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وصل الله عىل سيّدنا مح ّمد وآله الطاهرين ،وبعد.
رب العاملنيّ ،
الحمد لله ّ
ال ّ
شك يف أ ّن اللغ َة العرب ّي َة هي من أبرز اللغات اإلنسان ّية يف العامل ،وهي تحظى بأه ّمية
خاصة؛ ذلك أنّها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم عىل الرسول األعظم مح ّمد  ،Pاألمر
ّ
خاصة يف قلوب املسلمني.
الذي جعلها تحوز قداسة ّ
ومن جملة العلوم التي تُد ّرس يف اللغة العربيّة وأبرزها ،علم النحو .وهو علم يُعنى
بدراسة العالقات القامئة بني مك ّونات الجمل وقواعد اإلعراب .لذا ،يُس ّمى أيضاً بعلم اإلعراب،
فهو يبحث عن أحوال أواخر الكلامت بعد تركيبها ،وعن مواقع املفردات يف الجملة ،وصوغ
الجملة من املفردات عىل مقتىض الكالم العر ّيب الصحيح.
وقد كرثت الكتب والتصنيفات يف هذا العلم وغريه من علوم اللغة العربيّة ،يف القديم
والحديث ،لكن بقيت الكتب النحويّة التعليم ّية محدودة ،وال تل ّبي احتياجات الرشائح
واملستويات التعليمية كلّها .ولذا ،اعتمدت املدارس الدين ّية والحوزات العلم ّية عىل الكتب
القدمية واملنظومة يف النحو والرصف.
ونحن يف مركز املعارف للتأليف والتحقيق ،ويف سبيل تسهيل دراسة هذا العلم والرتغيب فيه،
ميسة ،إىل جانب كتبنا اللغويّة األخرى.
أخذنا عىل عاتقنا إعداد سلسلة كتب تعليم ّية نحويّة ّ
وما مي ّيز هذه السلسلة ،أنّها تجمع إىل املنهج ّية املنظّمة ،دقّة املضمون وسالسة العبارة،
كل درس ،ما يضمن
وكرثة التطبيقات داخل الدرس ،إضافة إىل التامرين والتطبيقات نهاية ّ
فهم القاعدة والتطبيق معاً .وهذا هو الجزء األ ّول من هذه السلسلة ،آملني التوفيق إلنجاز
باقي أجزائها ،وعىل الله نتوكّل وبه نستعني.
رب العاملني
والحمد لله ّ

م
ةمّدقلا
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مدخل

علم النحو

تعريفه وفائدته
ِيق ،يكون
جاء يف لسان العرب« :ال َّن ْح ُو :إِعراب الكالم العر ّيب .وال َّن ْح ُو :القَص ُد والطَّر ُ
ظرفاً ويكون اسامً ،نَحاه يَ ْن ُحوه ويَ ْنحاه نَ ْحوا ً وانْتَحاه ،ونَ ْح ُو العرب ّية منه ،إِنّ ا هو ان ِتحاء
َصفه من إِعراب وغريه ،كالتثنية والجمع والتحقري والتكبري وا ِإلضافة
َس ْم ِت كالم العرب يف ت َ ُّ
والنسب وغري ذلك ،ل َيلْ َحق َمن ليس من أَهل اللغة العربية بأَهلها يف الفصاحة ف َي ِ
نطق
بها ،وإِن مل يكن منهم ،أَو إِن شَ َّذ بعضهم عنها ُر َّد به إِليها .وهو يف األَصل مصدر شائع ،أَي
نَ َح ْوتُ نَ ْحوا ً كقولك ق ََص ْدت ق َْصدا ً ،ث ّم ُخ ّص به انْ ِتحاء هذا القَبيل من العلم»(((.
وتكمن فائدة هذا العلم يف صون اللسان عن الخطأ يف الكالم ،واالستعانة به عىل فهم
كالم الله تعاىل ،وكالم رسول الله  ،Pواألمئّة املعصومني .R
نشأة علم النحو
إ ّن أ ّول من وضع علم النحو هو أبو األسود الدؤ ّيل ،ظامل بن عمرو ،وقيل :إنّه أخذه
يل  .Qفقد ُروي يف نشأة هذا العلم« :عن أيب القاسم الز ّجا ّجي
عن أمري املؤمنني ع ّ
الطربي ،ح ّدثنا أبو حاتم السجستا ّين ،ح ّدثني
يف أماليه ،ح ّدثنا أبو جعفر مح ّمد بن رستم
ّ
يل ،ح ّدثنا أيب عن ج ّدي عن أيب
يعقوب بن إسحاق
الحرضمي ،ح ّدثنا سعيد بن مسلم الباه ّ
ّ
يل
األسود الدؤ ّيل ،أو قال :عن ج ّدي أيب األسود ،عن أبيه ،قال :دخلت عىل أمري املؤمنني ع ّ
بن أيب طالب  ،Qفرأيته مطرقاً مف ّكرا ،فقلت :في َم تفكّر يا أمري املؤمنني؟ قالّ :
«إن
سمعت ببلدكم هذا لحناً ،فأردت أن أصنع كتاباً يف أصول العرب ّية» .فقلت :إن فعلت
هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة .ث ّم أتيته بعد ثالث ،فألقى إ ّيل صحيفة فيها« :بسم
الله الرحمن الرحيم ،الكلمة اسم وفعل وحرف؛ فاالسم ما أنبأ عن املس ّمى ،والفعل ما
((( ابن منظور ،لسان العرب ،نرش أدب الحوزة1405 ،هـ ،ال.ط ،ج ،15ص.310
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أنبأ عن حركة املس ّمى ،والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم وال فعل» .ث ّم قال« :تت ّبعه،
وزد فيه ما وقع لك .واعلم يا أبا األسود أنّ األشياء ثالثة :ظاهر ،ومضمر ،ويشء ليس
بظاهر وال مضمر ،وإنّ ا يتفاضل العلامء يف معرفة ما ليس بظاهر وال مضمر» .قال أبو
األسود :فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه ،فكان من ذلك حروف النصب ،فذكرت منها:
ولعل وكأنّ ،ومل أذكر «لك ّن» ،فقال يل« :لِ َم تركتها؟» فقلت :مل أحسبها منها،
إ ّن وأ ّن وليت ّ
فقال« :بل هي منها ،فزدها فيها»(((.
ّ
أهمّيّة تعلم النحو
إ ّن لعلم النحو يف اللغة العرب ّية أه ّم ّية كربى ،وتعلّمه أساس ملن أراد اإلملام بهذه
كل
اللغة واإلحاطة بها؛ فهو يح ّدد أساليب تكوين الجمل ،ومواضع الكلامت ،ووظيفة ّ
منها .إضافة إىل ذلك ،فإنّه يعمل عىل تحديد الخصائص النحويّة ،مثل :االبتداء ،والفاعل ّية،
واملفعوليّة ،أو األحكام النحويّة ،مثل :التقديم ،والتأخري ،واإلعراب ،والبناء ،التي اكتسبتها
الكلمة من موضعها أو حركتها أو مكانها يف الجملة .لذا ،فإ ّن النحو هو الذي ميكّن من فهم
الكالم بحسب موقع ّيته .أ ّما اإلعراب ،فهو أمارة من أمارات الداللة عىل املوقع ّية ،بحيث ُي ّيز
بني املسند واملسند إليه ،والفاعل واملفعول ،وغريها الكثري من القواعد التي بإهاملها ينقلب
معنى الجملة بأكمله .كام أ ّن له دورا ً كبريا ً يف فهم جميع اآليات القرآنيّة والنصوص الرشعيّة
التي وردت عن املعصومني األطهار  ،Rوميكّن املتكلّم من التخلّص من اللحن والتكلّم
بلغة سليمة وصحيحة ،األمر الذي يؤ ّدي إىل استقامة اللسان أثناء الحديث والقراءة.
وقد قال إمام النحو ابن مالك يف الكافية الشافية يف النحو:
وبــعــد ،فالنحو صـــاح األلسنة

والنفس إن تعدم سناه يف سنة

بـــه انــكــشــاف حــجــب املــعــاين

وجـــلـــوة املــفــهــوم ذا إذعــــان

السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ الخلفاء ،تحقيق لجنة من األدباء ،بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.199
(((
ّ

م ل
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الدرس األوّل

ُ
ُ
ُ
وأجزاؤ َها
المفيدة
الجملة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يفهم املقصود من الجملة املفيدة.
 .2يستطيع صياغة جملة مفيدة.
 .3يدرك كيف ّية ترتيب أجزاء الجملة.
 .4يتع ّرف إىل أنواع الكلمة ،ومي ّيز بينها.
املعبة.
 .5يتذ ّوق الناحية الجامل ّية للجمل ّ

األمثلة
املجموعة األوىل
دين
اإلسال ُم ٌ
مح ّم ٌد ٌ P
رسول
ع ٌّ
إمام
يل ٌ Q

املجموعة الثانية
َ
َ
الرسل
بعث الل ُه
جا َء مح ّم ٌد  Pبالقرآنِ
املذنب
يتوب الل ُه عىل
ِ
ُ

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
مم يتأ ّلف؟ يتأ ّلف من كلمتني« :اإلسالم» و «دين»،
 .1تأ ّمل الرتكيب األ ّول والثاين والثالثَّ ،
«مح ّمد» و«رسول»« ،ع ٌّ
يل» و«إمام».
معنى للتخاطب؟ ّ
كل.
 .2إذا ُأخذت الكلمة األوىل وحدها ،أو الثانية ،هل تفيد ً
معنى كام ًال،
ضم إحدى هاتني الكلمتني إىل األخرى؟ نفهم
 .3ما الذي نستفيده عند ّ
ً
ونستفيد فائدة تا ّمة ،وهي اتّصاف اإلسالم بالدين.
معي؛ «مح ّمد وع ّ
كل مفردة من الكلامت؟ ُّ
 .4عال َم ُّ
تدل ُّ
يل» ،وهام اسام
معنى ّ
تدل عىل ً
علم« ،اإلسالم» اسم لرسالة إله ّية« ،...رسول» اسم ملبعوث من جهة مع ّينة إىل جه ٍة
أخرى ...وهكذا.
معي؟ اس ًام.
 .5ماذا نس ّمي الكلمة التي توضع ملع َنى ّ
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ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
مم يتأ ّلف؟ يتأ ّلف من أكرث من كلمتني.
 .1تأ ّمل الرتكيب األ ّول والثاين والثالثَّ ،
معنى للتخاطب؟ ّ
 .2إذا ُأخذت ُّ
كل.
كل كلم ٍة عىل حدة ،هل تفيد ً
معنى كام ًال.
 .3ما الذي استفدناه من ّ
ضم هذه الكلامت بعضها إىل بعض؟ استفدنا ً
تدل هذه الكلامتَ :
يتوب؟ ُّ
 .4عال َم ُّ
خاص،
تدل عىل حصول فعلٍ يف ٍ
بعث ،جاءُ ،
زمن ّ
تدل عىل حصول البعث يف الزمن املايض ،وكلمة «يتوب» ّ
فكلمة «بعث» ّ
تدل عىل
حصول فعل التوبة يف الزمن الحارض أو اآليت...
 .5ماذا نس ّمي الكلمة التي ّ
معي؟ فع ًال.
تدل عىل حصول أمر ما يف زمن ّ
 .6انطق هذه الكلامت وحدها :الباء (بالقرآن) ،عىل (عىل املذنب) ،هل تفهم لها معنى
كام ًال؟ ّ
كل.
 .7إذا نطقنا بها يف جملتها :يتوب الله عىل املذنب ،جاء مح ّمد  Pبالقرآن ،ماذا الذي
يتغي؟ يظهر املعنى كام ًال.
ّ
 .8ماذا نس ّمي الكلمة التي ال يظهر معناها كام ًال إال مع غريها؟ حرفاً.
االستنتاج

 .1إنّ
الرتكيب الذي يفيد فائد ًة تا ّم ًة ُيس ّمى جمل ًة مفيد ًة ،و ُيس ّمى أيضاً كالماً.
َ
 .2الجملة املفيدة قد ترت ّكب من كلمتني ،وقد ترت ّكب من أكرث من كلمتنيُّ ،
وكل كلمة فيها
تُع ّد جزءاً منها.
 .3الكلم ُة ثالث ُة أنواع :اسم ،وفعل ،وحرف.
كل ٍ
لفظ ُّ
يدل عىل معنى تا ّم غري مق ّيد بزمن ،نحو :الدين ،الصالة،
االسم :هو ُّ
ُ
حسن...
كل ٍ
يدل عىل ٍ
لفظ ّ
صل،
معي ،نحوّ :
الفعل :هو ُّ
ُ
حدث أو حالة وقعت يف زمنٍ ّ
يصوم ،اس َع...
كل ٍ
لفظ ال يظهر معناه كامالً إلّ مع غريه ،نحو :يف ،عن ،عىل...
 -الحرف :هو ُّ

م ل
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ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة
الجملة المفيدة وأجزاؤها

الكلمة

الجملة المفيدة

تركيب يفيد فائد ًة ً
تامة

اسم

فعل

حرف

الدين
الصالة
حسن

ص ّلى
يحجّ
صُ مْ

في
عن
على
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ّ
تقويمية
محطة

اكيب اآلتي ِة:
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ليت
َ
َ
ِ
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ْ 2.2
الحج................................................................................................................................................................................................................................................... :
ّ
الراية................................................................................................................................................................................................................................................... :
الجهاد............................................................................................................................................................................................................................................... :
الحسني .................................................................................................................................................................................................................... :Q
الج ّنة.................................................................................................................................................................................................................................................. :
ّ
صل..................................................................................................................................................................................................................................................... :
أهدى................................................................................................................................................................................................................................................. :
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ِ
الجمل اآلتي َة ،وم ّي ْز ب َني األسام ِء واألفعالِ
3.3اقرأِ
والحروف:
َ
الجملة
النبي مح ّمد  Pم ّكة إىل املدينة
غادر ّ

األسامء

األفعال

الحروف

النبي مح ّم ٌد  Pأسامة بن زيد قائداً عىل الجيش
ّ
عي ّ
ُ
القرآن ربيع القلوب

الشهداء سادة القافلة
َص الله املجاهدين
نَ َ

ّف َ
واسم ،والثاني ُة م ْن اسمني ،والثالث ُة م ْن
4.4أل ْ
ثالث جملٍ  ،تتك ّونُ األوىل من فعلٍ ٍ
ٍ
وحرف:
واسم
فعلٍ ٍ
 .الجملة األوىل.................................................................................................................................................................................................... : .الجملة الثانية.................................................................................................................................................................................................. : .-الجملة الثالثة.................................................................................................................................................................................................. :

ج لا
ّيمسالا ُةلمجلاو 
ُةَّيلعفلا ُةلم
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الدرس الثاني

ُ
الجملة الفعل َّي ُة
ُ
والجملة االسم َّي ُة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

ومم ترت ّكب.
 .1يعرف املقصود من الجملة الفعل ّيةّ ،
ومم ترت ّكب.
 .2يعرف املقصود من الجملة االسم ّيةّ ،
 .3يتع ّرف إىل كيف ّية تحويل الجملة الفعل ّية إىل
جملة اسم ّية.
 .4مي ّيز الجملة الفعل ّية من الجملة االسم ّية.
 .5ير ِّكب جم ًال فعل ّية مراعياً رشوط تركيبها.
 .6ير ِّكب جم ًال اسم ّية مراعياً رشوط تركيبها.

األمثلة
املجموعة األوىل

فا َز املجاه ُد يف سبيلِ الل ِه
َ
الوحي عىل رسو ِل الل ِه  Pيف غا ِر حرا َء
نزل ُ
باإلسالم
أحيا الل ُه األ ّم َة
ِ

املجموعة الثانية
مح ّم ٌد ُ P
رسول الل ِه

املهدي إما ُم زمانِ َنا
ُّ
فاطم ُة س ّيد ُة نسا ِء العامل َني

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
كل جمل ٍة منها؟ (فا َز َ -
نزل  -أحيا)ُّ ،
الركن األ ّو ُل يف ِّ
هي ٌ
فعل.
 .1ما ه َو ُ
وكل كلم ٍة منها َ
الوحي  -اللهُ)ُّ ،
اسم منها ه َو ٌ
فاعل.
(املجاهد -
الركن الثاين؟
ُ
 .2ما ه َو ُ
ُ
وكل ٍ
ُ
 .3ماذا نُس ِّمي الجمل َة التي ُ
الفعل رك َن َها األ ّو َل؟ الجمل َة الفعل َّي َة.
يكون
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
املهدي  -فاطمة)ُّ ،
الركن األ ّو ُل يف ِّ
هي
كل جمل ٍة منها؟ (مح ّمد -
 .1ما ه َو ُ
ّ
وكل كلم ٍة منها َ
اسم ،و ُيس ّمى مبتدأً.
ٌ
الركن الثاين؟ (رسول  -إمام  -س ّيدة)ُّ ،
اسم أيضاً ،و ُيس ّمى
 .2ما ه َو ُ
وكل كلم ٍة منها هي ٌ
خرباً.
 .3ماذا نُس ِّمي الجمل َة التي ُ
االسم رك َن َها األ ّو َل؟ الجمل َة االسم ّي َة.
يكون ُ

24

 رّسيملا ن
وحلا

االستنتاج

ُ
هي التي ُ
َ
املسلمون يف شه ِر
الفعل رك َن َها األ ّو َل ،نحو :يصو ُم
يكون
 .1الجمل ُة الفعل ّي ُة َ
َ
املؤمن مرضا َة الل ِه تعاىل.
يطلب
ُ
رمضانُ ،
 .2ترت ّك ُب الجمل ُة الفعل ّي ُة من فعلٍ وفاعلٍ  ،أو من فعلٍ
يزيد فيها ُيس ّمى
ونائب فاعلٍ  ،وما ُ
ِ
فضل ًة.
االسم رك َن َها األ ّو َل ،نحو :الخلقُ ُ
عيال الل ِه ،ع ٌّ
هي التي ُ
يل أم ُري
يكون ُ
 .3الجمل ُة االسم ّي ُة َ
ني.
املؤمن َ
يزيد ه َو ٌ
فضلة.
 .4ترت ّك ُب الجمل ُة االسم ّي ُة من مبتدأ وخرب ،وما ُ
فائدة :تحويل الجملة الفعل ّية إىل اسم ّية
تحويل الجمل ِة الفعل ّي ِة إىل جمل ٍة اسم ّي ٍة ،بجعلِ الفاعلِ أو نائبه مبتدأً،
ُ
ميك ُن
وإجرا ِء ما يلز ُم من تغيري ٍ
ات مناسبة ،نحو:
يتص ّد ُق املحسنو َن عىل املساك ِني املحسنو َن يتص ّدقو َن عىل املساك ِني
الحق
دي القو ُم إىل ّ
الحق القو ُم ُه ُدوا إىل ّ
ُه َ

و
َّيمسالا ُةلمجل ا ُةَّيلعفلا ُةلمجلا
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ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة

الجملة
وأنواعها
الجملة الفعل ّية

الجملة االسم ّية

ركنها األوّل فعل

ركنها األوّل اسم

فعل  +فاعل

مبتدأ  +خبر

فعل  +نائب فاعل
التحويل من فعل ّية إلى اسم ّية

جعل الفاعل أو نائبه مبتدأً

 رّسيملا ن
وحلا
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

﴿ َخ َت َم اللَّهُ َع َل ُقلُو ِبه ِْم﴾
فعل ٍ
مبني عىل الفتح ِة الظاهر ِة عىل آخ ِر ِ.
ختمٌ :
 َماضٌّ ،
فاعل (خت َم) مرفو ٌع ،وعالم ُة رف ِع ِه الض ّم ُة الظاهر ُة عىل آخ ِر .
 اللهُ  :لف ُظ الجالل ِةُ ، عىلُ :اب.
مبني عىل السكونِ  ،ال َّ
محل ل ُه م َن اإلعر ِ
حرف ج ٍّرٌّ ،
ٌ
مضاف.
 قلوبِهم :اس ٌم مجرو ٌر بـِ (عىل) ،وعالم ُة ج ِّر ِ الكرس ُة الظاهر ُة عىل آخ ِر  ،وهومحل ج ٍّر باإلضاف ِة .واملي ُم للجمعِ.
رس ،واق ٌع يف ِّ
الهاء :ضم ٌري متّ ٌ
مبني عىل الك ِ
صل ٌّ
﴿مح ّمدٌ ُ
رسول الل ِه﴾
 مح ّمدٌ  :مبتدأ مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخر . ُرسول :خرب (مح ّمد) مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخر  ،وهو مضاف.
 -الل ِه :لفظ الجاللة ،مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.

و
َّيمسالا ُةلمجل ا ُةَّيلعفلا ُةلمجلا
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

النص اآليت:
1.1م ِّي ِز ال ُج َم َل الفعل ّي َة م َن ال ُج َملِ االسم ّي ِة يف ِّ
العواصف ،ويشت ُّد انهام ُر املطرِ ،والعائل ُة مجتمع ٌة َ
حول املدفأ ِة،
يف ليايل الشتا ِء ،تشت ُّد
ُ
ِ
يأنس األوال ُد بصوتِها،
وح ّباتُ الكستنا ِء عىل سطحها ...تستم ُع العائل ُة إىل
حكايات الج ّد ِةُ ،
واألهل سعدا ُء بهذا االجتام ِع الجميلِ .
ُ
الجملة
يف ليايل الشتا ِء

فعلية

اسم ّية

ُ
العواصف
تشتد
ُّ
ويشتد انهام ُر املط ِر
ُّ
ٌ
مجتمعة َ
حول املدفأ ِة
والعائل ُة
وح ّب ُ
ات الكستنا ِء عىل سطحها
ِ
حكايات الج ّد ِة
تستمع العائل ُة إىل
ُ

يأنس األوال ُد بصو ِتها
ُ
ُ
االجتامع الجميلِ
واألهل سعدا ُء بهذا
ِ

مل االسم ّي َة إىل ُجملٍ فعل ّي ٍة:
2.2ح ّولِ ال ُج َم َل الفعل ّي َة إىل ُجملٍ اسم ّي ٍة ،وال ُج َ
ـ ّ
صل حس ٌني يف املسج ِ
د ...........................................................................................................................................................................................
الذنوب ........................................................................................................................
ـ الصال ُة عىل مح ّم ٍد وآلِ مح ّم ٍد تهد ُم
َ
ـ ير ُ
َ
ر .....................................................................................................................................................................
ابط
املجاهدون عىل الثغو ِ

 رّسيملا ن
وحلا
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ِ
الركن يف ما يأيت:
3.3م ّي ِز األركانَ م َن
الفضالتُ ،محدِّ داً نو َع ِ
الجملة

األركان

الفضالت

لخاص ِة أوليا ِئه
باب من ِ
الجها ُد ٌ
فتح ُه الل ُه ّ
أبواب الج ّن ِةَ ،
ٌ
فريضة عىل ِّ
مسلم ومسلم ٍة
كل
العلم
ُ
ٍ
لغضب فاطم َة
يغضب الل ُه
ِ
ُ

ِ 4.4
هات جمل ًة فعل ّي ًة وأخرى اسم ّي ًة:
ـ جملة فعل ّية....................................................................................................................................................................................................................... :
ـ جملة اسم ّية...................................................................................................................................................................................................................... :

ث
ا
عابرلا ُدّرجملاو
ُدّرجمل
ُّيثال ال
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الدرس الثالث

ّ
المجر ُد الثالثيُّ
ّ
والمجر ُد الرباعيُّ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يتع ّرف إىل الفعل املج ّرد.
 .2يفهم املقصود من الفعل الثال ّيث املج ّرد.
الرباعي املج ّرد.
 .3يفهم املقصود من الفعل
ّ
 .4يع ّدد أبواب املج ّرد الثال ّيث.
الرباعي.
 .5يعرف باب املج ّرد
ّ
الرباعي.
 .6مي ّيز املج ّرد الثال ّيث من املج ّرد
ّ

األمثلة
املجموعة األوىل

خرج الحس ُني  Qإىل كربال َء
َ
رف َع املجاه ُد الراي َة
قتل العد ُّو أطفالَنا
َ

املجموعة الثانية

دحرج الالعبو َن الكر َة
َ

الناس
طأم َن املقاومو َن َ
َ
عروش الطغا ِة
زلزل املجاهدو َن َ

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
َ
رفع َ -
قتل) ،ثالثة.
األفعال املذكور َة ،واذك ْر عد َد أحر ِف َها.
 .1استخ ِر ِج
(خرج َ -
َ
حرف من هذ ِه األفعالِ ؟ ع ِّل ْل َ
 .2هل ميك ُن َنا ُ
ذلكّ .
كل ،ألنّنا إذا حذ ْف َنا َ
حذف ٍ
حرف (الخاء)
ضاع ُ
اللفظ ومعنا ُه.
من
(خرج) مث ًالَ ،
َ
َ
َ
الفعل إذا َ
الفعل الثال َّيث.
كان عد ُد أحر ِف ِه ثالث ًة؟
 .3ماذا نس ّمي
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
طأمن َ
َ
(دحرج َ -
زلزل) ،أربعة.األفعال املذكور َة ،واذك ْر عد َد أحر ِف َها.
 .1استخ ِر ِج
َ
حرف من هذ ِه األفعالِ ؟ ع ِّل ْل َ
 .2هل ميك ُن َنا ُ
ذلكّ .
كل ،ألنّنا إذا حذ ْف َنا َ
حذف ٍ
حرف (الطاء)
ضاع ُ
َ
اللفظ ومعنا ُه.
من
(طأمن) مث ًالَ ،
َ
َ
الفعل إذا َ
الرباعي.
الفعل
كان عد ُد أحر ِف ِه أربع ًة؟
 .3ماذا نس ّمي
ّ
َ
َ
الفعل املج ّرد.
جميع أحر ِف ِه أصل ّي ًة؟
كانت
الفعل الثال َّيث أو
 .4ماذا نس ّمي
الرباعي إذا ْ
ُ
َّ

 رّسيملا ن
وحلا
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االستنتاج

ُ
الفعل الثال ُّيث ه َو ُّ
كل فعلٍ يكون عد ُد أحر ِف ِه األصل ّي ِة ثالث َة ٍ
أحرف.
.1
ُ
الرباعي ه َو ُّ
كل فعلٍ يكون عد ُد أحر ِف ِه األصل ّي ِة أربع َة ٍ
أحرف.
الفعل
.2
ُّ
ُ
ُ
الفعل الذي ُ
جميع ِ
أحرف ماضي ِه أصل ّي ًة ،وهو نوعان:
تكون
الفعل املج ّرد ه َو
.3
ُ
الثال ُّيث املج ّرد ،ووزنه فَ َع َل  ،نحو :علِم ،ص َرب ،سعى.
وسوس ،بع َرث.
الرباعي املج ّرد ،ووزنه فَ ْعل ََل ،نحو :قهق َه،
َ
ُّ
فائدة :أبواب املج ّرد الثال ّيث

ِ
باختالف حرك ِة «عني الفعل» ب َني املايض
تختلف
أبواب،
ُ
للفعلِ الثال ِّيث املج ّر ِد ستّ ُة ٍ
واملضارعِ ،هي:
ف َعل

يف ِعل :رضَب

يرضب
ِ

ف َعل

نص
يفعلَ :
ُ
يف َعل :ف َتح
يف ِعلِ :
حسب

ينص
ُ
يف َتح
ِ
يحسب

ف ِعل

يف َعل :ف ِرح

فعل
ُ

يفعل :ك ُرم
ُ

يف َرح

ف َعل
ف ِعل

يك ُرم

ا
يعابرلا ُدّرجملو ُّيثالثلا ُدّرجملا
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الرباعي
فائدة :باب املج ّرد
ّ

للفعلِ
باب واح ٌد:
الرباعي املج ّر ِد ٌ
ِّ
ط َْمَ َن
فَ ْعل ََل يُ َف ْعلِ ُل

ُ
الفعل:
ميزان
ِ

يُطَ ْم ِ ُئ

َزلْ َز َل

يُ َزلْز ُِل

الرباعي
فائدة :ميزان املج ّرد الثال ّيث واملج ّرد
ّ

خرج (الفاء :خ،
 املج ّر ُد الثال ُّيث :فَ َع َل (فا ُء الفعلِ  ،ع ُني الفعلِ  ،ال ُم الفعلِ ) ،نحوَ :العني :ر ،الالم :ج).
الرباعي :فَ ْعل ََل (فا ُء الفعلِ  ،ع ُني الفعلِ  ،الالم األوىل ،الالم الثانية) ،نحو:
 املج ّر ُدُّ
دحرج (الفاء :د ،العني :ح ،الالم األوىل :ر ،الالم الثانية :ج).
َ

 رّسيملا ن
وحلا
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ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة

الفعل
المج ّرد
ثالثي
ّ
فعل :صبر

الثالثي
أبواب
ّ

رباعي
ّ
فعلل :دحرج

بابه

ض َرب  -يض ِرب

نص َر  -ينصُ ر

ف َتح  -يف َتح

يحسب
حسب ِ -
ِ

ف ِرح  -يف َرح

ك ُرم  -يك ُرم

طمأن  -يُطم ِئن

ا
يعابرلا ُدّرجملو ُّيثالثلا ُدّرجملا
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

الرباعي يف ما يأيت ،محدّ داً أوزانَ َها:
عي املج ّر َد الثال َّيث واملج ّر َد
ِ ّ 1.1
َّ
الكلمة
دحرج
َ
َ
سأل
جلس
َ
زغر َد
وسوس
َ
ترجم
َ
َ
نزل
زعزع
َ
ََ
بعث
َ
هرول
زعم
َ
فرقع
َ

مج ّرد ثاليث

مج ّرد رباعي

الوزن

 رّسيملا ن
وحلا
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بي حرك َة الع ِني يف مايض األفعالِ اآلتي ِة ومضار ِع َها:
ْ ّ 2.2
املايض

حركة العني

املضارع

زعم

يزعم

سهر

يسهر

صعب

يصعب

نرش

ينرش

لعب

يلعب

جلس

يجلس

ذهب

يذهب

غضب

يغضب

وقف

يقف

جمع

يجمع

سئم

يسأم

زعزع

يزعزع

فخر

يفخر

حركة العني

ا
يعابرلا ُدّرجملو ُّيثالثلا ُدّرجملا
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وكم صور ًة له إذا كانَ املضار ُع
كم صور ًة للاميض إذا كانَ املضار ُع مضمو َم الثاين؟ ْ
ْ 3.3
مفتوح الثاين أو مكسو َره؟ ِ
أعط أمثل ًة لجميعِ ذلكَ يف جمل ٍة تا ّمة:
َ
............................................................................................................................................................................................................................................................

.
.

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

.

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

.

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

.

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

.

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

.

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

.

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

.

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

.
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الدرس الرابع

ُ
مزيدات الثالثيِّ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يفهم املقصود من الفعل الثال ّيث املزيد.
 .2يدرك كيف ّية صياغة الفعل الثال ّيث املزيد بحرف
واحد.
 .4يرشح الفعل الثال ّيث املزيد بحرفني ،ويعطي أمثلة
تطبيق ّية عليه.
 .5يصوغ أمثلة تطبيق ّية عىل الفعل الثال ّيث املزيد
بثالثة أحرف.
 .6مي ّيز الفعل املج ّرد من الفعل املزيد بأنواعه الثالثة.

األمثلة
املجموعة األوىل

خرج الحس ُني  Qإىل كربال َء
َ
ف ِه َم العد ُّو الرسال َة
قتل العد ُّو أطفالَنا
َ

أخر َج الحس ُني  Qعيالَ ُه مع ُه إىل كربال َء
ف ّه َم املقاومو َن العد َّو الرسال َة
قاتل املجاهدو َن أعدا َء اإلنسان ّي ِة
َ

املجموعة الثانية

انهز َم األعدا ُء
ارتف َع ِت الراي ُة

هز َم املجاهدو َن األعدا َء
رف َع املجاه ُد الراي َة
النبت
خض ُ
ِ َ

النبت
رض ُ
اخ ّ
تضارب الرجالنِ
َ

َ
السارق
الرجل
رضب ُ
َ

تحس َن الج ُّو
ّ

حس َن الج ُّو
ُ

املجموعة الثالثة

للمذنب
غف َر الل ُه
ِ
ح ُد َب الظه ُر

املذنب
استغف َر
ُ
احدودب الظه ُر
َ
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االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
َ
فهم َ -
قتل) ،ثالثة.
األفعال املذكور َة ،واذك ْر عد َد أحر ِف َها.
 .1استخ ِر ِج
َ
(خرج َ -
َ
َ
الفعل املج ّر َد.
جميع أحر ِف ِه أصل ّي ًة؟
كانت
 .2ماذا نس ّمي
الفعل إذا ْ
ُ
استخرج َ
(أخرج  -ف َّه َم َ -
قاتل).
القسم الثاين.
أفعال
.3
َ
ْ
ِ
ٌ
ني األفعالِ السابق ِة؟ زِي َد عىل ِّ
ُ
كل فعلٍ
واحد :الهمز ُة
 .4ما ه َو
الفرق بين َها وب َ
حرف ٌ
ُ
والتضعيف واأللف.
َ
َ
الفعل املزيد.
الفعل الذي ُيزا ُد عىل أحر ِف ِه األصل ّي ِة؟
 .5ماذا نس ّمي
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
َ
حسن) ،ثالثة.
 .1استخ ِر ِج
رفع  -خَ ِض َ -
األفعال املذكور َة ،واذك ْر عد َد أحر ِف َها( .هز َم َ -
رضب ُ -
استخرج َ
تحس َن).
ارتفع  -اخرضّ -
أفعال
.2
َ
القسم الثاين( .انهز َم َ -
ْ
تضارب ّ -
ِ
ني األفعالِ السابق ِة؟ زِي َد عىل ِّ
 .3ما ه َو ُ
كل فعلٍ حرفان :همز ٌة ونونٌ  ،همز ٌة
الفرق بين َها وب َ
ٌ
وتضعيف ،تا ٌء ٌ
ٌ
وتضعيف.
وألف ،تا ٌء
وتا ٌء ،همز ٌة
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
َ
حد َب) ،ثالثة.
 .1استخ ِر ِج
األفعال املذكور َة ،واذك ْر عد َد أحر ِف َها( .غف َر ُ -
استخرج َ
احدودب).
القسم الثاين( .استغف َر -
أفعال
.2
َ
ْ
ِ
ني األفعالِ السابق ِة؟ زِي َد عىل ِّ
 .3ما ه َو ُ
كل فعلٍ ثالث ُة ٍ
أحرف :همز ٌة وس ٌني
الفرق بين َها وب َ
ني الفعلِ .
وواو وتكرا ُر ع ِ
وتا ٌء ،همز ٌة ٌ

ا
م
ُتاديز
يثالثل
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االستنتاج

ُ
كل فعلٍ زي َد عىل أحر ِف ِه األصل ّي ِة ٌ
املزيد ه َو ُّ
حرف أو اثنانِ أو ثالثة.
.1
الفعل الثال ُّيث ُ
بحرف ٍ
ٍ
األلف:
أقبل ،أو
واحد( ،الهمزةُ :أفعل َ -
 مزي ٌدالتضعيف :ف ّعل  -ق َّب َل ،أو ُ
ُ
قابل).
فاعل َ -
َ
احرتق،
 مزي ٌد بحرفنيِ( ،الهمز ُة والنونُ :انفعل  -انقط َع ،أو الهمز ُة والتا ُء :افتعل -واأللف :تفاعل  -تقاط َع ،أو التا ُء
افعل  -اصف ّر ،أو التا ُء
والتضعيفّ :
أو الهمز ُة
ُ
ُ
والتضعيف :تف ّعل تقطّع).
ُ
استخرج ،الهمز ُة والوا ُو
 مزي ٌد بثالثة أحرف( ،الهمز ُة والس ُني والتا ُء :استفعل -َ
وتضعيف العني :افعوعل  -اخشوش َن).

فائدة :آل ّية معرفة أصل الفعل املزيد
ِ
ِ
أصل الفعلِ
يك َ
الخطوات اآلتي َة:
املزيد نتّب ُع
نعرف َ
ل ْ
هي تستغف ُر
 نح ِّو ُل َهي استغف َرتْ .
الفعل إىل صيغ ِة املايضَ :
َ
املايض إىل ضمريِ
الغائب :ه َو استغف َر.
 نسندُِ
َ
نحصل عىل ما ّد ِة الفعلِ األوىل (الفاء والعني والالم):
َ
 ليكُ
(أحرف الزياد ِة :الهمز ُة والس ُني والتا ُء).
استغف َر غف َر

 رّسيملا ن
وحلا

44

ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة
الفعل المزيد

بحرف
أفعل  -أقبل

فاعل  -قابل

ثاليث

فعّل  -ق ّبل

بحرفين
انفعل
ّ
افعل  -اصف ّر

افتعل
تفاعل

تفعّل ّ -
تقطع

بثالثة أحرف
استفعل
استغفر

رباعي
ّ

افعوعل
اخشوشن

ا
م
ُتاديز
يثالثل
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

أحرف الزياد ِة:
1.1م ِّي ِز املج ّر َد م َن املزي ِد يف ما يأيت م َن األفعالِ  ،محدّ داً
َ
الفعل

استع َّد
يتواعدان
يأكالن
اعشوشب
انتظم
تف ّكر
اخرتعنا
يسألون
ينتظرون
قاسم
تق ّرب
باعدنا
تواعدنا
تتخ ّوف
تقاىض
أخرج
أسكنتهم
انتهزنا

مج ّرد

مزيد

أحرف الزيادة

 رّسيملا ن
وحلا
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ٍ
ثم بحرفنيِ ،واذك ْر وزنَ َها:
كل فعلٍ م َن األفعالِ اآلتي ِة مزيداً
اجعل َّ
ْ 2.2
بحرفّ ،
الفعل
َ
ربط

مزيد بحرف

الوزن

مزيد بحرفني

الوزن

سع َد
ِ َ
خض
ُبعد

َ
شغل
فج َر
َ

3.3اخ ْرت ثالث َة أفعالٍ ثالث ّي ٍة مج ّرد ٍة ،و ِز ْد علي َها ثالث َة ٍ
ثم ض ْع َها يف ُجملٍ مفيد ٍة.
أحرفّ ،

.1
............................................................................................................................................................................................................................................................. . .2
............................................................................................................................................................................................................................................................. . .3
............................................................................................................................................................................................................................................................. .

م
ّيعابرلا ُتاديز
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الدرس الخامس

ُ
مزيدات الرباعيِّ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

الرباعي املزيد.
 .1يفهم املقصود من الفعل
ّ
الرباعي إذا زيد عليه حرف
 .2يع ِّدد وزن الفعل
ّ
وحرفان.
الرباعي.
 .3يحفظ أوزان مزيدات
ّ
الرباعي املزيد.
 .4يعطي ثالثة أمثلة عىل الفعل
ّ
نصاً يتض ّمن أفعاالً رباع ّية مزيدة بحرف
 .5يكتب ّ
وبحرفني.

األمثلة
بع َرث الهوا ُء أور َاق الشجر ِ
اإلبل
حرج َم الراعي َ
املريض
الطبيب
طأم َن
َ
ُ

تبع َرث ُ
الورق

اإلبل
احرنج َم ِت ُ
املريض
اطأم َّن
ُ

االستقراء

أسئل ٌة َ
حول املجموعة:
حرجم َ ْ -
َ
طم َن)،
األفعال املذكور َة يف القسم األ ّول ،واذك ْر عد َد أحر ِف َها( .بع َرث -
 .1استخ ِر ِج
َ
أربعة.
استخرج َ
احرنجم  -اطأمنَّ ).
القسم الثاين( .تبع َرث -
أفعال
.2
َ
ْ
ِ
بعض َها ٌ
 .3ما ه َو ُ
ني األفعالِ السابق ِة؟ زِي َد عىل ِ
واحد ،وعىل بعضها
الفرق بين َها وب َ
حرف ٌ
ُ
ُ
والتضعيف.
والنون ،الهمز ُة
اآلخ ِر حرفانِ ؛ التا ُء ،الهمز ُة
 .4هل َ
الرباعي املزي ِد؟ ّ
هناك صور ٌة أخرى للفعلِ
كل.
ِّ
االستنتاج

ُ
كل فعلٍ زي َد عىل أحر ِف ِه األصل ّي ِة ٌ
املزيد ه َو ُّ
حرف أو اثنانِ .
الفعل
.1
الرباعي ُ
ُّ
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الرباعي ٌ
حرف واحد ،يأيت عىل وزن واحد ،هو:
 .2إذا زيد عىل
ّ
بحرف ٍ
ٍ
واحد( ،التاء :تدهو َرَ ،
تزلزل).
 تَ َف ْعل ََل :مزي ٌدالرباعي حرفان ،يأيت عىل وزنني ،هام:
 .3إذا زيد عىل
ّ
 اِفْ َع ْنل ََل :مزي ٌد بحرفنيِ( ،الهمز ُة والنونُ :افرنق َع  -احرنج َم). اِفْ َعل ََّل :مزي ٌد بحرفنيِ( ،الهمزة والتضعيف :اقشع َّر  -اطأمنَّ).الرباعي ٌ
ثالثة:
 .4أوز ُان مزيدات
ِّ
ت َ َف ْعل ََل  -اِفْ َع ْنل ََل  -اِفْ َعل ََّل.
كل فعل؟
الرباعي من ّ
فائدة :هل تُصاغ مزيدات
ّ
رباعي مج ّرد ،بل يُعرف ذلك من كتب
كل فعل
الرباعي كلُّها من ّ
ال تُصا ُغ مزيدات
ّ
ِّ
افعلل.
افعنلل أو َّ
َ
اللغة ومعاجمها ،فمثالً :دحرج ،ال يصا ُغ منه

م
ّيعابرلا ُتاديز
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ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة
الفعل المزيد

بحرف
فاعل  -قابل

أفعل  -أقبل

ثاليث

فعّل  -ق ّبل

بحرفين
انفعل ـ انقطع
ّ
افعل  -اصف ّر

افتعل ـ احترق

تفاعل ـ تقاطع

تفعّل ّ -
تقطع

بثالثة أحرف
افعوعل
اخشوشن

استفعل
استغفر

رباعي
ّ

بحرف
تفعلل-تدهور
بحرفين
افعنلل-احرنجم

ّ
افعلل-اقشع ّر

 رّسيملا ن
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

أحرف الزياد ِة:
1.1م ِّي ِز املج ّر َد م َن املزي ِد يف ما يأيت م َن األفعالِ  ،محدّ داً
َ
الفعل
وسوس
اشأم َّز
تجلبب
اكفه َّر
اطأمنَّ

مج ّرد

مزيد

أحرف الزيادة

ٍ
بحرف ،أو بحرفنيِ ،واذك ْر وزنَ َها:
كل فعلٍ م َن األفعالِ اآلتي ِة مزيداً
اجعل َّ
ْ 2.2
هرول
زلزل
زمج َر
فرقع
َ

الرباعي:
3.3م ّي ِز املج ّر َد الثال َّيث م َن املج ّر ِد
ّ
الفعل
رشذ َم
َ
سعل
حصحص
َ
زغرد
فق َد
عسعس
َ

مج ّرد ثاليث

مج ّرد رباعي

ا
ّلتعملا ُلعفلاو  ُحيحصلا ُلعفل
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الدرس السادس

ُ
ُ
الصحيح
الفعل
ُ
ُّ
المعتل
والفعل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

ّ
املعتل.
 .1يرشح املقصود من الفعل
 .2يع ِّدد أحرف الع ّلة.
 .3يتع ّرف إىل الفعل الصحيح وأنواعه.
ّ
املعتل.
 .4يتع ّرف إىل أنواع الفعل
ّ
املعتل.
 .5مي ّيز الفعل الصحيح من الفعل

األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

َ
رص
عزف املجاهدو َن لح َن الن ِ
املريض الدوا َء
أخ َذ
ُ
الصديق ي َد العونِ لصدي ِق ِه
م َّد
ُ

رص
وع َد الل ُه املؤمن َني بالن ِ
َ
نال املظلو ُم ح َّق ُه
ُ
الناسك ربَّ ُه
خيش
َ

املجموعة الثالثة

الرجل أهلَ ُه
وقَى ُ
الذئب
ع َوى
ُ
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
 .1الحظِ األفعال الصحيحة اآلتيةَ :
(عزف  -أخذ  -م َّد)ٌّ ،أي من هذه األفعال مهموز؟ وأ ّيها مض ّعف
(فيه ش ّدة)؟ وأ ُّيها س ِلم من الهمزة والش ّدة؟ املهموز :أخذ ،املض ّعف :م َّد ،الساملَ :
عزف.
 .2إذاً كم نوعاً
ُ
الصحيح؟ ثالثة :سامل ،ومهموز ،ومض َّعف.
الفعل
ُ
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
 .1الحظ األفعال املعت ّلة اآلتية( :وع َد َ -
خيش) ،ما هي ُ
نال َ -
أحرف الع ّلة فيها؟ الواو،
واأللف ،والياء.
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معتل ّ
معتل العني (ثاني ِه)؟ وأ ُّيها ُّ
معتل الفاء (أ ّول الفعل)؟ وأ ُّيها ُّ
 .2أ ُّيها ُّ
اللم (آخره)؟
معتل ّ
(خيش) ُّ
معتل الفاء( ،نال) ُّ
(وع َد) ُّ
َ
اللم.
معتل العني،
 .3إذاً كم نوعاً
ُ
ُّ
ُّ
ُّ
(معتل العني) ،وناقص
(معتل الفاء) ،وأجوف
املعتل؟ ثالثةِ :مثال
الفعل
(معتل ّ
ُّ
اللم).
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
 .1الحظ األفعال املعت ّلة اآلتية( :وقى  -عوى) ،ما هي ُ
أحرف الع ّلة فيها؟ الواو واأللف.
 .2ما الفرق بني هذين الفعلني املعت ّلني ،وما سبقهام من األفعال املعت ّلة؟ ٌّ
كل منهام يشتمل
عىل حريف ع ّلة ،أحدهام مفروق ،والثاين مقرون.
نوع آخ ُر إذاً؟ نعم ،لفيف مفروق ،ولفيف مقرون.
 .3هل هناك ٌ
االستنتاج

ُ
الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت أصوله من أحرف الع ّلة ،نحو :ذهب.
.1
وقع ،ريضَ .
 .2أحرف الع ّلة هي :األلف ،والواو ،والياء ،نحو :رمىَ ،
ُ
ّ
املعتل ه َو الفعل الذي تض ّمن أصله املج ّرد حرفاً أو اثنني من أحرف الع ّلة ،نحو:
الفعل
.3
َ
قالَ ،روى.
ُ
الصحيح ثالث ُة أنواع:
الفعل
.4
ُ
الفعل السامل :وهو ما خلت أصوله من الهمز والتضعيف (ش ّدة) ،نحو :س ِه َر.
الفعل املهموز :وهو ما كان يف أصوله همزةٌ ،نحو :قرأ.
الفعل املض ّعف :وهو ما كان يف أصوله حرفان متجانسان ،نحو :ر َّد ،وأصله :ر ْد َد.
ُّ
املعتل خمس ُة أنواع:
 .5الفعل
املعتل الفا ِء ،أو الحرف األ ّول ،نحو :وخ َز.
املثال :وهو الفعل ُّ
املعتل العني ،أو الوسط ،نحو :صام.
األجوف :وهو الفعل ُّ
املعتل الالم ،أو الحرف األخري ،نحو رأى.
الناقص :وهو الفعل ُّ

م
ُّلتعلا ُلعفلاو ُحيحصلا ُلعفلا
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املعتل الفا ِء والالم معاً ،نحو :وىف.
اللفيف املفروق :وهو الفعل ُّ
املعتل الع ِني والالم معاً ،نحو :حوى.
اللفيف املقرون :وهو الفعل ُّ
املعتل
ّ
فائدة :آل ّية متييز الصحيح من
الفعل إىل أصله املج ّر ِد يف املايض،
املعتل ،نر ُّد َ
ِّ
ليك من ّي َز الفعل الصحيح من
نحو:
خرج ،الفعل صحيح.
يستخرج -
استخرج َ -
َ
معتل.
يستهدي ـ استهدى ـ هدى ،الفعل ّ

 رّسيملا ن
وحلا
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ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة

الفعل

صحيح

سالم  -ذهب
مهموز  -قرأ
مض ّعف  -ش ّد

ّ
معتل

مثال  -وعد
أجوف  -سال
ناقص  -بدا
لفيف مفروق  -وقى
لفيف مقرون  -حوى

م
ُّلتعلا ُلعفلاو ُحيحصلا ُلعفلا
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

كل فعلٍ م َن األفعالِ الصحيح ِة اآلتي ِة( ،سامل ،مهموز ،مض ّعف):
1.1اذك ْر نو َع ِّ
الفعل
سجد
نرص
بلغ
َ
أكل
م ّد
قرأ
سأل
خرج
رحل
درأ
فلقَ
ِأس َف
َّ
فك
ركع

سامل

مهموز

مض ّعف

 رّسيملا ن
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كل فعلٍ م َن األفعالِ املعتلّ ِة اآلتي ِة( ،مثال ،أجوف ،ناقص ،لفيف
2.2اذك ْر نو َع ِّ
مفروق ،لفيف مقرون):
الفعل

مثال

أجوف

ناقص

لفيف مفروق

لفيف مقرون

نوى
وعد
شكا
نهى
بقي
َ
قال
َي َس
وقر
َو ِس َع
سها
جال
سال
وقى
حمى

الصحيح بوضعِ ٍّ
خط واح ٍد تحتَهُ  ،م َن الفعلِ
املعتل بوضعِ خطّ ِني تحتَهُ ،
ِّ
الفعل
3.3م ّي ِز َ
َ
يف ما يأيت م َن األفعالِ :
عمل ،و ِثق ،عفاُ ،ولِد ،ماتُ ،ب ِع َث ،ذكر ،مىش ،نزل ،حاق ،ه ِزئ ،بدا ،و َّد ،هدى.

م
ُّلتعلا ُلعفلاو ُحيحصلا ُلعفلا

معتل اآل ِخرِ:
اسم من األسام ِء اآلتي ِة فاعالً لفعلٍ ِّ
اجعل َّ
ْ 4.4
كل ٍ
املا ُء
الكوب
ُ
الحارس
ُ
ُ
الطفل
البح ُر
الذئب
ُ
العصفو ُر
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الدرس السابع

ُ
ُ
وأزمنته
الفعل
صيغ
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يع ِّدد أزمنة الفعل.
 .2يفهم املقصود من الفعل املايض ،وحاالت داللته
عىل الحارض واملستقبل.
 .3يفهم املقصود من الفعل املضارع وكيف ّية صياغته.
 .4يفهم املقصود من فعل األمر وكيف ّية صياغته.
 .5ميلك القدرة عىل متييز الفعل املايض من املضارع.
نصاً مفيداً يستعمل فيه األزمنة الثالثة للفعل.
 .6يكتب ّ

األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

خلق الل ُه اإلنسا َن ضعيفاً
َ
الحج
ذهب أيب ألدا ِء فريض ِة ِّ
َ

الحق َ
كل راي ٍة
فوق ِّ
تعل ْو راي ُة ِّ
ني Q
القلوب ملصيب ِة الحس ِ
تحز ُن
ُ
ِ
املبارك
َسأصو ُم يف شه ِر رمضا َن

زيّ َن له ُم الشيطا ُن أعاملَ ُه ْم

املجموعة الثالثة

َ
بعصاك الحج َر
رض ْب
اِ ِ
الحق دامئاً
ا ُن ِ
رص َّ
اِ ِ
غتس ْل نها َر الجمع ِة
ُ
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
هي ُج ٌ
مل فعل ّية.
 .1ما ه َو ُ
نوع ُ
الجملِ الوارد ِة يف املجموعة األوىل؟ َ
َ
ذهب ،ز ّي َن.
استخرج
.2
األفعال الوارد َة فيها .خلقَ َ ،
ِ
ُ
 .3عال َم ُّ
الذهاب ،التزيني).
(الخلق،
األفعال؟ عىل ح َدث:
تدل هذ ِه
ِ
ِ
 .4هل ُّ
نعمّ ،
الزمن املايض.
تدل عىل ِ
تدل عىل ِ
زمن هذا الح َد ِث؟ ْ
ُ
َ
الفعل املايض.
الفعل؟
 .5ماذا ُيس ّمى هذا
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ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
هي ُج ٌ
مل فعل ّية.
 .1ما ه َو ُ
نوع ُ
الجملِ الوارد ِة يف املجموعة الثانية؟ َ
َ
األفعال الوارد َة في َها .تعل ْو ،تح َز ُن ،أصو ُم.
استخرج
.2
ِ
ُ
 .3عال َم ُّ
األفعال؟ عىل ح َدث( :العل ِّو ،الصو ِم) ،وحالة (الحزنِ ).
تدل هذ ِه
 .4هل ُّ
الزمن الحا ّيل واملستقبل.
نعمِ ،
تدل عىل ِ
زمن هذا الح َد ِث أو الحالة؟ ْ
ُ
َ
الفعل املضارع.
الفعل؟
 .5ماذا ُيس ّمى هذا
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
هي ُج ٌ
مل فعل ّية.
 .1ما ه َو ُ
نوع ُ
الجملِ الوارد ِة يف املجموعة الثالثة؟ َ
َ
نرصِ ،
اغتس ْل).
استخرج
.2
األفعال الوارد َة في َها( .اِ ْ
رضبُ ،ا ْ
ِ
ُ
 .3عال َم ُّ
النرص ،االغتسال).
األفعال؟ عىل ح َدث:
تدل هذ ِه
(الرضبِ ،
ِ
 .4هل ُّ
نعمّ ،
الزمن املستقبلِ .
تدل عىل ِ
تدل عىل ِ
زمن هذا الح َد ِث؟ ْ
ُ
الفعل؟ َ
فعل األمر.
 .5ماذا ُيس ّمى هذا
االستنتاج

حدث أو حال ٍة يف الزمن املايض ،نحوّ :
كل فعلٍ َّ
ُ
الفعل املايض هو ُّ
دل عىل حصول ٍ
صل
.1
ع ٌّ
يل صال َة الفجر (حدث)  -تأ ّل ُ
مت ملصائب أهل البيت ( Rحالة).
فائدة :داللة املايض عىل الحارض واملستقبل
ٍ
بظرف ٍّ
وقت الصال ِة اآلنَ.
 الحارض ،إذا اقرت َندال عىل الحارض ،نحو :حا َن ُ
ِ
الرشط ،نحو :إ ْن دخل العد ُّو ،هزمناه.
أسلوب
 املستقبل ،يفِ
 -ويف أسلوب الدعا ِء ،نحوَ :ر ِح َم الل ُه األ ّم َة.

هُتنمزأو ِعفلا ُغيص
ل
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كل فعلٍ َّ
ُ
املضارع هو ُّ
ٍ
الحارض أو
الزمن
حدث أو حال ٍة يف
دل عىل حصول
الفعل
.2
ِ
ُ
ِ
املستقبلِ .
ُ .3ي ُ
صاغ ُ
املضارع من املايض بزيادة ِ
أحرف املضارع ِة يف أ ّوله :أ  -ن  -ي  -ت (أنيت)،
الفعل
ُ
نحو :أصو ُم ،نصو ُم ،يصو ُم ،تصو ُم.
فائدة :داللة املضارع عىل املايض
ُّ
يدل الفعل املضارع عىل املايض إذا وقع بعد أداة الجزم (مل) ،نحو :مل يبز ِغ الفج ُر
إىل اآلنَ.
ُ .4
املخاطب القيام بعملٍ  ،أو االنتقال إىل حال ٍة
طلب به إىل
ِ
فعل األم ِر ه َو الفعل الذي ُي ُ
بع َد التك ُّلم ،أي يف املستقبل ،نحوُ :ص ْمِّ ،
صل.
ُ .5
يصاغ ُ
فعل األم ِر من الفعل املضارع بحذف حرف املضارعة من أ ّوله ،وتسكني آخره إذا
ــد َ -ج ِاه ْد \ َيتـَ َعـا َو ُن َ -ت َعا َونْ
كان صحيح اآلخر ،نحوُ :يجــَ ِاه ُ
فائدة :زيادة همزة الوصل
إذا كان ما بع َد حرف املضارعة ساكناً ،زيدَتْ همز ٌة يف أ ّولِ ِه ،نحو :يَ ْذ َه ُب ْ -ذ َه ْب -
اِ ْذ َه ْب.
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الفعل

ماض
ٍ

ص ّلى

مضارع

يص ّلي

أمر

ِّ
صل
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

1.1اقرأِ العبار ِ
ات اآلتي َة ،وم ّي ْز ب َني األفعالِ املاضي ِة بوضعِ ٍّ
خط واح ٍد تح َت َها ،واألفعالِ
املضارع ِة بوضعِ خطّ ِني تح َت َها ،وأفعالِ األم ِر بوض ِع َها يف دائر ٍة:
بي فيها ما يعانيه مجتمعنا من آفات.
خطب إما ُم الجمع ِة خطب ًة ق ّيم ًةَ ّ ،
َ
 استيقظنا صباحاً عىل صوت املؤذّن يصدح يف أرجاء قريتنا.أقبل شهر رمضان بالخري ،فليهنأ املسلمون به.
 َ تأ ّمل يف خلق الساموات واألرض ،وانظر قدرة الخالق وإبداعه.بحق أخيك كالماً ال يرىض بذكره عنه.
 ال تتكلَّم ِّتذهب إىل املسجد.
غسل الجمعة ،قبل أن
 اغتسل ََ
اسم م َن األسام ِء اآلتي ِة فعالً ماضياً يناس ُبهُ :
قبل ِّ
ضع َ
كل ٍ
ْ 2.2
ـ ........................................................................................................................................................الصالة.
ـ ......................................................................................................................................شهر رمضان.
ـ ...................................................................................................................................................الشمس.
ـ .........................................................................................................................................................الفجر.
ـ ......................................................................................................................................................السامء.
اسم م َن األسام ِء اآلتي ِة فعالً مضارعاً يناس ُبهُ :
قبل ِّ
ضع َ
كل ٍ
ْ 3.3
ـ  ........................................................................................................................................................القلم.
ـ  .......................................................................................................................................................الروح.
ـ  ..................................................................................................................................................املالئكة.
ـ  ......................................................................................................................................................العباد.
ـ  ......................................................................................................................................................التوبة.
ـ  ......................................................................................................................................................الهالل.
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ٍ
أمرت ب ِه ،أ ْو منك ٍر نه ْي َت
معروف َ
نصاً م ْن ثالث ِة أسط ٍر تتحدّ ُث في ِه ع ْن
اكتب ّ
ْ 4.4
َ
ع ْنهُ  ،مستخدماً
املايض ،واملضار َع ،واألم َر:
األفعال الثالث َة:
َ
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

ثم إىل أفعالِ أمرٍ،
ثم ح ّولْ َها إىل أفعالٍ مضارع ٍةَّ ،
5.5اخ ْرت خمس َة أفعالٍ ماضي ٍةَّ ،
موضّ حاً آل ّي َة ذلكَ :
أفعال ماضية

أفعال مضارعة

أفعال أمر

ا
برعملاو
ُّينبمل
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الدرس الثامن

ُ
والمعرب
المبنيُّ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

املبني.
 .1يفهم املقصود من ّ
 .2يفهم املقصود من املعرب.
املبني من األسامء.
 .3يع ِّدد ّ
املبني من األفعال.
 .4يع ِّدد ّ
املبني من املعرب يف الجمل والنصوص.
 .5مي ّيز ّ
يبي عالمات بناء األفعال.
ّ .6

األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

رص اإلسال ُم يف بد ٍر
انت َ
رص يف بد ٍر
اإلسال ُم انت َ
رص اإلسال ُم يف بدرٍ؟
هلِ انت َ

أي َن ُ
العدل؟
أي َن يظه ُر ُ
العدل؟

يخرج ُ
العدل؟
ِم ْن أي َن ُ
املجموعة الثالثة

ُ
ترفرف الراي ُة عالياً
الحق ولن َ
ترفرف سواها
ُ
عرفت راي َة ِّ
ا ُنظُ ْر إىل الراي ِة مل ترفر ِْف بع ُد
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
انترص.
الجمل الثالث؟ َ
 .1استخرج الفعل املايض من ُ
 .2ما هي الحركة الظاهرة يف آخره؟ الفتحة.
موقع هذا الفعل؟ ّ
كل.
تغي ُ
تغيت هذه الحركة عندما ّ
 .3هل ّ
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
«أين»؟ الفتحة.
 .1ما هي الحركة التي تظهر عىل كلمة َ
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موقع هذه الكلمة؟ ّ
كل.
تغي ُ
تغيت هذه الحركة عندما ّ
 .2هل ّ
حرف الج ّر « ِم ْن» يف جمل متن ّوعة ،هل اختلفت حركته؟ ّ
ضع َ
كل.
ْ .3

ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
 .1تأ ّمل كلمتي «الراية» و «ترفرف» يف األمثلة الثالثة.
 .2ما هي الحركة التي تظهر يف آخر كلمة «الراية»؟ الض ّمة ،الفتحة ،الكرسة.
 .3ما هي العالمة التي تظهر يف آخر كلمة «ترفرف»؟ الض ّمة ،الفتحة ،السكون.
االستنتاج

 .1تنقسم الكلامت إىل قسمني ،قسم يثبت آخره عىل حالٍ واحدة يف جميع الرتاكيب،
يتغي آخره.
وقسم ّ
املبني هو ما يثبت آخره عىل حالٍ واحدة يف جميع الرتاكيب ،نحو :جاه َد ،إىلَ ،
أنت،
ّ .2
الذي...
يجاهد،
بتغي العوامل الداخلة عليه ،نحو :الدين ،الرصاط،
ُ
يتغي آخره ّ
 .3املعرب هو ما ّ
يستقيم...
ُ
 .4الحروف ك ّلها مبن ّية ،نحوِ :م ْن ،عىل...
املبني من األسامء هو :الضامئر ،وأسامء اإلشارة ،واألسامء املوصولة ،وأسامء الرشط،
.5
ُّ
وأسامء االستفهام ،والظروف.
 .6تُبنى األسامء عىل:
الفتح ،نحو :أي َن
السكون ،نحوَ :م ْن
		
الض ّم ،نحو :حيثُ
		
الكرس ،نحو :أ ْم ِس
املبني من األفعال هو املايض ،واألمر ،واملضارع إذا اتّصلت به نون التوكيد أو نون
.7
ُّ
النسوة.

ا
برعملاو
ُّينبمل
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ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة

حرف

الحروف كلّها مبنيّة

فعل

مبني
ّ

الماضي
األمر
المضارع الذي بنون النسوة
أو نون التوكيد

الكلمة
معرب
اسم

المضارع الخالي من نون
النسوة أو نون التوكيد

معرب
مبني
ّ

عالمات البناء
السكونَ :منْ
الضمّ ُ :
حيث
الفتحَ :
أين
أمس
الكسرِ :

أنواعه
الضمائر
أسماء اإلشارة
األسماء
الموصولة
أسماء الشرط
أسماء االستفهام
الظروف
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

1.1ملاذا كان َْت كلم ُة (الصالة) يف الجملِ اآلتي ِة معرب ًة ،وكان َْت كلم ُة ( َم ْن) مبن ّي ًة؟
د الدين ................................................................................................................................
 - .الصال ُة عمو ُ
ة ..............................................................................................................................................
 - .أقيموا الصال َ
 - .اهت ّموا بالصال ِ
ة ...........................................................................................................................................
ن علّمنا ............................................................................................................................................
 - .جاء َم ْ
ن علّمنا .........................................................................................................................................
 - .رأيت َم ْ
ن علّمنا ..........................................................................................................................
 - .سل ُ
ّمت عىل َم ْ
ِ
ُّ
الكلامت اآلتي َة معرب ٌة؟
تستدل بطريق ٍة علم ّي ٍة عىل أنّ
كيف
َ 2.2
 الروضة .....................................................................................................................................................................................................................
 املحراب ...................................................................................................................................................................................................................
 السيف .....................................................................................................................................................................................................................
 يجاهد ......................................................................................................................................................................................................................
 يحزن ..........................................................................................................................................................................................................................
 يدرس .........................................................................................................................................................................................................................
ِ
ُّ
الكلامت اآلتي َة مبن ّي ٌة؟
تستدل بطريق ٍة علم ّي ٍة عىل أنّ
3.3كيف
ن ................................................................................................................................................................................................................................
 - .أي َ
 إىل ...................................................................................................................................................................................................................................
نهض ...........................................................................................................................................................................................................................
َ - .
اكتب .........................................................................................................................................................................................................................
ْ - .
ليت .............................................................................................................................................................................................................................
َ - .
 حيثُ ..........................................................................................................................................................................................................................

ا
برعملاو
ُّينبمل
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4.4حدِّ ْد عالم َة بنا ِء األفعالِ القرآن ّي ِة اآلتي ِة:
الكلمة
ُق ْل ُتم
َس ِم ُعوا

ال ت َْح َس َ َّب
أَ ْق ِب ْل
رض ْب َن
ال َي ِ
َف َت ْح َنا
خَ َل ْت
أَ َصا َب َك

عالمة البناء

ا
يضامل ُلعفلا
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الدرس التاسع

ُ
الفعل الماضي

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يعرف الفعل املايض وعالمات «بنائه».
 .2يح ِّدد موارد بناء الفعل املايض عىل السكون
والضم.
ّ
املبني عىل
 .3يتم ّكن من إعراب الفعل املايض
ّ
السكون تفصي ًال.
الضم
املبني عىل ّ
 .4يتم ّكن من إعراب الفعل املايض ّ
مفص ًال.
إعراباً ّ

األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل

رشف َة
زا َر والدي املشاه َد امل َّ

رشف َة
زا َرتْ والديت املشاه َد امل َّ
رشف َة
أيب وأ ِّمي زا َرا املشاه َد امل َّ
رشف ُة زا َرها والدي
املشاه ُد امل َّ

أعطى اإلسال ُم املرأ َة حقوقَها
أىب املجاهدو َن إال انتصارا ً
وقت الصال ِة
دنا ُ

املجموعة الثالثة

أدرك ُْت صال َة الجامع ِة
استم ْعنا إىل ُخطب ِة الجمع ِة
ساروا عىل ُخطى الشهدا ِء
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
الجمل األربع؟ زار ،زا َرت ،زا َرا ،زا َرها.
 .1استخرج الفعل املايض من ُ
 .2ما هي الحركة الظاهرة يف آخرها؟ الفتحة.
 .3ما الذي اتّصل بالفعل؟ تاء التأنيث ،ألف االثنني ،الهاء.
تغيت حركته؟ ّ
كل.
 .4هل ّ

82
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ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
الجمل الثالث؟ أعطى ،أىب ،دنا.
 .1استخرج الفعل املايض من ُ
 .2ما هي العالمة الظاهرة يف آخر هذه األفعال؟ السكون.
أين هي حركة الفعل؟ مق ّدرة.
َ .3
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
ُ
أدركت ،استمعنا ،ساروا.
الجمل الثالث؟
 .1استخرج الفعل املايض من ُ
 .2ما الذي اتّصل باألفعال الثالثة؟ تاء الضمري ،نا الفاعلني ،واو الجامعة.
 .3ما هي العالمة الظاهرة يف آخر هذه األفعال؟ السكون ،الض ّمة.
االستنتاج

دل عىل ٍ
تذكري :الفعل املايض هو ما ّ
حدث حصل يف الزمن املايض.
ُ
بتغي موقعه يف الجملة.
.1
تتغي حركته ّ
مبني ،فال ّ
الفعل املايض ٌّ
ُ
الفعل املايض يف األصل عىل الفتحة:
ُ .2يبنى
خيش.
 الظاهرة يف آخره ،نحو :ساه َم ،ساه َمت،َ
ساهم ،أخ َربهاَ ،
 املق ّدرة عىل األلف للتعذّر ،نحو :بىك ،سام.ُ
الفعل املايض عىل السكون ،إذا اتّصل به ضمري رفع متح ّرك ،نحو :قرأْ ُت ،قرأْ َت،
ُ .3يبنى
قرأْ ُت ،قرأْنا ،قرأْت ُْم ،قرأْ َن...
الضم إذا اتّصلت به واو الجامعة ،نحو :قرؤوا.
ُ .4يبنى الفعل املايض عىل ِّ

ا
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ٌ
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َّ
مصورة
خالصة
الفعل الماضي
الظاهرة
ساهمَ
الفتحة
المق ّدرة
بكى

يُبنى على
السكون

الضمّة

إذا ا ّتصل به ضمير
رفع متح ّرك :قرأْ ُت -
قرأْ َت  -قرأْنا...

إذا ا ّتصلت به واو
الجماعة :قرؤوا
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

-

فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
زا َرٌ :
ماض ٌّ
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره .والتاء للتأنيث.
زا َرتٌ :
ماض ٌّ
فعل ٍ
واأللف ألف االثنني ،ضم ٌري
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
زا َراٌ :
ُ
ماض ٌّ
محل رفع فاعل.
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ّ
متّ ٌ
صل ٌّ
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة املق ّدرة عىل األلف للتعذّر.
دناٌ :
ماض ٌّ
فعل ٍ
مبني عىل السكون الظاهرة عىل آخره ،التّصاله بتاء الضمري.
أدرك ُْتٌ :
ماض ٌّ
محل رفع فاعل.
مبني عىل الض ِّم ،واقع يف ّ
والتاء ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
فعل ٍ
مبني عىل السكون الظاهرة عىل آخره ،التّصاله بنا الفاعلني.
استمعناٌ :
ماض ٌّ
محل رفع فاعل.
مبني عىل السكون ،واقع يف ّ
و(نا) ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
فعل ٍ
مبني عىل الض ّمة الظاهرة عىل آخره ،الت ّصاله بواو الجامعة .وواو
سارواٌ :
ماض ٌّ
محل رفع فاعل.
مبني عىل السكون ،واقع يف ّ
الجامعة ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
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ُ
بحيث يكونُ م ّر ًة مبن ّياً عىل
كل فعلٍ م َن األفعالِ اآلتي ِة يف جمل ٍة مفيد ٍة،
ضع َّ
ْ 1.1
الضم:
الفت ِح ،وم ّر ًة مبن ّياً عىل السكونِ  ،وأخرى مبن ّياً عىل ِّ
 س َّبح ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -سمح

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

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

 -استغفر

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

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

 -انفصل

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

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

 -افرتق

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

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

 -م َّد

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................
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َ
األفعال املاضي َة املبن ّي َة عىل الفتحِ ،واملبن ّي َة عىل السكونِ ،
النص اآليت
ْ ّ 2.2
عي يف ِّ
السبب يف ذلك:
وبي
الضمْ ّ ،
واملبن ّي َة عىل ِّ
َ
يل من منزله فجرا ً ،وقصد مسجد البلدة ،فصادفتُه يف الطريق ،فمشينا معاً،
َ
خرج ع ٌّ
ونحن ننصت إىل صوت القرآن قد مأل األرجاء ...وصلنا إىل املسجد ،وما لبث أن صدح
املؤذّن بصوته العذب الذي عال أرجاء املكان ...ث ّم أقبل املصلّون واصطفّوا للصالة يف
مشهد مهيب ،ث ّم أنهينا الصالة ،وجلس بعضنا يقرأ القرآن ،بينام غادر بعضنا اآلخر إىل
عمله.
الفعل املايض

مبني عىل
ّ

السبب

ا
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3.3ألِّف َ
فعل ٍ
مبني:
كل منها ٌ
ثالث ُجملٍ  ،يف ٍّ
ماض ٌّ
 عىل الفتح:.................................................................................................................................................................................................................................................... .1
.................................................................................................................................................................................................................................................... .2
.................................................................................................................................................................................................................................................... .3
 عىل السكون..................................................................................................................................................................................................................................................... .1
.................................................................................................................................................................................................................................................... .2
.................................................................................................................................................................................................................................................... .3
 عىل الض ّم:.................................................................................................................................................................................................................................................... .1
.................................................................................................................................................................................................................................................... .2
.................................................................................................................................................................................................................................................... .3
َ
األفعال املاضي َة يف الجملِ اآلتي ِة:
أعرب
ِ 4.4
أعطيت الفقري خبزا ً.
ـ
شممت ثراك.
ـ
ُ
ُ
أهل القرية صلَّ ْوا صالة االستسقاء.
ـ ُ
ـ الفتياتُ لب ِْس َن حجابَه ّن.
.

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

.

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

.

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

.

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

م
ا
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الدرس العاشر

ُ
ُ
المضارع
الفعل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يفهم املقصود من الفعل املضارع ،ويح ّدد زمنه.
 .2يح ِّدد موارد رفع الفعل املضارع.
 .3يعرف عالمات رفع املضارع ،ويعطي أمثلة عليها.
 .4ميلك القدرة عىل إعراب الفعل املضارع يف موارد
إعراب ّية مختلفة.
 .5ير ّكب جم ًال تتض ّمن أفعاالً مضارعة م ّتصلة بنون
النسوة وبنون التوكيد.

األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل
ُأك ِر ُم العالِ َم

ني الصفا واملرو ِة
الح ّج ُاج ب َ
يسعى ُ

نزو ُر املشاه َد املرشّف َة

ن ِ
املحتاج َ
دون م ّن ٍة
ُعطي
َ
أَعفو ع ّم ْن ظل َمني

املجاهدين
األسى بق ّو ِة
َ
يعو ُد َ
تجاهد يف سبيلِ الل ِه
ُ
املجموعة الثالثة
الوطن
عن
ِ
والل ِه ،ألداف َع َّن ِ
النسا ُء َي ْ
حفظ َن ع ّفت َه َّن
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
تجاهد.
الجمل األربعُ .أكر ُم ،نزور ،يعود،
ُ
 .1استخرج الفعل املضارع من ُ
 .2ما هي الحركة الظاهرة يف آخره؟ الض ّمة.
 .3ما هي األحرف التي اتّصلت به يف أ ّوله؟ أ ،ن ،ي ،ت.
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
الجمل الثالث .يسعى ،نُعطي ،أعفو.
 .1استخرج الفعل املضارع من ُ
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 .2ما هي العالمة الظاهرة؟ السكون.
 .3أين هي العالمة؟ مق ّدرة.
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
 .1استخرج الفعل املضارع من الجملتني .أداف َع َّنْ ،
يحفظ َن.
 .2ما هي الحركة الظاهرة؟ الفتحة ،والسكون.
 .3ما الذي اتّصل بالفعل؟ نون التوكيد ونون النسوة.
االستنتاج

كل فعلٍ ّ
دل عىل حصول حدث يف الزمن الحارض أو املستقبل.
الفعل املضار ُع ه َو ّ
تذكريُ :
 .1يكون الفعل املضارع معرباًُ ،فيفع ،و ُينصب ،و ُيجزم.
ُ
املضارع إذا تج ّرد من النواصب والجوازم.
الفعل
رفع
ُ
ُ .2ي ُ
 .3عالمتا رفع الفعل املضارع:
أ .الض ّمة ،وتكون:
 ظاهر ًة يف الفعل الصحي ِح اآلخرِ ،نحو :يصو ُم.املعتل اآلخرِ ،وتق ّد ُر عىل اليا ِء والوا ِو للثقل ،وعىل األلف للتعذّر،
 مق ّدر ًة يف الفعل ِّنحو :يسمو ،ينحني ،يسعى.
ب .ثبوت النون ،وتكون يف األفعال الخمسة ،نحو :يدافعون ،يجاهدان ،تدرسني.
ُ
الفتح إذا اتّصلت به نون التوكيد ،و ُيبنى عىل السكون إِذا
الفعل
ُ .4يبنى
ُ
املضارع عىل ِ
اتّصلت به نون النسوة ،ويف ما عدا ذلك يكون معرباً ،كام ذكرنا.
فائدة :نونا النسوة والتوكيد
محل رفع فاعل.
مبني عىل الفت ِح ،واقع يف ّ
 نون النسوة ضم ٌري متّ ٌصل ٌّ
 نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ،هي ٌمبني عىل السكون ،أو الفتح ،ال
حرف ٌّ
محل له من اإلعراب.
ّ

م
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة
الفعل
المضارع

مجزوم
منصوب

معرب

مرفوع بـ:
ثبوت النون في األفعال الخمسة :تجاهدون

الضمّة
الظاهرة في الفعل الصحيح :يصو ُم

ّ
المعتل :يسعى  -يبكي
المق ّدرة في الفعل

مبني على
ّ

الفتح

إذا ا ّتصلت به نون التوكيد :أدافع ََّن

السكون

إذا ا ّتصلت نون النسوة :يَصُ ْم َن
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

-

-

فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره ،والفاعل ضمري
أُك ِر ُمٌ :
مسترت فيه وجوباً ،تقديره (أنا).
فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة املق ّدرة عىل األلف للتعذّر،
يسعىٌ :
والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا ً تقديره (هو).
فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة املق ّدرة عىل الياء للثقل ،والفاعل
نعطيٌ :
ضمري مسترت فيه وجوباً تقديره (نحن).
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره ،الت ّصاله بنون التوكيد
أداف َع َّنٌ :
فعل مضارع ٌّ
ٍ
محل له من اإلعراب .والفاعل
مبني عىل الفتح ،ال ّ
الثقيلة .والنون :حرف
توكيدٌّ ،
ضمري مسترت فيه وجوباً ،تقديره (أنا).
مبني عىل السكون الظاهرة عىل آخره ،الت ّصاله بنون النسوة.
يحفظْ َنٌ :
فعل مضارع ٌّ
محل رفع فاعل.
مبني عىل الفتح ،واق ٌع يف ّ
ونون النسوة ،ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ

م
ا
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َ
األفعال املضارع َة املرفوع َة يف الجملِ اآلتي ِة ،مب ّيناً عالم َة رف ِع َها ،وسب َبهُ :
عي
ِ ّ 1.1
ـ يهوى الشجاع ميادين القتال.

ـ يو ّد املر ُء لو يع ّمر.

ـ األعداء ينهزمون املؤمن يبغي رضا الله تعاىل.
الفعل املضارع

عالمة الرفع

ـ يسمو اإلنسا ُن بأخالقه.
السبب

الجمل اآلتي َة بوضعِ فعلٍ مضارعٍ مرفوعٍ يف األمكن ِة الخالي ِة ،من ّوعاً يف اختيا ِر
َ
أمتم
ِ 2.2
األفعالِ :
الفالح  ......................................................القمح
ُ
 ......................................................املرء بأدبه

..................................................الصو ُم يف شهر رجب

والدي  ......................................................يف املسجد
املؤمنون  ......................................................الجنازة
املؤمنات  .................................................عىل سرته ّن
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عي يف العبار ِ
األفعال امل ّتصل َة بنونِ النسو ِة بوضعِ ٍّ
َ
خط واح ٍد تح َت َها،
ات اآلتي ِة
ْ ّ 3.3
َ
واألفعال امل ّتصل َة بنونِ التوكي ِد بوضعِ خطّ ِني تح َت َها ،وشكِّل أواخ َر َها:
 النساء يعملن الواجب للوطن.يل ،ال تصنعن معروفاً يف غري أهله.
 ع ٌّكل إنسان صديقه.
 ليختارن ّ ال تبالغن يف عتاب صديقك. نثني عىل الفتيات الاليت ح ِفظن دروسهن.َ
األفعال املضارع َة يف الجملِ اآلتي ِة:
أعرب
ِ 4.4
ـ يبادر إىل الصالة يف أ ّول وقتها.

ـ يصونون ألسنتهم عن الغيبة.

ـ يُنهي عمله بإتقان.

ـ ال يت ّربجن ت ّربج الجاهل ّية.

.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الحادي عشر

ُ
ُ
الخمسة
األفعال

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يفهم املقصود من األفعال الخمسة.
 .2يع ِّدد الضامئر املنفصلة وامل ّتصلة ،ويح ِّدد داللة
ّ
كل منها.
 .3يعرف عالمة إعراب األفعال الخمسة يف حاالت
الرفع والنصب والجزم.
يرصف األفعال الخمسة مع الضامئر املنفصلة.
ِّ .4
 .5ميلك القدرة عىل إعراب األفعال الخمسة.
 .6ميلك القدرة عىل إعراب الضامئر امل ّتصلة باألفعال
الخمسة.

األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

العاملانِ يجاهدانِ
أنتُام تجاهدانِ

العاملانِ لن يرتا َجعا
أنتام لن ترتاجعا

العاملو َن يجاهدو َن
أنتم تجاهدو َن
ِ
أنت تجاهدي َن

العاملو َن لن يرتاجعوا
أنتم لن ترتاجعوا
ِ
أنت لن ترتاجعي
املجموعة الثالثة

العاملانِ مل يرتاجعا
أنتام مل ترتاجعا
العاملو َن مل يرتاجعوا
أنتم مل ترتاجعوا
ِ
أنت مل ترتاجعي
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االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
 .1ما هي الضامئر التي اتّصلت باألفعال؟ ألف االثنني ،وواو الجامعة ،وياء املخاطبة.
 .2ما هي الحاالت التي ّ
تدل عليها األفعال؟ اثنان غائبان ،اثنان مخاطبان ،جامعة الغائبني،
جامعة املخاطبنيَ ،
مخاط َبة.
 .3ما هي العالمة اإلعراب ّية؟ ثبوت النون.
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
 .1ما الذي سبق هذه األفعال؟ أداة النصب «لن».
 .2ما هي الحالة اإلعرابية لها؟ النصب.
 .3ما هي العالمة اإلعراب ّية لها؟ حذف النون.
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
 .1ما الذي سبق هذه األفعال؟ أداة الجزم «مل».
 .2ما هي الحالة اإلعراب ّية لها؟ الجزم.
 .3ما هي العالمة اإلعراب ّية لها؟ حذف النون.
االستنتاج

 .1األفعال الخمسة هي ّ
كل فعل مضارع اتّصلت به ألف االثنني أو واو الجامعة أو ياء
وترصف مع الضامئر املنفصلة اآلتية:
املخاطبةّ ،
للغائب املث ّنى املذكّر واملؤنّث ،نحو :هام يعلامن ،وهام تعلامن.
 هام:ِ
 هم :ملذكّر الجامعة الغائبة ،نحو :هم يعلمون. أنتام :للمخاطب املث ّنى املذكّر واملؤنّث ،نحو :أنتام تعلامن. أنتم :ملذكّر الجامعة املخاطبة ،نحو :أنتم تعلمون.أنت :للمخاطبة املفردة املؤنّثة ،نحوِ :
 ِأنت تعلمني.

فألا
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 .2ترفع األفعال الخمسة بثبوت النون ،نحو :األبطال ُيس ِقطون راية الضالل.
رفع
 .3تُنصب األفعال الخمسة وتجزم بحذف النون ،نحو :لن يستطيعوا  -مل يستطيعوا َ
راي ِة الضالل.
فائدةّ :
محل الواو واأللف والياء من اإلعراب
ٌ
واقعة في
السكون،
واو الجماعة ،وألف االثنين ،وياء المخاطبة ،ضمائ ُر مبن ّي ٌة على
ِ
ّ
محل رفع فاعل.

 رّسيملا ن
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة

عالمات
إعرابها

رفعاً

ثبوت النون :يعلمون

نصباً

حذف النون :لن يعلموا

جزماً

حذف النون :لم يعلموا

األفعال
الخمسة

ألف االثنين :يعلمان
فعل
مضارع
ا ّتصلت به

واو الجماعة :يعلمون
ياء المخاطبة :تعلمين

هما
تتص ّرف مع
الضمائر

هم
أنتما
أنتم
ِ
أنت

فألا
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

فعل مضار ٌع مرفو ٌع ،وعالمة رفعه ثبوت النون ،ألنّه من األفعال الخمسة.
 يسقطونٌ :محل رفع فاعل.
مبني عىل السكون ،واقع يف ّ
والواو واو الجامعة ،ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
منصوب بـ (لن) ،وعالمة نصبه حذف النون ،ألنّه
فعل مضار ٌع
 لن يرتاجعا :يرتاجعاٌ :ٌ
مبني عىل السكون ،واقع
من األفعال الخمسة .واأللف ألف االثنني ،ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
محل رفع فاعل.
يف ّ
فعل مضار ٌع مجزو ٌم بـ (ملْ) ،وعالمة جزمه حذف النون ،ألنّه من األفعال
 مل تشاريكٌ :محل رفع
مبني عىل السكون ،واقع يف ّ
الخمسة .والياء ياء املخاطبة ،ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
فاعل.
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ّ
ّ
تقويمية
محطة

َ
األفعال الخمس َة م َن األمثل ِة اآلتي ِة ،محدّ داً عالم َة إعرا ِب َها وفاعلَ َها:
1.1استخرجِ
الجملة

األفعال الخمسة

عالمة اإلعراب

الفاعل

أنتم تقولون ما ال تفعلون
اختلف اإلخو ُة ومل ي ّتفقوا
ال ّ
تصل يف بيت النار

أنجزا عملكام يك تسرتيحا
الوالدان يحصدان زرعهام يف
أبنائهام
أنت تلبسني لباساً رشع ّياً
ِ

2.2ح ّولِ
َ
النصب ،فحال ِة
األفعال املضارع َة يف الجملِ اآلتي ِة م ْن حال ِة الرف ِع إىل حال ِة
ِ
الجزم:
ِ
حالة الرفع
الرجالن يص ّليان
ِ
أنت تنجزين عملك بإتقان
املسلمون يصومون شهر رمضان
تحجون بيت الله الحرام
أنتم ّ
يف ِّ
كل عام

حالة النصب

حالة الجزم

فألا
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مع اتّصالِ َها ِ
َ
بألف االثن ِني م ّر ًة ،وبوا ِو الجامع ِة
3.3ضعِ
األفعال اآلتي َة يف جملٍ تا ّم ٍة َ
أخرى:
ـ يتسلّق ...............................................................................................................................................................................................................................
ـ يَ ِ
صل ..................................................................................................................................................................................................................................
ـ يستغفر .........................................................................................................................................................................................................................
ـ يرجئ ...............................................................................................................................................................................................................................
ـ يصوم ..................................................................................................................................................................................................................................
َ
األفعال يف الجملِ اآلتي ِة:
أعرب
ِ 4.4
ـ أنتم تطعمون الفقراء واملساكني.
ـ ال تبدي زينتَ ِك إال ملحار ِم ِك.
ـ هام يعلّامن الناس أمور دينهم.
.

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

.

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

.

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

م
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الدرس الثاني عشر

ُ
المضارع
الفعل
نواصب
ِ
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يع ِّدد أحرف النصب.
 .2يفهم معاين أحرف النصب وخصائصها.
 .3يعرف عالمات نصب الفعل املضارع.
 .4يتم ّكن من إعراب الفعل املضارع املنصوب يف
مختلف حاالته.
نصاً يستخدم فيه أحرف النصب مراعياً
 .5يكتب ّ
معانيها.

األمثلة
املجموعة األوىل

رص املجاهدو َن
أر ُجو أن ينت َ
لن أت َ
َخاذل عن نرص ِة الدّينِ
سأجاه ُد يف سبيلِ الل ِه
رصك عىل عد ِّوك
إِذ ْن ين َ
أُ ِّ
صل يك أفو َز برىض الرحمنِ

املجموعة الثانية

َ
لتصل إىل ه َد ِف َك
عليك أَ ْن تس َعى َ
ل ْن أُعط َي َك بيدي إِ ْعطا َء الذليلِ
أُرِي ُد أن أدنُ َو من العلام ِء
تعلَّ ُموا يك ترتف ُعوا عن َد الل ِه

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
َ
األفعال املضارعة املنصوبة .ينترص ،أتخاذل ،ينرصك ،أفوز.
 .1استخرج
 .2ما هي الحركة الظاهرة يف آخرها؟ الفتحة.
لن ،إذنْ ،يك.
 .3ما هي األدوات التي سبقتها؟ أنْ ْ ،
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
َ
َ
أعطيك ،أدن َو ،ترتفعوا.
األفعال املضارعة املنصوبة .تسعى،
 .1استخرج
 .2ما هي عالماتها اإلعراب ّية؟ الفتحة املق ّدرة عىل األلف للتع ّذر ،الفتحة الظاهرة عىل
الياء ،الفتحة الظاهرة عىل الواو ،حذف النون.
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االستنتاج

نصب الفعل املضارع متى سبقه أحد األحرف الناصبة ،وهي :أن ،لن ،إذن ،يك.
ُ .1ي ُ
فائدة :معاين هذه األحرف وخصائصها
أ .أن :تجعل املضارع دالّ ً عىل الزمن املستقبل ،وتُؤ ّول هي ومضارعها مبصدر ،نحو:
أريد أن أجاهد يف سبيل الله ،أي :أريد الجها َد يف سبيل الله( .أن أجاهد = الجهاد).
فأن حرف نصب ومصدر.
ب .لن :تُستعمل لنفي حصول الفعل يف الزمن املستقبل.
ج .إذن :هي حرف جزا ٍء وجواب ،وتعمل بثالثة رشوط:
 .1أن تكون واقعة يف صدر الجواب ،تقول :زي ٌد إذن أُكْر ُمه (بالرفع ،ال بالنصب).
 .2أن يكون الفعل بعدها ُم ْستَقبالً ،فلو كان حاالً ،نحو« :أحبّك  -إذن أظ ُّنك
صادقاً» ،وجب الرفع.
 .3أن تكون متّصلة بالفعل ،فإن قلت :إذن زي ٌد يكر ُمك ،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».
 .2عالمات نصب الفعل املضارع ثالث:
أ .الفتحة الظاهرة ،وتظهر الفتحة عىل الياء والواو لخفّتها.
ب .الفتحة املق ّدرة عىل األلف للتعذّر.
ج .حذف النون من األفعال الخمسة.

م
ِعراضلا ِلعفلا ُبصاون
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املبني
فائدة :دخول أدوات النصب عىل املضارع ّ
املبني ،أي الذي اتّصلت به نون التوكيد أو نون النسوة ،يبقى مبن ّياً
إ ّن الفعل املضارع ّ
رس ْع َن يف ات ّخاذ
وال ّ
تتغي حركته إذا دخلت عليه إحدى أدوات النصب ،نحو :لن تت َّ
األحكام.
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة

أدوات النصب
أن

رشوطها

لن

أن تقع يف صدر الجواب

إذن

أن يكون الفعل بعدها مستقبالً

يك

أن تكون متّصلة بالفعل

نواصب الفعل المضارع

عالمات النصب
الفتحة الظاهرة
أن يصو َم

الفتحة المق ّدرة
كي يسعى

حذف النون من األفعال
الخمسة
لن يتراجعوا

م
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

محل له من اإلعراب .يؤتيهم:
مبني عىل السكون ،ال ّ
 لن يؤت َي ُه ْم :لن :حرف ٍنصب ّ
فعل مضارع منصوب بـ (لن) ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره .والفاعل
محل
مبني عىل الض ّم ،واقع يف ّ
ضمري مسترت جوازا ً تقديره هو ،والهاء ضمري متّصل ّ
نصب مفعول به  ،وامليم للجمع.
محل له من اإلعراب .تصوموا:
مبني عىل السكون ،ال ّ
 أن تصوموا :أن :حرف ٍنصب ّ
فعل مضارع منصوب بـِ (أن) ،وعالمة نصبه ُ
حذف النونِ من آخره ،ألنّه من األفعال
محل رفعِ فاعل.
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ِّ
الخمسة .والواو ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
محل له من اإلعراب .يحيى :فعل
مبني عىل السكون ،ال ّ
 يك يحيى :يك :حرف ٍنصب ّ
مضارع منصوب بـ (يك) ،وعالمة نصبه الفتحة املق ّدرة عىل األلف للتعذّر .والفاعل
ضمري مسترت فيه جوازا ً ،تقديره (ه َو).
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ّ
ّ
تقويمية
محطة

سبب نص ِب ِه ،وعالمتَهُ اإلعراب َّية:
ِ
رش إىل الفعلِ املضارعِ
املنصوبَّ ،
ثم اذك ْر َ
1.1أ ْ
املضارع املنصوب

الجمل
َ
تضحك الحيا ُة للمتشائم
لن

سبب النصب

العالمة اإلعراب ّية

أرجو أن تس ّبحوا بحمد الله
ِّ
صل يك تنج َو يف اآلخرة

تو ّقف عن الطعام قبل طلوع الفجر

مالئم ،وشك ِّْل آخ َرهُ:
َ
أمتم
الجمل اآلتي َة بوض ِع فعلٍ مضار ٍع ٍ
ِ 2.2
يسعدين أن

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

الحسو ُد لن

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

الذنب فلن
إ ْن ُعدتَ إىل
ِ

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

يعبد اإلنسان ربَّه يك

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

تدربّ ُت عىل القتال يك
جاء العا ُ
مل ،إذن .................................................................

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

أدخل «أنْ » ،و «ل ْن» ،و «إذنْ » ،و «يكْ» يف أرب ِع ُجملٍ من تألي ِفكَ  ،من ّوعاً يف
ْ 3.3
ِ
بلحاظ العالم ِة اإلعراب ّي ِة:
اختيا ِر الفعلِ املضارعِ
 ................................................................................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................................................

م
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ِ
َ
النصب يف ما يأيت:
وأدوات
األفعال املضارع َة املنصوب َة
أعرب
ِ
ِ 4.4
 لن يدنو من السوء. أري ُد أن تعتمدوا عىل أنفسكم.قصته.
 أنصتوا ج ّيدا ً يك يروي ٌّكل م ّنا ّ
 أعاين املرض ،إذن يعالجك الطبيب..

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

.

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

.

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

.

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

.
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الدرس الثالث عشر

ُ
المضارع
الفعل
جوازم
ِ
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يع ِّدد أحرف الجزم.
 .2يفهم معاين أحرف الجزم.
 .3يرشح عالمات جزم املضارع مع أمثلة.
 .4يعرب األفعال املضارعة املجزومة مع جميع
أحرف الجزم.
نصاً يستخدم فيه أحرف الجزم مراعياً
 .5يكتب ّ
معانيها.

األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل

رص أَعدا ُء الدينِ
مل ينت ْ
مل ّا يستغف ْر من ذنوبِه
نفس َك
تطب ُ
لِ ْ

مل يس َع يف قضا ِء الحوائ ِج
مل ّا ِ
يقض ما أَمره
فلتعف ع َّم ْن ظَل َم ْك
ُ
متش يف ِ
ال ِ
األرض م َرحاً

كم
رس ْع يف ال ُح ِ
ال تت َ

املجموعة الثالثة

مل ي ِف ُّروا من ساح ِة املعرك ِة
مل ّا يستغفروا من ذنوبِهم
فلْتجاه ُدوا يف سبيلِ الل ِه
ال تؤ ِّخ ُروا الصال َة
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
تترس ْع.
 .1استخرج األفعال املضارعة.
ينترص ،يستغف ْرْ ،
ْ
تطبّ ،
 .2ما هي األدوات التي سبقتها؟ مل ،ملّا ،الم األمر ،ال الناهية.
 .3ما هي حالتها اإلعراب ّية؟ الجزم.
 .4ما هي عالمتها اإلعراب ّية؟ السكون.

 رّسيملا ن
وحلا
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ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
يقضُ ،
متش.
يسعِ ،
تعفِ ،
 .1استخرج األفعال املضارعةَ .
 .2ما هي حالتها اإلعراب ّية؟ الجزم؛ ألنّها ُسبقت بأدوات جازمة.
 .3ما هي عالمتها اإلعراب ّية؟ حذف حرف الع ّلة؛ لكونها أفعاالً معت ّلة اآلخر.
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
استخرج األفعال املضارعة .يف ّروا ،يستغفروا ،تجاهدوا ،تؤخّ روا.
.1
ِ
 .2ما هي حالتها اإلعراب ّية؟ الجزم؛ ألنّها ُس ِب َق ْت بأدوات جازمة.
 .3ما هي عالمتها اإلعراب ّية؟ حذف النون؛ ألنّها من األفعال الخسمة.
االستنتاج

ُ .1يجز ُم الفعل املضارع إذا سبقه ُ
حرف جزم :مل ،ملّا ،الم األمر ،وال الناهية.
فائدة :معاين هذه األحرف
 ملُ :يقلب زمن املضار ِع إىل املايض ،نحو :مل ين ْم.
حرف جزم ،ونفي ،وقلبُ ،
 ملّاُ :حرف جزم ونفي ،تنفي حصول الفعل يف الزمن املايض إىل زمن التكلّم،
مع إمكان ّية حصوله بعد زمن التكلّم ،نحو :مل ّا ِ
يأت.
 الم األمرُِ :حرف جزم ،وطلب ،واستقبال ،نحو :لِين َه عنِ املنكر.
 ال الناهيةُ :تنس ذكر الله.
حرف جزم ،ونهي ،واستقبال ،نحو :ال َ
ُ
عالمات جز ِم الفعلِ املضارع:
.2
 السكون ،إذا كان صحيح اآلخر ،نحو :ليأم ْر باملعروف.حذف حرف العلّة من آخره ،نحو :ال ِ
 ُتعتد عىل اآلخرين.
 ُحذف النون من آخر األفعال الخمسة ،نحو :مل يصربوا  -مل يصربا  -مل تصربي عىل األذى.

م
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املبني
فائدة :دخول أدوات الجزم عىل املضارع ّ
إ ّن الفعل املضارع املبني ،أي الذي اتّصلت به نون التوكيد أو نون النسوة ،يبقى
رس ْع َن يف اتّخاذ
مبن ّياً وال ّ
تتغي حركته إذا دخلت عليه إحدى أدوات الجزم ،نحو :ال تت َّ
األحكام.

فائدة :تحريك الحرف األخري بعد حذف حرف العلّة
يجب يف الكتابة وضع الحركة املناسبة لحرف العلّة املحذوف عىل الحرف األخري بعد
ُ
حذف حرف العلّة.

 رّسيملا ن
وحلا
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة

أدوات الجزم
لم
ل ّما
الم األمر
ال الناهية

المضارع المجزوم

عالمات الجزم
السكون
لم يعلمْ

حذف حرف الع ّلة
يأت
لم ِ

حذف النون من األفعال
الخمسة
لم يتراجعوا

م
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

-

-

فعل مضار ٌع مجزو ٌم بـ (الم األمر) ،وعالمة
لِيأم ْر :الالم الم األمر ،حرف جزم .يأم ْرٌ :
جزمه السكون الظاهرة عىل آخره .والفاعل ضم ٌري مست ٌرت في ِه جوازا ً ،تقدي ُر ُ (ه َو).
ال تعت ِد :ال :حرف نهي وجزمِ .
فعل مضار ٌع مجزو ٌم بـ (ال) ،وعالمة جزم ِه
تعتدٌ :
(أنت).
حذف حرف العلّة من آخره .والفاعل ضم ٌري مست ٌرت في ِه وجوباً ،تقدي ُر ُ َ
فعل مضار ٌع مجزو ٌم بـ (ال) ،وعالمة جزم ِه
ال تثأرا :ال :حرف نهي وجزم .تثأراٌ :
مبني
حذف النون ،ألنّه من األفعال الخمسة .واأللف ألف االثنني ،ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
محل رفع فاعل.
عىل السكونِ  ،واق ٌع يف ّ
مبني عىل الفتح ،الت ّصاله بنون
ال تثأ َرنَّ  :ال :حرف نهي وجزم .تثأ َرنٌَّ :
فعل مضار ٌع ٌّ
ُ
التوكيد الثقيلة.
(أنت).
والفاعل ضم ٌري مسترتٌ في ِه وجوباً ،تقدي ُر ُ َ
مبني عىل السكون ،الت ّصاله
ال تكت ْم َن :ال :حرف نهي وجزم .تكت ْم َنٌ :
فعل مضار ٌع ٌّ
محل رفع فاعل.
مبني عىل الفتح ،واقع يف ّ
بنون النسوة .ونون النسوة ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ

 رّسيملا ن
وحلا

124

ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

ِ
الجزم املناسب ِة عىل األفعالِ املضارع ِة يف الجملِ اآلتي ِة ،وشك ِّْل
أدخل إحدى
ْ 1.1
أدوات ِ
كل فعلٍ :
آخ َر ِّ
 .........................ينترص املجاهدون
 .........................تسهرون كثريا ً
 .........................ترتدي َن حجابَ ِك

 .........................أعطي بيدي إعطاء الذليل
 .........................تعلو يف سلّم العلم
مم مل يذك ِر اس ُم الله عليه
 .........................تأكالن ّ

الجزم:
رش إىل املضار ِع
سبب جز ِم ِه ،وعالم َة هذا ِ
ِ
املجزومَّ ،
ثم اذك ْر َ
2.2أ ْ
الجملة

املضارع املجزوم

عالمة الجزم

سبب الجزم

ال َّ
تتخل عن صالتك
َ
أنت ال تصغي إىل والديك
تصغ إىل النميمة
ال ِ
لينج ُّ
كل إنسانٍ بنفسه
ُ

موجود
تنس ْوا أنّ الله
ٌ
ال َ
لن تأكلوا من غري ّ
املذك

ضع َ
كل جمل ٍة م َن الجملِ اآلتي ِة جمل ًة أخرى مساوي ًة لها يف املعنى ،ومشتمل ًة
بدل ّ
ْ 3.3
مجزوم:
عىل فعلٍ مضار ٍع
ٍ
- .ا ِ
ُترك املُزاح ..........................................................................................................................................................................................................
رشفة ...............................................................................................................................................................................
ُ - .ز ِر املشاه َد امل َّ
 اجتنب مرافقة األرشار ........................................................................................................................................................................
 ابتعدوا عن إيذاء الناس ...................................................................................................................................................................

م
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 ما انهزم األبطال تباطئي يف مشيِك ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ِ
َ
الجزم يف ما يأيت:
األفعال املضارع َة املجزوم َة
أعرب
ِ 4.4
وأدوات ِ
 مل يد ُن من السوء. ال تعتمدي عىل غريك.قصته.
 لري ِو ٌّكل ّ
نفسه.
 مل ّا يعالج َ.
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الدرس الرابع عشر

ُ
األمر
فعل ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يع ّرف فعل األمر.
 .2يفهم رشوط بناء فعل األمر عىل السكون.
 .3يفهم رشوط بناء فعل األمر عىل حذف حرف
الع ّلة.
مفص ًال عندما
 .4يتم ّكن من إعراب فعل األمر إعراباً ّ
يكون مضارعه من األفعال الخمسة.

األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل

أَكر ِِم العاملَ

اِس َع يف إصال ِح ِ
ذات الب ِني
ا ُ ْع ُف ع ّمن ظل َم َك
ني Q
اِبْ ِك مصيب َة الحس ِ

َ
بعصاك الحج َر
رض ْب
اِ ِ
اِغف ْر ملن أسا َء إليك
املجموعة الثالثة

استغفروا لذنوبِكم
استغف َر َّن لذنوبِكم

استغف ْر َن لذنوبِك َّن
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
 .1استخرج َ
ارضب ،اغف ْر.
أفعال األم ِر .أكر ْمْ ،
 .2ما هي عالم ُة البنا ِء الظاهر ُة يف آخ ِر ِه؟ السكون.
 .3هل اتّصل به يشء يف آخره؟ ّ
كل.

130

 رّسيملا ن
وحلا

ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
سعُ ،ا ُ
عف ،اِ ِ
بك.
 .1استخرج أفعال األمر .اِ َ
 .2ما هي عالم ُة بنائها؟ حذف حرف الع ّلة من آخرها.
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
 .1استخرج َ
أفعال األم ِر .استغفروا ،استغف َرنَّ  ،استغف ْر َن.
 .2ما هي عالمة بنائها؟ حذف النون ،والفتحة ،والسكون.
 .3ما الذي اتّصل بالفعل؟ واو الجامعة ،ونون التوكيد ،ونون النسوة.
االستنتاج

طلب ب ِه حصول يشء يف الزمن املستقبل.
تذكري :فعل األمر هو ّ
كل فعل يُ ُ
ُ .1يبنى ُ
فعل األم ِر عىل السكون الظاهرة يف آخره إذا كان صحيح اآلخر ،ومل ي ّتصل به يشء،
ادرس َن.
ادرسَ ْ ،
وكذلك إذا اتّصلت به نون النسوة ،نحوْ :
اكتبْ ،
اكتبْ ،
ُ .2يبنى فعل األمر عىل حذف حرف الع ّلة إذا كان َّ
معتل اآلخر ،نحو :تح َّر(ى) ،أعطِ (ي)،
ادع (و).
ُ
ُ .3يبنى ُ
ب،
فعل األمر عىل الفتح إذا اتّصلت به نون التوكيد ،الخفيفة أو الثقيلة ،نحو :تج َّن َ ْ
تج َّن َ َّب.
ُ .4يبنى ُ
فعل األم ِر عىل حذف النون من آخره ،إذا كان مضارعه من األفعال الخمسة؛
أي من األفعال التي اتّصلت بها واو الجامعة ،أو ألف االثنني ،أو ياء املخاطبة ،نحو:
أحسنواِ ،
ِ
أحس َنا ،أحس ِني.

رمألا ُلعف
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة
فعل األمر
يُبنى على
السكون

حذف حرف الع ّلة

الفتح

حذف النون

في
الفعل الصحيح اآلخر:
اكتب
ْ

ّ
المعتل
في الفعل
اآلخر :صلِّ

في
الفعل الم ّتصلة به نون
التوكيد :جاه َد َّن

إذا
كان مضارعه من
األفعال الخمسة:
جاهدوا

في
الفعل الم ّتصل به نون
النسوة :اكت ْبن

 رّسيملا ن
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

-

مبني عىل السكونِ الظاهر ِة عىل آخ ِر ِ .والفاعل ضمري مسترت فيه
جا ِهدْ ُ :
فعل أمرٌٍّ ،
وجوباً ،تقديره (أنت).
حذف ِ
مبني عىل ِ
حرف العلّ ِة م ْن آخ ِر ِ .والفاعل ضمري مسترت فيه
ألقُ :
ِ
فعل أمرٌٍّ ،
وجوباً ،تقديره (أنت).
مبني عىل ِ
حذف النونِ  ،أل َّن مضار َع ُه من األفعال الخمسة .والواو
صومواُ :
فعل أمرٌٍّ ،
محل رفع فاعل.
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ّ
ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
مبني عىل السكونِ الظاهر ِة عىل آخر ِه .ونو ُن النسو ِة ضم ٌري
تحجبُ :
َْ
فعل أمرٌٍّ ،
محل رفعِ فاعلٍ .
مبني عىل الفت ِح ،واق ٌع يف ِّ
متّ ٌ
صل ٌّ
مبني عىل الفتح ،التّصاله بنون التوكيد الثقيلة .والنو ُن ُ
حرف
اصعدَ نَّ ُ :
فعل أمرٌٍّ ،
ٍ
محل ل ُه م َن اإلعراب.
مبني عىل الفتح ،ال َّ
توكيد ٌّ

رمألا ُلعف
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

ِ 1.1
فعل األم ِر م َن األفعالِ املاضي ِة اآلتي ِة ،واجعلْهُ مبنياً عىل السكونِ تار ًة،
هات َ
وأخرى عىل الفت ِح ،وأخرى عىل ِ
حذف النونِ :
الفعل املايض

السكون

الفتح

حذف النون

جاه َد
سمح
َ
استغفر
تع ّلم
َ
طأمن
َ
وعظ
أخ َرب

ِ 2.2
هات َ
ّصل ب َها ،مب ّيناً عالم َة
أفعال األم ِر م َن األفعالِ املضارع ِة اآلتي ِة ،ذاكراً ما ات َ
إعرا ِب َها بعدَ تحويلِ َها:
 .يدافعان ........................................................................................................................................................................................................................ .يهدي ................................................................................................................................................................................................................................ .ينعمون ......................................................................................................................................................................................................................... .تطالعني .........................................................................................................................................................................................................................ن .......................................................................................................................................................................................................................
 .يجاه َد َّ .يخىش .............................................................................................................................................................................................................................. .يغفو .................................................................................................................................................................................................................................ب .........................................................................................................................................................................................................................
 .-يتح ّج ْ َ
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خطاب املفرد ِة
ثم إىل
3.3ح ّولِ الجمل َة اآلتي َة إىل
ِ
ِ
ثم جامع ِة الذكورِّ ،
خطاب االثننيَِّ ،
وبي نو َع بنا ِء فعلِ األم ِر في َها:
املؤنّث ِةْ ّ ،
واظب عىل فعلِ
ْ
املستح ّبات

4.4أعر ِْب َ
أفعال األم ِر يف الجملِ اآلتي ِة:
 هذِّب َن أوال َدكُ َّن. عارش َّن إخوان ََك باملعروف. أحسن إىل م ْن أسا َء إليك.ِ
مجالس الغيب ِة والنميمة.
 ابتع ُدوا ع ْنِ
احفظي لسان َِك عنِ ال َّزلل.
.

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

.

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

.

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

.

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

.

..........................................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الخامس عشر

ُ
ُ
ُ
والفعل
الالزم
الفعل
المتع ّدي

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يفهم املقصود من الفعل الالزم.
 .2يع ِّرف الفعل املتع ِّدي ،ويعطي أمثلة عليه.
 .3يرشح كيف يصري الفعل متع ِّدياً.
يبي كيف ُيجعل الفعل املتع ِّدي الزماً.
ّ .4
 .5مي ّيز الفعل ّ
اللزم من الفعل املتع ِّدي.

األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل

عا َد املجاه ُد
األرض بدما ِء الشهدا ِء
تنب ُِض ُ

ظل َم الحاك ُم شعبَه

نيQ
رىث الشعرا ُء اإلما َم الحس َ

يل لصال ِة اللّيلِ
استيق َظ ع ٌّ

هز َم املجاهدو َن أعدا َء الل ِه

املجموعة الثالثة

أكرمت وك ّر ْم ُت زيدا ً
ُ

ك ُر َم زي ٌد
الباب
فت ْح ُت َ

القمح
نرثْتُ
َ
قط ْع ُت الشج َر

الباب
انفتح ُ
القمح
انترثَ
ُ
تقطَّ َع الشج ُر

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
استخرج األفعال من املجموعة األوىل .عاد ،تنبض ،استيقظ.
.1
ِ
 .2هلِ اكتفى ّ
كل منها بفاعله ،من دون الحاجة إىل مفعولٍ به إلمتام املعنى؟ نعم ،اكتفى
بفاعله.
َ
الفعل الالزم.
النوع من األفعال؟
 .3ماذا نس ّمي هذا َ
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ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
 .1استخرج األفعال من املجموعة الثانية .ظلم ،رىث ،هز َم.
ُ
األفعال فاعلها؟ ّ
كل ،بل تع ّدتها إىل مفعولٍ به.
 .2هل ل ِزمت هذه
َ
الفعل املتع ّدي.
النوع من األفعالِ ؟
 .3ماذا نس ّمي هذا َ
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
 .1قارن بني الفعل (ك ُرم) وبني الفعلني (أكر َم وك ّر َم)( .أكرم) مزيد بالهمزة ،و(ك ّرم) مزيد
بالتضعيف.
 .2ما الفرق بينهام يف ما يتع ّلق بالفاعل واملفعول به؟ (ك ُرم) اكتفى بفاعله ،بينام (أكرم
وك ّرم) احتاجا إىل مفعولٍ به إلمتام املعنى.
َ
ُقل من وزن َ
 .3متى يصري الفعل الالز ُم متع ّدياً؟ إذا ن َ
(فعل) إىل َ ْ
(أفعل وف ّعل) يف
وزن
الغالب.
ُ
الفعل املتع ّدي الزماً؟ إذا ُن ِق َل من وزن َ
(فعل) إىل
 .4الحظِ األفعال املتب ّقية ،متى يصري
َْ
وزن (انفعل وافتعل) ،ومن وزن (ف ّعل) إىل وزن (تف ّعل) يف الغالب.
االستنتاج

ُ
الفعل الالزم هو الفعل الذي يلزم فاعله ،وال يتع ّداه إىل مفعول به ،نحوَ :
حان ُ
وقت
.1
الصالة.
ُ
الفعل املتع ّدي هو الفعل الذي ال يكتفي بفاعله ،بل يتع ّداه إىل مفعولٍ به ،نحو :أقا َم
.2
ع ٌّ
يل صال َة الظهرين.
 .3يص ُري الفعل متع ّدياً:
وأوقف ول َده إىل جان ِب ِه.
املصل،
أفعل ،نحو :وقف ّ
 بدخول همزة التعدية عليهَ ،َ
الناس األم َر.
 -بتضعيف عينه ،ف ّعل ،نحوَ :عظُ َم األم ُر  -عظَّم ُ

ّدعتملا ُلعفلاو ُمزاللا ُلعفل ا

ُ
ُ .4ي ُ
أهم َها:
جعل
الفعل املتع ّدي الزماً ،بتحوي ِل ِه إىل أوزانٍ ُّ ،
رس.
فعل َ -
 َرس  -انك َ
انفعل ،ك َ
انتقل.
نقل َ -
افتعلَ ،
فعل َ -
 َ -ف َّع َل  -تف َّع َل ،حطَّ َم  -تحطَّ َم.
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة

الفعل

الزم
يلزم فاعله :ذهب

متع ٍّد
يتع ّدى الفاعل إلى مفعول به:
شرب

يُحوَّل الالزم إلى
متع ٍّد ،بـ:

يُحوَّل المتع ّدي إلى
الزم بنقله إلى وزن:

زيادة همزة التعدية :أوقف

انفعل :انكسر

التضعيفّ :
عظم

افتعل :انتقل
تفعّلّ :
تحطم

ّدعتملا ُلعفلاو ُمزاللا ُلعفل ا
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

الفعل الالز َم بوضعِ ٍّ
1.1م ّي ِز َ
خط واح ٍد تحتَهُ  ،م َن الفعلِ املتعدّ ي بوضعِ خطّ ِني تحتَهُ
ِ
الكلامت القرآن ّي ِة اآلتي ِة:
يف
انشق ،ال ت ُبطلوا.
كره ،جعل ،س ّبح ،اقتلوا ،يؤتونّ ،
زك ،حا ّد ،يوا ّدون ،اقرتب ،أفلحّ ،
2.2اجعلِ
َ
األفعال اآلتي َة متعدّ ي ًة:
 سار............................................................................................................................................................................................................................... :.
 حبِط........................................................................................................................................................................................................................... :.
 نزل................................................................................................................................................................................................................................:.
 ظهر............................................................................................................................................................................................................................. :.
 وقف.......................................................................................................................................................................................................................... :.
 كفر...............................................................................................................................................................................................................................:.
ثم ح ّو ْل الالز َم إىل متعدٍّ  ،واملتعدّ ي إىل
3.3اذك ْر ثالث َة أفعالٍ متعدّ ي ٍة ،وأخرى الزم ٍةَّ ،
الزم:
ٍ
1
2
3

أفعال متعدِّية تح ّول إىل أفعال الزمة أفعال الزمة

تح ّول إىل أفعال متعدِّية

ا
ُلعافل
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الدرس السادس عشر

ُ
الفاعل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يفهم املقصود من الفاعل.
 .2يرشح املوارد التي يأيت الفاعل فيها اس ًام.
 .3يعطي أمثلة عىل املوارد التي يأيت الفاعل فيها
ضمرياً م ّتص ًال أو مسترتاً.
يبي عالمات رفع الفاعل.
ّ .4
 .5ميلك القدرة عىل إعراب الفاعل بحسب حاالته
املختلفة.

األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

تبا َحثَ العلام ُء
تَف ّو َق هذا العاملُ

أق ْم ُت لصال ِة الصب ِح
تؤ ّذ ُن للصال ِة
يؤ ّذ ُن للصال ِة
بالحق
أَشه ُد
ِّ

جلس الذي َن يتباحثو َن
َ
بلغني أن ََّك جاهدْتَ

أقاموا الصال َة
أقاما الصال َة
املجموعة الثالثة

أ ّذ َن زي ٌد
أ َّذ َن الفتى للصال ِة
حك َم القايض بالعد ِل
تقاض املختصامنِ
َ
تحاو َر الباحثو َن
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االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
 .1ح ِّد ِد الفاعل .العلام ُء ،هذا ،الذين ،أنّك جاه ْدت (جها ُدك).
نوع الفاعل؟ (العلامء ،هذا ،الذين) أسامء ظاهرة( ،أنّك جاهدت) مصدر مؤ ّول.
 .2ما ه َو ُ
 .3هل جا َء بع َد الفعلِ أ ْم قب َله؟ جاء بعد الفعل.
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
ح ِّدد الفاعل .التاء ،الضمري املسترت (أنت) ،الضمري املسترت (هو) ،الضمري املسترت (أنا)،
الضمري امل ّتصل (واو الجامعة) ،الضمري امل ّتصل ُ
(ألف االثنني).
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
زيد ،الفتى ،القايض ،املختصامن ،الباحثون.
 .1ح ِّد ِد الفاعلٌ .
رفع الفاعل؟ الض ّمة الظاهرة ،الض ّمة املق ّدرة للتع ّذر ،الض ّمة املق ّدرة
 .2ما هي عالمات ِ
للثقل ،ألف املث ّنى ،واو جمع املذ ّكر السامل.
االستنتاج

 .1الفاعل هو الذي يفعل الفعل ،ويأيت بعده دامئاً ،نحو :بزغ الفج ُر.
ُ
الفاعل:
 .2يأيت
الرجل...
الحق ،ذهب هذا ُ
رص املؤم ُن ،جاء من ي ّدعي َّ
 اسامً ظاهرا ً ،نحو :انت َ مصدرا ً مؤ ّوالً ،نحو :وصلني أنّك تكر ُم الضيف.صل(تُ ) ،هم س ّبح(و)ا ،أنتام تس ّبح(ا)ن...
 ضمريا ً متّصالً :أنا ّ ضمريا ً مسترتا ً:تدرس (أنت)...
أدرس (أنا) ،ندرس (نحن)ُ ،
وجوباً للمتكلِّم واملخاطب ،نحوُ :
تدرس (هي)...
وجوازا ً للغائب ،نحو :يدرس (هو)ُ ،

ا
ُلعافل
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الفاعل دامئاً
ُ
مرفوع ،وعالمات رفعه:
.3
ٌ
الحق.
 الض ّمة الظاهرة ،نحو :انترص ُِّ
انكرست العصا ،وعىل الياء للثقل ،نحو:
 الض ّمة املق ّدرة عىل األلف للتعذّر ،نحو:نام الراعي.
 األلف يف املث ّنى ،نحو :جاء املصلّيان. -الواو يف جمع املذكّر السا ِمل ،نحو :جاء املصلّون.
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة
اسم ظاهر

أنواعه

مصدر مؤول
ضمير م ّتصل
ضمير مستتر

وجوباً للمتك ّلم
والمخاطب

جوازاً
للغائب

الفاعل

عالمات
رفعه

الضمّة

الظاهرة

األلف

في المث ّنى

الواو

في جمع
ّ
المذكر السالم

المق ّدرة

ا
ُلعافل
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

ض ال َّلهُ َع ْن ُه ْم َو َرضُ وا َع ْنهُ ﴾
﴿ َر ِ َ
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
ريضٌ :
َ
ماضٌّ ،
 اللهُ  :لفظ الجاللة ،فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره.مبني عىل الض ّم،
ْ
مبني عىل السكون .والهاء ضمري متّصلّ ،
عنهم :عن :حرف ج ّرّ ،
محل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر واملجرور متعلّقان بـ (ريض) وامليم للجمع.
واقع يف ّ
فعل ٍ
مبني عىل الض ّمة املق ّدرة للثقل عىل الياء
 ورضوا :الواو عاطفة .رضواٌ :ماضّ ،
محل رفع فاعل.
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ّ
املحذوفة .وواو الجامعة ضمري متّ ٌ
صلٌّ ،
مبني عىل الض ّم،
مبني عىل السكون .والهاء ضمري متّصلّ ،
 عنه :عن :حرف ج ّرّ ،محل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر واملجرور متعلّقان بالفعل (رضوا).
واقع يف ّ

 رّسيملا ن
وحلا

150

ٌّ
ّ
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ُ 1.1د َّل عىل الفاعلِ  ،محدّ داً عالم َة إعرا ِب ِه وفعلَهُ :
الفاعل

الجملة

فعله

عالمة إعرابه

أفلح املؤمنون
َ
هانت عليه شهواته
ينظر املرء ما ق ّدمت يداه
يؤسفني أنّك تهمل الصالة

الفاعل الظاه َر م َن الفاعلِ املضم ِر يف ما يأيت:
َ
2.2م ّي ِز
الجملة

الفاعل الظاهر

الفاعل املضمر

ِ
قالت األعراب آم ّنا ،قل مل تؤمنوا...
أعبد ما تعبدون
ال ُ
ال يستوي الخبيث والط ّيب

الفاعل:
ُ
خمس جملٍ  ،يكونُ في َها
ْ 3.3
أنشئ َ
ـ اسام ً ظاهرا ً................................................................................................................................................................................................................ :
درة......................................................................................................................................................................................... :
ـ عالم ُة إعرابه مق ّ
ـ عالم ُ
ة إعرابه األلف.......................................................................................................................................................................................... :
ـ عالم ُ
ة إعرابه الواو.............................................................................................................................................................................................. :
ـ ضمريا ً متّصالً...............................................................................................................................................................................................................:

ا
ُلعافل
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والفاعل وأعربْ ُه َم:
َ
الفعل
4.4استخرجِ َ
 يأمرون الناس بال ّرب. ال يستوي الخبيث والطيّب.الفعل

إعرابه

الفاعل

إعرابه

هب ُلوعفملا
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الدرس السابع عشر

ُ
المفعول به

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يرشح املقصود من املفعول به.
يبي باألمثلة عالمات نصب املفعول به.
ّ .2
 .3يفهم كيف يكون املفعول به ضمرياً.
نصاً من أربعة أسطر ،يستخدم فيه الفاعل
 .4يكتب ّ
واملفعول يف مواردهام اإلعراب ّية املختلفة.

األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل

يل العالِ َم
أكر َم ع ٌ
يل
العالِ َم أكر َم ع ٌّ
يل
أكر َم العالِ َم ع ٌّ

يل صدق ًة
دف َع ع ٌّ
يل هذ ِه الصدق َة
دف َع ع ٌّ
يل َم ْن يح ُّبهم
زا َر ع ٌّ
ناديتُك
أكرمتُه

املجموعة الثالثة

املريض
زرتُ
َ
فهمت املعنى
ُ

ٍ
كلامت
تلقَّى آد ُم
أك َر ْم ُت املصلِّ َني
زرتُ املريضَ ْ ِي

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
وقع فعل اإلكرام؟ وقع عىل (العامل).
 .1عىل ٍّأي من االسمني الواردين َ
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 .2ما هو املفعول به إذاً؟ هو الذي يقع عليه ُ
فعل الفاعل.
 .3تأ ّمل موق َع ُه يف الجملة.
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
تدافع ،هذهَ ،م ْن ،الكاف ،الهاء.
 .1استخرج األسامء التي وقع عليها الفعل .صدق ًة ،أنّك
ُ
َ .2
كيف يأيت املفعول به إذاً؟ اس ًام ظاهراً ،مصدراً مؤ ّوالً ،ضمرياً م ّتص ًال.
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
َ
ٍ
َ
ي.
املريض ،املعنى،
املفعول ب ِه.
 .1ح ِّد ِد
كلامت ،املص ِّل َ
ني ،املريضَ ْ ِ
 .2ما هي عالم ُة إعرابه؟ الفتحة الظاهرة ،الفتحة املق ّدرة ،الكرسة عوضاً عن الفتحة ،ياء
جمع املذ ّكر السامل ،ياء املث ّنى.
االستنتاج

يقع عليه ُ
فعل الفاعل.
 .1املفعول به هو الذي ُ
 .2يأيت املفعول به:
الكتاب.
طالعت هذا
طالعت كتاباً،
 اسامً ظاهرا ً ،نحو:ُ
ُ
َ
 مصدرا ً مؤ ّوالً ،نحو :علمت أنّك تسافر غدا ً. ضمريا ً متّصالً ،نحو :زرت (ه) يف مرضه ،زار(نا) إما ُم البلدة...ُ
املفعول به دامئاً
منصوب ،وعالمات نصبه:
.3
ٌ
الحق.
 الفتحة الظاهرة ،نحو :نرصتُ َّ الفتحة املق ّدرة عىل األلف للتعذّر ،نحو :ال أفق ُه املغزى. الكرسة عوضاً عن الفتحة يف جمع املؤنّث السامل ،نحو :سبى الطاغي ُة مخ َّدر ِات
الرسالة.
 الياء يف املث ّنى ،نحو :رأيت العالِ َم ْيِ.قابلت الصامئِ َني.
 الياء يف جمع املذكّر السا ِمل ،نحو:ُ

هب ُلوعفملا
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة
المفعول به
عالمات نصبه

أنواعه
اسم ظاهر
مصدر مؤوّل
ضمير م ّتصل

المق ّدرة
الفتحة

الظاهرة
في جمع المؤ ّنث
السالم
ّ
المذكر
في جمع
السالم

في المثنى

الكسرة عوضاً عن الفتحة

الياء
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

﴿إنّا أعطيناكَ الكوث َر﴾
مبني عىل الفتحة املوجودة عىل النون املحذوفة منعاً
 إنّا :إنّ :حرف مشبّه بالفعلّ ،مبني عىل السكون ،واقع يف
لتوايل األمثال؛ أي ثالث نونات .و(نا) ضمري متّصلّ ،
محل نصب اسم (إنّ).
ّ
فعل ٍ
مبني عىل السكون؛ التّصاله بـ (نا) الفاعلني .و(نا) ضمري
 أعطيناكَ ٌ :ماضٌّ ،
محل رفع فاعل .والجملة الفعليّة واقعة يف
مبني عىل السكون ،واقع يف ّ
متّصلّ ،
محل نصب
مبني عىل الفتح ،واقع يف ّ
ّ
محل رفع خرب (إنّ) .والكاف ضمري متّصلّ ،
مفعول به أ ّول.
ٌ
مفعول به ثانٍ منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
 -الكوث َر:

هب ُلوعفملا

159

ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

ُ
املفعول ب ِه م َن الجملِ اآلتي ِة ،محدّ داً عالم َة إعرا ِب ِه:
1.1استخرجِ
الجملة

املفعول به

عالمة اإلعراب

ميحو الله الباطل
وضعنا عنك وِزرك
ميحق الله الربا و ُيريب الصدقات

َ
إنّ
الشيطان لكم عد ٌّو فاتّخذوه عد ّوا

ُ
املفعول ب ِه:
خمس جملٍ  ،يكونُ في َها
ْ 2.2
أنشئ َ
 .اسام ً ظاهرا ً............................................................................................................................................................................................................. :درة................................................................................................................................................................................... :
 .عالم ُة إعرابه مق ّ .عالم ُة إعرابه الكرسة................................................................................................................................................................................. :
 .عالم ُة إعرابه الياء............................................................................................................................................................................................ :
 .ضمريا ً متّصالً......................................................................................................................................................................................................... :الجمل اآلتي َة:
َ
أعرب
ِ 3.3
ميحق الل ُه الربا.
 ُ زُرتم املقابر..

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

.

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

.

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الثامن عشر

ُ
الفاع ِل
نائب
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يرشح املقصود من نائب الفاعل.
 .2مي ّيز املفعول به من نائب الفاعل.
 .3يف ِّرق بني الفاعل ونائبه.
يبي من خالل األمثلة نائب الفاعل يف حالتي
ّ .4
االسم الظاهر والضمري امل ّتصل.
 .5يدرك كيف يكون نائب الفاعل مصدراً مؤ ّوالً.
مفص ًال.
 .6يعرب نائب الفاعل بحسب موقعه إعراباً ّ

األمثلة
املجموعة األوىل

يل صدق ًة
َدف َع ع ٌّ
يل العالِ َم
أَكر َم ع ٌّ

ُد ِف َع ْت صدق ٌة
أُك ِر َم العالِ ُم

املجموعة الثانية

ِ
الصدقات
يل
يَجم ُع ع ٌّ

الناس املجاهدي َن
يُعاو ُن ُ

تُج َم ُع الصدقاتُ
يُعا َو ُن املجاهدو َن

املجموعة الثالثة

قاس املؤم ُن بتقواه
يُ ُ

املجاهدو َن يُعا َملو َن باحرت ٍام
يجب أن يُحرت َم
الكب ُري ُ
الحرب
ُس ِم َع أ ّن املجاه َد عا َد من
ِ
االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
 .1الحظ أمثلة املجموعة األوىل ،عال َم تشتمل؟ فعل وفاعل ومفعول به.
تغي املعنى؟ ّ
كل ،املعنى م ّتحد.
 .2وازن بينها وبني الجملة املقابلة لها ،هل ّ
 .3ما هو التغيري الحاصل يف الفعل املايض؟ حصل تغيري يف شكله ،فأ ّوله أصبح مضموماً،
والحرف ما قبل اآلخر أصبح مكسوراً ،ودخلت عىل الفعل «دفع» تاء التأنيث.
 .4هل هناك تغيري آخر يف الجملة؟ نعمُ ،ح ِذف الفاعلّ ،
وحل مح ّله املفعول به ،وأصبح مرفوعاً.
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ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
تغي املعنى؟ ّ
كل.
 .1وازن بني الجملتني ،هل ّ
 .2ما هو التغيري الحاصل يف الفعل املضارع؟ حصل تغيري يف شكلهُ ،
حيث ضُ َّم أ ّوله ،وأصبح
الحرف ما قبل اآلخر مفتوحاً ،وتب ّدل حرف املضارعة يف فعل «يجمع».
 .3هل هناك تغيري آخر يف الجملة؟ نعمُ ،ح ِذف الفاعلّ ،
وحل مح ّله املفعول به ،وأصبح
مرفوعاً.
 .4ماذا نس ّمي املفعول بعد أن ّ
حل مكان الفاعل؟ نائب فاعل.
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
ُ .1د ّل عىل نائب الفاعل يف املثال األ ّول ،مح ّدداً نوعه؟ املؤمن ،وهو اسم ظاهر.
ُ .2د ّل عىل نائب الفاعل يف املثال الثاين ،مح ّدداً نوعه؟ الواو يف « ُيعاملون» ،وهو ضمري
م ّتصل.
 .3استخرج نائب الفاعل من املثال الثالث .هو الضمري املسترت يف « ُيحرتم».
مم يتك ّون نائب الفاعل يف املثال الرابع؟ يتك ّون من «أنّ » وصلتها املؤ ّولني مبصدر.
َّ .4
 .5ما هي أنواع نائب الفاعل املذكورة يف األمثلة؟ االسم الظاهر ،الضمري امل ّتصل ،الضمري
املسترت ،املصدر املؤ ّول.
االستنتاج

محل الفاعل بعد حذفه.
حل ّ
 .1نائب الفاعل اس ٌم مرفوعّ ،
 .2إذا ُح ِذف الفاعل من الكالم:
 يتح ّول فعله من املعلوم إىل املجهول ،فإ ْن كان ماضياً ضُ َّم أ ّوله وكُرس الحرف الذيقبل آخره ،وإن كان مضارعاً ضُ ّم أ ّوله وفُ ِتح الحرف الذي قبل آخره ،نحو:
ُر ِف َع ِت الراي ُة
يل الراي َة
رفع ع ٌّ
يل األصنا َم
يكس ع ٌّ
ُّ

ُكس األصنا ُم
ت َّ ُ

ِلِعافلا ُبئان
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ينوب املفعول به عن الفاعل املحذوف ،ويُس ّمى نائب فاعل ،لنيابته عنه يف الرفع
ُ
ال يف املعنى ،نحو :قتل املسلمون املرشكني  -قُ ِت َل املرشكون.
الفعل ،كام الحظت يف األمثلة السابقة.
نائب الفاعلِ مؤنّثاً ،أُنِّث ُ
 إذا كان ُ .3يأيت نائب الفاعل:
 اسامً ظاهرا ً ،نحو :يُجازى اإلنسا ُن بأعامله. ضمريا ً متّصالً ،نحو :املجاهدو َن يجب أن يُعا َملوا باحرتام. ضمريا ً مسترتا ً ،نحو :فعل الخري ال يُنىس. -مصدرا ً مؤ ّوالً ،نحوُ :عل َم بني الناس أ ّن القائ َد س ُيلقي كلمة.
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة
نائب الفاعل
التغ ّيرات
يتحوّل فعله من المعلوم
إلى المجهول

المطابقة

أنواعه

إذا كان نائب الفاعل
مؤنثاً ُأ ِّنث الفعل

يُحذف الفاعل وينوب
عنه المفعول به

اسم ظاهر

ضمير م ّتصل

ضمير مستتر

مصدر مؤوّل

ِلِعافلا ُبئان
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ٌ
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نموذج

﴿ ُق ِت َل الخ ّراصون﴾
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
 ُق ِت َلٌ :ماض للمجهولٌّ ،
 -الخ ّراصون :نائب فاعلٍ مرفو ٌع ،وعالمة رفعه الواو ،ألنّه جمع مذكّر سامل.
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

للمعلوم م َن الفعلِ
نائب
َ
ثم
املبني
الفعل
َ
1.1م ّي ِز
الفاعل م ْن ِ
ِ
املبني للمجهولِ َّ ،
َّ
َّ
الفاعلِ :
الجمل

املبني
الفعل ّ
للمعلوم

الفاعل

املبني
الفعل ّ
للمجهول

نائب الفاعل

حبطت أعامل املرشكني
يرفع الله الذين أوتوا العلم
بالعلم يطاع الله
يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل
أن يغفر للعامل ذنب واحد

2.2ح ّولِ
َ
مع تغيريِ ما يلز ُم:
األفعال اآلتي َة م َن
ِ
املعلوم إىل املجهولِ َ
 خلق الله اإلنسان......................................................................................................................................................................................... :ر.................................................................................................................................................................................................. :
 يرزق الله البا ّ حاكم القايض املذنب.............................................................................................................................................................................. : يجزي الله املحسنني.................................................................................................................................................................................. :ُ
نائب
ثم ح ّولْهُ إىل مجهولٍ ،
ُ
ِّف جملت ِني يكونُ
3.3أل ْ
فيهمَّ ،
بحيث يكونُ ُ
الفعل معلوماً َ
جمع مذكّ ٍر ساملاً:
فيهم ،م ّر ًة مثنى ،وأخرى َ
الفاعلِ َ
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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الجمل اآلتي َة:
َ
أعرب
ِ 4.4
األرض.
 زُلزِلت ُثاب الصامئون.
 يُ ُ.

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

.

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

.

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

.

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

.

...................................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس التاسع عشر

ُ
المبتدأ والخب ُر

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يع ّرف املبتدأ.
يبي املقصود من الخرب ،ووجه عالقته باملبتدأ.
ّ .2
يبي باملثال والتطبيق موارد تطابق الخرب مع املبتدأ.
ّ .3
 .4يتع َّرف إىل أنواع الخرب.
 .5يعرب املبتدأ والخرب إعراباً صحيحاً بحسب
موقعهام يف الجملة.
نصاً من أربعة أسطر ،يستعمل فيه املبتدأ
 .6يكتب ّ
والخرب يف مواردهام املختلفة.

األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل
الصال ُة رضور ٌة

صائم
ُ
الولد ٌ
الولدانِ صامئانِ

فالح
الصو ُم ٌ
الصدق ُة تجار ٌة

َ
صامئون
األوال ُد
ٌ
ُ
صامئة
البنت
ُ
صامئات
البنات
ٌ
املجموعة الثالثة

الزكا ُة نو ٌر
املذنب
العقاب
يستحق
ُّ
َ
ُ

النم ُم عقابُه شدي ٌد
ّ
الصيام
الخ ُري يف
ِ
الراي ُة عن َد الع ّب ِ
اس Q

174
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االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
 .1ما نوع الجمل؟ جمل اسم ّية.
مم ترت ّك ُب ُّ
كل جملة؟ من كلمتني :األوىل تبدأ بها الجمل ُة ،والثانية تخ ُرب عن األوىل.
َّ .2
 .3ماذا تُس ّمى هاتان الكلمتان؟ تُس ّمى األوىل مبتدأً ،والثانية خرباً.
 .4ما هي الحالة اإلعراب ّية للمبتدأ والخرب؟ الرفع ،كالهام مرفوع.
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
 .1الحظ املبتدأ والخرب.
 .2هل هناك تطابقٌ بينهام؟ نعم.
بم يتطابقان؟ يف التذكري والتأنيث ،ويف اإلفراد والتثنية والجمع.
َ .3
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
 .1الحظ الخ َرب يف املجموعة الثانية .نور ،يستحقّ العقاب ،عقابه شديد.
 .2ما هو نوع األخبار الواردة؟ اسم مفرد ،جملة فعل ّية ،جملة اسم ّية.
االستنتاج

ُ
ٌ
معصومة.
املبتدأ هو ركن الجملة االسم ّية األ ّول ،والخرب هو ركنها الثاين ،نحو :الزهرا ُء
.1
اسم مرفوع يك ِّون مع املبتدأ جمل ًة مفيدة،
 .2املبتدأ اسم مرفوع يف أ ّول الجملة ،والخرب ٌ
تم املعنى.
و ُي ُّ
 .3يطابقُ الخ ُرب املبتدأَ يف التذكري والتأنيث ،ويف اإلفراد والتثنية والجمع ،نحو :ع ٌّ
معصوم،
يل
ٌ
ٌ
معصومة ،الحسنان معصومان ،األ ّمئة معصومون ،األ ّم ُ
يات.
الزهراء
مضح ٌ
هات ّ
 .4أنواع الخرب ثالثة:

ا
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فائدة :املبتدأ معرفة والخرب نكرة
يأيت املبتدأ كلم ًة معرف ًة غالباً ،ويأيت الخرب كلم ًة نكر ًة غالباً.
يل ٌ
عادل.
 اس ٌم مفرد ،نحو :ع ٌُ
اإلهامل عاقبتُه الند ُم.
 جملة :فعل ّي ٌة ،نحو :الحسو ُد ال يسو ُد  ،أو اسم ّي ٌة ،نحو: شبه جملة :ظرف ّية ،نحو :الشفا ُء تحت ق ّبة الحسني  ،Qأو جا ّر ومجرور،نحو :القهقه ُة من الشيطان.
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة
االسمية
الجملة
ّ
خبر

مبتدأ
يطابق الخبر المبتدأ في
التذكير والتأنيث واإلفراد
والتثنية والجمع

اسم مفرد

اسم ّية
جار
ومجرور

فعل ّية

جملة

ظرف ّية

شبه جملة

ا
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

(املنافق قولُه جميل)
املنافق :مبتدأ مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره.
ُ
 قوله :مبتدأٌ ثانٍ مرفو ٌع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف.محل ج ٍّر باإلضافة.
مبني عىل الض ّمة ،واق ٌع يف ّ
الهاء :ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
جميل :خرب (قوله) مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره.
ٌ
محل رفع خرب «املنافق».
جميل) ،جملة اسميّة واقع ٌة يف ّ
وجمل ُة (قوله ٌ
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

1.1استخرجِ املبتدأَ والخربَ م َن الجملِ اآلتي ِة ،مب ّيناً عالم َة إعرا ِبه َِم:
الجملة

املبتدأ

عالمة إعرابه

الخرب

عالمة إعرابه

اإليثار شيمة األبرا ِر
الشهوات آفات
الوجل شعار املؤمن
املؤمنون إخوة

بي نو َع الخ ِرب يف العبار ِ
ات اآلتي ِة بعدَ تحدي ِد ِه:
ْ ّ 2.2
 .العاقب ُة للمتّقني.............................................................................................................................................................................................. :
ع االزدياد.......................................................................................................................................................................... :
.اإلعجاب مين ُ
ُ
ه التقوى.............................................................................................................................................................................. :
لباس ُ
 .اإلسال ُم ُ .عل ُم املؤمنِ يف عملِ ِه............................................................................................................................................................................... :
 .املؤمنون عند رشوطهم....................................................................................................................................................................... :ض الوجوه................................................................................................................................................................. :
 .صال ُة الليلِ تُب ّي ُالصدق أمان ٌ
ُ
ة...................................................................................................................................................................................................... :
.كل واحد ٍة من َها م ْن مبتدأٍ وخربٍ ،جاعالً الخ َرب متن ّوعاً:
ّف ُّ
خمس ُجملٍ  ،تتأل ُ
ْ 3.3
أنشئ َ
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

ا
ُربخلاو ُأدتبمل

179

الجمل اآلتي َة:
َ
أعرب
ِ 4.4
ُ
الرجال ق ّوامو َن عىل النساء.
 البناتُ حسناتٌ ..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس العشرون

ُ
َ
وأخوات َها
كان

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يعرف تأثري كان وأخواتها يف املبتدأ والخرب.
 .2يع ِّدد أخوات كان.
 .3يرشح موارد اسم الفعل الناقص.
 .4يرشح موارد خرب الفعل الناقص.
 .5يتم ّكن من إعراب الفعل املايض الناقص يف موارد
اسمه وخربه املختلفني.

األمثلة
املجموعة األوىل

كا َن املسج ُد عامرا ً
كا َن الرجالنِ صامئ ْ َِي
كا َن الق ّرا ُء ما ِهري َن
ليس القرآ ُن زين ًة
َ

املجموعة الثانية

املجلس مكتظّاً بالحضو ِر
أض َحى
ُ

فتئ القارئُ ،صوت ُه يص َد ُح
ما َ
ِ
املسجد
أحب الرت ُّد َد إىل
ُ
أصبحت ُّ
العالِ ُم ما ز َال يف بداي ِة املوعظ ِة

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
 .1ما هو الفعل الذي دخل عىل جملة «املسجد عامر»؟ َ
كان.
ونصب
 .2ما التغيري الذي أحدثه هذا الفعل يف اإلعراب والتسمية؟ رفع املبتدأَ اس ًام له،
َ
الخ َرب خرباً له.
 .3هل أحدث دخول «ليس» التغيري نفسه الذي أحدثه فعل «كان»؟ نعم ،رفعت املبتدأ
اس ًام لها ،ونصبت الخرب خرباً لها.
هي َ
كان وأخواتُها؟
 .4ما َ
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
ّ .1
(املجلس ،القارئُ ).
دل عىل اسم الفعل الناقص يف الجملتني ،األوىل والثانية.
ُ

184

 رّسيملا ن
وحلا

 .2أهام اسامن ظاهران أم ضمريان؟ اسامن ظاهران.
َّ .3
دل عىل اسم الفعل الناقص يف الجملة الثالثة ،مب ّيناً نوعه .الضمري امل ّتصل (التاء).
َّ .4
دل عىل اسم الفعل الناقص «ما زال» ،أظاهر ه َو أم ضمري مسترت؟ ضمري مسترت ،تقديره
(هو).
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
ّ
(مكتظاً) ،وهو كلمة مفردة.
ُ .1د ّل عىل الخرب يف الجملة األوىل ،مب ّيناً نوعه.
ُ .2د َّل عىل الخرب يف الجملة الثانية ،مب ّيناً نوعه( .صوته يصدح) ،وهو جملة اسم ّية.
(أحب) ،وهو ٌ
جملة فعل ّية.
ُ .3د َّل عىل الخرب يف الجملة الثالثة ،مب ّيناً نوعهُّ .
ُ .4د َّل عىل الخرب يف الجملة الرابعة ،مب ّيناً نوعه( .يف بداية املوعظة) ،وهو شبه جملة.
االستنتاج

ٌ
 .1كان وأخواتهاٌ ،
ُ
وتنصب
تدخل عىل املبتدأ والخرب ،فرتفع األ ّول اس ًام لها،
ناقصة
أفعال
ُ
األرض محت ّل ٌة  -كانت ُ
الثاين خرباً لها ،نحوُ :
األرض محت ّل ًة.
أخوات كان التي تعمل عملها ،هي :صارَّ ،
ُ
أصبحَ ،
بات ،أضحى ،أمىس ،ما ز َال ،ما
.2
ظلَ ،
َّ
فتئ ،ما دام ،ليس.
برح ،ما َ
انفك ،ما َ
 .3يكون اسم الفعل الناقص:
الحرب قاسي ًة.
 اسامً ظاهرا ً ،نحو :كانتُ
زلت مواظباً عىل صالة الليل.
 ضمريا ً بارزا ً متّصالً ،نحو :ما ُ ضمريا ً مسترتا ً ،نحو :كُ ْن قدو ًة حسن ًة.ُ .4
يكون خ ُرب الفعل الناقص:
 اسامً مفردا ً ،نحو :كان القم ُر بدرا ً. جمل ًة فعل ّي ًة ،نحو :ما َّانفك املؤم ُن يُنك ُر املنك َر.
 -جمل ًة اسميّ ًة ،نحو :أصبحت األيّا ُم ساعاتُها مريرةٌ.

اَهُتاوخأو َناك
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 شبه جملة:تظل القيم ُة لألخالقِ .
من جا ٍّر ومجرورٍ ،نحوُّ :
ٍ
ٍ
من ٍ
الحق َ
كل ق ّوة.
فوق ِّ
مضاف
ظرف
ومضاف إليه ،نحو :ما بر َح ْت ق ّو ُة ِّ
فائدة :توكيد كان املنف ّية وليس بحرف الج ّر الزائد
يدخل عىل خرب «ليس» أو «كان» املنف ّية ُ
فيصبح
حرف ج ٍّر زائ ٌد لتوكيد النفي،
قد ُ
ُ
الخ ُرب مجرورا ً لفظاً ،منصوباً ّ
عم تعملون  -ما ُ
كنت بقاطعٍ
محلً ،نحو :ليس الل ُه بغافلٍ ّ
رحمي.
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ٌ
ّ
مصورة
خالصة
أخواتها

كان وأخواتها

صارّ ،
ظل ،أصبح ،بات ،أضحى ،أمسى ،ما زال،
ما ّ
انفك ،ما برح ،ما فتئ ،ما دام ،ليس

اسمها
اسم ظاهر

ضمير بارز
م ّتصل

ضمير مستتر

خبرها
اسم مفرد

جملة

شبه جملة

فعل ّية

ظرف ّية

اسم ّية

جا ّر ومجرور
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

﴿كانا يأكالنِ الطعا َم﴾
فعل ٍ
يدخل عىل املبتدأ والخرب ،فريفع األ ّول اسامً له ،وينصب
ناقصُ ،
 كانا :كانٌ :ماض ٌ
محل
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ّ
الثاين خربا ً له .واأللف ألف املث ّنى ،ضم ٌري متّ ٌ
صل ٌّ
رفع اسم كان.
فعل مضار ٌع مرفو ٌع ،وعالم ُة رفعه ثبوتُ النون ألنّه من األفعال الخمسة،
 يأكالنِ ٌ :محل رفع فاعل «يأكل».
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ّ
وألف التثني ِة ضم ٌري متّ ٌ
ُ
صل ٌّ
نصب خ ِرب الفعل الناقص «كان».
والجملة الفعل ّية «يأكالن» واقع ٌة يف ِّ
محل ِ
ٌ
منصوب ،وعالم ُة نصبه الفتحة الظاهرة عىل
مفعول ب ِه للفعلِ «يأكل»،
 الطعا َم:ٌ
آخره.
بقريب﴾
الصبح
﴿أليس
ٍ
ُ
محل له من اإلعراب .ليس:
مبني عىل الفتح ،ال َّ
َ
أليس :الهمزة حرف استفهامّ ،
فعل ٍ
تدخل عىل املبتدأ والخرب ،فرتفع األ ّول اسامً لها،
ناقص ،من أخوات كانُ ،
ٌ
ماض ٌ
وتنصب الثاين خربا ً لها.
الصبح :اسم ليس مرفو ٌع ،وعالم ُة رف ِع ِه الض ّم ُة الظاهرة عىل آخره.
ُ
بقريب :الباء ُ
محلً ،عىل أنّه خرب
حرف ج ٍّر زائ ٌد .قريب :اسم مجرور لفظاً ،منصوب ّ
ٍ
ليس.
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

االسم م َن الخ ِرب يف الجملِ اآلتي ِة بعدَ تحدي ِد الفعلِ
ِ
الناقص:
1.1م ّي ِز َ
الجمل

الفعل الناقص

االسم

الخرب

ما كان أكرثهم مؤمنني
أحد ُه ْم باألنثى َّ
وإذا ُب ِّ َ
ظل
ش ُ
وج ُه ُه مسو ّداً
إبليس فرحاً ما اهتج َر
ال يز ُال ُ
املسلامن
كنتم خ َري أ ّم ٍة ُأخ ِرجت للناس

مغياً
أدخل «كانَ » أو إحدى أخواتِ َها عىل الجملِ اآلتي ِة ،مبا
ْ 2.2
يتناسب َ
ُ
مع املعنىّ ،
ما يلز ُم تغي ُريهُ:
  .................................................................الرئاسة رئاسة امل ُِلك ،إنّ ا الرئاس ُة رئاس ُة اآلخرة.
  .................................................................جربيل يوصيني بالجار ،حتى ظن ْن ُت أنَّه سيو ِّرث ُه.يطلب االستزادة من الرثوة.
الغني
ُ
 ّ .................................................................  .................................................................األ ّمة حزينة بفقد إما ِمها.املقصون يلومون األقدار.
ِّ ................................................................. -
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أنشئ َ
كل منها:
اسم الفعلِ الناقص يف ٍّ
ثالث جملٍ  ،يكونُ ُ
ْ 3.3
 .ضمريا ً مسترتا ً.................................................................................................................................................................................................... : .ضمريا ً متّصالً...................................................................................................................................................................................................... :ر ساملا ً.......................................................................................................................................................................................... :
 .جم َع مذكّ ٍالجمل اآلتي َة:
َ
أعرب
ِ 4.4
باب التوب ِة مفتوحاً).
باب التوب ِة مفتوحاً( ...أعر ِْب :ما دا َم ُ
 اآل َن اآلنَ ...ما دا َم ُ كونوا نُقّا َد الكالم..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الحادي والعشرون

األحرف المش ّب ُ
ُ
هة
ُ
بالفعل َّ
وأخوات َها)
(إن
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يفهم تأثري األحرف املش ّبهة بالفعل يف املبتدأ
والخرب.
 .2يع ِّدد أخوات إنّ ويرشح معانيها.
 .3يف ِّرق بني إنّ وأخواتها وكان وأخواتها.
يبي موارد فتح همزة إنّ وموارد كرسها.
ّ .4
 .5يتم ّكن من إعراب اسم إنّ وخربها يف مختلف
مواردهام.

األمثلة
املجموعة األوىل

إ َّن الشيطا َن عد ٌّو
رش
َ
ليت السال َم منت ٌ
طويل
كأ َّن املوتَ نو ٌم ٌ
رص قاد ٌم
َّ
لعل الن َ

املجموعة الثانية
إ ّن مح ّمدا ً  Pخات ُم الرسلِ

َ
السؤال مذلَّ ٌة
قال يل أيب :إ ّن
َ
الصدق ُمن ٍج
والل ِه ،إ ّن

الناس جاحدو ْن
الخ ُري وف ٌري ،لك َّن َ

الناس ،إ ّن اإلما َم سفين ُة النجا ِة
أيّها ُ

املجموعة الثالثة

ِ
باملعروف
بل َغ ِني أنّك تأم ُر
عل ْم ُت أن َّك عفوتَ ع َّم ْن ظل َم ْك
ُس ْرتُ بأنّك تن َهى عن املنك ِر

االستقراء

أ .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة األوىل:
ليت ،كأنَّ َّ ،
 .1ما هي األحرف التي دخلت عىل الجمل االسم ّية؟ إنّ َ ،
لكن.
لعلَّ ،
غيت هذه األحرف يف إعراب املبتدأ والخرب؟ نصبت املبتدأ اس ًام لها ،ورفعت الخرب
 .2ماذا ّ
خرباً لها.
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ّ .3أي معنى أفادت ُه «إنّ » عند دخولها عىل املبتدأ والخرب؟ التوكيد.
عي الجملة التي ّ
تدل عىل معنى التم ّني ،مح ّدداً الحرف الذي أفاد هذا املعنى.
ّ .4
الجملة الثانية ،الحرف :ليت.
عي الجملة التي ّ
تدل عىل معنى التشبيه ،مح ّدداً الحرف الذي أفاد هذا املعنى.
ّ .5
الجملة الثالثة ،الحرف :كأنّ .
عي الجملة التي ّ
الرتجي ،مح ّدداً الحرف الذي أفاد هذا املعنى .الجملة
ّ .6
تدل عىل معنى ّ
الرابعة ،الحرفَّ :
لعل.
«لكن»؟ االستدراك.
 .7ما هو املعنى الذي يفيده حرف َّ
ب .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثانية:
 .1ما هي حركة همزة «إنّ » يف جمل هذه املجموعة؟ الكرسة.
 .2أين تقع «إنَّ » يف الجملة األوىل؟ يف ابتدا ِء الكالم.
 .3ما هو الفعل الذي سبق «إنّ » يف الجملة الثانية؟ فعل القول.
 .4أين وقعت «إنّ » يف الجملة الثالثة؟ يف جواب القسم.
 .5ماذا سبق «إنَّ » يف الجملة الرابعة؟ نداء.
ج .أسئل ٌة َ
حول املجموع ِة الثالثة:
ُ
الكلامت «أم ُرك» و «عفوك» و «نهيك» ،هي مصادر مؤ ّولة من «أنَّ وما بع َدها» ،فام
.1
هو إعراب ِّ
كل مصدر؟ فاعل ،مفعول به ،اسم مجرور.
 .2ما الذي اس ُتع ِم َل يف هذه الجمل ،إنَّ املكسورة أم املفتوحة؟ أنَّ املفتوحة.
االستنتاج

أحرف مش ّب ٌ
« .1إنَّ » وأخواتها ،هي ٌ
هة بالفعل ،تدخل عىل املبتدأ والخرب ،فتنصب األ ّول
ٌ
ٌ
فريضة.
العلم
العلم
اس ًام لها ،وترفع الثاين خرباً لها ،نحوُ :
فريضة  -إنَّ َ
طلب ِ
طلب ِ
ُ
ليتَّ ،
لكنَ ،
لعل.
.2
األحرف املش َّبه ُة بالفعل س ّت ٌة ،هي :إنَّ  ،أنَّ  ،كأنَّ َّ ،
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 .3معاين هذه األحرف:
 «إنَّ» و «أنَّ» تفيدان معنى التوكيد. كأ َّن تفي ُد معنى التشبيه. «لك َّن» تفي ُد معنى االستدراك. «ليت» تفي ُد معنى التم ّني.«لعل» تفي ُد معنى الرت ّجي.
َّ
فائدة :علّة التسمية
الفعل من ِع َّد ِة أوج ٍه:
ُس ّميت «إنّ» وأخواتها أحرفاً مش َّبه ًة بالفعلِ ألنَّها تشبه َ
 هي مؤلَّف ٌة من ثالثة ٍأحرف فصاعدا ً ،بخالف الحروف الباقية التي تتألّف من
ٍ
حرف أو حرفني.
 بناؤها عىل الفتح ،كام هي حال الفعل املايض.ُ
أستدرك ،أمت ّنى ،أرجو.
 تتض ّم ُن معنى الفعل :أؤكّ ُد ،أش ّب ُه،تدخل عليها نون الوقاية كام تدخل عىل الفعل ،نحو :ليتني ،كأنّني ،لك ّنني = ...زارين.
 ُفائدة :دخول الم التأكيد عىل إسم إن وخربها
ِ
التأكيد»:
«الم
تختص «إنَّ» املكسورة الهمزة ،دون سائ ِر أخواتِ َها ،بجواز دخو ِل ِ
ُّ
 عىل اسمها ،نحو :إ ّن يف ذلك ٍآليات.
 عىل خربها ،نحو :إ ّن املنافقني لكاذبون. .4تُكرس همزة إنَّ يف مواضع ع ّدة ،أه ّمها:
منهج الحيا ِة.
 إذا وقعت يف ابتداء الكالم ،نحو :إ ّن القرآ َن ُائيل أوه ُن
خطب القائ ُد قائالً :إ ّن إرس َ
 إذا وقعت بعد فعل القول ومشتقّاته ،نحو:َ
من بيت العنكبوت.
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 إذا وقعت جواباً لقسم ،نحو :والل ِه ،إ ّن الدنيا زائل ٌة. إذا وقعت بعد النداء ،نحو :أيّها الناس ،إ ّن الشيطا َن عد ٌّو لكم.صح تأويلُها وما بعدها مبصدر:
 .5تُفتح همزة «أنَّ» إذا ّ
مريض  -بلغ ِني مرضُ ك
 يف ّمحل رفع ،نحو :بلغني أنّك ٌ
عرفت إتيا َن الساعة
عرفت أ َّن الساع َة آتي ٌة -
محل نصب ،نحو:
 يف ُّ
ُ
ِ
بإخالصك
أيقنت
خلص -
محل ج ّر ،نحو:
 يف ُّ
ُ
أيقنت بأن ََّك ُم ٌ
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ٌ
ُ
ّ
مصورة
خالصة
ّإن ّ
وأن :توكيد
ّ
كأن :تشبيه
ّ
لكن :استدراك
معانيها

ليت :تم ّني
ّ
لعل :ترجّ ي

ّإن
وأخواتها

مؤ ّلفة من ثالثة أحرف فصاعداً
تشبيهها
بالفعل

مبن ّية على الفتح
تتضمّن معنى الفعل

همزة ّإن

مفتوحة
إذا صحّ تأويلها وما بعدها بمصدر

مكسورة
إذا وقعت
في ابتداء
الكالم

إذا وقعت بعد
فعل القول
ومشت ّقاته

إذا وقعت
جواباً لقسم

إذا وقعت
بعد النداء
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج

﴿إنّ املنافقني لكاذبون﴾
 إنَّ ٌ :فتنصب األ ّول اسامً لها ،وترفع
حرف مشبّ ٌه بالفعل ،تدخل عىل املبتدأ والخرب،
ُ
الثا َين خربا ً لها.
منصوب ،وعالم ُة نصبه الياء ،ألنّه جمع مذكّر سامل.
 املنافقني :اسم «إنّ»ٌ
 لكاذبون :الالم ،الم التوكيد (املزحلقة) .كاذبون :خرب «إنَّ» مرفوع ،وعالمة رفعهالواو ،ألنّه جمع مذكّر سامل.
﴿إنّ يف ذلك ٍ
آليات﴾
 إنَّ ٌ :فتنصب األ ّول اسامً لها ،وترفع
حرف مش ّب ٌه بالفعل ،تدخل عىل املبتدأ والخرب،
ُ
الثا َين خربا ً لها.
 يف :حرف ج ٍّر.واللم ِ
للبعد
محل ج ّر بحرف الج ّرّ .
مبني عىل السكون ،واقع يف ّ
 ذلك :ذا :اسم إشارة ٌّوالكاف للخطاب .والجا ّر واملجرور متعلّقان بخرب إ َّن املحذوف ،وتقديره :كائنة.
آليات :الالم ،ال ُم التوكيدٍ .
ٍ
منصوب ،وعالمة نصبه الكرسة عوضاً عن
آيات :اسم إ ّن
ٌ
الفتحة ،ألنّه جمع مؤنّث سامل.
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ٌّ
ّ
تقويمية
محطة

مغياً ما يلزم تغيريه:
1.1أدخل «إنّ » أو إحدى أخواتها عىل الجمل اآلتيةّ ،
الجمل

الجمل بعد إدخال ّإن أو أحد أخواتها

باب من أبواب الج ّن ِة
الجها ُد ٌ
شفاعتنا ال ُ
تنال مستخ ّفاً بالصالة
ُ
رؤوس أصحايب ح ّتى يتف ّقهوا
السياط عىل
ِ
يف الحالل والحرام
هي
الحساب ّ ٌ
ُ
ُ
شبح
املوت ٌ
املرىض نامئون

2.2ضع «إنّ » أو «أنّ » يف املكان الخايل ،معلّالً تحريكها يف املكان الذي وضعتها فيه،
ثم شكِّل اسمها وخربها:
ّ
املهدي | قادم.
رسين .................................................
ّ
 ي ّعلمت  .................................................النظرة سهم من سهام إبليس.
ُ
 أيُّها الفتية ................................................. ،الصديق مرآة صديقه.  .................................................الحساب ٍآت.
املهدي | إمام زماننا.
 والله................................................. ،ّ
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ِ
عالمات
مغياً ما ينبغي تغي ُري ُه م ْن
مم يأيت
3.3
َ
ْ
احذف َّ
الحرف املش ّبهَ بالفعلِ ّ ،
اب:
اإلعر ِ
َ
وامون عىل النساء........................................................................................................................................ :
 - .إ ّن
الرجال ق ّ
ع العرس يرسا............................................................................................................................................................................. :
 - .إ ّن م َ
ن هذين العالِمني أخوان................................................................................................................................................... :
 - .كأ َّ
ليت املسلمني متّحدون............................................................................................................................................................. :
َ - .
الجمل اآلتي َة:
َ
أعرب
ِ 4.4
 - .إ َّن ربَّ َك لباملرصاد.
جاهل).
جاهل به( .أعرب :كأنّه ٌ
 - .من كت َم علامً ،فكأنَّ ُه ٌ
.
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