشتقات 
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 الماضي المضارع المصدر  لفاعلاسم ا

ْصِفرَارٌ اِ   )ُمْصَفرٌِر : أصله (  ُمْصَفرٌّ  َفرَّ صْ اِ  َيْصَفرُّ    

)                 ُمْعَوِجٌج  :ه أصل( ُمْعَوجٌّ   ِاْعَوجَّ  يـَْعَوجُّ  ِاْعوَِجاجٌ 
 

 

 
 
 
 
 

َعالَّ  ابُ ـب   ِافـْ
 

َهامَّ   دْ اِ رَّ ، ْصفاَ اِ ِاْمحَارَّ ، :  من أمثلته  

. ضعيفالتَّ ، و  األلفو ،  اهلمزة:  رف الزيادةأح  

يـْرَارٌ  : ِاْمحَارَّ :  حنو, )كسر ثالثه، وزيادة ألف قبل آخره (  اِْفِعْيَاللٌ :  مصدره
.    ِامحِْ  

) . هذا الباب يأيت يف األلوان فقط (.  َباَلَغةْلمُ ا:  معناه  

     
) الزما هذا الباب ال يكون إال(                   :المشتقات   

 الماضي المضارع المصدر  اسم الفاعل

يـْرَارٌ   )ُحمَْمارٌِر :  هأصل( ُحمَْمارٌّ 
◌ُ  ِامحِْ  ِاْمحَارَّ   َحيَْمارُّ

َياضٌّ  َياِضضٌ : ه أصل( ُمبـْ اضٌ اِْبِييضَ  )ُمبـْ َياضُّ    اِبـَْياضَّ  يـَبـْ

 رََأى

  : نوعان رأى

        . لبَ رأيت الطا: ، حنو  تنصب مفعوال واحدا:  ◌ٌ يَّةَبَصرِ   -1

ْلِبيَّةٌ  : مبعىن ( َعِلمَ  ) تنصب مفعولني ، حنو : رأيت العلمَ  نُ وراً  .   2- قـَ

        وحنو : رأى حممٌد احلقَّ  واضحاً  .

مفعول به     مفعول به                                                        

ثَانٍ            أّول                                                          

 

يَّةُ ْصَدرِ ْلمَ َما ا  

.  مبصدر صريح مع ما بعدها لُ وَّ ؤَ اليت تُـ : ما املصدريَُّة ، هي   
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يف حمل جر ) ما انتهت ( املصدر املَؤوَّل  ، ما انتهت الصالة وجدت قلمي بعد: و حن

.  بعد انتهاء الصالة:  مضاف إليه ، والتقدير  

يف حمل جر ) ما يتكلَّم ( املصدر املؤول  ، ة كما يتكلم أهل فرنساأتكلم الفرنسي: حنو و 

.  فرنسا أهلِ  مِ كتكلُّ   :حبرف اجلر الكاف ، والتقدير   

 يف حمل رفع فاعل ، والتقدير)  ما ذهب ( املصدر املؤّول،  َيُسرُّ املرَء ما ذهَب اللََّيايل:  وحنو

.َذَهاُب اللَّيايل  :  

  . بكونكم كافرين: أي        :  ومنه قوله تعاىل

. َلوْ و  , َكيْ و ,  امَ و , وأنَّ ,  أنْ :  هي ,أحرف المصدرو   

  َعَسى

.  ماٍض جامدٌ  فعلٌ  : عسى                    

: معناها  

. يـُْرَجى أن ينجح : ، أي  ينجحَ  نْ أَ  ى الطالبُ سَ عَ :  حنو : يجِّ رَ التـَّ  -1  

.  ُخيَْشى أن ميوت: ، أي  ميوتَ  نْ أَ  ى املريضُ سَ عَ :  حنو:  اقُ فَ شْ اإلِ  -2  
 

:    هاعملُ   

.  خربها فعل مضارع يقرتن بأْن كثريا، و  ، ترفع االسم وتنصب اخلرب كان عملَ  تعملُ   

:  أنوعها  

اَعَسى اهللاُ َأْن يـَْغِفَر لَنَ : ، حنو  رفوعهامبِ أي ال تكتفي :  نِاقَصةٌ  -1
 

  .عسيُت أن أجنح .  

         .َعَسى َأْن أجنَح  .عسى أن يغفر اهللاُ لنا  :، حنو  رفوعهامبِ  أي تكتفي:  تَامَّةٌ  -2

الُب الطَّ       : حنو ,  وذلك إذا تقدم االسم عليها:  َصانُ قْ نـُّ ، وال َمامُ التَّ  نِ يْ رَ مْ األَ  ازُ وَ جَ  -3

:  فيجوز،  ينجحَ  نْ ى أَ سَ عَ   

: حنو ،الب الطعلى بتقدير ضمري مسترت يعود  ذلك، و  اعتبارها ناقصة -أ  

.  ضمري مسترت تقديره هو: اسم عسى  ، عسى أن ينجحَ  البُ الطَّ    

. ضمريالوذلك بعدم تقدير :  ةاعتبارها تامَّ  - ب  

. خربه مجلة عسى مبتدأً  املتقدِّمُ  االسمُ  يف احلالتني يعربُ و   
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:  اإلعراب  

. أن ينجحَ  البُ عسى الطَّ   

. فعل ماض ناقص مبين على الفتحة املقدرة:  عسى  

. اسم عسى مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  الطالبُ   

        . املصدر املؤول يف حمل نصب خرب عسى : أن ينجحَ 

. عسى أن ينجَح الطالبُ    

. فعل ماض تام مبين على الفتحة املقدرة:  عسى  

.  املصدر املؤول يف حمل رفع فاعل عسى:  أن ينجحَ   

                     .ة الظاهرة ضموعالمة رفعه ال مرفوع) ينجح ( فاعل لـ :  الطالبُ 

. الطالُب عسى أن ينجحَ   

. ) عسى أن ينجحَ ( خربه مجلة , عالمة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ مرفوع و :  الطالبُ   

. ) هو (ضمري مسترت تقديره :  جيوز إعرا�ا ناقصة وذلك بتقدير امسها• :  عسى       

.يف حملِّ نصب خربها واملصدر املؤوَّل             

.    فاعلرفع ل يف حمل كون املصدر املؤوَّ ضمري فيالذلك بعدم تقدير و ,وجيوز إعرا�ا تامَّة•  

                                                               
 

    

نُ امِ الثَّ  سُ رْ الدَّ   
 
 
 

اْستَـْفَعلَ  ابُ ـبَ   
 

. َىن غْ تَـ سْ اِ ,  انَ عَ تَـ سْ اِ ,  رَ بَـ كْ تَ سْ اِ ,  جَ رَ خْ تَ سْ اِ :  من أمثلته  

. اءالتَّ ، و  ني، والسِّ  اهلمزة:  أحرف الزيادة  

.  ) زيادة األلف قبل اآلخر، و  كسر الثالث( ِاْسِتْفَعاٌل :  مصدره  

. اْسِتْغَفاٌر  :اْستَـْغَفَر اْسِتْغَناءٌ ، : اْستَـْغَىن  اْسِتْكَباٌر ،:  اْسَتْكبَـرَ : حنو   

:  من معانيه  
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.  دايةَ اهلِ و  ، طََلَب املغفرةَ : أي  ، ، واْستَـْهَدى اْستَـْغَفرَ :  ، حنو بُ لَ الطَّ  -1  

ُروَرةُ  -2 .َصاَر َحَجراً : ، أي  نيُ اْسَتْحَجَر الطِّ : ، حنو  الصَّيـْ  

. َتَشبـََّهْت بالرَُّجلِ : ، أي  ْرأَةُ ْلمَ اْستَـْرَجَلِت ا: ، حنو  التََّشبُّهُ  -3  

:المشتقات   

اسم 

ولالمفع  

 الماضي المضارع األمر المصدر  اسم الفاعل

ْسِتْخرَاجٌ اِ  ُمْسَتْخرِجٌ  ُمْسَتْخرَجٌ  ْسَتْخرِجْ اِ   ْسَتْخرِجُ يَ   ْسَتْخرَجَ اِ    

ْسِتْهَداءٌ اِ  ُمْستَـْهدٍ  ُمْستَـْهًدى ْستَـْهدِ اِ   ْستَـْهَدىاِ  َيْستَـْهِدي   

) الزم ( ْسَتِعذْ اِ      ْسِتَعاَذةٌ اِ  ُمْسَتِعْيذٌ   اذَ عَ تَـ سْ اِ      ِعيذُ َيْستَ        

افيةِ النَّ  )ال ( ـ ي بِ الماضِ  يُ فْ نَـ   

  :كما يف قوله تعاىل  ، اهَ ارُ رَ كْ تَ  النافية وجبَ  ) ال( ـ املاضي ب إذا نُِفيَ 
  

 

  .  ال أكلُت وال شربتُ :  حنو قولكو   

ةِ يَّ الِ حَ الْ  على الجملةِ  دْ قَ  دخولُ   

: حنو ، دخلت معها قد ُمْثَبتٌ  لها ماضٍ مجلة فعلية فععلى  احلال دخلت واوإذا   

: وحنو ،  يف حمل نصب حال) قد ركع اإلماُم  (لة مج . اإلمامُ  دخلُت املسجَد وقد ركعَ  

  .رَس ُس الدَّ ت الفصل وقد شرح املدرِّ دخل

المضارعِ  الفعلِ  بُ اصِ وَ نَـ   

: هي,  عل املضارع أربعة أحرفنواصب الف  

نْ أَ  -1  

: ، تقدير املصدر  أُريُد أْن أشربَ :  حنو,  استقبالو ,  ومصدر,  حرف نصب: َأْن   

.أريُد الشُّْرَب   

:وحنو قوله تعاىل 
 

        
  .يريُد اهللاُ التوبَة عليكم :  والتقدير
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-2 َلنْ   

 :، وحنو قوله تعاىل  لن تذهَب معي:  حنو,  استقبالو ,  ونفي,  حرف نصب: َلْن 

        .  

َكيْ   -3  

، فإن مل تقرتن �ا فهي  يل كثريالِ عْ ، تقرتن بالم التـَّ  واستقبال,  مصدرو ,  حرف نصب:  َكيْ 

.  ةٌ رَ دَّ قَ مُ      

.  ) الَ يْ كَ لِ ( وتكتب هكذا  ، افيةالنَّ  ) ال( قد تتصل �ا   

:  األمثلة  

.جئُت للتعلُِّم  :، التقدير  مَ جئت لكي أتعلَّ   

   .  : ومنه قوله تعاىل .ُت لكيال أرسبَ ِاْجتَـَهدْ .  مَ كي أتعلَّ   تُ ئْ جِ : وحنو

. مَ لكي أتعلَّ جئُت  : اإلعراب  

جاء فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بالتاء ، والتاء ضمري رفع مبين على :  جئت

  .الضم يف حمل رفع فاعل 

.ال حمل له من اإلعراب  حرف جر مبين على الكسر:  الالم  

.  ال حمل له من اإلعراب لسكونمبين على احرف نصب ومصدر :  كي  

املصدر املؤول ، و  فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  مَ أتعلَّ   

. يف حمل جر) م كي أتعلَّ (  

نْ ذَ إِ  -4  

.  استقبال، وجزاء ، و  ، وجواب حرف نصب: ِإَذْن   

: شروط عملها  

.  اجلوابِ  مجلةَ  رَ دَّ صَ تَ تَـ  نْ أَ  -1  

.  النافية)  ال (، أو  ، إال القسم بني الفعل فاصلٌ بينها و  لَ صِ فْ أن ال يَـ  -2  

. أن يكون زمن الفعل االستقبال -3  



 32

.ك أنتظرَ  إذن .غداً سأزورك  : وتتحقق هذه الشروط يف حنو  

 الـ الفصل ب (إذن ال أخرَج من البيت : جيوز و )  الفصل بالقسم (ك أنتظرَ  إذن واهللاِ  : وجيوز

  . ) النافية

.  يتحقق شرط من الشروط السابقة مل تعمل النصب فإذا مل  

.  ألن إذن غري متصدرة؛  بالرفع:  أنا إذن أنتظُرك:  حنو  

.  ال النافية، أو  ألن الفاصل ليس القسم؛  بالرفع:  إذن أنا أنتظُرك  

.  ألن زمن الفعل احلال؛  بالرفع:  ك اآلنإذن أنتظرُ   

.أنتظَرك  إذنْ  :إلعراب ا  

.ب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب حرف نص: إذْن   

فعل مضارع منصوب بإذن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، والفاعل ضمري : أنتظَرك   

) .أنا ( مسترت ، تقديره             

.ه بضمري نصب متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول : وكاف المخاطب   

      
.أنتظَرك  اهللاِ وَ  إذنْ   

.صب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب حرف ن: إذن   

.ال حمل له من اإلعراب  فتحالواو للقسم حرف جر مبين على ال:  واهللا  

.اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ) اهللا ( ولفظ اجلاللة          

. ةٌ يَّ اضِ رتَِ اعْ  ومجلة القسم ال حمل هلا من اإلعراب ؛ أل�ا مجلةٌ           

. قَ السَّابِ  اإلعرابَ  بُ رَ تـُعْ : ك أنتظرَ   
 
 

ي َجَعلَ انِ عَ مَ   

: هي ،  ◌ٍ معان ِلَجَعَل أربعةُ   

 1- معىن َصيـَّرَ  ، حنو : جعل اهللا اخلمرَ  حراماً  ، جعلت املاءَ  ثلجاً  .

          : ، حنو قوله تعاىل نَّ ظَ  عىنم -2

  .  مفعولينوهي بهذين المعنيين تنصب ؟  أجعلتين مديراً :  حنو قولكو 
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. رسَ ُس َيْشرَُح الدَّ جعل املدرِّ :  حنو ، تعمل عمل كان ، من أفعال الشروع -3  

.  خرب جعلنصب يف حمل  ) يشرح( مجلة و ,  اسم جعل مرفوع)  سُ املدرِّ ( ـ ف  

   . اهلواءَ  اهللاُ  جعلَ :  ، حنو ينصب مفعوال واحدا امٌّ وهو فعل تَ :  ◌َ دجَ وْ أَ  عىنم -4

  .      :ومنه قوله تعاىل 
  

ْتُح يَاِء المتكلَّم  فـَ

 ، وُدنـَْيْايَ  َعَصْاَي ، وفـََتْايَ :  ، حنو ساكنةٌ  ه ألفٌ آخرُ  مع اسمٍ  توحةً مف مِ املتكلِّ  ياءُ  تكونُ  -1

.  

.ُت َعيـَْينَّ ، وَيَديَّ لْ سَ غَ : ، حنو  كذلك مع اسم آخره ياء ساكنة  مفتوحةً  وتكونُ  -2  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

عُ اسِ التَّ  سُ رْ الدَّ   

  

َدةُ اْلُمَجرََّدُة ، واْلَمزِي بَاِعيَّةُ األفعاُل الرُّ   
 

 

 أَ وَّ الً  : الفعلُ  الرُّ بَ اعِ يُّ  ا�رَّ دُ  ، له بابٌ  واحدٌ  هو : بَ ـاُب فـَْعَللَ  .
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.  ثـََر ، زَْلَزَل ، َوْسَوسَ َدْحرََج ، بـَعْ :  من أمثلته  

. زَْلزَلٌَة ، و  ْلزَالٌ زِ  :زَْلَزَل : فـَْعَلَلٌة ، حنو ِفْعَالٌل ، و :  مصدره  

:المشتقات   

اسم 

 المفعول

 الماضي المضارع األمر المصدر  اسم الفاعل

 بـَْعثـَرَ  يـُبَـْعِثرُ  بـَْعِثرْ  بـَْعثـََرةٌ  ُمبَـْعِثرٌ  ُمبَـْعثـٌَر  

) الزم ( ِوْسَواسٌ و ،ْسَوَسةٌ وَ  ُمَوْسِوسٌ   سَ وَ سْ وَ  يـَُوْسِوسُ  َوْسِوسْ    
 

:  وهو نوعان ، يدُ زِ مَ الْ  يُّ اعِ بَ الرُّ  الفعلُ :  ياً انِ ثَ   

.  مزيد حبرف واحد -1  

. مزيد حبرفني -2  
 

: هو،  واحدٌ  له بابٌ ،  واحدٍ  بحرفٍ  المزيدُ  - 1  

تـََفْعَللَ  ابُ ـبَ   

.  تـَزَْلَزَل ، تـََوْسَوسَ َتَدْحرََج ، تـَبَـْعثـََر ، :  من أمثلته  

.  لهوَّ اء يف أَ التَّ :  حرف الزيادة  

.  َتَدْحرُجٌ : َتَدْحرََج  : حنو) ّم ما قبل آخره ض(  تـََفْعُللٌ :  مصدره  

.فـََتَدْحَرَجِت الكرُة  ، َدْحَرْجُت الكرةَ  : ، حنو ◌ُ المطاوعة:  معناه  

 

 

)هذا الباب ال يكون إال الزما (                    :  المشتقات  

 الماضي المضارع األمر المصدر  اسم الفاعل

ُمَتبَـْعِثرٌ    ثـَرْ تـَبَـعْ  تـَبَـْعثـُرٌ   بَـْعثـَرَ تَـ  يـََتبَـْعثـَرُ    

 تـَزَْلَزلَ  يـَتَـزَْلَزلُ  تـَزَْلَزلْ  تـَزَْلُزلٌ  ُمتَـزَْلزِلٌ 
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: ، له بابانِ  بحرفينِ  المزيدُ  -2  

َلَل اُب اِ ـبَ  -أ َعنـْ فـْ  

.  قـَْعْنَسسَ فـَْرنـَْقَع ، اِ ْحَرْجنََم ، اِ اِ :  من أمثلته  

. ون النُّ و  ، اهلمزة:  الزيادة احرف  

. نـَْقاعٌ ْفرِ اِ  :فـَْرنـَْقَع اِ :  حنو )آخره قبل ، وزيادة ألف  كسر ثالثه(  ْنَاللٌ ْفعِ اِ :  مصدره  

. عُ ابِ صَ فافـَْرنـَْقَعِت األَ  ، عَ ابِ صَ فـَْرقـَْعُت األَ :  ، حنو ◌ُ طَاَوَعةْلمُ ا:  معناه   

. فَاْحَرْجنََمِت اإلبلُ  ، لَ َحْرَمجُْت اإلبِ : وحنو   

 

  ) ا الباب ال يكون إال الزماهذ(                     : المشتقات

 الماضي المضارع األمر المصدر  اسم الفاعل

مٌ   ُحمَْرجنِْ ْجنَامٌ ْحرِ اِ   مْ اِ   ْحَرجنِْ مُ َحيَْرجنِْ   ْحَرْجنَمَ اِ    

نـَْقاعٌ ْفرِ اِ  ُمْفَرْنِقعٌ  فـَْرْنِقعْ اِ   فـَْرنـَْقعَ اِ  يـَْفَرْنِقعُ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

َعَللَّ بَ  - ب ـاُب افـْ  

.  ، اِْقَشَعرَّ ، ِاْمشََأزَّ  ِاْطَمَأنَّ :  من أمثلته  

.ضعيف ، والتَّ  اهلمزة:  الزيادة احرف  

ئـْزَازٌ  :ِاْمشََأزَّ :  حنو )، وزيادة ألف قبل آخره  كسر ثالثه(  اِْفِعْلَاللٌ :  مصدره .  ِامشِْ  

. ةُ غَ الَ بَ ْلمُ ا:  معناه  
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  ) إال الزماً هذا الباب ال يكون (                    :  المشتقات

 الماضي المضارع األمر المصدر  اسم الفاعل

َنانٌ  ُمْطَمِئنٌّ   ِاْطَمَأنَّ   َيْطَمِئنُّ  ِاْطَمِئنَّ  ِاْطِمئـْ

ْقِشْعرَارٌ اِ  ُمْقَشِعرٌّ  ْقَشِعرَّ اِ    اِْقَشَعرَّ  يـَْقَشِعرُّ  

 َضِميُر الَفْصلِ 

.  ما هو تابعٌ ، و  بني ما هو خربٌ  لِ صْ فَ لْ ى به لِ تَ ؤْ ، يُـ  نفصلٍ مُ  رفعٍ  ضمريُ   ضمُري الفصلِ  : 

.  لُ دَ بَ الْ ، و  تُ عْ النـَّ : ابع هنا واملراد بالتَّ   

:  شروطه  

. طابق ما قبله أن يُ  -2                  .  الً منفص رفعٍ  ضمريَ  أن يكونَ  -1  

.  ما بعده أن يكونا معرفتني، و  شرتط يف ما قبلهيُ و   

:  فائدته  

. أن يكون ما بعده خرباً  إلزامُ  -3             .  أكيدُ التَّ  -2             .  رُ صْ احلَْ  -1  

. له من اإلعراب  ال حملَّ :  إعرابه  

:  األمثلة  

. أولئك ُهنَّ املؤمناُت . أولئَك ُهُم الفائزون . فاطمُة ِهَي الفائزُة .  حُ اجِ النَّ  وَ هُ  حممدٌ   

:  توضيح  

اخلَرب  ، وجاز إعرابه نعتاً على اعتبار أنّ  خرباً  ، جاز إعراب الناجح حممٌد الناجحُ : إذا قلت 

ال  ، صار إعراب الناجح خرباً  حممد هو الناجح: ، وقلت  فإذا أدخلت ضمري الفصل. آٍت 

.غري   

اءِ الفَ  امَ قَ مَ  ةِ إذا الفجائيَّ  إقامةُ   

  جيوز إقامة إذا الفجائية مقام .لة امسية وجب اقرتانه بالفاء إذا كان جواب الشرط مج

  .           : قوله تعاىل كما يف,  لفاءا

  .            : قوله تعاىلو 
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  ) .إْن ، أو إذا ( ، وأن تكون أداة الشرط  ُيشرتط أن يكون اجلواب مجلة امسّية *

  فِ طْ عَ الْ  على حروفِ  االستفهامِ  همزةِ  دُّمُ قَ تَـ 

..  : قوله تعاىل حنو  ، تتقدم مهزة  االستفهام على حروف العطف
 

   

   .  ..      :وقوله تعاىل 

      : كما يف قوله تعاىل  ، عن حروف العطف رُ خَّ أَ تَ تَ �ا فَـ اأما أخو 

 ؟  كيف حصل ذلك؟ و  وهل هذا جائز : حنو قولكو   
  

ةُ يَّ فِ رْ الظَّ  ةُ يَّ رِ دَ صْ ْلمَ ا امَ   

 ما املصدريَّة الظَّرفيَّة ،  . ةفيَّ ر على الظَّ اللة مع الدَّ مبصدر صريح  لُ وَّ ؤَ اليت تُـ  : هي

  . ◌َ إطاعيت اهللا ةَ دَّ مُ  : أي " مْ يكُ فِ  اهللاَ  تُ عْ طَ ا أَ  مَ وِين يعُ طِ أَ "  : حنو قول أيب بكر رضي اهللا عنه

  . مدة بقاء العامل: ، أي  املَُ عَ الْ  يَ قِ ما بَ  سيبقى اإلسالمُ  : وحنو قولك

. هصاحبِ  انِ يَ تْـ إِ  مِ دَ مدة عَ : أي  ، ها مل يأِت صاحبُ م على هذا الكرسيَّ  سأجلسُ  : وحنو  

:وكما يف قوله تعاىل 
 

        .   

       :اإلعراب 
  

  .كون ال حمل له من اإلعراب على السُّ  مبينٌّ  مصدرٍ  حرفُ : ما 

  . سم داميف حمل رفع اوالتاء كون التصاله بالتاء ، على السُّ  مبينٌّ  ماٍض ناقصٌ  فعلٌ : ُت مْ دُ 

  .خرب دام منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : حي�ا 

  .يف حمل نصب مفعول فيه ) ما دمت َحي�ا ( واملصدر املؤوَّل        

  فِ عَّ ضَ مُ الْ  لفعلِ في ا امِ غَ دْ اإلِ  كَّ فَ  ازُ وَ جَ 

. ، وفي األمر منه ف المجزومالفعل المضارع المضعَّ يف  اإلدغامِ  فكُّ  جيوزُ   

.  مل َيْشُددْ  :؛ فتقول  َفكُّ اإلدغامجيوز ، و  َيُشدَّ  ملَْ  :حنو   

  . اُْشُددْ  :وز جيُشدَّ ، و  :وحنو 
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   .     : وقوله تعاىل       :ومنه قوله تعاىل
  

يَّةيضِ عِ التَّبْ  نْ مِ   

، وهي حرف  يَّةيضِ عِ بْ التَّ  هذه ِمنْ  : ا رزقناهممَ  نْ مِ       : قال تعاىل

  .جر 

. بعض الذي رزقناهم : أي) رزقناهم  ِممَّا ( فمعىن  

ومنه قولك : ِمَن الطُّ الِب َمْن يعرف اإلنكليزيَّة ، أي : بـَْعُضهم يعرِ ف اإلنكليزية ، وحنو : 

 أنت ِمن أحسنِ  الطُّ البِ  أدباً  .
 

لِّمِ َتكَ ْلمُ ا إلى ياءِ  َضافُ ْلمُ ى اَنادَ مُ الْ   

: هي,  يائه مخسة أوجهتكلم جيوز يف املنادى املضاف إىل ياء امل  

. هذا هو األكثرو  . مِ ، ويا قـَوْ  بِّ يا رَ  : حنو,  حذف الياء مع بقاء الكسرة -1  

. لمن األوَّ  وهذا أقلُّ  . ِميْ ، ويا قـَوْ  يبِّْ يا رَ  : حنو,  إثبات الياء ساكنة -2  

. ابقمن السَّ  هذا أقلُّ و  . ِميَ يا قـَوْ و ،  يبَِّ يا رَ  : حنو,  إثبات الياء مفتوحة -3  

  ؛جيوز أن تلحقها هاء السَّكت عند الوقفو  . َماويا قـَوْ  ، بَّايا رَ  : حنو,  ألفا قـَْلُب الياء -4

. َماهْ ، ويا قـَوْ  بَّاهيا رَ  :  فتقول 

.َم ، ويا قـَوْ  بَّ يا رَ  : حنو,  ُيْستَـْغَىن عنها بالفتحةو ,  األلفِ  فُ ذْ مث حَ ,  قـَْلُب الياء ألفا -5  
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ْلَعاِشرُ ُس ارْ الدَّ   

 

رُ ائِ مَ الضَّ   

 

  . نيابة عن األمساء, أو الغائب ،أو املخاطب ،ألفاظ موضوعة للكناية عن املتكلم :مائرُ الضَّ 

  . االختصار : فائدتها

: تنقسم الضمائر إىل قسمني : أنواعها  

ُمْسَتِرتَةٌ  ضمائرُ  - ب                  . ٌ◌ بَارَِزة ضمائرُ  -أ  

:ُة إىل قسمني زَ قسم الضمائر الَبارِ تن  

. ةٌ لَ صِ فَ نْـ مُ  ضمائرُ  -ب                   ُمتَِّصَلةٌ  ضمائرُ  -أ  

 

  ةُ لَ صِ تَّ ْلمُ ا رُ ائِ مَ الضَّ :  الً وَّ أَ 

             )  إالَّ  (بعد  عُ قَ وال تَـ ,  �ا يف النطق أُ دَ بْ اليت ال يُـ  : هي الضمائُر املتَّصلة ،  

    . رأيُتهُ  : اهلاء يف قولككالتاء ، و 

 تنقسم الضمائر املتصلة باعتبار موقعها اإلعرايب إىل ثالثة أقسام ، هي : 

: هي و ,  رفعٍ  ضمائرُ  -أ  

  . َتُ◌◌ِ بْ هَ ذَ  : حنو,  التاء املتحركة -1

  .، اْذَهُبوا  ، َيْذَهُبونَ  وابُ هَ ذَ  : حنو,  واو اجلماعة -2

  .، اْذَهَبا  انِ بَ هَ ذْ ، يَ  ابَ هَ ذَ  :حنو ,  ألف االثنني -3

  . ، اْذَهِيب  نيَ بِ هَ ذْ تَ  : حنو,  ياء املخاطبة -4

  .ْنبَ ، اْذَهْنبَ هَ ذْ يَ  ، ْنبَ هَ ذَ  : حنو,  نون النسوة -5

َناهَ ذَ  : حنو,  ِمنياْلُمَتَكلِّ نا  -6   . بـْ
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:  هي و ,  نصبٍ  ضمائرُ  - ب  

  . ، َيْسأَُلِىن ، اْسأَْلِين  َسأََلِين  : حنو,  مياء املتكلّ  -1

  .، َيْسأَُلَك  َسأَلكَ  : حنو,  بخاطَ كاف امل  -2

  .، َيْسأَلُُه ، اْسأَْلُه َسأََلهُ  : حنو,  هاء الغائب -3

.ْلَنا ، َيْسأَلَُنا ، اْسأَ  اأَلَنَ سَ  : حنو,  اْلُمَتَكلَِّمنينا  -4  

:وهي ,  جرٍّ  ضمائرُ  - ج  

.يل ،  كتايب : حنو,  مياء املتكلّ  -1  

  . لك،  كتابك  : حنو,  بكاف املخاطَ   -2

  .له ،  كتابه  : حنو,  هاء الغائب -3

.لنا ،  كتابنا  : حنو,  اْلُمَتَكلَِّمنينا  -4  

  

  ةُ لَ صِ فَ نْـ ْلمُ ا رُ ائِ مَ الضَّ  : ياً انِ ثَ 

.) إالَّ ( بعد  عُ قَ ، وتَـ  قِ طْ اليت يـُْبَدأُ �ا يف النُّ  : هي     الضمائُر املنفصلُة ، 

  .رأيُت إال ِإيَّاَك ا م :، وحنو  أنت كسالنأنا جمتهد و  :حنو 

  :إىل قسمني مها باعتبار موقعها اإلعرابي تنقسم الضمائر املنفصلة 

: هي و ,  رفعٍ  ضمائرُ  -أ  

.  حننو ،   أنا : ماملتكلَّ  -1  

  . ُنتَّ نْـ أَ و ، مْ تُ نْـ أَ و ا ، مَ تُ نْـ أَ و  ، َت◌ِ نْ أَ  : باملخاطَ  -2

  . نَّ هُ و ،  مْ هُ و ا ، مهَُ و  ، يَ هِ و ،  وَ هُ  : الغائب -3

: هي و ,  نصبٍ  ضمائرُ  - ب  

  . ايَّانَ ، إِ  يَّايَ إِ  : ماملتكلَّ  -1

  . نَّ يَّاكُ ، إِ  مْ يَّاكُ ا ، إِ مَ كُ ِإيَّا ،   يَّاَك◌ِ إِ  : باملخاطَ  -2

  . نَّ يَّاهُ ، إِ  مْ يَّاهُ ا ، إِ يَّامهَُ ا ، إِ يَّاهَ ، إِ  يَّاهُ إِ  : الغائب -3

. ُمتَِّصَلةً ال تأتي إالَّ  الجرِّ  ضمائرُ   
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  رِ ائِ مَ الضَّ  بُ تَ رُ 

  :هي  ، بٍ تَ رُ  ثالثُ  مائرِ للضّ 

  . بُ ائِ غَ الْ  -3              بُ اطَ خَ ْلمُ ا -2            مُ لِّ كَ تَ مُ الْ  -1

 

: المنفصلِ  صبِ النَّ  بضميرِ  اإلتيانِ  مواضعُ   

:جيب استعمال ضمري النصب املنفصل يف املواضع اآلتية   

: و قوله تعاىلحن,  إذا تقدم املفعول به على عامله -1
 

   :وحنو قولك     

   .يَّاَي َتْسَأُل ؟ إأَ 

  . اهُ يَّ إِ و  كَ تُ يْـ أَ رَ  : حنو,  إذا وقع الضمري بعد حرف العطف -2

  . يَّاكَ إالَّ إِ  ما رأيتُ  : حنو)  إالّ  (إذا وقع الضمري بعد  -3

.  يَّاهُ إِ  هُ تُ يْ طَ عْ أَ  : حنو,  إذا وقع الضمري بعد ضمري نصب متصل -4  

 إن شاء اهللا ا غداً انَ يَّ إِ  يرِ املدِ  زيارةُ  :حنو,  إىل فاعله يفَ ضِ ملصدر أُ ذا وقع الضمري مفعوال إ -5

 ؛ ألنَّ  مفعول به عامله املصدر :وِإيَّانَا  )وهو فاعل يف األصل (  ُمضاف إليه : ريفالمد .

  .غداً إن شاء اهللا  رُ املدي انَ يـَُزورُ  :؛ إذ أصل اجلملة  هِ لِ عْ َل فِ مَ ُل عَ مَ عْ يَـ  املصدرَ 

 

: لِ صْ فَ الْ وَ  ، لِ صْ وَ الْ  مُ كْ حُ   

 ,  بينهما وجب الفصل , كان الضمريان من رتبة واحدةو  ، إذا اجتمع ضمريان للنصب 

.، هي رتبة الغائب  ؛ ألن الضمريين من رُتبة واحده جيب الفصل هنا ، اهُ يَّ إِ  هُ تُ يْ طَ عْ أَ  : حنو  

(         اهُ يَّ إِ  كَ تُ يْ طَ عْ أَ  :و حن،  الوصلفيجوز الفصل و تلفة ن من رتبة خمأما إذا كان الضمريا

 ب، فاألول للمخاطَ  ألن الضمريين من رتبة خمتلفة)  لِ صْ وَ الْ بِ (  هُ كَ تُ يْ طَ عْ أَ  :جيوز و ) َفْصل الْ بِ 

.الثاين للغائب و ،   
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رَ شَ ي عَ ادِ ْلحَ ا سُ رْ الدَّ   

 
 

قُ لَ طْ ْلمُ ا ولُ عُ فْ مَ الْ   
 
 

.ِ◌ هظِ فْ من لَ  لٍ عْ فِ  َكُر بعدَ يُذْ  رٌ دَ صْ مَ  : لقُ المط المفعولُ   

:أنواعه   

  .نيٌَّ لعدد الفعل ُمبَـ  -3             .ُمبَـنيٌَّ لنوع الفعل  -2             .لفعله  دٌ ُمؤَكِّ  -1

.عن فعله  بٌ ائِ نَ  مصدرٌ  -4  

. منُت نوماً  . أكلت أكالً  . فهمت الدرس فهماً  : د لفعلهفمثال المؤكِّ   

   .       : قوله تعاىل ومنه

فهمُت املسألَة فـَْهَم  .ْكَل اجلَاِئِع أَ أكلُت .  جيداً  فهمت الدرس فهماً  : ن للنوعبَـيَّ ْلمُ ومثال ا

  .        :ومنه قوله تعاىل  .الُعلماِء 

.ة ، كما ترى يف األمثل ، أو مضافاً إليه وهذا النوع ال بُدَّ أن يكون ما بعد املصدر ِصفةً   

. اتٍ عَ بَـ أو طَ  ، ْنيِ تَـ عَ بْـ أو طَ  ، ةً عَ بْـ طبعت الكتاب طَ :  ن للعددبيَّ ْلمُ ومثال ا  

  . اتٍ دَ جَ ، أو سَ  ْنيِ تَـ دَ جْ ، أو سَ  ةً دَ جْ وسجدت هللا سَ 

سبحاَن اِهللا ، :؛ وحنو ، وشكراً  مهالً ، وصرباً ، ومحداً  : ومثال النائب عن فعله  

.مسعاً وطاعًة : ، وحنو ، ولَبـَّْيَك  وَمَعاَذ اهللاِ    

لِ امِ عَ الْ  فُ ذْ حَ   

در لتأكيد صباملء ؛ ألنه إمنّا جي ال جيوز حذف عامله : المفعول المطلق المؤكد لفعله

  .، وتقويته  معىن عامله

.  فيجوز حذف عاملهما بشرط الداللة عليهما ، والعدد أما المبين للنوع  

  : ، أي وراً رُ بْـ ا مَ ج� حَ  :، وحنو  كاً مبار  قدوماً  قدمتَ  : أي ، كاً اَر بَ مُ  وماً دُ قُ  : حنو

، وحنو  قرأته قراءتني :، أي  كم قراءًة قرأَت الدرَس ؟ ِقرَاَءتـَْنيِ   :وحنو ،  ربوراً مَ  جا� حَ  تَ جْ جَ حَ 

  .سجدَت ؟ َسَجَداٍت  كم سجدًة هللا:
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رِ دَ صْ ْلمَ ا نِ عَ  بُ ائِ النَّ   

  . نائبا عن المصدر مفعوال مطلقاً  بُ رَ عْ يُـ فَـ ،  ينوب عن املصدر ما يدل عليه

:وينوب عن المصدر ما يلي   

. مضافة إىل املصدر)  يٍّ و أَ ,  ضٍ عْ بَـ و ،  لٍّ كُ (  ألفاظُ  -1  

 حنو : فهمتُ  الدرسَ  كُ لَّ  الْ فَ هْ مِ  . فهمتُ  الدرسَ  بَـ عْ ضَ  الفهمِ  . أَ يَّ  فَـ هْ ٍم فهمَت الدرسَ  ؟ 

 ومثلها : كَ مْ  , حنو : كم قراءًة قرأت الدرَس ؟ 

  : مصدرِ ال صفةُ  -2

 حنو : فهمتُ  الدرسَ  جيِّ داً  ، أي : فهماً  جيداً  ، وحنو : ساعدته َأْحَسنَ  املساعدِة .

: هُ عددُ  -3  

:ومنه قوله تعاىل . ضربةً  عشرينضربته :  وحنو ، زياراتٍ  ثالثَ  زرتك : حنو
 

   

     .  

: اقِ قَ تِ في االشْ  يهِ قِ الَ ذي يُ الَّ  لمصدرُ ا -4  

  : ومنه قوله تعاىل . َمجا� ُحبا� اَهللا  ُأِحبُّ  ، اماً سَ تِ ابْ  تُ مْ سَّ بَ تَـ  : حنو
  

  .  

ق فكّل منهما ُمشتق من الفعل ولكنهما يلتقيان يف االشتقا) تبسَّم ( بتسام ليس مصدراً لـ اف

   . ) َبَسمَ  (

روف من ح ه أقلُّ حروفُ  ولكنْ  ،كاملصدرِ   ثِ دَ ، وهو ما دلَّ على احلَْ ِ◌ المصدر اسمُ  -5

،  ُغْسالً َتَسْلُت غْ اوَ  ، ةً لَ بْـ قـَبـَّْلُت ابين قُـ و ,  ةً الَ يت صَ لَّ ، وصَ  ماً الَ مته كَ لَّ كَ :  حنو, املصدر  

فه و ، وحر  درصَدث كاملحلَْ ، ولكنه يدل على ا فاْلَكَالُم ليس مصدراً أصالً  .َعطَاًء  هُ تُ يْ طَ عْ وأَ 

  .؛ ولذلك ُمسَّي اسم مصدر  يَّ لهُثالَثِ  وال ِفْعلَ ) َتَكلُّماً ( أقلُّ من حروف املصدر األصلي 

: اإلشارةِ  اسمُ  -6  

 حنو : أتعامله تلك املعاملةَ  ؟ ضربته هذا الضربَ  ألنه كسالن .

 

 

  : ◌ِ إلى المصدر دُ ائِ العَ  ميرُ الضَّ  -7
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:ومنه قوله تعاىل . غريي هامل يقرأ قرأت قراءةً :  حنو
 

       

    .  

فالضمري يف يقرأها عائد إىل املصدر ( قراءةً  ) والضمري يف ( ال أعذبه ) عائد إىل املصدر   ( 

  .ولذلك يُعرب مفعوال مطلقاً )  اً عذاب

: ُمَراِدفُهُ  -8  

.  سعيدةً  اةً يَ حَ  تُ شْ عِ  . الً ذَ جَ  تُ حْ رِ فَ  . وداً عُ قُـ  تُ سْ لَ جَ  . وفاً قُ وُ  تُ مْ قُ :  حنو  

.وهكذا الباقي ... ِقَيام يف املعىن لِلْ  وُممَاِثلٌ  فٌ ادِ فالوقوف ُمرَ   

 

  أقسام المصدر

.يذكر لبيان عدد الفعل  : ةرَّ ْلمَ ا رُ دَ صْ مَ  -1  

.، وَأْكَلة  ، وَضْربَة ، ورَْكَعة َسْجَدة :حنو )  فـَْعَلة (على وزن  دِ ا�رَّ  الثيِّ من الثُّ  اغُ صَ يُ    

  .َعًة سجدُت ِهللا َسْجَدًة ، وركعُت رَكْ : تقول 

  . يف آخر مصدره األصلي)  تاء (د بزيادة الثي ا�رَّ صاغ من غري الثُّ ويُ 

 حنو :  كَ ربَّ           تَ كْ بِ ريٌ         تَ كْ بِ ريَ ة ◌ٌ . سَ لَّمَ          تَ سْ لِ يمٌ          تسليمةٌ  . 

, بعده ما يدل على العدد رَ كِ يف أصل بنائه ُذ )  بالتاء (إذا كان املصدر األصلي خمتوما 

  .)  واحدة(  ككلمة

 حنو : تَـ رْ مجَْ تُ  الكتابَ  تَـ رْ مجََ ةً  واحدةً  . اسْ تَـ رَ حْ تُ  اسْ رتَِ احَ ًة واحدةً  . أََقْمُت ِإقَاَمًة واحدةً  .

 

  .ه وصفتِ  الفعلِ  ةِ ئَ يْ هَ  لبيانِ  رُ كَ ذْ يُ :  ْلَهْيَئةِ ا مصدرُ  -2

.، وِقتـَْلة  ةْلسَ ، وجِ  ، وِمْشَية ِإْكَلة:  حنو ) ِفْعَلة (د على وزن الثي ا�رَّ صاغ من الثُّ يُ   

 تقول : أكلتُ  ِإْكَلَة اجلَْ اِئعِ  . مَ َشْيُت ِمْشيَ َة األسدِ  . مَ اَت ِميَتًة َحسَنةً  . ومنه قوله تعاىل :

  . ◌ِ دالمجرَّ  الثيِّ الثُّ  من غيرِ  الهيئةِ  اغ مصدرُ صَ ال يُ      

 

. زائدةٌ  يمٌ ه مِ لِ يف أوَّ  هو ما كانَ  : يُّ يمِ ْلمِ ا المصدرُ  -3  
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  : من الثالثي ا�رد على وزنني صاغيُ 

 
  . رِ اآلخِ  صحيحَ  لِ األوَّ  معتلَّ  ، وذلك إذا كانَ  َمْفِعل -أ

  . َمْوِضعٌ  : عَ ضَ وَ  - َمْوِقفٌ  : فَ قَ وَ  -  ْوِعدٌ مَ  : دَ عَ وَ :  حنو

  :، أي  كان عظيماً َمْوِقُفَك معي   : تقولو  ؛ ه حقٌّ اللِ  دُ عْ وَ  :، أي  قٌّ حَ  َمْوِعُد اهللاِ  : تقول

          : ومنه قوله تعاىل . وقوفك معي

   .  

 

  .ليس ِمثَاالً : ، أي  األوَّلِ  وذلك إذا مل يكن معتلَّ  : َمْفَعل - ب

َهجٌ  : جَ هَ نَـ  ، َمْضَربٌ  : بَ رَ ضَ  : حنو   . َمَقاَلةٌ  : الَ قَ  ، َمْنَجاةٌ  :َجنَا  ، َمنـْ

تقول : نَـ هَ جْ ُت َمنـَْهجَ  الصَّ احلني ، وسَ لَ كْ ُت َمْسَلَكُهم ؛ وتقول : الصَّْدُق َمْنَجاةٌ  ، والَكِذُب 

 َمْفَسَدةٌ  . 

    

، وفتح ما قبل ميم مضمومة( ◌ِ مفعولال اسمِ  ةِ نَ د على زِ الثي المجرَّ صاغ من غير الثُّ ويُ   

َقَلبٌ  :حنو )  اآلخر . رَج، وخمُْ  ْدَخلمُ و ،  ىُمْستَـقً و ،  ُجمَْتَمعٌ و ،  ُخمْتَـَلفٌ و ،  ُممَزَّقٌ و ،  ُمنـْ  

   : أي ، يهِ يِ حيُْ  عِ ْر ُمْستَـَقى الزَّ  : تقول؛ و  اْجِتَماُعُهم: ، أي  الِب َخيـْرٌ ُجمَْتَمُع الطُّ  : تقول

           : ومنه قوله تعاىل . يهيِ حيُْ  عْر الزَّ  يُ قْ سَ 

   .      : وقوله تعاىل

  

  

  

  

  

  

  . ضربته عشرين ضربًة     .    ضربته ضربتني .        أكلُت أكالً : إلعراب ا
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  .َة لَ امَ اْلُمعَ  أتعامله هذهِ      .ْهالً مَ .      لَّ الفهمِ فهمت كُ .       داً فهمت جيِّ             

  .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : كال أ

  .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الياء : ضربتين 

  .ق نائب عن املصدر منصوب وعالمة نصبه الياء مفعول مطل: عشرين :  عشرين ضربةً 

  .متييز ذات منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :  ضربةً                    

  .مفعول مطلق نائب عن املصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : داً جيِّ 

  فتحة مفعول مطلق نائب عن املصدر منصوب وعالمة نصبه ال:  كلَّ :  لَّ الفهمِ كُ   

  .الظاهرة ، وهو مضاف                 

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة  : الفهم              

  .نائب عن فعله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  مفعول مطلق: مهال 

  مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول مطلق نائبإشارة اسم :  هذه:  ◌َ المعاملة هذهِ 

  .عن املصدر              

  .بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : املعاملة               

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

رَ شَ ي عَ انِ الثَّ  سُ رْ الدَّ   
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هِ لِ جْ ، أو ألَ  هُ لَ  ولُ عُ فْ ْلمَ ا  
 

. الفعلِ  سببِ  لبيانِ  ذكرُ يُ  مصدرٌ  :المفعول له   

: أحواله  

 1- جمَُ رَّ دٌ  من ( أل ) و اإلضافة ، حنو : جئت رغبةً  يف العلم .

 2- مضاف , حنو : تصدقتُ  ابتغاءَ  مرضاةِ  اهللا .

3- حمَُ ل� ى بـ ( أل ) حنو : ضربتُ  ابين التأديبَ  . وهذا النوع قليل االستعمال ، وجرُّه  كثري ؛ 

.ضربت ابين للتَّأديِب  :تقول   

:اإلعراب   

.منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة له مفعول  :رغبًة   

،  ، وهو مضاف له منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةل مفعو  : ابتغاءَ   

.مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة :  مرضاةِ   

.مفعول له منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  :َب يالتأد  
 

ةُ فَ اطِ عَ ال الْ   

. إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها : معناها  

: شروطها  

. ما ليس جبملة : راد باملفرداملو  ، أن يكون املعطوف مفردا -1  

. أو األمر ، أن تقع بعد اإلجياب -2  

. َة◌َ قرأُت الكتاَب ال الِقصَّ  . جاء حممٌد ال عليٌّ  : بعد اإليجاب وقوعهامثال •   

. احَ فَّ ْوَز ال التـُّ ْلمَ ُكِل ا  . البَ اسأِل املدرَس ال الطَّ  : بعد األمر مثال وقوعها•   

 

 

.عليٌّ جاء حممٌد ال  :اإلعراب   

.فعل ماٍض مبين على الفتح : جاَء   
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.   فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : محمٌد   

.حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  :ال   

.معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  :عليٌّ   
 

يمِ دِ نْ التـَّ أحرُف التَّْحِضيِض ، و   

. يبُ غِ رْ التـَّ و ،  احلثُّ  :، هو  يضُ ضِ حْ التَّ   

. ىضَ مَ  دْ قَ  رٍ مْ على أَ  مُ دَ نْ ب يَـ اطَ خَ ْلمُ ا لُ عْ جَ  : هو ، ◌ُ يمدِ نْ التـَّ   

. َلْوَما,  َلْوالَ ,  الَ أَ َأالَّ ،  , الَّ هَ  : وهذه األحرف هي  

. فهي للتحضيض إذا وقع بعدها فعل مضارع •  

.َأَال تـَُتوُب من َذْنِبَك  .َلْوَما تصومون .  هالَّ جتتهدون : حنو  

. فهي للتنديم إذا وقع بعدها فعل ماض •  

. تـُْبتَ  َأالَ          . تَ مْ صُ  لوال         . تَ الَّ اجتهدْ هَ  : حنو  

:اإلعراب   

.هالَّ جتتهُد   

.ضيض مبين على السكون ال حمل من اإلعراب حتحرف  : هالَّ   

. فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : هدُ تتج  

.َت هالَّ اجتهدْ   

.حرف تندمي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  : هالَّ   

ضمري رفع متصل مبين  :والتاء  ،تصاله بالتاء الفعل ماٍض مبين على السكون  : تَ اجتهدْ 

.على الفتح يف حمل رفع فاعل   
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رَ شَ عَ  ثَ الِ الثَّ  سُ رْ الدَّ   

 
 

  يزُ يِ مْ التَّ 
 

 الٍ مجَْ إِ أو  ، امٍ هَ بْـ ان ما قبله من إِ بيَ ذكر لِ يُ ، و  ةيَّ انِ يَ البَـ )  ِمنْ  (ىن مع نُ يتضمَّ  نكرةٌ  اسمٌ  : يزُ يِ التَّمْ 

. 

  : أنواعه

. ةِ بَ سْ متييز النِّ  - ب        . اتِ متييز الذَّ  -أ  

 

اتِ الذَّ  تمييزُ  -أ  

: ، هي أربعة أنواع واملقادير ، يرِ ادِ قَ مَ الْ  ويقع بعد . هقبلَ  ةً مَ هَ بْـ مُ  كلمةً   حُ ضَّ وَ يُـ   

 1- الْ مَ قَ ايِ يسُ  ( الْ مَ مْ سُ وحَ اتُ  ، أي : الْ مَ سَ احَ ةُ  ) حنو : عندي مِ تْـ رٌ  قُ مَ اشاً  . 

 وحنو : ِبْعُت ذِ رَ اعاً  وَ رَ قاً  .

 2- اْلمَ وْ زُ و نَ اتُ  , حنو : تَ صَ دَّ قْ ُت بِ غِ رَ اٍم ذَ هَ باً  . اشرتيُت رِ ْطالً َعَسالً  .

 3- الْ مَ كِ يالَ تُ  , حنو : دفعُت صَ اعاً  متَْ راً  . لَ هُ  َقفِ يٌز بـُر�ا . ( القَ ِفيُز : ِمْكَياٌل َقِدميٌ  ) .

 4- الْ عَ دَ دُ  , حنو : قرأُت أحَد عشَر  كتاباً  ، أو بعد كناية العدد ، حنو :  َكْم  كتاباً  عندكَ  ؟

.؛ أل�ا وقعت بعد املقادير املذكورة  الكلمات اليت حتتها خط متييز ذات  

  : أحكامه

.متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  : اً اشقمعندي مٌرت  : حنو,  هنصبُ  يجوزُ  -أ  

ه متييز جمرور مبن وعالمة جرِّ  : ُقماشٍ عندي مٌرت ِمن  : حنو)  ةِ يَّ انِ يَ بَـ الْ  نْ مِ (ـ ه بجرُّ  يجوزُ  - ب

.الكسرة الظاهرة   

ه متييز جمرور باإلضافة وعالمة جرِّ  : قماشٍ عندي مُرت  : حنو,  ه باإلضافةِ جرُّ  يجوزُ  - ج

. الظاهرة كسرةال  
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  :ِ◌ اتالذَّ  بتمييزِ  قُ حَ لْ ا يُـ مَ 

. على ما ُيْشِبُه املِْقَدارَ  لُّ ادَّ ال اتالذَّ  لحق بتمييزيُ   

 حنو : عندي  كيسٌ  أرزاً . اشرتيت َجرَّةً  عسالً  . ما يف السماء َقْدُر رَاَحٍة َسَحاباً  . 

 أريُد ِمْلَء ملعقةٍ  عسالً  . 

ٍ َحمُْدود ؛ حقيقيةالكلمات اليت حتتها خط ليست مقادير  ا ال تدلُّ على ِمْقَداٍر ُمَعنيَّ ، أل�َّ

،  املكيال هُ فالِكيُس مثال ُيْشبِ  . داريف ُمْطَلق اْلِمقْ  ولكنها ُتشبه املقادير اليت ذكرناها سابقاً 

.؛ ولذلك ُعدَّْت من متييز الذات  تدّل على املقياس وقْدر راحة  

 ،زاً رُ عندي كيٌس أَ :  فتقول؛  رابية الثالثة السابقةاألوجه اإلع فيما ُيشبه املقدار يجوزو 

. زٍ رُ وعندي كيُس أَ  ، زٍ رُ وعندي كيٌس ِمْن أَ   

: انهجاز في التمييز وجشبه املقدار إىل غري التمييز ي ما إذا أضيفأما  *   

 راحةٍ  قدرُ  لسماءِ ما يف ا : حنو)  ال جيوز اجلر باإلضافةو  ( الجر بمن البيانية، و  صبالنَّ 

 سحاباً  ، و جيوز : ما يف السماء قدرُ  راحةٍ  مِ نْ  سحابٍ  .

  :ومنه قوله تعاىل  . َعَسلٍ  منملعقٍة أريد ملَء  : جيوز، و  َعَسالً ملعقٍة أريُد ملَء  : تقولو 

          

ةِ بَ سْ النَّ  تمييزُ  - ب  

. هقِ لُ خُ  ةِ هَ ن جِ َحُسَن مِ  :أي,  ُلقاً َحُسَن الطالُب خُ  : حنو,  هقبلَ  ةِ بَ سْ النَّ  ةَ مَ هَ بْـ مُ  ةً لَ ح مجُْ ضَّ وَ يُـ   

  : أصله

صلهأ   . وإما مفعول به وإما مبتدأ ، ، إما فاعل  

 1- ما أصله فاعل , حنو : َحُسَن الطالُب خُ لُ قاً  ، أي : َحُسَن خُ ُلقُ  الطَّ البِ  .

 و حنو : اِ زْ دَ ادَ  عليٌّ عِ لْ ماً  ، أي : ازداد ِعْلُم عليٍّ  .

 2- ما أصله مبتدأ ، حنو : أنا أكثُر منك ماالً  ، أي : ماِيل  أكثر .

 3- ما أصله مفعو ل به , حنو : غَ رَ سْ ُت احلديقةَ  أَ زْ هَ اراً  ، أي : غرستُ  أزهارَ  احلديقةِ  .

: ومنه قوله تعاىل
 

  . األرضِ  عيونَ فجرنا و  :أي      

  . ◌ُ النَّْصب : حكمه
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  : مواضعه

: سبة يف املواضع اآلتيةيكثر متييز النَّ   

. مين صوتاً  أنت أمجلُ  : حنو,  يلِ ضِ فْ التـَّ  -1  

. خطا�  ا� ما أحسَن علي : حنو,  بُ جُّ عَ التـَّ  -2  

◌ِ ُخُلقاً نِْعَم  : حنو,  مُ الذَّ و  حُ دْ ْلمَ ا -3 .الَكِذُب ُخُلقاً بِْئَس  .ُق دْ الصَّ  

. َعظُمَ و ,  وَكبـُرَ ,  َحُسنَ  : حنو,  باب فـَُعلَ  -4  

. اْشتَـَعلَ و ,  واْزَدادَ ,  واْرتـََفعَ ,  ألَ ْمتَ ا:  حنو,  تَـَعلَ فْـ باب اِ  -5  
 
 

َغَتا التـَّعَ  جُّبِ ِصيـْ  

  : ِقَياِسيََّتانِ  ِصيَغَتانِ  بِ جُّ عَ للتـَّ 

َعَله -1   :وحنو قوله تعاىل !َأْحَسَن االستقامةَ ا مَ  :حنو!  ◌ُ ما َأفـْ
    

.   

  .      :اىل وحنو قوله تع ! َأْحِسْن باالستقامةِ  : حنو!  َأْفِعْل ِبهِ  -2

: اإلعراب  

! ما أمجَل الوردةَ  -1  

. ) مبعىن شيء : ما ( . ة مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأنكرة تامَّ  : ما  

 إىل يعود ) هو ( الفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديرهو ,  فعل ماض مبين على الفتح : أْجَملَ 

          . ) ما( 

واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب  . نصبه الفتحة الظاهرة عالمةمفعول به منصوب و  : الوردةَ 

            . املبتدأ

!ْل بِالوردِة مجِْ أَ  -2  

. ) أنت(  الفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديرهو  ، فعل أمر مبين على السكون : ِملْ جْ أَ   

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

 عالمة نصبه الفتحة املقدرة منع من ظهورها اشتغال احمللصوب و نم مفعول به :الوردِة 

. بالكسرة  
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رَ شَ عَ  عَ ابِ الرَّ  سُ رْ الدَّ   

 

الُ ْلحَ ا  

 

  . هِ بِ احِ صَ  ةِ ئَ يْ هَ  انِ يَ بَـ لِ  رُ كَ ذْ يُ  نكرة ، َفْضَلة فٌ صْ وَ  : الحالُ 

: حنو ، قُّ تَ شْ مُ الْ :  بالوصفِ  المرادُ و   

 1- اسم الفاعل : جاء الطالب ضاحكاً  .

 2- اسم املفعول : خرج حممد مسرورا◌ً  .

 3- الصَّ فَ ةُ  اْلمُ شَ بـَّ هَ ةُ  ( أي : اْلمُ َشبـَّ َهة باسم الفاعل ) : جاءَ  يونسُ  حزيناً  . 

) َفرِحٌ (  وَفِعلٌ  ) ينٌ َحزِ ( َفِعيلٌ :  أوزا�ا كثرية منهاو  . من الفعل الالَّزِم قُّ تَ شْ وتُ   

. ) َضْخمٌ (  وفـَْعلٌ )  ُشَجاعٌ (  فـَُعالٌ و    

. اً يف اجلملةيّ اسِ سَ رُْكناً أَ  ما ليسَ  : ◌ِ َلةضْ بالفَ  والمرادُ   
 

الحالِ  بُ احِ صَ   

ُ بَـ تُـ  احلالُ  : يكونُ  احلالِ  صاحبُ و ,  هاصاحبِ  هيئةَ  نيِّ  

 1- فاعال , حنو : جاء الطالبُ  ضاحكاً  . نَاَم الطفلُ  بَاِكياً .

 2- مفعوال به , حنو : أكلت اللَّ حْ مَ  مَ شْ وِ يّاً  . رأيُت اهلاللَ  طَالِعاً .

 3- فاعال و مفعوال به معاً  , حنو :  كلَّمْ ُت املديَر مَ اشِ يَـ ْنيِ  . ِاْستَـْقبَـلْ ُت َأِيب ُمْبَتِسَمْنيِ 

 4- نائَب فاعلٍ  , حنو : أُِكَل اللَّ حْ مُ  مَ شْ وِ يّاً  . طُِبَع الكتابُ  ُجمَلَّداً .

 5- مبتدأ , حنو : دخلُت على املدير و عنده مدرسُ نا جالساً  . الفَ اِكَهةُ  نَاِضَجًة ُمِفيَدةٌ  .

 6- خربا , حنو : هذا مدرسُ نا قادماً . هذا اهلاللُ  طَالِعاً .

 7- جار� ا و جمرور اً  , حنو : مررت �ندٍ  جالسةً  .  كتبُت بالقلمِ  مكسوراً .

  :تعاىل  ، وحنو قوله نِباً ُمذْ  مِ الَ الغُ  يبُ دِ أْ  تَ ِين بُ جِ عْ يُـ  : حنو,  إليه مضافا -8

       .  
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: اآلتية اتِ غَ وَّ سَ ْلمُ قد يأيت نكرة بأحد او  , في صاحب الحال أن يكون معرفة األصل  

 1- إذا تقدَّ متِ  الحالُ  على صاحبِ ها , حنو : جاءين سائالً  طالبٌ  .

: حنو,  ◌ٍ أو إضافة ، بوصفٍ  الحالِ  صاحبُ  إذا ُخصِّصَ  -2  

 أ- جاءين طالٌب جمتهدٌ  سائالً  ( وصف ) .

 ب-  جاءين طالُب علمٍ  سائالً  ( إضافة ) .

: حنو,  أو استفهامٌ  ، يٌ فْ أو نَـ  ، يٌ هْ نَـ  الحالِ  على صاحبِ  مَ إذا تقدَّ  -3  

 - ما جاء طالبٌ  ُمَتَأخَّ راً  ( نفي ) .

 - ال يدخْل طالبٌ  الفصَل ُمَتَأخَّ راً  ( �ي ) .

 - هل جاء طالبٌ  ُمَتَأخَّ راً  ؟ ( استفهام ) .

 4- إذا كانَ  الحالُ  جملةً  مسبوقةً  بالواوِ  , حنو : جاءين طالبٌ  و هو مبتسمٌ  .

: منه قوله تعاىلو 
 

           .  
  

 قاعداً   اهللاِ  صلَّى رسولُ "  : كما يف احلديث,  وِّغٍ سَ قد يأتي صاحب الحال نكرة بال مُ 

  ." اماً يَ قِ  لٌ جاَ رِ  َورَاَءهُ ى لَّ صَ و 

الحالِ  أنواعُ   

 1- الحالُ  اْلمُ فْ رَ دَ ةُ  ( أي : ما ليس جبملة ) حنو : جاء الطَّ الُب َمْسُروراً  ,

  جاء الطَّ البان مَ سْ رُ وَرْينِ  , جاء الطُّ الُب َمْسُرورِْينَ  , جاءت الطَّ الباُت مَ سْ رُ ورَ اتٍ  .

.حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة : مسروراً   

.حال منصوب وعالمة نصبه الياء  : مسروريَن◌ِ   

.ة نصبه الكسرة حال منصوب وعالم : مسروراتٍ   

:واجلملة نوعان ,  ◌ُ الجملة الحالُ  -2  

. هِ دِ يف يَ  هُ ابُ تَ جاء الطالُب كِ  . ◌ُ هو يضحكجاء الطالُب و  : حنو,  ةٌ يَّ مِ سْ اِ  -أ  

. يف حمل نصب حال) ، كتابه يف يده  هو يضحك (اجلملة االمسية •             

. الدرسُ  حَ قد ُشِر و ُب دخل الطال . جاء الطالُب يضحكُ  : حنو,  ◌ٌ ِليَّةعْ فِ  - ب  

. يف حمل نصب حال) الدرُس  حَ ِر ، شُ  يضحك( اجلملة الفعلية •            
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: هي نوعانو  ،ِ◌ الجملة هُ بْ شِ  -3  

  : ومنه قوله تعاىل . نِ صْ غُ ى الْ لَ عَ  ورَ فُ صْ رأيُت العُ  : حنو,  ورٌ رُ جْ مَ و  ارٌّ جَ  - أ 

           .  

  ب- ظَ رْ ف◌ٌ  , حنو : رأيُت القَ ائِ دَ  بَـ ْنيَ  جُ نُ ودِ هِ  . نظرُت إىل العصفور فوَق الشَّجرةِ  .

. يف حمل نصب حال)  رفالظَّ و ,  اجلار وا�رور (ملة اجلشبه   
 

طُ ابِ الرَّ   

 ابط ثالثة أنواعالرَّ و ,  على رابط يعود إىل صاحب احلاليف احلال اجلملة أن تشتمل  شترطيُ 

: 

 1- الضَّ ميرُ  وحدَ ه , حنو : جاءَ  الطَّ الُب يضحكُ  , الرابط : ضمري مسترت تقديره : هو .

   . واو اجلماعة :الرابط  ، يضحكون البُ الطُّ  جاءَ  :وحنو 

   . ألف االثننيالرابط  ، يضحكان البانِ الطَّ  جاءَ  :حنو و 

   . سوةنون النِّ الرابط  ، يضحْكنَ  الباتُ الطَّ  جاءتِ  :وحنو 

: منه قوله تعاىلو 
 

   .و اجلماعة وا : الرابط      

2- الواوُ  وحدَ ها , حنو : وصلت مكة و الشَّ مْ سُ  تَـ غْ رُ بُ  . وصلُت مكََّة و قد َغَرَبِت الشَّمسُ  

. 

   . صغريٌ  أناو حججُت . يضحك  وهوجاء الطالُب  : حنو,  معاً  ميرُ الضَّ و  الواوُ  -3

  .       :ومنه قوله تعاىل 
  

  

، وفـُُعولٍ  على ِفَعالٍ  الجمعُ   

   .  ...         :ىل قال تعا

  . " فَِإَذا ِنْسَوٌة ُجُلوسٌ   اهللاِ  ولُ سُ رَ  جَ رَ خَ " : ويف احلديث 

. ةٍ مَ ائِ ، وقَ  َقاِئمٍ  عُ مجَْ  فِقَيامٌ  . ثِ نَّ ؤَ ْلمُ اوَ  رِ كَّ ذَ مُ لْ لِ  عٌ مجَْ  : وسٌ ، وُجلُ  ، وقـُُعوداً  ِقَياماً   

. ، وَجاِلَسةٍ  َجاِلسٍ  َمجْعُ  : وُجُلوسٌ  . ةٍ ، وقَاِعدَ  قَاِعدٍ  عُ مجَْ  : وقـُُعودٌ   
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رَ شَ عَ  سَ مِ ْلَخاا سُ رْ الدَّ   

 

اءُ نَ ثْـ تِ سْ االِ   
  

. اهَ لَ بْـ ما قَـ  مِ كْ حُ  نْ مِ  اءِ نَ ثْـ تِ االسْ  اةِ دَ أَ  دَ عْ ا بَـ مَ  اجُ رَ خْ إِ  : االستثناءُ   

. املستثَىن و ,  االستثناءِ  وأداةُ ,  هُ نْ  مِ ستثَىن امل : هي,  ثالثة : ◌ُ هانُ كَ ْر أَ   

 نحو : جنحَ  الطُّ البُ               إِ الَّ              طالباً  منهم .

 

املستثىن       أداة االستثناء      املستثىن منه            

  : منها,  كثرية  أدواته

. حرف : إالَّ  -1  

. امسان : ىوَ وسِ  ، رُ يْـ غَ  -2  

. فعالن : الَ خَ ا، ومَ  ادَ عَ امَ  -3  
 

َقِطٌع  ُمتَِّصلٌ  : هأقسامُ  .، َوُمنـْ  

. من املستثىن منه هو ما كان املستثىن بعضاً :  لُ صِ ْلُمتَّ ا -1  

. البقرةِ  حفظت القرآن إال سورةَ . منهم  مدرساً  الَّ املدرسون إ رَ ضَ حَ  : حنو  

  : هو قسمانو 

. بٍ وجَ مُ  رُ يْـ غَ  امٌّ تَ  لٌ صِ تَّ مُ  -ب                        . بٌ وجَ مُ  امٌّ تَ  لٌ صِ تَّ مُ  -أ  

 فهو أو استفهام,  أو نفي,  إذا مل يسبق بنهيو  ، ّ◌◌ٌ تام فهو تثىن منهفإذا ذُكر املس *

  .موجبٌ 

 : ومنه قوله تعاىل ) متصل تام موجب (منهم  إال طالباً  البُ الطُّ  جنحَ  : حنو

       .  

إال  ما جنح الطالبُ :  حنو,  فهو غير موجبأو استفهام ,  أو نفي,  أما إذا ُسِبق بنهي *

  :ومنه قوله تعاىل  .إال املدرَس  ؟ ال تسأل أحداً  هل جنح الطالُب إال إيَّاكَ  . منهم طالباً 
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  . ) موجبةٍ  غريُ  تَامَّةٌ  هذه األمثلة ُمتَِّصَلةٌ (  .       

   ،ُموَجبٍ  رَ يْـ إال غَ  املفرَّغُ  يكونُ  الو ، غاً ُمَفرَّ حينئٍذ  االستثناءُ  يَ إذا ُحذف املستثىن منه مسُِّ و  *

 :ومنه قوله تعاىل  ؟ هل مررت إال بعليٍّ  . إال خالداً  ال تسألْ  . ما حضر إال عليٌّ  : حنو
 

 

      .  

  

حضر الطالُب إال  : حنو ، من املستثىن منه هو ما مل يكن املستثىن بعضاً  : عُ طِ قَ نْـ ْلمُ ا -2

  .      :ومنه قوله تعاىل  . أكلت الطعاَم إال الدواءَ  . املدرسني

            :حنو  ، ◌ٍ موجب ا غيرَ يكون تام� و ,  ةالسابق األمثلةكما يف  باً جَ و مُ  ون تاما� يكو 

.إال املدرسني  ما حضر الطالبُ     
 

لِ صِ تَّ ْلمُ ا في االستثناءِ )  الَّ إِ  (ـ المستثنى ب حكمُ   

. نهمم طالباً جنح الطالب إال  : حنو,  وجباً مُ  ذلك إذا كان متصال تاما� و ,  هنصبُ  يجبُ  -1  

ذلك إذا  و )  حُ صَ فْ هو األَ و ,  لّ كُ   نْ مِ  ضٍ عْ بَـ  لُ دَ على أنه بَ (  ◌ُ اعبَ تْـ اإلو ،  ◌ُ بصْ النَّ  يجوزُ  -2

. موجب غريَ  صال تاما� كان متَّ   

. صبنَّ المستثىن جائز :  منهم طالباً  الَّ ما جنح الطالُب إِ  : حنو  

. مرفوعبدل  : منهم طالبٌ  الَّ ما جنح الطالُب إِ  : جيوزو   

. بدل جمرور : طالبٍ  الَّ إِ  : جيوزو .  منهم طالباً  الَّ ما مررُت بِأحٍد إِ  : حنوو   

، أو بدل  بالنَّصب على أنه مستثىن منصوب(  حامداً هل سألَت الطالَب إال  :وحنو 

.) منصوب   
 

عِ طِ قَ نْـ ْلمُ ا في االستثناءِ )  الَّ إِ  (ـ المستثنى ب حكمُ   

. ◌ِ هأحوالِ  ه في جميعِ نصبُ  يجبُ   

  حنو : حضر املدرسون إال الطالبَ  .        ما حضر املدرسون إال الطالبَ  .
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مستثىن منصوب      مستثىن منصوب                                           

غِ رَّ فَ مُ الْ  في االستثناءِ )  الَّ إِ  (ـ المستثنى ب حكمُ   

 يـُعْ رَ بُ  بِ حَ سَ بِ  ما َيْطلُُبهُ  العَ امِ لُ  ، حنو : ما جاء إال عليٌّ  ( فاعل مرفوع ) .

 و حنو : ال تسألْ  إال خالداً  ( مفعول به منصوب ) ما مررُت إال خبالدٍ  ( اسم جمرور ) .

 وحنو : ما كنت إال طالباً  (خرب كان منصوب) وحنو: ما جِ ئتُ  إال ماشياً  (حال منصوبة). 

. مذكورةٍ  أ�ا غريك, ةِ اإلعرابيَّ  احيةِ من النَّ  ُمْلَغاةً )  إالَّ ( وتكون   
 

ِسَوى، و  َغْيرِ ـ المستثنى بِ  حكمُ   

 إعرابَ  عربانيُ ى وَ سِ و  ، غريُ و  . دائماً  باإلضافةِ  رُّ ْلجَ ا : وىسو  ، املستثىن بغريحكم 
.  ) الَّ إِ  (ـ ب المستثنى  

 
 حنو : أ- جنح الطالُب          غريَ                         طالبٍ  .

 
مضاف إليه جمرور    صب    مستثىن واجب الن                        

 
       ب- ما جنح الطالُب      غَري◌ُ                     طالبٍ  .

 
مضاف إليه جمرور         بدل مرفوع  : فيه وجهان جيوز        

                              أو مستثىن منصوب
    

       ج- ما جاء غريُ  عليٍّ  .       ال تسأل غريَ   عليٍّ  .          ما مررتُ  بغريِ  عليٍّ  .
 

اسم جمرور   مضاف إليه   مفعول به   مضاف إليه    مضاف إليه     فاعل                 
جمرور                         جمرور    منصوب       جمرور   مرفوع                    

 

ادَ ا عَ مَ ، وَ  الَ ا خَ مَ ـ المستثنى بِ  حكمُ   

. فعالن ماضيان جامدان : ادَ ا عَ مَ ، و  الَ ا خَ مَ   

)هو ( والفاعل ضمري مسترت تقديره ,  به على أنه مفعولٌ  النَّصبُ  : المستثنى بهما حكمُ   



 58

مفعول : كتاباً ما َخالَ الُكُتَب قرأُت  :حنو ,  املفهومة من اجلملة) بعض ( يعود إىل كلمة   

. ل به منصوبمفعو  : طالباً كافأُت الطالَب ما عدا  . به منصوب  

انَ كَ لِ  راً بَ خَ  قعُ اِ وَ الْ  يرُ مِ الضَّ   

) بالَوْصل( هُ ونَ كُ أَ  نْ ى أَ شَ خْ أَ  :حنو,  لُ صْ فَ الْ و  ، لُ صْ وَ فيه الْ  ازَ جَ  انَ كَ لِ  اً خرب  مريُ الضَّ إذا وقع 

.َت ِإيَّاُه نْ ، وكُ  يُق ُكْنَتهُ دِ الصَّ : وحنو  ) لبالَفصْ (  يَّاهُ إِ  ونَ كُ أَ  نْ ى أَ شَ خْ أَ  :وجيوز   
 

وتـَْنِبيهٍ ِاْسِتْفَتاٍح  فُ رْ حَ ) َأالَ (   

: حنو قوله تعاىل,  تنبيهٍ و  استفتاحٍ  حرفُ  : الَ أَ 
 

  :  قوله تعاىلو       

       
  . املفلحونُهُم  املؤمننيَأالَ إنَّ  :حنو قولك و 

  .حرف استفتاح وتنبيه مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب : أال  *

  

اسٍ يَ قِ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  ارٍ ينَ دِ  عُ مْ جَ   

. ريُ انِ يَ دَ  : أن يكون مجعه اسُ يَ قِ إِذ الْ  ؛ ذلك على غري قياسو ,  َدنَاِنريُ  : هُ عُ مجَْ  ، ارٌ ينَ دِ   

. ينُ َديَاوِ : القياس و ,  على غري قياس,  ينُ اوِ وَ دَ  :مجعه  ، انٌ وَ ِديْـ  : ومثله  

. قـََيارِيطُ : ، والقياس  قياسغري ، على  قـَرَارِيطُ  : مجعه،  اطٌ رَ ِقيْـ  :وحنو   

.َديَاِميُس : ، والقياس  ، على غري قياس َدَماِميسُ : اٌس ، مجعه ِدميَْ : وحنو   
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رَ شَ عَ  سَ ادِ السَّ  سُ رْ الدَ   

 
 

يدِ كِ وْ التـَّ  ونِ نُ بِ  األفعالِ  يدُ كِ وْ تَـ   

 

  : نوعانِ  التوكيدِ  نونُ 

. ةٌ يفَ فِ خَ  - ب           . ةٌ يلَ قِ ثَ  -أ  

  : األفعالِ  توكيدِ  امُ أحك

  .بَقْد  ، وإّمنا يـُؤَكَّدُ  وكيدِ التَّ  بنونِ  دُ كَّ َؤ ال يُـ  : الماضي -1

. ، ِاْذَهَنبْ  َنبَّ هَ ذْ اِ  : حنو ، أي بدون شرط :،  جيوز توكيده مطلقا : األمر -2  

  :له أربع حاالت  : المضارع -3

؟  أنت مريضٌ اِفَرنَّ و سَ ل تُ ه :، حنو  بٍ لَ طَ بِ  قَ بِ وذلك إذا سُ  :ه توكيدُ  يجوزُ  -أ  

         :ومنه قوله تعاىل  . كَ وسَ رُ نَّ دُ لَ مِ هْ تُـ ال . نَّ دَ هِ تَ جتَْ  الَّ هَ  . هُ سَ رْ طالٍب دَ  نَّ كلُّ أَ رَ قْ لِيَـ 

          ...  .  

ما أصلها إْن الشرطية و  (الشرطية )  امَّ إِ  (ذلك إذا وقع بعد و  : ◌ِ الواجب نَ مِ  يبٌ رِ قَ  - ب

:         وحنو      : تعاىل قولهو       : حنو قوله تعاىل ) ئدةالزا

  . ِإمَّا ُتَساِفَرنَّ ِإىل َمكََّة ُأَساِفْر َمَعكَ 

 تاً بَ ثْ ومُ ,  مِ سَ قَ الْ  ابِ وَ بالم جَ  الً صِ تَّ كان مُ و ,  لقسمجواباً لوذلك إذا وقع  : هتوكيدُ  يجبُ  - ج

: وحنو قوله تعاىل ، نَّ دَ هِ تَ جْ ِهللا ألَ او  :حنو ، الً بَ قْ تَـ سْ مُ و  ) منفيٍّ  غريَ  (
   

      .   

. ابقةِ السَّ  الثةِ الثَّ  روطِ الشُّ  أحدُ  قْ ذلك إذا مل يتحقَّ و  : هتوكيدُ  يمتنعُ  -د  

. لكونه مفصوال من الم اجلواب بسوفميتنع توكيده ؛ .  لسوف أجتهدُ  واهللاِ  : حنو  
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. اي� فِ نْ لكونه مَ ؛  ميتنع توكيده . نُ ال أَُدخَّ  واهللاِ  : حنوو   

. على احلال لكونه داال� ميتنع توكيده ؛ .  ُج اآلنَ رُ خْ ألَ  واهللاِ  : حنوو   

 
: التَّوكيدِ  بنونِ  دِ كَّ ؤَ ْلمُ ا الفعلِ  رِ آخِ  أحكامُ   

. ◌ِ على الفتح يَ بُنِ  باشراً مُ  صاالً اتِّ  بالفعلِ  وكيدِ التَّ  نونُ  صلتْ إذا اتَّ  -1  

. َنبْ هَ ذْ يَ  - َنبْ هَ ذْ ال تَ  -َنبْ هَ ذْ اِ  .َنبَّ هَ ذْ يَ  - َنبَّ هَ ذْ ال تَ  - َنبَّ هَ ذْ اِ :  حنو  

(  الِ ثَ مْ ي األَ الِ وَ تَـ لِ  فعِ الرَّ  نونُ  تْ فَ ُحذِ صل بواو اجلماعة إذا اتصلت نون التوكيد بفعل متَّ  -2

 رُ خِ آ ُيَضمُّ و ,  ◌ِ نيْ نَـ اكِ السَّ  اءِ قَ تِ واو الجماعة اللْ  فُ ذَ حْ ثم تُ  ) نُونَاتٍ  ثالثِ تـََواِيل  :أي 

.  َهُنبْ ذْ يَ و  ، َيْذَهُنبَّ  : حنو,  اجلماعةِ  واوُ  احملذوفَ  أنّ على  ةِ لَ الَ لدَّ لِ  ◌ِ الفعل  

. باً رَ عْ مُ  الفعلُ  ويكونُ   

 لتوالي األمثالِ  فعِ الرَّ  نونُ  ◌ْ ُحذفتبة صل بياء املخاطَ صلت نون التوكيد بفعل متَّ إذا اتَّ  -3

على أّن  ةاللللدَّ  الفعلِ  رُ آخِ  رُ سَ يُكْ و ،  اكنينالسَّ  اللتقاءِ  بةِ المخاطَ  ياءُ  حذفُ ثم تُ  ،

  . ◌ً أيضا يكون معرباً و  .، وَتْذَهِنبْ  ِنبَّ هَ ذْ تَ  : حنو,  احملذوف ياء املخاطبة

،  لتوالي األمثالنون الرفع ُحذفت بألف االثنني إذا اتصلت نون التوكيد بفعل متصل  -4

. انِّ بَ هَ ذْ يَ  : حنو,  نون التوكيد رُ سَ كْ تُ و  ) َس باملفرديْلَتبِ  الَّ ئَ لِ  ( االثنين لفأحذف ال تُ و   

. ون اخلفيفةصل به النُّ ال جيوز أن تتَّ و  . أيضاً  وهو معربٌ   

 ألفٌ  ادُ تـُزَ و ,  تحذف نون النسوة ال وةِ سْ ون النَّ إذا اتصلت نون التوكيد بفعل متصل بن -5

 ) باملثىنهلا  يهاً بِ شْ تَ  ( نون التوكيد رُ سَ ُتكْ و  ) وكيدسوة ونون التَّ ني نون النِّ ب لِ صْ فَ لْ لِ  ( ◌ٌ ةلَ اصِ فَ 

َنانِّ حنو َيذْ    . َهبـْ

.جيوز أن تتصل به النون اخلفيفة ال و . كون التََّصاله بنون النَّْسَوة على السُّ  وهو مبنيٌّ   

 َرَدْدنَا حرفَ األمر و  ، وكيد يف حاليت اجلزمبنون التَّ  رِ اآلخِ  املعتلِّ  الفعلِ  إذا أردنا توكيدَ  -6

ال َتْدُعَونَّ  :ُع دْ ال تَ       .  نَّ وَ عُ دْ اُ  :اُدُْع    : حنو,  ◌َ المحذوف ةِ لَّ عِ الْ   

. َنيَّ مِ رْ ال تَـ  :ِم رْ ال تَـ         .ِاْرِمَنيَّ  : ِاْرِم                                    

ال َتْسَعَنيَّ : ال َتْسَع        .ِاْسَعَنيَّ : ِاْسَع                                    
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  : اإلعراب 

  والفاعل  )وكيد الثقيلة صاله مباشرة بنون التَّ التِّ (  فعل مضارع مبين على الفتح :َبنَّ هَ ذْ يَ  *

  ) .هو ( ضمري مسترت تقديره             

  . على الفتح ال حمل له من اإلعراب  مبينٌّ  حرفٌ :  ونون التوكيد

 والفاعل ضمري )وكيد اخلفيفة بنون التَّ  صاله مباشرةً التِّ  ( فعل أمر مبين على الفتح :َبْن هَ ذْ اِ  *

  ) .أنت ( مسترت تقديره 

   .حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب :  ونون التوكيد

  اعة ون احملذوفة لتوايل األمثال ، واو اجلمفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النُّ : ُبنَّ هَ ذْ يَ * 

  .احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمل رفع فاعل             

   .حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب :  ونون التوكيد
 

 

ةُ يَّ ائِ دَ تِ بْ الا لْ بَ   

. ةً أو فعليَّ  ، ةً امسيَّ  إذا كان ما بعده مجلةً  ابَ رَ ضْ اإلِ  يدُ فِ يُ  ابتداءٍ  حرفُ  : لْ بَ   

. يٌّ الِ قَ تِ انْ و ، اِليٌّ ِإْبطَ :  نوعان ، اإلضرابو   

: كما يف قوله تعاىل  ، اليُّ طَ اإلبْ  ابُ رَ ضْ اإلِ  -أ
 

       

 الَن ناجحاً سْ نَّنَّ الكَ ظُ ال تَ  : وحنو قولك ، مكرمون بل هم عبادٌ  : أي   

  . بل هو راسبٌ 

: كما يف قوله تعاىل  ، يُّ الِ قَ تِ نْ الا ابُ رَ ضْ اإلِ  - ب
 

        

 مْ كُ وبُ لُ قُـ  لْ بَ   وهُ يعُ طِ أَ و  اتَّقوا اهللاَ  : وحنو قولك         

  . ةٌ يَ هِ الَ 
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  .له من اإلعراب  ال حملَّ  كونِ على السُّ  مبينٌّ  ابتداءٍ  حرفُ : بل  *

  

  

رَ شَ عَ  عَ ابِ السَّ  سُ رْ الدَّ   

 

فِ رْ الصَّ  نَ مِ  وعُ نُ ْلَممْ ا  
 
 

 

. نُ وَّ نَـ ذي ال يُـ لَّ ا بُ رَ عْ ْلمُ ا مُ االسْ  : هو ، رفِ من الصَّ  الممنوعُ   

  . ْنيِ تَـ لَّ عِ رف لِ ممنوع من الصَّ و , رف لِِعلٍَّة واحدةٍ ممنوع من الصَّ  : ينقسم إىل قسمني :هأقسامُ 
 
 

واحدةٍ  ةٍ لَّ عِ لِ  رفِ من الصَّ  الممنوعُ  -أ  

ال  بشرط أن تكون األلف زائدةً  ، ◌ِ أو الممدودة ، المقصورةِ  أنيثِ التَّ  بألفِ  لمختومُ ا -1

  .) يُعرف ذلك بالرجوع إىل أصل الكلمة و (  أصليةً 

. اءرَ محَْ و ,  اءيَ نِ غْ وأَ ,  اءرَ حْ ؛ وصَ  يـََتاَمىو ,  ىوَجْرحَ ,  َمْرَضى : حنو  

 ؛ قَ ادِ نَ وفَـ ,  دَ اجِ سَ مَ  : حنو,  امَ هِ اهِ بَ شْ أَ و )  يلُ اعِ فَ مَ و ,  َمَفاِعلُ  ( وعِ ْلُجمُ ى اهَ تَـ نْ مُ  يغةُ صِ  -2

  . نيَ ابِ عَ وثَـ ,  يحَ ابِ صَ مَ و 

 , ريَ اشِ بَ وطَ ,  مَ اطِ مَ طَ و ,  سَ اطِ طَ بَ  : حنو،  ◌ِ نتهى الجموعمُ  على وزنِ  الذي لمفردُ ا -3

. يلَ اوِ رَ سَ و   
 
 

نِ يْ تَـ لَّ عِ لِ  رفِ من الصَّ  الممنوعُ  - ب  

: وهو نوعان  

 أ- الَعَلمُ  : ُمتَْنُع اَألعْ َالُم اآلتِيُة من الصَّرفِ  :

. ميَ مر و ,  ومحزةَ ,  فاطمةَ  : حنو : ثُ المؤنَّ  لعلمُ ا -1  

ُعهُ و ,  هه ومنعُ صرفُ  ازَ جَ  الوسطِ  ساكنَ  ثالثياً  ثُ نَّ املؤ  العلمُ  إذا كانَ  . َىل وْ أَ  َمنـْ  
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. َدْعدٍ و ,  ميٍْ ورِ ,  ِهْندٍ  :حنو   

 

 

. باكستانَ و ,  ولَْنَدنَ ,  وإسحاقَ , إبراهيَم  : حنو : يُّ مِ جَ عْ األَ  العلمُ  -2  

  . هٍ اْ شَ و , ٍط وْ ولُ , ٍح نـُوْ  :حنو,  فَ ُصرِ  راً ذكَّ م الوسطِ  ساكنَ  ثالثيا�  األعجميُّ  إذا كان العلمُ 

مدينة يف  (ونِْيَس  ) مدينة يف تركيا ( شَ وْ مُ  : حنو,  رففُيمنع من الصَّ  ثاً نَّ ؤَ أما إذا كان مُ 

. ) مدينة يف أفغانستان ( وبـَْلخَ )  فرنسا  
 

. يـَْنُبعَ و , ويَزِيَد , أْمحََد  : حنو ، لِ عْ فِ الْ  نُ زْ وَ و  العلمُ  -3  
 

 )منَ زاِفر( وزُفـَرَ )  ون أنه معدول من َعاِمرَقدَّر النحوي (ُعَمَر  : حنو ، العلُم اْلَمْعُدولُ  -4

. ) لِب◌ِ امن هَ ( وُهَبلَ   

. مروانَ و , ورمضاَن , عثماَن  :حنو  : نِ يْ تَـ دَ ائِ زَ  ونٍ ونُ  فٍ لِ أَ بِ  المختومُ  العلمُ  -5  
 

. بَ وَمْعِديَكرِ ,  وبـَْعَلَبكَّ ,  َحْضَرَمْوتَ  : حنو ، ّياً جِ زْ مَ  يباً كِ ْر تَـ  بُ كَّ رَ ْلمُ العلم ا -6  
 

 ب-  الصِّفَ ةُ  : متُْ نَ عُ  الصَّفاتُ  اآلتيةُ  من الصَّرف◌ِ  :

 

َعلَ  ( التي على وزنِ  ةُ فَ الصِّ  -1 يكون َأالَّ  طُ رَ تَـ شْ يُ .  وَأْحَسنَ ,  وَأْمحَرَ ,  َأْكبَـرَ :  حنو ) َأفـْ

:  اءثه بالتَّ ألن مؤنَّ  ) بالتنوين ( أْرَملٍ  : حنو,  ◌َ فُصرِ اء ثه بالتَّ فإذا كان مؤنَّ  ، اءثه بالتَّ مؤنَّ 

  . ةٌ لَ مَ رْ أَ 

,  ْرَحانَ وفَـ  , نَ َغْضَبا : وحن)  على وزن فـَْعَالنَ  ( زائدتينِ  نونٍ و  بألفٍ  المختومةُ  فةُ الصَّ  -2

. َعْطَشانَ و   

: هي شيئانو  : ةُ ولَ دُ عْ ْلمَ ا ةُ فَ الصَّ  -3  

، خل إ ... وُثَالثَ  ثْـَلثَ ، ومَ  َمثْـَىن وثـَُناءَ  :حنو ,  ◌ٍ ، وفـَُعال َمْفَعلٍ  يْ نَ زْ الذي على وَ  دُ دَ عَ الْ  -أ

) . 10(وذلك إىل العدد   
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. كلمة ُأَخرَ  - ب  

 

 
 

: هأحكامُ   

. وَّنُ نَـ ال يُـ  فِ رْ من الصَّ  الممنوعُ  -أ  
 

 ب-  ُيَجرُّ بالفتحةِ  نيابةً  عن الكسرة◌ِ  , حنو : صليت يف مساجدَ   كثريةٍ  . 
 

 إال إذا اقرتن بـ ( أل ) أو ُأضِ يَف فَـ يُ جَ رُّ  بالكسرة , حنو : صليتُ  يف املساجدِ  . 

 صليتُ  يف مساجدِ  املدينةِ  . 

 لُ امَ عَ يُـ )  ارٍ وَ جَ و  ، َمَعانٍ  ( حنو,  وعِ مُ ْلجُ ى اهَ تَـ نْ مُ  الذي على صيغةِ  المنقوصُ  االسمُ  - ج

. ) اضٍ قَ  (ككلمة   ، ◌ِ من المنقوص المفردِ  معاملةَ   

 تقول : هلذه الكلمة◌ِ  مَ عَ انٍ   كثريةٌ  . مبتدأٌ  مرفوعٌ  بضمَّ ةٍ  مُ قَ دَّ رَ ةٍ  ، و التَّ نوينُ  لِْلِعَوِض . 

 

 أعرُف مَ عَ انِ يَ   كثريًة هلذه الكلمةِ  . مفعولٌ  به منصوبٌ  بالفتحةِ  الظَّ اهرةِ  .
 

 أستعمُل هذه الكلمةَ  بِ مَ عَ انٍ   كثريةٍ  ، اسمٌ  جمرورٌ  بفتحٍة ُمَقدَّرَ ةٍ  ، و التَّ نوينُ  لِ لْ عِ وَ ضِ  .

 
 
 

 

. ينَ عِ مَ جْ أَ  هِ بِ حْ صَ وَ  وآِلهِ  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ يـَّ بِ نَ  ىلَ عَ  مُ الَ السَّ ، والصََّالُة و  ىالَ عَ تَـ  اهللاِ  دِ َتمَّ ِبَحمْ   
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	بَـابُ تَفَعَّلَ
	يجوز حذف إحدى التَّاءين في باب تَفَعَّلَ إذا كان مضارعاً مبدوءاً بالتاء ، نحو قوله تعالى :
	لَمَّا الحِينِيَّةُ
	الاسمُ المنصوبُ على الاخْتِصَاصِ
	بَـابُ تَفَاعَلَ

	يجوز حذف إحدى التاءين إذا كان الفعل مضارعا مبدوءاً بالتاء , نحو قوله تعالى : 
	� � � � � � � والأصل : ولا تَتَعاونوا . ومنه قوله تعالى :
	� � � � � والأصل : ولا تَتَنابزوا  .
	حذفُ حرفِ الجرِّ قبلَ المصدرِ الْمُؤَوَّلِ    
	حذفُ الواوِ من الْمُحَذَّرِ منهُ
	مَصْدَرُ الْمِثَالِ الوَاوِيِّ
	لا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ
	البدلُ ، هو : التَّابِعُ المقصودُ بالحكمِ بلا واسطةٍ بينَه وبينَ متبوعِه .
	أنواعـه :
	1- بَدَلُ كُلٍّ مِن كُلٍّ : نحو : جاء أخوك هاشمٌ . هذا هو الخليفةُ أبو بكرٍ رضي الله عنه.
	2- بدلُ بَعْضٍ من كلٍّ : يشترط أن يكون جزءا حقيقيا من المبدل منه , ويشتمل على ضمير يعود إلى المبدل منه . 
	نحو : أكلتُ التفاحةَ نصفَها . عالج الطبيبُ المريضَ أنفَه . ومنه قوله تعالى : 
	� � � � � � � .
	3- بدلُ الاشْتِمَالِ : يشترط أن يشتمل على ضمير يعود إلى المبدل منه , وهو ليس جزءاً حقيقياً من المبدل منه ، نحو : أعجبني الخطيبُ عِلْمُهُ .  انتفعتُ بالقرآنِ هَدْيِهِ .
	ومنه قوله تعالى : � � � � � � �  � .
	4- بدلُ الْمُبَايِنِ ، وهو بدلُ الْغَلَطِ ، أوالنَّسْيَانِ ( يقع كثيراً في الكلام المنطوق ) 
	نحو : عاصمة المملكة جدةُ الرياضُ . صليت في المسجد النبويّ الظهرَ العصرَ .
	لا يُشترط في البدل : أن يتبع المبدل منه في التنكير ، والتعريف، نحو قوله تعالى : 
	� � � � � � � � . 
	فـ ( ناصيةٍ ) بدل وهو نكرة والمبدل منه ( الناصية ) وهو معرفة . ومنه قوله تعالى :     � � � � � � ... � . 
	* يبدل الاسم من الاسم , كما في قوله تعالى: � � � � � � � � 
	فـ ( قِتَالٍ ) بدل من ( الشهر الحرام ) وكلاهما اسمٌ مفرد .
	ويبدل الفعل من الفعل , كما في قوله تعالى: � � � � � � � � � � � فـ ( يضاعفْ ) بدل من( يلقَ ) وكلاهما فعل .
	الفرق بين ليتَ ، ولعلَّ : التَّرَجَّي ( لعلَّ ) يكون فيما يُمْكِنُ حصوله ، أما التَّمني ( ليت ) فيكون لِلْمُمْكِنِ حُصُولُه ، وغير الممكن .
	                          عملها : تنصب الاسم ، وترفع الخبر .                           
	أحكامها : 
	أ- يجوز أن يكون اسمها نكرة ، نحو : كأنَّ شيئاً لم يحدث .                              
	ب- خبرها يكون مفردا ، وجملة فعلية واسمية ، وشبه جملة . 
	وقوله تعالى : � � � � � � �  إنَّ الطالبَ في الفصلِ . إنَّ الطائرَ فوقَ الشجرةِ . 
	ج- لا يجوز  أن يتقدم خبرها عليها ، ولا على اسمها ؛ فلا يجوز قولك : غفورٌ إنَّ اللهَ ، ولا يجوز : إنَّ غفورٌ اللهَ .
	 يجوز أن يتقدم خبرها إذا كان شبه جملة ، واسمها معرفة .  
	نحو قوله تعالى : � � � � � � � � �  � ونحو قولك : إِنَّ في قُلُوبِنَا الإيمانَ . 
	ويجب تقديم الخبر إذا كان شبه جملة ، واسم إنَّ نكرة .
	نحو قوله تعالى : � � � � � � وقوله تعالى : � � � � � 
	ونحو قولك : إنَّ في القَلْبِ إيماناً . 
	دخولُ نُونِ الْوِقَايَةِ عليها .
	يجوز دخول نون الوقاية على إنَّ ، وأنَّ ، ولَكِنَّ ، وكَأَنَّ . 
	تقول : إنَّنِي ، وإنِّي - أنَّني ، وأنِّي - لكنَّني ، ولكنِّي - كَأَنَّنِي، وكَأنِّي . 
	أما ليت فلا تحذف منها إلا نادِراً ، وأما لعلَّ فيَقِلُّ دخول نون الوقاية عليها .

	جَمْعُ أَفْعَلَ الَّذي مُؤَنَّثُهُ فَعْلاَءُ
	الدَّرْسُ الْخَامِسُ

	بَـابُ اِنْفَعَلَ
	معناه : الْمُطَاوَعَةُ . 
	نحو : كَسَرْتُ الزُّجاجَ ، فَانْكَسَرَ الزّجاجُ . فَتَحْتُ البابَ ، فَانْفَتَحَ البابُ .

	لَوْلاَ
	لَوْمَا

	إعراب اسم الإشارة نعتا  
	إضافةُ الظرف إلى الجملة
	الدَّرْسُ السَّادِسُ
	المشتقات :


	الإِبْدَالُ
	القاعدة :  

	إِذَا الفُجَائِيَّةُ
	ظَنَّ
	صِيَغُ الْمُبَالَغَةِ
	دَخَلَهُ , ودَخَلَ فِيهِ
	الدَّرْسُ السَّابِعُ
	معناه : الْمُبَالَغَة . ( هذا الباب يأتي في الألوان فقط ) .
		  	


	رَأَى
	مَا الْمَصْدَرِيَّةُ
	عَسَى 
	الدَّرْسُ الثَّامِنُ

	بَـابُ اسْتَفْعَلَ
	نَفْيُ الماضِي بِـ ( لا ) النَّافيةِ
	دخولُ قَدْ على الجملةِ الْحَالِيَّةِ
	نَوَاصِبُ الفعلِ المضارعِ
	لَنْ 2-
	3- كَيْ
	4- إِذَنْ
	مَعَانِي جَعَلَ
	فَتْحُ يَاءِ المتكلَّم
	الدَّرْسُ التَّاسِعُ
	 

	1- المزيدُ بحرفٍ واحدٍ ، له بابٌ واحدٌ ، هو :
	بَـابُ تَفَعْلَلَ
	2- المزيدُ بحرفينِ ، له بابانِ :
	أ- بَـابُ اِفْعَنْلَلَ 
	ب- بَـابُ افْعَلَلَّ
	ضَمِيرُ الفَصْلِ
	إقامةُ إذا الفجائيَّةِ مَقَامَ الفَاءِ
	تَقَدُّمُ همزةِ الاستفهامِ على حروفِ الْعَطْفِ 
	مَا الْمَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ
	جَوَازُ فَكَّ الإِدْغَامِ في الفعلِ الْمُضَعَّفِ 
	مِنْ التَّبْعِيضِيَّة
	الْمُنَادَى الْمُضَافُ إلى ياءِ الْمُتَكَلِّمِ
	الدَّرْسُ الْعَاشِرُ

	الضَّمَائِرُ
	الدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ

	الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ
	حَذْفُ الْعَامِلِ
	الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ

	الْمَفْعُولُ لَهُ ، أو لأَجْلِهِ
	لا الْعَاطِفَةُ
	أحرفُ التَّحْضِيضِ ، والتَّنْدِيمِ
	الدَّرْسُ الثَّالِثَ عَشَرَ

	التَّمْيِيزُ 
	أ- تمييزُ الذَّاتِ
	ب- تمييزُ النَّسْبَةِ
	الدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ

	الْحَالُ
	صَاحِبُ الحالِ
	أنواعُ الحالِ
	الرَّابِطُ
	الدَّرْسُ الْخَامِسَ عَشَرَ

	الاِسْتِثْنَاءُ
	حكمُ المستثنى بـ ( إِلاَّ ) في الاستثناءِ الْمُتَّصِلِ
	حكمُ المستثنى بـ ( إِلاَّ ) في الاستثناءِ الْمُنْقَطِعِ
	حكمُ المستثنى بـ ( إِلاَّ ) في الاستثناءِ الْمُفَرَّغِ
	حكمُ المستثنى بِـ غَيْرِ ، وسِوَى
	حكمُ المستثنى بِـ مَا خَلاَ ، وَمَا عَدَا
	الضَّمِيرُ الْوَاِقعُ خَبَراً لِكَانَ
	( أَلاَ ) حَرْفُ اِسْتِفْتَاحٍ وتَنْبِيهٍ
	جَمْعُ دِينَارٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ
	الدَرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ

	تَوْكِيدُ الأفعالِ بِنُونِ التَّوْكِيدِ
	بَلْ الابْتِدَائِيَّةُ
	الدَّرْسُ السَّابِعَ عَشَرَ

	الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ
	أ- الممنوعُ من الصَّرفِ لِعِلَّةٍ واحدةٍ
	ب- الممنوعُ من الصَّرفِ لِعِلَّتَيْنِ



