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 :  ومضة
 : قال عمر بن اخلطَّاب ريض اهلل عنه 

نن والفرائض)  .( 1)( تعلَّموا النَّحو كام تعلَّمون السُّ
 

 
 

  

 

 (. 232: 1( البيان والتبيني ) 1)
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 :  أما بعداحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 
فتعلم اللغة العربية، ومنها النحو، صوٌن للسان من الغلط واللحن، وُيستعاُن هبا عىل فهم كالم اهلل تعاىل،  

، ومعرفة األحكام الرشعية، ويعترب النحو أحد مقررات برنامج دبلوم تأصيل العلوم الرشعية؛  ملسو هيلع هللا ىلص وسنة رسوله  
ومن خالل     ، ساسية  يف اجلانب النحوي اإلعراب إذ يكتسب الدارس فيه مهارات ومفاهيم قواعد اللغة العربية األ 

هذا املقرر سيتم التعرف عىل أمهية  النحو، ومبادئه، وأبرز املوضوعات النحوية، من حيث بيان الكلمة، واملعرب  
 . واملبني من األسامء واألفعال، إضافة إىل بيان عالمات اإلعراب، ومكونات اجلملة االسمية 

وُرِسَم  :  أولا  وموضاعات،  وحدات  إىل  املقرر  وحدة  تقسيم  تعلُّم، لكل  خمرجات  أن من    وموضوع  أجل 
 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.    وتسعى لتحقيقها  ، تتأملها

املسائل  :  ثانياا  بعض  تقريب  مع  وواقعك،  احتياجك  وفق  النبوية  األحاديث  خالل اختيار  من  وتبسيطها 
عىل استيعاهبا،    -بإذن اهلل تعاىل    -الرشح، بوسائل متنوعة، وطريقة تشوقك ملطالعة الكتاب، وتعينك  

 .  وتتمكن من تطبيقها
احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلاًم وتطبيقًا وكتابًة وبحثًا عن املعلومة، واستنباطًا هلا؛ من خالل :  ثالثاا 

د تعليمية وفراغات  تُ أنشطة  املحتوى،  أمثلة من واقع  رِ اخل  بأسلوبك، وترضب عليها  لتكتبها  كت 
 .حياتك وُمعايشتك، وملف اإلنجاز هناية كل وحدة 

تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  :  رابعاا 
 ورضب األمثلة واملشاركة الفاعلة. 

ا  اية كل وحدة تعليمية. وضع ملخصات هن: خامسا
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معرفة كالم اهلل  والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعًا لك لالرتقاء يف مدارج العلم و
  مْن أراد اهللُ هبأن تكون ِمَّ عىل  خلرٍي عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك، واحرص    ، وانطالقةً تعاىل وفهمه

ِه يف الدين   م خرًيا عظياًم، وَنْفًعا كثريًا؛ وأعاهن ، وظفروا بدعاء النبي عليه الصالة والسالم الذي دعا عىل التَفقٌّ
إال بتعلم اللغة   الوجه وحسن البهاء، وهذا ال يتأيت  ملن بلغ الكالم كام سمعه، بدون حتريف أو تغيري، بنضارة

 شيئاا   منا   سمع   نّضر اهلل امرأا »:  العربية وقواعد اإلعراب؛ فتكون واحلال هذه من شملهم الدعاء، فقد قال
 . (1) سامع« من  أوعى  مبلغ  فرب سمع، كام فبلرغه

 . نفع اهلل بك اإلسالم واملسلمنيو وفقك اهلل للتفقه يف الدين، والعمل به،
 

  

 

صحيح    يف   وصححه األلباين  ( 230( وابن ماجه برقم ) 2657برقم )   وحسنه   الرتمذيو(  3660( أخرجه أبو داود برقم )1)
 . ( 2657برقم )  الرتمذي
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 : الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أنيتوقع من 

 يرشح الدارس أبزر املوضوعات النحوية املقررة. .1

 يامرس الدارس التحدث والكتابة بدون حلن جيّل. .2

 يوظف الدارس اللغة العربية يف فهم النصوص الرشعية. .3

 .. يمتلك الدارس اجتاهًا إجيابيًا نحو دراسة اللغة العربية4
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 1  

 

يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن

 يرشح مفهوم علم النحو. -

 يقدر أمهية علم النحو. -

 يناقش ثمرة تعلم علم النحو.  -

 يميز مصادر علم النحو. -

 يوضح حكم تعلم النحو. -

 يبني تاريخ نشأة النحو. -

يفرق بني علم النحو وغريه من علوم العربية  -
 .األخرى

 خمرجات التعلم

 

 مفهوم علم النحو لغة واصطالحاً : املوضوع األول

 أمهية وثمرة دراسة علم النحو: املوضوع الثاين

 علم النحو وحكم تعلمهمصادر : املوضوع الثالث

 تاريخ نشأة علم النحو: املوضوع الرابع

 موضوع علم النحو وسبب تسميته: املوضوع اخلامس

 .أهم املؤلفات يف علم النحو: املوضوع السادس

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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علم النحو هو أحد علوم الّلغة العربّية، وُيعنى بدراسة أصول تكوين اجلمل وقواعد اإلعراب، وُيعّد ِعلم  
الواردة   للمعاين  فهٍم  به من زيادة  يقوم  ملِا  الرّشيعة؛  الكريم، وهو أصٌل يف علوم  القرآن  فهم  أدوات  الّنحو من 

يف كتابه الكريم، وبمعرفة    - جّل جالله - الّصحيح، وهذا ما جيعل منه أداَة الُعلامء القّيمة يف تفسري آيات اهلل  بالّشكل  
 حقائق اإلعراب ُتعَرف أكثر املعاين، فتظهر الفوائد، وُيفَهم اخِلطاب، وتصحُّ معرفة حقيقة امُلراد. 

 . ، وأمهيته، ومصادره، وأهم املؤلفات فيه ويف هذه الوحدة مدخل إىل علم النحو، لبيان تعريفه، ومبادئه 
 
 

كان النطق باإلعراب والكالم العرب الفصيح لدى العرب سجيًة من غري تكلف، أما يف واقعنا اليوم  فقد  
ابتعد كثري من العرب عن الكالم العرب الفصيح والنطق السليم، ومن خالل البحث النِّشط فيام يتاح لك  

ل التحدَث بالكال ل تعلُّم من مصادر للتعلم؛ عدد بعض احللول العملية التي ُتسهِّ م العرب الفصيح، تُوسهِّ
 . النحو

 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
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ة عىل  يطلق  : معاٍن، منها عدَّ
َهة   • ِ  .  ِجَهَتهُ : أي  فاَلٍن،  َنْحوَ  َذَهْبُت : تقول : اْلج
 قصدُتك. : أي نحوك،  نحوُت : تقول : القصد •

  والبناء،   اإلعراب،  من   تركيبها،  حال  يف   العربية  الكلامت  أَواِخرِ   أحكامُ   هبا   ُيْعَرف  التي   بالقواعد  هو العلم
 .(1) ذلك يتبع  وما

 

 
 

  

 

 (. 4:  ملحمد حميي الدين عبد احلميد )ص ، املقدمة اآلجرومية( التحفة السنية رشح 1)

 

 .بأسلوبك ما فهمته من املعنى االصطالحي للنحو اكتب
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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كوهنا تتعلق بفهم  كتاب اهلل    ؛وأفضلها  ،من أجل العلوم الرشعيةالنحو جزء من اللغة العربية التي هي   .1
 ، والقراءة الصحيحة يف الصالة، وكثري من أمور الدين. -عليه الصالة والسالم-تعاىل، وسنة نبيه 

  واللغات  وأهله،  اإلسالم  شعار  العرب  وتعلُّمها من الدين، فاللسان  الكريم،  القرآن  لغة  العربية هي  اللغة .2
   تتمّيز هبا. التي   األمم  رموز أعظم  من

 النبوية، وفهم كالم العرب، وأشعارهم، ونثرهم. لفهم القرآن الكريم، والسنة   وسيلة بالعربية العلم  .3
 اللغوية.  واألخطاء اللحن، عن   البعد .4
 . األرض بقاع شتى يف البرش  ماليني بني  والتواصل  للتعارف أداة  العربية  اللغة .5
  السليمة.  اللغوية  والسليقة  تعلم اللغة العربية ينّمي امللكة، .6
ب العربية  تعلم اللغة .7  والنفس، وُيَعدُّ زينًة، وحليًة للمرء.  الروح وتذّوقها ُُيذِّ

،   الكالم  يف  اخلطأ   عن   اللسان  النحو يعمل عىل ِصَياَنةِ   إن تعلُّم   الكريم، والسنة النبوية  القّرآنِ   َوَفْهم   الَعَربِّ
يَعةِ  َأْصُل   مها  اللَذْينِ  صحيحًا،  َفْهامً   َمَداُرها.  وعليهام  اإلسالمية،   الرشَّ

 
  

 

 .من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ اذكر أمهية تعلُّم النحو يف دراسة تفسري القرآن الكريم
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 (. القراءات القرآنيةالكريم )و  القرآن .1
 الرشيف.   النبوي احلديث .2

 القديم.  الشعر .3

 )املنثور(.  كالم العرب .4

  البعض  به   قام  فإذا  الكريم، والسنة النبوية،  القرآن  لفهم  الطريق  ألهنا   الكفاية؛  عىل  فرٌض   العربية   تعلُّم
   األمة. لعموم بالنسبة  هذا اآلخرين، عن سقط

  الصالة  يف   عليه  اهلل   افرتضه ما به  ُيؤدي  ما   العربية   من  يتعلم أن  املسلم  عىل   فيجب  لألعيان،  بالنسبة   وأما 
 واألذكار.  القراءة من

 

 
 

  

 

رجالن يقرآن الفاحتة، أحدمها يف الصالة، واآلخر يف كتب التفسري، ما حكم تعلم النحو يف حق 
 كل واحد منهام؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  بن   عيل  املؤمنني  كتبه أمريإىل ما    وحدوده  قواعده  وتأسيس   العربية،  علم  ترجع البدايات األوىل يف وضع
ؤِل  األْسَودِ  أبو  عنه وأخذه ،-عنه  اهلل ريض - طالب أب  ، وكانت كتابات بسيطة. الدُّ

اخلليُل  أبوابه  أكمل  أن  إىل  ذلك  بعد  العلامء  كتب    كتابه  يف  هـ(170)  املتوىف  الفراهيدي  أمحد   بن  ثم 
العني) أبو العرب، ثم أخذ عن    كالم  فيه   رتَّب   الذي(  معجم    قنرب  بن   عثامن   بن   عمرو   برش  اخلليل تلميذه 

الذي   الكتاب   وهو صاحب النحو، علم   بسط من وأول النحويني، وحجة  النحاة،  إمام بـ )سيبويه(،  امللقب
 ودستورها، حتى أصبح كتابه مرجعًا أساسيًا لكل من كتب بعده يف علم النحو.  العربية ُيعد حجة

 
 

  

 

ِكنَي : قال اهلل تعاىل َوَأَذاٌن ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه إىَِل النَّاِس َيْوَم احْلَجِّ اأْلَْكرَبِ َأنَّ اهللََّ َبِريٌء ِمَن املرُْْشِ
ؤِل جتاه علم 3: ]التوبة َوَرُسوُلهُ  [. يروى أن هذه اآلية كانت سببا فيام قام به أبو األسود الدُّ

 .النشط بالتعاون مع زمالئكالنحو. بنيِّ ذلك من خالل البحث 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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احلرف،    من  الفعل  من  االسم  ، ومتييزإعرابًا وبناءً العربية    ضبط أواخر الكلامت:  النحِو هو  علمِ   موضوع  
 كله.   هذا   يف املؤثرة املجزوم، ومعرفة العوامل  من املجرور  من   املنصوب من واملرفوع

  - عنه  اهلل  ريض-  طالب  أب   بن   عيل   أنّ   بذلك هو  تسميته   يطلق عىل هذا العلم اسم علم النحو، وسبب
 هذا  انُح ":  له   قال   اإلعراب،  من   وشيئاً   واحلرف،  والفعل،  االسم،   وعلَّمه   يضعه،   أن   الدؤل  األسود   أبا   أمر   ملا

   .(1) "النحو
 

  

 

 (. 20/  1( رشح األشموين أللفية ابن مالك، األُْشُموين، عيل بن حممد بن عيسى )1)
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 (. هـ170: املتوىف )البرصي   الفراهيدي  أمحد بن النحو، للخليل يف اجلمل .1

 . (هـ180: املتوىف) املعروف بسيَبويه   َقنرب بن عثامن بن َعمرو بِرش الكتاب، ألب .2

وم املعروف بابن  الصنهاجي،  داود بن حممد  بن اآلجرومية، ملحمد متن  .3  . (هـ723: املتوىف) آُجرُّ
 .(هـ769: املتوىف) العقييل  الرمحن عبد  بن اهلل  مالك، لعبد ابن  ألفية  عىل  عقيل ابن رشح .4

 .(هـ1364: املتوىف )  الغاليينى سليم   حممد  بن العربية، ملصطفى الدروس   جامع .1

 . (هـ1392:  املتوىف ) احلميد  عبد  الدين حميى  اآلجرومية، ملحمد املقدمة  رشح السنية التحفة .2

 . (هـ1398: املتوىف) حسن الوايف، لعباس  النحو .3

 أمني.   ومصطفى اجلارم،  العربية، لعيل  اللغة قواعد  يف  الواضح النحو .4

 

 

 

تعلُّم، اذكر بعض املؤلفات التي اعتنت بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر 
 .بتيسري النحو وتلخيصه

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل( 1)

ا -أ ا ملخصا   .النحو علم دراسة وثمرة أمهية عن موجزا
ا -ب  .تسميته، وحكم تعلمه وسبب النحو، علم موضوع عن موجزا ملخصا

َد يف دفرتك ما ييل( 2)  .علم النحو، أهم املؤلفات املعارصة يف علم النحومصادر : ت عدِّ
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 :  فيام ييل أمام اْلملة اخلاطئة( ×( أمام اْلملة الصحيحة، وعالمة )ضعج عالمة ): 1س
 النحو هو العلم بالقواعد التي ُيْعَرف هبا أحكاُم أَواِخِر الكلامت العربية يف حال  .1

 ( )          إفرادها فقط.  
، َوَفْهم القّرآِن الكريم.  .2  ( ) جيب تعلُّم علم النحو لِصَياَنِة اللسان عن اخلطأ يف الكالم الَعَربِّ
 ( )        تعلُّم النحو فرٌض عىل الكفاية.   .3
 ترجع البدايات األوىل يف تأسيس قواعد النحو إىل ما كتبه أمري املؤمنني   .4

 ( )       . -ريض اهلل عنه-عيل بن أب طالب 
 ( )   أهم مؤلفات النحو املعارصة رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك. من   .5
 ( )      هناك مصدران فقط يؤخذ منهام النحو العرب.  .6

 

 
 

 
  

 .حتدث، يف مخسة أسطر عن أمهية مراعاة علم النحو يف التعبري عن األفكار واملشاعر
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 : يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن

 يبني مفهوم الكلمة والكالم والَكلِم والفرق بينها. -

 يناقش أقسام الكالم، وما يتألف منه.- 

 يميز بني عالمات االسم والفعل واحلرف. -

يستخرج أمثلة عىل االسم والفعل واحلرف من  -
 .القرآن الكريم

 خمرجات التعلم

 

 .مفهوم  الكلمة والكالم والَكلِم: املوضوع األول
 : أقسام الكلمة: املوضوع الثاين

 السم: أول                

 الفعل: ثانيا                

 احلرف: ثالثا                

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ألفاظ   عدة  يشمل  الكالم  الكالم  بدالالت  املتكلم  ومعرفة  نفسه،  يف  ما  لبيان  اإلنسان  يستخدمها 
وأقسامه هلا أمهية كبرية يف نجاح التواصل بني أفراد املجتمع، وفهم املقصود من الكالم، خصوصًا فهم الصيغ 

وحدة بيان  النحوية، وطريقة ترتيب الكلامت، والفرق بني معاين الكلامت اساًم أو فعاًل أو حرفًا، ويف هذه ال
 . ملفهوم الكالم وأقسامه؛ ليتضح الفرق بني أنواع الكالم، وموقع تلك الكلامت من اإلعراب 

 
 

 . ِممَّ تتكون الكلامت يف اللغة العربية؟ مثِّل ملا تقول
 ..................................................................................................

. .................................................................................................
..................................................................................................  
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 : الكلمة هلا معنيان
:  . ومنه قوله تعاىل خطبة:  أي  ، لقى فالن كلمةأ :  فنقول  املفيدة،  اجلمل  عىل فتطلق    لغوي،:  املعنى األول   •
 ََّا  َكال    .فسمى ذلك كله كلمة ، [100: املؤمنون ] ﴾َقائُِلَها   ُهوَ  َكلَِمةٌ  إِهنَّ

اِعرٌ   َقاهَلَا   َكلَِمةٍ   ))َأْصَدُق :  ملسو هيلع هللا ىلص   قوله   ذلك  ومن ءٍ   ُكلُّ   َأالَ :  َلبِْيدٍ   َكلَِمةُ   شَّ فسمى  .  (1) َباطُِل((  اهللَ  َخالَ   َما   ََشْ
 . ذلك كله كلمة

 .  (2)فالكلمة هي قوٌل مفردٌ  اصطالحي،: املعنى الثاين •
 كرجل، وفرس. ،اللفظ الدال عىل معنى : واملراد بالقول 

سواء دل عىل معنى كمحمد، أم مل يدل عىل معنى    ، الصوت املشتمل عىل بعض احلروف :  واملراد باللفظ 
 (. حممد)مقلوب   (دحممـ)ك

الزاي،  :  فإن أجزاءه وهي  ،زيد :  وذلك نحو  معناه؛   من   أحد حروفه عىل َشء ال يدل    ما :  واملراد باملفرد
  ،من جزأيه  فإن كالً   ، غالم زيد:  والياء، والدال، إذا أفردت ال تدل عىل َشء ما يدل هو عليه، بخالف قولك 

 . ال مفرداً  عىل جزء معناه، فهذا يسمى مركباً   الغالم وزيد، دالٌّ : ومها
 .(بيٌت  - كتاٌب   - قلمٌ  - فاطمةٌ  -  حممدٌ ): الكلمة عىل أمثلة

 

 (. 2256( ومسلم برقم ) 3841البخاري برقم ) أخرجه (  1)

 (. 9/  1( وجامع الدروس العربية، مصطفى بن حممد الغالييني ) 104/  1اللمحة يف رشح امللحة، ابن الصائغ ) :  ( ينظر 2)
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 : معنَيان له الكالم
ُصُل  َعامَّ  عبارة  وهو  لغوي، : املعنى األول    والكتابة، كاخلط، يكن،  مل  أم لفظًا،  َأكان  سواءٌ  َفائَِدٌة، بسببه  حَتْ

 واإلشارة، وغريها. 
ُب   وهو اللَّْفظُ نحوي، : واملعنى الثاين  . بِاْلَوْضعِ  املُِْفيدُ  املَُْركَّ

د  : أي  : أمور يف الكالم النحوي أربعة جيتمع أن من  ل ب 
 العربية.  اللغة  حروف  من  حرف عىل  يشتمل الذي الصوت هو واللفظ لفظًا. يكون  أن:  األمر األول 

 سعيد، فهذه ألفاظ ُتسمى كالمًا، بينام اإلشارة ال ُتسمى كالمًا عند النحويني؛ ألهنا ليست صوتًا.   - أمحد  :  مثل 
بًا؛ وذلك بأن  يكون  أن:  األمر الثاين   و)لِكلِّ   َنافٌِع(  )اْلِعْلمُ :  نحو  أْكَثَر،  أو  كلمتني،  من  مؤلفاً   يكون  مركَّ

   َنِصيٌب(.  جُمَْتِهدٍ 
الثالث  َأْنَصَت   األُْسَتاذُ   َحرَضَ   )إَذا:  كقولك   عليه،   املَتكلم  سكوُت   ََيُْسنَ :  مفيدًا. أي  يكون  أن:  األمر 

 مفيدًا؛ ألن املخاطب   ذلك  ُيسمى  ال  األُسَتاذ(  َحرَضَ   )إَِذا:  قلت  الفائدة، فلو  حلصول  كالماً   صار  التَّاَلِميُذ(،
تَُّب   ِمَّا  هذا بعد تقوله  ما  ينتظر  األستاذ.  حضور  عىل َيرَتَ
 

 

)قلٌم، جاَء، إىل، حرَض : اخرت من بني األلفاظ اآلتية ما ُيَعدُّ كلمًة اصطالًحا، مع بيان السبب
 .الطالُب، وقُت الغروِب(

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  العرُب   َوَضَعْتَها   املستعملة ما   األلفاظ  تكون   أن :  أي   . العرب  بالوضع   موضوعاً   يكون   أن:  األمر الرابع
اللة ( فقد وضعها  كلمة  مثل  املعاين، من  معنى  عىل  للدَّ  الزمان  يف  احلضور  حصول  وهو   ملعنًى،  العرُب  )َحرَضَ
 االسم.  هبذا املسمى الشخص ذات وهو  ملعنًى، العرُب  وضعها   قد )حممد( وكلمة املايض،

 

(1) 

:  مثل  مفيد،  معنى  له   يكن  مل  أم  مفيد،  معنى   له  أكان  سواء  فأكثر،  كلامت  ثالث  من  تركب   ما  هو  :الَكلِم
 )الصرب مفتاح الفرج(، و)إن يكثر اخلري...(. 

 . خاصةً  املفيد  عىل  يطلق إال فال الكالم  أما املفيد، غري  وعىل املفيد،  يطلق عىل الَكلمِ  
 

 
 

 

 (. 105/ 1( اللمحة يف رشح امللحة ) 1)
 

ال يتألف الكالم املفيد من أقّل من كلمتني، وال ينعقد الكالم املفيد من فعلني، وال من حرفني، 
نِه معنى الفعل  .(1)وال من فعل وحرف، وال من اسم وحرف؛ إال يف باب النِّداء؛ لتضمُّ

 

يقتيض الرتكيب، وأقل ما يرتكب منه الكالم اسامن، بحيث َيسن اشرتاط أن يكون الكالم مفيًدا 
 .)اإلسالم منترص(: سكوت املتكلم عليهام، كام يف املثال
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 هي قوٌل مفرٌد.: الكلمة .1

 هو اللفظ الدال عىل معنى أفاد أم مل يفد.: القول .2

 هو الصوت املشتمل عىل بعض احلروف.: اللفظ .3

هو ما ال يدل أحد حروفه عىل َشء من معناه؛ فإن الزاي والياء والدال من كلمة : املفرد .4
 )زيد( إذا أفردت ال تدل عىل َشء ما يدل عليه زيد.

ُب املُِْفيُد بِاْلَوْضِع.: الكالم .5  هو اللَّْفُظ املَُْركَّ

 هو ما تركب من ثالث كلامت فأكثر، سواء أفاد أم مل يفد.: الَكلِم .6

 : بالتعاون مع زمالئك؛ بِّيِّ الكالم والكلمة والَكلِم، يف القطعة اآلتية 

إذا تكلم أحد فلتكن ألفاظه سهلة ال ُيَمُل سامعها، وأن تكون املدلوالت صحيحة يمكن وقوعها، 
فليس كل لفظ مقبواًل، وال كل مدلول معقواًل، وأن يراعي االعتدال يف املقال؛ فإن اإلطناب قد 

. ، كام أن اإلجياز قد يكون خمالا  يكون مالا

................................................................................................
................................................................................................ 
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 اسٌم، وفعٌل، وحرٌف )جاء ملعنى(. : تنقسم الكلمة إىل ثالثة أقسام

 : التعريف -أ
 هو ما دلَّ عىل مسمى، وهو مشتق من السمو، أو السمة. :  لغةا 

نفسها   وه:  واصطالحاا  يف  معنًى  عىل  دلت  ومل   ، كلمة 
 . ناتقرتن بزم 
 -  بيٌت   -  شجرةٌ   -  كتاٌب   -  قلمٌ   -  فاطمةٌ   -  حممدٌ ):  نحو

 .(ٌل خْ بُ  - مٌ رَ كَ 
  ألهنا تدل عىل معنًى   ؛فكل كلمة من الكلامت السابقة اسم

 .(1) ناومل تقرتن بزم ،سهافيف ن
 :  أقسام السم -ب

 : السم قسامن
 )حممد، وقلم، وشجرة(. : نحو : ظاهر :  القسم األول 
الثاين يف  :  نحو:  مضمر:  القسم  والنون  )ذهبوا(  يف  والواو  )ذهبُت(،  يف  والتاء  وهو(  أنت،  )أنا، 

 )ذهبْن(... إلخ. 
 

 (. 6:  ( والنحو التطبيقي، خالد عبد العزيز )ص 10:  التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص : ( ينظر1)
 
 

)جاء  واملقصود بـاحلرف الذي
اللِة  ملعنى( هو احلرف الذي ُوِضَع للدِّ
عىل معنًى من املعاين، كـ)ِمن( لالبتداء، 
و)قد( للتَّحقيِق، بخالف حرف )الزاي( 

يدل عىل معنى، وهذا من كلمة )زيد( فال 
القيد )جاء ملعنى(؛ احرتاًزا من حروِف 
املباين التي هي حروف اهلجاِء، فإهنا ال 

 .تدخل يف هذا التقسيم
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 :  وينقسم السم من حيث العدد إىل

 شجرة(.  -كتاب  -فاطمة -)حممد : وهو ما دل عىل واحد، أو واحدة. نحو: اسم مفرد .1
 شجرتني(.  -كتابان  - فاطمتان  -)حممدان : وهو ما دل عىل اثنني أو اثنتني. نحو : مثنى اسم   .2
 :  وينقسم )اْلمع( إىلوهو ما دل عىل أكثر من اثنني أو اثنتني. : اسم مجع .3

:  وهو ما دل عىل أكثر من اثنني بزيادة واو ونون، أو ياء ونون يف آخره، نحو: مجع مذكر سامل -
 قانتني(.  -صاحلون  -)مسلمون 

  -)مسلامت :  وهو ما دل عىل أكثر من اثنتني بزيادة ألف وتاء يف آخره، نحو: مجع مؤنث سامل -
 قانتات(.   -صاحلات 

:  ، نحوبناء مفرده عند اجلمعوهو ما دل عىل أكثر من اثنني أو اثنتني، مع تغري : مجع تكسري -
 أشجار(.  -هنود  -علامء   -كتب  -أقالم  -)طالب 

 

كل موضع فيه  ضع خطاا حتت كل اسم ظاهر، وخطِّي حتت كل اسم مضمر، وخطاا مائالا )/(  يف 
 : تقدير لسم مضمر، يف اْلمل التالية

 .السامء صافية، أكلُت الطعام، ذاكر بجد، جاء الذي نجح، هذا ولد مؤدب، اتقيا اهلل عز وجل

 

 : العامل  املجتهد  ناجح   

 َثنِّ اجلملة السابقة، للمثنى املذكر، وغرّي ما يلزم. -1

 امجع كلمة )العامل( مجع تكسري، وغرّي ما يلزم. -2

................................................................................................
................................................................................................ 
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 :  التعريف والتنكري إىل باعتبار السم  وينقسم
)حممد،  :  غريمها، مثل  أم  حيواًنا  أم  إنساًنا  كان  سواء   حمدد،  أو  معني  َشء  عىل   يدل  وهي اسم:  معرفة .1

 مكة، الفرس(.  

  )رجل، :  مثل   غريمها،   أم  حيواًنا،   أم  إنساًنا   كان   سواء  حمدد،   أو  معني   غري   َشء   عىل   يدل   وهي اسم :  نكرة .2
 . كتاب( مدينة،   جبل،

 :  التذكري والتأنيث إىل باعتبار السم  وينقسم
 وكريّس.   وكتاب،  وهو ما دل عىل مذكر، كرجل، :اسم مذكر .1

 وهو ما دل عىل مؤنث، كفاطمة، وأروى، وصحراء.  :اسم مؤنث .2
 :  باعتبار آخره إىل  السم وينقسيم

سواء أكتبت بصورة   مفتوح،  قبلها   وما  الزمة   ألف  آخره  يف   يوجد  الذي   املعرب  االسم   وهو :  املقصور .1
 منى، ذكرى.   ، مستشفى،موسى : ؛ مثلاأللف كالعصا، أم بصورة الياء

امي،:  مثال  قبلها،  ما  مكسور   الزمة غري مشددة،   ياء  يف آخره  يوجد   معرب  اسم   كّل   وهو :  املنقوص .2   الرَّ
اعي.   السَّ

  -  سامء:  نحو  مهزة،  وبعدها   زائدة، قبلها حرفان عىل األقل،  ألٌِف   آخُره  وهو اسٌم معرب :  املمدود .3
 ُقّراء.   – بنّاء  - صحراء

  أو   الزمة،  ألف  آخره  يف  ليس  معرب  اسم  كل  هو   أي   منقوًصا،  وال   مقصوًرا  ليس  ما  وهو:  الصحيح  .4
 . رجل(  مدير، )بلد،:  مثل  كرس، قبلها الزمة  ياء
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 :  عالمات السم -ج

:  محمد فعىل حممٍد(    مُت )سلّ :  نحو تدخل عىل آخر االسم، فتجره،  هو عبارة عن الكرسة التي  :  اْلر  -1
 وعالمة جره الكرسة عىل الدال يف آخر االسم.  )عىل(ـاسم جمرور ب

 ، وعالمة جره الكرسة عىل الدال يف آخر زيد. مضاف إليه جمرور :  زيدٍ ف زيٍد مفيٌد(  )كتاُب : ونحو
 . عبارة عن ضمتني، أو فتحتني، أو كرستنيوهو : التنوين -2

 حينئٍذ(.  -صٍه  -مسلامٌت  -)كتاٌب : فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، نحو
 :  والتنوين يكون 

 .[107: الشعراء] َأِمنيٌ  َرُسوٌل : بالضم، نحو
 . [11: النساء] َحكِياًم  َعلِياًم :  بالفتح، نحو

 .[42: القمر]  ﴾ُمْقَتِدرٍ   َعِزيزٍ  َأْخذَ  َفَأَخْذَناُهمْ : بالكرس، نحو 
)يا  :  فاعلم أهنا اسم، نحو   ، أو تقبل النداء  ،فإذا وجدت كلمة مناداة   ، ال ينادى إال األسامء:  النداء  -3

 .)يا حممدون(  ،)يا حممدان(  ، )يا هند( ،آدم( )يا صالح( 
 

ٌ باجلدول اآليت  : بالتعاون مع زمالئك؛ مثّل بكلامت متنوعة غري التي وردت يف األمثلة ملا هو ُمبنيَّ

اسم مقصور 
 مذكر

اسم مقصور 
 نكرة

اسم منقوص 
 مؤنث

اسم منقوص 
 معرفة

 اسم صحيح اسم مدود
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)أل(دخ  -4 )أل( :  ول  دخلت  كلمة  التعريف    إذا  نحوعىل  اسم،  أهنا  عىل  العلم،  :  دلت  )الصالة، 
   . املسلمون، األسامء(

حتدثت عن زيد    ، )قام زيد(:  األسامء، نحو   إىلفاإلسناد ال يكون إال  :  اإلسناد إليه )أي احلديث عنه(  -5
 فزيد اسم.  ،بالقيام

 )حممد جمتهد( حتدثت عن حممد باالجتهاد، فمحمد اسم. 
 اسم.  -إذن– ( باجللوس، فهذا الضمري )جلسَت( حتدثت عن ضمري املخاطب )َت 

 . (1)فهو اسم ،( باحلضورالذي( حتديث عن االسم املوصول )هُ بُ حِ أُ   الذي)حرض 

 
 

 
 

 (. 8-6:  التطبيقي، خالد عبد العزيز، )ص ( النحو 1)
 

)ذهبُت(، فإن )التاء( : )اإلسناد( من أقوى عالمات االسم؛ ألن هبا عرفنا اسمية التاء يف قولك
 .)اإلسناد(اسم، وهي ال تقبل أي عالمة من عالمات االسم، سوى 

 

 : ما العالمة التي متيز  كل اسم حتته خط فيام 

  .[1: ]الفاحتة اْلَعاملنَِيَ  َربِّ احْلَْمُد هللَِِّ : قال اهلل تعاىل
ُدْن : قال اهلل تعاىل َلْت ِمن لَّ : [، قال اهلل تعاىل2: ]هود َحكِيٍم َخبرِيٍ كَِتاٌب ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

 ٌَّد إِال ُسُل  َقْبلِهِ َقْد َخَلْت ِمن  َرُسوٌل َوَما حُمَمَّ ، )يا (ونجم قد أضاء رسينا) [،144: آل عمران] الرُّ
 استيقظ(. نائم
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كلمة دلت عىل معنى يف نفسها، واقرتنت بأحد األزمنة الثالثة،  : والفعل اصطالحاا  .احلدث: الفعل لغة
 :  مثل .واملستقبلاملايض، واحلال،  :  التي هي

  يدل عىل الكتابة يف املايض.  : كتب •

 يدل عىل الكتابة يف احلال )يعني اآلن(. : يكتب •
 يدل عىل الكتابة يف املستقبل. : اكتب  •
 

 
 

 ُمذكر، وُمؤنث.: باعتبار النوع إىلينقسم االسم -

 مفرد، ومثنى، ومجع.: وينقسم االسم  باعتبار العدد إىل-

 مجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل، ومجع التكسري.: وأنواع اجلمع ثالثة-

 إىل معرفة ونكرة.: وينقسم االسم باعتبار التنكري والتعريف-

 قوص، ومدود، وصحيح.إىل مقصور، ومن: وينقسم االسم باعتبار آخره-

 اجلر، والتنوين، والنداء، ودخول )أل(، واإلسناد إليه.: هي: واالسم له عالمات-

 

 فعل مايض ومضارع وأمر. : هات من كلمة )املذاكرة( ثالثة أفعال

1..............................2..............................3........................... 
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 :  التعريف -1

  األكل   تفاحًة(، فحادثة   زيدٌ   )أكل :  نحو   . التكلم  زمن   قبل  َشء   حصول   عىل   وهو ما دل:  الفعل املايض 
 . وانتهى مض  قد  األكل أن : أي التكلم،  زمان قبل  وقعت

 :  عالمة الفعل املايض -2
بقبوله - املايض  الفعل  تقول :  مثل  ،(1) الساكنة  التأنيث  تاء  ُيعرف  تقول   َأَكَلْت،:  )أكل(،  :  و)رشب( 

َبْت( فالتاء الساكنة يف آخر الفعل تسمى تاء التأنيث؛ وذلك ألهنا تشري إىل أنّ   مؤنث.   الفاعل )رَشِ
)َأَكْلُت، وَأَكْلَت، َوَأَكْلِت( فالتاء املضمومة أو  :  الفاعل به، نحو   حلوق تاء   أيضاً   املايض ومن عالمات الفعل   -

 املفتوحة أو املكسورة يف آخر األفعال السابقة، ُتسمى تاء الفاعل؛ وذلك ألهنا من قامت بالفعل. 
 :  إعراب الفعل املايض -3

اجلملة، ولكن بناءه خيتلف، فقد ُيبنى    من  موقعه   حسب  إعرابه   يتغري  ال  إنه :  مبني، أي  دائامً   املايض   الفعل 
 : عىل الفتح، وقد ُيبنى عىل الضم، وقد ُيبنى عىل السكون، حسب األحوال التالية

بنى: احلال األول   :  الفتِح يف احلالت اآلتية املايض عىل الفعل ي 
الّظاهِر    الفتِح   عىل  مبنيٌّ   ماضٍ   فعٌل :  فنجَح   الطالُب()نجَح  :  مثال   َشٌء،  به  يتصْل   مل  إذا:  احلالة األوىل

 عىل آخره، والطالب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. 
، فيبنى  ( ِسَ ( و)نَ وَ )رَسُ :  ومل يتصل بآخره َشء نحو  ، إذا كان معتل اآلخر بالواو أو الياء:  احلالة الثانية

 .الّظاهِر عىل آخره عىل الفتِح 
الفتِح    عىل   مبنيٌّ   ماضٍ   فعٌل :  فنجَحا   نجَحا(   )الطالبان:  نحو  االثننِي،   ألُف   به  اّتصلت  إذا:  احلالة الثالثة

 

 ( أما تاء التأنيث املتحركة، فتلحق األسامء، كـ)مسلمة(، واحلروف كـ)ثمت والت(. 1)
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 . االثنني بألف  الّظاهِر عىل آخره، الّتصالِه 
  مبنٌي   ماضٍ   فعٌل :  فنجَحْت   )نجَحْت الطالبُة(:  نحو  الّساكنُة،  الّتأنيِث   تاءُ   به  اّتصَلت  إذا :  احلالة الرابعة

 .الّظاهِر عىل آخره الفتِح  عىل
َمَك :  مثال   نصب،   ضمري   به   اّتصَل   إذا :  احلالة اخلامسة  َمَك   )َعلَّ َمنِي اهللُ( فالفعالن )َعلَّ َمنِي(    وَعلَّ وَعلَّ

الفتِح الّظاهِر عىل آخرمها؛ الّتصاهِلام بضمري نصب، وهو الكاف يف الفعل األول، والياء يف    مبنيان عىل 
 الثاين. الفعل  

 
 

بنى: احلال الثاين كونِ  املايض عىل الفعل ي   : السر
 :  املتحركة، وهي   الرفع ضامئر به اّتصَلت إذا
مبني عىل    ماٍض،  فالفعل )ذهب( فعٌل   )ذهْبُت، وذهْبَت، وذهْبِت إىل املسجد(.:  نحو   الفاعل(  )تاء .1

الثانية،   والفتح يف  الضم يف األوىل،  مبني عىل  الفاعل ضمري  وتاء  الفاعل.  بتاء  السكون التصاله 
 والكرس يف الثالثة، يف حمل رفع فاعل.  

نحو  نون .2 )النسوة(،  فعٌل :  اإلناث  )ذهب(  فالفعل  ذهْبَن(.  السكون    ماضٍ   )النساُء  عىل  مبني 
 عىل الفتح يف حمل رفع فاعل.  التصاله بنون اإلناث. والنون ضمري مبني 

  الّسكونِ  عىل مبنيٌّ   ماضٍ  )ذهْبنَا إىل املسجد(. فالفعل )ذهب( فعٌل : الفاعلني، نحو عىل  الدالة )نا( .3
 بـ)نا( الفاعلني، ونا الفاعلني ضمري مبني يف حمل رفع فاعل.  الّتصالِه 

 

إذا كان معتل : يبنى الفعل املايض يف مجيع حاالته عىل الفتح الظاهر، باستثناء حالة واحدة، وهي
 .)رأى( و)رمى( و)دعا(: اآلخر باأللف، ومل يتصل به َشء، فإنه ُيبنى عىل الفتح املقدر للتعذر، نحو
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بنى: احلال الثالث  : الضم املايض عىل الفعل ي 
 . اجلامعة   بواو   التصاله   الضم؛   عىل   مبني   ماض   فعل :  فذهُبوا   ذهُبوا(،   )هم :  اجلامعة، نحو   واو   به   اتصلت   ذا إ 

 

 :  التعريف -1
  ، وينرُص   ،، ويكرمُ )يكتُب :  نحو  ، أو بعده  ، عىل حدث يقع يف زمان التكلم  ما دلَّ هو  :  الفعل املضارع

 ، فاملضارع يصلح للحال واالستقبال. (ويستغفرُ 
 وهي لفظة )اآلن(.   ،لوجود قرينة تدل عىل ذلك  ؛الفعل )يكتب( هنا للحال :  زيٌد اآلن(   )يكتُب :  فقولك 
يكتُب :  وقولك  لالستقبالف ال:  (زيدٌ   )سوف  هنا  )يكتب(  ذلكل  ؛عل  عىل  تدل  قرينة  وهي    ، وجود 

 مشاهبته له. : . وُسمي مضارعًا ملضارعته لالسم أي(1) (سوف)
 :  عالمة الفعل املضارع -2

  هزمن دخول )مل( عليه، وهي حرف نفي، وجزم، وقلب؛ فتنفي الفعل، وجتزمه، وتقلب: العالمة األوىل
ْ  :، نحومن احلارض اىل املايض ْ  َيلِدْ   مَل  .  [4 ، 3: اإلخالص] ﴾َأَحدٌ  ُكُفًوا   َلهُ   َيُكنْ  َومَلْ  *  ُيوَلدْ  َومَل

الثانية   عىل   ويدل   َوْحَدُه،   املضارع  الفعل  أيضًا عىل  عليه، وهو حرف يدخل  دخول )السني(:  العالمة 
َفَهاءُ   َسَيُقوُل   :تعاىل  قوله  )سوف(، نحو  من  استقباالً   أَقلُّ   و)السني(  االستقبال،:  ومعناه  التنفيس،   ِمنَ   السُّ

 

 (. 10:  ( النحو التطبيقي، خالد عبد العزيز )ص1)

 

 )أكَل، لقَي، وعى(. : اجعل كل فعل من األفعال املاضية اآلتية يف مجلة مستقلة

1-........................................... 2-.......................................... 

 3-.........................................   4-.......................................... 
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 . [11: الفتح]  ﴾ املَُْخلَُّفونَ  َلَك  َسَيُقوُل و  ،[142: البقرة]  ﴾النَّاسِ 
  التنفيس،   عىل  ويدل  َوْحَدُه،  املضارع  الفعل   عىل  )سوف( عليه، وهو حرف يدخل  دخول:  العالمة الثالثة

َض   َربَُّك   ُيْعطِيَك   َوَلَسْوَف :  تعاىل   قوله  نحو  االستقبال، :  ومعناه  ُنْصلِيِهمْ   َسْوَف و  ،[ 5:  الضحى]  ﴾َفرَتْ
 . (1)[152: النساء]  ﴾ُأُجوَرُهمْ   ُيْؤتِيِهمْ  َسْوَف و ،[56: النساء ] ﴾َناًرا

 

 
 

 : إعراب الفعل املضارع  -3
يبنى يف   قد  املضارع معرب يف األصل، ولكنه  أما حاالته  الفعل  حالتني سيأيت احلديث عنهام الحقًا، 

 :  اإلعرابية فهي
 :  الرفع: احلالة األوىل

  مرفوًعا.   واإلناث كان   التوكيد   نوين  من  وسلم   واجلازم  الناصب   من   جترد  إذا   أنه   عىل   النحويون  فقد أمجع 
آخره. و)زيٌد( فاعل مرفوع،  كـ)يقوُم زيٌد(، فـ)يقوم( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل  

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. 

 

 (. 15:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)
 
 

 : من الفروق بِّي السِّي وسوف

أّن )سوف( تستعمل لفْعل َشٍء يف املستقبل البعيد، والسني تستعمل لفْعل َشٍء يف املستقبل 
)سوف : )سأناُم(، فاملعنى أنني سأنام اآلن، أو بعد قليل، وأما عندما أقول: عندما أقولالقريب، فمثاًل 

 .أّن هناك تراخًيا ومتهاًل بفرتة طويلة، وأن النوم سيكون بعد فرتة، وليس اآلن: أناُم( أي
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 :  النصب: احلالة الثانية
بـ)لن( وعالمة نصبه   فـ)يقوم( فعل مضارع منصوب  يقوَم زيٌد(.  بناصب، كـ)لن  ُسبق  إذا  وينصب 

 الفتحة الظاهرة عىل آخره. و)زيٌد( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. 
  املذكورة  األدوات   هذه  من  أداة   ( وغريها، فكلَكْي ) و  (،إَِذنْ و)  (، َأنْ ) :  وكذا بقية حروف النصب مثل  

 نصبته.  املضارع الفعل عىل  دخلت إذا
 : اْلزم: احلالة الثالثة

نحو  بجازم،  إذا سبق  املضارع  الفعل  بـ)مل(  :  وجُيزم  فعل مضارع جمزوم  فـ)يذهب(  زيٌد(.  يذهْب  )مل 
 جزمه السكون الظاهر عىل آخره؛ ألنه صحيح اآلخر. وعالمة 

)ليجلْس كلٌّ يف مكانه(، فإهنا إذا دخلت عىل الفعل  :  الم األمر، نحو:  وكذا دخول بقية اجلوازم مثل
 :  املضارع فإهنا جتزمه إما

مضارع جمزوم    بالسكون إذا كان صحيح اآلخر، كاملثال السابق )مل يذهْب زيٌد(. فـ)يذهْب(  فعل -
 بلم وعالمة جزمه السكون. و)زيٌد( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. 

)مل يسَع زيٌد(. فـ)يسَع( فعل مضارع جمزوم  :  وإما بحذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر، نحو -
وعالمة   مرفوع،  فاعل  و)زيٌد(  اآلخر.  معتل  ألنه  العلة  حرف  حذف  جزمه  وعالمة  رفعه  بـ)مل( 

 الضمة الظاهرة عىل آخره. 
 )الطالب مل ينجحوا(.  : وإما بحذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة، نحو -

فـ)الطالُب( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)ينجحوا( فعل مضارع جمزوم 
مبني يف حمل رفع فاعل.   بـ)مل( وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة. وواو اجلامعة ضمري

 واجلملة الفعلية )ينجحوا( يف حمل رفع خرب املبتدأ. 
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 : أما حالت بناء الفعل املضارع، فهي
بنى عىل السكون: احلالة األوىل  :  ي 

نحو  نون  به  اتصلت  إذا  السكون  عىل  املضارع  الفعل  ُيبنى )النسوة(  بَّْصنَ   َواملَُْطلََّقاُت :  اإلناث    َيرَتَ
بنون  [228:  البقرة]  ﴾ُقُروءٍ   َثاَلَثةَ   بَِأْنُفِسِهنَّ  مبني عىل السكون التصاله  ْصَن( فعل مضارع  بَّ )َيرَتَ فالفعل   ،

 اإلناث، ونون اإلناث ضمري مبني يف حمل رفع فاعل. 
بنى عىل الفتح: احلالة الثانية  : ي 

  َوَلَيُكوًنا   َلُيْسَجنَنَّ :  نحو  .اخلفيفة  أو  الثقيلة   التوكيد  نون   به   اتصلت  الفتح إذا   عىل   املضارع  الفعل   وُيبنى
اِغِرينَ   ِمنَ  (  [32: يوسف]  ﴾الصَّ )َوَلَيُكوًنا( مبنيان عىل الفتح التصاهلام بنون    فالفعالن املضارعان )َلُيْسَجنَنَّ

 التوكيد الثقيلة يف الفعل األول، واخلفيفة يف الفعل الثاين. 

 
 

 :  التعريف -1

 . ْر( ف )اكتْب، افتْح، اجلْس، استغ :  نحو   طلب حصوله بعد زمان التكلم. هو ما دل عىل حدث يُ :  فعل األمر 
 :  عالمة فعل األمر -2

 فالفعل قم داٌل عىل طلب القيام.   )ُقْم(،: داللته عىل الطلب. نحو : العالمة األوىل
 فعل داٌل عىل طلب الكتابة.  : و)اْكُتْب( 

 

 

 .بالتعاون مع زمالئك، مّثل يف مجل تامة حلاالت بناء الفعل املضارع
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الثانية نحو:  العالمة  املخاطبة،  ياء  فالفعالن    )ُقوِمي،:  قبوله  ياء  واْقُعِدي(  لقبوهلام  أمر  فعال  السابقان 
   املخاطبة يف آخرمها.

 :  إعراب فعل األمر -3
 :  فعل األمر دائاًم مبني، وُيبنى يف أربع حاالت 

   .( ارضْب ): نحو  َشء، به يّتصل مل إذا  الّسكون فعل األمر عىل  ُيْبنى:  احلالة األوىل
الثانية عىل  وُيبنى:  احلالة  األمر    ياء  أو  اجلامعة،  واو  أو  االثنني،  ألف   به  اّتصل  إذا   النّون   حذف  فعل 

فهو فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بألف االثنني، وألف االثنني يف آخر :  (ارضبا):  نحو  املخاَطبة،
   الكلمة يف حمل رفع فاعل.

 فاعل. فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة، وواو اجلامعة يف حمل رفع : (ارضبوا )و
 فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بياء املخاطبة، وياء املخاطبة يف حمل رفع فاعل. : (ارضب)و

فعل أمر مبني عىل حذف  :  (اغزُ ):  نحو  معتالا،  آخره  كان  إنْ   العّلة   حرف  حذف  عىل   وُيبنى :  احلالة الثالثة
 ًا تقديره )أنت(.حرف العلة وهو الواو؛ ألنه معتل اآلخر. والفاعل ضمري مسترت وجوب

فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة وهو األلف؛ ألنه معتل اآلخر. والفاعل ضمري مسترت  :  (اخَش )و
 وجوبًا تقديره )أنت(. 

والفاعل ضمري مسترت  :  (ارمِ )و الياء؛ ألنه معتل اآلخر.  العلة وهو  مبني عىل حذف حرف  أمر  فعل 
 وجوبًا تقديره )أنت(. 

الرابعة   إذا   الفتح  عىل  وُيبنى :  احلالة 
نحو   نون  به  اّتصلت :  الّتوكيد، 

فهو فعل أمر مبني عىل الفتح؛  :  ( اجتهَدنَّ )
 التوكيد. التصاله بنون 

 

 .بالتعاون مع زمالئك، مّثل يف مجل تامة حلاالت بناء فعل األمر
......................................................... 
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 )قرأ(.: هو ما دل عىل حصول َشء قبل زمن التكلم نحو: الفعل املايض -1

والفعل املايض دائاًم مبني، ولكن بناءه خيتلف، فقد ُيبنى عىل الفتح، وقد ُيبنى عىل الضم، 
 وقد ُيبنى عىل السكون حسب العوامل الداخلة عليه.

)يقرأ(، وأبرز : زمان التكلم، أو بعده، نحوهو ما دلَّ عىل حدث يقع يف : الفعل املضارع -2
 [. 3: ]اإلخالص مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلدْ : دخول )مل( اجلازمة عليه، نحو: عالماته

مرفوعًا إذا جترد من الناصب واجلازم، وسلم من نوين التوكيد واإلناث : ويكون املضارع
كـ)يقوُم زيٌد(، ويكون منصوبًا إذا سبق بناصب، كـ)لن يقوَم زيٌد(، ويكون جمزومًا إذا سبق 

 )مل يذهْب زيٌد(. : بجازم، نحو

َقاُت َواملَُْطلَّ : وُيبنى املضارع عىل السكون إذا اتصلت به نون اإلناث )النسوة( نحو
بَّْصنَ   [. 228: ]البقرة َيرَتَ

َلُيْسَجنَنَّ : إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة. نحو: وُيبنى املضارع عىل الفتح
اِغِرينَ   [. 32: ]يوسف َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ

 )اكتْب(، وهو دائاًم مبني.: هو ما دل عىل حدث ُيطلب حصوله بعد زمان التكلم. نحو: فعل األمر -3

 : وعالمات فعل األمر

 )اكتْب( فإنه داٌل عىل طلب الكتابة. : داللته عىل الطلب. نحو -

 )اكتبي( فإنه فعل أمر لقبوله ياء املخاطبة يف آخره.: وقبوله ياء املخاطبة، نحو -
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وحرف،   وفعل  اسم  تتكون من  الكلمة  أّن  وهنا  ذكرنا سابقًا  والفعل،  االسم،  الكالم عن  وقد سبق 
 نتحدث عن احلرف. 

 :  تعريف احلرف  -1
  ولكن معناه ال يظهر إال يف الرتكيب.   ،فاحلرف له معنى   هو كلمة دلت عىل معنى يف غريها.:  احلرف 

)مِ  الرتكيبنحو  يف  إال  يظهر  ال  معناه  ولكن  معنى،  له  جر  حرف  قوله،  ن(  يف  الغاية  البتداء  :  تعاىل  فهو 
 اأْلَْقَص املَْْسِجِد  إِىَل  احْلََراِم  املَْْسِجِد  ِمَن  َلْياًل  بَِعْبِدِه  ى  َأرْسَ ِذي  الَّ ابتداء  :  يعني   [1:  ]اإلرساء  ﴾ُسْبَحاَن  أن 

: ]احلج  ﴾َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل َحْرٍف :  وللتبعيض يف قوله رحلة اإلرساء كان من املسجد احلرام.  
 بعض الناس. : يعني  [11

 :  عالمة احلرف  -2
. فهذه احلروف  )هل( و)يف( و)مل(:  نحو  الفعل.  أو  ،شيئًا من عالمات االسم   أال يقبل  عالمة احلرف

( )اهلل:  السابقة وغريها من احلروف ال تقبل مثاًل عالمة االسم وهي )ال( التعريف، فال يمكن أن نقول مثالً 
وال )الفي( وال )اللم(. وكذلك ال تقبل التنوين، وال تقبل اجلر، وال أي َشء من عالمات االسم األخرى،  
وكذلك ال يقبل احلرف أي عالمة من عالمة الفعل، فال يمكن أن تدخل عىل احلرف تاء التأنيث مثاًل، وال  

 حرف )قد( وال )مل( وال غريها من عالمات الفعل.   
 أهنا حرف. بفاحكم عليها  ،الفعل أو  ،لمة شيئًا من عالمات االسم فإذا مل تقبل الك



((41 
 

 

 
 
 :  أنواع احلروف  -3

 . عاملة غري حروف ومنها  عاملة، حروف منها : احلروف
 : احلروف العاملة: النوع األول 

 :  النصب، أو اجلر، أو اجلزم، وهي كثرية، منها: وهي التي تعمل 
 :  اْلر حروف -أ

  وحاشا،   ورب،  وعدا،  وخال،  ومنذ،   ومذ،   والواو،  والالم،  والكاف،   والتاء،  الباء،:  حرفاً   عرشون  وهي
 ومتى[.   ولعل، وكي، ] وإىل، ويف، وحتى،  وعىل، وعن، ومن،
إما   إذا دخلت عىل االسم جتره  احلروف  الظاهرة:  فهذه  اسم  :  نحو :  بالكرسة  فالقلم  بالقلِم(  )كتبت 

 جمرور بالباء وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره. 
)أرشُت إىل ليىل(، فـ)ليىل( اسم جمرور بـ)إىل( وعالمة جره الكرسة املقدرة  :  نحو :  بالكرسة املقدرة أو  

 عىل آخره، منع من ظهورها التعذر. 
 )كتبُت بالقلمني(، فـ)القلمني( اسم جمرور بالباء، وعالمة جره الياء؛ ألنه مثنى. : نحو : أو بالياء 

 

 : استخرج كالا من األسامء واألفعال واحلروف مما يأيت 

ِحيمِ قال تعاىل:  مْحَـِٰن الرَّ ْنَساَن َلِفي ُخرْسٍ )1َواْلَعرْصِ ) * بِْسِم اللَّـِه الرَّ ِذيَن 2( إِنَّ اإْلِ ( إاِلَّ الَّ
رْبِ )آَمنُوا  احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ  .سورة العرص[] (3َوَعِمُلوا الصَّ

................................................................................................
................................................................................................ 
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 :  املضارع للفعل احلروف الناصبة -ب
تعاىل   نحو   . وإذن   وكي،   ولن،   أن، :  أربعة   وهي  َك :  قوله  ِرَق   َلنْ   إِنَّ بَاَل   َتبُْلغَ   َوَلنْ   اأْلَْرَض   ََتْ   اجْلِ

و)َتْبُلَغ( مسبوقان بـ)لن( الناصبة؛ وهلذا فهام منصوبان، وعالمة   فالفعالن )ََتِْرَق(  . [ 37:  اإلرساء ]   ﴾ ُطواًل 
 آخرمها. نصبهام الفتحة الظاهرة عىل 

 :  للفعل املضارع احلروف اْلازمة -ج
ْ   َوَمنْ   : قوله تعاىل  نحو   . اجلازمة  الرشط   وأدوات   النهي،   وال   األمر،   والم  وملا،  مل،:  مخسة  وهي   ََيُْكمْ   مَل

فالفعل )ََيُْكْم( مسبوق بأداة جزم وهي )مل(، وهلذا فهو    [47:  املائدة ]   ﴾اْلَفاِسُقونَ   ُهمُ   َفُأوَلئَِك   اهللَُّ   َأْنَزَل   باَِم 
 جمزوم بـ)مل( وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر.  

 :  األخبار وترفع األسامء، تنصب بالفعل التي املشبهة احلروف  -د
  . أيضاً   األفعال  عىل  حينئٍذ  وتدخل  فتلغى،  )ما(  وتلحقها  ولعل،  وليت،  ولكّن،  وكأّن،  وأّن،  إّن،:  وهي

اَعةَ   َلَعلَّ   ُيْدِريَك   َوَما  :فمن أمثلة عملها قوله تعاىل فـ)لعل( نصبت االسم   [17:  الشورى]  ﴾َقِريٌب   السَّ
وهو )الساعَة( بالفتحة الظاهرة عىل آخره، ويسمى اسمها، ورفعت اخلرب وهو )قريٌب( بالضمة الظاهرة عىل 

 آخره، ويسمى خربها. 
 :  النداء حروف  -هـ

  وأي،  وهيا،  وأيا،   يا،:  وهي  املقصودة؛  والنكرة  باملضاف،   واملشبه  املضاف،  املنادي  تنصب  وهي التي 
تعاىل   نحو   .واهلمزة نَِساءَ   :قوله  فاحلرف )يا( حرف   [32:  األحزاب ]  ﴾ النَِّساءِ   ِمنَ   َكَأَحدٍ   َلْسُتنَّ   النَّبِيِّ   َيا 

 نداء، نصب االسم وهو )نساَء( بالفتحة الظاهرة عىل آخره؛ ألنه منادى مضاف، والنبي مضاف إليه جمرور.
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 : العاملة احلروف غري : النوع الثاين
 :  احلروف غري العاملة هي التي ال جتر وال تنصب وال جتزم، وهي أيضًا كثرية، منها

 . ولكن وبل، وال،  وأم،  وإما، وأو، وحتى، وثم، والفاء،  الواو، : وهي  العطف؛ حروف -1
 . وها أال،: وهي  التنبيه؛  حروف -2
.  وأجل، وأْي، وبىل،  نعم، : وهي اإلجياب؛ حروف -3  وَجرْيَ
 . وإن  أي، : وهي  التفسري؛ حروف -4
 . تقديراً  أو لفظاً   الفعل ويلزمها ولوما، ولوال، وأال، هال،: وهي التحضيض؛  حروف -5
 . قد: وهو  التوقع؛  حرف -6
 . وهل اهلمزة،: ومها  االستفهام، حرفا -7
 . حقاً  بمعنى جاء  وقد كال،: وهو  الردع، حرف -8
 . للرشط  وإما ولو، وإن،  املصدرية،  ما  وكذلك -9

 . االسم  آخر واملتحركة  املايض، آخر  تلحق منها فالساكنة: التأنيث وتاء -10
  واالستفهام،  والنهي،  األمر،  يف   وتدخل  بالفعل،   وهي َتتص   املشددة،  أو   املخففة،  التأكيد  ونون  -11
 .(1) النفي  يف وقّلت والقسم، والعرض، والتمني، 

 

 (. 13:  ( والنحو التطبيقي، خالد عبد العزيز )ص 43:  العربية عيل بن حممد اجلرجاين )ص نحو مري = مبادئ قواعد اللغة  :  ( ينظر 1) 
 

 

 .بالتعاون مع زمالئك، ارضب أمثلًة من عندك ألربع حاالت فقط للحروف العاملة
........................................................................................ 
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 .بالتعاون مع زمالئك؛ هات من السنة النبوية ثالثة أمثلة فقط متنوعة للحروف غري العاملة
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 : احلروف نوعان

النصب، أو اجلر، أو اجلزم، وهي : وهي التي تعمل: احلروف العاملة: النوع األول
للفعل املضارع،  احلروف اجلازمة املضارع، للفعل اجلر، احلروف الناصبة حروف: كثرية، منها

 النداء.  األخبار، وحروف وترفع األسامء، تنصب بالفعل التي املشبهة احلروف

 احلروف: وهي التي ال جتر وال تنصب وال جتزم، مثل: العاملة احلروف غري: النوع الثاين
التأنيث الساكنة واملتحركة، ونون التوكيد اخلفيفة والثقيلة، العاطفة، حروف االستفهام، تاء 

 وغري ذلك.
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 :  كل كلمة من الكلامت اآلتية من حيث كوهنا اساما أو فعالا أو حرفاا يف اْلدول التايل صنِّف : 1س

 يسَع، أين( زهرٌة، نحلٌة، كلٌب، يف، ركَض، لن، يسبُح، َمْن، عامرٌة، ِمْن، اقفْز، أو، ادُع، مل )
 احلروف األفعال  األسامء 

   

 

 : امأل الفراغ يف كل مجلة من اْلمل اآلتية بفعل مناسب تبعاا للمكتوب أمامها: 2س
 )فعل مضارع(    األم............ أوالدها.    (1

 )فعل مضارع(    ......... احلجاب. .البنات  (2

 )فعل أمر(     ................ باكرًا.   (3

 )فعل أمر(    ................ والديكام.   (4

 )فعل ماض(   ................. الطالب جيدًا فنجح.   (5

 )فعل ماض(     ................. إىل املدرسة . األوالد (6
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 :  اخرت اْلواب الصحيح لكل سؤال مما يأيت من بِّي الختيارات املتعددة التي تليه: 3س

 ( النصب، اجلر، التنوينالرفع، )  : من عالمات االسم (1
 ( اإلسناد، قبول أل، النداء، التنوين )  : أقوى عالمات االسم هي (2
 ( حرف، اسم، فعل، ال َشء ما سبق) : )أخذُت القلَم(؛ هي: التاء يف قولنا  (3
عىل (4 تدخل  التعريف،  واألفعال  ):  )أل(  األسامء  واألفعال،  األسامء  فقط،  األفعال  فقط،  األسامء 

 .(واحلروف
تعاىلكلمتا   (5 اهلل  قول  يف  و)يولد(  يولد:  )يلد(  ومل   * يلد  مهامل  فعالن  ):  ؛  ماضيان،  فعالن 

 (مضارعان، اسامن، فعال أمر
التأنيث، قبوله ألف االثنني، قبوله دخول )مل(  ):  عالمة الفعل املايض (6 قبوله ياء املخاطبة، قبوله تاء 

 ( عليه
السني، قبوله التنوين، عدم قبوله شيًئا من عالمات األسامء  قبوله تاء الفاعل، قبوله  ):  عالمة احلرف  (7

 ( واألفعال 
 ( مجلة، اسم، فعل، حرف) :)هؤالء( هي  (8

فعل ماض معرب، فعل ماض مبني، فعل مضارع مبني،  ):  شاهد الصبي عصفورا.   الفعل شاهد هو (9
 ( فعل مضارع معرب

 ( أولئك، نحنأنتم، هو،  ) : الكلامت اآلتية مجيعها ضامئر ما عدا واحدة، هي (10
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ــور  ـحدد  :  4س مع  اْلامجعـها  ثم  (  مـمدود  –  منقوص  –أنواع الكلامت التي حتتـها خط يف اْلـمل اآلتـية )مقص
 : املناسب هلا

 اجلمع النوع اجلملـة م
   طالبة مهذبة  رضا 1
   طالبة جمتهدة  هدى 2
   السفىل هبط املهمل إىل الدرجة 3
   إىل احلق مأجورة الداعية  4
   التدريب مهم  ابتداء 5
   واسعة  الصحراء 6
   يف العفو نافع الرجاء  7
   الذكرى  يسرتجع اإلنسان 8
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

بالتعاون مع زمالئك، قم بإعداد ثالثة بطاقات، ومن خالل البحث النشط يف القرآن الكريم، 
ثالثة أفعال متنوعة، ثم اكتب يف : ثالثة أسامء متنوعة، ثم اكتب يف الثانية منها: اكتب يف األوىل منها

 .ثالثة حروف متنوعة، ثم ضع البطاقات الثالث يف ملف إنجازك: الثالثة منها
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 : يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن

 يرشَح مفهوم اإلعراب. -

 يفرَق بني اإلعراب التقديري واللفظي. -

 يبنَي مفهوم البناء. -

 يميَز بني ألقاب البناء. -

 يفرَق بني أنواع اإلعراب. -

 يميَز بني عالمات اإلعراب. -

 .يوضَح مواضع عالمات اإلعراب -

 خمرجات التعلم

 

 اإلعراب: املوضوع األول

 البناء وألقابه: املوضوع الثاين

 أنواع اإلعراب وعالماته: املوضوع الثالث

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة الدراسيةعدد الساعات 
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الَكلِامت، وتركيب   تتبنُي مواقع  العربية، فمن خالهلام  اللغة  كبريٌة يف  أمهيٌة  والبناء هلام  اإلعراب 
لتمييز   املعاين املختلفة، وإيضاحها والداللة  اجلمل؛ ألن لعالماته دالالٍت معينًة، وأغراضًا معنويًة، 

عليها؛ ولذلك كان تعلم قواعد اإلعراب والبناء أمًرا رضورًيا يف فهم القرآن الكريم، واحلديث النبوي 
 . الرشيف، وبقية العلوم، والرتاث العرب، من شعر، وأمثال، وحكم، وغري ذلك

 
 

 سلَّْمُت عىل حممٍد. َجاَء حممٌد، رأْيُت حممًدا،  
ٍ عىل آخر كلمة )حممد(، يف اجلمل السابقة؟  ما الذي تالحظه من تغريُّ

 ..................................................................................................
 .................................................................................................. 
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 .(1) وَأْظَهْرَتهُ  َأَبنَْتهُ   إذا  َنْفِس، يِف   َعامَّ  َأْعَرْبُت : تقول   واإِلبانة، اإِلظهار : اإلعراب لغةا  -1
اصطالحاا  -2   َأوْ   َلْفظاً   َعَليَها،  اْلداِخَلة  اْلَعَواِملِ   اِلْختاَِلِف   اْلكلِِم؛  َأَواِخرِ   َتْغيريُ :  ُهوَ :  اإلعراب 

 .(2) َتْقِديراً 
الكلمة  :  أي إىل نصٍب إىل جٍر إىل جزٍم، بسبب اختالف موقعها  إنَّ  تتغريَّ حركة آخرها من رفٍع  التي 

 اإلعراب، هي كلمة معربة. 

 

 : لحظ كلمة )زيد( يف األمثلة التالية 
خرب مرفوع،  :  . زيٌد كريٌم. فـ)زيٌد( )مبتدأ( مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. وكريمٌ 1

 آخره. وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل 
 . قام زيٌد. فـ)زيٌد( )فاعل( مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. 2

 

 (. 29:  ( والنحو التطبيقي، خالد عبد العزيز )ص19:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)
 .املصدر السابق( 2)

 

 : من خالل فهمك لتعريف اإلعراب، أكمل الفراغات اآلتية بام تراه مناسباً 

املختلفة؛ يسمى .... الكلمة يف املواضع .....االسم الذي تتغري عالمته اإلعرابيه بــتغري.....
 .اساًم................
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 . رأيُت زيدًا. فـ)زيدًا( )مفعول به( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره. 3
 . مررُت بزيٍد. فـ)زيٍد( )اسم جمرور( وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره. 4

)زيد( بأهنا كلمة معربة؛ ألنه تغرّيْت حركة آخرها، باختالف العوامل الداخلة عليها،  فنحكم عىل كلمة  
 ومل تلزم حركة واحدة، وإال كانت مبنية. 

 :  ثم لحظ كلمة )يذهب( يف األمثلة التالية
فـ)يذهُب(1 املسجد(  إىل  حممد  )يذهُب  عىل  :  .  الظاهرة  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع،  مضارع  فعل 

  ُيسبق بحرف من حرف النصب أو اجلزم.آخره؛ ألنه مل 
فـ)يذهَب( 2 السوق(  إىل  حممد  يذهَب  )لن  الفتحة  :  .  نصبه  وعالمة  بـ)لن(  منصوب  مضارع  فعل 

 الظاهرة عىل آخره. 
 فعل مضارع جمزوم بـ)مل( وعالمة جزمه السكون الظاهر عىل آخره. :  . )مل يذهْب حممد إىل السوق( فـ)يذهْب( 3

 املضارع )يذهب( بأنه معرب؛ ألن حركة آخره تغرّيت بحسب تغرّي العوامل الداخلة عليه. فنحكم عىل الفعل  

 
 

 

هي الفعل املضارع الذي مل تتصل به نونا التوكيد، وال نون النسوة، وكذلك األسامء، : املعربات
 .إال القليل منها

 

 

االسم كأمثلة يقسم املعلم الطالب إىل جمموعتني؛ ثم يكلف املجموعة األوىل باإلتيان بأمثلة 
 .الفعل املعرب كأمثلةاملعرب؛ ويكلف املجموعة الثانية باإلتيان بأمثلة 
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 : الل فظي اإلعراب: النوع األول 
  ملفوظة وظاهرة،   فيه  اإلعراب   عالمة  تكون  أن :  وهو   أو الظاهري،  اللفظي   باإلعراب   النوع  هذا   ُيسمى 

 :  نحو . آخرها يف  ظاهرة إعراهبا  عالمة حيث تكون  املعربات، أكثر حال  هو وهذا
   .( بزيدٍ  بكرٌ  زيدًا(، )مرَّ   عيلٌ  زيٌد(، )أكرمَ  )جاءَ 
  العوامل،   بحسب  تغريت  بل  واحدة،  حركة  عىل  تثبْت   مل  فيه  الدال  أنّ   والدليل  معرب،  )زيًدا(  أن  فتجد

زيٌد( ألن )زيٌد(    يف )جاءَ   الضمة  وهي   مقروءة،   ملفوظة   ظاهرة  الدال   عىل   اإلعراب  عالمات   أن  أيًضا  وجتد
زيدًا( ألن )زيدًا( يف هذه اجلملة مفعول به منصوب،   عيلٌ   يف )أكرمَ   يف هذه اجلملة فاعل مرفوع، والفتحة

 ألن )زيٍد( يف هذه اجلملة اسم جمرور بالكرسة.    (بزيدٍ  بكرٌ  رسة يف )مرَّ والك
ِديري اإلعراب: النوع الثاين  : الت قج

:  الفتى(  )جاءَ :  نحو  .األخري  احلرف  يف  وال ظاهرة؛ ملانع  ملفوظة  غري  فيه  اإلعراب  عالمة  تكون  أن:  وهو
فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع :  فـ)جاء( فعل ماٍض مبني عىل الفتح. و)الفتى(

 من ظهورها التعذر.   
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :  فـ)أكرَم( فعل ماٍض مبني عىل الفتح. و)عيٌل( :  الفتى(  عيل    )أكرمَ 

ا  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل آخره، منع من ظهوره:  الظاهرة عىل آخره. و)الفتى(
 التعذر.   
و)بكٌر(:  (بالفتى  بكر    )مر   الفتح.  مبني عىل  ماٍض  فعل   ) الضمة  :  فـ)مرَّ رفعه  مرفوع، وعالمة  فاعل 

 اسم جمرور، وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل آخره، منع من ظهورها التعذر.   :  الظاهرة عىل آخره. و)الفتى(
آخره،    يف  مل تظهر عليه الضمة  ولكن  املجيء،  فعل  من  ألنه  فاعاًل؛  وقع:  يف املثال األول  )الفتى(  أن  فنجد

رت للتعذر،  الثاين   وقع  ثم   وإنام ُقدِّ املثال   يف  ومل تظهر عليه الفتحة   اإلكرام،  عليه   وقع  ألنه   به؛   مفعوالً :  يف 
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رت للتعذر،  رت للتعذر،  وإنام قُ   ومل تظهر عليه الكرسة،  جمرورًا،  اسامً   يف املثال الثالث وقع  ثم  آخره، وإنام ُقدِّ دِّ
 افرتاض  إىل اضطرنا  ما باحلركة؛  النطق  يمنع مانع  فوجد  تكرس، أو  تفتح  أو  ُتضم  أن   يستحيل  األلف  وهو أنّ 

 وجودها وتقديره، فصار اإلعراب هنا تقديرًيا. 

 
 : املََحيلِّ  اإلعراب: النوع الثالث

فـ)جاء(  :  هؤلِء(  جاءَ ) : نحو   .بالبناء   الكلمة  النشغال  ملفوظة   غري   فيه   اإلعراب  عالمة   تكون  أن: وهو
الفتح، و)هؤالء( اسم يف حمل رفع فاعل، وال نقول عنه  إنه مرفوع؛ ألنه مبني عىل  :  فعل ماٍض مبني عىل 

 الكرس ال يقبل الضمة.  
و)عيٌل( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة  فـ)أكرَم( فعل ماٍض مبني عىل الفتح،  :  هؤلِء(  عيل    و)أكرمَ 

به، وال نقول عنه إنه منصوب؛ ألنه مبني عىل  :  الظاهرة عىل آخره، و)هؤالء( اسم يف حمل نصب مفعول 
 الكرس ال يقبل الفتحة.  

الضمة  :  (هبؤلءِ   بكر    و)مر   فاعل مرفوع، وعالمة رفعه  الفتح، و)بكٌر(  مبني عىل  فعل ماٍض   ) فـ)مرَّ
إنه جمرور؛ ألنه مبني  :   آخره، و)هؤالء( اسم يف حمل جر بحرف اجلر وهو الباء، وال نقول عنهالظاهرة عىل

 عىل الكرس ال يقبل اجلر.  
  فيه   تستحق   موضع   يف   وقعت   الكلمة   أن   ونقصد   املحل،   يف   يكون   إعراهبا   فإن   مبنية،   كلمة   كل   هبذا أنّ   فُعلم 

 . جزمت   أو   جرت   أو   نصبت   أو   لرفعت   معربة   كلمة   أي   مكاهنا   جعل   لو   بحيث   اجلزم،   أو   اجلر   أو   النصب   أو   الرفع 

إما صحيح اآلخر، وهو ما ليس آخره أحد حروف : املعرب من األسامء والفعل املضارع يكون
)زيٌد، سامٌء، باٌب، يكتُب، يفتُح(، وهو الذي يعرب بحركات ظاهرة عىل : ي(؛ مثلالعلة )و/ ا / 

)ليىل، يسعى، يرض(، وهو الذي : آخره، وإما معتل اآلخر؛ وهو ما آخره أحد حروف العلة؛ مثل
 .يعرب بحركات مقدرة
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ضع خطا حتت املعرب إعراباا لفظياا من األسامء واألفعال، وخطِّي حتت املعرب إعراباا تقديرياا من 
 : األسامء واألفعال، وثالثة خطوط حتت املعرب إعراباا تقديرياا من األسامء واألفعال، فيام ييل

 .جاَء القايض، جاَء مصطفى، سأكرُم موسى، أناقُش هؤالِء التالميذ، جاء َمْن نجَح يميش الطالُب، 

 

 واإِلبانة. اإِلظهار: اإلعراب لغة-

 َلْفظاً  َعَليَها، اْلداِخَلة اْلَعَواِملِ  الْختاِلِف  اْلكلِِم؛ َأَواِخرِ  َتْغيريُ : ُهوَ : واإلعراب اصطالحاً -
 .َتْقِديراً  َأوْ 

 اإلعراب يف األسامء، والفعل املضارع.يكون -

 لفظي وتقديري وحميل.: أنواع ثالثة اإلعراب-

 ظاهرة. فيه اإلعراب عالمة تكون أن هو: اللفظي اإلعراب-

 احلرف يف ظاهرة؛ ملانع غري فيه اإلعراب عالمة تكون أن هو: التقديري اإلعراب-
 األخري.

  .بالبناء الكلمة النشغال ملفوظة؛ غري فيه اإلعراب عالمة تكون أن هو: املحيل اإلعراب-



((55 
 

 

 

  عىل   َشٍء،  عىل  َشءٍ   َوْضع  عن  عبارة   هو:  البناء يف اللغة
 واللزوُم. الثبوُت  هبا  ُيَرادُ  جَهةٍ 

 تتغري.   ال   واحدةً   حالةً   الكلمة   آخر   ُلُزومُ   هو :  الصطالح   ويف 

 :  وأمثلة ذلك .(1) والفتح والضم، والكرس، السكون،
. (و)َحَذامِ  )هؤالِء(  ولزوم -   السكوَن. و)ِمْن( )َكْم(  لزوم آخر -    الَكرْسَ
. و)َحْيُث( ولزوم )ُمنُْذ( -  . الفتَح  و)َكْيَف( )أْيَن(  ولزوم -    الضمَّ

 
 

 
 

 

 (. 22:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)
 

)الفتى( وليس ذلك ألنه مبني، وإنام : من الكلامت ما يلزم آخرها حالًة واحدًة يف الظاهر، نحو
 .مقدرٍة عىل آخرهألن آخره حرف علة، ال يتحمل احلركة، وحينئٍذ يعرب بحركاٍت 

 

 

ُم املعلُم الطالَب إىل جمموعتني؛ ثم ُيَكلُِّف كل جمموعٍة بالتمثيل بجمٍل تامٍة عىل لقبني خمتلفني  ُيَقسِّ
 .من ألقاب البناء األربعة

 

هي مجيع احلروف، والفعل : املبنيات
املايض، وفعل األمر، والفعل املضارع 

 .املتصل به نون التوكيد أو نون النسوة
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فـ)زيٌد( اسم مرفوع وعالمة رفعه  :  يقوُم(  )زيدٌ :  نحو   والفعل،  االسم  يف  والنصب  الرفع:  النوع األول 
 الضمة الظاهرة عىل آخره؛ ألنه مبتدأ. و)يقوُم( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.

اسم )إّن(.  فـ)زيدًا( اسم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره؛ ألنه : يقوَم( لن   زيًدا  و)إنّ 
 فعل مضارع منصوب بـ)لن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  و)يقوَم(

فلفظ اجلاللة )اهلل(    [78:  احلج ]  ﴾ِجَهاِدهِ   َحقَّ   اهللَِّ  يِف   َوَجاِهُدوا:  نحو   االسم فقط،  يف  اجلر:  النوع الثاين
 جمرور بحرف اجلر )يف( وعالمة جره الكرسة. 

ْ   :نحو   الفعل فقط،  يف  اجلزم:  النوع الثالث َعْل   َومَل فالفعل )جيعْل( جمزوم    [1:  الكهف]  ﴾ِعَوًجا  َلهُ   جَيْ
 بـ)مل( وعالمة جزمه السكون الظاهر عىل آخره؛ ألنه صحيح اآلخر.  

األول  وهي :  القسم  أصلية،    الضمة :  عالمات 
 وحذف  للجر،:  والكرسة  للنصب،   والفتحة  للرفع،
   للجزم.:  احلركة

الثاين العالمات،    هذه  عالمات فرعية عن:  القسم 
  ،والكرسة  ،والفتحة  ،والياء  ،والواو   ،األلف):  وهي

   .اأبواب، كام سيأيت بيانه يف بابه الحقً  سبعة  يف واقعة  ( وهيوحذف حرف العلة ، والنون
 

 

يشرتك يف عالمات اإلعراب األصلية؛ كل 
والنصب، من االسم والفعل يف عالمتي الرفع 

وخيتص الفعل املضارع بعالمة اجلزم، وخيتص 
 .االسم بعالمة اجلر
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 *         *        * 

 
 : بِّيِّ نوع اإلعراب يف كل كلمة حتتها خط فيام يأيت: 1س

َم  -للدعاءِ استجاَب اهلل  ) َبا القرآن  حر   ( أولئك بالسفينةِ  يسافر   -الرِّ
 ............................................................................................ 
 ............................................................................................ 

 :  املتعددة التي تليهاْلواب الصحيح لكل سؤال مما يأيت من بِّي الختيارات  اخرت: 2س
 . ما يلزم طريقًة واحدًة، ما يتغري آخره بتغري موقعه يف اجلملة، ما يتغري وسطه(  :املعرب من األسامء هو (1
جمرور وعالمة جره الكرسة، يف حمل جر، يف حمل  ):  مررُت هبؤالِء الطالِب. ما حتته خط يف اجلملة (2

 . ( نصب، يف حمل رفع
 . (معربان، مبنيان، معتال اآلخر، منصوبان) : اجلملة)يأكل عمر(. االسم والفعل يف  (3
باهلل  ،ِومل خيَش إال اهللَ ):  هو يف قول اهلل تعاىل  م بحذف حرف العلة والفعل املجز  (4 ،  يؤمنوَن 

ومل يُك من املرشكني  ، ًومل أُك بغّيا) . 
حذف النون، مبني عىل  مبني عىل الفتح مطلقًا، معرب، مبني عىل  ) :  األصل يف الفعل ااملصارع أنه  (5

 . ( السكون، معرب

 

 .مّثل يف مجل تامة من عندك لعالمات اإلعرب األصلية
........................................................................................ 
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 : ثم بِّي نوعها من حيث كوهنا معربةا أو مبنيةا  من اآلية التالية،استخرج األسامء الواردة : 3س

َذا اْلُقْرآَن َعىَلٰ :  قال سبحانه  ْن َخْشَيِة اهللَِّ    َلْو َأنَزْلنَا َهٰ ًعا مِّ َتَصدِّ َرَأْيَتُه َخاِشًعا مُّ هُبَا   اأْلَْمَثاُل   َوتِْلَك َجَبٍل لَّ   َنرْضِ
ُرونَ  َلَعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ   . [21: ]احلرش َيَتَفكَّ

 ......................................................................................... 
............. ............................................................................ 

 

 :  اقرأ الفقرة التالية، ثم أجب عن األسئلة بعدها:  4س
ُت ) اً   يمرُ   الوـق َب   ،رسيـع اـل ك أخي الـط لَّ   أن تغتنمَ   فعلـي ةٍ   ـك لِ   دقيـق افعِ   يف العـم ْل الـن ذه    َك واجبـِ   ، وال هتـم فـه

 .(اهللُ  .. إن شاءَ املجتهدُ   ليفوزنَّ  َك . فوربِّ .يف احلياة  َك رسالتُ 
 

 :  ما ييل من خالل اْلدول   استخرج من القطعـة السابقة
 االستخراج املطلوب  م
  اساًم مبنيــاً  1
  اساًم معرباً  2
  فعاًل معرباً  3
  فعاًل مبنياً  4
  حرفًا مبنياً  5
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يكون فيها تقدير احلركات عىل آخر الفعل واالسم املعتلني؛ ثم امجع يف بطاقتك أربعَة أمثلٍة 
 .ضع البطاقة يف ملف إنجازك
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 : يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن

 يرشَح املعرب بعالمات أصلية. -

 يرشَح املعرب بعالمات فرعية. -

 يرشح املعرب بعالمات أصلية وفرعية.-

 .يطبَّق اإلعراب عىل أمثلة من القرآن الكريم -

 خمرجات التعلم

 

 : املعرب من األسامء: املوضوع األول

 : األسامء املعربة بعالمات أصلية: القسم األول

 .االسم املفرد: أوالً       
 .مجع التكسري: ثانياً       

 : األسامء املعربة بعالمات فرعية: القسم الثاين

 .املثنى، وامللحق به: النوع األول     
 .مجع املذكر السامل، وامللحق به: النوع الثاين     
 .ألسامء اخلمسةا: النوع الثالث     

 : املعرب بعالمات أصلية وفرعية: القسم الثالث

 مجع املؤنث السامل وامللحق به.: النوع األول

 املمنوع من الرصف.: النوع الثاين

 : املعرب من األفعال: الثايناملوضوع 

 .الفعل املضارع املرفوع: القسم األول
 .الفعل املضارع املنصوب: القسم الثاين

 .الفعل املضارع املجزوم: القسم الثالث

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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املعرب أحد موضوعات علم النحو، ومعرفة ذلك وفهمه يسهل عىل الدارس فهم موضوعات علم   
 النحو األخرى، وهو يساعد أيضًا عىل معرفة معاين الكالم. 

معنى اإلعراب، وهنا سوف نوضح لك يف هذه الوحدة املعرب    -عزيزي الدارس-وقد سبق أن عرفت  
 . األسامء، واألفعال، مع ذكر بعض األمثلة هلامن 

 

 .هات من عندك مُجاًل متنوعًة حتتوى عىل أسامء وأفعال 
 ........................................................................................................

 .............................................................................. .......................... 
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معرب بعالمات أصلية فقط، ومعرب بعالمات  :  األسامء معربة، وليست مبنية، وإعراب األسامء ينقسم إىل أغلب  
 . فرعية فقط، ومعرب بعالمات أصلية وفرعية معًا، كام سيأيت 

 

 : إعراب السم املفرد: أول
:  تقول واحدة، أو  واحد، عىل دل ما وهو مجعًا،  وال مثنًى   هو الذي ليس: تعريف السم املفرد -1

 . كريٌم(  رسوٌل  )حممدٌ 

 :  حالت اإلعراب السم املفرد -2
 :  ومثاله: الرفع بالضمة: احلالة األوىل

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. : فـ)حممٌد( -1
 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. : و)رسوٌل(  -2
 صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة عىل آخرها.  : و)كريٌم( -3

العالمات التي اصطلح : العالمات األصلية، ومعناها: تنقسم عالمات اإلعراب إىل قسمني مها
الضمة : النحوّيون كعالمات أصلّية للرفع، والنصب، واجلّر، واجلزم، وتلك العالمات هيعليها 

 عالمًة للرفع، والفتحة عالمًة للنصب، والكرسة عالمًة للجّر، والّسكون عالمًة للجزم.

أما العالمات الفرعيّة، فهي ما سوى تلك العالمات، كعالمات رفع املثنى، ورفع مجع املذكر الّسامل، 
 .صبهام، وجّرمها، وإعراب األفعال اخلمسة، وإعراب األسامء الّستة، وإعراب املمنوع من الرّصفون
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 صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة عىل آخرها. :  و)صاحلٌة( -4
 فهذه األسامء الستة السابقة يف اجلملة كلها مفردة وقد جاءت مرفوعة بعالمة أصلية، وهي الضمة الظاهرة. 

الثانية بالفتحة:  احلالية   نصب   فـ)إّن( حرف   ،[173:  البقرة]  ﴾ َرِحيمٌ   َغُفورٌ   اهللََّ  إِنَّ :  نحو:  النصب 
الفتحة   أصلية، وهي  بـ)إّن( وعالمة نصبه عالمة  اسم مفرد، وهو منصوب  )اهلل(  وتوكيد، ولفظ اجلاللة 

 الظاهرة عىل آخره. 
 الضمة.  رفعه وعالمة  مرفوع،  ثانٍ  خرب: رحيم   الضمة.   رفعه  وعالمة مرفوع،  إن  خرب: غفور  

 : اْلر بالكرسة : احلالة الثالثة
فـ)بيِت( اسم مفرد، وقد ُسبق بحرف اجلر )يف( فهو جمرور بعالمة  :  احلراِم(  اهللِ  بيِت   يف  )صليُت :  نحو

 أصلية، وهي الكرسة الظاهرة عىل آخره. 

 
 : مجع التكسري: ثانياا 

التكسري-1   مفرده،   بنية   يف  َيدث   تغري   مع  فأكثر،  ثالثة  عىل  دل  ما  وهو :  التكسري  مجع:  تعريف مجع 
 :  تغيري، مثاله أو  نقص، أو بزيادة،
 فوقع يف الكلمة تغيرٌي، وهو ضم العني، وزيادة الواو.  )ُعُلوم(  مجعه  )ِعْلٌم( -
 . الراء، وزيادة األلف يف الكلمة تغيرٌي، وهو )كرس( فوقع )ِرَجال( مجعه و)َرُجٌل(-
 يف الكلمة تغيرٌي، وهو نقص حرف التاء.  و)مترة( مجعها )متر( فوقع -

 

 .االسم املفردبالتعاون مع زمالئك؛ هات ثالثة شواهٍد متنوعًة من القرآن الكريم عىل حاالت إعراب 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : حالت اإلعراب مجع التكسري -2
 : الرفع بالضمة: احلالة األوىل

(:  مثال  فـ)جاء( فعل ماٍض مبني عىل الفتح، و)الرجال( مجع تكسري، وهو فاعل، وقد  :  )جاء الرجال 
 آخره. رفع بعالمة أصلية وهي الضمة الظاهرة عىل 

 : النصب بالفتحة: احلالة الثانية
( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره،  :  العلوَم النافعَة(  )أ حب    :  نحو فـ)أحبُّ

 و)العلوم( مجع تكسري وهو مفعول به، وقد نصب بعالمة أصلية، وهي الفتحة الظاهرة عىل آخره. 
 لفتحة الظاهرة عىل آخرها. و)النافعة( صفة منصوبة، وعالمة نصبها ا 

 : اْلر بالكرسة : احلالة الثالثة
فـ)األمواِل( مجع تكسري، وقد ُسبق بحرف اجلر )يف( فهو  :  للفقراء(  زكاةً   األموالِ   يف  اهلل   )فرض  :  نحو

 جمرور بعالمة أصلية، وهي الكرسة الظاهرة عىل آخره.
 

 
 

 

 .متنوعًة من القرآن الكريم عىل حاالت إعراب مجع التكسريبالتعاون مع زمالئك؛ هات ثالثة شواهٍد 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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معرب بعالمات أصلية فقط، ومعرب  :  أغلب األسامء معربة، وليست مبنية، وإعراب األسامء ينقسم إىل
 بعالمات فرعية فقط، ومعرب بعالمات أصلية وفرعية معًا. 

 
 :  به وامللحق املثنى،: النوع األول * 
املثنى -1   العاطف  عن   الزيادة  هذه   أْغنَْت   آخره،   يف  بزيادة  اثنتني   أو  اثنني  عىل  َدلَّ   اسم  كل  وهو:  تعريف 

 واهِلنَْداِن، والطالبان والرجالن.  الُعَمراِن،: واملعطوف، نحو

 : حالت إعراب املثنى -2
مة،  عن  نيابة  باأللف   يرفع:  احلالة األوىل فـ)نجح( فعل ماٍض، مبني عىل  :  الطالبان(  )نجح:  نحو  الضر

 اسم مثنى، وقد جاء هنا فاعاًل، فهو مرفوع بعالمة فرعية، وهي األلف نيابة عن الضمة.  الفتح، و)الطالبان(
 :  الصديقِّي( )زرت: نحو الفتحة، عن نيابة بالياء ينصب: احلالة الثانية

رفع  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمري مبني يف حمل  :  فـ)زرُت( زار 
الياء نيابة    فاعل، و)صديقني(  اسم مثنى، وقد جاء هنا مفعوالً به، فهو منصوب بعالمة فرعية، وهي 

 عن الفتحة. 
 

العالمات التي اصطلح : العالمات األصلية، ومعناها: تنقسم عالمات اإلعراب إىل قسمني مها
الضمة : عليها النحوّيون كعالمات أصلّية للرفع، والنصب، واجلّر، واجلزم، وتلك العالمات هي

 عالمًة للرفع، والفتحة عالمًة للنصب، والكرسة عالمًة للجّر، والّسكون عالمًة للجزم.

عالمات الفرعيّة، فهي ما سوى تلك العالمات، كعالمات رفع املثنى، ورفع مجع املذكر الّسامل، أما ال
 .ونصبهام، وجّرمها، وإعراب األفعال اخلمسة، وإعراب األسامء الّستة، وإعراب املمنوع من الرّصف
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 :  بالزهرتِّي( )أ عجبت  : نحو الكرسة، عن نيابة بالياء جيرر : احلالة الثالثة
ضمري مبني يف حمل  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء  :  فـ)أعجبُت( ُأعجب

اسم مثنى، وقد جاء هنا جمرورًا بحرف اجلر )الباء(، فهو جمرور بعالمة فرعية، وهي    رفع فاعل، و)الزهرتني( 
 الياء نيابة عن الكرسة. 

 
 

 
 

 :  ومن ذلك ،يف إعرابه فيلحق بهوهو كل اسم دّل عىل مثنى، وفقد بعض رشوطه، : امللحق باملثنى -3
مضافتني    ( كاِل وكِْلتا):  وذلك مثُل   ؛ومل يكن صاحلاا للتجريد من عالمته  ،ما جاء عىل صورة املثنى  -1

فـ)جاء( فعل ماٍض مبني عىل الفتح، و)الرجالن( فاعل مرفوع  :  (جاَء الرجالِن كالمها):  مثل ،  إىل الضمري
 وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى، و)كالمها( توكيد مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى.   

فعل ماٍض مبني عىل الفتح، والتاء تاء التأنيث، و)املرأتان( فاعل  :  فـ)جاءت( جاء :  ( املرأتاِن كلتامها )جاءت  
 مرفوع، وعالمة رفعه األلف؛ ألنه مثنى، و)كلتامها( توكيد مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنه ملحق باملثنى. 

: ]معدي كرب، حرضموت، بلعبك[، وال يثنى املركب اإلسنادي: مثال: ال يثنى املركب املزجي
]صالح الدين، عبد الرمحن[؛ فنقول : مثال: شـرًا[، وال يثنى املركب اإلضايف]جاد احلق، تأبط : مثال

 .]صالحـا الدين، وعبدا الرمحن[

 

ضع كلمة )املؤمنان( يف ثالث مجل، بحيث تكون مرفوعة يف األوىل، ومنصوبة يف الثانية، وجمرورة 
 .يف الثالثة

................................................................................................
................................................................................................ 
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فعل ماٍض مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء  :  فـ)رأيُت( رأى:  (رأيت  الرجلِِّي كليهام)
ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)الرجلني( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى، و)كليهام( 

 توكيد منصوب، وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق باملثنى.   
بتاء الفاعل، والتاء  فعل ماٍض مبني  :  فـ)رأيُت( رأى :  كلتيهام(  املرأتِّيِ )رأيت    عىل السكون التصاله 

ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)املرأتني( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى، و)كلتيهام(  
 توكيد منصوب، وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق باملثنى.   

تصاله بتاء الفاعل، والتاء  فعل ماٍض مبني عىل السكون ال :  فـ)مررُت( مرَّ :  )مررت  بالرجلِّي كليهام(
توكيد   مثنى، و)كليهام(  الياء؛ ألنه  اسم جمرور، وعالمة جره  فاعل، و)الرجلني(  ضمري مبني يف حمل رفع 

   جمرور، وعالمة جره الياء؛ ألنه ملحق باملثنى.
لتاء  فعل ماٍض مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، وا:  فـ)مررُت( مرَّ :  )مررت  باملرأتِّي كلتيهام(

توكيد  و)كلتيهام(  مثنى،  الياء؛ ألنه  جمرور، وعالمة جره  اسم  و)املرأتني(  فاعل،  رفع  حمل  مبني يف  ضمري 
 (. اثنني واثنتنيِ ):  ه ومثلُ  جمرور، وعالمة جره الياء؛ ألنه ملحق باملثنى.

 
 :  نحو (."للشمس والقمر" والَقَمرينِ  ،"لألب واألم" األبوينِ ـ)ك: ما ث ني من باب الت غليب -2
فـ)جاء( فعل ماٍض، مبني عىل الفتح، و)األبوان( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف  :  جاء األبوان  -

 ألنه ملحق باملثنى.   
 

إىل اسم ظاهر؛ فإهنام )كال، وكلتا( إذا أضيفتا إىل ضمري؛ فإهنام يعربان توكيداً معنويًا، وإذا أضيفتا 
مبتدأ مرفوع : كال الطالبني جمتهٌد؛ فـ)كال(: يعربان حسب موقعهام يف اجلملة بحركات مقدرة، مثل

 .وعالمة رفعه الضمة املقدرة، وهو مضاف
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فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمري  :  فـ)رأيُت( رأى:  رأيت  األبوين  -
 مبني يف حمل رفع فاعل، و)األبوين( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق باملثنى.   

فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمري  :  فـ)مررُت( مرَّ :  مررت  باألبوين  -
فاعل، والباء حرف جر، و)األبوين( اسم جمرور، وعالمة جره الياء؛ ألنه ملحق    مبني يف حمل رفع 

 باملثنى.   
 

 
 

 
 

 

 اْثننَْيِ بزيادة ألف ونون أو ياء ونون عىل املفرد. عىل دلَّ  هو لفظ: املثنى.1

، ومن يف إعرابه هو كل اسم دّل عىل مثنى، وفقَد بعض رشوطه، فيلحق به: امللحق باملثنى.2
 : ذلك

 .جاء عىل صورة املثنى ومل يكن صاحلًا للتجريد من عالمتهما -

 للشمس والقمر(.: والَقَمرينِ  لألب واألم،: األبوينِ ـ)ك: ما ُثنَي من باب التَّغليب-

 .يرفع املثنى وامللحق به باأللف، وينصب وجير بالياء.3

 .اجعل املضاف إليه فاعالا وغرير ما يلزم( . حّض كال الطالبِّي) 
..................................................... 
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 :  به يلحق وما السامل، املذكر مجع: النوع الثاين* 
  آخره ]واو ونون أو ياء ونون[  يف  بزيادة  اثنني،  من   أكثر  عىل  َدلَّ   اسمٌ   وهو:  تعريف مجع املذكر السامل -1

 . [81: التوبة]  ﴾املَُْخلَُّفونَ  َح رِ فَ  :نحو  ،(1) عليه مثله وَعْطِف  الزيادة، عن  للتَّْجِريد صالح 
  والنون،  الواو  وهي  آخره،  يف  زيادة  وفيه  اثنني،  من   أكثر  عىل   داٌل   ساملٌ،  مذكرٍ   مجعُ   )املخلفون(  فكلمة

 عن  ِعَوٌض   الواو  بعد   التي   النون   )خُمَلٌَّف(. وهذه:  تقول  أنك  ترى  أال  الزيادة،  هذه  من   للتجريد  صالح   وهو
 .(2)املفرد االسم  وهو  )خُمَلٌَّف(: قولك  يف التنوين

 : حالت إعراب مجع املذكر السامل -2
األوىل نحو :  احلالة  )الضمة(  األصلية  الرفع  عالمة  عن  نيابة  بالواو    ﴾ املُْْؤِمنُونَ   َأْفَلَح   َقدْ   :يرفع 

اإلعراب،  :  [1:  املؤمنون ] من  له  حمل  ال  حتقيق  حرف  الفتح،  فـ)قد(  عىل  مبني  ماٍض  فعل  و)أفلح( 
 و)املؤمنون( مجع مذكر سامل مرفوع؛ ألنه فاعل، وعالمة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة. 

ِ   :ينصب بالياء، نيابة عن عالمة النصب األصلية )الفتحة( نحو:  احلالة الثانية : البقرة]  ﴾املُْْؤِمننِيَ   َوَبرشِّ
ك بالكرس اللتقاء الساكنني، والفاعل ضمري مسترت تقديره  فـ)برش( فعل أمر مبني عىل  :  [223 السكون، وُحرِّ

 )أنت(، و)املؤمنني( مجع مذكر سامل منصوب؛ ألنه مفعول به، وعالمة نصبه هنا الياء نيابة عن الفتحة. 
  ﴾املُْْؤِمننِيَ   َعىَل  اهللَُّ َمنَّ  َلَقدْ   :جير بالياء أيضًا نيابة عن عالمة اجلر األصلية )الكرسة( نحو :  احلالة الثالثة

  الفتح،   عىل  مبني  ماضٍ   فعل( منَّ )و  حتقيق،  حرف(  قد)و   مقّدر، قسم  فـ)لقد( الالم الم:  [164:  عمران  آل ]
حرف جر، و)املؤمنني(   عىل()وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و  مرفوع،  فاعل  لفظ اجلاللة(  اهللّ)و

 )عىل( وعالمة جره هنا الياء نيابة عن الكرسة.مجع مذكر سامل جمرور بحرف اجلر 

 

 (. 31:  السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص ( التحفة 1)
 (. 31:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 2)
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  ﴾ اَل َيتَِّخِذ املُْْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننِيَ   : وقد اجتمعت احلاالت الثالث يف قوله تعاىل
 . [28: ]آل عمران 

 
 

 
 : امللحق بجمع املذكر السامل  -3

للرشوط،    مستوٍف   غري  اجلمع،  هذا   جمموعاً   العرب  عن   َوَرد  ما :  إِعرابه  يف  السامل  املذكر  بجمع  ُيلحق
   : ومن ذلك 

 . تسعني  إىل عرشين  من  العقود وألفاظ )أولو(،:  نحو لفظه،   من له مفرد ال  ما: وهو  اْلمع، اسم -1
،  مجع   )ِعلَّيون( :  نحو   ،يعقل   ل  ما  -2   َلِفي   اأْلَْبَرارِ   كَِتاَب   إِنَّ :  تعاىل   قال  .اجلنّة  ألعىل   اسم  وهو  ِعيلِّ
   .[18: املطففني ]  ﴾ِعلِّيِّنيَ 

  َسنَة،   باب:  أي   ببابه،   واملراد  وبابه،  وِسنُون(  وَعاملَوَن،  َوَأَرُضوَن،   )َأْهُلوَن،:  نحو  ،اْلامد   اْلنس   اسم   -3
:  نحو (  تكسري  مجع  جيمع  مل:  أي)  يكرسَّ   ومل  التأنيث،  هباء  وُعّوض عنها  المه،  ُحِذفت  ثالثي  اسم  كل:  وهو

 يلحق   مل   تكسري  مْجع   مُجع   َفإِنْ   َسنة،   مجع  و)ِسننِي(   ِعَضة،  مجع   و)ِعِضني(   ُثَبة،  مجع  و)ُثبِني(   مائة،   مجع  )ِمئنِي( 
 ﴾ِسننِيَ   َعَددَ   اأْلَْرضِ   يِف   َلبِْثُتمْ   َكمْ :  تعاىل  قال  .(1) لَشاٌة، وَشَفٌة(  )ِشياه، وِشَفاه، مجع:  السامل، نحو  املذكر  بجمع

 

ُظُبون، وُظَباة. وإن  :  ( وقد ورد استعامل )ُظَبة( شذوذًا ملحقة بجمع املذكر السامل، مع أهنا مجعت عىل التكسري؛ فقالوا1)
 َدٌم، وَيٌد؛ فإهنا ال تلحق بجمع املذكر السامل. : ها، نحومل يعّوض عن  اسم، وأخت، أو :  كان العوض غري )اهلاء( نحو 

جمتهدو املدرسة، جاء : حتذف نون مجع املذكر السامل إذا أضيف إىل اسم ظاهر أو ضمري؛ مثل
 .رأيُت جمتهدي املدرسة، مررُت بمجتهدي املدرسة

 

 .ضع كلمة )املؤمنون( يف ثالث مجل، بحيث تكون مرفوعًة يف األوىل، ومنصوبًة يف الثانية، وجمرورًة يف الثالثة
................................................................................................ 
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ِذينَ :  وقال   [112:  املؤمنون ]   َوَعنِ   اْلَيِمنيِ   َعنِ   : شأنه  جلَّ   وقال  [91:  احلجر ]  ﴾ِعِضنيَ   اْلُقْرآنَ   َجَعُلوا  الَّ
اَملِ   [.37:  املعارج] ﴾ِعِزينَ  الشِّ
ضعت  التي  املفردة   األسامء   -4 ى   كأن   ،السامل   املذكر  مجع  صورة  عىل   و  ِديَن(  )َزيِديَن، :  رجٌل   ُيَسمَّ  . أو حُمَمَّ

  و)مررُت   وزيديَن(   عابدينَ   و)رأيُت   وزيدوَن(   عابدونَ   )جاءَ :  وزيديَن(  )عابدينَ   ُيسمى   فيمن  فتقوُل 
 . (1)وزيديَن( بعابدينَ 

 
 

 

 

 (. 19- 18/ 2( جامع الدروس العربية )1)

 

 .)بنون، أولـو، سنون، أهلـون(: اذكر يف دفرتك سبب إحلاق الكلامت اآلتية بجمع املذكر السامل
 

 آخره. واو ونون أو ياء ونون عىل املفرد يف بزيادة اثنني، من أكثر عىل َدلَّ  اسمٌ  مجع املذكر السامل؛ هو•

 املذكر السامل؛ يرفع بالواو، وينصب وجير بالياء.مجع •

 : ملحقات مجع املذكر السامل هي•

 .(تسعون/تسعني)إىل  (عرشون/عرشين): مثلألفاظ العقود )أولو(، و: اسم اجلمع نحو-
، وهو اسم ألعىل اجلنّة: ما ال يعقل، نحو-  .ِعلَّيون مجع ِعيلِّ
 )َأْهُلوَن(.: نحو اجلامد، اجلنس اسم-

 .)عابدين، وزيدين(: نحو السامل املذكر مجع صورة عىل ُوضعت التي املفردة األسامء-
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 : األسامء اخلمسة: الثالثالنوع * 
ي عرب بعالمات فرعية فقط   )أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذو ماٍل(  :  األسامء اخلمسة، وهيومما 

 فهي ُتعرب باحلروف. 
 : األسامء اخلمسةحالت إعراب  -1

  َقاَل :  جاء أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذو ماٍل( ومن القرآن):  مثال :  ترفع بالواو:  احلالة األوىل
من   [94:  يوسف ]  ﴾ َأُبوُهمْ  كلها  و)أبوهم(  و)ذو(،  و)فوك(،  و)محوك(،  و)أخوك(،  )أبوك(،  فاألسامء 

 األسامء اخلمسة، وكلها يف موقع الفاعل، فهي مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. 
الثانية باأللف:  احلالة  ومن  :  مثال :  تنصب  ماٍل(  وذا  وفاك،  ومحاك،  وأخاك،  أباك،  :  القرآن )رأيت 

فهذه األسامء اخلمسة كلها يف موقع املفعول به، فهي منصوبة باأللف نيابة   [16: يوسف ] ﴾َأَباُهمْ  َوَجاُءوا
 عن الفتحة. 

الواو حسب ما قبله، و)جاءوا( فعل ماٍض، مبني  :  [16:  يوسف ]  ﴾ َأَباُهمْ   َوَجاُءوا:  فنقول يف إعراب
وواو   اجلامعة،  بواو  التصاله  الضم  أباعىل  و)أباهم(  فاعل،  رفع  حمل  يف  مبني  ضمري  به  :  اجلامعة  مفعول 

منصوب، وعالمة نصبه األلف؛ ألنه من األسامء اخلمسة، وهو مضاف، والضمري املتصل )هم( يف حمل جر 
 مضاف إليه.     

 

 : أعرب ما حتته خط يف اآليتِّي التاليتِّي 

ْجِن بِْضَع : .  قال اهلل تعاىل.2اْلَعاملنَِيَ احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ : .   قال اهلل تعاىل1  .ِسننِيَ َفَلبَِث يِف السِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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الثالثة بالياء، مثال :  احلالة  :  القرآن )نظرت إىل أبيك، وأخيك، ومحيك، وفيك، وذي ماٍل( ومن  :  جتر 
 َّو)ذي(،    [63:  يوسف ]  ﴾ َأبِيِهمْ   إِىَل   َرَجُعوا   َفَلام و)فيك(،  و)محيك(،  و)أخيك(،  )أبيك(،  فاألسامء 

 و)أبيهم( كلها من األسامء اخلمسة، وكلها يف موقع املجرور، فهي جمرورة بالياء نيابة عن الكرسة. 
إعراب يف  و)ملََّا(:  الفاء:  [63:  يوسف ]  ﴾َأبِيِهمْ   إِىَل   َرَجُعوا  َفَلامَّ :  فنقول  عطف،  :  أي  حينية  حرف 

اسمبمعنى     وهو  الزمانية،   الظرفية   عىل   نصب   حمل  يف   السكون  عىل  مبني  جازم،   غري  رشط  )حني(، وهو 
وواو اجلامعة    فعل ماٍض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة،  بعده. و)َرَجُعوا(  الفعلية  اجلملة  إىل  مضاف

  بالياء؛  جمرور   اسم  و)أب(  جر  حرف:  إىل  َأبِيِهْم(  )إِىل  إليه،   مضاف   واجلملة  ضمري مبني يف حمل رفع فاعل،
 سبق.   ما  عىل  معطوفة واجلملة برجعوا،  متعلقان إليه  مضاف  واهلاء  اخلمسة، وهو مضاف، األسامء  من ألنه

 
 

 :  رشوط إعراب األسامء اخلمسة بعالمات فرعية -2
  وهذه  برشوط،  إال  باأللف، وجرا بالياء(اإِلعراب )رفعا بالواو، ونصبا    َهذا  ُتْعَرُب   اخلمسة ال  األسامء 

 :  بعضها يف  يشرتط  ما  ومنها كلها،   يف يشرتط ما  منها  الرشوط
 :  رشوط  فأربعة  مجيعها، يف  تشرتط التي  الرشوط   أما

، تكون أن: الرشط األول  َردةا فج    ول جمموعة. ،ل مثن اة م 
َثن اةا   فإذا جاءت - ا،  نصباا   وبالياء  رفعاا،  باأللف:  املثنى  إعراَب   أ عربت  م    َفَكانَ   :تعاىل  قوله:  نحو  وجرا

 ، فاالسم )أبواه( اسم كان، مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى. [80:  الكهف]  ﴾ُمْؤِمننَْيِ  َأَبَواهُ 

 

 .هات من القرآن الكريم مثالني خمتلفني لألسامء اخلمسة يف حالة الرفع
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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، فاالسم )أبويه( مفعول به، منصوب بالياء؛  [100:  يوسف ]  ﴾اْلَعْرشِ   َعىَل  َأَبَوْيهِ   َوَرَفعَ :  تعاىل  وقوله 
 مثنى. ألنه 

ُدُس   ِمنُْهاَم   َواِحدٍ   لُِكلِّ   َوأِلََبَوْيهِ   :تعاىل   وقوله ، فاالسم )ألبويه( اسم جمرور بالالم،  [11:  النساء]  ﴾السُّ
 وعالمة جره الياء؛ ألنه مثنى. 

  ﴾ آَباُؤُكمْ   َنَكَح   َما   َتنْكُِحوا  َواَل   :تعاىل   قوله:  نحو:  الظاهرة  مجع تكسري أعربت باحلركات  وإذا جاءت -
 فاالسم )آَباُؤُكْم( مجع تكسري، وهو هنا فاعل، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.  [22:  النساء ]

. فاالسم )آَباَءُكْم( مجع تكسري، وهو هنا مفعول  [24:  الزخرف]  ﴾ آَباَءُكمْ   َعَلْيهِ   َوَجْدُتمْ   : تعاىل  وقوله 
 الظاهرة عىل آخره. به، منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

هنا  [26:  الشعراء]  ﴾آَبائُِكمُ   َوَربُّ   َربُُّكمْ   َقاَل   :تعاىل   وقوله وهو  تكسري،  مجع  )آَبائُِكُم(  فاالسم   .
 مضاف إليه، جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره.

، تكون أن: الرشط الثاين ةا كَّب   : احرتازاا من أنج تكوَن مصغررة م 
َرةً   كانت فلو  :  تقول  الظاهرة، باحلركات  تعرب حينئذٍ   فإهنا ُمَصغَّ

(  ُأَبُّ   )هذا  - ( اسامن مصغران وقعا خربًا، فهام مرفوعان وعالمة رفعهام الضمة    فـ)ُأَبُّ :  وُأَخيُّ وُأَخيُّ
 الظاهرة عىل آخرمها. 

(   و)رأيُت ُأَبَّ - ( اسامن مصغران وقعا مفعوالً به، فهام منصوبان وعالمة نصبهام    ُأَبَّ فـ) :  وُأَخيَّ وُأَخيَّ
 الفتحة الظاهرة عىل آخرمها. 

(  بُِأَبي   و)َمَرْرُت - وعالمة    فـ)ُأَبي :  وُأَخيي الباء،  وهو  اجلر،  بحرف  جمروران  مصغران  اسامن   ) وُأَخيي
 جرمها الكرسة الظاهرة عىل آخرمها. 

 : مضافة تكون أن: الرشط الثالث
 :  نحو أيضًا،   الظاهرة باحلركات ُتعرب   حينئذٍ  فإهنا اإلضافة؛  عن  منقطعة  كانت فلو
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ْق   إِنْ   :تعاىل  قوله   - َق   َفَقدْ   َيرْسِ   فاالسم )َأٌخ( فاعل مرفوع بوعالمة  [77:  يوسف ]   ﴾َقْبُل   ِمنْ   َلهُ   َأٌخ   رَسَ
 رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، فلم يضف حتى يعرب إعراب األسامء اخلمسة باحلروف.

-   َّالفتحة    [ 78:  يوسف ]  ﴾َكبرًِيا   َشْيًخا   َأًبا   َلهُ   إِن نصبه  وعالمة  منصوب  )إّن(  اسم  )َأًبا(  فاالسم 
 الظاهرة عىل آخره، فلم يضف حتى يعرب إعراب األسامء اخلمسة باحلروف. 

-   جره   [ 59:  يوسف]  ﴾َأبِيُكمْ   ِمنْ   َلُكمْ   بَِأخٍ   اْئُتويِن   َقاَل وعالمة  بالباء،  جمرور  اسم  )َأٍخ(  فاالسم 
 الكرسة الظاهرة عىل آخره، فلم يضف حتى يعرب إعراب األسامء اخلمسة باحلروف.

 .احرتازاا من أن تكوَن مضافةا إىل ياِء املتكلِّم املتكلم، ياء لغري إضافتها تكون أن: الرشط الرابع

  ظهورها  من  منع  املتكلم،   ياء  قبل  ما  عىل  مقدرة  بحركات  تعرب  حينئذٍ   فإهنا  الياء؛   هذه  إىل  أضيفت  فلو
   املناسبة؛ بحركة املحلِّ  اشتغاُل 
وهو هنا مرفوع بضمة مقدرة  سم )َأِب( فاعل  فاال  [80:  يوسف]  ﴾َأِب   ِل   َيْأَذنَ   َحتَّى  :تعاىل   قوله   ونح-

املناسبة، ومل يعرب إعراب األسامء اخلمسة    بحركة  املحلِّ   اشتغاُل   ظهورها  من  منع  املتكلم،  ياء  قبل  ما  عىل
 باحلروف؛ ألنه مضاف إىل ياء املتكلم. 

وكَ   َأِب   إِن  و- ع    قبل  ما  م )َأِب( هنا اسم )إن( منصوب بفتحة مقدرة عىلفاالس  [25:  القصص]  ﴾َيدج
املناسبة، ومل يعرب إعراب األسامء اخلمسة باحلروف؛   بحركة   املحلِّ   اشتغاُل   ظهورها  من   منع  املتكلم،   ياء

 ألنه مضاف إىل ياء املتكلم. 
ِفرج و- سم )َأِب( هنا جمرور بحرف اجلر الباء، فهو جمرور بكرسة مقدرة  فاال  [86:  الشعراء]   ﴾أِلَِب   َواغج

املناسبة، ومل يعرب إعراب األسامء اخلمسة    بحركة  املحلِّ   اشتغاُل   ظهورها  من  منع  املتكلم،  ياء  قبل  ما  عىل
 باحلروف؛ ألنه مضاف إىل ياء املتكلم. 
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ا -3  :  بعض، وهي رشوط زائدة عن بقية األسامء، فهي دون ببعضها ختتص التي الرشوط  وأمر

  أ عربت  امليم   هبا  اتصلت  فلو  امليم،  من  ختلو  أن   برشط  إل  اإِلعراب  هذا  ت عجَرب    ل  )ف وَك(  كلمة  أن  -
(  َفم    )هَذا:  تقول  الظاهرة،  باحلركات يعرب  :  َحَسن  ومل  آخره،  عىل  الظاهرة  بالضمة  مرفوع  خرب  فـ)فٌم( 

 :  إعراب األسامء اخلمسة باحلروف؛ ألنه مل خيل من امليم، فتقول 
يعرب  :  َحَسناا(  َفاما   )رَأيجت  - الظاهرة عىل آخره، ومل  الفتحة  به منصوب وعالمة نصبه  فـ)فاًم( مفعول 

   إعراب األسامء اخلمسة باحلروف؛ ألنه مل خيل من امليم.
ت  - (  َفم    إىَل   )َنَظرج فـ)فٍم( اسم جمرور بحرف اجلر )إىل( وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره،  :  َحَسن 

 ومل يعرب إعراب األسامء اخلمسة باحلروف؛ ألنه مل خيل من امليم. 
 :  برِشطِّي إل اإِلعَراَب  هذا  تعَرب   ل  )ذو( كلمة -

)جاء ذو ماٍل( فـ)ذو( هنا بمعنى صاحب؛ وهلذا تعرب إعراب  :  مثال  صاحب.:  بمعنى   تكون  أن:  األول 
 األسامء اخلمسة، فهي هنا فاعل مرفوع بالواو.  

 :  و)فْضل( تقول  و)مال( كـ)عْلم(  َوْصٍف. غريَ  ظاهرًا،   جنس اسمَ  إليه  تضاف الذي  يكون أن: والثاين
علٍم، وفضٍل، وماٍل( فـ)ذو( هنا اسم من  األسامء اخلمسة؛ ألهنا أضيفت إىل اسم جنس، فهي  )جاء ذو  

 ُتعرب إعراب األسامء اخلمسة، فتكون هنا مرفوعة بالواو؛ ألهنا فاعل. 

 : اجعل كلمـة )أب( يف مجل، بحيث تكون مرفوعة وعالمة رفعها

 .......................................................................: الواو - 1 

 ......................................................................: األلف - 2 

 ..............................................................: الضمة الظاهرة - 3 

 ................................................................: الضمة املقدرة - 4 
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 :  به وامللحق السامل، املؤنث  مجع: النوع األول * 
مجع -1 :  نحو  ،(1) آخره  يف  َوتاءِ   ألٍف   بزيادة  اثنتني  من  أكثر   َعىَل   دلَّ   ما :  وهو:  السامل   املؤنث  تعريف 

 معلامت(. فهو من األسامء التي ُتعرب بعالمات أصلية وفرعية.   مؤمنات، )َزْينََبات،
  ولكن   إعرابه،  ويعرب  السامل،  املؤنث  مجع  شكل  له  وهو اسم:  السامل  املؤنث  بجمع  امللحقتعريف   -2

 (. أوالت، عرفات، استعدادات، مكتبات) : معناه، مثل له  ليس 
 

 (. 69:  ( والنحو التطبيقي، خالد عبد العزيز )ص28:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)

تعرب األسامء اخلمسة بعالمات فرعية إذا كانت مفردة، ومضافة، وإضافتها لغري ياء -
 املتكلم، وغري مصغرة.

 هبا اتصلت فلو امليم، من َتلو أن برشط بعالمات فرعية؛ إال ُتْعَرُب  فال )ُفوَك( كلمة-
 الظاهرة. باحلركات ُأعربت امليم

 صاحب، وأن: بمعنى تكون أن: برِشطني بعالمات فرعية؛ إال تعَرُب  ال )ذو( كلمة-و
 َوْصٍف. غريَ  ظاهرًا، جنس اسمَ  إليه تضاف الذي يكون

 : عالمة إعراب ما حتته خط فيام ييلاذكر  

 .أخيعظامء، بحثُت عن  اآلباءُ العلم،  بذوي، أعجبُت األخوْين، شاهدتُّ األَب رأيت 
................................................................................................

................................................................................................ 
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 :  به وامللحق السامل، املؤنث  حالت إعراب مجع -3
  : ]املمتحنة   ﴾َجاَءَك املُْْؤِمنَاُت إَِذا  :  قوله تعاىل :  مثل  :)وهي عالمة أصلية(  ي رفع بالضمة:  احلالة األوىل

يستقبل  ظرف  إذا()فـ:  [12 الزمان، متضمن  ملا  مبني عىل :  الرشط، و)جاءك( جاء  معنى  من  فعل ماٍض 
و)املؤمناُت( مجع مؤنث سامل، وهو هنا فاعل، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة عىل    به،   مفعول   الفتح، والكاف

 إليها.  الظرف  بإضافة جر حمل  يف "جاءك املؤمنات"  آخره. ومجلة
ر بالكرسة:  احلالة الثانية فـ)الطالباِت(  :  الطالباِت(  عىل   املعلمةُ   )سلََّمِت :  مثل :  )وهي عالمة أصلية(  جي 

 مجع مؤنث سامل، وقد ُسبق بحرف اجلر )عىل( فهو جمرور بعالمة أصلية، وهي الكرسة الظاهرة عىل آخره. 
الثالثة فرعية(  نصبي  :  احلالة  عالمة  )وهي  تعاىل:  مثل:  بالكرسة  املُْْؤِمنَاِت :  قوله  َنَكْحُتُم    ﴾ إَِذا 

فعل ماٍض :  الرشط، و)نكحتم( نكح   عنىم  من الزمان، متضمن  ملا يستقبل  فـ)إذا( ظرف  :  [49:  ]األحزاب
  الضم   عىل   مبني  املخاطبني(  )ضمري  متصل  ضمري  املتحرك، والتاء  الرفع  مبني عىل السكون التصاله بضمري

فاعل، وامليم عالمة اجلمع، و)املؤمناِت( مجع مؤنث سامل، وهو هنا مفعول به، فهو منصوب    رفع  حمل  يف
 بالكرسة الظاهرة عىل آخره، نياية عن الفتحة.  

 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ هات ثالثة شواهٍد متنوعًة من القرآن الكريم عىل حاالت إعراب مجع 
 .لساملاملؤنث ا

........................................................................................ 

........................................................................................
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 :  املمنوع من الرصف : النوع الثاين* 

 وما ُيعرب بعالمات أصلية وفرعية االسم املمنوع من الرصف. 
  ، زينُب   ،أمحدُ :  مثل  ،وال الكرسة   ال يقبل التنوين املعرب الذي  سم  هو اال :  تعريف املمنوع من الرصف -1

، وسبب عدم قبوله التنوين؛  قبل التنوين تال التي  سامء  نوع من األ  ه  هذ، فعرفاُت   ، مصابيُح   ، مساجدُ 
:  مثل  بعكس االسم املنرصف الذي يقبل التنوين، وجود علل متنع ذلك سواء وجود علة أو علتني، 

 . (1)(بيٌت معلٌم، معلمٌة، 

 :  الرصف  من  حالت إعراب املمنوع -2

(  فـ)قال   ، [126:  البقرة]   ﴾إِْبَراِهيمُ   َقاَل   : قوله تعاىل:  مثال :  )عالمة أصلية(  بالضمةيرفع  :  احلالة األوىل
بالضمة   مرفوع  فهو  فاعاًل،  هنا  وجاء  الرصف،  من  منوع  اسم  و)إبراهيم(  الفتح،  عىل  مبني  ماٍض،  فعل 

 الظاهرة عىل آخره. 
:  مريم ]  ﴾إِْبَراِهيمَ   اْلكَِتاِب   يِف   َواْذُكرْ   :عاىل قوله ت :  مثال:  )عالمة أصلية(  ينصب بالفتحة:  احلالة الثانية

 فـ)إبراهيم( اسم منوع من الرصف، وجاء هنا مفعوالً به، فهو منصوب بالفتحة الظاهرة عىل آخره.  [41
  [109:  الصافات]  ﴾إِْبَراِهيمَ   َعىَل   َساَلمٌ   :قوله تعاىل:  مثال:  )عالمة فرعية(  جير بالفتحة:  احلالة الثالثة 

 

 (. 211 / 2( وجامع الدروس العربية ) 101: النحو التطبيقي، خالد عبد العزيز )ص: انظر ( 1)
 

األوىل، ومنصوبة يف الثانية، وجمرورة ضع كلمة )املؤمنات( يف ثالث مجل، بحيث تكون مرفوعة يف  
 .يف الثالثة

................................................................................................
................................................................................................ 

 



 ( (80 
 

الرصف،   من  منوع  اسم  عن  فـ)إبراهيم(  نيابة  بالفتحة  جمرور  فهو  )عىل(،  اجلر  بحرف  جمرورًا  هنا  وجاء 
 الكرسة؛ لكونه منوعًا من الرصف. 

 :  العلل التي متنع السم من الرصف  -3
 : املمنوع من الرصف نوعان

   واحدة، كام سيأيت بيانه. بسبب علة الرصف  من  ُيمنع نوع -
 بيانه. بسبب علتني، كام سيأيت  الرصف  من  ُيمنع ونوع -

 :  قوله  جيمعها  تسع، الرصف من  املانعة  وجمموع العلل
 تركيُب  ثم  مجٌع،  ثم  *** وُعجمٌة، ومعرفةٌ  وتأنيٌث  ووصٌف  َعدٌل 

 (1) تقريُب  القول  وهذا فعل، *** ووزنُ  ألٌف  َقبلِها من   زائدةٌ  والنونُ 
 :  ما ي منع من الرصف بسبب علة واحدة، وهو ثالثة أشياء: النوع األول  -
املمدودة  -1 التأنيث  بألف  املختوم  َوَبْيَضاء،  كـ):  الزائدة  السم  َوَحسنَاء،  َوَدْعَجاء،  كْحاَلء،  و مَحَْراء، 

 :  ( ونحو نافَِقاء، وُعَلاَمءو
 فـ)شهداُء خرب مرفوع بالضمة(.  [99: عمران آل] ﴾ُشَهَداءُ  َوَأْنُتمْ : قوله تعاىل-
 فـ)شهداَء خرب كان منصوب بالفتحة(.  [133: البقرة] ﴾ُشَهَداءَ  ُكنُْتمْ   :وقوله تعاىل -
ْ :  وقوله تعاىل- فـ)شهداء( مضاف إليه جمرور بالفتحة نيابة عن    [4:  النور ]   ﴾ُشَهَداءَ   بَِأْرَبَعةِ   َيْأُتوا  مَل

 الكرسة؛ لكونه منوعًا من الرصف، وإال فاألصل يف اجلر الكرس، وليس الفتح. 
 :  َوَدْعوى( ونحو َوُدْنَيا،  َوُقْصَوى، كـ)ُحْبىَل،: الزائدة ملقصورةالسم املختوم بألف التأنيث ا -2
فـ)سكارى( اسم جمرور، وعالمة جره الفتحة؛ ألنه منوع من الرصف،    [2:  احلج]  ﴾بُِسَكاَرى  ُهمْ   َوَما

 والفتحة مقدرة للتعذر. 
 

 (. 135/  3( رشح األشموين أللفية ابن مالك، األُْشُموين، عيل بن حممد بن عيسى )1)
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  ،هو كل مجع تكسري وقع بعد ألف تكسريه حرفان:  وضابطه:  اْلمع الذي عىل صيغة منتهى اْلموع  -3
  َوَسُطَها  أْحُرف،  ثالثةُ   أو  َث(.َوَطوامِ   َوَحَوائِض،  َوأماثَِل،  َوأَماِجَد،  َوَأفاِضَل،  َوَمنَابَِر،  )َمَساِجَد،:  نحو

 .(1) وَقنَاديل( َوَعَصافري، )َمَفاتِيح،: نحو ساكٌن،
 : عىل صيغة منتهى اْلموعجاء مجع الذي عىل  أمثلة

-   ُْكمُ   َلَقد ؛  عىل صيغة منتهى اجلموعفـ)َمَواطَِن( مجع جاء    [25:  التوبة]   ﴾َكثِرَيةٍ   َمَواطِنَ   يِف   اهللَُّ   َنرَصَ
 فإنه جمرور بالفتحة، نيابة عن الكرسة؛ ألنه منوع من الرصف. وهلذا 

نَّا  َوَلَقدْ ﴿  - اَمءَ   َزيَّ ْنَيا   السَّ ؛  عىل صيغة منتهى اجلموعفـ)َمَصابِيَح( مجع جاء    [ 5:  امللك]  ﴾ بَِمَصابِيَح   الدُّ
 وهلذا فإنه جمرور بالفتحة، نيابة عن الكرسة؛ ألنه منوع من الرصف. 

عىل صيغة  َومَتَاثِيَل( مجعان جاءا    فـ)حَمَاِريَب   [13:  سبأ]   ﴾َومَتَاثِيَل   حَمَاِريَب   ِمنْ   َيَشاءُ   َما  َلهُ   َيْعَمُلونَ ﴿-
 ؛ وهلذا فإهنام جمروران بالفتحة، نيابة عن الكرسة؛ ألهنام منوعان من الرصف. منتهى اجلموع

 
 :  ما يمنع من الرصف لعلتِّي: النوع الثاين -

 :  يمنع االسم من الرصف 
 للعلمية، ومعها واحد من ستة أشياء.  -1
 :  وللوصفية، ومعها واحد من ثالثة أشياء -2

 

 (. 52:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)

 

 .ُيمنع من الرصف لعلة واحدةبالتعاون مع زمالئك؛ مثِّل يف ثالث مجل مفيدة متنوعة ملا 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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   : فيرتتب عىل هذا تسع حاالت، بياهنا فيام ييل
مْ ﴿:  ومحزة، ومريم، نحو   فاطمة،:  ، نحو ألف  بغري  التأنيث  مع  الجَعَلِمية:  احلالة األوىل   ﴾َمْرَيمَ   َعىَل   َوَقْوهِلِ

فـ)مريم( اسم جمرور بحرف اجلر )عىل( وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه منوع   [156:  النساء ]
 والتأنيث. من الرصف لْلَعَلِمية

 

 
 

  َعىَل   َدَخُلوا  َفَلامَّ ﴿:  وإبراهيم، ويوسف( نحو  ويعقوب،  كـ)إدريس،:  العجمة  مع  العَلمية:  احلالة الثانية
فـ)يوسف( اسم جمرور بحرف اجلر )عىل( وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكرسة؛   [99:  يوسف]   ﴾ُيوُسَف 

 والعجمة.  ألنه منوع من الرصف لْلَعَلِمية
 

 
 

 
 

خدجية، هبة، : مؤنًثا لفًظا ومعنًى، مثل: كل علم مؤنث يمنع من الرصف، سواٌء أكان
أسامة، : سعاد، كوثر، عفاف، أم كان مؤنثًا لفًظا فقط، مثل: نادية، أم كان مؤنًثا معنًى فقط، مثل

 .طلحة، سالمة، معاوية

 

كل أسامء األنبياء منوعة من الرصف لسببني؛ فهي أعالم أعجمية؛ ما عدا ستة أسامء 
وليست أعجمية، و)هود، )حممد، صالح، شعيب(؛ ألهنا أعالم عربية : )أعالم( فهي مرصوفة

 .نوح، لوط(؛ ألهنا علم مذكر ثالثي ساكن الوسط
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الثالثة  كـ)َمْعِد  الرتكيب  مع   العَلمية:  احلالة    يَكِرُب، ، 
، )ذهبُت :  وَراَمُهْرُمز( نحو  وُبُزْرمَجِْهُر،   وَقاِضيَخاُن،  وَبْعَلَبكُّ

( اسم جمرور بحرف اجلر )إىل( وعالمة   ( فـ)بعلبكَّ إىل بعلبكَّ
  جره الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه منوع من الرصف لْلَعَلِمية 

 والرتكيب. 
الرابعة   وَسْحَباُن،  وَعّفاُن،  وَغَطَفاُن،  وُعْثاَمُن،  كـ)َمْرَواُن،  ،والنون  األلف  زيادة  مع   العَلمية:  احلالة 

فـ)ُسَلْياَمَن( اسم   [30:  النمل]  ﴾ُسَلْياَمنَ   ِمنْ   إِنَّهُ ﴿:  َوَعْدَناُن، وسليامن( نحو  َوَقْحَطاُن،  وِعْمَراُن،   وُسْفَياُن،
  األلف  وزيادة  جمرور بحرف اجلر )من( وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه منوع من الرصف لْلَعَلِمية 

 والنون. 
 :  َوَتْدُمُر( نحو وَتْغلُِب، َوَيزيُد، َوَيْشُكُر، كـ)أمْحَد،  ،الفعل وزن  مع العَلمية: احلالة اخلامسة
فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمري مبني  :  )مررُت( مرّ فـ  :  )مررت  بأمحَد( 

حرف جر، و)أمحَد( اسم جمرور بحرف اجلر )الباء( وعالمة جره الفتحة نيابة عن  :  يف حمل رفع فاعل، والباء 
 الفعل. ووزن الكرسة؛ ألنه منوع من الرصف لْلَعَلِمية

( فهذه    َوَقَزُح، ومُجَُح،  َوُزَحُل،  َوُهَبُل،  َوُقَثُم،  َوَزَفُر،  ، كـ)ُعَمُر،عدل ال  مع  العَلمية:  احلالة السادسة َوُمرَضُ
تقول الرصف،  من  فُمنعت  )ُفَعل(  وزن  إىل  هبا  فُعِدل  )فاعل(  وزن  عىل  أصلها  بعمَر( :  األعالم  )مررُت 

عن   نيابة  الفتحة  جره  وعالمة  )الباء(  اجلر  بحرف  جمرور  اسم  الرصف  فـ)عمر(  من  منوع  ألنه  الكرسة؛ 
 والعدل.  لْلَعَلِمية

اُن،والنون األلف زيادة مع الوصفية: احلالة السابعة  :  وَيْقَظاُن( نحو وَشْبَعاُن، ، كـ)َريَّ
فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء  :  فـ)مررُت( مرّ :  )مررت  برجل  سكراَن(

حرف جر، و)رجٍل( اسم جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل  :  والباء ضمري مبني يف حمل رفع فاعل،  

ُيستثنى من املركب املزجي العلم 
)سيبوبه، عمرويه، : املختوم بـ)ويه( نحو

 .نفطويه( فإنه ُيبنى دائاًم عىل الكرس
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آخره، و)سكران( صفة جمرورة، وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألهنا منوعة من الرصف للوصفية 
 والنون.  األلف وزيادة

 :  )أفعل( ومن ذلكواملقصود الصفات التي عىل وزن : الفعل وزن مع الوصفية: احلالة الثامنة
 )أبيض، أسود، أمحر، أخرض، أصفر، أزرق(. : نحو: األلوان -1
 )أعور، أعمش، أحول، أعرج، أبرص، أقرع(. : العيوب، نحو  -2
 (.)أكرب، أصغر، أحسن، أفضل، أكرم، أعلم، أجهل، أحّب : نحو : اسم التفضيل -3

َسنَ   َفَحي وا﴿:  مثاله   اتصال   جيب  وهنا   الرشط،  يف جواب   واقعة   )الفاء(فـ  :  [86:  النساء]  ﴾ِمنجَها  بَِأحج
 .  فعلها طلبي  مجلة فعلية ألنه بالفاء اجلواب 

رفع فاعل، والباء    حمل  يف  السكون   عىل   مبني  ضمري  والواو  النون،   حذف   عىل   مبني  أمر  فعل   )حيوا(
الكرسة؛ ألنه منوع من  حرف جر، و)أحسن( اسم جمرور بحرف اجلر )الباء( وعالمة جره الفتحة نيابة عن  

 الفعل.  الرصف للوصفية ووزن
 واجلار واملجرور متعلقان بأحسن.   ، واهلاء ضمري مبني عىل السكون يف حمل جر  ،حرف جر:  من   ( منهاو)

 :  والعدل يف الصفة نوعان: العدل  مع الوصفية: احلالة التاسعة
)أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثالث  :  نقول  ،األربعةل( من الواحد إىل  عَ فج ال( و)مَ عَ ما جاء عىل وزن )فِ   -1

ومربع( ورباع  َوُرَباعَ ﴿ :  نحو  ومثلث،  َوُثاَلَث  َمْثنَى  َأْجنَِحٍة  َوُرَباعَ فـ)  [1:  ]فاطر  ﴾ُأوِل  َوُثاَلَث  ( َمْثنَى 
 والعدل. صفات ألجنحة جمرورة، وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألهنا منوعة من الرصف للوصفية  

ةٌ ﴿  :فهو معدول عن )آخر(، نحو:  لفظ )أ َخر(  -2 امٍ   ِمنْ   َفِعدَّ . فـ)ُأَخَر( صفة  (1) [184:  البقرة]  ﴾ُأَخرَ   َأيَّ
 أليام جمرورة، وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألهنا منوعة من الرصف للوصفية والعدل. 

 

 (. 106: ( والنحو التطبيقي )ص53:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)
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 يلحقه تنويٌن، وال كرسٌة.هو االسم املعرب الذي ال : املمنوع من الرصف-

 إعراب املمنوع من الرصف؛ جير بالفتحة نيابة عن الكرسة.-

نوع يمنع من الرصف لعلة واحدة، ونوع يمنع من الرصف : املمنوع من الرصف نوعان-
 للعلمية، ومعها واحد من ستة أشياء، وللوصفية، ومعها واحد من ثالثة أشياء.: لعلتني

 

زمالئك؛ مثِّل يف مجلتني لكلي من املمنوع من الرصف للعلمية مع زيادة األلف بالتعاون مع 
 .والنون، والوصفية مع زيادة األلف والنون

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  الفعل   التوكيد، وينقسم   نون  أو  النسوة،  بنون   يتصل  مل  الذي   املضارع فقط،  الفعل  هو   األفعال   من   املعرب
 :  إىل أقسام  املعرب املضارع

: يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح اآلخر:  احلالة األوىل
ِذينَ  اهللَُّ َوَيِزيدُ ﴿:  مثال  )الواو(  فـ  :  [76:  مريم]  ﴾ ُهًدى  اْهَتَدْوا   الَّ

يسبق  استئنافية أو عاطفة، و)يزيُد( فعل مضارع مرفوع؛ ألنه مل  
آخره،   عىل  الظاهرة  الضمة  رفعه  وعالمة  جازم،  وال  بناصب 

ولفظ اجلاللة )اهللُ( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)الذين( مفعول به أول مبني يف 
يف   والواو  الساكنني،  اللتقاء  املحذوفة  األلف  عىل  املقدر  الضم  حمل نصب، و)اهتدوا( فعل ماٍض، مبني عىل

 للتعذر.   األلف عىل املقدرة  بالفتحة منصوب ليزيد  ثانٍ  به  مفعول صلة، و)ُهدًى(   واجلملة  حمل رفع فاعل،
  ﴾َيْسَعى  املَِْدينَةِ   َأْقَص   ِمنْ   َرُجٌل   َوَجاءَ ﴿  :مثال:  يرفع بالضمة املقدرة إذا كان معتل اآلخر:  احلالة الثانية

مرفوع؛ ألنه  ف:  [20:  القصص ] الضمة ـ)يسعى( فعل مضارع  بناصب وال جازم، وعالمة رفعه  يسبق  مل 
 املقدرة عىل آخره منع من ظهورها التعذر. 

 : اخلمسة إذا كان من األفعال  النون يرفع بثبوت:  احلالة الثالثة
 . ياء املَُْخاَطَبةِ   أو واو اجلامعة، ألف االثنني، أو بِهِ  اتَصَل  ُمَضارع  كل فعل:  وهي

َيت وصورتان    ،)صورتان مع ألف االثنني صيغ أو صور،    مخس  عىل  تأيت  ألهنا  اخلمسة؛   باألفعال  وُسمِّ
 )يفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلني(. : وهيوصورة مع ياء املخاطبة(  ،مع واو اجلامعة 

 

 مرفوعاً  املضارع الفعل يكون
 .أو جزم نصب، حرف يسبقه مل إذا
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 : أحوال إعراب األفعال اخلمسة
وَن( فعل مضارع من  فـ)ُيْؤِمنُ : [3: البقرة] ﴾بِاْلَغْيِب  ُيْؤِمنُونَ ﴿: لمثا: ترفع بثبوت النون: احلالة األوىل
التصاله بواو اجلامعة، وهو مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون. والباء حرف جر، و)الغيب( األفعال اخلمسة  

 اسم جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره. 
الثانية بحذفها:  احلالة    َلنْ ﴿:  مثال :  وتنصب 

نصب،   فـ)لن( حرف: [92: عمران آل] ﴾اْلرِبَّ  َتنَاُلوا 
اخلمسة التصاله   األفعال  فعل مضارع من  و)َتنَاُلوا( 
بواو اجلامعة، وهو منصوب بـ)لن( وعالمة نصبه حذف  

 النون. والواو ضمري يف حمل رفع فاعل، و)الرب( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره. 
الثالثة بحذفها:  احلالة  ْ   ُقْل ﴿  :مثال :  وجتزم  عىل  فـ):  [14:  احلجرات ]  ﴾ُتْؤِمنُوا   مَل مبني  أمر  فعل  قل( 

السكون، و)مل( حرف جزم، و)ُتْؤِمنُوا( فعل مضارع من األفعال اخلمسة التصاله بواو اجلامعة، وهو جمزوم 
 بـ)مل( وعالمة جزمه حذف النون. والواو ضمري يف حمل رفع فاعل. 

 

 

 الطالب  يذاكر  الدرَس.  

اجعل اجلملة السابقة مرًة للمثنى املذكر مع إدخال )مل( عىل الفعل )يذاكر( وتغيري ما يلزم؛ ومرًة 
 .للجمع املذكر مع إدخال )لن( عىل الفعل )يذاكر( وتغيري ما يلزم

................................................................................................
................................................................................................ 

 

وهي ألف : الضامئر املتصلة باألفعال اخلمسة
اجلامعة، وياء املخاطبة، تكون فاعاًل، االثنني، وواو 

أو نائبًا عن الفاعل، أو اساًم لكان، أو إحدى 
 .أخواهتا، بحسب الفعل الذي تتصل به

 



 ( (88 
 

 :  هي  املضارع،  الفعل نصب نصب، وحروف  حرف  سبقه إذا  املضاع الفعل ينصب
 .(السببية فاء - اْلحود لم  - التعليل لم -حتى  – إذن  -كي -لن -أن)

 : ومن األمثلة عىل ذلك ما ييل* 
 رب.   يل يغفرَ  أن أطمع   •

 . (أن بـ مسبوق ألنه  الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة  منصوب مضارع  فعل: يغفرَ )فـ 
  .مكاين  أبرَح  لن •

 . (لن بـ مسبوق ألنه  الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة  منصوب  مضارع  فعل: أبرَح )فـ 
   سأجتهد.:  ، جواباا ملن قال إذن تتفوَق  •

 .إذن( بـ مسبوق ألنه  الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة  منصوب مضارع فعل: فـ )تتفوَق 
  .أنجَح  كي  دراستي يف أجتهد •

 . (كي بـ مسبوق ألنه  الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة  منصوب  مضارع  فعل: أنجَح )فـ 
 اْلنة.  ألناَل   الصالة عىل  أحافظ  •

 . (التعليل  الم  بـ مسبوق ألنه الظاهرة  الفتحة  نصبه وعالمة منصوب  مضارع  فعل: أنال ) فـ
 أمانيك.    حتقَق  حتى اجتهدج  •

 . ( حتى  بـ مسبوق ألنه  الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة  منصوب مضارع فعل: حتقَق ) فـ
.  أنك  علمت لو أِلذهَب  أكن  مل •  آت 

 . (اجلحود الم  بـ مسبوق ألنه  الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة  منصوب مضارع فعل: أذهَب ) فـ
 .فتنجَح  الدرس  يف اجتهدج  •

 (. فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنه مسبوق بـ فاء السببية : تنجَح فـ )
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 :  املنصوب املضارع  أحوال الفعل* 
مْحَنِ   َينَْبِغي  َوَما﴿:  لمثا:  أن ينصب بفتحة ظاهرة إذا كان صحيح اآلخر:  احلالة األوىل   ﴾َوَلًدا  َيتَِّخذَ   َأنْ   لِلرَّ

 املقدرة  وعالمة رفعه الضمة  مرفوع  و)ينبغي( فعل مضارع  نافية،  و)ما(  فـ)الواو( استئنافية،:  [92:  مريم]
الالم  الياء  عىل الظاهرة عىل  :  للثقل، و)للرمحن(  الكرسة  حرف جر، و)الرمحن( اسم جمرور وعالمة جره 

آخره، و)أن( حرف نصب، و)َيتَِّخَذ( فعل مضارع منصوب بـ)أن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره؛  
ألنه صحيح اآلخر. والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، و)ولدًا( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  

 ره. واملصدر املؤول )أن يتخذ( يف حمل رفع فاعل للفعل )ينبغي(. الظاهرة عىل آخ

 ذاكرُت ألنجَح.: ما بعدها يكون سببا ملا قبلها، ويعقبها فعل مضارع منصوب؛ مثللم التعليل -

: حتمل معنى األمر، وهي أداة جلزم الفعل املضارع، ويعقبها فعل مضارع جمزوم؛ مثلولم األمر -
 ا.جيدً  لِتذاكرْ 

 باٌب كبرٌي. للمدرسةِ : يعقبها اسم جمرور؛ مثلولم اْلر -

فتدخل عىل الفعل املضارع؛ فتنصبه بأن مضمرة؛ والم اجلحود هي الم مكسورة لم اْلحود وأما -
مسبوقة بكْوٍن عاٍم منفٍي )ما كان / مل يكن(؛ بحيث يتبع الفعل الناسخ )الكون املنفي( مبارشة اسٌم ظاهٌر 

ملة السابقة أن املؤمن ال يكذب أبًدا مهام كانت (. فاملقصود باجلليكِذَب )ما كان املؤمُن : )ليس ضمرًيا(؛ مثل
 .الظروف واألحوال

 

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ هات من القرآن الكريم أمثلًة لكل أدوات نصب الفعل املضارع
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فكل  :  َوينُْبَو(  َوَيْقُسَو،  َوَيْسُمَو،  َويْبُلَو،  َويْرُجَو،  كـ )حممد لن َيْدُعَو،:  واو  آخره  املضارع  أو كان الفعل
 عىل الواو. هذه أفعال منتهية بحرف علة، هو الواو، ولكنها تنصب بفتحة ظاهرة؛ ألهنا يمكن ظهورها 

ُيْعطَِي، :  ياء  آخره  املضارع   أو كان الفعل  ،  كـ )حممد لن  ،  َوَيْقيِضَ َوَُيِْدَي(    َوَيْلِوَي،  ِوَُيْيَي،   َوَيْسَتْغيِشَ
   فكل هذه أفعال منتهية بحرف علة، هو الياء، ولكنها تنصب بفتحة ظاهرة؛ ألهنا يمكن ظهورها عىل الياء.

 
 

 :  مثال:  باأللف أن ينصب بفتحة مقدرة إذا كان معتل اآلخر: احلالة الثانية
َتُهمْ   َتتَّبِعَ   َحتَّى  النََّصاَرى  َواَل   اْلَيُهودُ   َعنَْك   َتْرَض   َوَلنْ ﴿ و( عاطفة، و)لن(  فـ)الوا:  [120:  البقرة]   ﴾ِملَّ

منصوب بـ)لن( وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل آخره، منع حرف نصب ونفي، و)َتْرَض( فعل مضارع  
حرف جر، والكاف ضمري مبني يف حمل جر.  :  من ظهورها التعذر؛ ألنه معتل اآلخر باأللف. و)عنك( عن

 لتأكيد   زائدة(  ال)و)اليهود( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، والواو حرف عطف، و
 مضارع   فعل(  تّتبعَ )وجّر، و  غاية  حرف  و)النصارى( اسم معطوف مرفوع بضمة مقدرة، و)حتى(النفي،  

منصوب وعالمة    به   مفعول (  مّلة) و  أنت،  تقديره  مسترت   ضمري   والفاعل  حّتى،  بعد  مضمرة(  أنّ ) بـ  منصوب
  أن )   ؤّولامل  واملصدر.  إليه  مبني يف حمل جر مضاف  مّتصل  ضمري(  هم)و  نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره،

 .   (حّتى)بـ جرّ   حمّل  يف( تّتبع

تصدرت الكالم والتصقت بمنصوهبا، وجاءت قبل فعل دال عىل )إذن( ال تعمل إال إذا  -
 االستقبال، مع مالحظة أهنا تكتب )إذًا( إذا مل تكن ناصبة للفعل املضارع.

 ادرس لكي تنجَح.: )كي( غالبا ما تسبق بالالم اجلارة؛ مثل -

 )الم التعليل(.)حتى( ال تكون ناصبة للفعل املضارع إال أن تكون بمعنى )إىل أن( أو بمعنى  -
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ُمْ ﴿  :مثال:  األفعال اخلمسة التي سبق معرفتهاأن ي نصب بحذف النون إذا كان من  :  احلالة الثالثة   َلنْ   إِهنَّ
وا  :  [176: عمران  آل] ﴾ َشْيًئا اهللََّ  َيرُضُّ

ونفي،   نصب  حرف  و)لن(  )إّن(،  اسم  نصب  حمل  يف  مبني  ضمري  و)هم(  ناسخ،  حرف  فـ)إّن( 
منصوب   وهو  اجلامعة،  بواو  التصاله  اخلمسة  األفعال  من  مضارع  فعل  وا(  نصبه و)َيرُضُّ وعالمة  بـ)لن( 

حذف النون. والواو ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب وعالمة نصبه 
 )إهنم  ومجلة  )إّن(  خرب  يرضوا(  )لن  ومجلة  منصوب،  مطلق  مفعول  نائب  شيًئا(و)  الفتحة الظاهرة عىل آخره،

 هلا من اإلعراب.   حمل ال  تعليليةٌ  يرضوا( لن
 

 : عىل يدل بام مسبوقة تكون أن ال بد املضارع الفعل نصب أدوات من تكون لكي( السببية فاء)

 .فأنــدمَ  ذنباً  فعلت ما: مثل: النفي    - أ
 : مثل ؛(االستفهام، التمني، الرجاء النهي، األمر،) ويشمل: الطلب  - ب

 .تريدون ما فتحققوا دراستكم يف اجتهدوا ـ1
  .فتندمــوا العبــادة عـن تتكاسلوا ال ـ2
 ؟ السعادة فتحقَق  زكاة من عليك ما َترج هل ـ3
 . اهلل عنا فريض ضمرينا ُنريض ليتنا ـ4

 فنسرتيَح. سهالً  يأيت االمتحان لعلَّ  ـ5
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  جيزم   ما   ومنها   واحًدا،   فعالً   جيزم   ما   منها   األدوات   وهذه   اجلزم،   أدوات   من   بأداة   ُسبق   إذا   املضارع   الفعل   جيزم 
 الطلب.   جواب   يف   واقعاً   كان   إذا   جزمه   جيوز   اجلوازم، كام وسيأيت تفصيل الكالم عىل أدوات اجلزم يف باب    فعلني، 

 : املجزوم املضارع  أحوال الفعل
زم الفعل املضارع بالسكون إذا كان صحيح اآلخر:  احلالة األوىل ْ   َوإِنْ ﴿ :  ال مث:  أن جي    َوَتْرمَحْنَا  َلنَا   َتْغِفرْ   مَل

ينَ   ِمنَ   َلنَُكوَننَّ   :  [23: األعراف ] ﴾اخْلَارِسِ
فـ)الواو( عاطفة، و)إْن( رشطية، و)مل( حرف جزم ونفي وقلب، و)تغفْر( فعل مضارع جمزوم بـ)مل(  
وعالمة جزمه السكون الظاهر عىل آخره؛ ألنه صحيح اآلخر. والفاعل ضمري مسترت تقديره )أنت(، و)لنا( 

فعل مضارع معطوف عىل  :  و)ترمْحنا( ترحم حرف جر، و)نا( ضمري مبني يف حمل جر، والواو عاطفة،  :  الالم
الرشط،    جواب   يف   تغفر، جمزوم بالسكون مثله، و)نا( ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به، والالم واقعة 

( فعل مضارع ناقص،   تقديره   مسترت  ضمري  واسمه  الثقيلة،   التوكيد  بنون  التصاله  الفتح  عىل  مبني  و)نكوننَّ
و)اخلارسين جر،  حرف  و)ِمن(  و)نحن(،  سامل.  مذكر  مجع  ألنه  الياء؛  جره  وعالمة  جمرور،  اسم    ِمنَ »( 

ينَ   خرب الفعل الناقص.  بمحذوف متعلقان «اخْلارِسِ
 
 

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ مثِّل يف ثالث مجل مفيدة بأدوات متنوعة لكل حاالت نصب الفعل املضارع
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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زم الفعل املضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر:  احلالة الثانية   إِالَّ   خَيَْش   َومَلْ ﴿:  لمثا:  أن جي 
و)مل( حرف جزم ونفي وقلب، و)خَيَْش( فعل مضارع جمزوم بـ)مل(  و( عاطفة،  فـ)الوا:  [18:  التوبة]  ﴾اهللََّ

وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو األلف؛ ألنه معتل اآلخر. والفاعل ضمري مسترت تقديره )هو( و)إال(  
 به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  مفعول حرص، و)اهلل( لفظ اجلاللة،  أداة

زم الفعل املضارع بحذف النون إذا كان من األفعال اخلمسةأن  :  احلالة الثالثة   َعنَْها   جَيُِدوا   َومَلْ ﴿:  ل مثا: جي 
ًفا الواو( عاطفة، و)مل( حرف جزم ونفي وقلب، و)جَيُِدوا( فعل مضارع، جمزوم فـ):  [53:  الكهف ]   ﴾َمرْصِ

اجلامعة ضمري مبني يف حمل رفع فاعل،  بـ)مل( وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة، وواو  
عن  نصبه :  و)عنها(  وعالمة  منصوب،  به  مفعول  و)َمرِصفًا(  جر،  حمل  يف  مبني  ضمري  واهلاء  جر،  حرف 

 الفتحة الظاهرة عىل آخره.  

 
 

 

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ مثِّل يف مجلة مفيدة جلزم املضارع بحذف النون
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 املآقي... هل شفيتم مع البكاِء غليال ؟ يستنزفونَ قل لقوم  

عانا وَلَو ان  احلياَة  تبقى جج نا الش  نا أَضل  ...   َلَعَددج يٍّ  حِلَ

 ما حتته خط فيام سبق أفعال مضارعة، فام احلالة والعالمة اإلعرابية لكلي منها عىل الرتتيب؟

................................................................................................
................................................................................................ 
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 املعرب من األفعال هو الفعل املضارع فقط، الذي مل يتصل بنون النسوة، أو نون التوكيد.

 : املضارع إىل ثالثة أقساموينقسم الفعل 

 الفعل املضارع املرفوع، إذا مل يسبقه حرف نصب، أو جزم. : القسم األول

 إذا سبقه حرف نصب.: الفعل املضارع املنصوب: القسم الثاين

 إذا ُسبق بأداة من أدوات اجلزم.: الفعل املضارع املجزوم: القسم الثالث



((95 
 

 

 
 :  سؤال مما يأيت من بِّي الختيارات املتعددة التي تليهاخرت اْلواب الصحيح لكل : 1س

 ................ :  واجباتنا. الفعل »هنمل« يف اجلملة السابقة فعل مضارع يف أداءِ  مَل علينا أالَّ هُن  (1

 .مرفوع -د   .جمزوم -ج    .مبني  -ب    . منصوب -أ

ُيناِسبها  (2 بام  اجلملة  تليها  أكمل  التي  القائمة  ما   .................لن) :  من  علينا،  الوباء 
 . (باإلجراءات االحرتازية  .........................دمنا

 . يقِض، نلتزمَ  -د   .يقيَض، نلتزمُ  -ج   .يقِض، نلتزمُ  -ب   .يقِض، نلتزمْ  -أ
 النون؟ أيُّ اجلمل اآلتية حتوي فعاًل مضارًعا منصوًبا عالمة نصبه حذف   (3

 . مل يكن األطباء ليرضوا مرضاهم -ب  . أتعلَّم ألنفع وطني ونفس -أ
 . جئتك كي تساعدين-د   .  أسهر فأتعبال -ج

 أيُّ العالمات اإلعرابية اآلتية ليست من عالمات نصب الفعل املضارع؟  (4
 . الفتحة املقدرة -ب     .الفتحة الظاهرة -أ

 . حذف حرف العلة  -د     .حذف النون -ج
 ؟ أيُّ اجلمل اآلتية حتوي فعاًل مضارًعا مرفوًعا، وعالمة رفعه الضمة املقدرة (5

   . تعد اللغة العربية من أكثر اللغات استخداًما حول العامل -أ
   .إذن تنجح:  أستذكر درويس بِجد؛ فقال:  قلُت ملُعلِّمي -ب
   .ال أهنى عن َشء وأفعله -ج
 . ما كان احلر ليقبل الضيم -د
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 الرصف؟   من  منوًعا  مجًعا  حتوي التي  اجلملة ما (6
   .وُخُلقه علمه  يف بُمعلِّمهم التالمذة  اقتدى -أ

م َنْحوَ  الطريق  ُتنرِي   مشاعل  املُعلِّمون -ب    .التقدُّ
   .الِعظام  الفالسفة من  العديد  البرشية عَرفت -ج
 . العاملَ   عباقرة من كثري العلمي  املؤمتر يف  شاَركَ  -د

 بالفتحة؟  جمرورة «سواعد» كلمة  فيها وردت اآلتية  اجلمل أيُّ  (7
 انترش اإلسالم بدعوة وسواعد الصحابة رضوان اهلل عليهم.  -أ

 َيتاج اإلسالم إىل السواعد القوية.  -ب
 َيتاج اإلسالم إىل سواعد قوية.  -ج
 ينترش اإلسالم بسواعد وعقول الدعاة.  -د

 :  ما ييل خطٌّ  حتته ملا الصحيح  اخرت الضبط  .«كثرية  بفضائل يتصفوا أن لطالب  أحب» -ط (8
 . كثريةً  بفضائَل  -ب  . كثريةٍ  بفضائلٍ  -أ

 . كثريةٍ  بفضائَل  -د  . كثريةٍ  بفضائلِ  -ج
 الرصف؟  من  منوعة كلها كلامت  حتوي  اآلتية املجموعات أيُّ  -ي (9

ان، أمان، ضامن،  -أ  . مصاعد   دنيا، جوعان، أتقياء،  -ب   . ِرهان ُرمَّ
 . دواء  داء، هواء، ماء،-د  . ُمستعىل  مسعى،  َمثوى،  مصطفى، -ج

 ؟ «اثنان»  لكلمة  اإلعراب املوقع  ما.  «االقرآن الكريم الدولية    بجائزة  فازا  اثنان حافظان»  -ك (10
 .نعت -د . مؤخر  مبتدأ -ج . خرب -ب   .بدل -أ

 السامل؟  املذكر  بجمع ملحقةً  ليست  اآلتية  الكلامت أيُّ  -ل (11
 . العاملِون -د  . تسعون -ج   .علِّيون -ب العاملَون  -أ
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 إطراَبا  عليِّنيَ  أهَل  فأطربْت       .. .        وأنشَدها غنَّاها  القصائدُ  تلك (12
 السابق؟  البيت يف  «عليِّني »  كلمة ما إعراب 

 . الياء  نصبه  وعالمة منصوب، نعت -ب . الياء  جره وعالمة جمرور،  إليه  مضاف -أ
 . الفتحة نصبه وعالمة منصوب، نعت -د  . الياء نصبه وعالمة منصوب،  بدل -ج

 :  أعربهثم  ، نوعهِّير وب ،ىف اآليات اآلتية "امللحق به"و  "السامل"ز اْلمع يِّ مَ  -2س
َقاِت َوَأْقَرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا ُيَضاَعُف هَلُْم  ﴿ :  قال اهلل تعاىل   - أ  دِّ ِقنَي َوامْلُصَّ دِّ  [.  18]احلديد:    ﴾ َوهَلُْم َأْجٌر َكِريمٌ ِإنَّ امْلُصَّ

يُّونَ  ﴿قال اهلل تعاىل: -ب يِّنَي * َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّ  [. 19، 18]املطففني:  ﴾َكالَّ إِنَّ كَِتاَب اأْلَْبَراِر َلِفي ِعلِّ
بُِّكْم  ﴿:  قال اهلل تعاىل  -ج   ن رَّ نْ   َأَفْضُتم  َفإَِذاَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأن َتْبَتُغوا َفْضاًل مِّ  املَْْشَعرِ  ِعندَ   اهللََّ  َفاْذُكُروا  َعَرَفاٍت   مِّ

ن ُكنُتم َوإِن َهَداُكمْ  َكاَم  َواْذُكُروهُ  احْلََرامِ  الِّنيَ  ملَِنَ  َقْبلِهِ  مِّ  . [198: البقرة] ﴾الضَّ

  [.40، 39]الطور:  ﴾َأْم َتْسَأهُلُْم َأْجًرا َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلونَ  *َأْم َلُه اْلَبنَاُت َوَلُكُم اْلَبنُوَن ﴿قال اهلل تعاىل:  -د

 

 

  

بالتعاون مع زمالئك، وحتت إرشاف معلمك، قم بتحويل ملخص املمنوع من الرصف إىل 
 .رسم شجري، ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 : يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن

 يرشَح املبني من األسامء. -

 يوضَح املبني من األفعال. -

 واحلروف.يفرَق بني املبني من األسامء، واألفعال،  -

 .يستخرَج أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم -

 خمرجات التعلم

 املبني من األسامء: املوضوع األول

 الضامئر -1

 أسامء اإلشارة  -2

 األسامء املوصولة -3

 أسامء االستفهام -4

 أسامء الرشط -5

 أسامء األفعال -6

 األعداد املركبة -7

 بعض الظروف -8

 املختومة بلفظ )َوْيِه(األعالم  -9

 املبني من األفعال.: املوضوع الثاين

 الفعل املايض: أوالً 

 فعل األمر: ثانياً 

 الفعل املضارع: ثالثاً 

 احلروفالبناء يف : املوضوع الثالث

 مفردات الوحدة
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فهم موضوعات علم    الدارس  يسّهل عىل  النحو، ومعرفة ذلك وفهمه  أحد موضوعات علم  املبني 
معاين  معرفة  عىل  يساعد  واحلروف  واألفعال  األسامء  من  واملبني  املعرب  بني  فالتفريق  األخرى،  النحو 

 الكالم. 
معنى اإلعراب والبناء، وهنا سوف نوضح لك يف هذه الوحدة    -الدارسعزيزي  -وقد سبق أن عرفت  

 . املبنيَّ من األسامء واألفعال واحلروف، مع ذكر بعض األمثلة هلا
 

 

هات ثالث مجل متنوعة إحداها اسمية تبدأ باسم إشارة، واألخرى فعلية تبدأ بفعل أمر، والثالثة هبا  
 . حرف جر

 ........................................................................................................
............................................................. ........................................... 
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 :  نحو أم مقدرة؛   ،(متصلة  ومنفصلة أ)  ظاهرة   الضامئر كلها مبنية، سواء كانتف 
 وهّن(.   وهم،  ومها،  وهي، وأنتم، وهو، وأنتّن، وأنتام، وأنِت، ونحن، وأنَت، )أنا،

 وإياهن(.  وإياهم،  وإيامها، وإياها،  وإياكن، وإياُه،  وإياكم، وإياكام،  وإياِك،  وإيانا، وإياَك،  إياي، )و
  ، واأللف من )ذهبا(   ،والياء من )قلمي(   ، واهلاء من )قلمه(  ،والكاف من )قلمك(  ، والتاء من )فهمُت(

 والواو من )ذهبوا(... إلخ.
(:  مثال  خرب مرفوع وعالمة  :  مبتدأ، و)جمتهد(فـ)أنت( ضمري مبني عىل الفتح، يف حمل رفع  :  )أنَت جمتهد 

 رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.

 

 : بِّيِّ الضمري ونوعه يف كل مجلة من اْلمل التالية 

َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو : نحن مستعدون لتعلم اللغة العربية، أنا سعيد بتعلم اللغة العربية، قال سبحانه
ٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد  نَا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد [، 33: ]النمل َواأْلَْمُر إَِلْيِك َفانُظِري َماَذا َتْأُمِرينَ ُقوَّ َربَّ

ُدنَك َرمْحًَة  اُب إِنََّك  ۚ  إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب َلنَا ِمن لَّ  .[8: ]آل عمران  َأنَت اْلَوهَّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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 :  ، مثاله ( 1) ستثنى )هذان وهاتان( فإهنام معربان ويُ .  وتلك(   ، وهؤالء   ، وهذه   ، )هذا :  نحو 
اسم إشارة مبني  :  للتنبيه، وذا:  فـ)جاء( فعل ماٍض، مبني عىل الفتح، و)هذا( اهلاء:  )جاء هذا الرجل(  -

 عىل السكون يف حمل رفع فاعل. و)الرجل( بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. 
والتاء  :  فـ)رأيُت( رأى :  الرجل()رأيت  هذا  - الفاعل،  بتاء  السكون التصاله  مبني عىل  ماٍض،  فعل 

اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول :  للتنبيه، وذا:  ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)هذا( اهلاء
 به. و)الرجل( بدل منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره. 

:  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء :  فـ)مررُت( مرّ   :)مررت  هبذا الرجل(-
اسم إشارة مبني عىل السكون :  للتنبيه، وذا:  حرف جر، و)هذا( اهلاء :  ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، والباء 

 يف حمل جر. و)الرجل( بدل جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره. 
 

 
 

 
 

 األيرس، فريفعان باأللف، وينصبان وجيران بالياء. ( يعربان إعراب املثنى يف الرأي 1)
 

اإلشارة مهام تغري موقعه اإلعراب من الرفع إىل النصب إىل اجلر، فإنه يلزم حالًة واحدًة، هي اسم 
 .السكون، وهذا هو البناء

 

 .)اشرتيت  هذا الكتاب(. اجعل اْلملة السابقة للجمع املذكر، وغرير ما يلزم 
................................................................................................

................................................................................................ 
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 :  ، ومثاله(1) ان( فإهنام معرباناللتذان واللستثنى )وما( ويُ  ،ن والذين، والاليت، ومَ )الذي، والتي، : نحو
  مبني عىل السكون   موصول  اسم  فـ)جاء( فعل ماٍض، مبني عىل الفتح، و)الذي( :  )جاء الذي أكرمته(-

ضمري مبني :  والتاءفعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل،  :  فاعل، و)أكرمته( أكرم  رفع  حمل  يف
 ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به. :  يف حمل رفع فاعل، واهلاء

:  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء :  فـ)رأيُت( رأى:  )رأيت  الذي أكرمته(-
و)أكرمته( نصب مفعول به،    حمل  عىل السكون يف  مبني  موصول  اسم  ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)الذي(

: ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، واهلاء:  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء :  أكرم
 ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به. 

:  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء: فـ)مررُت( مرّ : )مررت  بالذي أكرمته(-
والباء  فاعل،  رفع  حمل  يف  مبني  جر،:  ضمري   حرف 

  جر،   حمل  عىل السكون يف  مبني  موصول  اسم:  و)الذي( 
أكرم السكون  :  و)أكرمته(  عىل  مبني  ماٍض،  فعل 

والتاءالتصاله   الفاعل،  مبني يف حمل رفع :  بتاء  ضمري 
 ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به. : فاعل، واهلاء 

 
 

 ( يعربان إعراب املثنى يف الرأي األيرس، فريفعان باأللف، وينصبان وجيران بالياء. 1)
 

 )حّض الرجل الذي قابلته باألمس(. اجعل اْلملة السابقة للمثنى املذكر، وغرير ما يلزم. 

................................................................................................ 

 

االسم املوصول مهام تغري موقعه اإلعراب 
من الرفع إىل النصب إىل اجلر، فإنه يلزم حالة 

 .البناءواحدة، هي السكون، وهذا هو 
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 : مثالهوكم...( ويستثنى )أّي( فإهنا معربة، و وكيف، وأين، وأيان، ومتى، وما، )َمن،: هي
؟(  )منج - السكون يف حمل رفع مبتدأ. و)مسافٌر( خرب مرفوع وعالمة  من اسم استفهام مبني عىل  :  مسافر 

 رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
؟( )َمنِ - من اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل رفع خرب. و)الرجُل( مبتدأ مؤخر مرفوع  : الرجل 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. 
:   حمل نصب مفعول به. و)شاهدَت( شاهدَ من اسم استفهام مبني عىل السكون يف:  شاهدَت؟(  )منج -

 ضمري مبني يف حمل رفع فاعل.  : فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء
:  من اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل جر بحرف اجلر. و)استعنَت( استعانَ :  استعنَت؟(  )بمنِ - 

 ضمري مبني يف حمل رفع فاعل. : الفاعل، والتاءفعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء 
 

 
 

 
 

اسم االستفهام مهام تغري موقعه اإلعراب من الرفع إىل النصب إىل اجلر، فإنه يلزم حالة واحدة، 
 .هي السكون، وهذا هو البناء

 

 

 .مثِّل يف مجلة مفيدة من عندك السم رشط للزمان
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 :  ويستثنى )أّي( فإهنا معربة، ومثاله)من، ما، متى، مهام، أين، أيان، حيثام، أنى( : نحو
(  جيتهدج   )منج   - و)جيتهد(  رفع   حمل   يف  السكون  عىل  مبني   جازم   رشط   اسم :  من :  ينجحج   فعل:  مبتدأ، 

)هو(   تقديره  جوازاً   مسترت   ضمري   والفاعل  الرشط،  فعل  وهو  السكون،  جزمه   وعالمة  بَِمن   جمزوم  مضارع
  مسترت  ضمري  الرشط، والفاعل  جواب  فعل  وهو  السكون،  جزمه  وعالمة   بمن  جمزوم  مضارع  فعل:  و)ينجح( 

 )َمن(.  املبتدأ خرب رفع حمل  يف وجوابه الرشط ومجلتا )هو(، تقديره جوازاً 
مج  تقابلج  منج )- :  نصب مفعول به، و)تقابل(   حمل  يف   السكون  عىل  مبني  جازم  رشط  اسم:  من:  عليه(  فسلر

)أنت(   تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  الرشط،  فعل  وهو  السكون،  جزمه  وعالمة   بمن  جمزوم  مضارع  فعل
  جواب  فعل  وهو  السكون،  جزمه  وعالمة  بمن  جمزوم  مضارع  فعل:  واقعة يف جواب الرشط، )سلِّم( :  والفاء 

 )أنت(، و)عليه( جار وجمرور.  تقديره مسترت   ضمري  الرشط، والفاعل
(  تستعنج   )بَمنج -   واملجرور  واجلار  بالباء،  جر  حمل  يف  مبني  رشط  حرف جر، و)من( اسم:  الباء:  أستعنج

  الرشط،  فعل  وهو  السكون،  جزمه  وعالمة  بمن  جمزوم  مضارع  فعل:  )تستعن(، و)تستعن(   بالفعل  متعلقان
و)أستعن(   تقديره   مسترت   ضمري   والفاعل    فعل :  )أنت(، 
  جواب   فعل   وهو   السكون،   جزمه   وعالمة   بمن   جمزوم   مضارع 

  مجلة   هنا   )أنا(، واجلملة   تقديره   مسترت   ضمري   الرشط، والفاعل 
 ابتدائية.   ألهنا   اإلعراب؛   من   هلا   حمل   ال   فعلية 

 

 

 

 .عندك السم رشط للعاقلمثِّل يف مجلة مفيدة من 
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

اسم الرشط مهام تغري موقعه اإلعراب من 
الرفع إىل النصب إىل اجلر، فإنه يلزم حالة 

 .واحدة، هي السكون، وهذا هو البناء
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 :  ، ومثاله(1) )شتاَن، هيهات، ُأّف، وْي، صْه، إيِه(: نحو 
(   اْلد    )شترانَ    اإلعراب،    من   له   حمل   ال   وافرتق،   َبُعد   بمعنى   الفتح   عىل   مبني   ماضٍ   فعل   اسم :  شتان :  واإلمهال 
آخره،    عىل   الظاهرة   الضمة   رفعه   وعالمة   مرفوع   فاعل :  واجلد 

  اإلعراب،   من   له   حمل   ال   عطف   حرف :  الواو :  واإلمهاُل 
 . آخره   عىل   الظاهرة   بالضمة   مرفوع   معطوف :  واإلمهال 

 
 

وما بينهام، تبنى    (تسعة عرش)و  (أحد عرش) :  وهي
 :  ، ومثالهعىل فتح اجلزأين 

فـ)جاء( فعل ماٍض، مبني  :   رجالا( عرَش   أحَد )جاء  - 
  حمل   يف   اجلزأين   فتح   عىل   مبني   فاعل :  عرش(   عىل الفتح، )أحد 

 . الظاهرة   بالفتحة   منصوب   متييز   رفع، و)رجاًل( 
فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء  :  فـ)رأيُت( رأى:  رجالا(  أحد عرش)رأيت   -

:  نصب، و)رجاًل(  حمل   يف   اجلزأين  فتح  عىل   مبني   به   مفعول:  عرش(  ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)أحد 
 .الظاهرة بالفتحة منصوب  متييز

 

 اسكت، إيه، زد أو امِض يف حديثك. : أعجب، صه:  أتضجر، وي: بُعد، أف : افرتق، هيهات : ( شتان1)

 

 .مثِّل يف ثالث مجل ِمْن عندك السم فعل مبني
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

)شتاَن( اسم فعل ماٍض مبني عىل 
 .الفتح، وال يتغري إعرابه من مجلة إىل أخرى

 

)أحَد عرَش( مهام تغري موقعه اإلعراب من 
الرفع إىل النصب إىل اجلر، فإنه يلزم حالة 

 .واحدة، هي فتح اجلزأين، وهذا هو البناء
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رجالا(- عرش  بأحد  :  )مررت  
مرّ  عىل  :  فـ)مررُت(  مبني  ماٍض،  فعل 

والتاءالسكون   الفاعل،  بتاء  :  التصاله 
والباء   فاعل،  رفع  حمل  يف  مبني  ضمري 

  فتح   عىل   مبني  عرش(  و)أحد  حرف جر،
 . الظاهرة  بالفتحة منصوب  متييز بالباء، و)رجاًل( جر حمل يف  اجلزأين

 

 

، اآلن، إذْ :  نحو  :  ...(، ومثاله)حيُث، أمِس، قطُّ
ــَت )  - شــــئ ث   ــج ي حــَ :  (اجــلــسج 

ــ)اجلس( فعل أمر مبني عىل السكون،   فـ
ــترت تقديره )أنت(،   ــمري مس والفاعل ض

)حيُث( ظرف َمكان مبنّي عىل الـضم يف  و
 نصب.حمّل 

 
 

 : اذكر عالمة بناء ما حتته خط يف اْلمل اآلتية 

 طالبًا.سبعة عرَش  طالبًة / وسلَّمت عىل تسَع عرشة طالبًا /  ورأيتأحد عرش جاء 

............................................................................................ 

 رجاًل.اثني عرش  امرأة / سّلمت عىل اثنتي عرشة رجاًل / رأيت اثنا عرشجاء 

............................................................................................ 

 

 

 .بنّي حاالت بنائهاوهات من القرآن ثالثة أمثلة ألعداد مركبة، 
.......................................................... 

.......................................................... 

 

 

 لظروف مبنية.هات من القرآن ثالثة أمثلة 

.......................................................... 

.......................................................... 
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 :  ، تقول (1) ( فإهنا مبنية عىل الكرس دائامً ...، خالويهِ ، عمرويهِ ، نفطويهِ )سيبويهِ : نحو 
 فـ)جاء( فعل ماٍض، مبني عىل الفتح، و)سيبويِه( مبني عىل الكرس يف حمل رفع فاعل.  : جاء سيبويهِ  -
ضمري  :  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء :  فـ)رأيُت( رأى:  ورأيُت سيبويهِ   -

 مبني يف حمل رفع فاعل، و)سيبويِه( مبني عىل الكرس يف حمل نصب مفعول به. 
ضمري مبني  :  فعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء :  فـ)مررُت( مرّ :  بسيبويهِ ومررُت    - 

 و)سيبويِه( مبني عىل الكرس يف حمل جر اسم جمرور بحرف اجلر )الباء(.   حرف جر، :  يف حمل رفع فاعل، والباء 

 
 

 
  

 

 (. 18-17:  العزيز )ص( النحو التطبيقي، خالد عبد 1)

إنه يلزم حالة واحدة، هي )سيبويِه( مهام تغري موقعه اإلعراب من الرفع إىل النصب إىل اجلر، ف
 .الكرس، وهذا هو البناء

 

الضامئر، أسامء اإلشارة، األسامء املوصولة، أسامء االستفهام، : املبني من األسامء، هي
 .أسامء الرشط، أسامء األفعال، األعداد املركبة، بعض الظروف، األعالم املختومة بلفظ )ويِه(
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 :  وله ثالث حالت ،املايض مبني دائاما ف
 :  ، وذلكى عىل الفتحبني  : احلالة األوىل

يشء،    -1 به  يتصل  مل  كانإذا   ثالثياا،:  سواء 
 ذلك.   عىل   يزيد  ول  كـ)استخرَج(، سداسياا،  أو   كـ)انطلق(،  مخاسياا،  أو   كـ)دحرَج(، رباعياا،  أو   كـ)رضَب(، 

الطالَب(:  مثال  املعلم   ألنه    فـ)رضَب(:  )رضَب  الفتح؛  عىل  مبني  ماٍض  َشءفعل  به  يتصل  من    مل 
مفعول به منصوب  :  الضامئر، و)املعلُم( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. و)الطالَب(

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  
 .(تج وفهمَ   تج كتبَ ):  أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، نحو -2 

،  اتصلت به تاء التأنيث الساكنة  مبني عىل الفتح؛ ألنهفعل ماٍض  فـ)َكَتَبْت(  :  )َكَتَبتج هند  الدرَس( :  مثال 
مفعول به منصوب، وعالمة  :  و)هنٌد( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)الدرَس(

 نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
 

 
 

مفتوحة أو تاء التأنيث تكون دائام ساكنة، وأما تاء الفاعل فلها ثالث حركات؛ مرفوعة أو 
 .كتبُت الدرَس، هل كتبَت الدرَس؟، هل كتبِت الدرس يا هند؟: مكسورة؛ مثل

 

األصل يف األفعال البناء، فاملايض كله مبني، 
 .واألمر كله مبني، واملضارع منه معرٌب ومبني
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 .(ا، فهاَم كتبَ ):  أو ألف الثنِّي، نحو -3
فعل ماٍض،  :  فـ)الزيدان( مبتدأ مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى، و)َكَتَبا( كتب:  )الزيدان َكَتَبا الدرَس(:  مثال 

مفعول :  ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)الدرَس(:  ، وألف االثنني ألف االثنني التصاله ب مبني عىل الفتح  
 يف حمل رفع خرب املبتدأ.   "َكَتَبا الدرَس "به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره. واجلملة الفعلية  

 .(ناه، ورضبَ ك، ورضبَ ني، ورضبَ رضبَ ): أو ضمري نصب، نحو -4
(  نيرضبَ ):  مثال  الفتح التصالهنيرضبَ فـ):  املعلم  وهو    ضمري نصبب  ( رضب فعل ماٍض، مبني عىل 

ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به، و)املعلُم( فاعل مرفوع وعالمة رفعه :  للوقاية، والياء:  الياء، والنون 
 الضمة الظاهرة عىل آخره. 

 : عىل السكون إذا اتصل بهاملايض بنى ي  : احلالة الثانية
 ن(.ت  تم، كتبج تام، كتبج ، كتبج ِت ، كتبج َت ، كتبج ت  )كتبج :  تاء الفاعل، نحو -1

:  السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء   فعل ماٍض، مبني عىل:  فـ)َكَتْبُت( كتب :  )َكَتبجت  الدرَس(:  مثال 
 آخره. مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل : ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)الدرَس(

 .نا(نا، ذاكرج نا، درسج فهمج  ،ناكتبج ) :  الفاعلِّي، نحو (نا) -2
، و)نا(  الفاعلني   (نافعل ماٍض، مبني عىل السكون التصاله بـ):  فـ)َكَتْبنَا( كتب :  )َكَتبجنَا الدرَس(:  مثال 

 آخره. مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل : ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)الدرَس(
 ن(.ن، ذاكرج ن، درسج ن، فهمج )كتبج : نون النسوة، نحو -3

الدرَس(:  مثال  َكَتبجَن  آخره،   :  )النساء   عىل  الظاهرة  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع،  مبتدأ  فـ)النساُء( 
ضمري مبني يف حمل رفع :  فعل ماٍض مبني عىل السكون التصاله بنون اإلناث، ونون اإلناث:  و)كتبن( كتب

)َكَتْبَن  :  و)الدرَس(فاعل،   الفعلية  الظاهرة عىل آخره. واجلملة  الفتحة  به منصوب، وعالمة نصبه  مفعول 
 الدرَس( يف حمل رفع خرب املبتدأ. 
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 :  عىل الضم إذا اتصل بهاملايض بنى ي  :  احلالة الثالثة
 وا(.وا، استغفرُ وا، ذاكرُ وا، درُس )كتبُ : واو اجلامعة، نحو 

فـ)الطالُب( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره،  :  )الطالب  كتب وا الدرَس(:  مثال 
ضمري مبني يف حمل رفع  :  فعل ماٍض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة، وواو اجلامعة:  و)كتبوا( كتب 

آخره، واجلملة الفعلية )َكَتبوا  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل  :  فاعل، و)الدرَس( 
 الدرَس( يف حمل رفع خرب املبتدأ. 

 

 
 

 

 

 .مثِّل بجملة من عندك لبناء الفعل املايض عىل السكون
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

، وله ثالث حالت: الفعل املايض  : مبني دائاما

إذا مل يتصل به َشء، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، : ُيبنى عىل الفتح، وذلك: احلالة األوىل
 أو ألف االثنني، أو ضمري نصب.

 تاء الفاعل، و)نا( الفاعلني، ونون النسوة،.: ُيبنى عىل السكون إذا اتصل به: احلالة الثانية

 واو اجلامعة.: ُيبنى عىل الضم إذا اتصل به: احلالة الثالثة
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، وله أربع حالت  :  األمر مبني دائاما
 : ضعاموثالثة بنى عىل السكون يف ي  : احلالة األوىل

 (. ، استغفرج ، اجلسج ، افتحج ، اكتبج اطلبج ): يتصل بآخره يشء، نحوإذا كان صحيح اآلخر، ومل  -1
العلَم(:  مثال  السكون:  )اطلبج  عىل  مبني  أمر  فعل  بآخره  ألنه    فـ)اطلب(  يتصل  ومل  اآلخر،  صحيح 

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :  ، والفاعل ضمري مسترت تقديره )أنت(، و)العلَم(َشء
 عىل آخره. 

 ن(. ، استغفرج ن، اسعِّيج ن، ارشحج )اكتبج : إذا اتصلت به نون النسوة، نحو -2
:  ، ونون النسوة نون النسوة التصاله ب   فعل أمر مبني عىل السكون :  اكتب   فـ)اكتْبَن( :  )اكتبجن الدرَس( :  مثال 

 . آخره مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل  :  ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)الدرَس( 
 نا(. مج رِ ه، أكج مج رِ ني، أكج مج رِ )أكج : إذا اتصل به ضمري نصب، نحو -3

، وهو  ضمري نصبفعل أمر مبني عىل السكون التصاله ب:  فـ)أكرمني( أكرمْ :  بالحرتاِم(  نيمج رِ )أكج :  مثال 
و)االحرتام( اسم  حرف جر،  :  ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به، والباء :  للوقاية، والياء:  الياء، والنون

 جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره. 

، يف اْلمل التالية؟   ما اْلملة التي َخَلت من فعل ماض 

 يا أمة اإلسالم، التزموا السالم بينكم. -

 السالمة واألمن داخل املسجد.التزمنا تعليامت  -

 الزائرون التزموا اهلدوء داخل املستشفى. -

 التزمت القبيلتان اتفاقية الصلح بينهام. -
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 :  ته نون التوكيدبنى عىل الفتح إذا بارَش ي  : احلالة الثانية
 (. نَّ ، ادعوَ نَّ ، استغفرَ نَّ ، افتحَ نَّ )اكتبَ : نحو
الدرَس(ن  اكتبَ ):  مثال  اكتبنَّ اكتبَ فـ):    بنون  :  (  التصاله  الفتح  عىل  مبني  أمر  والنونفعل  :  التوكيد، 

:  ضمري مسترت تقديره )أنت(، و)الدرَس(  علال حمل له من اإلعراب، والفا   للتوكيد حرف مبني عىل الفتح
 .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره

 :  بنى عىل حذف حرف العلةي  :  احلالة الثالثة
 . (، ارمِ ، اسعَ )ادع  : نحو: ومل يتصل بآخره يشء ،رخإذا كان معتل اآل -1

ع  ﴿: مثال  َك  َسبِيلِ   إىَِل   ادج َمةِ  َربِّ كج ِ  :  [125: النحل ] ﴾بِاحلج
الواو؛ ألنه   العلة وهو  مبني عىل حذف حرف  ، والفاعل ضمري مسترت  رخمعتل اآل فـ)ادُع( فعل أمر 

جمرور   اسم  و)سبيِل(  جر،  حرف  و)إىل(  )أنت(،  وهو  تقديره  آخره،  عىل  الظاهرة  الكرسة  جره  وعالمة 
رب و)ربك(  مضاف،  :  مضاف،  وهو  آخره،  عىل  الظاهرة  الكرسة  جره  وعالمة  جمرور،  إليه،  مضاف 

حرف جر، و)احلكمة( اسم جمرور، وعالمة  :  ضمري مبني يف حمل جر مضاف إليه، و)باحلكمة( الباء:  والكاف
 جره الكرسة الظاهرة عىل آخره.

 نا(. هم، اهدِ ين، اهدِ )اهدِ : ضمري نصب، نحو هبأو اتصل  -2
ِدَنا ﴿: مثال  اطَ  اهج َ َتِقيمَ  الرصِّ  :  [6: الفاحتة ] ﴾املج سج

  تقديره  وجوباً   مسترت  ضمري   وهو الياء، والفاعل  العلة   حرف  حذف  عىل  مبني  أمر  فعل:  فـ)اهدنا( اهدِ 
ثاٍن    به   مفعول  نصب  حمل  يف  السكون  عىل  مبني   متصل  ضمري   و)نا(   )أنت(، به  أول، و)الرصاط( مفعول 

منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره, و)املستقيم( صفة منصوبة، وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة 
 عىل آخرها. 
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 :  بنى عىل حذف النوني  : احلالة الرابعة

 )اذهبا، اذهبوا، اذهبي(. : اجلامعة، أو ياء املخاطبة، نحو  اوأو و  ،إذا اتصل بآخره ألف االثنني
َهَبا﴿:  مثال  نَ   إىَِل   اذج َعوج ه    فِرج النون التصاله  :  [43:  طه ]  ﴾َطَغى  إِن  مبني عىل حذف  أمر  فـ)اذهبا( فعل 

ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)إىل( حرف جر، و)فرعون( اسم جمرور،  :  بألف االثنني، وألف االثنني
حرف ناسخ  :  وعالمة حره الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه منوع من الرصف؛ للعلمية والعجمة، و)إنه( إن

ضمري مبني يف حمل نصب اسم )إّن(، و)طغى( فعل ماٍض مبني عىل الفتح    ال حمل له من اإلعراب، واهلاء 
 املقدر للتعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره )هو(، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب )إن(. 

 

 

 .مثِّل بجملة من عندك لبناء فعل األمر عىل حذف حرف العلة
........................................................................................ 

 

، وله أربع حالت: فعل األمر  : مبني دائاما

اآلخر، وإذا اتصلت به نون إذا كان صحيح : ُيبنى عىل السكون يف ثالثة مواضع: احلالة األوىل
 النسوة، وإذا اتصل به ضمري نصب.

 : ُيبنى عىل الفتح إذا بارشته نون التوكيد: احلالة الثانية

إذا كان معتل اآلخر، ومل يتصل بآخره َشء، أو اتصل : ُيبنى عىل حذف حرف العلة: احلالة الثالثة
 به ضمري نصب.

 اتصل بآخره ألف االثنني، أو واو اجلامعة، أو ياء املخاطبة.إذا : ُيبنى عىل حذف النون: احلالة الرابعة
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 :  معرب، وقد سبق الكالم عن أحوال إعرابه، وُيبنى يف حالتنيالفعل املضارع األصل أنه  
ِضعجنَ ﴿:  قوله تعاىل:  بنى عىل السكون إذا اتصلت به نون النسوة، نحويُ :  احلالة األوىل رج   ﴾َوالجَوالَِدات  ي 

 :  [233: ]البقرة
:  آخره، و)يرضْعن(  عىل الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ:  فـ)الواو( استئنافية، و)الوالداُت(

 متصل  ضمري:  النسوة  ونون,  النسوة  بنون  عىل آخره )حرف العني( التصالة   السكون  عىل   مبني  مضارع  فعل
 . فاعل رفع حمل يف  الفتح  عىل  مبني

نَ ﴿:  وقوله تعاىل ب صج َيرَتَ   مبتدأ مرفوع  استئنافية، و)املطلقات(  الواو()فـ:  [228:  ]البقرة  ﴾َواملج َطل َقات  
بَّْصنَ آخره، و)  عىل  الظاهرة  الضمة  رفعه  وعالمة ( فعل مضارع اتصلت به نون اإلناث؛ وهلذا ُبني عىل  َيرَتَ

 السكون الظاهر عىل آخره )حرف الصاد(. 

 
 

اجتهد يف دراستك، حتصل عىل ما تريده( اذكر األفعال املبنية الواردة يف : )نصحني والدي قائالا 
 .العبارة

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 

 .مثِّل بجملة من عندك حلالة بناء الفعل املضارع عند اتصاله بنون النسوة
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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، سواء  مبارشة، دون أي فاصل بينهام بضمري  به نون التوكيد   تبنى عىل الفتح إذا اتصليُ :  احلالة الثانية
اِغِرينَ ﴿:  تعاىل  هاخلفيفة، وقد اجتمعتا يف قولم كانت الثقيلة أ  :  [ 32: ]يوسف ﴾َلُيْسَجنَنَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ
  الفتح )عىل النون األوىل(؛  عىل  مبنّي   للمجهول،  مبنّي   فعل مضارع(  ُيسجنَنّ ) و  القسم،  الم  فـ)الالم(

  ضمري  الفاعل  ونائب  التوكيد، حرف ال حمل له من اإلعراب،   نون :  التصاله بنون التوكيد الثقيلة، والنون
اتصلت به  ناقص، و)يكونا( فعل مضارع القسم، الم: الالم(  ليكونا) و عاطفة، )هو(، والواو تقديره مسترت

آخره،   عىل  الظاهر  الفتح  عىل  ُبني  وهلذا  اخلفيفة؛  التوكيد    من )و  )هو(،  تقديره  مسترت  ضمري  واسمهنون 
   .)يكونا( بخرب متعّلقان   وجمرور جارّ ( الصاغرين

 
  

نَّه من غري جتريِب  متدحنَّ ال  -1 به... وال تذمَّ   .امرًأ حتى جترِّ
« يف البيت السابق؟  ما إعراب »متدحن 

 عن احلق حتى آِخر أنفايس« »أقسمت يمينًا ألدافعن -2

 ما سبب بناء »ألدافعن« عىل الفتح يف اْلملة السابقة؟

ِذيَن اَل َيْعَلُمونَ : قال سبحانه -3 ا َتَرِينَّ ِمَن اْلبرََشِ [، 89: ]يونس َواَل َتتَّبَِعانِّ َسبِيَل الَّ َفإِمَّ
 [.26: ]مريم َأَحًدا

 بِّي سبب كون الفعل املضارع يف اآليتِّي معرباا عىل الرغم من اتصاله بنون التوكيد. 
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ال تتأثر بالعوامل، وال حتتل موقعًا من اجلملة؛ فال  ، و اإلعراب   من   هلا  حمل   ال  احلروف كلها مبنية، فهي 
وال   مفعوالً،  وال  فاعاًل،  وحروف تكون  العطف،  وحروف  اجلر،  ومنها: )حروف  ذلك،  غري  وال  متييزًا، 

   .النصب، وحروف اجلزم، وحروف النداء، واحلروف الناسخة، واحلروف املصدرية...( وغريها 
 

األول  الفتح :  النوع  عىل  مبنية  والواو، :  ومنها :  حروف  )الكاف(،  اجلر  وحرف   ،   والفاء،   )ُربَّ
 االستفهام...(.   ومهزة 

ب  : مثال  ( ضارة   )ر   :  نافعة 
( )  . اإلعراب من له حمل  الفتح ال عىل  مبني   بالزائد، شبيه  جر حرف: ُربَّ

ةٍ   . بالزائد الشبيه  اجلر حرف  بحركة املحل اشتغال   ظهورها من منع  مقدرة  بضمة  مرفوع مبتدأ:  َضارَّ
 .آخره عىل  الظاهرة الضمة  رفعه  مرفوع، وعالمة  خرب: َنافَِعةٌ 

 يف لغة من َجرَّ ِهبا. )منُذ(  : ومنها : حروف مبنية عىل الضم : النوع الثاين
فعل ماٍض مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل،  :  نافية، و)رأيُته( رأى:  ما:  (شهر    منذ    رأيت ه  ما):  مثال 

والتاء ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، واهلاء ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به، و)منُذ( حرف جر مبني 
 عىل الضم الظاهر عىل آخره، و)شهٍر( اسم جمرور بـ)منُذ( وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره.  

 الباء، والالم(. : )حرفا اجلر: ومنها: الكرس  حروف مبنية عىل: النوع الثالث
بِالقلِم(:  مثال  َكَتَب :  )كتبجت   الفاعل، والتاء  :  فـ)كتبُت(  بتاء  السكون التصاله  فعل ماٍض، مبني عىل 

اسم    ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، والباء حرف جر مبني عىل الكرس، ال حمل له من اإلعراب، و)القلِم( 
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 الظاهرة عىل آخره.  جمرور وعالمة جره الكرسة
 )هْل، كْم، إْن، عْن، ِمْن، كْي...(.: ومنها: حروف مبنية عىل السكون: النوع الرابع

  عىل   مبني  منفصل  مبني عىل السكون، و)أنَت( ضمري  استفهام  )هْل( حرف:  (؟جمتهد    أنَت  هلج ):  مثال 
 الظاهرة عىل آخره.مبتدأ و)جمتهٌد( خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة   رفع حمل  يف الفتح

 
  حاشا،  عدا، خال، عىل،  )إىل،: ومنها والثقل، للتعذر  املقدر؛ السكون عىل مبنية حروف: النوع اخلامس

 متى(.  يف،  حتى،
املسجد( :  مثال  إىل  مبني عىل :  ذهب  فـ)ذهبُت(:  )ذهبت   ماٍض،  الفاعل،    فعل  بتاء  السكون التصاله 

فاعل،  رفع  حمل  يف  مبني  ضمري  للتعذر،    والتاء  األلف  عىل  املقدر  السكون  عىل  مبني  جر  حرف  و)إىل( 
 و)املسجد( اسم جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره.  

 

 
 

  

 

 .هات من القرآن الكريم مثالني لبناء احلروف عىل السكون
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ليست احلروف اهلجائية؛ وإنام احلرف بمعناه يف علم النحو،  الدرساحلروف التي نعنيها يف هذا 
وهو الذي ال يفهم منه معنى بمفرده، حتى لو كان يتكون من أكثر من حرف هجائي؛ فمثاًل حرف 

 .اجلر )إىل( هو كله أحد حروف اجلر، وإن تكّوَن من ثالثة حروف هجائية )إ/ ل/ ى(
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 : أكمل الفراغات اآلتية بام تراه مناسباا :1س

 هؤالء........... الطالب............. جاؤوا معي. (1
 .......... رأيته؟.................. هذا الرجل (2
 ............... كانت معك. .قابلت............. الفتاة (3
 ............... الذين تتعلمون بجد. (4
 ................ تفوقن..كافأت الطالبات (5
 ............ جاء معك يف املرة األوىل؟ (6
 ........... الكتب التي قرأهتا؟ (7

 : لألسئلة التالية من بِّي الختيارات املتعددة التي تليها  اخرت اإلجابـة الصحيحة -2س
 (منها املعرب ومنها املبني -مبنيـة  -معربة )   : أسامء اإلشـارة (1
  (منها املعرب ومنها املبنـي -مبنيـة  -معربـة )  :  املوصولةاألسامء  (2
 (املبني ومنها املعرب منها –ـة مبني –معربـة )     :الضامئـر (3
 :  السكون، هي عىل مبني أمر فعل من خلت التي اْلملة (4
 احلفل /أيتها  إىل زمالءك ادعُ  شادي، عملك / يا يف اجتهد املوظف ببلدك / أُيا اهنض العلم، طالب  يا)

 (.معلمكن  احرتمن الفتيات،
 : الضم، هي عىل مبني فعل فيها ورد التي اْلملة ( 5
املوظفان  يف  بُأّمهم  اهتموا  األبناء)  / املمرضات  اهتامًما  بعملهام  اهتام  مرضها  باملرض    اهتممن  كبرًيا / 

 .(برئ حتى مرضه يف بأبيها اهتمت البنت/
، هي فعل من خلت التي اْلملة (6  : ماض 
   .(الصلح  الطائفتان  اهلدوء / التزمت  التزموا  اإلسالم / الزائرون  تعليامت  بينكم / التزمنا  السالم  التزموا)
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بالتعاون مع زمالئك، وحتت إرشاف معلمك؛ قم بتحويل ملخصات األفعال املبنية إىل رسم 
 .شجري، ثم ضعه يف ملف إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه 
 : الوحدة أن

 مفهوم النكرة. يرشَح  -

 عالمات النكرة. يميزَ  -

 مفهوم املعرفة. يوضَح  -

 أقسام املعرفة. يناقَش  -

أمثلة للنكرة واملعرفة من القرآن  يستخرَج  -
 الكريم.

 

 خمرجات التعلم

 

 النكرة: املوضوع األول

 املعرفة: املوضوع الثاين

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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هلا؛  ُيعدُّ   ُميَِّزين  وُيعَتربان  العربية،  اللغة  يف  األفعال  دون  األسامء  خصائِص  من  والتنكرُي  التعريُف 
 . أحواَل املعارِف والنكراِت، وأنواعها، ومراتبها، وعالماهتا -عزيزي الدارس- وسنعِرُض لك 

 

 
 

 . بيًتا اشرتيُت  -
 . البيَت دخلُت  -

 . اجلملتني السابقتني؛ ثم بنّي الفرق اللفظي واملعنوي بني كلمتي )بيت( يف اجلملتنيتأمل ما حتته خط يف 
 ........................................................................................................

 ......................................................................... ............................... 
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 .(1) أو مقدر موجود  جنس يف شاع ما: النكرة
ـ  تعدده، اخلارج يف موجود جنس يف شاع  ما: أي   ك

 فيه،كـ)شمٍس(.  تعدده وجود مقدر أو  )رُجٍل(،
،   غري  َشء  عىل  يدل  اسم  هي  النكرة:  أو نقول   معنيَّ

 . كتاب( مدينة،  جبل، )رجل،:  مثال  .غريمها أم  حيواًنا أم  إنساًنا أكان  سواء حمدد،  أو

 :  منها كثرية،  عالمات للنّكرة
ُف   -1   )الرجُل( :  )رجٌل، غالٌم( تقول:  نحو  التعريف،  فيها  املؤثرة  والالِم،  األلف  بِدخول  النكَرة  ُتْعرَّ

   و)الغالُم(.
 ُغاَلٍم(.  َو)ُربَّ  رجٍل(  )ُربَّ : َنْحو: ُربَّ  وبدخول -2
   .(رجل ِمن جاءين ما): نحو  االستغراقية،(  ِمن) ودخول -3
   .(دْرهم فله  يأتيني رجلٍ  كلُّ ) : نحو  االستغراقية، ( كّل ) أو -4
   .(جاءين رجلٍ   كمْ ): نحو اخلربية،( كم) أو -5
 )رجٌل، وغالٌم(. :  وقبوهلا التنوين، نحو -6

 

 بالقوة، لو وجد لكان ذاك الوصف مستحقًا له.  فردٌ أنه :  يعني ، رقدّ ( مُ 1)
 

االسم نوعان: نكرة، ومعرفة، فالنَّكرة هي 
األصل، واملعرفة فرٌع عنها، وأعمُّ األسامء، 

 .وأهبُمها وأنكُرها كلمة )َشء(
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وأنكرها    وأهبمها  األسامء،  فأعم  بعض،  من  َوأشَيع  َأعم  النكرات  بعض  أنّ   -عزيزي الدارس-  اعلم
 مجيًعا.   واملعدوم املوجود  عىل  يقع  وهو )َشء(، 

 
 
 

  

 

 : ضع خطاا حتت السم النكرة فيام يأيت

نافعة، كم من رشبُت الشاي يف مقهى، اشرتيُت حقيبًة من متجر، رأيت ولدًا يبكي، رب ضارٍة )
 .(بخيل وجدت

 

 يف اآلية اآلتية: الكلامت النكرةخطِّي حتت حتت الكلامت املعرفة و اضع  خطا  

ِذيَن َكَفرُ : قال سبحانه ا َيَودُّ الَّ بُِّكْم مَّ ن رَّ ْن َخرْيٍ مِّ َل َعَلْيُكم مِّ كنَِي َأن ُينَزَّ وْا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َوالَ املرُْْشِ
نَْها َأْو َواهللُّ خَيَْتصُّ بَِرمْحَتِِه َمن َيَشاء َواهللُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيم* َما َننَسْخ ِمْن آ َيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت بَِخرْيٍ مِّ

ٍء َقِدير  [.106، 105لبقرة، ]ا ِمْثلَِها َأمَلْ َتْعَلْم َأنَّ اهللَّ َعىَلَ ُكلِّ ََشْ

 



 ( (124 
 

 

 (. حممدٍ  الذي، الرجل، كتاُب )أنا، حممد، هذا، : ، نحو اسم يدل عىل َشء معنيَّ هي : املعرفة

 

 : أقسام، هي مخسةاملعارف 
  )هو(، :  نحو  غائب،   أو  )أنت(،:  نحو   خماطب،  أو  )أنا(، :  نحو  متكلم،  عىل  دل  ما  وهو:  الضمري  -1

 . أنواع  ثالثة  الضمري  أن  تعلم هنا ومن
  للمتكلم   و)نحن( وحده، للمتكلم  )أنا(: مها  كلمتان،  وهو املتكلم، عىل  للداللة  وضع ما: األول  النوع

 . غريه  معه   أو َنفَسُه،  املعظِّم
  للمخاطب   التاء  بفتح  )أنَت(:  وهي  ألفاظ،  مخسة  وهو  املخاطب،  عىل  للداللة  وضع  ما:  الثاين   النوع

  مؤنثًا،  أو  كان  مذكراً   املثنى  للمخاطب   و)أنتام(  املفردة،  املؤنثة  للمخاطبة   التاء  بكرس  و)أنِت(  املفرد،  املذكر
(  املخاطبني،  الذكور جلمع و)أنُتم(   . املخاطبات اإلناث جلمع و)أنُتنَّ

  املفرد،  املذكر  للغائب   )هو( :  وهي  أيضًا،  ألفاظ   مخسة  وهو  الغائب،  عىل   للداللة  وضع  ما:  الثالث  النوع

 

 : اجعل املعرفة نكرًة، والنكرة معرفًة ىف اجلمل اآلتية

 ...........................  .              احلصان خادمٌ  ركب –أ 

 ........................... سمع التلميذ درسًا مفيدًا.           -ب

 ........................... احلقل.               َنَمْت شجرٌة ىف -ج

 ...........................  فرَّ كلٌب من احلارس.              -د
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ا(  املفردة،  املؤنثة  للغائبة  و)ِهَي(   الذكور  جلمع  و)ُهم(  مؤنثًا،  أو  كان  مذكراً   مطلقًا،   الغائُب   للمثنى  و)مُهَ
( الغائبني،  .(1) الغائبات اإلناث  جلمع و)ُهنَّ
:  نوعان  وهو   غريمها،  أو  خطاب،  أو  تكلُّم،  قرينة  إىل  احتياج  بدون  معنّي،   عىل   دّل   ما  وهو :  ملَ العَ   -2

 . (2) ومكة( وزينب، )فاطمة،: نحو  ومؤنث، وإبراهيم(.  )حممد،: نحو : مذكر

 
 :  وهو قسامن: السم املبهم -3

  معينة،   ألفاظ  معنوية، وله  أو  إشارة حسية  بواسطة  معني  عىل  ليدل   وضع  ما:  اإلشارةاسم    -أ
 .(3) مطلقاً  للجمع و)هؤالء( املؤنث،  للمثنى أو)هاتنِي(  و)هاَتاِن(   املفرد، للمذكر )هذا( : هي

  ِصلًة،  وتسمى  ألبتة، بعده تذكر شبهها أو مجلة  بواسطة معني  عىل يدل ما :السم املوصول  -ب
  )الذي(:  وهي   أيضًا،  معينة  وله ألفاظ  عائدًا،  ويسمى  املوصول،   يطابق  ضمري   عىل  مشتملة  وتكون
  أو)اللَتنِي(  و)اللتان(  املذكر،   للمثنى  )اللذين(  أو   و)اللذان(   املؤنثة،   للمفردة  )التي(  املذكر،   للمفرد
ئي( أو )الاليت( أو  الذكور، جلمع  و)الَّذين( املؤنث،  للمثنى  .(4) اإلناث جلمع )اللوايت(و)الالَّ

 

 (.119-118:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)
 (. 119:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 2)

 (. 120  -119:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 3)

 (. 120:  التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص ( 4)

ى الكتاب( يف ذكر املعارف عندما جاء  -وهو عامل النحو-يقوُل ِسيَبويه  يف كتابه الذي )ُيَسمَّ
ى  -واهلل أعلم-. وذلك [)اهللُ( َأعَرُف املعارف]: يعرف لفظ اجلاللة، فقال ألن اهللُ ُسبحاَنه وتعاىل َسمَّ

نفَسه الّظاهَر، فكلَّ َشىٍء َيُدلُّ عىل وُجوِده، فال شىَء َمعروٌف َيشَهُد بوجوِده ُكّل َشىء إالّ اهلل، فكل 
 .َشء يف الوجود يعّرفك بأن اهلل تعاىل موجود
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 (. )الرجل، الكتاب، الغالم:  نحو   التعريف،  فأفادته  )أل(  به  اقرتنت اسم  كل: وهو   :)أل(ـ املعرف ب  -4
أ    -5 الذي  املتقدمةالسم  األربعة  من  واحد  إىل  إليه،  :  ضيف  املضاف  من  التعريف  :  نحوفاكتسب 

   املضاف إليه، وهو الكاف.)ُغالُمك(. فـ)غالم( صار معرفة بإضافته إىل  
 فـ)غالم( صار معرفة بإضافته إىل العَلم، وهو )حممد(.  حممٍد(. و)غالمُ 
 فـ)غالم( صار معرفة بإضافته إىل اسم اإلشارة، وهو )هذا(. الرُجِل(. هذا و)غالمُ 
    وهو )الذي(.  ،أمِس(. فـ)غالم( صار معرفة بإضافته إىل االسم املوصول  زارنا الذي و)غالمُ 
 . فـ)غالم( صار معرفة بإضافته إىل املعرف باأللف والالم، وهو )األستاذ(. (1)األستاِذ( و)ُغالمُ 

 

 :  ف النكرة بواحد من ثالثة أشياءتتعرَّ 
املُ   -1 )أل(  عليها  دخلت  نحو فَ رِّ عَ إذا  معرفة  الرجل  ل؛رج):  ة،  صار  فـ)الرجل(  األلف  (.  بدخول 

 والالم عليه. 
 فـ)كتاب( صار معرفة بإضافته إىل املعرفة وهي )حممد(.   . ( حممدٍ   كتاُب   ؛ كتاب ) :  إذا أضيفت إىل معرفة، نحو   - 2
 . فـ)رجل( صار معرفة بسبب دخول )يا( النداء عليه. (2) (يا رجُل   ؛رجل):  صدت بالنداء، نحوإذا قُ   -3

 

 (. 120:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)
 (. 216- 215:  ( النحو التطبيقي، خالد عبد العزيز )ص2)

 : عِّير نوع املعارف ىف اآليات اآلتية 

 ِمن َبْعِدَك  َقْوَمَك َقْد َفَتنَّا [85: ]طه.  إهَِلُُكمْ  َهَذاَفَقاُلوا  ،[88]طه. 
 اَم ٍء ِعْلاًم  ُهوَ الَ إَِلَه إاِلَّ  الَِّذياهللَُّ  إهَِلُُكمُ إِنَّ  .[98: ]طه َوِسَع ُكلَّ ََشْ

................................................................................................ 
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 .مثاالً لنكرة دخلت عليها )أل( التعريفهات من القرآن الكريم 
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 معنّي.اسم يدل عىل َشء : املعرفة-

الضمري، العلم، االسم املبهم )أسامء اإلشارة، واألسامء املوصولة(، : املعارف مخسة أقسام-
 املعرف بـ )أل(، االسم الذي ُأضيف إىل واحد من األربعة املتقدمة.

ف النكرة بواحد من ثالثة أشياء- َفة، إذا أضيفت إىل : تتعر  إذا دخلت عليها )أل( املَُعرِّ
 ُقصدت بالنداء.معرفة، إذا 
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 : فيام يأيت املعارف  نوع عِّيِّ : 1س

 نوعها  املعرفة نوعها  املعرفة
  هذه  معلمو اللغة 

  جائزة التفوق   العربية 
  الذي   الدروس 

  أبو حفص   حقيبتي 
  فالحو القرية   قلمك

  هي   أمحد 
  أم املؤمنني   أنتام 

 
 : معرفة( أو  )نكرة اآلتية بام هو مناسب  اْلمل أكمل : 2س

 . مرص  ............عاصمة.- ب   ...........................  إىل عمرو ذهب –  أ
 .............. مجيلة. كتبت -د                         .مريضاً  ............رأيت -ج
 فقريًا. ............  . ساعدت -و                       .رشبُت..................   – ـه
 رشح............. الدرس.  -ح  تشتهر اليمن بزراعة..............               -ز
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  األمل  باألمل، هذا  مرشق  وقلب  قوية،   عزيمة  من  أسبابه،  يملك  من  لكل  مرشوع  حق  النجاح  إن: )3س
بدع، أن  إىل اإلنسان يدفع يالذ هو  . (احلياة رحلة يف  ويميض ويعمل، ي 

  اسم   –  منفصالً   وآخر  متصالً   ضمرياً   –  موصوالً   اسامً   –  ثالث نكرات  :السابقة  العبارة  من  استخرج
 . بأل  ثالثة أسامء معرفة  – إشارة 

 ........................................................................................................
 ........................................................................................................

....................... ................................................................................. 
 

 
 

  

–بالتعاون مع زمالئك، وحتت إرشاف معلمك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم، قم 

 .إنجازك ملف يف ضعه ثم العربية، اللغة يف والتنكري التعريف أغراص بتحديد -بإجياز
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن

 يرشح مفهوم اجلملة االسمية. -

 يوضح أركان اجلملة االسمية. -

 يبني مفهوم املبتدأ. -

 املبتدأ.يفرق بني أنواع  -

 يرشح مفهوم اخلرب. -

 يفرق بني أنواع اخلرب. -

 يناقش بعض أحكام املبتدأ واخلرب.-

 .يستخرج أمثلة للجملة االسمية من القرآن الكريم -

 خمرجات التعلم

 

  تعريف اْلملة السمية، وأركاهنا: املوضوع األول
 املبتدأ : املوضوع الثاين

 اخلَّب: املوضوع الثالث

 بعض أحكام املبتدأ واخلَّب: املوضوع الرابع

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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هي وحدة كالمية  :  واجلملةتتكون كلامت اللغة العربية من حروف، ومن خالل الكلامت تتكّون اجلُمل،  

إما  :  تؤدي معنًى مفهومًا مكتماًل، وتعترب اجلملة من الدروس األساسية يف علم النحو، واجلُمل يف العربّية 
اسمّية، وإما فعلّية، وَتتلف أحكام اجلُمل باختالف العوامل الداخلة عليها؛ ويف هذه الوحدة سوف نتعرف 

 . عىل اجلملة االسمية وأحكامها 

 

هات ثالثة أمثلة جلمل اسمية، إحداها تبدأ باسم معرف بأل، والثانية باسم إشارة، والثالثة باسم مضاف إىل 
 . اسم نكرة

 .......................................................................................................
 .......................................................................................................

.................................................. .....................................................  
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 وله معنى مفيد مستقل.  ،ب من كلمتني أو أكثركهي الكالم الذي يرت 
 . ومجلة فعلية  ،مجلة اسمية: ال ثالث هلام  ،واجلملة العربية نوعان 

هِ   َلطِيٌف   اهللَُّ ﴿ :  هي اجلملة التي تبدأ باسم، نحو قوله تعاىل  فـ)اهللُ( مبتدأ    [ 19:  الشورى ]   ﴾ بِِعبَادِ
املبتدأ، مرفوع، وعالمة رفعه الضمة   مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. و)لطيٌف( خرب 

 الظاهرة عىل آخره. 

 . واخلرب  ،املبتدأ: مها ،تتكون اجلملة االسمية من ركنني أساسيني 
 

 
  

 

 .أمثلة للجملة االسميةهات من القرآن الكريم ثالثة 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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م ـ)ف .)األصلية( ن العوامل اللفظيةم  جردهو االسم املرفوُع امل َمل ،جنس (اِلسج  : َيشج
يح ِ    (.زيد َقائِم): يِف َنْحو  (، زيدـ)ك  :الرص 
َتُصوُموا):  َنْحو  :واملؤول  َتَعاىَل   (َوَأن  َقْوله  ُمْبَتدأ    ؛[184:  البقرة]  ﴾َلُكمْ   َخرْيٌ   َتُصوُموا  َوَأنْ ﴿:  يِف  ُه  َفإِنَّ

   )صوُمكم خرٌي لكم(. : (، والتقديرَخريـ)  َعنُه بخمرَب 
 :  حماًل، نحو  أو تقديرًا،   أو لفظًا،  املرفوع: يدخل فيه  "املرفوع": وقولنا

 )زيٌد كريم( فزيد مبتدأ مرفوع لفظًا.  -
 )موسى كريٌم( فـ)موسى( مبتدأ مرفوع تقديرًا؛ لتعذر ظهور الضمة فيه.  -
 درهٌم( فـ)حسب( جمرور بحرف اجلر الزائد مرفوع حماًل؛ ألنه مبتدأ. )بحسبك  -

ُه مل يتجرد َعن العوامل    (َعاملاً   َكاَن زيدٌ ) :  قولك   يِف   (زيد):  َنْحو  عن العوامل اللفظية(  املَُْجّردـ)َوخرج ب َفإِنَّ
 ، حيث دخلت عليه )كان(، فـ)زيد( هنا اسم )كان( ال مبتدأ. اللفظية

فالباء حرف    ( بحسبك درهمٌ ):  ، نحو، فإن دخوهلا عىل املبتدأ ال ُيؤثرالزائدةصلية(  )األ:  وخرج بقولنا
 مبتدأ.  :  جر زائد، وحسب

 : املبتدأ نوعان
(:  مثاله :  مبتدأ له خَّب:  النوع األول  فـ)زيٌد( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  :  )زيد  شجاع 

 عىل آخره، و)شجاٌع( خرب املبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.  
فـ)قائٌم( مبتدأ مرفوع وعالمة  :  الزيدان؟(   )أقائمٌ :  ومثاله :  مبتدأ له مرفوع أغنى عن اخلَّب:  النوع الثاين
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آخره، وجاء الظاهرة عىل  الضمة  الفاعل، مرفوع   رفعه  فاعل السم  بنفي، و)الزيدان(  فاعاًل مسبوقًا  اساًم 
 باأللف؛ ألنه مثنى، سد مسد اخلرب.  

 

 : أقسام   ثالثة   املبتدأ
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره،  فـ)الكريم( مبتدأ مرفوع،  :  حمبوٌب(  )الكريمُ :  نحو   ،رصيح    -1

 وقد جاء اساًم رصَيًا. و)حمبوٌب( خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
 : نحو ،منفصل   وضمري   -2

   فـ)أنت( مبتدأ مبني عىل الفتح يف حمل رفع، وقد وقع املبتدأ هنا ضمرًيا. : جمتهٌد(  )أنَت  -
 و)جمتهٌد( خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.  

   فـ)هو( مبتدأ مبني يف حمل رفع، وقد جاء املبتدأ هنا ضمرًيا.: )هو خملٌص(  -
 خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. : و)خملٌص(

ل   -3  . (1)[184: البقرة ] ﴾َلُكمْ   َخرْيٌ  َتُصوُموا  َوَأنْ ﴿: نحو ، ومؤور
فالواو حسب ما قبلها، و)أن( حرف مصدر ونصب، و)تصوموا( فعل مضارع منصوب بـ)أن( وعالمة  

 صوُمكم خرٌي لكم. :  نصبه حذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة، واملصدر املؤول يف حمل رفع مبتدأ، والتقدير 

 

 (. 259/ 2( جامع الدروس العربية )1)

 

 .مثِّل بجملتني من عندك ملبتدأ له خرب، ثم ملبتدأ له مرفوع أغنى عن اخلرب
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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االبتداء؛ ألهنا تتصدر اجلملة، قد يسبق املبتدأ بالم االبتداء التي تفيد معنى التوكيد، وسميت الم 
[، )ألنتم( الالم لالبتداء، 13: )أَلَْنتُْم َأَشدُّ َرْهَبًة يِف ُصُدوِرِهْم ِمَن اهللِ( ]احلرش: من ذلك قوله تعاىل

 .ضمري مبني يف حمل رفع، مبتدأ: حرف مبني ال حمل له من اإلعراب. أنتم

 

د املبتدأ فيام ييل، ثم    .اذكر حكم رفعه )لفظاا، أو تقديراا، أو حمالا(حدِّ
 القناعة كنز، املجتهدون فائقون، القايض إنسان نزيه، هؤالء يعملون بجد، ذو املروءة حمبوب.

................................................................................................
................................................................................................ 
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 . (1) قائمون( و)الزيدون قائامن(  و)الزيدان قائٌم( )زيدٌ : قولك  نحو إليه، املسند املرفوع، االسم  هو
 :  اجلزء املتم الفائدة، حيث قال : وعّرفه ابن مالك بأنه 

، َكاهللُ       ***      الَفائَِدهْ  املُْتِمُّ  اجْلُْزءُ  َواخْلرََبُ   (2)َشاِهَده َواألََياِدي  َبرٌّ

 : أنواع مخسة التفصيل عىل  اخلَّب
 :  باجلملة( نحو شبيهاً  وال  مجلة، ليس  )وهو ما:  املفرد: النوع األول 

(  )حممد    - فـ)حممٌد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. و)قائٌم( خرب مرفوع  :  قائم 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، وقد جاء خربًا مفردًا، أي ليس مجلة، وال شبيهًا هبا.  

ع  فـ)الزيدان( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى، و)قائامن( خرب مرفو:  )الزيدان قائامن(  -
 وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى، وقد جاء خربًا مفردًا، أي ليس مجلة، وال شبيهًا هبا.  

فـ)الزيدون( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل، و)قائمون( خرب  :  )الزيدون قائمون(   - 
 مجلة، وال شبيهًا هبا. مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، وقد جاء خربًا مفردًا، أي ليس  

 :  فعل، وفاعل أو نائب فاعل( نحو من   تألف )ما: فعلية مجلة: النوع الثاين
آخره، و)سافر( فعل  :  أبوه(  سافر  )حممد- الظاهرة عىل  الضمة  رفعه  مبتدأ مرفوع، وعالمة  )حممد( 

 

 (. 99:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)

 (. 17:  ( ألفية ابن مالك )ص 2)
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و)اهلاء( يف حمل جر مضاف  ماٍض مبني عىل الفتح، و)أبو( فاعل مرفوع بالواو؛ ألنه من األسامء اخلمسة  
 إليه، واجلملة الفعلية )سافر أبوه( يف حمل رفع خرب املبتدأ. 

للمجهول،  :  غالُمه(  ُيرضُب   )خالدٌ   مبني  مرفوع،  مضارع  فعل  و)ُيرضُب(  مرفوع،  مبتدأ  )خالد( 
  غالُمه( يف  و)غالمه( نائب فاعل مرفوع، و)اهلاء( يف حمل جر مضاف إليه، واجلملة الفعلية )ُيرضُب 

 حمل رفع خرب املبتدأ. 

 :  وخرب( نحو مبتدأ  من تألف )ما:  اسمية مجلة: النوع الثالث
وع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)أبو( مبتدأ  بتدأ أول مرف)حممد( م:  كريٌم(  أبوه  )حممدٌ  

إليه، و)كريٌم(  ثاٍن مرفوع بالواو ألنه من األسامء اخلمسة، وهو مضاف و)اهلاء( يف حمل جر مضاف  
كريٌم( يف حمل    خرب املبتدأ الثاين مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، واجلملة االسمية )أبوه

 رفع خرب املبتدأ األول. 

 
 :  واملجرور( نحو  وهو )اجلار: شبه مجلة: النوع الرابع

فـ)عيٌل( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)يف( حرف جر،  :  املسجد(   يف  )عيلٌ 
اجلملة )يف الظاهرة عىل آخره، وشبه  الكرسة  متعلق  و)املسجد( اسم جمرور، وعالمة جره    املسجد( 

 تقديره كائن أو استقر.  حمذوف، بخرب
 

إن كان اخلرب مجلة، فال بد له من رابط يربطه باملبتدأ، وإال كان اخلرب غريبًا عن املبتدأ، والروابط 
)حممد ذلك الرجل : )العلم طريقه شاق(، واإلشارة إىل املبتدأ؛ مثل: لضمري؛ مثلأنواع كثرية، أبرزها ا

ُة * َما احْلَاقَّةُ ﴿: قوله تعاىل مؤمن(، ومنه إعادة املبتدأ بلفظه؛ مثل  .[2، 1]احلاقة:  ﴾احْلَاقَّ
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 :  سامن)الظرف( وهو ق : امسالنوع اخل
فـ)الطائر( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :  (1) الغصن(  فوق  )الطائر:  ظرف مكان، نحو   -أ

مضاف   وهو  آخره،  عىل  الظاهرة  الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب،  مكان  ظرف  و)فوَق(  آخره،  عىل 
 تقديره كائن أو استقر.  حمذوف،   بخرب و)الغصن( مضاف إليه جمرور. والظرف متعلق

فـ)السفُر( مبتدأ مرفوع، و)لياًل( ظرف زمان منصوب، وهو  :  )السفُر لياًل( :  نحو :  ظرف زمان   -ب
 تقديره السفر حاصل لياًل.  حمذوف،  بخرب متعلق

 

 
  

 

 (. 100- 99:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)

د اخلَّب فيام ييل، ثم اذكر نوعه.   حدِّ

هذا أخوك، التلميذتان مهذبتان، املؤمنون ينرصهم اهلل، العامل ثوبه ناصع البياض، اجلنة حتت أقدام 
 .األمهات، االستيقاظ صباحا، الرزق يف السعي

................................................................................................
................................................................................................ 
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 :  الرفع يكون إما  وهذا  رأيَت يف كل األمثلة السابقة،  كام  حكم املبتدأ واخلرب هو الرفع،
فـ)اهلل( و)ربنا( مبتدأ وخرب، وكالمها مرفوع بالضمة الظاهرة عىل  :  رُبنا(  )اهللُ:  نحو   ظاهرة،   بضمة •

 آخره.
فـ)موسى( و)مصطفى( مبتدأ وخرب،  :  اهللِ(  من  مصطفى  )موسى   :نحو  للتعذر،  مقدرة   أو بضمة •

 وكالمها مرفوع بالضمة املقدرة عىل آخره للتعذر. 
فـ)القايض( و)اآليت( مبتدأ  :  اآليت(   هو  )القايض:  نحو   الثقل،  ظهورها  من  منع  مقدرة  أو بضمة •

 املقدرة عىل آخره للثقل.وخرب، وكالمها مرفوع بالضمة 
بحرف • فـ)املجتهدان(  :  فائزان(  )املجتهدان:  نحو  الضمة،  عن  تنوب  التي  احلروف  من  أو 

 و)فائزان( مبتدأ وخرب، وكالمها مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى. 
 سامل. فـ)املجتهدون( و)فائزون( مبتدأ وخرب، وكالمها مرفوع بالواو؛ ألنه مجع مذكر  :  و)املجتهدون فائزون( 

 فـ)أخوك( مبتدأ مرفوع بالواو؛ ألنه من األسامء اخلمسة. : و)أخوك فائٌز( 

 

 

 .هات مثالني من عندك عىل رفع املبتدأ، ثم رفع اخلرب بالضمة املقدرة
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فـ)زيد( و)عم(  :  قائٌم(  أبوه  أخوه  خالهُ   عمهُ   )زيدٌ   :اخلرب( نحو  تعدد  عىل   )قياساً   املبتدأ  يتعدد  قد •
 و)خال( و)أخو( و)أبو( كلها مبتدآت للخرب )قائم(. 

 :  كام قال الناظم يتعدد اخلرب،  وقد •
 (1) شعرا رساةٌ  كهم   واحدٍ  عن     ***      بأكثرا أو  باثنني وأخربوا

 فـ)رساٌة( )شعراء( خربان للمبتدأ )هم(. 
اٌل   املَِْجيدُ   اْلَعْرشِ   ُذو  *   اْلَوُدودُ   اْلَغُفورُ   َوُهوَ ﴿  : تعاىل  ونحو قوله  .  [16  -  14:  الربوج]   ﴾ُيِريدُ   ملَِا  * َفعَّ

  فـ)الغفور( و)الودود( و)ذو( و)فعال( كلها أخبار متعددة للمبتدأ )هو(. فهذه األمثلة السابقة من باب تعدد
 واملعنى.  اللفظ اخلرب يف

  اللفظ  يف  خربان للمبتدأ هذا، وهذا من باب التعددفـ)حلو( و)حامض(  :  حامٌض(  حلوٌ   )هذا:  وقولك 
 . ُمزّ : حامٌض( بمعنى املعنى، فـ)حلوٌ  دون

 

 :  مثل ، ملبتدأ التقدماألصل يف ا
 األصل. فـ)أنا( مبتدأ، وقد تقدم عىل اخلرب )ناجٌح( وهذا هو : (أنا ناجٌح )

 ( مبتدأ، وقد تقدم عىل اخلرب، وهذا هو األصل. أبوك فـ): (أبوك يف الدارو)
 فـ)ناجٌح( خرب، وقد تقدم عىل املبتدأ جوازا عىل خالف األصل.:  (أنا  ناجٌح ):  فتقول  ، وجيوز تقدم اخلرب

 

 (. 18:  ( ألفية ابن مالك )ص 1)

 : بِّير املبتدأ وخَّبه يف كلٍّ مما يأيت

 .....................................  .حممد كاتب، شاعر، مدرس للغة العربية -

 .....................................  العمل املخلص جهاد، إيامن، انتامء. -

 .....................................   البيئة أرض، وماء، وهواء. -
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 مواضع جيب تقديمه فيها عىل صاحبه. املبتدأ واخلَّب   من لولك

 : ، منهايتقدم املبتدأ وجوباا يف مواضع
، ما، مهام(،  الرشطوهي أسامء  :  إذا كان من أسامء الصدارة •   ،وأسامء الستفهام  ،وما محل عليها  )َمنج

فـ)ما(  :  (1)(ما تفعلجه تكافأج عليه):  مثل   ،ومصحوب لم البتداءِ   ،اخلَّبية  (كم)التعجبية، و  (ما)و
 مبتدأ، تقدم وجوبًا؛ لكونه اسم رشط، وأسامء الرشط هلا الصدارة يف اجلملة. 

 تقدم وجوبًا؛ لكونه اسم استفهام، وأسامء االستفهام هلا الصدارة يف اجلملة. فـ)من( مبتدأ،  :  ( عندك؟   نج مَ و) 
التبس   • أخوك ):  نحو:  باخلَّباملبتدأ  إذا  عن  ف   (صديقي  اإلخبار  أردت  به    ( صديقي)إذا  بدأت 

 بدأت به.  (أخيك)الكالم، وإن أردت اإلخبار عن 
 . (سليٌم سافر): مثل:  إذا كان بتأخريه يلتبس بالفاعل •
 . (إنام أنا شاعرٌ ) (،ما أنت إال كاتٌب ) : نحو: أو ما يف معناها  (إل)ق رص عىل اخلَّب بـإذا  •

 
 : منها ،ويتقدم اخلَّب وجوباا يف مواضع

 (.َمْن، ما، مهام )أسامء االستفهام، أسامء الرشط  : وهي ، إذا كان من أسامِء الصدارة •
 

 )إْن تذاكر تنجح(، )َمْهاَم تفعْل أساحمْك(، )َمْن جيتهْد يلَق النجاح(.  :  (  ومن أمثلة ذلك أيضا 1)

امِء َواأْلَْرضِ ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن : قد يكون املبتدأ اسم استفهام، ومن ذلك : ]يونس  السَّ
 .[، حيث )َمن( اسم استفهام مبني يف حمل رفع مبتدأ، خربه اجلملة الفعلية )يرزقكم(31

 

 

 .مثِّل يف مجلة من عندك لتقدم املبتدأ عىل اخلرب؛ ألمن اللبس
........................................................................................ 
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 مقدم. فتعرب أسامء االستفهام يف حمل رفع خرب  ( ؟حممدٌ   )َمنْ : فمن أمثلة تقدم أسامء االستفهام 
تكن قّوتك فإنك ضعيف أمام احلق( فتعرب اسم الرشط يف حمل  مهام  ) :  ومن أمثلة تقدم أسامء الرشط

 رفع خرب مقدم. 
، فتقدم اخلرب حتى ال يعود الضمري عىل متَأخر لفظًا  إذا كان يف املبتدأ ضمري يعود عىل بعض اخلَّب •

   مديرها(.(، )يف املدرسة  عىل اخليول فرساهُنا) : مثل ،ورتبة 

 

  ، ، ولكن إذا قام عليها دليل من لفظ أو قرينة جاز حذفهاالكالم أن يكون مفهومًا  وكامالً   األَصل يف  
وعىل    )مريٌض(:  فتقول  املبتدأ وهو زيد، أو حتذف    )زيٌد مريٌض(:  بقولك  ( ؟)كيف زيد:  تجيب من سألك ف

 . )زيٌد(:  فتقولر، رب وهو يف الداأو حتذف اخل (يف الدار  )زيدٌ : فتجيب (؟ )من يف الدار: ئلتالعكس إذا ُس 
 : ، منهاوجيب حذف املبتدأ يف مواضع

بمخصوص   • عنه  أ خَّب  بئس ) إِذا  أو  القائدُ ) :  مثل   (؛ نعم  :  أي   ( هو ) :  والتقدير   ( خالدٌ   نعم 
 . ( خالد ) املمدوح  

 يف ذمتي.  عهدٌ :  والتقدير ( قنَّ دّ يف ذمتي ألَّص ): مثل ، ر بالقسمشعِ إِذا أ خَّب عنه بلفظ م   •
وقول    ،مجيٌل   حال صربٌ :  أي   (صرٌب مجيٌل ):  كقول املصاب  ،بمصدر نائب عن فعلهإِذا أ خَّب عنه   •

 حال سمٌع وطاعٌة. :  أي  (.سمٌع وطاعةٌ ):  املأمور ألمريه
 

 : اجعل الرتاكيب اآلتية أخباراا واجبة التقديم

 حتت املنضدة، فوق الشجرة، للصدق، عىل األريكة. 

................................................................................................
................................................................................................ 
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 : منهاوجيب حذف اخلَّب يف مواضع 
القسم • يف  الرصحية  األَلفاظ  اخلائنني) :  مثل  ؛ بعد  ألُناضلنَّ  اهلل  و( لعمُر  ضاع  )،  لقد  اهلل  ايمُن 

 لعمر اهلل قسمي. : والتقدير (الضعيف
كائن أو مستقر،  :  أي  (أخوك عندي):  مثل  (لوال) َأو سبقته    إِذا كان كوناا عاماا تعلق به شبه مجلة، •

املسجد)و يف  و):  أي  ( أبوه  مستقر،  أو  أيلوال  كائن  هللكنا(  واجلار  موجود،  :  اهلل  فالظرف 
املحذوف   العام  بالكون  متعلقان  كائن )وهو    ،وجوباً واملجرور  َأو  مستقر(موجود،  أو  وخرب    ، 

 . (موجود)كذلك حمذوف تقديره  (لوال )
 . ( أبوه يصيل يف املسجدو) ( َأخوك مرسور عندي) : مثل ،فإن مل يكن اخلرب كونًا عامًا وجب ذكره

وتقدير    (امرٍئ وعمُله  كلُّ و)   (أنت واجتهاُدك) :  مثل  (؛مع )أن يقع بعد اسم مسبوق بواو بمعنى   •
 َأو مرتوكان، أو مقرتنان.   ،ملتزمان:  اخلرب

 

فـ)زيٌد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)املنطلق( خرب  :  املنطلق(  )زيد:  كقولك  -
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. وكال املبتدأ واخلرب جاء معرفة.  

:  فـ)اهلل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)إهلنا( إلهُ :  إهلنا(  و)اهلل   -
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. وهو مضاف و)نا( ضمري مبني يف حمل جر مضاف    خرب مرفوع

 إليه، وكال املبتدأ واخلرب جاء معرفة. 
خرب مرفوع  :  فـ)حممٌد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)نبينا( نبي :  نبينا(  و)حممد   -

 

 .مثِّل بجملة عىل وجوب حذف اخلرب بعد األلفاظ الرصَية يف القسم، خالف ما ورد يف الدرس
........................................................................................ 
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مضاف و)نا( ضمري مبني يف حمل جر مضاف إليه، وكال  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. وهو  
 املبتدأ واخلرب جاء معرفة. 

 املبتدأ.  فهو قدمت أُيام بل هنا، اخلرب  تقديم جيوز  وال:  أنت(  )أنت: قوهلم  ومنه

 
  

حكم املبتدأ واخلرب هو الرفع، بضمة ظاهرة، أو بضمة مقدرة للتعذر، أو بضمة مقدرة منع من -
 بحرف من احلروف التي تنوب عن الضمة.ظهورها الثقل، أو 

 وقد يتعدد املبتدأ )قياسًا عىل تعدد اخلرب(.-

األصل يف املبتدأ التقدم عىل اخلرب، حيث يتقدم املبتدأ عىل اخلرب وجوبًا، إذا كان من أسامء -
عىل اخلرب الصدارة، أو إذا التبس املبتدأ باخلرب، وإذا كان بتأخري املبتدأ يلتبس بالفاعل، وإذا ُقرص 

 بـ)إال( أو ما يف معناها.

وقد يتقدم اخلرب عىل املبتدأ جوازًا أو وجوبًا؛ حيث يتقدم اخلرب عىل املبتدأ وجوبًا، إذا كان من -
أسامِء الصدارة، وإذا كان يف املبتدأ ضمري يعود عىل بعض اخلرب )املبتدأ نكرة واخلرب شبه مجلة(، 

 َأو ما يف معناها.وإذا ُقرص اخلرب عىل املبتدأ بـ)إال( 

إِذا ُأخرب عنه بمخصوص )نعم أو بئس(، وإِذا ُأخرب عنه : وجيب حذف املبتدأ يف مواضع، منها-
 بلفظ مشعر بالقسم، وإِذا ُأخرب عنه بمصدر نائب عن فعله.

بعد األَلفاظ الرصَية يف القسم، إِذا كان كونًا عامًا : وجيب حذف اخلرب وجوبًا يف مواضع منها-
 ه مجلة، أن يقع بعد اسم مسبوق بواو بمعنى )مع(.تعلق به شب

 وقد يقع املبتدأ واخلرب معرفة.-
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 :  حدد املبتدأ واخلَّب يف كل آية من اآليات التالية: 1س

ا يِف اأْلَْرِض َوال َفسادًا ﴿: قال اهلل تعاىل (1 اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلها لِلَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلوا َواْلعاِقَبُة  تِْلَك الدَّ
 [.83:  ]القصص  ﴾لِْلُمتَِّقنيَ 

 [.28:  ]لقامن  ﴾ما َخْلُقُكْم َوال َبْعُثُكْم إاِلَّ َكنَْفٍس واِحَدةٍ ﴿:  قال اهلل تعاىل (2

ُسولِ ﴿:  قال اهلل تعاىل (3  [.1:  ]األنفال  ﴾ُقِل اأْلَْنفاُل هللَِِّ َوالرَّ

ِذيَن يَ ﴿:  قال اهلل تعاىل (4 ءٍ َواهللُ َيْقيِض بِاحْلَقِّ َوالَّ  [.20:  ]غافر  ﴾ْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْقُضوَن بيَِشْ

ِْم َوُأولئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ ﴿  :قال اهلل تعاىل (5  [.5:  ]البقرة ﴾ُأولئَِك َعىل ُهدًى ِمْن َرهبِّ
 

ل  :2س  :  وغرير ما يلزماخلَّب املفرد يف اْلمل التالية إىل مجلة فعلية حور

 . مع رفاقه  سمرٌي صادٌق ، الينابيُع كثرية ٌ يف بالدنا، معطاءةٌ األرُض  ، السامُء مطرةٌ  
.................................................................................................. 
 .................................................................................................. 

 : اجعل كلر خَّب يف اْلمل التالية مجلة اسمية : 3س
 . األشجاُر مجيلة ُ املنظر، األرنُب رسيُع الركض ، الدجاجة ُ أليفة املعرش،  الشمُس تلمُع أشعتها

.................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
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 : فعليةاجعل كلر خَّب يف اْلمل التالية مجلة : 4س
 .العامُل متقٌن عملهعلمه واسع،   املعلمُ ، الطفُل نظيُف امللبس ا، بيضه حاضنةٌ احلاممة ُ 

.................................................................................................. 
 .................................................................................................. 

 
 :  مما حتته خط  املبتدأ، عىل خَّب  حكم تقديم كل  اآلتية القطعة بِّير يف: 5س

  فأين .  منازهلم  عن  بعيدين  والنهار   الليل  من  طويالً   وقتاً   اآلباء  قضاء  سببه  نقص،  املنزلية  حياتنا   يف)
 ُيُب(.  من  الشفيُق  إنام  اليتيم؟ وبني بينه الفرُق  وما قلياًل؟ إال  أباه  الطفل  ير مل إذا  باألطفال، العنايةُ 

.................................................................................................. 
 .................................................................................................. 

 

 
  

للتعلم، عّدد مسوغات االبتداء بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر 
 .بالنكرة، واكتبها يف بطاقة، ثم ضعها يف ملف إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن

 يعدَد نواسخ اجلملة االسمية. -

 يرشَح عمل )كان( وأخواهتا. -

 يوضَح عمل )إن( وأخواهتا. -

 )ظن( وأخواهتا.يبنَي عمل  -

 .يستخرَج أمثلة من القرآن لنواسخ اجلملة االسمية -

 خمرجات التعلم

 

 .تعريف النواسخ وأقسامها: املوضوع األول
 : النواسخ التي ترفع املبتدأ، وتنصب اخلَّب: املوضوع الثاين

 .كان وأخواهتا: أولا                  
 .كاد وأخواهتا )أو أفعال  املقاَربِة(: ثانياا                  

النواسخ التي تنصب املبتدأ، وترفع : املوضوع الثالث
( وأخواهتا: اخلَّب  .)إنر

: النواسخ التي تنصب املبتدأ واخلَّب: املوضوع الرابع
( وأخواهتا  .)ظن 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة الدراسيةعدد الساعات 
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حال   حمدد  اختصاص  وهلا  العربية،  اللغة  يف  النحو  مكونات  من  مهم  ن  مكوِّ االسمية  اجلملة  نواسخ 

ل    املبتدأ إىل اسٍم هلا، واخلرب إىل  دخوهلا عىل اجلملة االسمية، فتغري حكمها اإلعراب، وتغري ضبطه، فتحوِّ
خرب هلا، ولكوهنا تنسخ حكم مدخوهلا سميت نواسخ، فهي عبارة عن أدوات )أفعال وحروف(، ينبغي عىل  

 . دارس النحو أن يعرفها

 

 . من خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ بني التغيري الذي تقوم به النواسخ يف املبتدأ واخلرب 
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................

.................................................. .....................................................  
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َزاَلة،  بَِمْعنى  النّسخ،   من :  اللَُّغة  يف  وهو   ناسخ،  مجع:  النواسخ ْمس   نسخت:  ُيَقال   اإْلِ   أزالته.  إِذا  الظل  الشَّ
 َواخْلرََب.  املُْْبَتَدأ  حكم  يرفع َما: ااِلْصطِاَلح َويِف 

م النواسخ إىل  :  أقسام ثالثة  وُتقسَّ
 وكاد وأخواهتا. )وكلها أفعال(.  وأخواهتا،  )كان( وذلك اخلرب؛  وينصب  املبتدأ، يرفع:  األول  القسم
 وأخواهتا. )وكلها حروف(.  )إّن( وذلك األول؛ عكس  اخلرب، ويرفع املبتدأ،  ينصب: الثاين القسم
 )وكلها أفعال(. وأخواهتا.  )ظّن( وذلك مجيعًا؛ واخلرب املبتدأ ينصب: الثالث القسم

  آخر  حكامً   هلام  وأوجدت  غريته،:  أي  واخلرب،  املبتدأ  حكم   نسخت  ألهنا  )النواسخ(  العوامل  هذه  وُتسمى
 .(1) األول  حكمهام غري

 
 

 (. 309:  العزيز )ص ( والنحو التطبيقي، خالد عبد105:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)
 

 

 .أنواع النواسخهات ثالثة أمثلة من عندك عىل 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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   :وأخواهتا  َألجَفاظ كان -1
  وما   زال،  وما  وليس،  وصار،   وبات،  وظل،  وأضحى،  وأصبح،  وأمسى،  )كان،:  عرَش )فعاًل( هي  َثاَلثة

وما   وما   برح،  وما   فتئ،   وما   انفك،   ويصبح،   و)أصبح،   وكن(  ويكون،  )كان،:  نحو  منها،   ترصف   دام(، 
   وأصبح...(.

   :وأخواهتاعمل كان  -2
 :  ، تقول(1) اخلرب، وُيسمى خربها وُيسمى اسمها، وتنصب االسم،  ترفع

(  زيد    )كان- اسم )كان( مرفوع، وعالمة رفعه    كان( فعل ماٍض ناسخ، مبني عىل الفتح، و)زيٌد() :  قائاما
 الضمة الظاهرة عىل آخره، و)قائاًم( خرب كان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  

اسم )كان( مرفوع،    )ليس( فعل ماٍض ناسخ، مبني عىل الفتح، و)عمُر( :  شاخصاا(   عمر    )ليس - 
منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)شاخصاً( خرب كان 

 عىل آخره. 
 :  َأقَسام َثاَلَثة :أقسام كان وأخواهتا -3

ََّب  َوينصب املج بجَتَدأ، يرفع َما:  القسم األول *   : َثاَمنَِية )أفعال( َوِهي رَشط، باَِل   اخلجَ
بح، َوأمسى، )َكاَن،  َوَليجَس(. َوَصاَر، َوَبات، وظل، وأضحى، َوأصج

 :  املايض يف باخلرب  االسم  اتصاف يفيد   وهو )كان( : فاألول-

 

 أهنا رفعت االسم أيضًا، خالفًا للكوفيني. :  ( ال خالف يف أهنا تنصب اخلرب، ومذهب البرصيني 1)
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فـ)كان( فعل ماٍض ناسخ، مبني عىل الفتح، و)حممٌد( اسم  :  جمتهدًا(  حممدٌ   )كان:  نحو   االنقطاع، مع  إما 
)كان( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)جمتهدًا( خرب )كان( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة  

 املايض مع االنقطاع.   حممد باالجتهاد يف  اتصاف يفيد الظاهرة عىل آخره. وهو 
فـ)كان( فعل ماٍض ناسخ، مبني عىل    [54:  الفرقان]  ﴾َقِديًرا  َربَُّك   َوَكانَ ﴿:  نحو  االستمرار،  مع  وأما

الفتح، و)رب( اسم )كان( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، وهو مضاف، والكاف مضاف 
اهلل بالقدرة   اتصاف  يفيد   إليه، و)قديرًا( خرب )كان( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره. وهو

 قبل.  املايض مع االستمرار يف احلال واملست يف
 باردًا(. اجلوُ  )أمسى: نحو املساء،  يف باخلرب  االسم  اتصاف يفيد  وهو )أمسى(: الثاين-
 مكَفِهرًا(.  اجلوُ   )أصبح:  نحو الصباح، يف  باخلرب االسم  اتصاف  يفيد وهو )أصبح(: الثالث-
 نشيطًا(.  الطالُب  )أضحى : نحو  الضحى، يف  باخلرب  االسم  اتصاف يفيد  وهو )أضحى( : الرابع-
 مسودًا(.   وجُهه )ظل: نحو النهار،  مجيع  يف  باخلرب االسم  اتصاف  يفيد  وهو )ظل(: اخلامس -
 مرسورًا(.  حممدٌ  )بات: نحو  البيات، يف  باخلرب االسم  اتصاف  يفيد وهو )بات(: السادس-
 إبريقًا(.   الطني   )صار :  نحو   اخلرب،   عليها   هو   التي   احلالة   إىل   حالته   من   االسم   حتول   يفيد   وهو   )صار( :  السابع - 
 فامهًا(.  حممدٌ  )ليس: نحو احلال، وقت يف االسم  عن اخلرب نفي يفيد   وهو )ليس( : الثامن -
 

 

 

 .هات ثالثة أمثلة من عندك عىل َما يرفع املُْْبَتَدأ، َوينصب اخْلرََب باَِل رَشط من أخوات كان
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ط   الجَعَمل  َهَذا  يعجمل  َوهو َما :  القسم الثاين*   م  َأن  برَِشج   وبرح،   )َزاَل،:  َأْرَبَعة  َوُهوَ :  شبهه  َأو  نفي،  َعَليجهِ   يَتَقد 
 وانفك(  وفتئ،
م • و َعَليجهِ  يَتَقد   :  نفي، َنحج

له  - جَتلِِفِّيَ   َيَزال ونَ   َوَل ﴿:  َتَعاىَل   َقوج و)يزالون  ال()و  عاطفة:  الواو:  [118:  هود]  ﴾ُم    مضارع(  نافية 
  يزال(   )ال  خرب(  خمتلفني)و  يزال(،   )ال  ضمري مبني يف حمل رفع اسم  والواو  مرفوع بثبوت النون،  ناسخ  ناقص

 . الياء؛ ألنه مجع مذكر سامل  النصب منصوب، وعالمة
َح   َلنج ﴿قوله تعاىل:  - َ   منصوب  فعل مضارع(  نربح))لن( حرف نصب، و:  [91:  طه]   ﴾ َعاكِِفِّيَ   َعَليجهِ   َنَّبج

خرب نربح  ( عاكفني). و(عاكفني)بـ جار وجمرور متعّلق (  عليه) و )نحن( تقديره مسترت  ضمري ناسخ، واسمه
 منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل. 

و)اجلو( اسم )زال( مرفوع    مبني عىل الفتح،   فعل ماٍض ناسخ، (  نافية و)زال   ما( ) :  )ما زال اْلو  بارداا(   - 
 . الفتحة الظاهرة عىل آخره   النصب   منصوب، وعالمة   )زال(   خرب (  بارداً ) و   وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، 

الفتح،   فعل ماٍض ناسخ، (  نافية و)برح  ما( ) :  (جالساا   ما برح عيل  )  - و)عيٌل( اسم )برح(    مبني عىل 
الفتحة    النصب  منصوب، وعالمة   )برح(  خرب (  جالساً )و  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، 

 . الظاهرة عىل آخره
و)حممٌد( اسم )انفك(   مبني عىل الفتح، ناسخ، فعل ماٍض ( نافية و)انفك ما(): (قائاما  ما انفك حممد  )-

آخره، الظاهرة عىل  الضمة  رفعه  وعالمة  )انفك(  خرب(  قائامً ) و  مرفوع وعالمة  الفتحة    النصب  منصوب، 
 . الظاهرة عىل آخره

و)عيٌل( اسم )فتئ( مرفوع    مبني عىل الفتح،   فعل ماٍض ناسخ، (  نافية و)فتئ  ما()   .(حمسناا   ما فتئ عيل  )-
الفتحة الظاهرة   النصب  منصوب، وعالمة  )فتئ(  خرب(  حمسناً )و  ه الضمة الظاهرة عىل آخره،وعالمة رفع 

 . عىل آخره
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م •  :  )وهو النهي والدعاء( شبه النفي َعَليجهِ  يَتَقد 

 :  َكَقْوِل الشاعر : َفاأْلول )النهي(-
 . (1) ُمبني  ضالٌل   *** فنسياُنه  املَْْوِت  َذاكر تزل  َواَل  شّمر َصاِح 

 . وعالمة نصبة الفتحة ،منصوب  (ال تزل)ضمري مسترت تقديره )أنت( و)ذاكَر( خرب  ( ال تزل) فاسم 
 . (ك معمورًا بطاعة اهللال زال بيتُ ) : َوالثَّايِن )الدعاء(، نحو -

 :  وَكَقْوِل الشاعر 
 .(2) اْلقطرُ  بجرعائك  ُمنهاّلً  َزاَل  *** َواَل   البِيل عىل   مّي   َدار َيا اسلمي َيا َأال

   .)منهاًل( : قوله وخربه ضمري مستكن، دعائية، واسم )زال(: ال : فال زال 

 
 

 (. 234/  1( البيت بال نسبة يف أوضح املسالك ) 1)

 (. 176:  ي الّرّمة يف الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها )ص ذِ ( البيت لِ 2)
 
 

)ما زال : )َزاَل، وبرح، وفتئ، وانفك( تدل عىل مالزمة اخلرب لالسم حسبام يقتضيه احلال، نحو
 .إبراهيم منكرًا(، و)ما برح عيلٌّ صديقًا خملصًا(

 

 

م َعَلْيِه،  هات مثالني من عندك عىل َما يرفع املُْْبَتَدأ، َوينصب اخْلرََب من أخوات كان برشط أن يَتَقدَّ
 .نفي، َأو شبهه

........................................................................................ 
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ط  الجَعَمل َهَذا يعمل َوهو َما: القسم الثالث*  م  َأن برَِشج فِي ة املصدرية َما َعَليجهِ  يَتَقد   :  الظ رج
َصايِن ﴿ : َتَعاىَل  َكَقْولِه  )َداَم( َوُهوَ  اَلةِ  َوَأوج َكاةِ  بِالص  ت   َما  َوالز  مج  :  [31: مريم ]  ﴾َحياا د 

  الفتح   عىل   مبني   ماضٍ   فعل   )أوىص(   اإلعراب،   من   له   حمل   ال   الفتح   عىل   مبني   عطف   حرف   الواو   )وأوصاين( 
  مبني   حرف   للوقاية   والنون   اهلل،   عىل   يعود   )هو(   تقديره   جوازاً   مسترت   ضمري   والفاعل   التعذر،   ظهوره   من   منع   املقدر 

 . به   مفعول   نصب   حمل   يف   السكون   عىل   مبني   متصل   ضمري   والياء   اإلعراب،   من   له   حمل   ال   الكرس   عىل 
  وعالمة  جمرور،   اسم  و)الصالة(   اإلعراب،   من  له   حمل   ال   الكرس   عىل   مبني   جر  حرف   الباء   )بالصالة(

 . الظاهرة  الكرسة جره
 . الظاهرة  الكرسة   جره وعالمة جمرور،  معطوف و)الزكاة(  عطف،  حرف الواو  )والزكاة(

  فعل   و)دام(  اإلعراب،  من   له   حمل  ال   السكون   عىل  مبني   حرف  الظرف   تفيد   مصدرية  )ما(  دمُت(   )ما
 مبني   متصل   ضمري  التاء   املتصل  والضمري  متحرك،   رفع  بضمري   التصاله  السكون  عىل   مبني   ناقص،  ماضٍ 

 . الظاهرة  الفتحة نصبه وعالمة منصوب، دام ما  خرب  و)حيًا( . دام ما اسم  رفع  حمل يف  الضم عىل
ة :  َأي ة؛   َهِذه  )َما(  َوسميت  َحيًا،   دوامي   ُمدَّ َا  َمْصَدِريَّ َوام(   َوُهوَ   بِاملَْْصَدِر،   تقدر   أِلهَنَّ َا   وظرفية؛   )الدَّ   أِلهَنَّ

ة(. َوُهوَ  بالظرف، تقدر  )املْدَّ

 

ا فعالا  َأدجِخلج  -أ  : تغيري إىل حيتاج ما وغرير  ييل، مما مجلة كل عىل ناسخا

السامء/ الصادق أفضل خطيب/ الضيف مسافر/ الطيور راجعة إىل اجلو غائم/ السحب قليلة يف 
أعشاشها/ الكتاب أنيس نافع/ املاء بارد/ املاء كثري يف األرض/ املعتمر ذاهب إىل مكة/ عمر 

 خارج من املصنع.

................................................................................................
................................................................................................ 
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 :  أنواع خَّب كان وأخواهتا -4
 مفرد، ومجلة، وشبه مجلة.  : ثالثة أنواععىل وأخواهتا يأيت   (كان) خَّب  •

فـ)علياًم(   [17: النساء ]  ﴾َحكِياًم  َعلِياًم   اهللَُّ  َوَكانَ ﴿:  نحو)ما ليس مجلة وال شبه مجلة( مفرد خَّب  : األول
 خرب )كان( منصوب مفرد.

 :  مجلة اسمية ومجلة فعلية:  وهي قسامن : خَّب مجلة: الثاين
فـ)كان( فعل ماٍض ناسخ مبني عىل الفتح،  : ( أبوه قائمٌ   كان حممدٌ ): نحو: اْلملة السميةخَّب  -

و)حممٌد( اسم كان مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)أبو( مبتدأ مرفوع بالواو  
و)قائٌم( خرب   إليه،  حمل جر مضاف  يف  و)اهلاء(  وهو مضاف  اخلمسة  األسامء  املبتدأ  ألنه من 

( يف حمل نصب  أبوه قائمٌ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، واجلملة االسمية )
 خرب )كان(. 

فـ)ما( نافية، و)زال( فعل ماٍض، من أخوات  :  (ينهمرُ   ما زال املطرٌ ): نحو  الفعلية:  اْلملةخَّب   -
رفعه  )كان(   وعالمة  مرفوع،  زال(  )ما  اسم  و)املطر(  الفتح،  عىل  عىل  مبني  الظاهرة  الضمة 

آخره، و)ينهمر( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، والفاعل ضمري  
 ( يف حمل نصب خرب )ما زال(. ينهمرُ مسترت تقديره )هو( واجلملة الفعلية )

 :  وشبه اجلملة يكون ظرفًا، ويكون جارًا وجمروراً : شبه مجلةخَّب  : الثالث
فـ)أمسى( فعل ماٍض، من أخوات )كان( مبني  :  (فوق السطح  أمسى الطائرُ ):  نحو  ،ظرف فال -

الظاهرة عىل آخره،   املقدر، و)الطائر( اسم )أمسى( مرفوع، وعالمة رفعه الضمة  الفتح  عىل 
مضاف   وهو  آخره،  عىل  الظاهرة  الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب  مكان  ظرف  و)فوق( 

الظاهرة عىل آخره، وشبه اجلملة )الظرف(    و)السطح( مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة 
 يف حمل نصب خرب )أمسى(.
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فـ)ليس( فعل ماٍض، من أخوات )كان(  :  ( من الكاذبني  ليس حممدٌ ) :  ، نحوجرور املار وواْل -
مبني عىل الفتح، و)حممد( اسم )ليس( مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، و)من(  

ب الظاهرة عىل آخره، وشبه  حرف جر، و)الكاذبني( اسم جمرور  الكرسة  ـ)من( وعالمة جره 
 ( يف حمل نصب خرب )ليس(. من الكاذبنياجلملة )

 
 : ناقصة  )كان وأخواهتا(  أفعال  -5

 وأما األفعال التامة فتدل عىل احلديث والزمن معًا.  ،الزمن فقطأهنا تدل عىل  بمعنى  
 وال يدل عىل احلدث.   ،فعل ناقص يدل عىل الزمان املايض فقط : كان: مثال 
 دث( يف الزمان املايض. احلفعل تام يدل عىل الكتابة ): كتب

وأخواهتا(  تنقسم  -6 )كان    إىل  الترصف  جهة  من  أفعال 
 : أقسام ثالثة

  كاماًل،   ترصفاً   الفعلية  يف  يترصف   ما :  األول   القسم

اْلديد، وفرح الدارسون فرحاا شديداا بذهاهبم إىل املدرسة للتعلم؛ دخل املعلم  )بدأ العام الدراسى
، وكان مرسوراا بنظام الدارسِّي ونشاطهم، وقال هلم اجتهدوا، فالعلم أساس التقدم، : الفصل مبتساما

 .وليس التفوق يصعب عىل املثابرين املجتهدين، وامل جد  دائاما حيافظ عىل وقته(
 : عةاستخرج من القط

 .خربًا مفردًا لناسخ -2 .خربًا مجلًة ملبتدأ، واذكر نوعها -1
 .خربًا مجلًة لناسخ، واذكر نوعها -3

................................................................................................
.............................................................................................. 

 

معنى الترصف؛ هو أن يأيت من هذا 
 .الفعِل فعٌل ماٍض، أو مضارع، أو أمر
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  ظل،   أضحى،  أصبح،   أمسى،   )كان، :  هي  أفعال،   سبعة   وهو   ،(1) واألمر  واملضارع،  املايض،  منه  يأيت   أنه :  بمعنى 
 . صار( بات،

  وهو  غري،  ليس  واملضارع،  املايض،  منه  يأيت  أنه  بمعنى  ناقصًا،  ترصفاً   الفعلية  يف   يترصف  ما:  الثاين  القسم
 . زال( برح، انفك،  )فتئ،: هي أفعال،  أربعة

 . األصح عىل )دام(  والثاين اتفاقًا، )ليس( أحدمها: فعالن وهو أصاًل، يترصف ال  ما: الثالث القسم
 : املايض عمل  يعمل واألمر، كاملضارع، :  من أفعال )كان وأخواهتا(  ترصف  ما -7

َح   َلنْ ﴿:  تعاىل  قولهنحو:   )كان(  :  [91:  طه]   ﴾َعاكِِفنيَ   َعَلْيهِ   َنرْبَ أخوات  من  مضارع  فعل  فـ)نربح( 
منصوب بـ)لن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره، واسمه ضمري مسترت تقديره )نحن( و)عاكفني( 

يف خرب )نربح( منصوب وعالمة نصبه   َح( وهو  )َنرْبَ الناسخ  الفعل  الياء؛ ألنه مجع مذكر سامل، وقد عمل 
 صورة املضارع. 

فـ)تفتأ( فعل مضارع من أخوات )كان( مرفوع وعالمة  :  [ 85:  يوسف ]   ﴾ ُيوُسَف   َتْذُكرُ   َتْفَتأُ   َتاهللَِّ ﴿ :  وقوله 
مرفوع وعالمة رفعه   ( و)تذكر( فعل مضارع رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، واسمه ضمري مسترت تقديره )أنت( 

الضمة الظاهرة عىل آخره، وفاعله ضمري مسترت تقديره )أنت( ويوسف مفعول به منصوب، واجلملة الفعلية )تذكر  
 يوسف( يف حمل نصب خرب )تفتأ( وقد عمل الفعل الناسخ )تفتأ( وهو يف صورة املضارع. 

 :  أحوال  ثالثة )كان وأخواهتا( خلَّب -8
:  الفرقان]  ﴾َقِديًرا   َربَُّك   َوَكانَ ﴿:  َتَعاىَل   َكَقْولِه  األَْصل،  َوُهوَ   واْسمه،   اْلِفْعل  َعن  التَّْأِخري :  َأحدَها -

ففي هذه اآلية أتى الفعل الناسخ )كان(، ثم يليه اسمه وهو )رب(، ثم خربه وهو )قديرًا(    .[54
 يف األخري، وهو الرتتيب الطبيعي للجملة. 

 

 )كان، يكون، كن، كون، كائن، مكون(. :  املصدر، واسم الفاعل، واسم املفعول نحو : وبعضها ربام يأيت منه( 1)
 



((159 
 

 

ط:  الث ايِن  - ا   َوَكانَ ﴿:  َتَعاىَل   َكَقْولِه   واْسمه،   اْلِفْعل  َبني  التََّوسُّ :  الروم]  ﴾املُْْؤِمننِيَ   َنرْصُ   َعَلْينَا  َحقا
 ففي هذه اآلية جاء خرب )كان(، وهو )حقًا( وسطًا بني كان واسمها وهو )نرُص(.  .[47

م:  َوالث الِث - لِيل  زيٌد(.  َكانَ   )َعاملاً :  َكَقْولِك  واْسمه،  اْلِفْعل  عىل  التََّقدُّ :  َتَعاىَل   َقْوله  َذلِك  عىل  َوالدَّ
اُكمْ   َأَهُؤاَلءِ ﴿   )َكاَن(   عىل  تقدم  َوقد   )يْعبُدوَن(   مفعول   فـ)إياكم(  [ 40:  سبأ ]  ﴾َيْعُبُدونَ   َكاُنوا   إِيَّ

م  اْلَعاِمل.   تقدم بَِجَواز ُيؤِذن  املَْْعُمول  َوتقدُّ

 

 
 

 : ثالثة أقسام  وأخواهتا( )كان  أفعال  -9
   وناقصاا. تاماا  يستعمل: القسم األول * 

  ُذو   َكانَ   َوإِنْ ﴿:  نحو   منصوب،   والَيتاج إىل  باملرفوع،   اكتفى   ما   هو:  األفعال   هذه   من  والتام  -
ةٍ  أنه رفع فاعاًل فقط، ومل  :  )ُوجد(، فهو فعل تام، أي :  فكان هنا بمعنى  [280:  البقرة]  ﴾ُعرْسَ

 َيتج إىل اسم وخرب كالفعل الناقص.  
فـ)كان( فعل ماٍض ناسخ    (جمتهداا   كان حممد  ) :  نحو  .باملرفوع  يكتفي  ال  الذي  وهو  ،والنقاص -

ناقص َيتاج إىل اسم وخرب، و)حممٌد( اسمه مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره،  
 و)جمتهدًا( خربه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  

 

 

 .عندك عىل توسط خرب كان َبني اْلِفْعل واْسمههات مثاالً من 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . تامة إل يستعمل  ل: القسم الثاين* 
:  نحو   تامة،   فإهنا   )يزول(   مضارعها   التي   ال   )يزال(   مضارعها   ]التي   و)زال(   )فتئ( :  وهي  -

 . الشمس(   )زالت 
 :  ناقصاا  إل  يستعمل ل: القسم الثالث* 

 ناقصة.  إال ال تستعمل  فإهنا وهي )ليس(  -

 
 

 
 

 
 
 

( أمسى –  أضحى –)كان( التامة قد تأيت بمعنى )ُوِجَد، أو حصل(، وغالبًا هي األشهر، أما )أصبح  
 (.َرِجعَ ) بمعنى( صار) والفعل ،(َبِقَي ) بمعنى فتأتيان( دام –  ظل) وأما التوقيت، عىل فتدل التامة

 

 : ييلاذكر نوع كان )تامة أو ناقصة( أو إحدى أخواهتا فيام 

 )..................(      (.كنت)اتِق اهلل حيثام  -1

ةٍ  َكانَ َوإِْن : ال اهلل تعاىلق -2 ٍة َفنَظَِرٌة إىَِل َمْيرَسَ  )..................( .[180: ]البقرة ُذو ُعرْسَ

 )..................(  .[53: ]الشورى األُمورُ  َتِصريُ َأال إىَِل اهللَِّ : قال اهلل تعاىل -3

 )..................(    اجلندي ساهًرا َيرس املوقع حتى أصبح. ظل -4

 )..................(     .العدل النترشت السعادة داملو  -5
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 وظل، وأضحى، وأصبح، وأمسى، )كان،: عرَش )فعاًل( هي َثاَلثةوأخواهتا  َألجَفاظ كان.1
 منها، ترصف دام( وما وما برح، وما فتئ، وما انفك، وما زال، وما وليس، وصار، وبات،

  وأصبح...(. ويصبح، و)أصبح، وكن( ويكون، )كان،: نحو
 اخلرب، وُيسمى خربها. وُيسمى اسمها، وتنصب االسم، مجيعها ترفععمل كان وأخواهتا .2

ََّب  َوينصب املج بجَتَدأ، يرفع: قسم: َأقَسام َثاَلَثة )كان وأخواهتا( عىل.3 َثاَمنَِية  َوِهي رَشط، باَِل  اخلجَ
 َوَلْيَس(. َوَصاَر، َوَبات، وظل، وأضحى، َوأْصبح، َوأمسى، )َكاَن،: )أفعال(

ط الجَعَمل َهَذا وقسم ثان  يعجمل م َأن برَِشج  وبرح، )َزاَل،: َأْرَبَعة َوُهوَ : شبهه َأو نفي، َعَليجِه، يَتَقد 
 وانفك( وفتئ،

ط الجَعَمل يعمل َهَذا َوهو َما: وقسم ثالث م َأن برَِشج فِي ة املصدرية َما َعَليجهِ  يَتَقد   )َداَم( َوُهوَ : الظ رج
اَلةِ  َوَأْوَصايِن : َتَعاىَل  َكَقْولِه َكاةِ  بِالصَّ  .[31: مريم] َحياا ُدْمُت  َما َوالزَّ

(؛ لتعطينا مجلة تامة املعنى بعد تغري مرفوعهاهي التي تكتفي بالفاعل ): األفعال التامة.4
معناها، وبذلك ال حتتاج إىل خرب مثل األفعال الناقصة؛ فهي استغنت باملرفوع )الفاعل( عن 

 .(املنصوب )اخلرب
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أفعال وأخواهتا  )كان(    )كاد(  عمل  تعمل  ناقصة،  اسمها،  ناسخة،  وُيسمى  االسم،  فرتفع  وأخواهتا، 
 وتنصب اخلرب، وُيسمى خربها. 

  لكنها َتتلف عن )كان( بأن خربها ال يكون إال مجلة فعلية، فعلها مضارع، مع )أْن( أو بدوهنا، فيحكم 
فـ)أن    [102:  التوبة]  ﴾َعَلْيِهمْ   َيُتوَب   َأنْ   اهللَُّ   َعَسى ﴿:  بالنصب، نحو   األفعال  هذه  أخبار   مواضع   عىل   أبداً 

 يتوب عليهم( يف حمل نصب خرب )عسى(. 
 :  أنواع أفعال املقاربة -1

 :  األفعال  من   أنواع ثالثة عىل يشتمل  الباب هذا
 .  اخلرب  قرب عىل   للداللة وضعت  وأوشك(، وهذه ،(1) وكَرب )كاد،: ثالثة  وهي املقاربة،  أفعال -1
 .  اخلرب   رجاء   عىل   للداللة   وأخلولق(، وهذه وضعت   وحرى،   )عسى، :  ثالثة   أيًضا   وهي   الرجاء،   أفعال   - 2
  وعلق...(  وجعل،  وأخذ،  وطفق،  )أنشأ،:  ومنها  اخلرب،   يف   الرشوع  عىل   للداللة  الباب  أفعال  وبقية  -3

 التغليب.   باب من مقاربة   أفعال الكل وتسمية 
 :  عدد أفعال املقاربة -2

  املذكورة فقط؛  هذه  يف تنحرص ال األفعال هذه
  رشع،   )بدأ، :  مثالً   ومنها  كثرية،   الرشوع  أفعال   ألن

...( إلخ،  َهلهَل،استهل،     ما   كل:  فيدخل فيها  هبَّ
  هذه   وإنام ذكرنا  ما،  َشء  يف  والبدء   الرشوع  عىل   يدل

 . األلسنة عىل دوراهنا وكثرة لشهرهتا، األفعال

 

 (. 300/ص1رشح ابن عقيل ) : ( كَرب بفتح الراء، وُنقل بكرسها. انظر1)
 

 

اخرت فعلني من أفعال املقاربة، ثم ضعهام يف مجلتني 
 .خمتلفتني من عندك

...................................................
................................................... 
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 :  بعض أحكام كاد وأخواهتا -3
  يَقعَ   أن   جيوزُ   ، مقرونة بـ)أن( أو بدوهنا، وال خَّب هذه األفعال ل يكون إل مجلة فعلية فعلها مضارع*  

 :  كقوله فنادر، ذلَك  من  َوَردَ  وما اساًم، يكون  أن جيوزُ  ال  كام  اسميًة، وال ماضيًة، مجلةً   خرُبها
 (1) صائامً  عسيُت   إين تكثرن  ال      ***      دائامً  ُملّحاً  العذل يف أكثرت 

  فعلية مجلة   يرد أن  واألصل ظاهرًا،  مفرداً   اسامً  "عسى" خرب  ورد  حيث  "صائامً   عسيُت ": قوله:  الشاهد 
 . مضارع  فعلها

 
ا  )كاَد(*  (  خَّبها اقرتان   حيث    من وأخواهت   :  أقسام ثالثة عىل وعدمه بـ)أنج
ه يقرتنَ  أن جيب  ما -أ جاِء، مثل أفعالِ  ومها من  واخلولَق( )حَرى، ومها هبا،  خَّب   : الرر

، مبنّي عىل الفتحة املقّدرة منع  أخوات كادناقص من    فعل ماضٍ :  فـ)حرى(  يقوَم(.  أن  زيد    )حرى -
التعّذر. ظهورها  آخره.:  (زيدٌ و)  من  عىل  الّظاهرة  الضّمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  :  (أنو)  اسمها 

لفتحة الّظاهرة  مضارع منصوب بَأْن، وعالمة نصبه ا:  (يقومو)   حرف نصب، ومصدر، واستقبال.
زيد. عىل  يعود  )هو(  تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  آخره،  تأويل    ( و)أن  عىل  يف  بعدها  وما 

 هو خرب )حرى(. (، تقديره )قائامً الفاعل  باسم  مؤّول مصدر
  العرب   ؛ ألن "يقومَ   زيدٌ   حرى":  تقول   أن   يصح  وال   (أنوجوب اقرتان خرب )حرى( بـ):  الشاهد
 بـ)أن(.  خربها  يقرتن )حرى( أن ألزموا

 

 (. 99/  1الفتح عثامن بن جني املوصيل، )  ب أل( ما أنشده أبو عيل يف اخلصائص، 1)

اته يوافقها    ...      ي وِشك َمن فر  من َمنِي تِهِ   : يقول الشاعر  يف بعض ِغر 

د اسم الفعل »ي وِشك« وخَّبه يف البيت السابق. -  حدِّ

................................................................................................ 

 



 ( (164 
 

  يرفع  ماٍض، مبني عىل الفتح من أخوات )كاد(  فعل:  فـ)اخلولق( :  متطَر(  أن  السامء    اخلولقت ) -
  يف   ظاهرة  ضمة   رفعه  وعالمة  هبا،  مرفوع  اسمها  للتأنيث. و)السامء(   اخلرب، والتاء  وينصب  االسم

  وعالمة   بأن  منصوب  مضارع  فعل  املضارع، و)متطر(  الفعل  ينصب  مصدري  حرف:  آخره. و)أن(
  اخلولقت ":  اخلولق، والتقدير  خرب  بمصدر  تقدر  بعدها  وما  و)أن(  آخره،  يف  ظاهرة  فتحة  نصبه

 . "إمطاُرها السامء
 . "متطر السامء  اخلولقت ": تقول   أن يصح وال (أنوجوب اقرتان خرب )اخلولق( بـ) : الشاهد

 
دَ   أن  جيب    ما  -ب َشَأ،  وعلق،  َوأخذ،   َوجعل،   )طفق،:  الرشوع، وهي  أفعال    وهي   خَّبه منها،  يتجر    َوَأنج
،  :  إلخ وهلهل...( وهبر

 :  [22: األعراف ] ﴾اجْلَنَّةِ  َوَرِق  ِمنْ   َعَلْيِهاَم  خَيِْصَفانِ   َوَطِفَقا﴿: تعاىل قولهمثل:  -
االثنني ضمري مبني    مبني عىل الفتح، وألف  ناقص،   فعل ماضٍ   و)طفق(  عطف،   حرف  فـ)الواو(

االثنني ضمري مبني    وألف   النون،   بثبوت   مرفوع  فعل مضارع  «خيصفان» و  )طفق( يف حمل رفع اسم  
  بيخصفان  جار وجمرور متعلقان  «عليهام»و  )طفقا(،  يف حمل نصب خرب   واجلملة   يف حمل رفع فاعل، 

إليه جمرور وعالمة جره الكرسة    مضاف  «اجلنة »و  بيخصفان  جار وجمرور متعلقان  «ورق  من»و
 الظاهرة عىل آخره. 

 . "أن خَيِْصَفانِ  َوَطِفَقا":  تقول  أن  يصح وال  (،أنوجوب جترد خرب )طفق( من ): الشاهد

 

 .)اخلولق(هات مجلة تامة صحيحة من عندك تبدأ بـ 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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(،  خَّبهِ   اقرتان  :  الوجهانِ   فيه  جيوز    ما  -ج ه  بـ)أنج   أفعال   من   و)عسى(   املقاَربة،  أفعال    وهي  منها،  وجَترد 
جاِء، مها  يقرتنَ  أن  وأوشَك( )عسى، يف  األكثرَ  أن   غري الر   :  نحو ،هبا خَّب 
ناقص، مبني عىل    ماضٍ   فعل(  عسى)فـ:  (1)[8:  اإلرساء]  ﴾َيْرمَحَُكمْ   َأنْ   َربُُّكمْ   َعَسى﴿ :  تعاىل  قوله -

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره،    مرفوع،  )عسى(  اسم :  ربُّ (  ربُّكم)الفتح املقدر للتعذر، و
و مضاف،  مضاف  ضمري(  كم) وهو  جر  حمل  يف    ونصب،   مصدرّي   حرف (  أن)و  إليه،  مبني 

  ضمري (  كم)الفتحة الظاهرة عىل آخره، و  نصبهمنصوب، وعالمة    فعل مضارع:  يرحم (  يرمحكم)و
 به. واملصدر املؤول من )أن( والفعل يف حمل نصب خرب )عسى(.   مبني يف حمل نصب مفعول

 جميء خرب )عسى( مقرونًا بـ)أن( وهو األكثر.: الشاهد
و  ماضٍ   فعل(  أوشك) فـ:  ينتهَي(  أن  الظلمُ   )أوشك:  وقوهلم - الفتح،  مبني عىل  (  الظلمُ )ناقص، 

الظاهرة عىل آخره،  اسم  الضمة  رفعه  مرفوع، وعالمة    ونصب،  مصدرّي   حرف (  أن) و  أوشك 
الفتحة الظاهرة عىل آخره، واملصدر املؤول من    منصوب، وعالمة نصبه   فعل مضارع(  ينتهي)و

 )أن( والفعل يف حمل نصب خرب )أوشك(. 
 جميء خرب )أوشك( مقرونًا بـ)أن( وهو األكثر. : الشاهد

اِعر َقول  َوِمَثال جترد )عسى( من )أن( -  :  الشَّ
 (2) َأمرُ  خليقته   يِف  َيْوم كل  َلهُ        ***      إِنَّه  اهلل بِهِ  َيْأيِت  فرٌج  َعسى

 

 (. 287/ 2( جامع الدروس العربية )1)
 (. 351:  ( ورشح شذور الذهب البن هشام )ص113: ( البيت يف الصاحبي يف فقه اللغة العربية )ص2)

َد أفعاُل الرشوع من )َأْن(؛ ألهنا َتّلص الفعل لالستقبال، والرشوع للحال، فبينهام تناٍف  تتجرَّ
 .ينشد()أخذ أن يقول(، وال )رشع أن : )أخذ يقول(، و)رشع ينشد(، وال جيوز: وتناقض، فتقول
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  "أن َيْأيِت   فرٌج   َعسى":  فلم يقل  املصدرية،  )أن(  من   جمرداً   جميء خرب )عسى( فعاًل مضارعاً :  الشاهد
 وهذا من القليل اجلائز. 

 :  ِمَثال )َأن(،  من  َخربمها جترد و)كرب(  واألكثر يف )َكاد( -
 . [71: البقرة] ﴾َيْفَعُلونَ  َكاُدوا َوَما﴿: َتَعاىَل  َقْوله 

   .[35: النور] ﴾ُييِضءُ  َزْيُتَها َيَكادُ ﴿: تعاىل  وقوله 
 .  [8: امللك]  ﴾اْلَغْيظِ  ِمنَ   مَتَيَّزُ  َتَكادُ ﴿: تعاىل  وقوله 

 .(1) قاربت: بمعنى  متطُر( السامءُ  )كربت: وتقول -
  من   فعاًل مضارعًا جمرداً   و)كرب( يف هذه اجلمل األربع السابقة جميء خرب كل من )َكاد(:  الشاهد

 . )َأن( عىل األكثر

 
  الفاعل،   واسم   املضارع،  منهام  فيأيت  فإنه  و)أوشك( )كاد( إال  تترصف   جامدة، ل  الباب  هذا  أفعال *  

   :عملهام   ويعمالن
األفعال اخلمسة   فعل مضارع من من  فـ)يكادون(  .[72:  احلج]  ﴾َيْسُطونَ   َيَكاُدونَ ﴿:  تعاىل  قوله:  نحو

النون، بثبوت  مرفوع  املقاربة،  أفعال  )يكاد(،  والواو  من  اسم  رفع  حمل  يف  مبني  فعل   ضمري  و)يسطون( 
  "يسطون"  مضارع من األفعال اخلمسة مرفوع بثبوت النون، والواو ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، ومجلة 

 

 :  ( وقد يقرتن هبا قلياًل كقول الشاعر وهو أبو هشام بن زيد األسلمي1)
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  :  ظمأ *** وقد كربت أعناقها أن تقطعا. ينظرسقاها ذوو األحالم سجاًل عىل ال

(1  /303 .) 

 »أوشكت األزمة القتصادية أن تنفرج«. ما حكم اقرتان خَّب »أوشكت« بأن؟-

................................................................................................ 
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 يف حمل نصب خرب )يكاد(. 
)كاد(:  الشاهد الفعل  فرفع   جميء  املايض،  َعَمل  نفس  وَعِمَل  مضارعًا،  هنا  استعمل  حيث  مترصفًا، 

 االسم، ونصب اخلرب.  
 :  الشاعر وقول

 (1) يوافقها غراته  بعض  يف      ***        منّيتِه من  فرّ  من   يوشُك 
موصول    اسم  و)من(  رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره،ناقص، مرفوع، وعالمة    مضارع  فعل  فـ)يوشك(

تقديره )هو(   مسترت  ضمري  ماٍض مبني عىل الفتح، والفاعل  فعل  مبني يف حمل رفع اسم )يوشك(، و)فر( 
اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة،    حرف جر، و)منيته(  و)من(  صلة املوصول،  هلا  حمل  ال  واجلملة

مبني يف إليه، واجلار واملجرور   وهو مضاف، واهلاء ضمري  جر   و)يف(   بفر،   متعلق   حمل جر مضاف   حرف 
املجرور  و)بعض( واجلار  مضاف،  وهو  الكرسة،  جره  وعالمة  جمرور،    ."يوافقها":  بقوله   متعلق  اسم 
جمرور، وعالمة جره الكرسة، وهو مضاف، واهلاء ضمري مبني يف حمل جر   إليه  مضاف:  غرات   و)غراته(

تقديره   ضمري مسترت   مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل   مضارع  فعل  يوافقها( مضاف إليه، و)
 . خرب )يوشك(  نصب حمل  يف "يوافقها " واجلملة به،  )هو( واهلاء ضمري مبني يف حمل نصب مفعول

مترصفًا، حيث استعمل هنا مضارعًا، وَعِمَل نفس َعَمل املايض، فرفع  جميء الفعل )يوشك(:  الشاهد
 . االسم، ونصب اخلرب 

 
 

 (. 300/  1أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ):  أمية بن أب الصلت، ينظر :  ( القائل هو 1)
 

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلم؛ هات ما تدلل به من القرآن أو من الشعر عىل 
 .جميء الفعل )يوشك( مترصفاً 

........................................................................................ 
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طَ  أن وجيوز   عنها، متأخراا اخلَّب  يكون أن*   :  اسمها وبِّيَ   بينها يتوس 
(   ينقيض  )يكاد  نحو:   رفعه  :  الوقت  وعالمة  مرفوع  املقاربة  أفعال  من  مضارع  فعل  فـ)يكاد( 

 الضمة الظاهرة.  
  والفاعل   الثقل،  ظهورها  من  منع  الياء  و)ينقيض( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل

)هو( واجلملة الفعلية يف حمل نصب خرب )يكاد( و)الوقُت( اسم يكاد مرفوع   تقديره  جوازاً   مسترت  ضمري
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

ط : الشاهد  ، وهذا جائز. "الوقت "اسمه وهو   وبنيَ  بينه "ينقيض"خرب )كاد( وهو مجلة  توسُّ

 
لِمَ   إذا   اخلَّبِ   حذف    وجيوز  *   وِق   َمْسًحا   َفَطِفَق ﴿:  تعاىل   قولهُ   ومنهُ   ، ع  :  الفاء:  [33:  ص]  ﴾َواأْلَْعنَاِق   بِالسُّ

 واسمه  الفتح،  عىل  مبني ناقص،  ماضٍ   فعل  اإلعراب، و)طفق(  من   له  حمل  ال الفتح، عىل مبني  عطف  حرف
 حمذوف  لفعل  مطلق  مفعول  ، و)مسًحا( -السالم عليه-  سليامن   اهلل  نبي   عىل   عائد  تقديره )هو(  مسترت  ضمري
 ىف  "يمسحها"  مضارعًا، ومجلة  فعالً   إال  يكون  ال(  طفق)   خرب  ألن  بالفعل  تقديره  ولزم،  "يمسحها"  تقديره

  جمرور،   اسم  اإلعراب، و)السوق(  من  له  حمل  ال   الكرس  عىل  مبني  جر  حرف:  ، والباء "طفق "  خرب  نصب  حمل
  اإلعراب، و)األعناق(   من  له  حمل  ال  الفتح،  عىل  مبني  عطف  حرف:  الظاهرة، والواو   الكرسة  جره  وعالمة

 . الظاهرة الكرسة جره  وعالمة جمرور،  معطوف
 فطفق هو يمسحها مسحًا.: حذف خرب )طفق(؛ لكونه معلومًا، والتقدير : الشاهد

 

 .هات من عندك مجلة تبدأ بـ )كاد( توسط فيها خربها
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 :  مفعوالً، مثل  وتنصب فاعاًل، ترفع أهنا  بمعنى ،تامة تأيت قد الرشوع أفعال   وبعض عسى * 
فاعل مرفوع، وعالمة  فـ)رشَع( فعل ماٍض،  :  احلَق(  اهلل   )رشعَ  لفظ اجلاللة  الفتح، و)اهللُ(  مبني عىل 

 مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. رفعه الضمة الظاهرة، و)احلَق(
 جميء الفعل )رشع( تاًما، وليس ناقًصا؛ وهلذا رفع فاعاًل، ونصب مفعوالً. : الشاهد
الفتح، و)الطالب( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه    فـ)أخَذ( فعل ماٍض، مبني عىل:  الكتاَب(  الطالب    )أخذ 

 مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. الضمة الظاهرة، و)الكتاَب(
 جميء الفعل )أخذ( تاًما، وليس ناقًصا؛ وهلذا رفع فاعاًل، ونصب مفعوالً. : الشاهد

 
  تام   ماضٍ   فعل(  عسى)و   استئنافّية،:  اوالو  ([216)   ]البقرة  ﴾َلُكمْ   َخرْيٌ   َوُهوَ   َشْيئاً   َتْكَرُهوا  َأنْ   َوَعَسى﴿

مبني و  األلف  عىل  املقدر  الفتح  عىل  جامد،   مضارع (  تكرهوا)و  ونصب،  مصدري  حرف(  أن)للتعذر، 
والواو  النون؛  حذف  نصبه  وعالمة  منصوب، اخلمسة،  األفعال  من  فاعل،  ألنه  رفع  حمل  يف  مبني    ضمري 

  منصوب،   به  مفعول (  شيئاً )و  . التامة  لـ)عسى(  فاعل  رفع  حمل  يف   "تكرهوا"  والفعل  أن   من   املؤول   واملصدر
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، 

  بالضمة   مرفوع  خرب  مبتدأ، و)خرٌي(  رفع  حمل  يف  الفتح  عىل  مبني  منفصل  ضمري  و)هو(  حالّية،:  والواو 
 بـ)خري(.  متعلقان وجمرور جار و)لكم( الظاهرة، 

 ناقًصا؛ وهلذا رفع فاعاًل، ونصب مفعوالً. جميء الفعل عسى تاًما، وليس : الشاهد

 

 .هات من عندك مجلة تبدأ بـالفعل )أخذ( تامًا وليس ناقصاً 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : (وضع بجوارها عالمة ) عِّيِّ اْلملة التي ختلو من فعل ناقص فيام ييل -

 ( )   كادت الفتن تنال من عزيمتنا لوال صربنا وثقتنا بأنفسنا.-أ
وا عن احلرب.-ب  ( )    عسى املتحاربون أن يكفُّ
 ( )    عىل طالبه.رشع املُحارِضُ يف إلقاء درسه -ج
 ( )     كن عاملًِا ناطًقا أو مستمًعا واعًيا.-د

 

أفعال ناسخة، ناقصة تعمل عمل )كان( وأخواهتا، : كاد وأخواهتا أو )أفعاُل املقاَربِة(−
 فرتفع االسم وُيسمى اسمها، وتنصب اخلرب وُيسمى خربها. 

 كاد، أوشك، كرب هي أفعال تعني املقاربة.−

 )عسى( فعل يعني الرجاء، وإذا جاء يف كالم اهلل فهو يفيد التحقق.−

فعال فهي جامدة )كاد، أوشك، جعل، طفق( تعمل يف املضارع واملايض، أما باقي األ−
 ال تعمل إال يف املايض.

َتتلف كاد وأخواهتا عن )كان( بأن خربها ال يكون إال مجلة فعلية، فعلها مضارع −
 .بدوهنا أو( أنْ ) مع ،-غالباً –وفاعله مسترت 

 يكثر اقرتان الفعل املضارع بـ)أن( مع )أوشك، وعسى(.−

 يقل اقرتان الفعل املضارع بـ )أن( مع كاد.−

 ينعدم اقرتان الفعل املضارع بـ )أن( مع أفعال الرشوع.−
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(: وهي : وأخواهتا إن ( )إنَّ ( و)َأنَّ ( و)َلكِنَّ  و)لَعّل(.  و)ليت( و)كأنَّ

 ، وُيسمى خربها. وترفع اخلربوُيسمى اسمها،  ،تنصب االسم: إّن وأخواهتا 

نصبه  [173:  البقرة]   ﴾َرِحيمٌ   َغُفورٌ   اهللََّ  إِنَّ ﴿:  نحو(  إنَّ ) :   .1 وعالمة  منصوب  )إّن(  اسم  فـ)اهللَ(   .
 الظاهرة عىل آخره.الفتحة الظاهرة عىل آخره، و)غفوٌر( خرب )إّن( مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

اٌب  اهللََّ  َوَأنَّ ﴿: نحو  (أنَّ ) .2  [. 10: النور ]  ﴾َحكِيمٌ  َتوَّ
   [.43: األنفال] ﴾َسلَّمَ   اهللََّ َوَلكِنَّ ﴿: نحو ( لكنَّ ) . 3

ُمْ ﴿ :  نحو (  كأنَّ ) . 4 م50:  املدثر]  ﴾ُمْسَتنِْفَرةٌ   مُحُرٌ   َكَأهنَّ حرف نصب من  :  الكاف للتشبيه، وأنَّ :  [. كأهنَّ
وعالمة رفعه    مرفوع  "كأنَّ   "خرب    :  (مُحُرٌ ، وامليم للجمع،  و)املشبهة بالفعل, واهلاء اسمها حرف  األ

 الظاهرة عىل آخره.  الضمة

 [.26: يس] ﴾َيْعَلُمونَ  َقْوِمي َيا َلْيَت ﴿: نحو( َلْيَت ) .5
اَعةَ  َلَعلَّ ﴿  :نحو( َلَعلَّ ) .6  [. 17: الشورى] ﴾َقِريٌب  السَّ
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(1) 

ى ،  هذه األدوات كلها حروف   - 1 ْفعِ   يف   للِفْعلِ   ُمشاهبةٍ   من   هلا   ملا   ؛ ( بالِفْعلِ   املشبََّهةَ   احلروَف )   وُتسمَّ  . والنَّْصِب   الرَّ
نَا  إِن  ﴿:  نحو   ،جمروراا   أو  ظرفاا   كان  إِن  إل  السم  عىل  اخلَّب  فيهن  يتقدم  ل  -2 َكالا   َلَديج :  [12:  املزمل]  ﴾َأنج

(  نا)و مضاف، وهو  حمل نصب يف  السكون  عىل   مبني مكان  ظرف(  َلَدْينا) بالفعل، و مشبه  حرف ناسخ ( إِنَّ )
املقدم،   )إن(   خرب   رفع   حمل   يف   "لدينا "  اجلمله   وشبه   جر باإلضافة،  حمل  يف  السكون   عىل   مبني   متصل  ضمري

 

 (.110-109:  ( التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية )ص 1)

 

وأخواهتا(، و)إن وأخواهتا(. ما الفرق الذي يظهر لك بينهام من حيث تعرفت عىل كل من )كان 
 عمل كل منهام؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

( وأخواهتا  : معاين )إنر

: )إّن( بكرس اهلمزة، و)أّن( بفتحها، يدالن عىل التوكيد، ومعناه تقوية نسبة اخلرب للمبتدأ، نحو
االستدراك، وهو تعقيب الكالم : )إّن أباك حارض(، و)علمت أّن أباك مسافر(، بينام )لكّن( فمعناها

)حممد شجاع، لكّن صديقه جبان(، وايضا )كأّن( : يتوهم نفيه، نحوبنفي ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما 
طلب : )كأّن اجلاريَة بدٌر(، ومعنى)ليت( يفيد التمني، وهو: فهي يدل عىل تشبيه املبتدأ باخلرب، نحو

)ليت الشباَب عائٌد(، و)ليت البليَد ينجُح(، وتدل)لعل( عىل : املستحيل، أو ما فيه عرس، نحو
)لعل اهللَ : طلب األمر املحبوب، وال يكون إال يف املمكن نحو: قع، ومعنى الرتجيالرتجي، أو التو

 (1) .)لعل العدَو قريٌب منا(: انتظار وقوع األمر املكروه يف ذاته، نحو: يرمُحني( ومعنى التوقع
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 مؤخر، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.   )إن(   اسم(  َأْنكااًل )املقدم[، و  )إن(   خرب   بمحذوف  ]أو متعلق
م: الشاهد  لكونه ظرفًا أو متعلقًا بالظرف.  )إّن( عىل اسمها؛  خرب تقدُّ

  كافة   إِنَّاَم()فـ:  [171:  النساء]   ﴾َواِحدٌ   إَِلهٌ   اهللَُّ  إِنَّاَم ﴿:  نحو  ،عملهن    بطل  )ما( احلرفية  هبن    اقرتنت  إن  -3
مرفوع وعالمة رفعه   خرب(  و)إِلهٌ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،    مبتدأ  اجلاللة  لفظ  ومكفوفة، و)اهللَُّ(

 صفة مرفوعة، وعالمة رفعها الضمة الظاهرة. (  واِحدٌ )و الضمة الظاهرة، 
 :  إعامهلا، وإمهاهلا: فيها األمران فيجوز )ليت( إاّل 

داا  َليجَتام):  تقوُل يف اإلعامل  حرف ناسخ، و)حممدًا( اسم ليت منصوب وعالمة نصبه  : ليتام: (حارِض   حمم 
 الفتحة الظاهرة، و)حارٌض( خرب ليت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

د    ليَتام):  وتقول يف اإلمهال رفعه  :  ليتام:  (حارِض    حمم  وعالمة  مرفوع،  مبتدأ  و)حممٌد(  ومكفوفة،  كافة 
 الضمة الظاهرة، و)حارٌض( خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

 
4- ) ، وشبهَ  مفرداا، ومجلةا : يكون وأخواهتا  خَّب )إنر  : مجلة   اسميةا وفعليةا

. )إّن( حرف ناسخ، و)اهلل( لفظ اجلاللة اسم إن  [115:  البقرة]  ﴾َعلِيمٌ   َواِسعٌ   اهللََّ  إِنَّ ﴿ :  نحو:  مفرداا 
الفتحة   الظاهرة، و)عليم( منصوب وعالمة نصبه    الظاهرة، )واسع( خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

 ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. خرب ثان مرفوع 
)إّن( حرف ناسخ، و)املُِجَد( اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :  نفَسه(  ينفعُ   املُِجدَ   )إن:  فعليةا   مجلةا 

 أدخل )ما( عىل )إّن( ثم اضبط اجلملة بالشكل.)إن الغيب هلل(.  -

.......................................................................................... 

 أدخل )إنام( عىل )اجلملة( ثم أعرهبا.)املؤمنون أخوة(.  -

........................................................................................ 

 



 ( (174 
 

الظاهرة، و)ينفُع( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره )هو(،  
مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، واهلاء ضمري مبني يف حمل : و)نفسه( نفس 

 نفَسه( يف حمل رفع خرب )إن(.  ، واجلملة الفعلية )ينفعُ جر مضاف إليه
نصبه  :  األدُب(   زينُته  الولدَ   )إن:  اسميةا   مجلةا  إن منصوب وعالمة  اسم  ناسخ، و)الولَد(  )إّن( حرف 

مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، واهلاء ضمري مبني  :  الفتحة الظاهرة، و)زينُته( زينة
 اف إليه، و)األدُب( خرب املبتدأ، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واجلملة االسمية )زينُتهيف حمل جر مض

 األدُب( يف حمل رفع خرب )إّن(. 

 
 :  وهو نوعان: مجلة   شبهَ 

)إّن( حرف ناسخ، و)احلياَء( اسم إّن منصوب وعالمة  :  اإليامِن(  من  احلياءَ   )إنّ :  ، نحو جار وجمرورأ(  
جر، حرف  و)من(  الظاهرة،  الفتحة  أو   نصبه  اجلملة  وشبه  الكرسة،  جره  وعالمة  جمرور  اسم  و)اإليامِن( 

 متعلق شبه اجلملة يف حمل رفع خرب )إّن(. 

اسم إّن منصوب وعالمة  )إّن( حرف ناسخ، و)احلكَم(  :  التجربِة(  بعدَ   احلكمَ   )إنّ :  نحو ظرف،  ب(  
نصبه الفتحة الظاهرة، و)بعد( ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، و)التجريِة(  

 مضاف إليه جمرور، وعالمة جره الكرسة، وشبه اجلملة أو متعلق شبه اجلملة يف حمل رفع خرب )إّن(. 

 
 

 

يقسم الطالب إىل ثالث جمموعات، ويطلب من كل جمموعة منهم أن ترضب مثاالً واحدًا لنوع 
 .واحد من أنواع خرب إنّ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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لِغي  ل   خَِّبها  أو (  إن  )  اسم   عىل   الال م  دخول    -5   الواو:  [3:  القلم]  ﴾أَلَْجًرا  َلَك   َوإِنَّ ﴿:  نحو   ،عَمَلها  ي 
بالفعل، و)لك( الالم حرف جر، و)الكاف( ضمري مبني يف حمل   ناسخ مشبه  حرف  و)إّن(  عطف،  حرف

  هي املزحلقة،: )إن( مقدم، و)ألجرًا( الالم  أو متعلق اجلار واملجرور يف حمل رفع خرب واملجرور  جر، واجلار 
 مؤخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. )إّن( اسم(  أجراً ) اإلعراِب، و من  هلا حملَّ   االبتداِء، ال المُ أو 

َفت  إذا  -  6 فِّ ام  َسَقطَ (  لكن)و (  إن)  خ    من  خمففة  )إْن( :  [63:  طه]   ﴾ َلَساِحَرانِ   َهَذانِ   إِنج ﴿ :  نحو   ، عمل ه 
  من  واملخففة  النافية  )إن(  بني  الفارقة  والالم  مبتدأ،  رفع  حمل  يف  للمثنى  إشارة  اسم  مهملة، و)هذان(  الثقيلة

 هذان مرفوع، وعالمة رفعه األلف؛ ألنه مثنى.   خرب الثقيلة، و)ساحران(
ونَ   َلكِنِ ﴿:  ونحو اِسخ  ال   استدراك،  حرف(  لكن) :  [162:  النساء ]  ﴾ الجِعلجمِ   يِف   الر    له،   عمل   خمفف 

ألنه مجع مذكر سامل،    الواو؛  الرفع  وعالمة   مرفوع،  مبتدأ(  الراسخون )و  الساكنني،   اللتقاء   بالكرس  وُحّرك
و)العلم  يف()و جر،  واملجرور(  حرف  واجلار  الظاهرة،  الكرسة  جره  وعالمة  جمرور،   متعّلقان  اسم 
 . «ُيْؤِمنُونَ »، وخرب )الراسخون( اجلملة التالية يف اآلية، وهي (الراسخون)بـ

 
 
 
 

 

 .اسمية لـ )إّن(هات من عندك مجلة حتتوي عىل خرب مجلة 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : أخواهتا بإنر أو إحدى أخواهتا مع ضبط كل من املبتدأ واخلَّب فيام ييلاستبدل كان أو إحدى 

 كان العامل نشيطًا / أصبح اإليامن ييضء القلوب / ظلت األخالق دعوهتا قائمة

................................................................................................
................................................................................................ 

 

( : هي: حروف إّن وأخواهتا .1 ( و)َأنَّ ( و)ليت( و)لَعّل(.)إنَّ ( و)كأنَّ  و)َلكِنَّ

 تنصب االسم، وُيسمى اسمها، وترفع اخلرب، وُيسمى خربها.: عمل )إّن( وأخواهتا .2

ى )احلروَف املشبََّهَة بالِفْعِل(. .3  إّن وأخواهتا كلها حروف، وُتسمَّ

 ال يتقدم يف إّن وأخواهتا اخلرُب عىل االسم، إال إِن كان ظرفًا أو جمرورًا.  .4

5.  .  إن اقرتنت بإّن أو إحدى أخواهتا )ما( احلرفية بطل عملهنَّ

 مفردًا، أو مجلة فعلية أو مجلة اسمية، أو شبه مجلة. : خرب )إّن( وأخواهتا يكون .6

( أو خرِبها ال .7   ُيلِغي عَمَلها.دخوُل الاّلم عىل اسم )إنَّ

َفت )إن( و)لكن( َسَقَط عمُلُهام. .8  إذا ُخفِّ
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 ) َذ،  وَوَجَد، وَرَأى، وَعلَِم، وَزَعَم، وَخاَل، وَجَعَل، َحِسَب،: وهي: وأخواهتا )ظن  َ  وجعل، وسمع.  واخت 

(  واخلرب  القسم الرابع من نواسخ املبتدأ   عىل   تدخل  العمل، وهي   يف   نظائرها:  أي  وأخواهتا،   هو )ظنَّ
 ثاٍن.  مفعول  وللخرب أول،  مفعول: للمبتدأ ويقال مجيعًا، فتنصبهام واخلرب  املبتدأ

ظن :  صديقاا(   حممداا   )ظننت  :  نحو   )ظننُت( :  األول  السكون  :  فـ)ظننُت(  عىل  مبني  ناسخ،  ماٍض،  فعل 
ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)حممدًا( مفعول به أول منصوب، وعالمة نصبه  :  التصاله بتاء الفاعل، والتاء 

 الفتحة الظاهرة عىل آخره، و)صديقًا( مفعول به ثاٍن منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  
حسب  . نافعاا(  املاَل   )حسبت  :  نحو  )حسبُت(:  الثاين عىل  :  فـ)حسبُت(  مبني  ناسخ،  ماٍض،  فعل 

والتاء  الفاعل،  بتاء  أول منصوب،  :  السكون التصاله  به  مفعول  و)املاَل(  فاعل،  رفع  يف حمل  مبني  ضمري 
الظاهرة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره، و)نافعًا( مفعول به ثاٍن منصوب، وعالمة نصبه الفتحة  

 عىل آخره. وعىل هذا ِقْس بقية األمثلة. 
 . جريئًا( بكراً  )زعمُت : نحو  )زعمُت(: الرابع  . مثمرًة( احلديقةَ  )خلُت : نحو )ِخلُت(: الثالث

 .منجيًا(   الصدَق   )علمُت :  نحو  )علمُت(:  السادس   . مفلحًا(  إبراهيمَ  )رأيُت : نحو )رأيُت(: اخلامس
 . صديقًا(  حممداً  )اَتذُت : نحو )اَتذُت( : الثامن .(الباَب مفتوًحا   )وجدت:  نحو )وجدُت(: السابع
 . يقرأ(  خليالً  )سمعُت : نحو )سمعُت( : العارش  . خامتًا( الذهَب  )جعلُت :  نحو )جعلُت(: التاسع
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( وأخواهتا كلها -1    أفعال. ألفاظ )ظنر
( وأخواهتا مجيعها مترصفة، أي -2   الفاعل،   واسم   واألمر،  واملضارع،  يأيت منها )املايض،:  أفعال )ظنر

 :  واملصدر(، ومثال ذلك املفعول، واسم 
 : قائاًم( زيداً  )ظننُت : الفعل املايض، نحو •

   َعِمَل الفعل )ظن( فنصب املفعول األول )زيدًا( واملفعول الثاين )قائاًم( وهو بصيغة املايض.: الشاهد
 : قائاًم( زيداً  )أظنُّ : الفعل املضارع، نحو •

( فنصب املفعول األول )زيدًا( واملفعول الثاين )قائاًم( وهو بصيغة املضارع.:  الشاهد  َعِمَل الفعل )أظنُّ
 :  قائاًم(  زيداً  )ُظنَّ : فعل األمر، نحو •

( فنصب املفعول األول )زيدًا( واملفعول الثاين )قائاًم( وهو بصيغة األمر. : الشاهد  َعِمَل الفعل )ُظنَّ
 : قائاًم( زيداً   ظانٌّ  )أنا: الفاعل، نحو اسم •

 

 .هات من القرآن الكريم مثاالً واحدًا عىل )ظن( أو إحدى أخواهتا
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

)ظننت، : أربعة أفعالمنها ما يفيد ترجيح وقوع اخلرب، وهو : معاين أفعال )ظّن( وأخواهتا
)رأيت، : حسبت، خلت، زعمت(، ومنها ميفيد اليقني، وحتقيق وقوع اخلرب، وهو ثالثة أفعال، وهي

وعلمت، ووجدت(، ومنها ما يفيد التصيري واالنتقال، وهو فعالن )اَتذت، جعلت(، ومنها ما يفيد 
 .النسبة يف السمع، وهو فعل واحد، وهو )سمعُت(
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( فنصب املفعول األول )زيدًا( واملفعول الثاين )قائاًم( وهو بصيغة اسم : الشاهد  الفاعل. َعِمَل )ظانٌّ
 : قائاًم( أبوه  مظنونٌ  )زيدٌ : املفعول، نحو اسم •

اسم  :  الشاهد بصيغة  وهو  )قائاًم(  الثاين  واملفعول  )زيدًا(  األول  املفعول  فنصب  )مظنوٌن(  َعِمَل 
 املفعول.

 : قائاًم( زيداً  ظنِّك من  )عجبت: املصدر، نحو •

 واملفعول الثاين )قائاًم( وهو بصيغة املصدر. َعِمَل )ظنِّك( فنصب املفعول األول )زيدًا( : الشاهد
جامدان،  ( وتعلَّم  هْب،)  الفعلني   عدا  ما • بخالف  لصيغة  ومالزمان  فهام  ظّن(،   األمر،  )أخوات 

(، و)تعلَّم( بمعنى: هْب( بمعنى)فـ  )اعلم(.  )ُظنَّ

 

نحومفرد  مفعول -1 (  زيداا   )ظننت  :  ،  ظن :  قائاما السكون  :  فـ)ظننُت(  عىل  مبني  ناسخ،  ماٍض،  فعل 
والتاء الفاعل،  بتاء  منصوب،  :  التصاله  أول  به  مفعول  و)زيدًا(  فاعل،  رفع  حمل  يف  مبني  ضمري 

الفتحة   ثاٍن منصوب، وعالمة نصبه  به  آخره، و)قائاًم( مفعول  الظاهرة عىل  الفتحة  وعالمة نصبه 
 الظاهرة عىل آخره.  

 اساًم مفردًا، وهو )قائاًم(.  (ظن)لـ الثاين جميء املفعول : الشاهد
 

د املفعولِّيأدخل عىل اْلمل السمية اآلتية فعالا من األفعال املتعدية ملفعولِّي، ثم   : حدِّ

 اهلل عليم بالصدور / الصالة نور / القرآن خري جليس / اإلسالم يدعو للعفة.

................................................................................................
................................................................................................ 
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فعل ماٍض، ناسخ، مبني عىل  :  فـ)ظننُت( ظن :  أخوه(  يقوم  زيداا   )ظننت  :  ، نحومجلة فعلية  مفعول -2
والتاء  الفاعل،  بتاء  التصاله  أول  :  السكون  به  مفعول  و)زيدًا(  فاعل،  رفع  حمل  يف  مبني  ضمري 

رفعه   وعالمة  مرفوع،  مضارع  فعل  و)يقوُم(  آخره،  عىل  الظاهرة  الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب، 
الظاهرة، و)أخوه( أخ  الواو ألنه من األسامء اخلمسة، وهو  :  والضمة  رفعه  فاعل مرفوع وعالمة 

يف حمل نصب مفعول    "أخوه   يقوم"مضاف، واهلاء ضمري مبني يف حمل جر باإلضافة، واجلملة الفعلية  
 ثاٍن لـ )ظن(. 

 . "أخوه يقوم"مجلة فعلية، وهي   (ظن)لـ الثاين جميء املفعول : الشاهد

 
فعل ماٍض، ناسخ، مبني عىل  :  فـ)ظننُت( ظن :  كثريون(  قومه  زيداا   )ظننت  :  ، نحو اسمية  مفعول مجلة -3

والتاء  الفاعل،  بتاء  التصاله  أول  :  السكون  به  مفعول  و)زيدًا(  فاعل،  رفع  حمل  يف  مبني  ضمري 
نصبه   وعالمة  الضمة  منصوب،  رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ  و)قوُمه(  آخره،  عىل  الظاهرة  الفتحة 

مرفوع   املبتدأ  خرب  و)كثريون(  باإلضافة،  جر  حمل  يف  مبني  ضمري  واهلاء  مضاف  وهو  الظاهرة، 
يف حمل نصب مفعول    "كثريون   قومه"وعالمة رفعه الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل، واجلملة االسمية  

 ثاٍن لـ )ظن(. 

 . "كثريون  قومه "مجلة اسمية، وهي   (ظن)لـ الثاين جميء املفعول : الشاهد
 

 

 .مثاالً عىل كون مفعول )ظن( مجلة فعليةهات من القرآن الكريم 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فعل ماٍض، ناسخ،  :  فـ)ظننُت( ظن:  الدار(  يف  زيداا   )ظننت  :  نحووجمرور(،    مجلة )جار  شبه  مفعول  -4

فاعل، و)زيدًا( مفعول به  ضمري مبني يف حمل رفع  :  مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء 
اسم جمرور   و)الدار(  جر،  حرف  آخره، و)يف(  الظاهرة عىل  الفتحة  نصبه  أول منصوب، وعالمة 

 يف حمل نصب مفعول ثاٍن لـ )ظن(.  "يف الدار "وعالمة جره الكرسة الظاهرة، وشبه اجلملة 

 شبه مجلة )جارًا وجمرورًا(.   (ظن)لـ الثاين جميء املفعول : الشاهد
فعل ماٍض، ناسخ، مبني  :  فـ)ظننُت( ظن:  اْلبل(  فوق  زيداا   )ظننت  : نحومجلة )ظرف(    شبه  مفعول -5

ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، و)زيدًا( مفعول به أول  :  عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء 
الظاهرة عىل آخره،   و)فوَق( ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه  منصوب، وعالمة نصبه الفتحة 

وشبه   الظاهرة،  الكرسة  وعالمة جره  جمرور  إليه  مضاف  و)اجلبل(  مضاف  وهو  الظاهرة،  الفتحة 
 يف حمل نصب مفعول به ثاٍن لـ )ظن(.  "فوق اجلبل"اجلملة 

 شبه مجلة )ظرفًا(.  (ظن)لـ الثاين جميء املفعول : الشاهد

 
 

 

 .هات من القرآن الكريم مثاالً عىل كون مفعول )ظن( مجلة اسمية
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 .مثاالً عىل كون مفعول )ظن( شبه مجلة )ظرفًا(هات من القرآن الكريم 
........................................................................................ 
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( وأخواهتا .1 هي القسم الرابع من نواسخ املبتدأ واخلرب، وهي تدخل عىل املبتدأ : )ظن 
 مفعول أول، وللخرب مفعول ثاٍن.: ويقال للمبتدأواخلرب فتنصبهام مجيعًا، 

( وأخواهتا عرشة .2 )ظننت، وحسبت، وِخلُت، وزعمت، : وهي: عدد أفعال )ظنر
 ورأيُت، وعلمُت، ووجدُت، واَتذُت، وجعلُت، وسمعُت(.

 )ظّن( وأخواهتا كلها أفعال.  .3

 املفعولني، أو أحدمها.ال بد ألفعال )ظّن( وأخواهتا من فاعل، وال ُيغني عنه وجود  .4

إِذا تقّدمت َهِذه اأْلَْفَعال مل يكن ُبد من إعامهلا، َفإِن توسطت َبني املُْْبَتَدأ َوَخربه، كنَت يِف  .5
رت اختري إلغاؤها، َوَجاز إعامهلا.  إعامهلا وإلغائها خُمرَّيًا، وإِن َتَأخَّ
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 :  يف اآليات التالياتاألفعال الناسخة  خَّب  دحدِّ : 1س

يَن َوُمنِذِرينَ ﴿: قوله تعاىل  – ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَُّ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ  .[213 :البقرة] ﴾َكاَن النَّاُس ُأمَّ

 [. 10 :القصص] ﴾َفاِرًغا ُموَسى  ُأمِّ  ُفَؤادُ  َوَأْصَبَح ﴿: َقوله تعاىل  –

ا  َوْجُههُ  َظلَّ ﴿: قوله تعاىل  –  .[58 : النحل] ﴾ ُمْسَودا

ِذينَ ﴿: قوله تعاىل  – ِمْ  َيبِيُتونَ  َوالَّ ًدا لَِرهبِّ  . [64 :الفرقان ]  ﴾َوِقَياًما ُسجَّ

اَلةِ  َوَأْوَصايِن  ُكنُْت   َما  َأْينَ  ُمَباَرًكا  َوَجَعَلنِي﴿: َقوله تعاىل  – َكاةِ  بِالصَّ  . [31 :مريم ]  ﴾َحياا ُدْمُت  َما  َوالزَّ

 :  عند نسخ مجلة )الفتح قريب( بالفعل الناسخ )أمسى( تكون اْلملة الصحيحة هي: 2س

 .................................................................................... 

 :  دخل كان أو إحدى أخواهتا التي تعمل بدون رشط يف اْلمل التاليةأ: 3س

 ( العلم مفتاح السعادة/ املاء جيري عذباً  /الثلج يتناثر  /الصحراء قاحلة )

 : دخل أخوات كان التي تعمل برشط عىل اْلمل اآلتيةأ : 4س

 ( القطيع يف احلقل /األرض خرضاء /احلر شديد )

 :   احلالة اإلعرابية لسم كان وأخواهتابِّير : 5س

 (حارسو املدرسة يف إجازةكان  /ا بات الضيف شبعانً  /ما زال التلميذان جمتهدين )

 :  الفعلية حول خَّب كان من صيغة املفرد إىل صيغة اْلملة: 6س

ما انفك    /ا ك ما دمت متكربً بُ صاحِ ال أُ  /للسفر    أصبحت السيارة معدةً  / امنهمرً كان املطر )
 ( مني املعلمون مكرّ 
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 : أعرب اْلمل اآلتية: 7س
 . أصبح أخوك ذا مهةٍ  /كانوا يسألون عن املهاجرين 

ب: 8س  : يىل فيام اخلطأ صوِّ
ظننت  الصادقني  علمت   رأيت  /  للتقدم  طريق  العمل  وجدت  /  متساح  املاء  يف   السابح  حمبوبان/ 

 خرياً  تلقى ,  اخلري يف تسع إن / جمتهدون املعلمني

 

 

 
 
 

  

 : ما ييل، ثم ضع ما ترسمه يف ملف إنجازكبالتعاون مع زمالئك، ارسم ثالثة رسوم شجرية لكل 

 .ظّن وأخواهتا  -  إّن وأخواهتا. -  كان وأخواهتا. -
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 :  املراجع الرئيسية

 هـ(.1393:  محمد محيي الدين عبد الحميد )ت  –التحفة السنية بشرح املقدمة اآلجرومية   .1
 علي الجارم، ومصطفى أمين.   -العربية  النحو الواضح في قواعد اللغة   .2
 . خالد عبد العزيز  -النحو التطبيقي   .3

 
 :  املراجع الثانوية   

 هـ(.720:  محمد بن حسن بن الصائغ )ت  -اللمحة في شرح امللحة   .1
 . هـ(1364:  مصطفى بن محمد سليم الغالييني )ت  -جامع الدروس العربية   .2

 
 :  املراجع اإللكترونية

 /http: //alnahw.com:  رابط  -موقع نحو دوت كوم   .1
 / http: //www.m-a-arabia.com/site:  رابط  -مجمع اللغة العربية على الشبكة العاملية   .2
 =http: //www.alfaseeh.com/vb/forumdisplay.php?f    :بطاالر   –شبكة الفصيح   .3

 

 
 
 

  



 ( (186 
 

  



((187 
 

 

 
 

 
 اهلل، ابن مالك، دار التعاون.ألفية ابن مالك، حممد بن عبد  -1
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن يوسف، أبو حممد، مجال الدين،   -2

 يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.: ابن هشام، املحقق
الدكتور حممد بن محود الدعجاين،  :  اهلل القيس، دراسة وحتقيقإيضاح شواهد اإليضاح، أبو عيل احلسن بن عبد   -3

 م. 1987 -هـ   1408دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
التحفة السنية رشح املقدمة اآلجرومية ملحمد حميي الدين عبد احلميد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،   -4

 م.2007هـ  1428دولة قطر،  
  1414،  28س العربية، الغالييني، مصطفى بن حممد سليم، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، طجامع الدرو -5

 م. 1993  -هـ 
حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق  :  حممد بن إسامعيل، أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، ت  صحيح البخاري، -6

 هـ. 1422األوىل، : بعةالنجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الط
 الرابعة.  : اخلصائص، ألب الفتح عثامن بن جني املوصيل، اهليئة املرصية العامة للكتاب، الطبعة -7
الَقْيس، بن حجر بن احلارث الكندي، ت -8 اْمُرُؤ  القيس،  الرمحن املصطاوي، دار املعرفة  :  ديوان امرئ    – عبد 

 . م2004  - هـ 1425 ،2ط بريوت،
  1لبنان، ط -األشموين أللفية ابن مالك، األُْشُموين، عيل بن حممد بن عيسى، دار الكتب العلمية بريوترشح  -9

 م. 1998  -هـ1419
: رشح الكافية الشافية، مجال الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين، حققه وقدم له -10

ال مركز  القرى،  أم  جامعة  هريدي،  أمحد  املنعم  الرشيعة  عبد  كلية  اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمي  بحث 
 م. 1982  -هـ   1402األوىل، : والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة، الطبعة
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مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري،  :  رشح ديوان املتنبي، العكربي، عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل، ت -11
 وعبد احلفيظ شلبي، دار املعرفة، بريوت.

الذهب يف معرفة كالم العرب، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن يوسف، أبو حممد،    رشح شذور -12
 عبد الغني الدقر، الرشكة املتحدة للتوزيع، سوريا.: مجال الدين، ابن هشام، املحقق

القزويني   -13 زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  كالمها،  يف  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  يف  الصاحبي 
ـ 1418األوىل :  حممد عيل بيضون، الطبعة: ازي، أبو احلسني، النارشالر  م. 1997-ه

 م. 1980،  1السيد إبراهيم حممد، دار األندلس، ط:  رضائر الشعر، ابن عصفور، عيل بن مؤمن بن حممد، ت -14
ت -15 ِسباع،  بن  حسن  بن  حممد  الصائغ،  ابن  امللحة،  رشح  يف  عامدة  :  اللمحة  الصاعدي،  سامل  بن  إبراهيم 

 م.  2004هـ/ 1424،  1ث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، السعودية، طالبح
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، مسلم بن احلجاج، أبو احلسن القشريي النيسابوري، تصحيح مسلم -16

 الرتاث العرب، بريوت.
لكربى«، العيني، بدر الدين حممود  املقاصد النحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية، املشهور بـ»رشح الشواهد ا  -17

 م.   2010  - هـ    1431،  1أ. د. عيل حممد فاخر، وآخرين، دار السالم، القاهرة، ط :  بن أمحد بن موسى، ت 
 هـ. 1440  4النحو التطبيقي، خالد عبد العزيز، دار اللؤلؤة املنصورة، مرص،  ط  -18
نحو مري = مبادئ قواعد اللغة العربية، سيد مري رشيف، عيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسيني اجلرجاين،   -19

 م. 1987هـ =  1408،  1مكتبة الفيصل، شاهي جامع مسجد ماركيت، أندرقلعة، شيتاغونغ، ط
والوثائق   -20 الكتب  دار  حممد،  بن  الوهاب  عبد  بن  أمحد  النويري،  األدب،  فنون  يف  األرب  القومية،  هناية 

 . ـه  1423،  1القاهرة، ط 
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 الصفحة الموضوع

 7 مقدمة املقرر
 9 ُمرجات تعلم املقرر العامة / مفردات املقرر

 10   مدخل إىل علم النحو :الوحدة األوىل 

 مفهوم علم النحو لغة واصطالحا.  :األول  املوضوع
 . أمهية وثمرة دراسة علم النحو :املوضوع الثاين 

 . مصادر علم النحو وحكم تعلمه :الثالث املوضوع
 . تاريخ نشأة علم النحو :املوضوع الرابع 

 .موضوع علم النحو وسبب تسميته :املوضوع اخلامس
 . أهم املؤلفات يف علم النحو  :السادساملوضوع 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

 20  الكالم وأقسامه :الوحدة الثانية

 .مفهوم الكلمة والكالم والكلم  :األول  املوضوع
 . أقسام الكلمة :املوضوع الثاين 

22 
26 
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 48 اإلعراب والبناء: الوحدة الثالثة 
 . اإلعراب :األول  املوضوع

 . البناء وألقابه :املوضوع الثاين 
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