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المقّدمة
الحمد لله رّب العاملني، وصىّل الله عىل سيّدنا محّمد وآله الطاهرين، وبعد. 

ال شّك يف أّن اللغَة العربيَّة هي من أبرز اللغات اإلنسانيّة يف العامل، وهي تحظى بأهّمية 

خاّصة؛ ذلك أنّها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم عىل الرسول األعظم محّمد P، األمر 

الذي جعلها تحوز قداسة خاّصة يف قلوب املسلمني.

ومن جملة العلوم التي تُدرّس يف اللغة العربيّة وأبرزها، علم النحو. وهو علم يُعنى 

بدراسة العالقات القامئة بني مكّونات الجمل وقواعد اإلعراب. لذا، يُسّمى أيضاً بعلم اإلعراب، 

فهو يبحث عن أحوال أواخر الكلامت بعد تركيبها، وعن مواقع املفردات يف الجملة، وصوغ 

الجملة من املفردات عىل مقتىض الكالم العريّب الصحيح.

وقد كرثت الكتب والتصنيفات يف هذا العلم وغريه من علوم اللغة العربيّة، يف القديم 

الرشائح  احتياجات  تلبّي  وال  محدودة،  التعليميّة  النحويّة  الكتب  بقيت  لكن  والحديث، 

واملستويات التعليمية كلّها. ولذا، اعتمدت املدارس الدينيّة والحوزات العلميّة عىل الكتب 

القدمية واملنظومة يف النحو والرصف. 

ونحن يف مركز املعارف للتأليف والتحقيق، ويف سبيل تسهيل دراسة هذا العلم والرتغيب فيه، 

أخذنا عىل عاتقنا إعداد سلسلة كتب تعليميّة نحويّة ميّسة، إىل جانب كتبنا اللغويّة األخرى.

وما مييّز هذه السلسلة، أنّها تجمع إىل املنهجيّة املنظّمة، دقّة املضمون وسالسة العبارة، 

وكرثة التطبيقات داخل الدرس، إضافة إىل التامرين والتطبيقات نهاية كّل درس، ما يضمن 

فهم القاعدة والتطبيق معاً. وهذا هو الجزء األّول من هذه السلسلة، آملني التوفيق إلنجاز 

باقي أجزائها، وعىل الله نتوكّل وبه نستعني.

والحمد لله رّب العاملني
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مدخل 

علم النحو





تعليفه وفائقته

الَقصُد والطَِّريُق، يكون  العريّب. والنَّْحُو:  الكالم  إِعراب  »النَّْحُو:  العرب:  جاء يف لسان 

ظرفاً ويكون اسامً، نَحاه يَْنُحوه ويَْنحاه نَْحواً وانْتَحاه، ونَْحُو العربيّة منه، إِّنا هو انِتحاء 

َسْمِت كالم العرب يف ترََصُّفه من إِعراب وغريه، كالتثنية والجمع والتحقري والتكبري واإلِضافة 

والنسب وغري ذلك، ليَلَْحق َمن ليس من أَهل اللغة العربية بأَهلها يف الفصاحة فيَنِطق 

بها، وإِن مل يكن منهم، أَو إِن َشذَّ بعضهم عنها رُدَّ به إِليها. وهو يف األَصل مصدر شائع، أَي 

نََحْوُت نَْحواً كقولك قََصْدت قَْصداً، ثّم ُخّص به انِْتحاء هذا الَقبيل من العلم«))).

وتكمن فائدة هذا العلم يف صون اللسان عن الخطأ يف الكالم، واالستعانة به عىل فهم 

.R واألمئّة املعصومني ،P كالم الله تعاىل، وكالم رسول الله

نشأة علم لاّسي

إّن أّول من وضع علم النحو هو أبو األسود الدؤيّل، ظامل بن عمرو، وقيل: إنّه أخذه 

عن أمري املؤمنني عيّل Q. فقد ُروي يف نشأة هذا العلم: »عن أيب القاسم الزّجاّجي 

يف أماليه، حّدثنا أبو جعفر محّمد بن رستم الطربّي، حّدثنا أبو حاتم السجستايّن، حّدثني 

يعقوب بن إسحاق الحرضمّي، حّدثنا سعيد بن مسلم الباهيّل، حّدثنا أيب عن جّدي عن أيب 

األسود الدؤيّل، أو قال: عن جّدي أيب األسود، عن أبيه، قال: دخلت عىل أمري املؤمنني عيّل 

بن أيب طالب Q، فرأيته مطرقاً مفّكرا، فقلت: فيَم تفّكر يا أمري املؤمنني؟ قال: »إّن 

سمعت ببلدكم هذا لحناً، فأردت أن أصنع كتاباً يف أصول العربّية«. فقلت: إن فعلت 

هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة. ثّم أتيته بعد ثالث، فألقى إيّل صحيفة فيها: »بسم 

الله الرحمن الرحيم، الكلمة اسم وفعل وحرف؛ فاالسم ما أنبأ عن املسّمى، والفعل ما 

)))  ابن منظور، لسان العرب، نرش أدب الحوزة، 1405هـ، ال.ط، ج15، ص310.
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أنبأ عن حركة املسّمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم وال فعل«. ثّم قال: »تتّبعه، 

وزد فيه ما وقع لك. واعلم يا أبا األسود أّن األشياء ثالثة: ظاهر، ومضمر، ويشء ليس 

بظاهر وال مضمر، وإّنا يتفاضل العلامء يف معرفة ما ليس بظاهر وال مضمر«. قال أبو 

األسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها: 

إّن وأّن وليت ولعّل وكأّن، ومل أذكر »لكّن«، فقال يل: »لَِم تركتها؟« فقلت: مل أحسبها منها، 

فقال: »بل هي منها، فزدها فيها«))).

م لاّسي
ن
ا تعل ون أه ن

بهذه  اإلملام  أراد  ملن  أساس  وتعلّمه  كربى،  أهّميّة  العربيّة  اللغة  يف  النحو  لعلم  إّن 

كّل  ووظيفة  الكلامت،  ومواضع  الجمل،  تكوين  أساليب  يحّدد  فهو  بها؛  واإلحاطة  اللغة 

منها. إضافة إىل ذلك، فإنّه يعمل عىل تحديد الخصائص النحويّة، مثل: االبتداء، والفاعليّة، 

واملفعوليّة، أو األحكام النحويّة، مثل: التقديم، والتأخري، واإلعراب، والبناء، التي اكتسبتها 

الكلمة من موضعها أو حركتها أو مكانها يف الجملة. لذا، فإّن النحو هو الذي ميّكن من فهم 

الكالم بحسب موقعيّته. أّما اإلعراب، فهو أمارة من أمارات الداللة عىل املوقعيّة، بحيث مُييّز 

بني املسند واملسند إليه، والفاعل واملفعول، وغريها الكثري من القواعد التي بإهاملها ينقلب 

معنى الجملة بأكمله. كام أّن له دوراً كبرياً يف فهم جميع اآليات القرآنيّة والنصوص الرشعيّة 

التي وردت عن املعصومني األطهار R، وميّكن املتكلّم من التخلّص من اللحن والتكلّم 

بلغة سليمة وصحيحة، األمر الذي يؤّدي إىل استقامة اللسان أثناء الحديث والقراءة.

وقد قال إمام النحو ابن مالك يف الكافية الشافية يف النحو:

األلسنة صـــالح  فالنحو  ــد،  ــع سنةوب يف  سناه  تعدم  إن  والنفس 

ــاين ــع ــب امل ــج ــه انــكــشــاف ح ــانبـ ــ إذع ذا  املــفــهــوم  ــوة  ــلـ وجـ

)))  السيوطّي، جالل الدين، تاريخ الخلفاء، تحقيق لجنة من األدباء، بريوت، ال.ت، ال.ط، ص199.
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أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يفهم املقصود من الجملة املفيدة.

2.  يستطيع صياغة جملة مفيدة.

3. يدرك كيفّية ترتيب أجزاء الجملة.

4. يتعرّف إىل أنواع الكلمة، وميّيز بينها.

5. يتذّوق الناحية الجاملّية للجمل املعرّبة.

الجملُة المفيدُة وأجزاُؤَها

الدرس األّول





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

بعَث اللُه الرسَلاإلسالُم ديٌن

جاَء محّمٌد P بالقرآِنمحّمٌد P رسوٌل

يتوُب اللُه عىل املذنِبعيلٌّ Q إماٌم

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). تأّمل الرتكيب األّول والثاين والثالث، ممَّ يتأّلف؟ يتأّلف من كلمتني: »اإلسالم« و »دين«، 

« و»إمام«. »محّمد« و»رسول«، »عيلٌّ

2. إذا أُخذت الكلمة األوىل وحدها، أو الثانية، هل تفيد معنًى للتخاطب؟ كاّل.

كاماًل،  معنًى  نفهم  األخرى؟  إىل  الكلمتني  هاتني  إحدى  ضّم  عند  نستفيده  الذي  ما   .3

ونستفيد فائدة تاّمة، وهي اّتصاف اإلسالم بالدين.

4. عالَم تدلُّ كلُّ مفردة من الكلامت؟ تدلُّ عىل معنًى معنّي؛ »محّمد وعيّل«، وهام اسام 

علم، »اإلسالم« اسم لرسالة إلهّية...، »رسول« اسم ملبعوث من جهة معّينة إىل جهٍة 

أخرى... وهكذا.

5. ماذا نسّمي الكلمة التي توضع ملعَنى معنّي؟ اساًم.
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ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). تأّمل الرتكيب األّول والثاين والثالث، ممَّ يتأّلف؟ يتأّلف من أكرث من كلمتني.

2. إذا أُخذت كلُّ كلمٍة عىل حدة، هل تفيد معنًى للتخاطب؟ كاّل.

3. ما الذي استفدناه من ضّم هذه الكلامت بعضها إىل بعض؟ استفدنا معنًى كاماًل. 

زمٍن خاّص،  فعٍل يف  تدلُّ عىل حصول  يتوُب؟  بعَث، جاء،  الكلامت:  تدلُّ هذه  4. عالَم 

فكلمة »بعث« تدّل عىل حصول البعث يف الزمن املايض، وكلمة »يتوب« تدّل عىل 

حصول فعل التوبة يف الزمن الحارض أو اآليت...

5. ماذا نسّمي الكلمة التي تدّل عىل حصول أمر ما يف زمن معنّي؟ فعاًل.

6. انطق هذه الكلامت وحدها: الباء )بالقرآن)، عىل )عىل املذنب)، هل تفهم لها معنى 

كاماًل؟ كاّل.

7. إذا نطقنا بها يف جملتها: يتوب الله عىل املذنب، جاء محّمد P بالقرآن، ماذا الذي 

يتغرّي؟ يظهر املعنى كاماًل.

8. ماذا نسّمي الكلمة التي ال يظهر معناها كاماًل إال مع غريها؟ حرفاً.

االستنتاج

). إّن الرتكيَب الذي يفيد فائدًة تاّمًة ُيسّمى جملًة مفيدًة، وُيسّمى أيضاً كالماً.

2. الجملة املفيدة قد ترتّكب من كلمتني، وقد ترتّكب من أكرث من كلمتني، وكلُّ كلمة فيها 

ُتعّد جزءاً منها.

3. الكلمُة ثالثُة أنواع: اسم، وفعل، وحرف.

الصالة،  الدين،  نحو:  بزمن،  مقيّد  غري  تاّم  معنى  عىل  يدلُّ  لفٍظ  كلُّ  هو  االسُم:   -

حسن...

الفعُل: هو كلُّ لفٍظ يدّل عىل حدٍث أو حالة وقعت يف زمٍن معنّي، نحو: صىّل،   -

يصوم، اسَع...

الحرف: هو كلُّ لفٍظ ال يظهر معناه كامالً إاّل مع غريه، نحو: يف، عن، عىل...  -
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 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

 

تركيب يفيد فائدًة تامًة

اسم

الدين 
الصالة 
حسن 

فعل

صّلى 

يحّج 

ُصْم

حرف

في 

عن 

على

الجملة المفيدة 

الكلمة 

الجملة المفيدة وأجزاؤها
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

مّيِز الجمَل املفيدَة يف الرتاكيِب اآلتيِة:. 1

  ........................................................................................................................................................................................................ الكعبُة الرشيفُة 

يحجُّ الناُس .......................................................................................................................................................................................................................  

عنواُن صحيفِة املؤمِن ......................................................................................................................................................................................  

ليَت املذنَب ...................................................................................................................................................................................................................  

ضْع كلَّ كلمٍة من الكلامِت اآلتيِة يف جملٍة مفيدٍة:. 2

................................................................................................................................................................................................................................................... الحّج: 

الراية: ...................................................................................................................................................................................................................................................

الجهاد: ...............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... :Q الحسني

الجّنة: ..................................................................................................................................................................................................................................................

صىّل: .....................................................................................................................................................................................................................................................

أهدى: .................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ يعاون: 
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اقرأِ الجمَل اآلتيَة، ومّيْز بنَي األسامِء واألفعاِل والحروِف:. 3

الحروفاألفعالاألسامءالجملة

غادر النبّي محّمد P مّكة إىل املدينة

عنّي النبّي محّمٌد P أسامة بن زيد قائداً عىل الجيش

القرآُن ربيع القلوب

الشهداء سادة القافلة

َنرَصَ الله املجاهدين

ألّْف ثالَث جمٍل، تتكّوُن األوىل من فعٍل واسٍم، والثانيُة مْن اسمني، والثالثُة مْن . 4

فعٍل واسٍم وحرٍف:

الجملة األوىل: ...................................................................................................................................................................................................   -

الجملة الثانية: .................................................................................................................................................................................................   -

الجملة الثالثة: .................................................................................................................................................................................................   -
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  ولاه لا

م
ا  لافعلوج

م
لاه لا

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

الدرس الثاني

ُة   الجملُة الفعليَّ

والجملُة االسميَُّة

). يعرف املقصود من الجملة الفعلّية، ومّم ترتّكب.

2. يعرف املقصود من الجملة االسمّية، ومّم ترتّكب.

إىل  الفعلّية  الجملة  تحويل  كيفّية  إىل  يتعرّف   .3

جملة اسمّية.

4. ميّيز الجملة الفعلّية من الجملة االسمّية.

5. يركِّب جماًل فعلّية مراعياً رشوط تركيبها.

6. يركِّب جماًل اسمّية مراعياً رشوط تركيبها.





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

 محّمٌد P رسوُل اللِه فاَز املجاهُد يف سبيِل اللِه

 املهديُّ إماُم زمانَِنا نزَل الوحُي عىل رسوِل اللِه P يف غاِر حراَء

 فاطمُة سيّدُة نساِء العاملنَي أحيا اللُه األّمَة باإلسالِم

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). ما هَو الركُن األّوُل يف كلِّ جملٍة منها؟ )فاَز - نزَل - أحيا)، وكلُّ كلمٍة منها هَي فعٌل.

2. ما هَو الركُن الثاين؟ )املجاهُد - الوحُي - اللُه)، وكلُّ اسٍم منها هَو فاعٌل.

ي الجملَة التي يكوُن الفعُل ركَنَها األّوَل؟ الجملَة الفعليََّة. 3. ماذا ُنسمِّ

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). ما هَو الركُن األّوُل يف كلِّ جملٍة منها؟ )محّمد - املهدّي - فاطمة)، وكلُّ كلمٍة منها هَي 

اسٌم، وُيسّمى مبتدأً.

2. ما هَو الركُن الثاين؟ )رسول - إمام - سّيدة)، وكلُّ كلمٍة منها هي اسٌم أيضاً، وُيسّمى 

خرباً.

ي الجملَة التي يكوُن االسُم ركَنَها األّوَل؟ الجملَة االسمّيَة. 3. ماذا ُنسمِّ



ل 24 لاّسي لا وحن

االستنتاج

شهِر  يف  املسلموَن  يصوُم  نحو:  األّوَل،  ركَنَها  الفعُل  يكوُن  التي  هَي  الفعلّيُة  الجملُة   .(

رمضاَن، يطلُب املؤمُن مرضاَة اللِه تعاىل.

2. ترتّكُب الجملُة الفعلّيُة من فعٍل وفاعٍل، أو من فعٍل ونائِب فاعٍل، وما يزيُد فيها ُيسّمى 

فضلًة.

3. الجملُة االسمّيُة هَي التي يكوُن االسُم ركَنَها األّوَل، نحو: الخلُق عياُل اللِه، عيلٌّ أمرُي 

املؤمننَي.

4. ترتّكُب الجملُة االسمّيُة من مبتدأ وخرب، وما يزيُد هَو فضلٌة.

فائدة: تحويل الجملة الفعلّية إىل اسمّية

مبتدأً،  نائبه  أو  الفاعِل  بجعِل  اسميٍّة،  جملٍة  إىل  الفعليِّة  الجملِة  تحويُل  ميكُن 

وإجراِء ما يلزُم من تغيرياٍت مناسبة، نحو:

   يتصّدُق املحسنوَن عىل املساكنِي  املحسنوَن يتصّدقوَن عىل املساكنِي

ُهدَي القوُم إىل الحّق  القوُم ُهُدوا إىل الحّق



25  
م
ا  لُة وج

م
 ولاه لا

م
ا  لافعلوج

م
لاه لا

 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

الجملة 

وأنواعها

الجملة الفعلّية 

ركنها األّول فعل 

الجملة االسمّية 

ركنها األّول اسم 

فعل + فاعل 

فعل + نائب فاعل 

مبتدأ + خبر 

جعل الفاعل أو نائبه مبتدأً التحويل من فعلّية إلى اسمّية



ل 26 لاّسي لا وحن

نموذٌج إعرابّي

﴿َخَتَم اللَُّه َعَل ُقلُوِبِهْم﴾

.ِ - ختَم: فعٌل ماٍض، مبنيٌّ عىل الفتحِة الظاهرِة عىل آخِر

. - اللُه: لفُظ الجاللِة، فاعُل )ختَم) مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضّمُة الظاهرُة عىل آخِر

، مبنيٌّ عىل السكوِن، ال محلَّ لُه مَن اإلعراِب. - عل: حرُف جرٍّ

، وهو مضاٌف.  ِ الكسُة الظاهرُة عىل آخِر - قلوِبهم: اسٌم مجروٌر بـِ )عىل)، وعالمُة جرِّ

الهاء: ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل الكِس، واقٌع يف محلِّ جرٍّ باإلضافِة. وامليُم للجمعِ.

﴿محّمٌد رسوُل اللِه﴾

. - محّمٌد: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخر

، وهو مضاف. - رسوُل: خرب )محّمد) مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخر

- اللِه: لفظ الجاللة، مضاف إليه مجرور، وعالمة جّر الكسة الظاهرة عىل آخره.



27  
م
ا  لُة وج

م
 ولاه لا

م
ا  لافعلوج

م
لاه لا

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

ميِِّز الُجَمَل الفعلّيَة مَن الُجَمِل االسمّيِة يف النصِّ اآليت:. 1

يف ليايل الشتاِء، تشتدُّ العواصُف، ويشتدُّ انهامُر املطِر، والعائلُة مجتمعٌة حوَل املدفأِة، 

وحبّاُت الكستناِء عىل سطحها... تستمُع العائلُة إىل حكاياِت الجّدِة، يأنُس األوالُد بصوتِها، 

واألهُل سعداُء بهذا االجتامِع الجميِل.

اسمّيةفعليةالجملة

يف ليايل الشتاِء

تشتدُّ العواصُف

ويشتدُّ انهامُر املطِر

والعائلُة مجتمعٌة حوَل املدفأِة

وحّباُت الكستناِء عىل سطحها

تستمُع العائلُة إىل حكاياِت الجّدِة

يأنُس األوالُد بصوِتها

واألهُل سعداُء بهذا االجتامِع الجميِل

حّوِل الُجَمَل الفعلّيَة إىل ُجمٍل اسمّيٍة، والُجمَل االسمّيَة إىل ُجمٍل فعلّيٍة:. 2

ـ صىّل حسنٌي يف املسجِد ......................................................................................................................................................................................... .

. ...................................................................................................................... ـ الصالُة عىل محّمٍد وآِل محّمٍد تهدُم الذنوَب 

. ................................................................................................................................................................... ـ يرابُط املجاهدوَن عىل الثغوِر 



ل 28 لاّسي لا وحن

داً نوَع الركِن يف ما يأيت:. 3 مّيِز األركاَن مَن الفضالِت، ُمحدِّ

الفضالتاألركانالجملة

الجهاُد باٌب من أبواِب الجّنِة، فتَحُه اللُه لخاّصِة أولياِئه

العلُم فريضٌة عىل كلِّ مسلٍم ومسلمٍة

يغضُب اللُه لغضِب فاطمَة

هاِت جملًة فعلّيًة وأخرى اسمّيًة:. 4

 ...................................................................................................................................................................................................................... ـ جملة فعلّية: 

ـ جملة اسمّية: ..................................................................................................................................................................................................................... 
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لم لالراعلا لم لاثمللا  ولا هلن لا هلن

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يتعرّف إىل الفعل املجرّد.

2. يفهم املقصود من الفعل الثاليّث املجرّد.

3. يفهم املقصود من الفعل الرباعّي املجرّد.

4. يعّدد أبواب املجرّد الثاليّث.

5. يعرف باب املجرّد الرباعّي.

6. ميّيز املجرّد الثاليّث من املجرّد الرباعّي.

 المجّرُد الثالثيُّ 

والمجّرُد الرباعيُّ

الدرس الثالث





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

دحرَج الالعبوَن الكرَةخرَج الحسنُي Q إىل كربالَء

طأمَن املقاوموَن الناَسرفَع املجاهُد الرايَة

زلزَل املجاهدوَن عروَش الطغاِةقتَل العدوُّ أطفالَنا

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخِرِج األفعاَل املذكورَة، واذكْر عدَد أحرِفَها. )خرَج - رفَع - قتَل)، ثالثة.

2. هل ميكُنَنا حذُف حرٍف من هذِه األفعاِل؟ علِّْل ذلَك. كاّل، ألّننا إذا حذْفَنا حرَف )الخاء) 

من )خرَج) مثاًل، ضاَع اللفُظ ومعناُه.

3. ماذا نسّمي الفعَل إذا كاَن عدُد أحرِفِه ثالثًة؟ الفعَل الثاليثَّ.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخِرِج األفعاَل املذكورَة، واذكْر عدَد أحرِفَها. )دحرَج - طأمَن -زلزَل)، أربعة.

2. هل ميكُنَنا حذُف حرٍف من هذِه األفعاِل؟ علِّْل ذلَك. كاّل، ألّننا إذا حذْفَنا حرَف )الطاء) 

من )طأمَن) مثاًل، ضاَع اللفُظ ومعناُه.

3. ماذا نسّمي الفعَل إذا كاَن عدُد أحرِفِه أربعًة؟ الفعَل الرباعّي.

4. ماذا نسّمي الفعَل الثاليثَّ أو الرباعيَّ إذا كانْت جميُع أحرِفِه أصلّيًة؟ الفعَل املجرّد.



ل 32 لاّسي لا وحن

االستنتاج

). الفعُل الثاليثُّ هَو كلُّ فعٍل يكون عدُد أحرِفِه األصلّيِة ثالثَة أحرٍف.

2. الفعُل الرباعيُّ هَو كلُّ فعٍل يكون عدُد أحرِفِه األصلّيِة أربعَة أحرٍف.

3. الفعُل املجرّد هَو الفعُل الذي تكوُن جميُع أحرِف ماضيِه أصلّيًة، وهو نوعان:

الثاليثُّ املجرّد، ووزنه فََعَل ، نحو: علِم، صرَب، سعى.

الرباعيُّ املجرّد، ووزنه فَْعلََل، نحو: قهقَه، وسوَس، بعرثَ.

فائدة: أبواب املجرّد الثاليّث

للفعِل الثاليثِّ املجرِّد ستُّة أبواٍب، تختلُف باختالِف حركِة »عني الفعل« بنَي املايض 

واملضارِع، هي:

يرِضبيفِعل: رَضبفَعل

ينرُصيفُعل: نرَصفَعل

يفَتحيفَعل: فَتحفَعل

يحِسبيفِعل: حِسبفِعل

يفَرحيفَعل: فِرحفِعل

يكرُميفُعل: كرُمفُعل



33 لم لالراعلا  لم لاثمللا ولا هلن لا هلن

فائدة: باب املجرّد الرباعّي

للفعِل الرباعيِّ املجرِّد باٌب واحٌد:

فَْعلََل  يَُفْعلُِل          طأَْمََن  يُطَْمِئُ           زَلْزََل  يُزَلْزُِل

فائدة: ميزان املجرّد الثاليّث واملجرّد الرباعّي

ميزاُن الفعِل:

املجرُّد الثاليثُّ: فََعَل )فاُء الفعِل، عنُي الفعِل، الُم الفعِل)، نحو: خرَج )الفاء: خ،   -

العني: ر، الالم: ج).

: فَْعلََل )فاُء الفعِل، عنُي الفعِل، الالم األوىل، الالم الثانية)، نحو:  املجرُّد الرباعيُّ  -

دحرَج )الفاء: د، العني: ح، الالم األوىل: ر، الالم الثانية: ج).



ل 34 لاّسي لا وحن

 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

نصَر - ينُصر ضرَب - يضرِب    أبواب الثالثّي

يحِسب   - فِرح - يفَرححِسب 

الفعل

 المجرّد 

طمأن - ُيطمِئن بابه 
رباعّي

فعلل: دحرج 
ثالثّي

فعل: صبر 

فَتح - يفَتح 

 
كرُم - يكرُم 



35 لم لالراعلا  لم لاثمللا ولا هلن لا هلن

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

عنّيِ املجرَّد الثاليثَّ واملجرَّد الرباعيَّ يف ما يأيت، محّدداً أوزانََها:. 1

الوزنمجرّد رباعيمجرّد ثاليثالكلمة

دحرَج

سأَل

جلَس

زغرَد

وسوَس

ترجَم

نزَل

زعزَع

بعرَثَ

هروَل

زعَم

فرقَع



ل 36 لاّسي لا وحن

بنّيْ حركَة العنِي يف مايض األفعاِل اآلتيِة ومضارِعَها:. 2

حركة العنياملضارعحركة العنياملايض

يزعمزعم

يسهرسهر

يصعبصعب

ينرشنرش

يلعبلعب

يجلسجلس

يذهبذهب

يغضبغضب

يقفوقف

يجمعجمع

يسأمسئم

يزعزعزعزع

يفخرفخر



لم لالراعلا  لم لاثمللا ولا هلن 37لا هلن

كْم صورًة للاميض إذا كاَن املضارُع مضموَم الثان؟ وكْم صورًة له إذا كاَن املضارُع . 3

مفتوَح الثان أو مكسورَه؟ أعِط أمثلًة لجميعِ ذلَك يف جملٍة تاّمة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  





39
 لاثمللم

م
لُيقلل

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يفهم املقصود من الفعل الثاليّث املزيد.

2. يدرك كيفّية صياغة الفعل الثاليّث املزيد بحرف 

واحد.

4. يرشح الفعل الثاليّث املزيد بحرفني، ويعطي أمثلة 

تطبيقّية عليه.

املزيد  الثاليّث  الفعل  تطبيقّية عىل  أمثلة  يصوغ   .5

بثالثة أحرف.

6. ميّيز الفعل املجرّد من الفعل املزيد بأنواعه الثالثة.

مزيداُت الثالثيِّ

الدرس الرابع





لأللثلا

املجموعة األوىل

كربالَءخرَج الحسنُي Q إىل كربالَء إىل  معُه  عيالَُه   Q الحسنُي  أخرَج 

فّهَم املقاوموَن العدوَّ الرسالَةفِهَم العدوُّ الرسالَة

قاتَل املجاهدوَن أعداَء اإلنسانيِّةقتَل العدوُّ أطفالَنا

املجموعة الثانية

انهزَم األعداُءهزَم املجاهدوَن األعداَء

ارتفَعِت الرايُةرفَع املجاهُد الرايَة

اخرّض النبُتخرِضَ النبُت

تضارَب الرجالِنرضَب الرجُل السارَق

تحّسَن الجوُّحُسَن الجوُّ

املجموعة الثالثة

استغفَر املذنُبغفَر اللُه للمذنِب

احدودَب الظهُرحُدَب الظهُر



ل 42 لاّسي لا وحن

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخِرِج األفعاَل املذكورَة، واذكْر عدَد أحرِفَها. )خرَج - فهَم - قتَل)، ثالثة.

2. ماذا نسّمي الفعَل إذا كانْت جميُع أحرِفِه أصلّيًة؟ الفعَل املجرَّد.

َم - قاتَل). 3. استخرْج أفعاَل القسِم الثاين. )أخرَج - فهَّ

الهمزُة  واحٌد:  حرٌف  فعٍل  كلِّ  عىل  ِزيَد  السابقِة؟  األفعاِل  وبنَي  بينَها  الفرُق  هَو  ما   .4

والتضعيُف واأللف.

5. ماذا نسّمي الفعَل الذي ُيزاُد عىل أحرِفِه األصلّيِة؟ الفعَل املزيد.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخِرِج األفعاَل املذكورَة، واذكْر عدَد أحرِفَها. )هزَم - رفَع - َخرِض - رضَب -  حُسن)، ثالثة.

2. استخرْج أفعاَل القسِم الثاين. )انهزَم - ارتفَع - اخرّض - تضارَب - تحّسَن).

3. ما هَو الفرُق بينَها وبنَي األفعاِل السابقِة؟ ِزيَد عىل كلِّ فعٍل حرفان: همزٌة ونوٌن، همزٌة 

وتاٌء، همزٌة وتضعيٌف، تاٌء وألٌف، تاٌء وتضعيٌف.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). استخِرِج األفعاَل املذكورَة، واذكْر عدَد أحرِفَها. )غفَر - حُدَب)، ثالثة.

2. استخرْج أفعاَل القسِم الثاين. )استغفَر - احدودَب).

3. ما هَو الفرُق بينَها وبنَي األفعاِل السابقِة؟ ِزيَد عىل كلِّ فعٍل ثالثُة أحرٍف: همزٌة وسنٌي 

وتاٌء، همزٌة وواٌو وتكراُر عنِي الفعِل.
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 لاثمللم

م
لُيقلل

االستنتاج

). الفعُل الثاليثُّ املزيُد هَو كلُّ فعٍل زيَد عىل أحرِفِه األصلّيِة حرٌف أو اثناِن أو ثالثة.

مزيٌد بحرٍف واحٍد، )الهمزُة: أفعل - أقبَل، أو التضعيُف: فّعل - قبََّل، أو األلُف:   -

فاعل - قابَل).

مزيٌد بحرفنِي، )الهمزُة والنوُن: انفعل - انقطَع، أو الهمزُة والتاُء: افتعل - احرتَق،   -

التاُء  أو  تقاطَع،   - تفاعل  واأللُف:  التاُء  أو  اصفّر،   - افعّل  والتضعيُف:  الهمزُة  أو 

والتضعيُف: تفّعل تقطّع).

والواُو  الهمزُة  استخرَج،   - استفعل  والتاُء:  والسنُي  )الهمزُة  أحرف،  بثالثة  مزيٌد   -

وتضعيف العني: افعوعل - اخشوشَن). 

فائدة: آلّية معرفة أصل الفعل املزيد

ليْك نعرَف أصَل الفعِل املزيِد نتّبُع الخطواِت اآلتيَة:

نحوُِّل الفعَل إىل صيغِة املايض: هَي تستغفُر  هَي استغفرَْت.  -  

نسنُد املايَض إىل ضمريِ الغائِب: هَو استغفَر.  -  

ليك نحصَل عىل ماّدِة الفعِل األوىل )الفاء والعني والالم):  -  

     استغفَر   غفَر )أحرُف الزيادِة: الهمزُة والسنُي والتاُء).
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 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

بثالثة أحرف

استفعل
 استغفر 

افعوعل  
اخشوشن

تفّعل - تقّطعتفاعلافعّل - اصفّر

بحرفين

افتعلانفعل

فّعل - قّبلفاعل - قابلأفعل - أقبل

بحرف

ثاليث

رباعّي

الفعل المزيد



45
 لاثمللم

م
لُيقلل

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

ميِِّز املجرَّد مَن املزيِد يف ما يأيت مَن األفعاِل، محّدداً أحرَف الزيادِة:. 1

أحرف الزيادةمزيدمجرّدالفعل

استعدَّ

يتواعدان

يأكالن

اعشوشب

انتظم

تفّكر

اخرتعنا

يسألون

ينتظرون

قاسم

تقرّب

باعدنا

تواعدنا

تتخّوف

تقاىض

أخرج

أسكنتهم

انتهزنا
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اجعْل كلَّ فعٍل مَن األفعاِل اآلتيِة مزيداً بحرٍف، ثّم بحرفنِي، واذكْر وزنََها:. 2

الوزنمزيد بحرفنيالوزنمزيد بحرفالفعل

ربَط

سعَد

خرِضَ

بُعد

شغَل

فَجَر

اخرتْ ثالثَة أفعاٍل ثالثّيٍة مجرّدٍة، وزِْد عليَها ثالثَة أحرٍف، ثّم ضْعَها يف ُجمٍل مفيدٍة.. 3

.............................................................................................................................................................................................................................................................   .(

.............................................................................................................................................................................................................................................................   .2

.............................................................................................................................................................................................................................................................   .3
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 لالراعلم

م
لُيقلل

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يفهم املقصود من الفعل الرباعّي املزيد.

عليه حرف  زيد  إذا  الرباعّي  الفعل  وزن  د  يعدِّ  .2

وحرفان.

3. يحفظ أوزان مزيدات الرباعّي.

4. يعطي ثالثة أمثلة عىل الفعل الرباعّي املزيد.

5. يكتب نّصاً يتضّمن أفعاالً رباعّية مزيدة بحرف 

وبحرفني.

مزيداُت الرباعيِّ

الدرس الخامس





لأللثلا

بعرثَ الهواُء أوراَق الشجر ِ   تبعرثَ الورُق

  حرجَم الراعي اإلبَل        احرنجَمِت اإلبُل

طأمَن الطبيُب املريَض    اطأمنَّ املريُض

االستقراء

أسئلٌة حوَل املجموعة:

). استخِرِج األفعاَل املذكورَة يف القسم األّول، واذكْر عدَد أحرِفَها. )بعرَث - حرجَم - طأْمََن)، 

أربعة.

.( 2. استخرْج أفعاَل القسِم الثاين. )تبعرَث - احرنجَم - اطأمنَّ

3. ما هَو الفرُق بينَها وبنَي األفعاِل السابقِة؟ ِزيَد عىل بعِضَها حرٌف واحٌد، وعىل بعضها 

اآلخِر حرفاِن؛ التاُء، الهمزُة والنوُن، الهمزُة والتضعيُف.

4. هل هناَك صورٌة أخرى للفعِل الرباعيِّ املزيِد؟ كاّل.

االستنتاج

). الفعُل الرباعيُّ املزيُد هَو كلُّ فعٍل زيَد عىل أحرِفِه األصلّيِة حرٌف أو اثناِن.
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2. إذا زيد عىل الرباعّي حرٌف واحد، يأيت عىل وزن واحد، هو:

تََفْعلََل: مزيٌد بحرٍف واحٍد، )التاء: تدهوَر، تزلزَل).  -  

3. إذا زيد عىل الرباعّي حرفان، يأيت عىل وزنني، هام:

اِفَْعْنلََل: مزيٌد بحرفنِي، )الهمزُة والنوُن: افرنقَع - احرنجَم).  -  

.( : مزيٌد بحرفنِي، )الهمزة والتضعيف: اقشعرَّ - اطأمنَّ اِفَْعلَلَّ  -  

4. أوزاُن مزيدات الرباعيِّ ثالثٌة:

. تََفْعلََل - اِفَْعْنلََل - اِفَْعلَلَّ

فائدة: هل تُصاغ مزيدات الرباعّي من كّل فعل؟

 ال تُصاُغ مزيدات الرباعيِّ كلُّها من كّل فعل رباعّي مجرّد، بل يُعرف ذلك من كتب 

. اللغة ومعاجمها، فمثالً: دحرج، ال يصاُغ منه افعنلَل أو افعللَّ
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 لالراعلم

م
لُيقلل

 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

بثالثة أحرف

استفعل
 استغفر 

افعوعل  
اخشوشن

بحرفين

افعلّل-اقشعّرافعنلل-احرنجم

بحرف

تفعلل-تدهور

تفّعل - تقّطعتفاعل ـ تقاطعافعّل - اصفّر

بحرفين

افتعل ـ احترقانفعل ـ انقطع

فّعل - قّبلفاعل - قابلأفعل - أقبل

بحرف

ثاليث

رباعّي

الفعل المزيد
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

ميِِّز املجرَّد مَن املزيِد يف ما يأيت مَن األفعاِل، محّدداً أحرَف الزيادِة:. 1

أحرف الزيادةمزيدمجرّدالفعل

وسوس

اشأمزَّ

تجلبب

اكفهرَّ

اطأمنَّ

اجعْل كلَّ فعٍل مَن األفعاِل اآلتيِة مزيداً بحرٍف، أو بحرفنِي، واذكْر وزنََها:. 2

هرول

زلزل

زمجَر

فرقَع

مّيِز املجرَّد الثاليثَّ مَن املجرِّد الرباعّي:. 3

مجرّد رباعيمجرّد ثاليثالفعل

رشذَم

سعَل

حصحَص

زغرد

فقَد

عسعَس
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ا
 لا عتل

م
 لالسولم  ولافعل

م
لافعل

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

الدرس السادس

 الفعُل الصحيُح 
والفعُل المعتلُّ

). يرشح املقصود من الفعل املعتّل.

د أحرف العّلة. 2. يعدِّ

3. يتعرّف إىل الفعل الصحيح وأنواعه.

4. يتعرّف إىل أنواع الفعل املعتّل.

5. ميّيز الفعل الصحيح من الفعل املعتّل.





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

وعَد اللُه املؤمننَي بالنرِصعزَف املجاهدوَن لحَن النرِص

ُهأخَذ املريُض الدواَء ناَل املظلوُم حقَّ

خيَش الناسُك ربَُّهمدَّ الصديُق يَد العوِن لصديِقِه

املجموعة الثالثة

وقَى الرجُل أهلَُه

عَوى الذئُب

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

)، أيٌّ من هذه األفعال مهموز؟ وأّيها مضّعف  ). الحِظ األفعال الصحيحة اآلتية: )عزَف - أخذ - مدَّ

، السامل: عزَف. )فيه شّدة)؟ وأيُّها سِلم من الهمزة والشّدة؟ املهموز: أخذ، املضّعف: مدَّ

ف. 2. إذاً كم نوعاً الفعُل الصحيُح؟ ثالثة: سامل، ومهموز، ومضعَّ

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). الحظ األفعال املعتّلة اآلتية: )وعَد - ناَل - خيَش)، ما هي أحرُف العّلة فيها؟ الواو، 

واأللف، والياء.
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الاّلم )آخره)؟  )ثانيِه)؟ وأيُّها معتلُّ  العني  الفعل)؟ وأيُّها معتلُّ  )أّول  الفاء  أيُّها معتلُّ   .2

)وعَد) معتلُّ الفاء، )نال) معتلُّ العني، )خيَش) معتلُّ الاّلم.

؟ ثالثة: ِمثال )معتلُّ الفاء)، وأجوف )معتلُّ العني)، وناقص  3. إذاً كم نوعاً الفعُل املعتلُّ

)معتلُّ الاّلم).

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). الحظ األفعال املعتّلة اآلتية: )وقى - عوى)، ما هي أحرُف العّلة فيها؟ الواو واأللف.

2. ما الفرق بني هذين الفعلني املعتّلني، وما سبقهام من األفعال املعتّلة؟ كلٌّ منهام يشتمل 

عىل حريف عّلة، أحدهام مفروق، والثاين مقرون.

3. هل هناك نوٌع آخُر إذاً؟ نعم، لفيف مفروق، ولفيف مقرون.

االستنتاج

). الفعُل الصحيح هو الفعل الذي خلت أصوله من أحرف العّلة، نحو: ذهب.

2. أحرف العّلة هي: األلف، والواو، والياء، نحو: رمى، وقَع، ريَض.

3. الفعُل املعتّل هَو الفعل الذي تضّمن أصله املجرّد حرفاً أو اثنني من أحرف العّلة، نحو: 

قاَل، َروى.

4. الفعُل الصحيُح ثالثُة أنواع:

الفعل السامل: وهو ما خلت أصوله من الهمز والتضعيف )شّدة)، نحو: سِهَر.

الفعل املهموز: وهو ما كان يف أصوله همزٌة، نحو: قرأ.

الفعل املضّعف: وهو ما كان يف أصوله حرفان متجانسان، نحو: ردَّ، وأصله: رْدَد.

5. الفعل املعتلُّ خمسُة أنواع:

املثال: وهو الفعل املعتلُّ الفاِء، أو الحرف األّول، نحو: وخَز.

األجوف: وهو الفعل املعتلُّ العني، أو الوسط، نحو: صام.

الناقص: وهو الفعل املعتلُّ الالم، أو الحرف األخري، نحو رأى.
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ا
 لا عتل

م
 لالسولم ولافعل

م
لافعل

اللفيف املفروق: وهو الفعل املعتلُّ الفاِء والالم معاً، نحو: وىف.

اللفيف املقرون: وهو الفعل املعتلُّ العنِي والالم معاً، نحو: حوى.

فائدة: آلّية متييز الصحيح من املعتّل

، نردُّ الفعَل إىل أصله املجرِّد يف املايض،  ليك نيَّز الفعل الصحيح من املعتلِّ

نحو:

يستخرج - استخرَج - خرَج، الفعل صحيح.

يستهدي ـ استهدى ـ هدى، الفعل معتّل.
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 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

سالم - ذهب

مهموز - قرأ

مضّعف - شّد

مثال - وعد

أجوف - سال

لفيف مفروق - وقى

ناقص - بدا

لفيف  مقرون - حوى

معتّلصحيح

الفعل
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ا
 لا عتل

م
 لالسولم ولافعل

م
لافعل

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

اذكْر نوَع كلِّ فعٍل مَن األفعاِل الصحيحِة اآلتيِة، )سامل، مهموز، مضّعف(:. 1

مضّعفمهموزساملالفعل

سجد

نرص

بلغ

أكَل

مّد

قرأ

سأل

خرج

رحل

درأ

فلَق

أِسَف

فكَّ

ركع
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لفيف . 2 ناقص،  أجوف،  )مثال،  اآلتيِة،  املعتلِّة  األفعاِل  مَن  فعٍل  كلِّ  نوَع  اذكْر 

مفروق، لفيف مقرون(:

لفيف مقرونلفيف مفروقناقصأجوفمثالالفعل

نوى

وعد

شكا

نهى

بقَي

قال

َيَس

وقر

َوِسَع

سها

جال

سال

وقى

حمى

مّيِز الفعَل الصحيَح بوضعِ خطٍّ واحٍد تحَتُه، مَن الفعِل املعتلِّ بوضعِ خطّنِي تحَتُه، . 3

يف ما يأيت مَن األفعاِل:

، هدى. عمل، وِثق، عفا، ُولِد، مات، ُبِعَث، ذكر، مىش، نزل، حاق، هِزئ، بدا، ودَّ



 
ا
 لا عتل

م
 لالسولم ولافعل

م
61لافعل

اجعْل كلَّ اسٍم من األسامِء اآلتيِة فاعالً لفعٍل معتلِّ اآلِخِر:. 4

املاُء

الكوُب

الحارُس

الطفُل

البحُر

الذئُب

العصفوُر





63 ه
م
 لافعلل وأالّت

م
هوت

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

الدرس السابع

صيُغ الفعِل وأزمنُته

د أزمنة الفعل. ). يعدِّ

2. يفهم املقصود من الفعل املايض، وحاالت داللته 

عىل الحارض واملستقبل.

3. يفهم املقصود من الفعل املضارع وكيفّية صياغته.

4. يفهم املقصود من فعل األمر وكيفّية صياغته.

5. ميلك القدرة عىل متييز الفعل املايض من املضارع.

6. يكتب نّصاً مفيداً يستعمل فيه األزمنة الثالثة للفعل.





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

ً تعلْو رايُة الحقِّ فوَق كلِّ رايٍةخلَق اللُه اإلنساَن ضعيفا

تحزُن القلوُب ملصيبِة الحسنِي Qذهَب أيب ألداِء فريضِة الحجِّ

َسأصوُم يف شهِر رمضاَن املبارِكزيَّن لهُم الشيطاُن أعاملَُهْم

املجموعة الثالثة

ارِِضْب بعصاَك الحجَر

اُنرِص الحقَّ دامئاً

اِغتِسْل نهاَر الجمعِة

االستقراُء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). ما هَو نوُع الُجمِل الواردِة يف املجموعة األوىل؟ هَي ُجمٌل فعلّية.

2. استخرِج األفعاَل الواردَة فيها. خلَق، ذهَب، زّيَن.

3. عالَم تدلُّ هذِه األفعاُل؟ عىل حَدث: )الخلِق، الذهاِب، التزيني).

4. هل تدلُّ عىل زمِن هذا الحَدِث؟ نعْم، تدّل عىل الزمِن املايض.

5. ماذا ُيسّمى هذا الفعُل؟ الفعَل املايض.
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ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). ما هَو نوُع الُجمِل الواردِة يف املجموعة الثانية؟ هَي ُجمٌل فعلّية.

2. استخرِج األفعاَل الواردَة فيَها. تعلْو، تحزَُن، أصوُم.

، الصوِم)، وحالة )الحزِن). 3. عالَم تدلُّ هذِه األفعاُل؟ عىل حَدث: )العلوِّ

4. هل تدلُّ عىل زمِن هذا الحَدِث أو الحالة؟ نعْم، الزمِن الحايّل واملستقبل.

5. ماذا ُيسّمى هذا الفعُل؟ الفعَل املضارع.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). ما هَو نوُع الُجمِل الواردِة يف املجموعة الثالثة؟ هَي ُجمٌل فعلّية.

2. استخرِج األفعاَل الواردَة فيَها. )ارِضْب، ُانرْص، اغتِسْل).

3. عالَم تدلُّ هذِه األفعاُل؟ عىل حَدث: )الرضِب، النرِص، االغتسال).

4. هل تدلُّ عىل زمِن هذا الحَدِث؟ نعْم، تدّل عىل الزمِن املستقبِل.

5. ماذا ُيسّمى هذا الفعُل؟ فعَل األمر.

االستنتاج

). الفعُل املايض هو كلُّ فعٍل دلَّ عىل حصول حدٍث أو حالٍة يف الزمن املايض، نحو: صىّل 

عيلٌّ صالَة الفجر )حدث)  -  تأّلمُت ملصائب أهل البيت R )حالة).

فائدة: داللة املايض عل الحارض واملستقبل

الحارض، إذا اقرتَن بظرٍف دالٍّ عىل الحارض، نحو: حاَن وقُت الصالِة اآلَن.  -

، هزمناه. املستقبل، يف أسلوِب الرشِط، نحو: إْن دخل العدوُّ  -

ويف أسلوب الدعاِء، نحو: رَِحَم اللُه األّمَة.  -
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م
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م
هوت

أو  الحارِض  الزمِن  يف  حالٍة  أو  حدٍث  حصول  عىل  دلَّ  فعٍل  كلُّ  هو  املضارُع  الفعُل   .2

املستقبِل.

3. ُيصاُغ الفعُل املضارُع من املايض بزيادة أحرِف املضارعِة يف أّوله: أ - ن - ي - ت )أنيت)، 

نحو: أصوُم، نصوُم، يصوُم، تصوُم.

فائدة: داللة املضارع عل املايض

يدلُّ الفعل املضارع عىل املايض إذا وقع بعد أداة الجزم )مل)، نحو: مل يبزِغ الفجُر 

إىل اآلَن.

4. فعُل األمِر هَو الفعل الذي ُيطلُب به إىل املخاطِب القيام بعمٍل، أو االنتقال إىل حالٍة 

. بعَد التكلُّم، أي يف املستقبل، نحو: ُصْم، صلِّ

5. يصاُغ فعُل األمِر من الفعل املضارع بحذف حرف املضارعة من أّوله، وتسكني آخره إذا 

كان صحيح اآلخر، نحو: ُيجــَاِهــُد - َجاِهْد \ َيتـََعـاَوُن - َتَعاَوْن

فائدة: زيادة همزة الوصل

إذا كان ما بعَد حرف املضارعة ساكناً، زيَدْت همزٌة يف أّولِِه، نحو: يَْذَهُب - ْذَهْب  -  

اِْذَهْب.
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 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

 

أمر مضارع ماٍض         الفعل

صلِّ يصّلي صّلى 
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م
هوت

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

اقرأِ العباراِت اآلتيَة، ومّيْز بنَي األفعاِل املاضيِة بوضعِ خطٍّ واحٍد تحَتَها، واألفعاِل . 1

املضارعِة بوضعِ خطّنِي تحَتَها، وأفعاِل األمِر بوضِعَها يف دائرٍة:

خطَب إماُم الجمعِة خطبًة قيّمًة، بنّيَ فيها ما يعانيه مجتمعنا من آفات.   -  

-  استيقظنا صباحاً عىل صوت املؤّذن يصدح يف أرجاء قريتنا.  

-  أقبَل شهر رمضان بالخري، فليهنأ املسلمون به.  

-  تأّمل يف خلق الساموات واألرض، وانظر قدرة الخالق وإبداعه.    

-  ال تتكلَّم بحقِّ أخيك كالماً ال يرىض بذكره عنه.   

-  اغتسل غسَل الجمعة، قبل أن تذهَب إىل املسجد.   

ضْع قبَل كلِّ اسٍم مَن األسامِء اآلتيِة فعالً ماضياً يناسُبُه:. 2

....................................................................................................................................................... الصالة. ـ 

..................................................................................................................................... شهر رمضان. ـ 

.................................................................................................................................................. الشمس. ـ 

........................................................................................................................................................ الفجر. ـ 

..................................................................................................................................................... السامء. ـ 

ضْع قبَل كلِّ اسٍم مَن األسامِء اآلتيِة فعالً مضارعاً يناسُبُه:. 3

.......................................................................................................................................................  القلم. ـ 

......................................................................................................................................................  الروح. ـ 

.................................................................................................................................................  املالئكة. ـ 

...................................................................................................................................................... العباد. ـ 

.....................................................................................................................................................  التوبة. ـ 

.....................................................................................................................................................  الهالل. ـ 
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اكتْب نّصاً مْن ثالثِة أسطٍر تتحّدُث فيِه عْن معروٍف أمرَت بِه، أْو منكٍر نهْيَت . 4

عْنُه، مستخدماً األفعاَل الثالثَة: املايَض، واملضارَع، واألمَر:

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

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

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

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

أمٍر، . 5 أفعاِل  إىل  ثمَّ  مضارعٍة،  أفعاٍل  إىل  حّولَْها  ثمَّ  ماضيٍة،  أفعاٍل  خمسَة  اخرتْ 

موّضحاً آلّيَة ذلَك:

أفعال أمرأفعال مضارعةأفعال ماضية
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أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

المبنيُّ والمعرُب

). يفهم املقصود من املبنّي.

2. يفهم املقصود من املعرب.

د املبنّي من األسامء. 3. يعدِّ

د املبنّي من األفعال. 4. يعدِّ

5. ميّيز املبنّي من املعرب يف الجمل والنصوص.

6. يبنّي عالمات بناء األفعال.

الدرس الثامن





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

أيَن العدُل؟انترَص اإلسالُم يف بدٍر

أيَن يظهُر العدُل؟اإلسالُم انترَص يف بدٍر

ِمْن أيَن يخرُج العدُل؟هِل انترَص اإلسالُم يف بدٍر؟

املجموعة الثالثة

ً ترفرُف الرايُة عاليا

عرفُت رايَة الحقِّ ولن ترفرَف سواها

اُنظُْر إىل الرايِة مل ترفرِْف بعُد

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخرج الفعل املايض من الُجمل الثالث؟ انترَص.

2. ما هي الحركة الظاهرة يف آخره؟ الفتحة.

3. هل تغرّيت هذه الحركة عندما تغرّي موقُع هذا الفعل؟ كاّل.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). ما هي الحركة التي تظهر عىل كلمة »أيَن«؟ الفتحة.
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2. هل تغرّيت هذه الحركة عندما تغرّي موقُع هذه الكلمة؟ كاّل.

3. ضْع حرَف الجّر »ِمْن« يف جمل متنّوعة، هل اختلفت حركته؟ كاّل.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). تأّمل كلمتي »الراية« و »ترفرف« يف األمثلة الثالثة.

2. ما هي الحركة التي تظهر يف آخر كلمة »الراية«؟ الضّمة، الفتحة، الكسة.

3. ما هي العالمة التي تظهر يف آخر كلمة »ترفرف«؟ الضّمة، الفتحة، السكون.

االستنتاج

). تنقسم الكلامت إىل قسمني، قسم يثبت آخره عىل حاٍل واحدة يف جميع الرتاكيب، 

وقسم يتغرّي آخره.

2. املبنّي هو ما يثبت آخره عىل حاٍل واحدة يف جميع الرتاكيب، نحو: جاهَد، إىل، أنَت، 

الذي...

3. املعرب هو ما يتغرّي آخره بتغرّي العوامل الداخلة عليه، نحو: الدين، الرصاط، يجاهُد، 

يستقيُم...

4. الحروف كّلها مبنّية، نحو: ِمْن، عىل...

5. املبنيُّ من األسامء هو: الضامئر، وأسامء اإلشارة، واألسامء املوصولة، وأسامء الرشط، 

وأسامء االستفهام، والظروف.

6. ُتبنى األسامء عىل:

الفتح، نحو: أيَن السكون، نحو: َمْن  

الكس، نحو: أْمِس الضّم، نحو: حيُث  

نون  أو  التوكيد  نون  به  اّتصلت  إذا  املايض، واألمر، واملضارع  األفعال هو  املبنيُّ من   .7

النسوة.
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 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

الكلمة

الحروف كلّها مبنيّة

مبنّي

معرب

معرب

مبنّي

المضارع الذي بنون النسوة 
أو نون التوكيد

المضارع الخالي من نون 
النسوة أو نون التوكيد

حرف

فعل

اسم

الماضي

األمر

الضمائر

األسماء 

الظروف

أسماء الشرط

أسماء اإلشارة

أسماء االستفهام

الموصولة

أنواعه عالمات البناء

الضّم: حيُث

الكسر: أمِس

السكون: َمْن

الفتح: أيَن
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

ملاذا كانَْت كلمُة )الصالة( يف الجمِل اآلتيِة معربًة، وكانَْت كلمُة )َمْن( مبنّيًة؟. 1

  ............................................................................................................................... - الصالُة عموُد الدين   

- أقيموا الصالَة .............................................................................................................................................    

- اهتّموا بالصالِة ..........................................................................................................................................     

 ........................................................................................................................................... - جاء َمْن علّمنا   

- رأيت َمْن علّمنا ........................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................... - سلّمُت عىل َمْن علّمنا   

كيَف تستدلُّ بطريقٍة علمّيٍة عل أّن الكلامِت اآلتيَة معربٌة؟. 2

- الروضة ....................................................................................................................................................................................................................  

- املحراب ..................................................................................................................................................................................................................  

- السيف ....................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................... - يجاهد   

......................................................................................................................................................................................................................... - يحزن   

- يدرس ........................................................................................................................................................................................................................  

كيف تستدلُّ بطريقٍة علمّيٍة عل أّن الكلامِت اآلتيَة مبنّيٌة؟. 3

- أيَن ................................................................................................................................................................................................................................  

- إىل ..................................................................................................................................................................................................................................  

- نهَض ...........................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................... - اكتْب   

- ليَت .............................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................... - حيُث   
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ْد عالمَة بناِء األفعاِل القرآنّيِة اآلتيِة:. 4 حدِّ

عالمة  البناءالكلمة

ُقْلُتم

َسِمُعوا

ال َتْحَسَبَّ

أَْقِبْل

ال َيرِضْبَن

َفَتْحَنا

َخَلْت

أََصاَبَك





79  لا الل
م
لافعل

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يعرف الفعل املايض وعالمات »بنائه«.

السكون  عىل  املايض  الفعل  بناء  موارد  د  يحدِّ  .2

والضّم.

عىل  املبنّي  املايض  الفعل  إعراب  من  يتمّكن   .3

السكون تفصياًل.

4. يتمّكن من إعراب الفعل املايض املبنّي عىل الضّم 

إعراباً مفّصاًل.

الفعُل الماضي

الدرس التاسع





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

أعطى اإلسالُم املرأَة حقوقَهازاَر والدي املشاهَد املرشَّفَة

أىب املجاهدوَن إال انتصاراًزارَْت والديت املشاهَد املرشَّفَة

ي زاَرا املشاهَد املرشَّفَة دنا وقُت الصالِةأيب وأمِّ

املشاهُد املرشَّفُة زارَها والدي

املجموعة الثالثة

أدركُْت صالَة الجامعِة

استمْعنا إىل ُخطبِة الجمعِة

ساروا عىل ُخطى الشهداِء

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخرج الفعل املايض من الُجمل األربع؟ زار، زارَت، زارَا، زارَها.

2. ما هي الحركة الظاهرة يف آخرها؟ الفتحة.

3. ما الذي اّتصل بالفعل؟ تاء التأنيث، ألف االثنني، الهاء.

4. هل تغرّيت حركته؟ كاّل.
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ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخرج الفعل املايض من الُجمل الثالث؟ أعطى، أىب، دنا.

2. ما هي العالمة الظاهرة يف آخر هذه األفعال؟ السكون.

3. أيَن هي حركة الفعل؟ مقّدرة.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). استخرج الفعل املايض من الُجمل الثالث؟ أدركُت، استمعنا، ساروا.

2. ما الذي اّتصل باألفعال الثالثة؟ تاء الضمري، نا الفاعلني، واو الجامعة.

3. ما هي العالمة الظاهرة يف آخر هذه األفعال؟ السكون، الضّمة.

االستنتاج

تذكري: الفعل املايض هو ما دّل عىل حدٍث حصل يف الزمن املايض.

، فال تتغرّي حركته بتغرّي موقعه يف الجملة. ). الفعُل املايض مبنيٌّ

2. ُيبنى الفعُل املايض يف األصل عىل الفتحة:

الظاهرة يف آخره، نحو: ساهَم، ساهَمت، ساهاَم، أخربَها، خيَش.  -  

املقّدرة عىل األلف للتعّذر، نحو: بىك، سام.  -  

3. ُيبنى الفعُل املايض عىل السكون، إذا اّتصل به ضمري رفع متحرّك، نحو: قرأُْت، قرأَْت، 

قرأُْت، قرأْنا، قرأُْتْم، قرأَْن...

4. ُيبنى الفعل املايض عىل الضمِّ إذا اّتصلت به واو الجامعة، نحو: قرؤوا.
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رة  مصوَّ
ٌ

الصة
ُ

خ

الفتحة

إذا اّتصلت به واو 
الجماعة: قرؤوا

الضّمة

إذا اّتصل به ضمير 
رفع متحرّك: قرأُْت - 

قرأَْت - قرأْنا...

السكون

ُيبنى على

الفعل الماضي

المقّدرة
بكى

الظاهرة
ساهَم
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نموذٌج إعرابّي

زاَر: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -

زاَرت: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره. والتاء للتأنيث.  -

زاَرا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره. واأللُف ألف االثنني، ضمرٌي   -

متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقٌع يف محّل رفع فاعل.

دنا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتحة املقّدرة عىل األلف للتعّذر.  -

أدركُْت: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل السكون الظاهرة عىل آخره، التّصاله بتاء الضمري.   -

، واقع يف محّل رفع فاعل. والتاء ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل الضمِّ

استمعنا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل السكون الظاهرة عىل آخره، التّصاله بنا الفاعلني.   -

و)نا) ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقع يف محّل رفع فاعل.

ساروا: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الضّمة الظاهرة عىل آخره، التّصاله بواو الجامعة. وواو   -

الجامعة ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقع يف محّل رفع فاعل.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

ضْع كلَّ فعٍل مَن األفعاِل اآلتيِة يف جملٍة مفيدٍة، بحيُث يكوُن مرًّة مبنّياً عل . 1

: الفتحِ، ومرًّة مبنّياً عل السكوِن، وأخرى مبنّياً عل الضمِّ

- سبَّح ....................................................................................................................................................................................................................................... 

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

- سمح ..................................................................................................................................................................................................................................... 

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

- استغفر .............................................................................................................................................................................................................................. 

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

 ................................................................................................................................................................................................................................ - انفصل 

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

- افرتق .................................................................................................................................................................................................................................... 

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

 ............................................................................................................................................................................................................................................... - مدَّ

 .............................................................................................................................................................................................................................................................
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السكوِن، . 2 عل  واملبنّيَة  الفتحِ،  عل  املبنّيَة  املاضيَة  األفعاَل  اآليت  النصِّ  يف  عنّيْ 

، وبنّيْ السبَب يف ذلك: واملبنّيَة عل الضمِّ

خرَج عيلٌّ من منزله فجراً، وقصد مسجد البلدة، فصادفتُه يف الطريق، فمشينا معاً، 

ونحن ننصت إىل صوت القرآن قد مأل األرجاء... وصلنا إىل املسجد، وما لبث أن صدح 

يف  للصالة  واصطّفوا  املصلّون  أقبل  ثّم  املكان...  أرجاء  عال  الذي  العذب  بصوته  املؤّذن 

مشهد مهيب، ثّم أنهينا الصالة، وجلس بعضنا يقرأ القرآن، بينام غادر بعضنا اآلخر إىل 

عمله.

السببمبنّي علالفعل املايض
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3 .: ألِّف ثالَث ُجمٍل، يف كلٍّ منها فعٌل ماٍض مبنيٌّ

عىل الفتح:  -

....................................................................................................................................................................................................................................................  .(

....................................................................................................................................................................................................................................................  .2

....................................................................................................................................................................................................................................................  .3

- عىل السكون.

....................................................................................................................................................................................................................................................  .(

....................................................................................................................................................................................................................................................  .2

....................................................................................................................................................................................................................................................  .3

- عىل الضّم:

....................................................................................................................................................................................................................................................  .(

....................................................................................................................................................................................................................................................  .2

....................................................................................................................................................................................................................................................  .3

أعرِب األفعاَل املاضيَة يف الجمِل اآلتيِة:. 4

ـ أعطيُت الفقري خبزاً. ـ  شممُت ثراك.  

ـ أهُل القرية صلَّْوا صالة االستسقاء. ـ  الفتياُت لِبْسَن حجابَهّن. 

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  
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أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

الفعُل المضارُع

). يفهم املقصود من الفعل املضارع، ويحّدد زمنه.

د موارد رفع الفعل املضارع. 2. يحدِّ

3. يعرف عالمات رفع املضارع، ويعطي أمثلة عليها.

4. ميلك القدرة عىل إعراب الفعل املضارع يف موارد 

إعرابّية مختلفة.

5. يرّكب جماًل تتضّمن أفعاالً مضارعة مّتصلة بنون 

النسوة وبنون التوكيد.

الدرس العاشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

يسعى الُحّجاُج بنَي الصفا واملروِةُأكرُِم العالَِم

ُنعِطي املحتاَج دوَن مّنٍةنزوُر املشاهَد املرّشفَة

أَعفو عّمْن ظلَمنييعوُد األَسى بقّوِة املجاهديَن

تجاهُد يف سبيِل اللِه

املجموعة الثالثة

واللِه، ألدافَعنَّ عِن الوطِن

النساُء َيحفْظَن عّفتَهنَّ

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخرج الفعل املضارع من الُجمل األربع. ُأكرُم، نزور، يعود، تجاهُد.

2. ما هي الحركة الظاهرة يف آخره؟ الضّمة.

3. ما هي األحرف التي اّتصلت به يف أّوله؟ أ، ن، ي، ت.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخرج الفعل املضارع من الُجمل الثالث. يسعى، ُنعطي، أعفو.
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2. ما هي العالمة الظاهرة؟ السكون.

3. أين هي العالمة؟ مقّدرة.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

، يحفْظَن. ). استخرج الفعل املضارع من الجملتني. أدافَعنَّ

2. ما هي الحركة الظاهرة؟ الفتحة، والسكون.

3. ما الذي اّتصل بالفعل؟ نون التوكيد ونون النسوة.

االستنتاج

تذكري: الفعُل املضارُع هَو كّل فعٍل دّل عىل حصول حدث يف الزمن الحارض أو املستقبل.

). يكون الفعل املضارع معرباً، فرُيفع، وُينصب، وُيجزم.

2. ُيرفُع الفعُل املضارُع إذا تجرّد من النواصب والجوازم.

3. عالمتا رفع الفعل املضارع:

أ. الضّمة، وتكون:  

ظاهرًة يف الفعل الصحيِح اآلخِر، نحو: يصوُم.  -  

مقّدرًة يف الفعل املعتلِّ اآلخِر، وتقّدُر عىل الياِء والواِو للثقل، وعىل األلف للتعّذر،   -  

نحو: يسمو، ينحني، يسعى.

ب. ثبوت النون، وتكون يف األفعال الخمسة، نحو: يدافعون، يجاهدان، تدرسني.  

4. ُيبنى الفعُل املضارُع عىل الفتِح إذا اّتصلت به نون التوكيد، وُيبنى عىل السكون إِذا 

اّتصلت به نون النسوة، ويف ما عدا ذلك يكون معرباً، كام ذكرنا.

فائدة: نونا النسوة والتوكيد

نون النسوة ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل الفتِح، واقع يف محّل رفع فاعل.  -  

نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، هي حرٌف مبنيٌّ عىل السكون، أو الفتح، ال   -  

محّل له من اإلعراب.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

الفعل 

المضارع

منصوب

مرفوع بـ:

مجزوم

معرب

ثبوت النون في األفعال الخمسة: تجاهدون الضّمة

المقّدرة في الفعل المعتّل: يسعى - يبكي

الظاهرة في الفعل الصحيح: يصوُم

الفتح

السكون

مبنّي على

إذا اّتصلت به نون التوكيد: أدافَعنَّ

إذا اّتصلت نون النسوة: َيُصْمَن
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نموذٌج إعرابّي

 

أُكرُِم: فعٌل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره، والفاعل ضمري   -

مسترت فيه وجوباً، تقديره )أنا).

للتعّذر،  األلف  عىل  املقّدرة  الضّمة  رفعه  وعالمة  مرفوع،  مضارع  فعٌل  يسعى:   -

والفاعل ضمري مسترت فيه جوازاً تقديره )هو).

نعطي: فعٌل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة عىل الياء للثقل، والفاعل   -

ضمري مسترت فيه وجوباً تقديره )نحن).

: فعٌل مضارع مبنيٌّ عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره، التّصاله بنون التوكيد  أدافَعنَّ  -

الثقيلة. والنون: حرف توكيٍد، مبنيٌّ عىل الفتح، ال محّل له من اإلعراب. والفاعل 

ضمري مسترت فيه وجوباً، تقديره )أنا).

يحفظَْن: فعٌل مضارع مبنيٌّ عىل السكون الظاهرة عىل آخره، التّصاله بنون النسوة.   -

ونون النسوة، ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل الفتح، واقٌع يف محّل رفع فاعل.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

عنّيِ األفعاَل املضارعَة املرفوعَة يف الجمِل اآلتيِة، مبّيناً عالمَة رفِعَها، وسبَبُه:. 1

ـ يهوى الشجاع ميادين القتال.ـ يوّد املرُء لو يعّمر.

ـ يسمو اإلنساُن بأخالقه.ـ األعداء ينهزمون املؤمن يبغي رضا الله تعاىل.

 

السببعالمة الرفعالفعل املضارع

أمتِم الجمَل اآلتيَة بوضعِ فعٍل مضارعٍ مرفوعٍ يف األمكنِة الخاليِة، منّوعاً يف اختياِر . 2

األفعاِل:

والدي ...................................................... يف املسجدالفالُح ...................................................... القمح

املؤمنون ...................................................... الجنازة...................................................... املرء بأدبه

املؤمنات ................................................. عىل سرتهّن..................................................الصوُم يف شهر رجب
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تحَتَها، . 3 النسوِة بوضعِ خطٍّ واحٍد  بنوِن  املّتصلَة  األفعاَل  اآلتيِة  العباراِت  عنّيْ يف 

واألفعاَل املّتصلَة بنوِن التوكيِد بوضعِ خطّنِي تحَتَها، وشكِّل أواخرََها:

- النساء يعملن الواجب للوطن.

، ال تصنعن معروفاً يف غري أهله. - عيلٌّ

- ليختارن كّل إنسان صديقه.

- ال تبالغن يف عتاب صديقك.

- نثني عىل الفتيات الاليت حِفظن دروسهن.

أعرِب األفعاَل املضارعَة يف الجمِل اآلتيِة:. 4

ـ يُنهي عمله بإتقان.ـ يبادر إىل الصالة يف أّول وقتها.

ـ ال يتربّجن تربّج الجاهليّة.ـ يصونون ألسنتهم عن الغيبة.

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

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

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

 ............................................................................................................................................................................................................................................................
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أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يفهم املقصود من األفعال الخمسة.

د داللة  د الضامئر املنفصلة واملّتصلة، ويحدِّ 2. يعدِّ

كّل منها.

3. يعرف عالمة إعراب األفعال الخمسة يف حاالت 

الرفع والنصب والجزم.

4. يرصِّف األفعال الخمسة مع الضامئر املنفصلة.

5. ميلك القدرة عىل إعراب األفعال الخمسة.

6. ميلك القدرة عىل إعراب الضامئر املّتصلة باألفعال 

الخمسة.

األفعاُل الخمسُة

الدرس الحادي عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

العاملاِن لن يرتاَجعاالعاملاِن يجاهداِن

أنتام لن ترتاجعاأنتاُم تجاهداِن

العاملوَن لن يرتاجعواالعاملوَن يجاهدوَن

أنتم لن ترتاجعواأنتم تجاهدوَن

أنِت لن ترتاجعيأنِت تجاهديَن

املجموعة الثالثة

العاملاِن مل يرتاجعا

أنتام مل ترتاجعا

العاملوَن مل يرتاجعوا

أنتم مل ترتاجعوا

أنِت مل ترتاجعي
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االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). ما هي الضامئر التي اّتصلت باألفعال؟ ألف االثنني، وواو الجامعة، وياء املخاطبة. 

2. ما هي الحاالت التي تدّل عليها األفعال؟ اثنان غائبان، اثنان مخاطبان، جامعة الغائبني، 

جامعة املخاطبني، مخاَطَبة.

3. ما هي العالمة اإلعرابّية؟ ثبوت النون.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). ما الذي سبق هذه األفعال؟ أداة النصب »لن«.

2. ما هي الحالة اإلعرابية لها؟ النصب.

3. ما هي العالمة اإلعرابّية لها؟ حذف النون.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). ما الذي سبق هذه األفعال؟ أداة الجزم »مل«.

2. ما هي الحالة اإلعرابّية لها؟ الجزم.

3. ما هي العالمة اإلعرابّية لها؟ حذف النون.

االستنتاج

). األفعال الخمسة هي كّل فعل مضارع اّتصلت به ألف االثنني أو واو الجامعة أو ياء 

املخاطبة، وترّصف مع الضامئر املنفصلة اآلتية:

هام: للغائِب املثّنى املذكّر واملؤنّث، نحو: هام يعلامن، وهام تعلامن.  -  

هم: ملذكّر الجامعة الغائبة، نحو: هم يعلمون.  -  

أنتام: للمخاطب املثّنى املذكّر واملؤنّث، نحو: أنتام تعلامن.  -  

أنتم: ملذكّر الجامعة املخاطبة، نحو: أنتم تعلمون.  -  

أنِت: للمخاطبة املفردة املؤنّثة، نحو: أنِت تعلمني.  -  
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2. ترفع األفعال الخمسة بثبوت النون، نحو: األبطال ُيسِقطون راية الضالل.

3. ُتنصب األفعال الخمسة وتجزم بحذف النون، نحو: لن يستطيعوا  -  مل يستطيعوا رفَع 

رايِة الضالل.

فائدة: محّل الواو واأللف والياء من اإلعراب

واو الجماعة، وألف االثنين، وياء المخاطبة، ضمائُر مبنّيٌة على السكوِن، واقعٌة في 

محّل رفع فاعل.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

األفعال 

الخمسة

عالمات 
إعرابها

فعل 
مضارع 
اّتصلت به

تتصرّف مع 
الضمائر

واو الجماعة: يعلمون

حذف النون: لن يعلموا

ياء المخاطبة: تعلمين

حذف النون: لم يعلموا

ألف االثنين: يعلمان

ثبوت النون: يعلمون

نصباً

جزماً

رفعاً

هما

هم

أنتم

أنتما

أنِت
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نموذٌج إعرابّي

يسقطون: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمة رفعه ثبوت النون، ألنّه من األفعال الخمسة.   -

والواو واو الجامعة، ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقع يف محّل رفع فاعل.

لن يرتاجعا: يرتاجعا: فعٌل مضارٌع منصوٌب بـ )لن)، وعالمة نصبه حذف النون، ألنّه   -

من األفعال الخمسة. واأللف ألف االثنني، ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقع 

يف محّل رفع فاعل.

مل تشاريك: فعٌل مضارٌع مجزوٌم بـ )ملْ)، وعالمة جزمه حذف النون، ألنّه من األفعال   -

الخمسة. والياء ياء املخاطبة، ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقع يف محّل رفع 

فاعل.
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ة تقويمّية
ّ
محط

استخرجِ األفعاَل الخمسَة مَن األمثلِة اآلتيِة، محّدداً عالمَة إعراِبَها وفاعلََها:. 1

الفاعلعالمة اإلعراباألفعال الخمسةالجملة

أنتم تقولون ما ال تفعلون

اختلف اإلخوُة ومل يّتفقوا

ال تصيّل يف بيت النار

أنجزا عملكام يك تسرتيحا

الوالدان يحصدان زرعهام يف 

أبنائهام

أنِت تلبسني لباساً رشعّياً

حّوِل األفعاَل املضارعَة يف الجمِل اآلتيِة مْن حالِة الرفعِ إىل حالِة النصِب، فحالِة . 2

الجزِم:

حالة الجزمحالة النصبحالة الرفع

الرجالن يصّليان

أنِت تنجزين عملك بإتقان

املسلمون يصومون شهر رمضان

 أنتم تحّجون بيت الله الحرام 

يف كلِّ عام



م
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ضعِ األفعاَل اآلتيَة يف جمٍل تاّمٍة مَع اتّصالَِها بألِف االثننِي مرًّة، وبواِو الجامعِة . 3

أخرى:

ـ يتسلّق .............................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................  ـ يَِصل 

 ـ يستغفر ........................................................................................................................................................................................................................ 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  ـ يرجئ 

 ................................................................................................................................................................................................................................. ـ يصوم 

أعرِب األفعاَل يف الجمِل اآلتيِة:. 4

ـ أنتم تطعمون الفقراء واملساكني.

ـ ال تبدي زينتَِك إال ملحارِمِك.

ـ هام يعلاّمن الناس أمور دينهم.

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

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

 ................................................................................................................................................................................................................................................  
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نيلهضم

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

نواصُب الفعِل المضارِع

د أحرف النصب. ). يعدِّ

2. يفهم معاين أحرف النصب وخصائصها.

3. يعرف عالمات نصب الفعل املضارع.

املنصوب يف  املضارع  الفعل  إعراب  من  يتمّكن   .4

مختلف حاالته.

مراعياً  النصب  أحرف  فيه  يستخدم  نّصاً  يكتب   .5

معانيها.

الدرس الثاني عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

عليَك أَْن تسَعى لتصَل إىل هَدِفَكأرُجو أن ينترَص املجاهدوَن

لْن أُعطيََك بيدي إِْعطاَء الذليِللن أتَخاذَل عن نرصِة الّديِن

 سأجاهُد يف سبيِل اللِه

 إِذْن ينرصَك عىل عدوِّك
أُِريُد أن أدنَُو من العلامِء

تعلَُّموا يك ترتفُعوا عنَد اللِهأُصيلِّ يك أفوَز برىض الرحمِن

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخرج األفعاَل املضارعة املنصوبة. ينترص، أتخاذل، ينرصك، أفوز.

2. ما هي الحركة الظاهرة يف آخرها؟ الفتحة.

3. ما هي األدوات التي سبقتها؟ أْن، لْن، إذن، يْك.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخرج األفعاَل املضارعة املنصوبة. تسعى، أعطيَك، أدنَو، ترتفعوا.

الظاهرة عىل  الفتحة  للتعّذر،  األلف  املقّدرة عىل  الفتحة  اإلعرابّية؟  2. ما هي عالماتها 

الياء، الفتحة الظاهرة عىل الواو، حذف النون.
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االستنتاج

). ُينصُب الفعل املضارع متى سبقه أحد األحرف الناصبة، وهي: أن، لن، إذن، يك.

فائدة: معان هذه األحرف وخصائصها

أ. أن: تجعل املضارع دااّلً عىل الزمن املستقبل، وتُؤّول هي ومضارعها مبصدر، نحو: 

أريد أن أجاهد يف سبيل الله، أي: أريد الجهاَد يف سبيل الله. )أن أجاهد = الجهاد). 

فأن حرف نصب ومصدر.

ب. لن: تُستعمل لنفي حصول الفعل يف الزمن املستقبل.

ج. إذن: هي حرف جزاٍء وجواب، وتعمل بثالثة رشوط:

). أن تكون واقعة يف صدر الجواب، تقول: زيٌد إذن أُكْرُمه )بالرفع، ال بالنصب).

أظنُّك  إذن   - »أحبّك  نحو:  حاالً،  كان  فلو  ُمْستَقبالً،  بعدها  الفعل  يكون  أن   .2

صادقاً«، وجب الرفع.

3. أن تكون متّصلة بالفعل، فإن قلت: إذن زيٌد يكرُمك، وجب رفع املضارع أيضاً. 

وقد أجاز النحاة الفصل بينها وبني فعلها بـ ال النافية والقسم، نحو: »إذن ال 

يلبثوا بعدك«، و »إذن والله نرميَهم بحرب«.

2. عالمات نصب الفعل املضارع ثالث:

أ. الفتحة الظاهرة، وتظهر الفتحة عىل الياء والواو لخّفتها.

ب. الفتحة املقّدرة عىل األلف للتعّذر.

ج. حذف النون من األفعال الخمسة.
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نيلهضم

فائدة: دخول أدوات النصب عل املضارع املبنّي

إّن الفعل املضارع املبنّي، أي الذي اتّصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، يبقى مبنيّاً 

وال تتغرّي حركته إذا دخلت عليه إحدى أدوات النصب، نحو: لن تتسَّْعَن يف اتّخاذ 

األحكام.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

أن

لن

إذن

يك

أن تقع يف صدر الجواب

أن يكون الفعل بعدها مستقبالً

أن تكون متّصلة بالفعل

رشوطها

أدوات النصب

حذف النون من األفعال 
الخمسة

 لن يتراجعوا

الفتحة المقّدرة
كي يسعى

الفتحة الظاهرة
أن يصوَم

عالمات النصب

نواصب الفعل المضارع
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نيلهضم

نموذٌج إعرابّي

لن يؤتَيُهْم: لن: حرف نصٍب مبنّي عىل السكون، ال محّل له من اإلعراب. يؤتيهم:   -

فعل مضارع منصوب بـ )لن)، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره. والفاعل 

ضمري مسترت جوازاً تقديره هو، والهاء ضمري متّصل مبنّي عىل الضّم، واقع يف محّل 

نصب مفعول به ، وامليم للجمع.

أن تصوموا: أن: حرف نصٍب مبنّي عىل السكون، ال محّل له من اإلعراب. تصوموا:   -

فعل مضارع منصوب بـِ )أن)، وعالمة نصبه حذُف النوِن من آخره، ألنّه من األفعال 

الخمسة. والواو ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقٌع يف محلِّ رفعِ فاعل.

يك يحيى: يك: حرف نصٍب مبنّي عىل السكون، ال محّل له من اإلعراب. يحيى: فعل   -

مضارع منصوب بـ )يك)، وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة عىل األلف للتعّذر. والفاعل 

ضمري مسترت فيه جوازاً، تقديره )هَو).
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ة تقويمّية
ّ
محط

أرْش إىل الفعِل املضارعِ املنصوِب، ثمَّ اذكْر سبَب نصِبِه، وعالمَتُه اإلعرابيَّة:. 1

العالمة اإلعرابّيةسبب النصباملضارع املنصوبالجمل

لن تضحَك الحياُة للمتشائم

أرجو أن تسّبحوا بحمد الله

صلِّ يك تنجَو يف اآلخرة

توّقف عن الطعام قبل طلوع الفجر

أمتِم الجمَل اآلتيَة بوضعِ فعٍل مضارعٍ مالئٍم، وشكِّْل آخرَُه:. 2

يعبد اإلنسان ربَّه يك .................................................... يسعدين أن .............................................................................

تدربُّت عىل القتال يك .............................................. الحسوُد لن .............................................................................

جاء العاملُ، إذن .................................................................إْن ُعدَت إىل الذنِب فلن ........................................ 

يف . 3 منّوعاً  تأليِفَك،  ُجمٍل من  أربعِ  »يْك« يف  و  »إذْن«،  و  »لْن«،  و  »أْن«،  أدخْل 

اختياِر الفعِل املضارعِ بلحاِظ العالمِة اإلعرابّيِة:

 ............................................................................................................................................................................................................................................... -  

 ............................................................................................................................................................................................................................................... -  

 ............................................................................................................................................................................................................................................... -  

 ............................................................................................................................................................................................................................................... -  
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أعرِب األفعاَل املضارعَة املنصوبَة وأدواِت النصِب يف ما يأيت:. 4

لن يدنو من السوء.  -

أريُد أن تعتمدوا عىل أنفسكم.  -

أنصتوا جيّداً يك يروي كلٌّ مّنا قّصته.  -

أعاين املرض، إذن يعالجك الطبيب.  -

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

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

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................................................................................................................................................................  
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 يلاضم

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

د أحرف الجزم. ). يعدِّ

2. يفهم معاين أحرف الجزم.

3. يرشح عالمات جزم املضارع مع أمثلة.

جميع  مع  املجزومة  املضارعة  األفعال  يعرب   .4

أحرف الجزم.

مراعياً  الجزم  أحرف  فيه  يستخدم  نّصاً  يكتب   .5

معانيها.

جوازُم الفعِل المضارِع

الدرس الثالث عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

مل يسَع يف قضاِء الحوائِجمل ينترْص أَعداُء الديِن

ملّا يقِض ما أَمرهملّا يستغفْر من ذنوِبه

ْن ظَلَمْكلِتطْب نفُسَك فلتعُف عمَّ

ال متِش يف األرِض مرَحاًال تتَسْع يف الُحكِم

املجموعة الثالثة

مل يِفرُّوا من ساحِة املعركِة

ملّا يستغفروا من ذنوِبهم

فلْتجاهُدوا يف سبيِل اللِه

ُروا الصالَة ال تؤخِّ

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخرج األفعال املضارعة. ينترْص، يستغفْر، تطْب، تتّسْع.

2. ما هي األدوات التي سبقتها؟ مل، ملّا، الم األمر، ال الناهية.

3. ما هي حالتها اإلعرابّية؟ الجزم.

4. ما هي عالمتها اإلعرابّية؟ السكون.
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ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخرج األفعال املضارعة. يسَع، يقِض، تعُف، متِش.

2. ما هي حالتها اإلعرابّية؟ الجزم؛ ألّنها ُسبقت بأدوات جازمة.

3. ما هي عالمتها اإلعرابّية؟ حذف حرف العّلة؛ لكونها أفعاالً معتّلة اآلخر.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). استخرِج األفعال املضارعة. يفّروا، يستغفروا، تجاهدوا، تؤّخروا.

2. ما هي حالتها اإلعرابّية؟ الجزم؛ ألّنها ُسِبَقْت بأدوات جازمة.

3. ما هي عالمتها اإلعرابّية؟ حذف النون؛ ألّنها من األفعال الخسمة.

االستنتاج

). ُيجزُم الفعل املضارع إذا سبقه حرُف جزم: مل، ملّا، الم األمر، وال الناهية.

فائدة: معان هذه األحرف

مل: حرُف جزم، ونفي، وقلب، يقلُب زمن املضارِع إىل املايض، نحو: مل ينْم.  -  

ملّا: حرُف جزم ونفي، تنفي حصول الفعل يف الزمن املايض إىل زمن التكلّم،   -  

مع إمكانيّة حصوله بعد زمن التكلّم، نحو: ملّا يأِت.

الم األمِر: حرُف جزم، وطلب، واستقبال، نحو: لِينَه عِن املنكر.  -  

ال الناهية: حرُف جزم، ونهي، واستقبال، نحو: ال تنَس ذكر الله.  -  

2. عالماُت جزِم الفعِل املضارع:

السكون، إذا كان صحيح اآلخر، نحو: ليأمْر باملعروف.  -  

حذُف حرف العلّة من آخره، نحو: ال تعتِد عىل اآلخرين.  -  

حذُف النون من آخر األفعال الخمسة، نحو: مل يصربوا  -  مل يصربا  -  مل تصربي عىل األذى.  -  
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 يلاضم

فائدة: دخول أدوات الجزم عل املضارع املبنّي

يبقى  النسوة،  نون  أو  التوكيد  نون  به  اتّصلت  الذي  أي  املبني،  املضارع  الفعل  إّن 

مبنيّاً وال تتغرّي حركته إذا دخلت عليه إحدى أدوات الجزم، نحو: ال تتسَّْعَن يف اتّخاذ 

األحكام.

فائدة: تحريك الحرف األخري بعد حذف حرف العلّة

يجُب يف الكتابة وضع الحركة املناسبة لحرف العلّة املحذوف عىل الحرف األخري بعد 

حذف حرف العلّة.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

لم

لّما

الم األمر

ال الناهية

حذف النون من األفعال 
الخمسة 

لم يتراجعوا

حذف حرف العّلة
لم يأِت

السكون
لم يعلْم

عالمات الجزم

المضارع  المجزوم

أدوات الجزم
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 يلاضم

نموذٌج إعرابّي

لِيأمْر: الالم الم األمر، حرف جزم. يأمْر: فعٌل مضارٌع مجزوٌم بـ )الم األمر)، وعالمة   -

ُ )هَو). جزمه السكون الظاهرة عىل آخره. والفاعل ضمرٌي مسترتٌ فيِه جوازاً، تقديُر

بـ )ال)، وعالمة جزمِه  ال تعتِد: ال: حرف نهي وجزم. تعتِد: فعٌل مضارٌع مجزوٌم   -

ُ )أنَت). حذف حرف العلّة من آخره. والفاعل ضمرٌي مسترتٌ فيِه وجوباً، تقديُر

جزمِه  وعالمة  )ال)،  بـ  مجزوٌم  مضارٌع  فعٌل  تثأرا:  وجزم.  نهي  ال: حرف  تثأرا:  ال   -

حذف النون، ألنّه من األفعال الخمسة. واأللف ألف االثنني، ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ 

عىل السكوِن، واقٌع يف محّل رفع فاعل.

: فعٌل مضارٌع مبنيٌّ عىل الفتح، التّصاله بنون  : ال: حرف نهي وجزم. تثأَرنَّ ال تثأَرنَّ  -

ُ )أنَت). التوكيد الثقيلة. والفاعُل ضمرٌي مسترتٌ فيِه وجوباً، تقديُر

ال تكتْمَن: ال: حرف نهي وجزم. تكتْمَن: فعٌل مضارٌع مبنيٌّ عىل السكون، التّصاله   -

بنون النسوة. ونون النسوة ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل الفتح، واقع يف محّل رفع فاعل.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

أدخْل إحدى أدواِت الجزِم املناسبِة عل األفعاِل املضارعِة يف الجمِل اآلتيِة، وشكِّْل . 1

آخَر كلِّ فعٍل:

......................... أعطي بيدي إعطاء الذليل......................... ينترص املجاهدون

ً ......................... تعلو يف سلّم العلم......................... تسهرون كثريا

......................... تأكالن ماّم مل يذكِر اسُم الله عليه......................... ترتديَن حجابَِك

أرْش إىل املضارعِ املجزوِم، ثمَّ اذكْر سبَب جزِمِه، وعالمَة هذا الجزِم:. 2

سبب الجزمعالمة الجزماملضارع املجزومالجملة

ال تتخلَّ عن صالتك

أنَت ال تصغي إىل والديك

ال تصِغ إىل النميمة

لينُج كلُّ إنساٍن بنفسه

ال تنَسْوا أّن الله موجوٌد 

لن تأكلوا من غري املذّك

ضْع بدَل كّل جملٍة مَن الجمِل اآلتيِة جملًة أخرى مساويًة لها يف املعنى، ومشتملًة . 3

عل فعٍل مضارعٍ مجزوٍم:

  ......................................................................................................................................................................................................... - اُترِك املُزاح   

- ُزِر املشاهَد املرشَّفة ..............................................................................................................................................................................   

  ...................................................................................................................................................................... - اجتنب مرافقة األرشار   

- ابتعدوا عن إيذاء الناس .................................................................................................................................................................   
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- ما انهزم األبطال .........................................................................................................................................................................................    

- تباطئي يف مشِيك .....................................................................................................................................................................................    

أعرِب األفعاَل املضارعَة املجزومَة وأدواِت الجزِم يف ما يأيت:. 4

- مل يدُن من السوء.

- ال تعتمدي عىل غريك.

- لريِو كلٌّ قّصته. 

- ملّا يعالج نفَسه.

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

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

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

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

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

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

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

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





127  لألللل
م
فعل

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يعرّف فعل األمر.

2. يفهم رشوط بناء فعل األمر عىل السكون.

األمر عىل حذف حرف  فعل  بناء  يفهم رشوط   .3

العّلة.

4. يتمّكن من إعراب فعل األمر إعراباً مفّصاًل عندما 

يكون مضارعه من األفعال الخمسة.

فعُل األمِر

الدرس الرابع عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

اِسَع يف إصالِح ذاِت البنِيأَكرِِم العاملَ

اُْعُف عّمن ظلَمَكارِِضْب بعصاَك الحجَر

اِبِْك مصيبَة الحسنِي Qاِغفْر ملن أساَء إليك

املجموعة الثالثة

استغفروا لذنوِبكم

استغفرَنَّ لذنوِبكم

استغفرَْن لذنوِبكنَّ

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخرج أفعاَل األمِر. أكرْم، ارضْب، اغفْر.

2. ما هي عالمُة البناِء الظاهرُة يف آخرِِه؟ السكون.

3. هل اّتصل به يشء يف آخره؟ كاّل.
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ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخرج أفعال األمر. اِسَع، ُاعُف، اِبِك.

2. ما هي عالمُة بنائها؟ حذف حرف العّلة من آخرها.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

، استغفرَْن. ). استخرج أفعاَل األمِر. استغفروا، استغفرَنَّ

2. ما هي عالمة بنائها؟ حذف النون، والفتحة، والسكون.

3. ما الذي اّتصل بالفعل؟ واو الجامعة، ونون التوكيد، ونون النسوة.

االستنتاج

تذكري: فعل األمر هو كّل فعل يُطلُب بِه حصول يشء يف الزمن املستقبل.

). ُيبنى فعُل األمِر عىل السكون الظاهرة يف آخره إذا كان صحيح اآلخر، ومل يّتصل به يشء، 

، ادرْسَن. وكذلك إذا اّتصلت به نون النسوة، نحو: اكتْب، ادرْس، اكتْبَ

)ى)، أعِط)ي)،  2. ُيبنى فعل األمر عىل حذف حرف العّلة إذا كان معتلَّ اآلخر، نحو: تحرَّ

ادُع )و).

 ، 3. ُيبنى فعُل األمر عىل الفتح إذا اّتصلت به نون التوكيد، الخفيفة أو الثقيلة، نحو: تجنََّبْ

. تجنََّبَّ

النون من آخره، إذا كان مضارعه من األفعال الخمسة؛  ُيبنى فعُل األمِر عىل حذف   .4

أي من األفعال التي اّتصلت بها واو الجامعة، أو ألف االثنني، أو ياء املخاطبة، نحو: 

أحِسنوا، أحِسَنا، أحسِني.
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م
فعل

 مصّورة
ٌ

خالصة

الفتحالسكون حذف النونحذف حرف العّلة

فعل األمر

ُيبنى على

إذا 
كان مضارعه من 
األفعال الخمسة: 

جاهدوا

في 
الفعل المّتصلة به نون 

التوكيد: جاهَدنَّ

في الفعل المعتّل 
اآلخر: صلِّ

في 
الفعل الصحيح اآلخر: 

اكتْب

في 
الفعل المّتصل به نون 

النسوة: اكتْبن
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نموذٌج إعرابّي

ِ. والفاعل ضمري مسترت فيه  جاِهْد: فعُل أمٍر، مبنيٌّ عىل السكوِن الظاهرِة عىل آخِر  -

وجوباً، تقديره )أنت).

ِ. والفاعل ضمري مسترت فيه  ألِق: فعُل أمٍر، مبنيٌّ عىل حذِف حرِف العلِّة مْن آخِر  -

وجوباً، تقديره )أنت).

صوموا: فعُل أمٍر، مبنيٌّ عىل حذِف النوِن، ألنَّ مضارَعُه من األفعال الخمسة. والواو   -

ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقٌع يف محّل رفع فاعل.

ضمرٌي  النسوِة  ونوُن  آخرِه.  عىل  الظاهرِة  السكوِن  عىل  مبنيٌّ  أمٍر،  فعُل   : تحجْبَ  -

متّصٌل مبنيٌّ عىل الفتِح، واقٌع يف محلِّ رفعِ فاعٍل.

: فعُل أمٍر، مبنيٌّ عىل الفتح، التّصاله بنون التوكيد الثقيلة. والنوُن حرُف  اصعَدنَّ  -

توكيٍد مبنيٌّ عىل الفتح، ال محلَّ لُه مَن اإلعراب.
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فعل

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

تارًة، . 1 السكوِن  عل  مبنياً  واجعلُْه  اآلتيِة،  املاضيِة  األفعاِل  مَن  األمِر  فعَل  هاِت 

وأخرى عل الفتحِ، وأخرى عل حذِف النوِن:

حذف النونالفتحالسكونالفعل املايض

جاهَد

سمَح

استغفر

تعّلم

طأمَن

وعَظ

أخرَب

هاِت أفعاَل األمِر مَن األفعاِل املضارعِة اآلتيِة، ذاكراً ما اتّصَل بَها، مبّيناً عالمَة . 2

إعراِبَها بعَد تحويلَِها:

يدافعان .......................................................................................................................................................................................................................   -

يهدي ...............................................................................................................................................................................................................................   -

ينعمون ........................................................................................................................................................................................................................   -

تطالعني ........................................................................................................................................................................................................................   -

يجاهَدنَّ ......................................................................................................................................................................................................................   -

 ............................................................................................................................................................................................................................. يخىش   -

يغفو ................................................................................................................................................................................................................................   -

يتحّجْبَ ........................................................................................................................................................................................................................   -
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حّوِل الجملَة اآلتيَة إىل خطاِب االثننِي، ثمَّ جامعِة الذكوِر، ثّم إىل خطاِب املفردِة . 3

املؤنّثِة، وبنّيْ نوَع بناِء فعِل األمِر فيَها:

واظْب عل فعِل 

املستحّبات

أعرِْب أفعاَل األمِر يف الجمِل اآلتيِة:. 4

. بَن أوالَدكُنَّ هذِّ  -

عارشنَّ إخوانََك باملعروف.  -

أحسن إىل مْن أساَء إليك.  -

ابتعُدوا عْن مجالِس الغيبِة والنميمة.  -

احفِظي لسانَِك عِن الزَّلل.  -

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

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

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

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

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  
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م
 لاماضم ولافعل

م
لافعل

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يفهم املقصود من الفعل الالزم.

ي، ويعطي أمثلة عليه. 2. يعرِّف الفعل املتعدِّ

ياً. 3. يرشح كيف يصري الفعل متعدِّ

ي الزماً. 4. يبنّي كيف ُيجعل الفعل املتعدِّ

ي. 5. ميّيز الفعل الاّلزم من الفعل املتعدِّ

الفعُل الالزُم والفعُل 

المتعّدي

الدرس الخامس عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

ظلَم الحاكُم شعبَهعاَد املجاهُد

رىث الشعراُء اإلماَم الحسنَيQتنِبُض األرُض بدماِء الشهداِء

هزَم املجاهدوَن أعداَء اللِهاستيقَظ عيلٌّ لصالِة اللّيِل

املجموعة الثالثة

ً كرَُم زيٌد  أكرمُت وكرّْمُت زيدا

فتْحُت الباَب   انفتح الباُب

نرثُْت القمَح   انترثَ القمُح

قطْعُت الشجَر   تقطََّع الشجُر

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). استخرِج األفعال من املجموعة األوىل. عاد، تنبض، استيقظ.

2. هِل اكتفى كّل منها بفاعله، من دون الحاجة إىل مفعوٍل به إلمتام املعنى؟ نعم، اكتفى 

بفاعله.

3. ماذا نسّمي هذا النوَع من األفعال؟ الفعَل الالزم.



ل 138 لاّسي لا وحن

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخرج األفعال من املجموعة الثانية. ظلم، رىث، هزَم.

2. هل لزِمت هذه األفعاُل فاعلها؟ كاّل، بل تعّدتها إىل مفعوٍل به.

3. ماذا نسّمي هذا النوَع من األفعاِل؟ الفعَل املتعّدي.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). قارن بني الفعل )كرُم) وبني الفعلني )أكرَم وكرَّم). )أكرم) مزيد بالهمزة، و)كرّم) مزيد 

بالتضعيف.

2. ما الفرق بينهام يف ما يتعّلق بالفاعل واملفعول به؟ )كرُم) اكتفى بفاعله، بينام )أكرم 

وكرّم) احتاجا إىل مفعوٍل به إلمتام املعنى.

3. متى يصري الفعل الالزُم متعّدياً؟ إذا ُنقَل من وزن )فعَل) إىل وزيَنْ )أفعَل وفّعل) يف 

الغالب.

4. الحِظ األفعال املتبّقية، متى يصري الفعُل املتعّدي الزماً؟ إذا ُنِقَل من وزن )فعَل) إىل 

وزيَنْ )انفعل وافتعل)، ومن وزن )فّعل) إىل وزن )تفّعل) يف الغالب.

االستنتاج

). الفعُل الالزم هو الفعل الذي يلزم فاعله، وال يتعّداه إىل مفعول به، نحو: حاَن وقُت 

الصالة.

2. الفعُل املتعّدي هو الفعل الذي ال يكتفي بفاعله، بل يتعّداه إىل مفعوٍل به، نحو: أقاَم 

عيلٌّ صالَة الظهرين.

3. يصرُي الفعل متعّدياً:

بدخول همزة التعدية عليه، أفعَل، نحو: وقف املصيّل، وأوقَف ولَده إىل جانِبِه.  -

بتضعيف عينه، فّعل، نحو: َعظَُم األمُر - عظَّم الناُس األمَر.  -
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َها: 4. ُيجعُل الفعُل املتعّدي الزماً، بتحويِلِه إىل أوزاٍن، أهمُّ

فعَل - انفعَل، كَس - انكَس.  -

فعَل - افتعَل، نقَل - انتقَل.  -

َل، حطََّم - تحطََّم. َل - تفعَّ فعَّ  -
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 مصّورة
ٌ

خالصة

الفعل                                                        

متعدٍّالزم

يلزم فاعله: ذهب
يتعّدى الفاعل إلى مفعول به: 

شرب

ُيحوَّل الالزم إلى 
، بـ: متعدٍّ

التضعيف: عّظم

زيادة همزة التعدية: أوقف

ُيحوَّل المتعّدي إلى 
الزم بنقله إلى وزن:

تفّعل: تحّطم

افتعل: انتقل

انفعل: انكسر
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

مّيِز الفعَل الالزَم بوضعِ خطٍّ واحٍد تحَتُه، مَن الفعِل املتعّدي بوضعِ خطّنِي تحَتُه . 1

يف الكلامِت القرآنّيِة اآلتيِة:

كره، جعل، سبّح، اقتلوا، يؤتون، زّك، حاّد، يواّدون، اقرتب، أفلح، انشّق، ال تُبطلوا.

اجعِل األفعاَل اآلتيَة متعّديًة:. 2

 .............................................................................................................................................................................................................................. - سار:  

- حِبط:..........................................................................................................................................................................................................................   

- نزل:...............................................................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................................................ - ظهر:  

 ......................................................................................................................................................................................................................... - وقف:  

- كفر:..............................................................................................................................................................................................................................   

، واملتعّدي إىل . 3 اذكْر ثالثَة أفعاٍل متعّديٍة، وأخرى الزمٍة، ثمَّ حّوْل الالزَم إىل متعدٍّ

الزٍم:

ية يةأفعال الزمةتحّول إىل أفعال الزمةأفعال متعدِّ تحّول إىل أفعال متعدِّ

1

2

3
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م
لافاعل

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

الدرس السادس عشر

الفاعُل

). يفهم املقصود من الفاعل.

2. يرشح املوارد التي يأيت الفاعل فيها اساًم.

فيها  الفاعل  يأيت  التي  املوارد  أمثلة عىل  3. يعطي 

ضمرياً مّتصاًل أو مسترتاً.

4. يبنّي عالمات رفع الفاعل.

5. ميلك القدرة عىل إعراب الفاعل بحسب حاالته 

املختلفة.





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

أقْمُت لصالِة الصبِحتباَحَث العلامُء

تؤّذُن للصالِةتَفّوَق هذا العاملُ

يؤّذُن للصالِةجلَس الذيَن يتباحثوَن

أَشهُد بالحقِّبلغني أنََّك جاهْدَت

أقاموا الصالَة

أقاما الصالَة

املجموعة الثالثة

أّذَن زيٌد

أذََّن الفتى للصالِة

حكَم القايض بالعدِل

تقاىَض املختصامِن

تحاوَر الباحثوَن
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االستقراء

أ.  أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

ِد الفاعل. العلامُء، هذا، الذين، أّنك جاهْدت )جهاُدك). ). حدِّ

2. ما هَو نوُع الفاعل؟ )العلامء، هذا، الذين) أسامء ظاهرة، )أّنك جاهدت) مصدر مؤّول.

3. هل جاَء بعَد الفعِل أْم قبَله؟ جاء بعد الفعل.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

)أنا)،  املسترت  الضمري  )هو)،  املسترت  الضمري  )أنت)،  املسترت  الضمري  التاء،  الفاعل.  د  حدِّ

الضمري املّتصل )واو الجامعة)، الضمري املّتصل )ألُف االثنني).

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

ِد الفاعل. زيٌد، الفتى، القايض، املختصامن، الباحثون. ). حدِّ

2. ما هي عالمات رفِع الفاعل؟ الضّمة الظاهرة، الضّمة املقّدرة للتعّذر، الضّمة املقّدرة 

للثقل، ألف املثّنى، واو جمع املذّكر السامل.

االستنتاج

). الفاعل هو الذي يفعل الفعل، ويأيت بعده دامئاً، نحو: بزغ الفجُر.

2. يأيت الفاعُل:

، ذهب هذا الرجُل... اسامً ظاهراً، نحو: انترَص املؤمُن، جاء من يّدعي الحقَّ  -  

مصدراً مؤّوالً، نحو: وصلني أنّك تكرُم الضيف.  -    

ضمرياً متّصالً: أنا صيّل)ُت)، هم سبّح)و)ا، أنتام تسبّح)ا)ن...  -  

ضمرياً مسترتاً:  -  

وجوباً للمتكلِّم واملخاطب، نحو: أدرُس )أنا)، ندرس )نحن)، تدرُس )أنت)...

وجوازاً للغائب، نحو: يدرس )هو)، تدرُس )هي)...
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3. الفاعُل دامئاً مرفوٌع، وعالمات رفعه:

. الضّمة الظاهرة، نحو: انترص الحقُّ  -  

الضّمة املقّدرة عىل األلف للتعّذر، نحو: انكسِت العصا، وعىل الياء للثقل، نحو:   -  

نام الراعي.

األلف يف املثّنى، نحو: جاء املصلّيان.  -  

الواو يف جمع املذكّر السامِل، نحو: جاء املصلّون.  -  
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 مصّورة
ٌ

خالصة

وجوباً للمتكّلم 
والمخاطب

جوازاً 
للغائب

الفاعل

عالمات 

رفعه
األلف

الواو

ضمير مّتصل

مصدر مؤول

ضمير مستتر

اسم ظاهر

الظاهرة

في المثّنى

في جمع 
المذّكر السالم

المقّدرة الضّمة

أنواعه
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نموذٌج إعرابّي

﴿َريِضَ اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه﴾
ريَض: فعٌل ماٍض، مبنيٌّ عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -

اللُه: لفظ الجاللة، فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

عنهْم: عن: حرف جّر، مبنّي عىل السكون. والهاء ضمري متّصل، مبنّي عىل الضّم،   -

واقع  يف محّل جّر بحرف الجّر، والجاّر واملجرور متعلّقان بـ )ريض) وامليم للجمع.

ورضوا: الواو عاطفة. رضوا: فعٌل ماٍض، مبنّي عىل الضّمة املقّدرة للثقل عىل الياء   -

املحذوفة. وواو الجامعة ضمري متّصٌل، مبنيٌّ عىل السكون، واقٌع يف محّل رفع فاعل.

الضّم،  السكون. والهاء ضمري متّصل، مبنّي عىل  عنه: عن: حرف جّر، مبنّي عىل   -

واقع يف محّل جّر بحرف الجّر، والجاّر واملجرور متعلّقان بالفعل )رضوا).
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

ُدلَّ عل الفاعِل، محّدداً عالمَة إعراِبِه وفعلَُه:. 1

عالمة إعرابهفعلهالفاعلالجملة

أفلَح املؤمنون

هانت عليه شهواته

ينظر املرء ما قّدمت يداه

يؤسفني أّنك تهمل الصالة

مّيِز الفاعَل الظاهَر مَن الفاعِل املضمِر يف ما يأيت:. 2

الفاعل املضمرالفاعل الظاهرالجملة

قالِت األعراب آمّنا، قل مل تؤمنوا...

ال أعبُد ما تعبدون

ال يستوي الخبيث والطّيب

أنشْئ خمَس جمٍل، يكوُن فيَها الفاعُل:. 3

................................................................................................................................................................................................................ ـ اسامً ظاهراً: 

ـ عالمُة إعرابه مقّدرة:.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ـ عالمُة إعرابه األلف:

.............................................................................................................................................................................................. ـ عالمُة إعرابه الواو:

ـ ضمرياً متّصالً:...............................................................................................................................................................................................................
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استخرجِ الفعَل والفاعَل وأعربُْهاَم:. 4

يأمرون الناس بالرّب.  -  

ال يستوي الخبيث والطيّب.  -  

إعرابهالفعل

إعرابهالفاعل
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أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يرشح املقصود من املفعول به.

2. يبنّي باألمثلة عالمات نصب املفعول به.

3. يفهم كيف يكون املفعول به ضمرياً.

4. يكتب نّصاً من أربعة أسطر، يستخدم فيه الفاعل 

واملفعول يف مواردهام اإلعرابّية املختلفة.

المفعوُل به

الدرس السابع عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

دفَع عيلٌّ صدقًةأكرَم عيٌل العالَِم

دفَع عيلٌّ هذِه الصدقَةالعالَِم أكرَم عيلٌّ

زاَر عيلٌّ َمْن يحبُّهمأكرَم العالَِم عيلٌّ

ناديتُك

أكرمتُه

املجموعة الثالثة

زرُت املريَض

فهمُت املعنى

تلقَّى آدُم كلامٍت

أكرَْمُت املصلِّنَي

زرُت املريَضنْيِ

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). عىل أيٍّ من االسمني الواردين وقَع فعل اإلكرام؟ وقع عىل )العامل).
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2. ما هو املفعول به إذاً؟ هو الذي يقع عليه فعُل الفاعل.

3. تأّمل موقَعُه يف الجملة.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). استخرج األسامء التي وقع عليها الفعل. صدقًة، أّنك تدافُع، هذه، َمْن، الكاف، الهاء.

2. كيَف يأيت املفعول به إذاً؟ اساًم ظاهراً، مصدراً مؤّوالً، ضمرياً مّتصاًل.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

. ِد املفعوَل بِه. املريَض، املعنى، كلامٍت، املصلِّنَي، املريَضنْيِ ). حدِّ

2. ما هي عالمُة إعرابه؟ الفتحة الظاهرة، الفتحة املقّدرة، الكسة عوضاً عن الفتحة، ياء 

جمع املذّكر السامل، ياء املثّنى.

االستنتاج

). املفعول به هو الذي يقُع عليه فعُل الفاعل.

2. يأيت املفعول به:

اسامً ظاهراً، نحو: طالعُت كتاباً، طالعُت هذا الكتاَب.  -

مصدراً مؤّوالً، نحو: علمت أنّك تسافر غداً.  -

ضمرياً متّصالً، نحو: زرت )ه) يف مرضه، زار)نا) إماُم البلدة...  -

3. املفعوُل به دامئاً منصوٌب، وعالمات نصبه:

. الفتحة الظاهرة، نحو: نرصُت الحقَّ  -

الفتحة املقّدرة عىل األلف للتعّذر، نحو: ال أفقُه املغزى.  -

راِت  الطاغيُة مخدَّ نحو: سبى  السامل،  املؤنّث  الفتحة يف جمع  عن  الكسة عوضاً   -

الرسالة.

. الياء يف املثّنى، نحو: رأيت العالَِمنْيِ  -

الياء يف جمع املذكّر السامِل، نحو: قابلُت الصامئنَِي.  -
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 مصّورة
ٌ

خالصة

 ضمير مّتصل 

اسم ظاهر 

عالمات نصبهأنواعه

المفعول به

الفتحة

الكسرة عوضاً عن الفتحة 

الياء      
في جمع المذّكر 

السالم 
في المثنى 

في جمع المؤّنث 
السالم 

الظاهرة 

المقّدرة 

مصدر مؤّول
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نموذٌج إعرابّي

﴿إنّا أعطيناَك الكوثَر﴾
إنّا: إّن: حرف مشبّه بالفعل، مبنّي عىل الفتحة املوجودة عىل النون املحذوفة منعاً   -

لتوايل األمثال؛ أي ثالث نونات. و)نا) ضمري متّصل، مبنّي عىل السكون، واقع يف 

محّل نصب اسم )إّن).

و)نا) ضمري  الفاعلني.  )نا)  بـ  التّصاله  السكون؛  مبنيٌّ عىل  ماٍض،  فعٌل  أعطيناَك:   -

متّصل، مبنّي عىل السكون، واقع يف محّل رفع فاعل. والجملة الفعليّة واقعة يف 

محّل رفع خرب )إّن). والكاف ضمري متّصل، مبنّي عىل الفتح، واقع يف محّل نصب 

مفعول به أّول.

الكوثَر: مفعوٌل به ثاٍن منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -
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 تقويمّية
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استخرجِ املفعوُل بِه مَن الجمِل اآلتيِة، محّدداً عالمَة إعراِبِه:. 1

عالمة اإلعراباملفعول بهالجملة

ميحو الله الباطل

وضعنا عنك ِوزرك

ميحق الله الربا وُيريب الصدقات

إّن الشيطاَن لكم عدوٌّ فاّتخذوه عدّوا

أنشْئ خمَس جمٍل، يكوُن فيَها املفعوُل بِه:. 2

اسامً ظاهراً: ............................................................................................................................................................................................................   -

عالمُة إعرابه مقّدرة: ..................................................................................................................................................................................   -

عالمُة إعرابه الكسة: ................................................................................................................................................................................    -

 ........................................................................................................................................................................................... عالمُة إعرابه الياء:  -

ضمرياً متّصالً: ........................................................................................................................................................................................................   -

أعرِب الجمَل اآلتيَة:. 3

ميحُق اللُه الربا.  -  

ُزرتم املقابر.  -  

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

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

 ....................................................................................................................................................................................................................................................  
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نائضم

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يرشح املقصود من نائب الفاعل.

2. ميّيز املفعول به من نائب الفاعل.

3. يفرِّق بني الفاعل ونائبه.

حالتي  يف  الفاعل  نائب  األمثلة  خالل  من  يبنّي   .4

االسم الظاهر والضمري املّتصل.

5. يدرك كيف يكون نائب الفاعل مصدراً مؤّوالً.

6. يعرب نائب الفاعل بحسب موقعه إعراباً مفّصاًل.

نائُب الفاِعِل

الدرس الثامن عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

يَجمُع عيلٌّ الصدقاِت  تُجَمُع الصدقاُتَدفَع عيلٌّ صدقًة    ُدِفَعْت صدقٌة

يُعاوُن الناُس املجاهديَن  يُعاَوُن املجاهدوَنأَكرَم عيلٌّ العالَِم    أُكرَِم العالُِم

املجموعة الثالثة

يُقاُس املؤمُن بتقواه

املجاهدوَن يُعاَملوَن باحرتاٍم

الكبرُي يجُب أن يُحرتَم

ُسِمَع أّن املجاهَد عاَد من الحرِب

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). الحظ أمثلة املجموعة األوىل، عالَم تشتمل؟ فعل وفاعل ومفعول به.

2. وازن بينها وبني الجملة املقابلة لها، هل تغرّي املعنى؟ كاّل، املعنى مّتحد.

3. ما هو التغيري الحاصل يف الفعل املايض؟ حصل تغيري يف شكله، فأّوله أصبح مضموماً، 

والحرف ما قبل اآلخر أصبح مكسوراً، ودخلت عىل الفعل »دفع« تاء التأنيث.

4. هل هناك تغيري آخر يف الجملة؟ نعم، ُحِذف الفاعل، وحّل محّله املفعول به، وأصبح مرفوعاً.
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ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). وازن بني الجملتني، هل تغرّي املعنى؟ كاّل.

2. ما هو التغيري الحاصل يف الفعل املضارع؟ حصل تغيري يف شكله، حيُث ُضمَّ أّوله، وأصبح 

الحرف ما قبل اآلخر مفتوحاً، وتبّدل حرف املضارعة يف فعل »يجمع«.

3. هل هناك تغيري آخر يف الجملة؟ نعم، ُحِذف الفاعل، وحّل محّله املفعول به، وأصبح 

مرفوعاً.

4. ماذا نسّمي املفعول بعد أن حّل مكان الفاعل؟ نائب فاعل.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). ُدّل عىل نائب الفاعل يف املثال األّول، محّدداً نوعه؟ املؤمن، وهو اسم ظاهر.

2. ُدّل عىل نائب الفاعل يف املثال الثاين، محّدداً نوعه؟ الواو يف »ُيعاملون«، وهو ضمري 

مّتصل.

3. استخرج نائب الفاعل من املثال الثالث. هو الضمري املسترت يف »ُيحرتم«.

4. ممَّ يتكّون نائب الفاعل يف املثال الرابع؟ يتكّون من »أّن« وصلتها املؤّولني مبصدر.

5. ما هي أنواع نائب الفاعل املذكورة يف األمثلة؟ االسم الظاهر، الضمري املّتصل، الضمري 

املسترت، املصدر املؤّول.

االستنتاج

). نائب الفاعل اسٌم مرفوع، حّل محّل الفاعل بعد حذفه.

2. إذا ُحِذف الفاعل من الكالم:

يتحّول فعله من املعلوم إىل املجهول، فإْن كان ماضياً ُضمَّ أّوله وكُس الحرف الذي   -

قبل آخره، وإن كان مضارعاً ُضّم أّوله وفُِتح الحرف الذي قبل آخره، نحو:

رُِفَعِت الرايُةرفع عيلٌّ الرايَة

ُ األصناُميكّسُ عيلٌّ األصناَم تُكسَّ
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ينوُب املفعول به عن الفاعل املحذوف، ويُسّمى نائب فاعل، لنيابته عنه يف الرفع   -

ال يف املعنى، نحو: قتل املسلمون املرشكني  -  قُِتَل املرشكون.

إذا كان نائُب الفاعِل مؤنّثاً، أُنِّث الفعُل، كام الحظت يف األمثلة السابقة.  -

3. يأيت نائب الفاعل:

اسامً ظاهراً، نحو: يُجازى اإلنساُن بأعامله.  -

ضمرياً متّصالً، نحو: املجاهدوَن يجب أن يُعاَملوا باحرتام.  -

ضمرياً مسترتاً، نحو: فعل الخري ال يُنىس.  -

مصدراً مؤّوالً، نحو: ُعلَم بني الناس أّن القائَد سيُلقي كلمة.  -
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اسم ظاهر 

ضمير مستتر 

ضمير مّتصل 

مصدر مؤّول 

إذا كان نائب الفاعل 
مؤنثاً ُأنِّث الفعل 

يتحّول فعله من المعلوم 
إلى المجهول 

 مصّورة
ٌ

خالصة

المطابقة  أنواعه  التغّيرات 

ُيحذف الفاعل وينوب 
عنه المفعول به 

نائب  الفاعل 
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نموذٌج إعرابّي

﴿ُقِتَل الخّراصون﴾
ُقِتَل: فعٌل ماٍض للمجهول، مبنيٌّ عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -  

الخّراصون: نائب فاعٍل مرفوٌع، وعالمة رفعه الواو، ألنّه جمع مذكّر سامل.  -  
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

نائِب . 1 مْن  الفاعَل  ثمَّ  للمجهوِل،  املبنيَّ  الفعِل  مَن  للمعلوِم  املبنيَّ  الفعَل  مّيِز 

الفاعِل:

الجمل
الفعل املبنّي 

للمعلوم
الفاعل

الفعل املبنّي 

للمجهول
نائب الفاعل

حبطت أعامل املرشكني

يرفع الله الذين أوتوا العلم

بالعلم يطاع الله

يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل 

أن يغفر للعامل ذنب واحد

حّوِل األفعاَل اآلتيَة مَن املعلوِم إىل املجهوِل مَع تغيريِ ما يلزُم:. 2

  ........................................................................................................................................................................................ - خلق الله اإلنسان: 

- يرزق الله الباّر: ................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. - حاكم القايض املذنب: 

- يجزي الله املحسنني: ................................................................................................................................................................................. 

ألِّْف جملتنِي يكوُن الفعُل معلوماً فيهاَم، ثمَّ حّولُْه إىل مجهوٍل، بحيُث يكوُن نائُب . 3

الفاعِل فيهاَم، مرًّة مثنى، وأخرى جمَع مذكٍّر ساملاً:

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

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

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

 ............................................................................................................................................................................................................................................................
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أعرِب الجمَل اآلتيَة:. 4

زُلزِلت األرُض.  -

يُثاُب الصامئون.  -

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................................  
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 ولاعملم

م
لا متقأ

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يعرّف املبتدأ.

2. يبنّي املقصود من الخرب، ووجه عالقته باملبتدأ.

3. يبنّي باملثال والتطبيق موارد تطابق الخرب مع املبتدأ.

4. يتعرَّف إىل أنواع الخرب.

بحسب  صحيحاً  إعراباً  والخرب  املبتدأ  يعرب   .5

موقعهام يف الجملة.

6. يكتب نّصاً من أربعة أسطر، يستعمل فيه املبتدأ 

والخرب يف مواردهام املختلفة.

المبتدُأ والخبُر

الدرس التاسع عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

الولُد صائٌمالصالُة رضورٌة

الولداِن صامئاِنالصوُم فالٌح

األوالُد صامئوَنالصدقُة تجارٌة

البنُت صامئٌة

البناُت صامئاٌت

املجموعة الثالثة

الزكاُة نوٌر

املذنُب يستحقُّ العقاَب

الناّمُم عقابُه شديٌد

الخرُي يف الصياِم

Q الرايُة عنَد العبّاِس



ل 174 لاّسي لا وحن

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). ما نوع الجمل؟ جمل اسمّية.

2. ممَّ ترتّكُب كلُّ جملة؟ من كلمتني: األوىل تبدأ بها الجملُة، والثانية تخرُب عن األوىل.

3. ماذا ُتسّمى هاتان الكلمتان؟ ُتسّمى األوىل مبتدأً، والثانية خرباً.

4. ما هي الحالة اإلعرابّية للمبتدأ والخرب؟ الرفع، كالهام مرفوع.

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). الحظ املبتدأ والخرب.

2. هل هناك تطابٌق بينهام؟ نعم.

3. بَم يتطابقان؟ يف التذكري والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية والجمع.

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). الحظ الخرَب يف املجموعة الثانية. نور، يستحّق العقاب، عقابه شديد.

2. ما هو نوع األخبار الواردة؟ اسم مفرد، جملة فعلّية، جملة اسمّية.

االستنتاج

). املبتدُأ هو ركن الجملة االسمّية األّول، والخرب هو ركنها الثاين، نحو: الزهراُء معصومٌة.

ن مع املبتدأ جملًة مفيدة،  2. املبتدأ اسم مرفوع يف أّول الجملة، والخرب اسٌم مرفوع يكوِّ

وُيتمُّ املعنى.

3. يطابُق الخرُب املبتدأَ يف التذكري والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية والجمع، نحو: عيلٌّ معصوٌم، 

الزهراء معصومٌة، الحسنان معصومان، األمّئة معصومون، األّمهاُت مضّحياٌت.

4. أنواع الخرب ثالثة:
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فائدة: املبتدأ معرفة والخرب نكرة

يأيت املبتدأ كلمًة معرفًة غالباً، ويأيت الخرب كلمًة نكرًة غالباً.

اسٌم مفرد، نحو: عيٌل عادٌل.  -

جملة: فعليٌّة، نحو: الحسوُد ال يسوُد ، أو اسميٌّة، نحو: اإلهامُل عاقبتُه الندُم.  -

شبه جملة: ظرفيّة، نحو: الشفاُء تحت قبّة الحسني Q، أو جاّر ومجرور،   -

نحو: القهقهُة من الشيطان.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

 

يطابق الخبر المبتدأ في 
التذكير والتأنيث واإلفراد 

والتثنية والجمع 

خبر مبتدأ 

الجملة  االسمّية 

اسم مفرد

جملة

شبه جملة

فعلّية

ظرفّية

اسمّية

جار 
ومجرور



177
 ولاعملم

م
لا متقأ

نموذٌج إعرابّي

)املنافق قولُه جميل(

املنافُق: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

آخره، وهو مضاف.  الظاهرة عىل  الضّمة  رفعه  مرفوٌع، وعالمة  ثاٍن  مبتدأٌ  قوله:   -

الهاء: ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل الضّمة، واقٌع يف محّل جرٍّ باإلضافة.

جميٌل: خرب )قوله) مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

وجملُة )قوله جميٌل)، جملة اسميّة واقعٌة يف محّل رفع خرب »املنافق«.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

استخرجِ املبتدأَ والخربَ مَن الجمِل اآلتيِة، مبّيناً عالمَة إعراِبِهاَم:. 1

عالمة إعرابهالخربعالمة إعرابهاملبتدأالجملة

اإليثار شيمة األبراِر

الشهوات آفات

الوجل شعار املؤمن

املؤمنون إخوة

بنّيْ نوَع الخرِب يف العباراِت اآلتيِة بعَد تحديِدِه:. 2

.............................................................................................................................................................................................. العاقبُة للمتّقني:   -

.......................................................................................................................................................................... اإلعجاُب مينُع االزدياد:   -

.............................................................................................................................................................................. اإلسالُم لباُسُه التقوى:   -

............................................................................................................................................................................... علُم املؤمِن يف عملِِه:   -

املؤمنون عند رشوطهم: .......................................................................................................................................................................  -

صالُة الليِل تُبيُّض الوجوه: .................................................................................................................................................................  -

الصدُق أمانٌة: ......................................................................................................................................................................................................  -

أنشْئ خمَس ُجمٍل، تتألُّف كلُّ واحدٍة منَها مْن مبتدأٍ وخرٍب، جاعالً الخربَ متنّوعاً:. 3

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................
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أعرِب الجمَل اآلتيَة:. 4

- الرجاُل قّواموَن عىل النساء.

- البناُت حسناٌت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





181 ا هل
م
اانل وأخيلت

أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

). يعرف تأثري كان وأخواتها يف املبتدأ والخرب.

د أخوات كان. 2. يعدِّ

3. يرشح موارد اسم الفعل الناقص.

4. يرشح موارد خرب الفعل الناقص.

5. يتمّكن من إعراب الفعل املايض الناقص يف موارد 

اسمه وخربه املختلفني.

كاَن وأخواُتَها

الدرس العشرون





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

ً أضَحى املجلُس مكتظّاً بالحضوِركاَن املسجُد عامرا

ما فتَئ القارئُ، صوتُه يصَدُحكاَن الرجالِن صامئنَْيِ

أصبحُت أحبُّ الرتدَُّد إىل املسجِدكاَن القرّاُء ماِهريَن

العالُِم ما زاَل يف بدايِة املوعظِةليَس القرآُن زينًة

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

). ما هو الفعل الذي دخل عىل جملة »املسجد عامر«؟ كاَن.

2. ما التغيري الذي أحدثه هذا الفعل يف اإلعراب والتسمية؟ رفع املبتدأَ اساًم له، ونصَب 

الخرَب خرباً له.

3. هل أحدث دخول »ليس« التغيري نفسه الذي أحدثه فعل »كان«؟ نعم، رفعت املبتدأ 

اساًم لها، ونصبت الخرب خرباً لها.

4. ما هَي كاَن وأخواُتها؟

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). دّل عىل اسم الفعل الناقص يف الجملتني، األوىل والثانية. )املجلُس، القارُئ).
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2. أهام اسامن ظاهران أم ضمريان؟ اسامن ظاهران.

3. دلَّ عىل اسم الفعل الناقص يف الجملة الثالثة، مبّيناً نوعه. الضمري املّتصل )التاء).

4. دلَّ عىل اسم الفعل الناقص »ما زال«، أظاهر هَو أم ضمري مسترت؟ ضمري مسترت، تقديره 

)هو).

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). ُدّل عىل الخرب يف الجملة األوىل، مبّيناً نوعه. )مكتّظاً)، وهو كلمة مفردة.

2. ُدلَّ عىل الخرب يف الجملة الثانية، مبّيناً نوعه. )صوته يصدح)، وهو جملة اسمّية.

)، وهو جملٌة فعلّية. 3. ُدلَّ عىل الخرب يف الجملة الثالثة، مبّيناً نوعه. )أحبُّ

4. ُدلَّ عىل الخرب يف الجملة الرابعة، مبّيناً نوعه. )يف بداية املوعظة)، وهو شبه جملة.

االستنتاج

). كان وأخواتها، أفعاٌل ناقصٌة تدخُل عىل املبتدأ والخرب، فرتفع األّول اساًم لها، وتنصُب 

الثاين خرباً لها، نحو: األرُض محتّلٌة  -  كانت األرُض محتّلًة.

، أصبَح، باَت، أضحى، أمىس، ما زاَل، ما  2. أخواُت كان التي تعمل عملها، هي: صار، ظلَّ

، ما برَح، ما فتَئ، ما دام، ليس. انفكَّ

3. يكون اسم الفعل الناقص:

اسامً ظاهراً، نحو: كانت الحرُب قاسيًة.  -  

ضمرياً بارزاً متّصالً، نحو: ما زلُت مواظباً عىل صالة الليل.  -  

ضمرياً مسترتاً، نحو: كُْن قدوًة حسنًة.  -  

4. يكوُن خرُب الفعل الناقص:

اسامً مفرداً، نحو: كان القمُر بدراً.  -  

جملًة فعليًّة، نحو: ما انفكَّ املؤمُن يُنكُر املنكَر.  -  

جملًة اسميًّة، نحو: أصبحت األيّاُم ساعاتُها مريرٌة.  -  
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شبه جملة:  -

من جارٍّ ومجروٍر، نحو: تظلُّ القيمُة لألخالِق.

من ظرٍف مضاٍف ومضاٍف إليه، نحو: ما برَحْت قّوُة الحقِّ فوَق كلِّ قّوة.

فائدة: توكيد كان املنفّية وليس بحرف الجّر الزائد

قد يدخُل عىل خرب »ليس« أو »كان« املنفيّة حرُف جرٍّ زائٌد لتوكيد النفي، فيصبُح 

الخرُب مجروراً لفظاً، منصوباً محاّلً، نحو: ليس اللُه بغافٍل عاّم تعملون - ما كنُت بقاطعٍ 

رحمي.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

خبرها

ظرفّيةفعلّية

اسم مفرد

اسم ظاهر

جملة

ضمير بارز 
مّتصل

شبه جملة

ضمير مستتر

اسمها

صار، ظّل، أصبح، بات، أضحى، أمسى، ما زال، 
ما انفّك، ما برح، ما فتئ، ما دام، ليس

أخواتها كان وأخواتها

جاّر ومجرور اسمّية



187 ا هل
م
اانل وأخيلت

نموذٌج إعرابّي

﴿كانا يأكالِن الطعاَم﴾

كانا: كان: فعٌل ماٍض ناقٌص، يدخُل عىل املبتدأ والخرب، فريفع األّول اسامً له، وينصب   -

الثاين خرباً له. واأللف ألف املثّنى، ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقٌع يف محّل 

رفع اسم كان.

يأكالِن: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعه ثبوُت النون ألنّه من األفعال الخمسة،   -

وألُف التثنيِة ضمرٌي متّصٌل مبنيٌّ عىل السكون، واقٌع يف محّل رفع فاعل »يأكل«. 

والجملة الفعليّة »يأكالن« واقعٌة يف محلِّ نصِب خرِب الفعل الناقص »كان«.

الطعاَم: مفعوٌل بِه للفعِل »يأكل«، منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحة الظاهرة عىل   -

آخره.

﴿أليس الصبُح بقريٍب﴾

ليس:  اإلعراب.  من  له  محلَّ  ال  الفتح،  عىل  مبنّي  استفهام،  الهمزة حرف  أليَس:   -

فعٌل ماٍض ناقٌص، من أخوات كان، تدخُل عىل املبتدأ والخرب، فرتفع األّول اسامً لها، 

وتنصب الثاين خرباً لها.

الصبُح: اسم ليس مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضّمُة الظاهرة عىل آخره.  -

بقريٍب: الباء حرُف جرٍّ زائٌد. قريب: اسم مجرور لفظاً، منصوب محاّلً، عىل أنّه خرب   -

ليس.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

مّيِز االسَم مَن الخرِب يف الجمِل اآلتيِة بعَد تحديِد الفعِل الناقِص:. 1

الخرباالسمالفعل الناقصالجمل

ما كان أكرثهم مؤمنني

َ أحُدُهْم باألنثى ظلَّ  وإذا ُبرشِّ

وجُهُه مسوّداً

ال يزاُل إبليُس فرحاً ما اهتجَر 

املسلامن

كنتم خرَي أّمٍة أُخِرجت للناس

أدخْل »كاَن« أو إحدى أخواتَِها عل الجمِل اآلتيِة، مبا يتناسُب مَع املعنى، مغرّياً . 2

ما يلزُم تغيريُُه:

................................................................. الرئاسة رئاسة املُلِك، إّنا الرئاسُة رئاسُة اآلخرة.  -  

................................................................. جربيل يوصيني بالجار، حتى ظنْنُت أنَّه سيورِّثُه.  -  

................................................................. الغنّي يطلُب االستزادة من الرثوة.  -  

................................................................. األّمة حزينة بفقد إماِمها.  -  

ون يلومون األقدار. ................................................................. املقرصِّ  -  
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أنشْئ ثالَث جمٍل، يكوُن اسُم الفعِل الناقص يف كلٍّ منها:. 3

 ................................................................................................................................................................................................... ضمرياً مسترتاً:   -

ضمرياً متّصالً: .....................................................................................................................................................................................................   -

جمَع مذكٍّر ساملاً: .........................................................................................................................................................................................   -

أعرِب الجمَل اآلتيَة:. 4

اآلَن اآلَن... ما داَم باُب التوبِة مفتوحاً... )أعرِْب: ما داَم باُب التوبِة مفتوحاً).  -  

كونوا نُّقاَد الكالم.  -  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................
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أهقلف لاقرس

م لع نهايا هذل لاقرس أن:
ن
على لا تعل

املبتدأ  يف  بالفعل  املشّبهة  األحرف  تأثري  يفهم   .(

والخرب.

د أخوات إّن ويرشح معانيها. 2. يعدِّ

3. يفرِّق بني إّن وأخواتها وكان وأخواتها.

4. يبنّي موارد فتح همزة إّن وموارد كسها.

إّن وخربها يف مختلف  اسم  إعراب  يتمّكن من   .5

مواردهام.

األحرُف المشّبهُة 

بالفعِل )إنَّ وأخواُتَها(

الدرس الحادي والعشرون





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

إّن محّمداً P خاتُم الرسِلإنَّ الشيطاَن عدوٌّ

قال يل أيب: إّن السؤاَل مذلٌَّةليَت السالَم منترٌش

واللِه، إّن الصدَق ُمنٍجكأنَّ املوَت نوٌم طويٌل

أيّها الناُس، إّن اإلماَم سفينُة النجاِةلعلَّ النرَص قادٌم

الخرُي وفرٌي، لكنَّ الناَس جاحدوْن

املجموعة الثالثة

بلَغِني أنّك تأمُر باملعروِف

ْن ظلَمْك علْمُت أنَّك عفوَت عمَّ

ُسرُْت بأنّك تنَهى عن املنكِر

االستقراء

أ. أسئلٌة حوَل املجموعِة األوىل:

. ، لكنَّ ، لعلَّ ). ما هي األحرف التي دخلت عىل الجمل االسمّية؟ إّن، ليَت، كأنَّ

2. ماذا غرّيت هذه األحرف يف إعراب املبتدأ والخرب؟ نصبت املبتدأ اساًم لها، ورفعت الخرب 

خرباً لها.
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3. أّي معنى أفادتُه »إّن« عند دخولها عىل املبتدأ والخرب؟ التوكيد.

املعنى.  هذا  أفاد  الذي  الحرف  محّدداً  التمّني،  معنى  عىل  تدّل  التي  الجملة  عنّي    .4

الجملة الثانية، الحرف: ليت.

املعنى.  هذا  أفاد  الذي  الحرف  محّدداً  التشبيه،  معنى  عىل  تدّل  التي  الجملة  عنّي   .5

الجملة الثالثة، الحرف: كأّن.

6. عنّي الجملة التي تدّل عىل معنى الرتّجي، محّدداً الحرف الذي أفاد هذا املعنى. الجملة 

. الرابعة، الحرف: لعلَّ

«؟ االستدراك. 7. ما هو املعنى الذي يفيده حرف »لكنَّ

ب. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثانية:

). ما هي حركة همزة »إّن« يف جمل هذه املجموعة؟ الكسة.

« يف الجملة األوىل؟ يف ابتداِء الكالم. 2. أين تقع »إنَّ

3. ما هو الفعل الذي سبق »إّن« يف الجملة الثانية؟ فعل القول.

4. أين وقعت »إّن« يف الجملة الثالثة؟ يف جواب القسم.

« يف الجملة الرابعة؟ نداء. 5. ماذا سبق »إنَّ

ج. أسئلٌة حوَل املجموعِة الثالثة:

). الكلامُت »أمرُك« و »عفوك« و »نهيك«، هي مصادر مؤّولة من »أنَّ وما بعَدها«، فام 

هو إعراب كلِّ مصدر؟ فاعل، مفعول به، اسم مجرور.

2. ما الذي اسُتعِمَل يف هذه الجمل، إنَّ املكسورة أم املفتوحة؟ أنَّ املفتوحة.

االستنتاج

« وأخواتها، هي أحرٌف مشّبهٌة بالفعل، تدخل عىل املبتدأ والخرب، فتنصب األّول  ). »إنَّ

اساًم لها، وترفع الثاين خرباً لها، نحو: طلُب العلِم فريضٌة  -  إنَّ طلَب العلِم فريضٌة.

. ، ليَت، لعلَّ ، لكنَّ ، كأنَّ ، أنَّ 2. األحرُف املشبَّهُة بالفعل سّتٌة، هي: إنَّ
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3. معاين هذه األحرف:

« تفيدان معنى التوكيد. « و »أنَّ »إنَّ  -

كأنَّ تفيُد معنى التشبيه.  -

« تفيُد معنى االستدراك. »لكنَّ  -

»ليت« تفيُد معنى التمّني.  -

« تفيُد معنى الرتّجي. »لعلَّ  -

فائدة: علّة التسمية

ِة أوجٍه: ُسّميت »إّن« وأخواتها أحرفاً مشبَّهًة بالفعِل ألنَّها تشبه الفعَل من ِعدَّ

هي مؤلَّفٌة من ثالثة أحرٍف فصاعداً، بخالف الحروف الباقية التي تتألّف من   -

حرٍف أو حرفني.

بناؤها عىل الفتح، كام هي حال الفعل املايض.  -

تتضّمُن معنى الفعل: أؤكُّد، أشبُّه، أستدرُك، أمتّنى، أرجو.  -

تدخُل عليها نون الوقاية كام تدخل عىل الفعل، نحو: ليتني، كأنّني، لكّنني... = زارين.  -

فائدة: دخول الم التأكيد عل إسم إن وخربها

« املكسورة الهمزة، دون سائِر أخواتَِها، بجواز دخوِل »الِم التأكيِد«: تختصُّ »إنَّ

عىل اسمها، نحو: إّن يف ذلك آلياٍت.  -

عىل خربها، نحو: إّن املنافقني لكاذبون.   -

4. ُتكس همزة إنَّ يف مواضع عّدة، أهّمها:

إذا وقعت يف ابتداء الكالم، نحو: إّن القرآَن منهُج الحياِة.  -  

إذا وقعت بعد فعل القول ومشتّقاته، نحو: خطَب القائُد قائالً: إّن إسائيَل أوهُن   -  

من بيت العنكبوت.
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     - إذا وقعت جواباً لقسم، نحو: واللِه، إّن الدنيا زائلٌة.

    - إذا وقعت بعد النداء، نحو: أيّها الناس، إّن الشيطاَن عدوٌّ لكم.

« إذا صّح تأويلُها وما بعدها مبصدر: 5. تُفتح همزة »أنَّ

يف محّل رفع، نحو: بلغني أنّك مريٌض  -  بلغِني مرُضك  -

يف محّل نصب، نحو: عرفُت أنَّ الساعَة آتيٌة  -  عرفُت إتياَن الساعة  -

يف محّل جّر، نحو: أيقنُت بأنََّك ُمخلٌص  -  أيقنُت بإخالِصك  -
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 مصّورة
ٌ

الصة
ُ

خ

إذا وقعت بعد 
فعل القول 
ومشتّقاته

إذا وقعت 
في ابتداء 

الكالم

إذا وقعت 
جواباً لقسم

 إذا وقعت 
بعد النداء

إّن 
وأخواتها

معانيها

تشبيهها 
بالفعل

مبنّية على الفتح

تتضّمن معنى الفعل

مؤّلفة من ثالثة أحرف فصاعداً

ليت: تمّني

لكّن: استدراك

كأّن: تشبيه

إّن وأّن: توكيد

لعّل: ترّجي

إذا صّح تأويلها وما بعدها بمصدر 

مفتوحة

مكسورة

همزة  إّن
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نموذٌج إعرابّي

﴿إّن املنافقني لكاذبون﴾

: حرٌف مشبٌّه بالفعل، تدخل عىل املبتدأ والخرب، فتنصُب األّول اسامً لها، وترفع  إنَّ  -

الثايَن خرباً لها.

املنافقني: اسم »إّن« منصوٌب، وعالمُة نصبه الياء، ألنّه جمع مذكّر سامل.  -

« مرفوع، وعالمة رفعه  التوكيد )املزحلقة). كاذبون: خرب »إنَّ لكاذبون: الالم، الم   -

الواو، ألنّه جمع مذكّر سامل.

﴿إّن يف ذلك آلياٍت﴾

: حرٌف مشبٌّه بالفعل، تدخل عىل املبتدأ والخرب، فتنصُب األّول اسامً لها، وترفع  إنَّ  -

الثايَن خرباً لها.

. يف: حرف جرٍّ  -

ذلك: ذا: اسم إشارة مبنيٌّ عىل السكون، واقع يف محّل جّر بحرف الجّر. والاّلم للبعِد   -

والكاف للخطاب. والجاّر واملجرور متعلّقان بخرب إنَّ املحذوف، وتقديره: كائنة.

آلياٍت: الالم، الُم التوكيد. آياٍت: اسم إّن منصوٌب، وعالمة نصبه الكسة عوضاً عن   -

الفتحة، ألنّه جمع مؤنّث سامل.



199 اا هل
م
 راافعلل ةهنج وأخيلت

م
ها  لا شمن

م
لألُلف

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

أدخل »إّن« أو إحدى أخواتها عل الجمل اآلتية، مغرّياً ما يلزم تغيريه:. 1

الجمل بعد إدخال إّن أو أحد أخواتهاالجمل

الجهاُد باٌب من أبواب الجّنِة

شفاعتنا ال تناُل مستخّفاً بالصالة

السياُط عىل رؤوِس أصحايب حّتى يتفّقهوا 

يف الحالل والحرام

الحساُب هنّيٌ

املوُت شبٌح

املرىض نامئون

ضع »إّن« أو »أّن« يف املكان الخايل، معلّالً تحريكها يف املكان الذي وضعتها فيه، . 2

ثّم شكِّل اسمها وخربها:

يّسين ................................................. املهدّي | قادم.  -

علمُت ................................................. النظرة سهم من سهام إبليس.  -

أيُّها الفتية، ................................................. الصديق مرآة صديقه.  -

................................................. الحساب آٍت.  -

والله، ................................................. املهدّي | إمام زماننا.  -
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عالماِت . 3 مْن  تغيريُُه  ينبغي  ما  مغرّياً  بالفعِل،  املشّبَه  الحرَف  يأيت  مامَّ  احذْف 

اإلعراِب:

 ....................................................................................................................................... - إّن الرجاَل قّوامون عىل النساء:   

- إّن مَع العس يسا: ............................................................................................................................................................................   

- كأنَّ هذين العالِمني أخوان: ..................................................................................................................................................   

- ليَت املسلمني متّحدون: ............................................................................................................................................................   

أعرِب الجمَل اآلتيَة:. 4

- إنَّ ربََّك لباملرصاد.  

- من كتَم علامً، فكأنَُّه جاهٌل به. )أعرب: كأنّه جاهٌل).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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