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

إّن من العلوم األساسيّة املساعدة عىل معرفة اللغة والتمّكن منها، علمي النحو والرصف. 

حيث يُعنى علم النحو بالبحث عن أحوال أواخر الكلامت بعد تركيبها، وعن موقع املفردات 

يف الجملة، وصوغ الجملة من املفردات عىل مقتىض الكالم العريّب الصحيح. بينام يُعنى علم 

الرصف بالبحث عن تحويل الكلمة إىل صيغ مختلفة بحسب املعنى املقصود. ولقد ُصّنفت 

إىل  الوصول  بُغية  متنّوعة،  ومناهج  بأساليب شتّى،  العلمني،  الكتب يف هذين  من  الكثري 

األهداف املنشودة من دراسة هذين العلمني، أهّمها: صون اللسان والقلم عن الوقوع يف 

الخطأ، وبناء الذوق السليم يف فهم النّص العريب.

ونحن، يف مركز املعارف للتأليف والتحقيق، وسعياً يف الحّث عىل دراسة علمي النحو 

الدراسة، أعدْدنا سلسلة كتب تعليميّة نحويّة ميّسة،  والرصف، وإسهاماً يف تسهيل هذه 

تعتمد الطريقة االستنباطيّة أو االستقرائيّة، وذلك من خالل أمثلة جزئيّة، تُعرض من قبل 

املدرّس عىل تالميذه أّوالً، ثّم ياُلحظونها ويناقشونها للتوّصل إىل استنباط القاعدة وضوابطها.

وهذا الكتاب، النحو امليّس، هو الجزء الثاين من هذه السلسلة، حيث اعتمدنا التدّرج يف 

بعض العناوين واملوضوعات، بينام اعتمدنا التوسعة والتفصيل يف بعضها اآلخر؛ ففي هذا 

الجزء أضفنا بعض الدروس واملوضوعات التي مل تُذكر يف الجزء األّول، وكّررنا أيضاً عناوين 

دروٍس مرّت يف الجزء السابق لكن بنحو من التوسعة والتفصيل يف هذا الجزء. وقد اعتمدنا 

املنهج نفسه، يف الشكل واملضمون، وقد حرصنا يف املضمون عىل اختيار األمثلة من وحي 

الثقافة اإلسالميّة، التي تركّز يف قيمنا ومفاهيمنا وأخالقنا. أّما يف املنهج فقد اعتمدنا الطريقة 

االستقرائيّة اآلنفة الذكر.

والحمد لّله رّب العاملني
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علم النحو

مدخل 





تعليفه وفائقته

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

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

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

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

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

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

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

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

نشأة علم لاّسي

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

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

حّدثنا أبو جعفر محّمد بن رستم الطربّي، حّدثنا أبو حاتم السجستايّن، حّدثني يعقوب بن 

إسحاق الحرضمّي، حّدثنا سعيد بن مسلم الباهيّل، حّدثنا أيب عن جّدي عن أيب األسود الدؤيّل، 

 ،Q أو قال: عن جّدي أيب األسود، عن أبيه، قال: دخلت عىل أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب

فرأيته مطرقاً مفّكرا، فقلت: فيَم تفّكر يا أمري املؤمنني؟ قال: »إيّن سمعت ببلدكم هذا لحناً، 

فأردت أن أصنع كتاباً يف أصول العربّية«. فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا، وبقيت فينا هذه 

)))  ابن منظور، لسان العرب، نرش أدب الحوزة، 1405هـ، ال.ط، ج15، ص310.
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اللغة. ثّم أتيته بعد ثالث، فألقى إيّل صحيفة فيها: »بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمة اسم 

وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن املسّمى، والفعل ما أنبأ عن حركة املسّمى، والحرف ما أنبأ 

عن معنى ليس باسم وال فعل«. ثّم قال: »تتّبعه، وزد فيه ما وقع لك. واعلم يا أبا األسود أّن 

األشياء ثالثة: ظاهر، ومضمر، ويشء ليس بظاهر وال مضمر، وإّنا يتفاضل العلامء يف معرفة 

ما ليس بظاهر وال مضمر«. قال أبو األسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، فكان من 

ذلك حروف النصب، فذكرت منها: إّن وأّن وليت ولعّل وكأّن، ومل أذكر »لكّن«، فقال يل: »لَِم 

تركتها؟« فقلت: مل أحسبها منها، فقال: »بل هي منها، فزدها فيها«))).

م لاّسي
ن

ا تعل ون أه ن

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

واإلحاطة بها؛ فهو يحّدد أساليب تكوين الجمل، ومواضع الكلامت، ووظيفة كّل منها. إضافة 

إىل ذلك، فإنّه يعمل عىل تحديد الخصائص النحويّة )مثل: االبتداء، والفاعليّة، واملفعوليّة)، 

التقديم، والتأخري، واإلعراب، والبناء)، التي اكتسبتها الكلمة من  أو األحكام النحويّة )مثل: 

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

بحسب موقعيّته. أّما اإلعراب، فهو أمارة من أمارات الداللة عىل املوقعيّة، بحيث متيّز بني 

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

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

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

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

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

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

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

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



13 نيلاضم لافععن لا بااون

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يعّدد األدوات التي تنصب الفعل املضارع بأن  . 1

مضمرة.

يعرف رشوط عمل هذه األدوات. . 2

يؤلّف مقطعاً يحوي أكرث من أداة ناصبة، مراعياً  . 3

رشوط عملها.

نواصُب الفعِل المضارِع

الدرس األّول





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

ألَستسهلَنَّ الصعَب أْو أدرَك املنىأعمُل صالحاً ألفوَز برىض الباري

ُ يُعاقَُب املذنُب أْو يتوَبما كاَن اللُه لِيظلَم عباَد

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

ال يُقىض عليهم، فيموتوايضّحي املجاهدوَن حّتى نعيَش آمننَي

ربِّ انرصين، فال أُخَذَلأصوُم حّتى تغرَب الشمُس

ال يسلُم الرشُف الرفيُع مَن األذى

الدُم  ُيراَق عىل جوانِبِه  حّتى 
ال تنَه عن ُخلٍُق وتأيتَ مثلَُه

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

الحِظ الفعلني: »يظلَم« و »أفوَز«، ما هي حركة آخرهام؟ الفتحة.   .(

ما هو الحرف الذي اّتصل بهام؟ الاّلم.   .2

هل الاّلم يف الجملة األوىل تدّل عىل املعنى نفسه يف الجملة الثانية؟ ال، فاألوىل تدّل   .3

عىل التعليل، والثانية تؤّكد النفي الوارد يف الجملة. 
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هل هاتان الاّلمان هام الناصبتان لهذين الفعلني؟ ال، فالفعالن ُينصبان بأن مضمرة بعدهام.  .4

ماذا ُتسّمى كلٌّ من الاّلمني؟ ُتسّمى األوىل الم التعليل، والثانية الم الجحود؛ وذلك ألّنها   .5

تالزم النفي. 

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

الحظ الفعلني: »أدرَك« و »يتوَب«، ما هي حركة آخرهام؟ الفتحة.   .(

ما هو الحرف الذي سبقهام؟ أْو.   .2

تأّمل املثال األّول، ما هو معنى »أْو«؟ جاءت مبعنى »إىل أن«.   .3

ما هو معناها يف املثال الثاين؟ جاءت مبعنى »إاّل أن«.   .4

ما هو الناصب الحقيقّي لهذين الفعلني؟ أن املضمرة؛ فاملعنى ال يستقيم بتقدير غريها   .5

من األحرف الناصبة. 

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

الحظ األفعال: »نعيَش« و »تغرَب« و »يراَق«، ما هي حركة آخرها؟ الفتحة.   .(

ما هو الحرف الذي سبقها؟ حّتى.   .2

تأّمل املثال األّول، ما هو معنى »حّتى«؟ تعليلّية، مبعنى »يك«.   .3

ما هو معناها يف املثال الثاين؟ غائّية، مبعنى »إىل أن«.   .4

ما هو معناها يف املثال الثالث؟ استثنائّية، بعنى »إاّل أن«.   .5

ما هو الناصب الحقيقّي لهذه األفعال؟ أن املضمرة.   .6

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

الحظ األفعال: »ميوتوا« و »أخذَل« و »تأيت«، ما هي عالمتها اإلعرابّية؟ حذف النون،   .(

والفتحة. 

ما هو الحرف الذي سبقها؟ الفاء والواو.   .2

تأّمل املثالني األّولني، ما هو املعنى الذي أفادته الفاء؟ يف املثال األّول، جعلت القضاء   .3
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عليهم سبباً للموت، ويف الثاين جعلت النرَص سبباً يف عدم الخذالن؛ ولهذا ُتسّمى فاء 

السببّية. 

تأّمل املثال الثالث، ما هو املعنى الذي أفادته الواو؟ تفيد نفي حصول ما قبلها وما   .4

بعدها معاً، فاملعنى يف املثال، هو نفي مصاحبة اإلتيان بُخُلٍق مع النهي عنه، وهي 

ُتسّمى واو املعّية. 

ما هو نوع  الجمل التي سبقت الفاء والواو؟ يف املثال األّول نفي، ويف الثاين والثالث   .5

طلب. 

ما هو الناصب الحقيقّي لهذه األفعال؟ أن املضمرة.   .6

االستنتاج

تذكري: يُنصُب الفعل املضارع متى سبقه أحد األحرف الناصبة، وهي: أن، لن، إذن، يك.

ُينصب الفعُل املضارُع بـ »أن« مضمرة بعد: الم التعليل، الم الجحود، أو، حّتى، فاء   .(

السببّية، واو املعّية. 

الم التعليل تفيد أّن ما بعدها سبٌب ملا قبلها، وهي تنصب بـ »أن« مضمرة جوازاً، نحو:   .2

ذهبُت ألعوَد املريَض؛ والتقدير: ذهبت ألْن أعوَد املريَض.  

الم الجحود، وُتسّمى الم التوكيد؛ ألّنها تأيت لتوكيد النفي بعد »كان« املنفّية، وُسّميت   .3

الم الجحود ملالزمتها الجحود، أي النفي، وُينصب الفعل املضارع بعدها بأن مضمرة 

وجوباً، نحو: ما كان اللُه ليعّذَبهم.  

ُينصب الفعُل املضارع بـ »أن« مضمرة وجوباً بعد »أو«، التي مبعنى »إىل أن« أو »إاّل   .4

أن«، نحو: سأبقى شاهراً سيفي أو ُيْدَحَر األعداُء. 

حرف  إّما  تكون  التي  »حّتى«،  بعد  وجوباً  مضمرة  »أن«  بـ  املضارع  الفعل  ُينصُب   .5

تعليل، نحو: جاهْد حتى تحمَي عرَضك، وإّما غائّية، نحو: ُقِم الليَل حّتى يطلَع الفجُر، 

وإّما استثنائّية، كقول الشاعر:
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سامحًة الفضوِل  مَن  العطاُء  قليُلليَس  ــَك  ــدي ل ومـــا  ــوَد  ــج ت ــى  حــتّ

6. ُينصب الفعل املضارع بـ »أن« مضمرة وجوباً بعد فاء السببّية وواو املعّية، املسبوقتني 

بطلب أو نفي.

فائدة:  أقسام الطلب

األمر، نحو: واِل علّياً فتجوَز الرصاَط.   .(

النهي، نحو: ال تأمْر بالصدِق وتكذَب.   .2

االستفهام، نحو: هل لنا من شفعاَء فيشفعوا لنا.   .3

الرتّجي، نحو: لعّل املجاهدين ينترصون، فنفرَح بالنرص.   .4

التمّني، نحو: ليت يل ماالً فأتصّدَق به.   .5

العرض، نحو: أال تستمع املوعظَة فتهتدَي.   .6

التحضيض، نحو: هاّل ُتعرِض عن الهزل فيصّدَقَك الناس.   .7
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ٌ
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نموذٌج إعرابّي

)ال تخْن مْن خانََك فتكوَن مثلَه(

ال: ناهية، حرف مبنّي عىل السكون، ال محّل له من اإلعراب، يجزم الفعل املضارع.  -

تخْن: فعل مضارع مجزوم بـ »ال«، وعالمة جزمه السكون. والفاعل ضمري مسترت   -

فيه وجوباً، تقديره )أنت).

من: اسم موصول مبنّي عىل السكون، يف محّل نصب مفعول به لفعل )تخن).  -

خانك: خان: فعٌل ماٍض مبنّي عىل الفتح الظاهر عىل آخره. والفاعل ضمري مسترت   -

الفتح، يف محّل نصب  تقديره )هو). والكاف ضمري متّصل مبنّي عىل  فيه جوازاً 

مفعول به لفعل )خان).

بعد  بأن مضمرة  منصوب  ناقص  فعل مضارع  تكوَن:  السببيّة.  فاء  الفاء  فتكون:   -

فيه  الظاهرة عىل آخره. واسم )تكون) ضمري مسترت  الفتحة  الفاء، وعالمة نصبه 

وجوباً، تقديره )أنت).

مثله: مثل: خرب )تكون) منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره، وهو   -

مضاف. والهاء ضمري متّصل مبنّي عىل الضّم، يف محّل جّر باإلضافة.
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ة تقويمّية
ّ
محط

عّي املضارع املنصوب يف العبارات اآلتية، مبّيناً سبب النصب، والرشوط:. 1

ما كان الله ليفتح عىل عبد 

باب الشكر، ويغلق عنه 

باب الزيادة

 ���������������������������������������������������������������������������������� املضارع املنصوب: 

سبب النصب: ������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ الرشوط: 

ال تكرث معاتبة الصديق 

فيهون عليه سخطك

 ���������������������������������������������������������������������������������� املضارع املنصوب: 

سبب النصب: ������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ الرشوط: 

ال أسرتيح أو أُخرج الحقَد 

من قلبك

 ���������������������������������������������������������������������������������� املضارع املنصوب: 

سبب النصب: ������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ الرشوط: 

ال يأمر الناصح باألمانة 

ويخون

 ���������������������������������������������������������������������������������� املضارع املنصوب: 

سبب النصب: ������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ الرشوط: 

زِر املقابَر حتى تْعترِب

 ���������������������������������������������������������������������������������� املضارع املنصوب: 

سبب النصب: ������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ الرشوط: 
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أتمَّ الجمل اآلتية بوضع فعل مضارع مالئم، وشكِّل آخره، مبّيناً السبب:. 2

السبب: ������������������������������������������������������������������������� ال تفِش رّس أخيك فـــ ������������������������ 

 ��������������������������������� السبب: ������������������������������������������������������������������������� ال تَنَه عن منكٍر و 

السبب: ������������������������������������������������������������������������� لن أنام حتّى ��������������������������������������������� 

 ��������������������������������������� السبب: ������������������������������������������������������������������������� ما كان املؤمُن لـِ

السبب: ������������������������������������������������������������������������� رِسْ حتّى ������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������ السبب: ������������������������������������������������������������������������� جاء العاملُ لـِ

أدخل »فاء السببّية«، و »واو املعّية«، و »الم الجحود«، و »الم التعليل« و »حّتى« . 3

و »أو« يف سّت ُجمٍل مختلفة من تأليفك، منّوعاً يف اختيار الفعل املضارع بلحاظ 

العالمة اإلعرابّية:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فاء السببّية

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� واو املعّية

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الم الجحود

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الم التعليل

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حّتى

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

لوال أّخرتني إىل أجٍل مسّمى فأصّدق وأكن من الصالحي

���������������������������������������������������������������������������������� الفعل املضارع املنصوب: ���������������������  اإلعراب: 

 ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� أداة النصب:  اإلعراب: 

جودوا فتسودوا

���������������������������������������������������������������������������������� الفعل املضارع املنصوب: ���������������������  اإلعراب: 

 ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� أداة النصب:  اإلعراب: 

جاهد حّتى تنال مبتغاك

���������������������������������������������������������������������������������� الفعل املضارع املنصوب: ���������������������  اإلعراب: 

 ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� أداة النصب:  اإلعراب: 
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

الدرس الثاني

 جوازُم الفعِل المضارِع 

»أدواُت الشرِط«

 يبنّي األدوات التي تنصب فعلني مضارعني. . 1

 مييّز فعل الرشط من جواب الرشط. . 2

 يذكر صور مجيء فعل الرشط وجوابه. . 3





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

مهام ننْل من الدنيا نشكِر اللَهإْن تصرْب تظفْر

أيٌّ يقرأِ القرآَن يرَقإذما تتعلّْم تتقّدْم

كيفام تصلِّ أصلِّما تفعلوا من خريٍ تُثابوا عليه

متى تصْم نكرْمكمْن يتصّدق يزُك مالُه

املجموعة الثالثة

ً     أيّاَن تدُع تجِد اللَه قريبا

أينام تذهْب تَر نِعَم اللِه

أّن يذهْب صاحُب العلِم يُكرْم

حيثام ينزِل املجاهدون يهرِب العدوُّ

االستقراء

 المجموعات الثالث:
َ

 حول
ٌ
أ. أسئلة

وهي  »تظفْر«،  و  »تصرْب«  إعرابها؟  عالمة  محّدداً  األّول،  املثال  من  األفعال  استخرِج   .(

مجزومة، وعالمة جزمها السكون. 
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إذا قلنا: »إْن تصرْب«، هل يِتمُّ معنى الكالم؟ ال.   .2

أيَّ معنى أفاد الحرُف »إْن«؟ أفاد معنى الرشط، أي إّن حصول األّول رشٌط يف حصول   .3

الثاين، وهي ُتسّمى »إن الرشطّية«، فالصرب رشٌط يف حصول الظَفر. 

هل تّم معنى الكالم بعد دخول »تظفْر«، نعم.   .4

ماذا ُيسّمى الفعُل األّول والفعل الثاين يف الجملة الرشطّية؟ نسّمي األّول فعل الرشط،   .5

والثاين نسّميه جواب الرشط، أو فعل الجزاء. 

وفعلني  أداة رشط،  اشتملت عىل  تجد؟ هي جمٌل رشطّية،  ماذا  األمثلة،  باقي  تأّمل   .6

مجزومني، األّول فعل الرشط، والثاين جواب الرشط. 

ما الذي جزم الفعلني؟ أدوات الرشط، فهي تجزم فعلني مضارعني.   .7

عّدد أدوات الرشط. إْن، إذما، ما، َمْن، مهام، أّي، كيفام، متى، أّيان، أينام، أّن حيثام.   .8

االستنتاج

تذكري: يُجزُم الفعل املضارع إذا سبقه حرُف جزم: مل، ملّا، الم األمر، وال الناهية.

إّن من أدوات الجزم ما يجزم فعلني مضارعني، وهي اثنتا عرشة أداة، وتسّمى أدوات   .(

الرشط، وهي:

إْن )حرف رشط)، نحو: إْن تصلِّ يرَض الله عنك.  -

إذما )حرف رشط)، نحو: إذما تفعل رّشاً تندْم.  -

َمْن )اسم رشط للعاقل)، نحو: مْن يتعلّْم تُرفْع درجاته.  -

ما )اسم رشط لغري العاقل)، نحو: ما تضيّْع من وقتك تندْم عليه.  -

مهام )اسم رشط)، نحو: مهام تأمْر باملعروف تلتزْم به.  -

أّي )اسم رشط)، نحو: أّي ذنٍب تقرتفُْه يضعْفَك.  -

كيفام )اسم رشط للحال)، نحو: كيفام تعاِمْل تُعاَمْل.  -

متى )اسم رشط للزمان)، نحو: متى تعتِد عىل اآلخرين يعتدوا عليك.  -

أيّان )اسم رشط للزمان)، نحو: أيّاَن تطلِب العوَن أُجبَْك.  -
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أينام )اسم رشط للمكان)، نحو: أينام تصلِّ تحرِض املالئكة.  -

أّن )اسم رشط للمكان)، نحو: أّن تجاهْد أجاهْد.  -

حيثام )اسم رشط للمكان)، نحو: حيثام يكِن العالُِم يقّدْر.  -

فائدة: أدوات الرشط، مبنّية أم معربة؟

إّن جميع أدوات الرشط هي أدوات مبنيّة، ما خال )أيّاً)، فهي معربة.

إّن أدوات الرشط تجزم فعلني مضارعني، ُيسّمى األّول رشطاً، والثاين جواباً أو جزاًء.   .2

إّن فعَل الرشط وجوابه يجوز أن يكونا:  .3

فعلني مضارعني، نحو: إن تصرْب تظفْر )وهام مجزومان).  -

فعلني ماضيني، نحو: إن صربَْت ظفرَت )وهام يف محّل جزم).  -

-   مختلفني، نحو: إن تصرْب ظفرَت )الرشط مجزوم، والجواب يف محّل جزم)، إن صربْت 

تظفْر أو تظفُر )الرشط يف محّل جزم، والجواب مجزوم أومرفوع).

فائدة: سبب رفع الجواب يف املختلفي

إْن كان الرشط والجواب مختلفني، فكان الرشط ماضياً والجواب مضارعاً، جاز يف 

والجملة  ملبتدأ محذوف،  أنّه خرب  تقدير  الرفع عىل  أو  الرشط  بأداة  الجزم  الجواب 

االسميّة يف محّل جزم جواب الرشط.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

جوازم 
الفعل 
المضارع

لم، لّما، الم األمر، ال الناهية
إن وإذما

وهما حرفان
من، ما، مهما، أّي، كيفما، 
متى، أّيان، أينما، أّنى، 
حيثما، وكّلّها أسماء

جواب الشرطفعل الشرط

مضارعمضارع

ماٍضماٍض

ماٍضمضارع

مضارعماٍض

ما يجزم فعلين مضارعينما يجزم فعاًل واحداً

تجزم فعلين
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    نموذٌج إعرابّي

ا يََرهُۥ ﴾))) ٍة َخۡيٗ ﴿ َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
- فمن: الفاء بحسب ما قبلها. َمْن: اسم رشط، مبنّي عىل السكون، يف محّل رفع مبتدأ.

- يعمل: فعل مضارع مجزوم بـ )َمن)، وعالمة جزمه السكون، الظاهرة عىل آخره وهو 

فعل الرشط. والفاعل ضمري مسترت جوازاً، تقديره: هو.

- مثقال: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره، وهو مضاف.

- ذّرة: مضاف إليه مجرور، وعالمة جّر الكسة الظاهرة عىل آخره.

- خرياً:  متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.

- يره: يَر: فعل مضارع مجزوم بـ )َمن)، وعالمة جزمه حذف حرف العلّة، وهو جواب 

الرشط. والفاعل ضمري مسترت جوازاً، تقديره: هو. والهاء ضمري متّصل مبنّي عىل 

الضّم، يف محّل نصب مفعول به. والجملة من الرشط والجواب يف محّل رفع خرب 

املبتدأ )َمْن).

)))   سورة الزلزلة، اآلية 7.



ل  )ج2(32 لاّسي لا وحن

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

اإلعرابّية، . 1 عالمتها  مبّيناً  املجزومة،  املضارعة  األفعال  اآلتية  العبارات  يف  عّي 

ومحّدداً فعل الرشط وجوابه:

الجمل
الفعل 

املجزوم

عالمته 

اإلعرابّية
جواب الرشطفعل الرشط

ال ُتشعروا قلوبكم 

االشتغال مبا قد فات
....................... .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. .....

وإاّل ترصف عّني 

كيدهّن أصُب إليهّن
....................... .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. .....

من يحذر عدّو ينُج 

من أذاه
....................... .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. .....

 حيثام ميِش 

العالِم نّتبعه
....................... .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. .....

أّياَن ُنْؤِمنَك تأمن 

غريَنا
....................... .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. .....

استعمل أدوات الرشط اآلتية يف جمل مفيدة:. 2

الجملة املفيدةاألداة

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ما

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حيثام

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أّيان

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أينام
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الجملة املفيدةاألداة

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أّي

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� متى

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� إْن

أكمل الجمل اآلتية بوضع جملة الرشط املحذوفة يف املكان الخايل، واضبط أواخر . 3

األفعال املضارعة يف كّل جملة:

ما ..... .............. ....................... ُيعْنك يف الشدائدمن ..... .............. ....................... يعْش عزيزاً

متى ..... .............. ....................... ُيضاعف الثوابمن ..... .............. ....................... تنتقْل إليك طباعهم

أّي ..... .............. ....................... تجْد يف صحيفة أعاملكحيثام ..... .............. ....................... نسلك معه

أعرِب األفعاَل املضارعَة املجزومَة وأدواِت الرشط بشكٍل مفّصٍل يف ما يأيت:. 4

- من يهن يسهل الهوان عليه.

 - وإن يروا سبيل الغّي يتّخذوه سبيال.

من يهن يسهل الهوان عليه

������������������������������������������������������������������������������ الفعل املجزوم: ������������������������������������������  اإلعراب: 

 ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ أداة النصب:  اإلعراب: 

وإن يروا سبيل الغّي يّتخذوه سبيال

������������������������������������������������������������������������������ الفعل املجزوم: ������������������������������������������  اإلعراب: 

 ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ أداة النصب:  اإلعراب: 
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

 مييّز بني أحرف الرشط وأسامء الرشط. . 1

 يذكر املحّل اإلعرايّب ألسامء الرشط. . 2

بشكل  . 3 الرشط  ألدوات  إعرابيّاً  نوذجاً  يطبّق 

صحيح.

إعراُب أدواِت الشرِط

الدرس الثالث





لأللثلا

املجموعة األوىل

ما تفعْل يعلِم اللُهمْن يكرثْ كالُمه يكرثْ مالُمه

مبْن تقتِد أقتِدمْن يكْن صبوراً يظفْر

رأَي مْن تعمْل بِه أعمْل بِهمْن احرتَم الناَس احرتموه

املجموعة الثالثةاملجموعة الثانية

أيَّ وقٍت تبدأْ أبدأْمتى يأِت شهُر محرٍّم تبدأِ األحزاُن

أيَّ بَذٍل تبذْل يُحتسْب عنَد اللِّهأيّاَن يأِت العيُد يفرِح الصامئوَن

كيفاَم تعامِل الناَس يعاملوك   أينام تكونوا يدركْكُم املوُت

كيفاَم يكْن املريبِّ يكْن املُربَّأّن يكرثِ الظلُم يخرِج الثّواُر

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أ. أسئلة

؟ »من« و »ما«، وهام تداّلن عىل الذات. تأّمل األمثلة، ما هي أدوات الرشط؟ وعالَم تدلُّ  .(

ناقص،  فعل  »يكن«  الزم،  فعل  »يكرْث«  األوىل.  األربعة  األمثلة  يف  الرشط  فعل  حّدد   .2

»احرتم« فعل متعدٍّ استوىف مفعوله، »تفعْل« فعل متعدٍّ مل يستوِف مفعوله. 

ما محّلها من اإلعراب إذاً؟ يف األمثلة الثالثة األوىل تكون »من« يف محّل رفع مبتدأ،   .3

نصب  محّل  يف  »ما«  تكون  الرابع  املثال  ويف  الرشط،  فعل  أو  الرشط،  جملة  خربها 
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مفعول به لفعل الرشط، وكذا الحال يف كّل أداة تقع عىل ذات كـ »مهام«.

»الباء« عىل »من« يف  الجّر  والسادس؟ دخل حرف  الخامس  املثالني  ماذا تالحظ يف   .4

املثال الخامس، وأضيف إليها كلمة »رأي« يف املثال السادس.

ما محّلها من اإلعراب يف هاتني الحالتني؟ يف املثال الخامس تكون يف محّل جّر بحرف   .5

الجّر، ويف املثال السادس تكون يف محّل جّر باإلضافة.

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

استخرج أداة الرشط من املثالني األّول والثاين، مبّيناً داللتها؟ »متى« و »أّيان«، وهام   .(

تداّلن عىل زمان. 

استخرج أداة الرشط من املثالني الثالث والرابع، مبّيناً داللتها؟ »أينام« و »أّن«، وهام   .2

تداّلن عىل مكان. 

ما محّلها من اإلعراب إذاً؟ يف هذه األمثلة تكون األداة يف محّل نصب عىل الظرفّية   .3

الزمانّية أو املكانّية، لفعل الرشط إْن كان تاّماً، ولخربه إْن كان ناقصاً. وكذا الحال يف كّل 

مثال تقع فيه أداة الرشط عىل زمان أو مكان. 

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
ج. أسئلة

تدّل عىل  داللتها؟ »أّي«، وهي  مبّيناً  األّول والثاين،  املثالني  أداة الرشط من  استخرج   .(

حدث؛ فـ »أّي« تكون دامئاً مبعنى ما تضاف إليه. 

إالَم أضيفت يف املثالني؟ وماذا ُتعرب؟ يف املثال األّول أضيفت إىل كلمة تدّل عىل زمن،   .2

ويف الثاين إىل مصدر من لفظ الفعل؛ فتعرب األوىل مفعوالً فيه، والثانية مفعوالً مطلقاً 

لفعل الرشط. 

ما هي األداة يف املثالني الثالث والرابع؟ وعالَم تدّل؟ »كيفام«، تدّل عىل الحال.   .3

ما هو الفرق بني فعيل الرشط يف املثالني؟ وماذا ُتعرب »كيفام«؟ فعل الرشط يف املثال   .4

الثالث تاّم، بينام يف املثال الرابع ناقص، وعىل ذلك يكون إعرابها يف األّول حاالً، ويف 

الثاين خرباً للفعل الناقص. 
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االستنتاج

اسم،  اإلعراب، ومنها ما هو  له من  أدوات الرشط، منها ما هو حرف، فال محّل  إّن   

فُتعرب عىل الشكل اآليت:

إْن دلّت عىل ذات، نحو )من، ما، مهام، وأّي مضافة إىل ذات)، كانت يف محّل رفعٍ   -

مفعوله  استوىف  متعّدياً  أو  ناقصاً،  أو  الزماً،  الرشط  فعل  كان  إْن  مبتدأ  أنّها  عىل 

وتكون جملة الرشط أو فعل الرشط خرباً له؛ وتكون يف محّل نصب مفعول به، إْن 

كان فعل الرشط متعّدياً مل يستوِف مفعوله.

إْن دلّت األداة عىل زمان أو مكان، نحو: )متى، أيّان، أّن، أينام، حيثام، وأّي املضافة   -

إىل زماٍن أو مكان)، كانت يف محّل نصٍب عىل الظرفيّة الزمانيّة أو املكانيّة لفعل 

الرشط إْن كان تاّماً، وخربيّة إْن كان ناقصاً.

إْن دلّت عىل الحال، نحو )كيفام)، كانت يف محّل نصٍب عىل الحاليّة إن كان فعل   -

الرشط تاّماً، وخرباً لفعل الرشط إن كان ناقصاً.

إذا ُسبقت أداة الرشط بحرف جّر تكون يف محّل جّر بحرف الجّر، نحو: مِبن تثْق   -

أثْق.

وإذا ُسبقت باسم تكون يف محّل جّر باإلضافة، نحو: عمل من يُْعِجبْك أُعجْب به.  -

»أي« املضافة إىل مصدر من لفظ الفعل، تُعرب مفعوالً مطلقاً لفعل الرشط، نحو:   -

أيَّ سريٍ تِس أتّبْعك.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

ما دّل على ذات
ما دّل على زمان 

أو مكان
ما دّل على حال

إن وإذما

ال محّل لهام من اإلعراب

األحرف

األسامء

أدوات 
الرشط

من، ما، مهما، أّي 
المضافة إلى ذات

متى، أّيان، أّنى، 
حيثما، أّي المضافة 
إلى زمان أو مكان

كيفما، المضافة 
إلى ما يفيد الحال

في محّل نصب 
على الحالّية إن 
كان فعل الشرط 

تاّماً،
وفي محّل نصب 
على الخبرّية إن 
كان فعل الشرط 

ناقصاً

ُتنصب على 
المفعولّية 
إن كان فعل 
الشرط متعّدياً 
لم يستوِف 

مفعوله

في محّل نصب 
على الظرفّية لفعل 
الشرط إن كان 
تاّماً، ولخبره إن 

كان ناقصاً

ُترفع على 
االبتداء إن 
كان فعل 

الشرط الزماً 
أو كان ناقصاً 
أو كان متعّدياً 

استوفى 
مفعوله

في محّل جّر 
إذا سبقت 

بحرف جّر أو 
باسٍم ُأضيف 

إليها
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نموذٌج إعرابّي

(((﴾ ُ ِت بُِكُم ٱللَّ
ۡ
ۡيَن َما تَُكونُواْ يَأ

َ
﴿ أ

أَيَْناَم: اسم رشٍط جازم، مبنّي عىل السكون، يف محّل نصب ظرف مكان متعلّق بـ   -

)تكونوا) عىل تقدير متاميّتها، وبخربها عىل تقدير نقصانها.

إلخ«،  توجدوا...  »أينام  والتقدير:  الرشط،  فعل  وهو  تاّم،  مضارع  فعل  تَكُونُوا:    -

وواو  الخمسة،  األفعال  من  ألنّه  النون  حذف  جزمه  وعالمة  »أينام«  بـ  مجزوم 

الجامعة: ضمري متّصل مبنّي عىل السكون، يف محّل رفع فاعل.

ويُحتمل فيه النقصان: فتكون واو الجامعة اسم كان، ويكون خربها محذوفاً، تقديره 

)أينام تكونوا مستقّرين).

الرشط، وعالمة جزمه حذف  »أينام«، وهو جواب  بـ  يَأِْت: فعل مضارع مجزوم   -

حرف العلّة.

ِبكُْم: الباء حرف جّر، والكاف ضمري متّصل مبنّي عىل الضّم يف محّل جّر بحرف   -

الجّر، وامليم عالمة الجمع، وهو متعلّق بـ)يأِت).

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

)))   سورة البقرة، اآلية 148.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

أعرِب أدوات الرشط يف األمثلة اآلتية:. 1

إعراب أدوات الرشطالجمل

������������������������������������������������������������������������������������������������� متى تأِته تجد عنده خرَي موقد

������������������������������������������������������������������������������������������������� كيفام يكن العود يكن ظّله

أّي تقصرٍي تقرّصه يف حقوق العباد 

ُتحاسب عليه
 �������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� من يفعل الخري ال َيْعَدْم جوازَيه

ما تجِن يداك ُيسّجل يف صحيفة 

أعاملك
 �������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� أّيان يكرث الفراغ يكرث الفساد

هاِت مثالي تكون أداة الرشط فيهام حاالً، ثّم مثالي تكون أداة الرشط فيهام . 2

مبتدأً، ثّم مثالي تكون أداة الرشط فيهام مفعوالً به:

أداة الرشط حال
 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1

 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2

أداة الرشط مبتدأ
 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1

 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2

أداة الرشط مفعول به
 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1

 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2



43 ِعلللم أِولفن لاشلان

3. اذكر األدوات التي تكون يف محّل نصب عىل الظرفّية، واستشهد مبثاٍل لكلٍّ منها:

املثالاألدوات
 ������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������





45 ج  اُيللن لاشلان افافم لاُءلفن
م

لافافم لاللافا

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

 يعرف فاء الجزاء يف الجملة الرشطيّة. . 1

الرشط  . 2 جواب  فيها  يقرتن  التي  املواضع  يبنّي   

بفاء الجزاء.

 يرشح املراد بالفعل الجامد والفعل الطلبّي. . 3

الفاُء الرابطُة لجواِب 

 الشرِط

»فاُء الجزاِء«

الدرس الرابع





لأللثلا

ءٖ قَِديٞر ﴾))) ِ َشۡ
ٰ ُكّ ۡيٖ َفُهَو َعَ

﴿ ِإَون َيۡمَسۡسَك ِبَ
(2(﴾ ُ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ ﴿ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللَّ

ا ّمِن َجنَّتَِك ﴾)3) ن يُۡؤتَِيِ َخۡيٗ
َ
ٓ أ ا ٣٩ َفَعَسٰ َرّبِ قَلَّ ِمنَك َماٗل َوَوَلٗ

َ
نَا۠ أ

َ
﴿ إِن تََرِن أ

ُ َعلِيُمۢ بِٱلُۡمتَّقَِي ﴾)4) ﴿ َوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡيٖ فَلَن يُۡكَفُروهُۗ َوٱللَّ
وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َوَل رَِكٖب ﴾)5)

َ
ٰ رَُسوِلِۦ ِمۡنُهۡم َفَمآ أ ُ َعَ فَآَء ٱللَّ

َ
﴿ َوَمآ أ

ُۥ ِمن َقۡبُلۚ ﴾)6) ٞخ لَّ
َ
َق أ ﴿ قَالُٓواْ إِن يَۡسِۡق َفَقۡد َسَ

ۡجًرا َعِظيٗما ﴾)7)
َ
ِ فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ أ ﴿ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ

االستقراء

حّدد أركان الجمل الرشطّية )األداة والرشط والجزاء).   .(

حّدد نوع الجزاء )جواب الرشط) يف كّل آية. األوىل جملة اسمّية، والباقي جمٌل فعلّية.   .2

تدّبر جملة الجواب، هل تصلح أن ُتجعَل مكان الرشط؟ ال.   .3

)))   سورة األنعام، اآلية 17.

)2)   سورة آل عمران، اآلية 31.

)3)   سورة الكهف، اآليتان 39 ـ 40.

)4)   سورة آل عمران، اآلية 115.

)5)   سورة الحرش، اآلية 6.

)6)   سورة يوسف، اآلية 77.

)7)   سورة النساء، اآلية 114.



ل  )ج2(48 لاّسي لا وحن

تدخل عىل  ال  الرشط  وأداة  اسمّية،  األّول جملة  املثال  يف  الجواب  ألّن  السبب.  بنّي   .4

الجملة االسمّية، ويف بقّية األمثلة جملة فعلّية، فعلها يف املثال الثاين طلبّي، ويف املثال 

بـ »ما«، ويف  الخامس مسبوق  بـ »لن«، ويف  الرابع مسبوق  الثالث فعٌل جامد، ويف 

السادس مسبوق بـ »قد«، ويف السابع مسبوق بـ »سوف«؛ وأدوات الرشط جميعها ال 

تبارش الجمل الفعلّية التي تأيت عىل هذه الصور. 

تأّمل أجوبة الرشط كّلها، ما الذي ربط بني جواب الرشط وفعله؟ الفاء.   .5

ماذا ُتسّمى هذه الفاء؟ ُتسّمى فاء الجزاء، أو الفاء الرابطة لجواب الرشط.   .6

االستنتاج

إذا مل يصُلح الجواب ألن يكون رشطاً وجب اقرتانه بالفاء.   .(

ُتسّمى هذه الفاء فاَء الجزاء، أو الفاء الرابطة لجواب الرشط، وهي حرٌف مبنيٌّ عىل   .2

الفتح، ال محّل له من اإلعراب، ويكون ما بعدها يف محّل جزم. 

إّن املواضع التي ميتنع أن يكون الجواب فيها رشطاً، خمسة:  .3

أ. إذا كان مقرتناً بـ »قد« أو بـ »السني« أو بـ »سوف«. 

إذا كان منفّياً بـ »ما« أو بـ »لن«.  ب. 

إذا كان فعاًل جامداً.  ج. 

إذا كان جملًة فعليًة، فعلها طلبّي.  د. 

إذا كان جملًة اسمّية. هـ. 

فائدة: الفعل الجامد

الفعل الجامد هو الفعل الذي يالزم صيغًة واحدًة، مل يأِت منه غريها:

فإّما أن يالزم صيغة املايض، نحو: ليس، وعىس، ونِْعم، وبئس، وما دام الناقصة، وكرب، 

وحبّذا...

وإّما أن يالزم صيغة األمر، نحو: هْب، وتعلّم )مبعنى اعلم)...
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م

لافافم لاللافا

 مصّورة
ٌ

خالصة

إذا كان مقترناً بـ 
 »قد« أو 

 بـ »السين« أو 
بـ »سوف«

إذا كان فعاًل 
جامداً

إذا كان جملة 
فعليًة، فعلها 

طلبّي

إذا كان جملًة 
اسمّيًة

 إذا كان منفّياً 
 بـ »ما« أو 
بـ »لن«

وجوب اقرتان جواب 
الرشط بالفاء

الجامد هو ما 
يلزم صيغة 

واحدة

          



ل  )ج2(50 لاّسي لا وحن

 نموذٌج إعرابّي

﴾ۚ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡل يّٗا مَّ

َ
﴿أ

الفتحة  )تدعوا)، منصوب وعالمة نصبه  لـ  به مقّدم  أيّاً: اسم رشط جازم، مفعول   -

الظاهرة عىل آخره.

- ما: حرف زائٌد للتأكيد، مبنّي عىل الفتح، ال محّل له من اإلعراب.

النون؛ ألنّه من األفعال  - تدعوا: فعل مضارع مجزوم بـ )أيّاً)، وعالمة جزمه حذف 

الخمسة، وهو فعل الرشط. والواو ضمرٌي متّصل مبنّي عىل السكون، يف محّل رفع 

فاعل.

- فله: الفاء رابطة لجواب الرشط )فاء الجزاء)، مبنيّة عىل الفتح ال محّل لها من اإلعراب. 

الاّلم: حرف جّر مبنّي عىل الفتح، ال محّل له من اإلعراب. والهاء ضمري متّصل مبنّي 

عىل الضّم، يف محّل جّر بحرف الجّر. والجاّر واملجرور متعلّقان مبحذوف خرب مقّدم.

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

وجملة »له األسامء« جملة اسميّة، واقعة يف محّل جزم جواب الرشط.

- الُحسنى: نعت لـ )األسامء) مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة عىل األلف للتعّذر.
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ة تقويمّية
ّ
محط

دّل عىل الجواب الذي دخلت عليه فاء الجزاء مبّيناً السبب:. 1

ومن يشاقِق الله ورسوله فإّن الله شديُد العقاب

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الجواب: 

السبب: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

فإْن تبتم فهو خرٌي لكم

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الجواب: 

السبب: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

من تعّلم العلم لغري الله تعاىل فليتبّوأ مقعده من النار

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الجواب: 

السبب: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

من مدح نفسه فقد ذبحها

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الجواب: 

السبب: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

من مل يقدر عىل ما يكّفر به ذنوبه، فليكرث من الصالة عىل محّمد وآل محّمد

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الجواب: 

السبب: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

وقالوا مهام تأِتنا به من آية لتسحرنا بها فام نحن لك مبؤمني

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الجواب: 

السبب: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 



ل  )ج2(52 لاّسي لا وحن

أكمل الجمل الرشطّية اآلتية بذكر أجوبة الرشط املحذوفة مقرونة بالفاء:. 2

من مدحك مبا ليس فيك ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ إْن أساء الناس إليك 

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ مهام تكن ألّمك باّراً 

من أحّب أن ُيطاع ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

من تّسع ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� إْن ظلمت 

أعرِب اآلية الكرمية اآلتية:. 3

ا َكثًِيا﴾ ُ فِيهِ َخْيً ْن تَْكَرُهوا َشيًْئا َوَيْجَعَل اللَّ
َ
﴿فَإِْن َكرِْهُتُموُهنَّ َفَعَس أ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َفإِْن

َكرِْهُتُموُهنَّ
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َفَعىَس

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أَْن

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َتْكرَُهوا

َشْيًئا
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َوَيْجَعَل

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اللَُّه

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ِفيِه

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َخرْيًا

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َكِثريًا



53  لا فعي ن اهن
م

اتبا

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يحّدد رتبة املفعول به. . 1

عىل  . 2 الفاعل  فيها  يتقّدم  التي  املــوارد  يذكر   

املفعول به وجوباً.

 يعرف املوارد التي يتقّدم فيها املفعول به عىل  . 3

والفاعل  الفعل  وعىل  ووجوباً،  جوازاً  الفاعل 

وجوباً.

رتبُة المفعوِل بِه

الدرس الخامس





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

أكرَم موىس عيىسيحجُّ الناُس بيَت اللِه الحراَم

استغفرُْت اللَهيزيُد اللُه الحسناِت

ال يناُل الساعي إاّل توفيقاًيؤّدي املسلُم صالتَه

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

ما أعددَت لغِدك؟غزا بالَد املسلمني أعداؤها

أيّاً تقرأْ أقرأْال يعلُم الغيَب إال اللُه

إيّاك نعبُدإّنا يعشُق الصالَة األنبياُء

أدهشني تأخريَُك الصالَة

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أ. أسئلة

، يزيُد،  الفعل والفاعل واملفعول به. األفعال: يحجُّ تأّمل األمثلة، ثّم أرش إىل كّل من   .(

يؤّدي - الفاعلون: الناُس، اللُه، املسلُم - املفاعيل: بيَت، الحسناِت، صالَته. 

عنّي رتبَة كلٍّ من الفعل والفاعل واملفعول به. الفعل أّوالً، ثّم الفاعُل، ثّم املفعول به.  .2
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أيٌّ منها يأيت غالباً قبل اآلخر؟ الفعل ثّم الفاعل ثّم املفعول به.   .3

ما هي الرتبة الغالبة للمفعول به إذاً؟ أن يأيت بعد الفعل والفاعل.   .4

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
ب. أسئلة

تأّمل األمثلة، ثّم أرش إىل كّل من الفعل والفاعل واملفعول به. األفعال: أكرَم، استغفَر،   .(

يناُل - الفاعلون: موىس، تاء الضمري، الساعي - املفاعيل: عيىس، اللَه، توفيقاً. 

عنّي رتبَة كلٍّ من الفعل والفاعل واملفعول به. الفعل أّوالً، ثّم الفاعُل، ثّم املفعول به.  .2

الحاالت؟ ال، بل يجب تقديم  الفاعل يف هذه  املفعول به عىل  هل نستطيع تقديم   .3

الفاعل.

ما هو السبب يف وجوب التقديم؟  .4

يف املثال األّول، يك ال يُلتبس بني موىس وعيىس، لخفاء العالمة اإلعرابيّة.  -

يف املثال الثاين، لكون الفاعل ضمرياً متّصالً بالفعل.  -

يف املثال الثالث، لكون املفعول به محصوراً.  -

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
ج. أسئلة

يعلم،  غزا،  األفعال:  به.  واملفعول  والفاعل  الفعل  من  كّل  إىل  أرش  ثّم  األمثلة،  تأّمل   .(

الغيَب،  املسلمني،  -املفاعيل:  تأخرُي  األنبياُء،  اللُه،  أعداُء،  الفاعلون:   - يعشق، أدهش 

الصالَة، الياء يف »أدهشني«. 

عنّي رتبَة كلٍّ من الفعل والفاعل واملفعول به. الفعل أّوالً، ثّم املفعول، ثّم الفاعل.   .2

ملاذا تقّدم املفعول عىل الفاعل يف هذه األمثلة؟  .3

يعود عىل  ال  والضمري  به،  املفعول  الفاعل عىل  يف  الضمري  لعود  األّول،  املثال  يف   -

متأّخر.

يف املثال الثاين والثالث، لكون الفاعل محصوراً.  -

يف املثال الرابع، لكون املفعول به ضمرياً متّصالً، والفاعل اسامً ظاهراً.  -
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م

اتبا

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
د.  أسئلة

تقرأ  أعدد،  األفعال:  به.  واملفعول  والفاعل  الفعل  كّل من  إىل  ثّم أرش  األمثلة،  تأّمل   .(

)أقرأ)، نعبد - الفاعلون: تاء الضمري يف »أعدْدَت«، الضمري املسترت يف الفعل »أنت«، 

الضمري  الرشطّية،  أّياً  االستفهامّية،  ما  املفاعيل:   - »نحن«  الفعل  يف  املسترت  الضمري 

املنفصل )إّياك). 

ثّم  الفعل،  ثّم  أّوالً،  به  املفعول  به.  واملفعول  والفاعل  الفعل  من  كلٍّ  رتبَة  عنّي   .2

الفاعل. 

ملاذا تقّدم املفعول به عىل الفعل والفاعل يف هذه األمثلة؟  .3

يف املثالني األّول والثاين، املفعول به من األلفاظ التي لها حّق الصدارة؛ االستفهام   -

والرشط...

يف املثال الثالث، املفعول به ضمرٌي منفصل.  -

االستنتاج:

تذكير:

الفاعل هو الذي يفعل الفعل، ويأيت بعده دامئاً، نحو: أرشقَِت الشمُس.  -

املفعول به هو ما وقع عليه فعٌل متعدٍّ معلوم، نحو: امتشَق عيلٌّ سيَفُه.  -

العامُل  ألقى  نحو:  والفاعل،  الفعل  بعد  يأيت  أن  هي  به،  للمفعول  الغالبة  الرتبة  إّن   .(

موعظًة قّيمة. 

يتقّدم الفاعُل عىل املفعوِل به وجوباً يف ثالثة مواضع:  .2

ي. عند االلتباس، حيث تخفى عالمة اإلعراب، نحو: زاَر أيِب عمِّ  -

متى كان الفاعُل ضمرياً متّصالً، نحو: أقمنا الصالَة جامعًة.  -

متى كان املفعول به محصوراً، نحو: ال يلقى املؤمُن إاّل البرشى والسوَر.  -
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يتقّدم املفعول به عىل الفاعِل وجوباً يف ثالثة مواضع:  .3

.ُ متى عاد عىل املفعول به ضمرٌي يف الفاعل، نحو: أكرَم العاملَ تلميُذ  -

متى كان املفعول به ضمرياً متّصالً، والفاعل اسامً ظاهراً، نحو: يّسين إقامُة الصالِة   -

يف أّول وقتها.

متى كان الفاعل محصوراً، نحو: ال ينال الشفاعَة إاّل مستحّقوها.  -

يتقّدم املفعول به وجوباً عىل الفعل والفاعل معاً يف حالتني:  .4

وأسامء  الرشط  كأسامء  الصدارة،  حّق  لها  التي  األلفاظ  من  به  املفعول  كان  إذا   -

االستفهام، نحو: ما تفعل ْ من الخريِ تُكرْم عليه - أيّاً تساعْد أساعْد.

إذا كان املفعول به ضمرياً منفصالً، نحو: إيّاك نستعني.  -

فائدة: جواز تقديم املفعول به

يجوز تقديم املفعول عىل الفاعل جوازاً عند وجود قرينة تدّل عليه، والقرينة عىل 

نوعني:

قرينة معنويّة، نحو: أكل الحلوى الطفُل.  -

قرينة لفظيّة، نحو: أكرم أخاك العاملُ.  -

فائدة: حذف املفعول به

يجوز حذف املفعول به إذا دّل عليه معنى الكالم، نحو: رشبُت حتى ارتويت؛ أي 

رشبُت املاَء.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

يتقّدم 
المفعول به 
على الفاعل 

وجوباً

يتقّدم 
المفعول به 
على الفعل 
والفاعل وجوباً

يتقّدم الفاعل 
على المفعول به 

وجوباً

). متى عاد على المفعول به 
ضمير في الفاعل

). إذا كان المفعول به من 
األلفاظ التي لها حّق الصدارة، 

كأسماء الشرط وأسماء 
االستفهام

). عند االلتباس

2. متى كان المفعول به 
ضميراً مّتصاًل والفاعل اسماً 

ظاهراً
2. إذا كان المفعول به ضميراً 

منفصاًل

2. متى كان الفاعل ضميراً 
مّتصاًل

3. متى كان المفعول به 
محصوراً

رتبة المفعول به

3. متى كان الفاعل محصوراً
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 نموذٌج إعرابّي

﴿ ٱۡبَتَلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم َربُُّهۥ﴾)))
ابتىل: فعٌل ماٍض، مبنّي عىل الفتحة املقّدرة عىل األلف للتعّذر.  -

إبراهيَم: مفعول به مقّدم لـِ )ابتىل)، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل   -

آخره.

ربُّه: فاعل مؤّخر مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره، وهو مضاف.   -

الهاء ضمري متّصل مبنّي عىل الضّم، يف محّل جّر باإلضافة.

وهنا تقديم املفعول به واجٌب؛ ألّن يف الفاعل ضمرياً عائداً عىل املفعول، وال يعود 

الضمري عىل متأّخر عنه.

)))   سورة البقرة، اآلية 124.



61  لا فعي ن اهن
م

اتبا

 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

بّي موارد تقديم الفاعل عىل املفعول وجوباً، وتقديم املفعول عىل الفاعل وعىل . 1

الفعل والفاعل وجوباً:

تقديم الفاعل 

عىل املفعول 

وجوباً

تقديم املفعول 

عىل الفاعل وجوباً

تقديم املفعول 

عىل الفعل 

والفاعل وجوباً

من كساه الحياُء ثوبه مل 

يَر الناس عيبه

ما هي إاّل حياتنا الدنيا 

نوت ونحيا وما ُيهلكنا 

إاّل الدهر

قل من ينجيكم من 

ظلامت الرّب والبحر 

تدعونه ترّضعاً وخفيًة

إّياي فارهبون

ما كنتم إّيانا تعبدون
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الفعل . 2 وعىل  تارًة،  الفاعل  عىل  مقّدماً  املفعول  فيها  يكون  جمٍل  ثالث  أنشئ 

والفاعل تارًة أخرى:

تقّدم املفعول عىل الفعل والفاعلتقّدم املفعول عىل الفاعل

................................................................................................................... 1................................................................................................................... 1

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

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

أعرب الجملتي اآلتيتي:. 3

- هديناه النجدين.

- متسسكم حسنٌة.

............................................... .................................................................................................................................................................هديناه

............................................... .................................................................................................................................................................النجدين

............................................... .................................................................................................................................................................متسسكم

............................................... .................................................................................................................................................................حسنٌة
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

إىل  . 1 واحد،  مفعول  )إىل  التعدية  أنواع  يعرف 

مفعولني، إىل ثالثة مفاعيل).

يعرف عدد املفاعيل التي قد يتعّدى إليها الفعل. . 2

 يبنّي الفرق بني األفعال التي تتعّدى إىل مفعولني. . 3

 يعّدد أفعال القلوب والتحويل. . 4

 تعّدي الفعِل إلى أكثَر

 مْن مفعوٍل

الدرس السادس





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

إنّهم يرونَه بعيداًاملؤمُن يحرتُم أخاه

ال تحسبوه رّشاً لكمسمَع عيلٌّ األذاَن

وإيّن ألظنُّه كاذباًأّدى املسلُم فرائَضه

جعل الحّداُد الحديَد باباً

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

يريهم اللُه أعاملَهم حساٍت عليهمكسا اللُه الطبيعَة ثوباً جميالً

أعلمتَُك املجاهديَن منترصينأعطى املحسُن الفقرَي صدقًة

أُنبئُت العاملَ فاضالًرزَق اللُه عليّاً ولداً

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أ.  أسئلة

أرِش إىل املفعول به يف األمثلة. أخاه، األذاَن، فرائَضه.   .(

إىل كم فعاًل تعّدى كلٌّ من األفعال اآلتية: يحرتُم، سمَع، أّدى؟ إىل مفعول واحد.   .2
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 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل األمثلة، ثّم أرش إىل املفعول به. الهاء وبعيداً، الهاء ورّشاً، الهاء وكاذباً.   .(

إىل كم مفعوالً تعّدى كلٌّ من األفعال اآلتية: يرى، تحسب، أظّن؟ إىل مفعولني.   .2

إذا حذفنا الفعل من الجملة، ماذا يحّل باملفعولني؟ يصبح املفعوالن مبتدأً وخرباً: هو بعيٌد...  .3

ماذا نسّمي األفعال التي تتعّدى إىل مفعولني أصلهام مبتدأ وخرب؟ أفعال القلوب، أو   .4

ظّن وأخواتها. 

ما املعنى الذي أفاده الفعل »جعل«؟ حّول أو صرّي.  .5

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

تأّمل األمثلة، ثّم أرش إىل املفعول به. الطبيعة وثوباً، الفقري وصدقًة، علّياً وولداً.   .(

إىل كم مفعوالً تعّدى كلٌّ من األفعال اآلتية: كسا، أعطى، رزق؟ إىل مفعولني.   .2

إذا حذفنا الفعل من الجملة، ماذا يحّل باملفعولني؟ يختّل املعنى: الفقري صدقة!!!  .3

ماذا نستنتج باملقارنة بني أمثلة املجموعتني الثانية والثالثة؟ نستنتج أّن هناك أفعاالً   .4

تتعّدى إىل مفعولني، ليس أصلهام مبتدأً وخرباً. 

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

الكاف واملجاهدين  الهاء وأعاملهم وحسات،  به.  املفعول  ثّم أرش إىل  األمثلة،  تأّمل   .(

ومنترصين، التاء أصلها مفعول به )الفعل مبنّي للمجهول) والعامل وفاضاًل. 

إىل كم مفعوالً تعّدى كلٌّ من األفعال اآلتية: ُيري، أعلَم، ُأنبئ؟ إىل ثالثة مفاعيل.   .2

إذا حذفنا الفعل واملفعول به األّول من الجملة، ماذا يحّل باملفعولني الثاين والثالث؟   .3

يصبح املفعوالن مبتدأً وخرباً: املجاهدون منترصون... 

االستنتاج

تذكير:

الفعل الالزم هو الفعل الذي يلزم فاعله، وال يتعّداه إىل مفعول به، نحو: أقبل املجاهدون.  -
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الفعل املتعّدي هو الفعل الذي يتعّدى فاعله إىل مفعول به أو أكرث، نحو: أطلق   -

العدوُّ نرياَن حقده.

ُيقسم الفعل املتعّدي إىل:  .(

.Q متعدًّ إىل مفعول به واحد، نحو: سلك األبطاُل نهَج عيّل  -

متعدٍّ إىل مفعولني، نحو: وهب اللُه اإلنساَن عقالً، ظننُت املفسَد ناجياً.  -

متعدٍّ إىل ثالثة مفاعيل، نحو: أعلَم اللُه اإلنساَن املعرفَة قّوًة.  -

ُتقسم األفعاُل التي تتعّدى إىل مفعولني إىل قسمني:  .2

أفعال تتعّدى إىل مفعولني، أصلهام مبتدأ وخرب، وهي ظّن وأخواتها، أو أفعال القلوب،   -

نحو: فإن علمتموهنَّ مؤمناٍت - هّن مؤمناٌت.

أفعال تتعّدى إىل مفعولني، ليس أصلهام مبتدأً وخرباً، وهي كثريٌة، وأكرثها استعامالً:   -

»كسا، ورزق، وأطعم، وسقى، وزّود، وأسكن، وأعطى«، وما يشاكلها، نحو: أنىس، 

وحبَّب، وجزى، وأنشد، واستصنع...

أفعال القلوب أربعة عرش، وهي قسامن:  .3

قسٌم يفيُد الرجحان، وهو: »ظّن، وخال، وحسب، وزعم، وجعل، وعّد، وحجا، َو َهْب«.  -

قسٌم يفيد اليقني، وهو: »رأى، وعلِم، ووجد، وألفى، ودرى، وتعلَّْم«.  -

فائدة: سبب التسمية وامللحقات

ُسّميت هذه األفعال بأفعال القلوب، ألّن أغلبها للشّك واليقني املتعلّقني بالقلب.  -

يلحق بها مثانية أفعال، تُسّمى أفعال التحويل، وهي: »صرّي، ورّد، وترك، وغادر،   -

وَوَهَب، وتَِخَذ، واتّخَذ، وجعَل«، نحو: صرّيُت الرتاَب ذهباً. 

األفعال التي تتعّدى إىل ثالثة مفاعيل سبعٌة، هي: »أرى، وأعلَم، وحّدث، وخرّب، وأخرب،   .4

وأنبأ، ونّبأ«.



ل  )ج2(68 لاّسي لا وحن

فائدة: 

املفعول األّول يكون اسامً مفرداً أو ضمرياً، أّما الثاين والثالث فأصلهام مبتدأ وخرب.

إّن األفعال غري فعيَلْ »أرى وأعلم«، مل تقع تعديتها إىل ثالثة مفاعيل يف كالم العرب 

إاّل وهي مبنيّة للمجهول.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

قسم يفيد 
الرجحان: ظّن، 

خال، حسب، زعم، 
جعل، عّد، حجا، 

َهْب

قسم يفيد اليقين: 
رأى، علم، وجد، 
ألفى، درى، تعّلم

كسا، رزق، أطعم، 
سقى، زّود، أسكن، 

أعطى...

متعدٍّ إلى 
مفعولين

متعدٍّ إلى ثالثة 
مفاعيل

متعدٍّ إلى 
مفعول به واحد

الفعل المتعّدي

أفعال تتعّدى 
إلى مفعولين ليس 
أصلهما مبتدأً وخبراً

أفعال القلوب 
تتعّدى إلى 

مفعولين أصلهما 
مبتدأ وخبر
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نموذٌج إعرابّي

اۗ﴾))) ﴿ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضٗ
وجدوا: من أفعال القلوب، فعٌل ماٍض مبنّي عىل الضّم التّصاله بواو الجامعة. وواو   -

الجامعة ضمري متّصل مبنّي عىل السكون، يف محّل رفع فاعل.

ما: اسم موصول مبعنى الذي، مبنّي عىل السكون، يف محّل نصب مفعول به أّول.  -

الجامعة ضمري  وواو  الجامعة.  بواو  التّصاله  الضّم  عىل  مبنّي  ماٍض  فعٌل  عملوا:   -

متّصل مبنّي عىل السكون، يف محّل رفع فاعل.

وجملة »عملوا« صلة املوصول، ال محّل لها من اإلعراب.  

حارضاً: مفعول به ثاٍن، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -

)))   سورة الكهف، اآلية 49.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

عّي املفعول به وعامله يف الجمل اآلتية، ثّم حّدد عالمة إعراب املفعول:. 1

عالمة إعراب املفعولعامل املفعول بهاملفعول به

وُوضع الكتاب فرتى 

املجرمني مشفقني 

ماّم فيه

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

وجعلنا الليل 

والنهار آيتني

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

وكذلك ُنري 

إبراهيم ملكوت 

الساموات واألرض

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

... وإذا قاطعته، 

ثّم أعطيته أجرته، 

حمدك عىل الوفاء

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

 �������������������������������

عّي أفعال القلوب ومفاعيلها يف ما يأيت:. 2

مفاعيل أفعال القلوبأفعال القلوب

فال تحسنبَّ الله مخلف وعده 

رسله إّن الله عزيٌز ذو انتقام

 �����������������������������������������������

 �����������������������������������������������

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������

وترى املجرمني يومئٍذ 

مقرّنني يف األصفاد

 �����������������������������������������������

 �����������������������������������������������

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������

إن تستخلفوا علّياً تجدوه 

هادياً مهدّياً

 �����������������������������������������������

 �����������������������������������������������

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������



ل  )ج2(72 لاّسي لا وحن

أنشئ ثالث جمل مختلفة، يكون فيها الفعل يف األوىل متعّدياً إىل مفعول واحد، . 3

ويف الثانية إىل مفعولي، ويف الثالثة إىل ثالثة مفاعيل:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مفعول واحد

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مفعوالن

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثالثة مفاعيل

أعرب العامل ومفعوله يف الجملتي اآلتيتي بعد استخراجهام:. 4

وإيّن ألظّنك يا فرعون مثبوراً.

إذ يُريكهم الله يف منامك قليالً ولو أراكهْم كثرياً لفشلتم ولتنازعتم يف األمر.

اإلعرابالعامل ومفعوله

وإيّن ألظّنك يا 

فرعون مثبوراً.

العامل: ............................................
 �����������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������

مفعوله: ............................................
 �����������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������

إذ ُيريكهم الله 

يف منامك قلياًل 

ولو أراكهْم كثرياً 

لفشلتم ولتنازعتم 

يف األمر.

العامل: ............................................
 �����������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������

مفعوله: ............................................
 �����������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

حيث  . 1 من  والخرب،  املبتدأ  يف  األصــل  يعرف 

التعريف والتنكري.

يبنّي الحاالت التي يأيت فيها املبتدأ نكرة. . 2

النكرة،  . 3 املبتدأ  منه  يستخرج  نوذجاً  يطبّق 

ويوّضح السبب. 

االبتداُء بالنكرِة

الدرس السابع





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

ما مجاهٌد نائٌمعيّل عاملٌ

أمحسٌن يعنُي الفقراء؟الصالُة عموُد الديِن

رجُل ديٍن يخطُبأنَت صالٌح

ظهوٌر مبارٌك ننتظرههذه الكعبُة املرشَّفُة

ُ والدي لديَّ صدقٌةالذي أَبرُّ

يف املسِجِد منرٌبصاحُب الُخلِق مأموٌن

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

عالَم تشتمل أمثلة املجموعة األوىل؟ تشتمل عىل مبتدأ وخرب.   .(

ما حال املبتدأ من جهة التعريف والتنكري؟ املبتدأ يف األمثلة معرفة، إّما بنفسه وإّما   .2

باإلضافة إىل معرفة. 

ما هو األصل يف املبتدأ؟ التعريف أو التنكري؟ األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة.   .3

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

عالَم تشتمل أمثلة املجموعة الثانية؟ تشتمل عىل مبتدأ وخرب.   .(
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ما حال املبتدأ من جهة التعريف والتنكري؟ املبتدأ يف جميع األمثلة نكرة.   .2

ما الذي سبق املبتدأ يف املثالني األّول والثاين؟ سبقه نفي واستفهام.   .3

تنفي  فأنت  دّلت عىل عموم،  استفهام؟  أو  بنفي  ُسبقت  إذا  النكرة  تفيده  الذي  ما   .4

جميع األفراد يف قولك: ما مجاهد نائم. 

ما حال املبتدأ النكرة يف األمثلة الباقية؟ يف الثالث أضيف إىل نكرة، ويف الرابع ُوِصف،   .5

ويف الخامس والسادس تقّدم الخرب عليه. 

ما هي داللة ذلك؟ إّن اإلضافة إىل النكرة أو الوصف أو تقّدم الخرب عىل املبتدأ، كّل   .6

ذلك يفيد التخصيص. 

االستنتاج

األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة، واألصل يف الخرب أن يكون نكرة.   .(

فائدة: املعارف

أنواع املعارف ستّة، وهي:

اسم العلم، نحو: محّمد.  -

الضمري، نحو: أنا، أنت، هو...  -

اسم اإلشارة، نحو: هذا، هذه، ذاك...  -

االسم املوصول، نحو: الذي، التي، َمْن...  -

املعرّف بـ )ال)، نحو: املؤمن، الصالة.  -

املضاف إىل معرفة، نحو: صالة العيد.  -

يقع املبتدأ نكرة يف حالتني:  .2

إذا دلّت عىل عموم. وتدّل النكرة عىل عموم إذا ُسبقت بنفي أو استفهام، نحو: ما  أ. 

محسٌن بخيٌل، أشباٌب يضيُع يف غري طاعة؟
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ب.  إذا دلّت عىل خصوص. وتدّل النكرة عىل خصوص:

إذا أضيفت إىل نكرة، نحو: بكاء طفٍل أرّقني.  -

إذا ُوصفت، نحو: رجٌل صالٌح استضافنا.  -

إذا تقّدمها الخرب، وهو ظرٌف أو جاّر ومجرور، نحو: عندي موعٌد، للقادم شوٌق.  -



ل  )ج2(78 لاّسي لا وحن

 مصّورة
ٌ

خالصة

المبتدأ

يأتي نكرة

مضاف إلى 
معرفة

معرّف بـ )ال)

   اسم موصول

   اسم إشارة

ضمير

األصل أن يأتي اسم علم
معرفة

إذا دّلت على عمومإذا دّلت على خصوص

إذا ُأضيفت 
إلى نكرة

إذا ُوصفت

إذا تقّدمها 
الخبر وهو 
ظرٌف أو جاٌر 

ومجرور

إذا ُسبقت 
بـنفي

إذا ُسبقت 
باستفهام
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  نموذٌج إعرابّي

ۡشِٖك ﴾))) ۡؤِمٌن َخۡيٞ ّمِن مُّ ﴿ َولََعۡبٞد مُّ
لعبٌد: الالم الم االبتداء. عبٌد: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

مؤمٌن: نعت )عبد) مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

خريٌ: خرب )عبد) مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

من: حرف جّر.  -

والجاّر  آخره،  عىل  الظاهرة  الكسة  جّر  وعالمة  »من«،  بـ  مجرور  اسم  مرشك:   -

واملجرور متعلّقان بالخرب »خري«.

)))   سورة البقرة، اآلية 221.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

عّي املبتدأ والخرب يف الجمل اآلتية:. 1

اإلسالم عريان، ولباسه التقوى، وشعاره الهدى، ودثاره الحياء، ومالكه الورع، وكامله الدين، 

ومثرته العمل الصالح، ولكّل يشء أساٌس،  وأساس اإلسالم حّبنا أهل البيت.

الخرباملبتدأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بّي يف النّص اآليت ما كان من املبتدأ معرفة وما كان نكرة، مع ذكر املسّوغ:. 2

الباطل واملنكر كثري يف املدن والقرى، ولهام مضاّر كثرية، والسبب يف انتشار املنكر عدم 

النهي عنه، والتهاون يف األمر باملعروف، مضافاً إىل عدم االلتزام بالدين وضوابطه، وعدم 

حضور املواعظ، فام أحٌد يسمع، وال سامٌع يتّعظ.

املسّوغاملبتدأ النكرةاملبتدأ املعرفة
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املسّوغاملبتدأ النكرةاملبتدأ املعرفة

اجعل كّل اسم من األسامء اآلتية مبتدأً، وضعه يف جملة مفيدة، بعد اإلتيان مبا . 3

يُسّوغ االبتداء به:

................................................ ..................................................................................................................................................................مصحف

................................................ ..................................................................................................................................................................رجل

................................................ ..................................................................................................................................................................صالة

................................................ ..................................................................................................................................................................جهاد

................................................ ..................................................................................................................................................................مدافع

................................................ ..................................................................................................................................................................عابد
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أعرب الجمل اآلتية:. 4

- ما رجاٌء محّقٌق بالتمّني.

- أشباٌب يضيع يف غري طاعة؟

- خمُس صلواٍت كتبهنَّ اللُه.

................................................ ..................................................................................................................................................................ما

................................................ ..................................................................................................................................................................رجاٌء

................................................ ..................................................................................................................................................................محّقٌق

................................................ ..................................................................................................................................................................بالتمّني

................................................ ..................................................................................................................................................................أَشباٌب

................................................ ..................................................................................................................................................................يضيع

................................................ ..................................................................................................................................................................يف

................................................ ..................................................................................................................................................................غري

................................................ ..................................................................................................................................................................طاعة

................................................ ..................................................................................................................................................................خمُس 

................................................ ..................................................................................................................................................................صلواٍت

................................................ ..................................................................................................................................................................كتبهنَّ

................................................ ..................................................................................................................................................................اللُه



83
م
ليلوعم ِذفن لا بتقأن و«ياا

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يعّدد املواضع التي يجب فيها حذف املبتدأ. . 1

املحذوف  . 2 للمبتدأ  الصحيح  التقدير  يعرف 

وجوباً.

املبتدأ  . 3 جمله  بعض  من  ُحذف  نّصاً  يكتب   

لسببني مختلفني.

مواضُع حذِف المبتدأِ 

وجوبًا

الدرس الثامن





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

O يف ذّمتي، ألدافعنَّ عن الوطننِعمِت سيّدُة النساِء فاطمُة

يف عنقي، ألنرَصنَّ ديَن محّمٍدنِْعَم الرجُل الصالُح

يف عنقي، ألقاتلَنَّ يف سبيِل اللِهِبئَْس اإلنساُن الكذوُب

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

الحمُد للِه الحميُدصرٌب جميٌل

أعوُذ باللِه من الشيطاِن الرجيُمعمٌل صالٌح

رأيُت الفقرَي املسكنُيسعٌي مشكوٌر

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

ما هي األفعال التي تشتمل عليها املجموعة األوىل؟ ِنْعَم، بئَس.   .(

استخرج املخصوص باملدح يف هذه األمثلة؟ فاطمة، الصالح، الكذوب .   .2

هو  الصالح،  هو  والتقدير:  محذوف،  ملبتدأ  خرب  باملدح؟  املخصوص  إعراب  هو  ما   .3

الكذوب، هي فاطمة. 
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 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

ِبَم بدأت الجمل يف املجموعة الثانية؟ »يف ذّمتي«، »يف عنقي«.   .(

مباذا ُتشعُر هذه العبارات؟ ُتشعُر بالقسم، بدليل دخول الم القسم عىل املضارع يف كلِّ مثال.  .2

محذوف،  ملبتدأ  مقّدم  خرٌب  واملجرور  الجاّر  اإلعراب؟  من  واملجرور  الجاّر  محّل  ما   .3

والتقدير: يف ذّمتي مينٌي. 

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

تأّمل األمثلة، مباذا ابتدأت الجمل يف املجموعة؟ مبصدر: صرٌب، عمٌل، سعٌي.   .(

ما هو املعنى الحاصل يف املثال األّول؟ صربي صرٌب جميٌل، أو أمري صرٌب جميٌل، وكذا   .2

الحال يف املثالني الباقيني. 

3. ما السبب الذي أّدى إىل حذف املبتدأ؟ املصدر، الخرب الذي ناب مناب الفعل.

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

تأّمل األمثلة، ثّم استخرج الصفات املوجودة؟ الحميُد، الرجيُم، املسكنُي.   .(

ما هي عالمة إعرابها؟ الضّمة.   .2

ما هي عالمة إعراب متبوعها؟ الكسة، الكسة، الفتحة.   .3

4. ما هو الواجب يف التابع؟ أن يتبع املوصوف يف إعرابه.

5. ما الذي سّوغ قطع التابع عن املتبوع؟ الذي سّوغ قطع الصفة عن موصوفها هو غرض 

املدح أو الذّم أو الرتّحم، فُرفعت عىل أن تكون كّل صفة خرباً ملبتدأ محذوف وجوباً، 

والتقدير: هو الرحيُم...

االستنتاج:

يجب حذف املبتدأ يف أربعة مواضع:

الخرُب مخصوص »ِنعَم« أو »بئس«، مع كونه مؤّخراً عنهام،  املوضع األّول: أن يكون   .(
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« و »هنٌد« كّل منهام خرب ملبتدأ  ، وبئسِت املرأُة هنٌد، فـ »عيلٌّ نحو: ِنعَم الرجُل عيلٌّ

، أي املمدوح، و »هي هنٌد«، أي املذمومة.  محذوف وجوباً، والتقدير: »هو عيلٌّ

املوضع الثاين: أن يكون الخرب مشعراً بالداللة عىل القسم، نحو: يف ذّمتي، ألخلعنَّ رداء   .2

الكسل، فـ »يف ذّمتي«: خرٌب ملبتدأ واجب الحذف، والتقدير: »يف ذّمتي مينٌي«. 

بعيّل  مررت  نحو:  مدح،  الرفع يف  إىل  مقطوعاً  نعتاً  الخرب  يكون  أن  الثالث:  املوضع   .3

املسكنُي،  بزيٍد  مررت  نحو:  ترّحم،  أو  الخبيُث،  بخالٍد   مررُت  نحو:  ذّم،  أو  الكريُم، 

فاملبتدأ محذوف يف هذه األمثلة ونحوها وجوباً، والتقدير: هو الكريم، وهو الخبيث، 

وهو املسكني. 

املوضع الرابع: أن يكون الخرب مصدراً نائباً مناب الفعل؛ أي أىت بدالً من فعله، نحو:   .4

صرٌب جميٌل«، والتقدير: صربي صرٌب جميل، أو أمري صرٌب جميٌل، فحذف املبتدأ وجوباً، 

وبقي الخرب الذي هو املصدر »صرٌب«. 
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 مصّورة
ٌ

خالصة

أن يكون الخبر 
مخصوص »نعم« أو 

»بئس« مع كونه مؤّخراً 
عنهما 

أن يكون الخبر 
مصدراً نائباً مناب 

الفعل

أن يكون الخبر 
مشعراً بالداللة على 

القسم 

أن يكون الخبر 
نعتاً مقطوعاً إلى 

الرفع في مدٍح أو ذّم 
أو ترّحم

مواضع حذف

 المبتدأ وجوباً 
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نموذٌج إعرابّي

)عزاٌء جميل(

عزاٌء: خرب ملبتدأ محذوف، تقديره: أمري، وهو مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة   -

عىل آخره.

جميل: نعت )عزاء)، مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

بّي املبتدأ املحذوف وجوباً يف العبارات اآلتية، واذكر سبب الحذف:. 1

سبب الحذفاملبتدأ املحذوف وجوباً

ِنعَم الصديُق الويّف عند 

الشدائد
 ������������������������������������������������� �������������������������������������������������

������������������������������������������������� ������������������������������������������������� مررُت بعيّل العامُل

يف ذّمتي، ألنت خري 

الفائزين بدينك وخلقك
 ������������������������������������������������� �������������������������������������������������

������������������������������������������������� ������������������������������������������������� حّج مربور

انعت األسامء األخرية يف الجمل اآلتية بنعوت مقطوعة مرفوعة، ثّم بّي إعرابها:. 2

اإلعرابالنعت

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الحمُد لله

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ال تصاحب اللئيم

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آمنت مبحّمٍد

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ساعد البائَس

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ابتعد عن الفاسق
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أنشئ ثالث جمل مختلفة، يكون فيها املبتدأ محذوفاً وجوباً:. 3

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  (

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3

أعرب الجمل اآلتية:. 4

- نِْعم الجهاُد جهادكم.

- يف عنقي، ألُسِعدّن البائس.

- عزٌم راسٌخ.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ِنْعم:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الجهاُد:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� جهادكم:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يف:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عنقي:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ألُسِعدّن:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� البائس:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عزٌم:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� راسٌخ:
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

مواضُع حذِف الخبِر 

وجوبًا

الدرس التاسع

يبنّي مواضع حذف الخرب وجوباً. . 1

يعرف التقدير الصحيح للخرب املحذوف. . 2

يكتب نّصاً ُحذف الخرب من بعض جمله لسببني  . 3

مختلفني.





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

لوال الصالُة لوقعنا يف املنكِرلعمرُك ألُغينثَّ امللهوَف

لوال الديُن لهلكنامينُي اللِه ألوفنَيَّ بوعدي

لوال كربالُء لزاَل اإلسالُملعمرُك ألساعَدنَّ املحتاَج

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

احرتامي اإلنساَن مؤمناًكلُّ رجٍل وعملُه

أكرثُ حبّي الولَد صالحاًكلُّ عمٍل وحسابُه

أخطُب ما يكوُن العاملُ قامئاًكلُّ إنساٍن ومنهُجه

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

ِبَم تبدأ الجمل يف املجموعة األوىل؟ تبدأ باسم مرفوع رصيح يف القسم: عمرك، ميني الله.  .(

هل ُتستعمل هذه التعابري يف غري القسم؟ ال.  .2

ما هو إعراب هذه األسامء؟ مبتدأ مرفوع...  .3

أين الخرب؟ محذوف وجوباً، تقديره »قسمي«؛ لعمرك قسمي، ميني الله قسمي...   .4
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 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

ما هي الكلمة التي بدأت بها الجمل يف هذه املجموعة؟ كلمة »لوال«.   .(

ما داللة هذه الكلمة؟ هي تتضّمن معنى الرشط، ولها رشط وجزاء. فالرشط يف املثال   .2

األّول وجود الصالة، والجزاء وقوع املنكر، وهي تفيد امتناع الجواب لوجود الرشط، 

حيث امتنع الوقوع يف املنكر لوجود الصالة. 

تأّمل الكلمة الواقعة بعد »لوال يف املثل الثاين«، ما هي عالمتها؟ وما إعرابها؟ عالمته   .3

الضّمة، وهي مبتدأ. 

أين الخرب؟ محذوف وجوباً، تقديره: موجود؛ أي »لوال الدين موجوٌد لهلكنا«.   .4

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

 .( تأّمل األمثلة، بَم تبدأ؟ باسم مرفوع، هو مبتدأ، )كلُّ  .(

ما الذي وقع بعد هذا االسم؟ وقع بعده واو، هي نّص يف املعّية، وما بعدها معطوف   .2

عىل املبتدأ. 

أين الخرب؟ محذوف وجوباً، تقديره: مقرتنان؛ أي: »كّل رجل وعمُله مقرتنان«.   .3

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

مصدر  املبتدأ  أخطب)،  أكرث،  )احرتامي،  نوعه؟  مبّيناً  املبتدأ  استخرج  األمثلة،  تأّمل   .(

مضاف، أو اسم تفضيل مضاف إىل مصدر، رصيح أو مؤّول. 

له. )مؤمناً، صالحاً،  إن كان يصلح أن يكون خرباً  الواقع بعده، مبّيناً  استخرج االسم   .2

قامئاً)، وال تصلح أن تكون خرباً. 

ما هو إعرابها؟ حال.   .3

أين الخرب؟ الخرب محذوف وجوباً، تقديره: حاصل، فيكون املثال مع التقدير: احرتامي   .4

اإلنسان حاصٌل )إذا) أو )إذ) كان مؤمناً. فالحال يف هذه األمثلة وأشباهها أغنت أو 

سّدت مسّد الخرب. 
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االستنتاج

يجب حذف الخبر في أربعة مواضع:

املوضع األّول: أن يكون املبتدأ نّصاً يف اليمني، نحو: لعمرك، ألنرصّن املظلوم.   .(

وال  وجوباً،  محذوف  وهو  خربه،  وقسمي  مبتدأ،  فعمرك:  قسمي؛  لعمرك  والتقدير: 

يجوز الترصيح به. 

املوضع الثاين: قبل جواب »لوال«، أن يكون خرباً ملبتدأ بعد »لوال«، نحو: »لوال زحمة   .2

السري لوصلت باكراً«. والتقدير: لوال زحمة السري موجودٌة لوصلت باكراً. 

املبتدأ واٌو، هي نّص يف املعّية، أو واو املصاحبة، نحو:  الثالث: أن يقع بعد  املوضع   .3

كّل رجٍل وضيعته. فـ »كّل« مبتدأ، و »ضيعته« معطوف عىل »كّل«، والخرب محذوف، 

الواو من معنى  والتقدير: كّل رجٍل وضيعته مقرتنان، والذي دّل عىل االقرتان ما يف 

املعّية أو املصاحبة. 

املوضع الرابع: أن يكون املبتدأ مصدراً، وبعده حاٌل سّدت مسّد الخرب، وهي ال تصلح   .4

عاّقاً،  الولد  عقايب  نحو:   ، مسّد الحال  لسّد  وجوباً،  الخرب  فيحذف  خرباً،  تكون   أن 

مسّد  سّدت  حال  »عاّقاً«  و  )عقايب)،  للمصدر  به  مفعول  والولَد  مبتدأ،  »عقايب«  فـ 

الخرب، والخرب محذوف وجوباً، والتقدير: عقايب الولد حاصٌل إذ كان عاّقاً، أو إذا كان 

عاّقاً. 
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 مصّورة
ٌ

خالصة

أن يكون 
خبراً للمبتدأ
 بعد لوال

أن يكون 
المبتدأ مصدراً 

وبعده حال سّدت 

مسدَّ الخبر

أن يكون المبتدأ نّصاً 
في اليمين

أن يقع بعد المبتدأ 
واو المصاحبة

مواضع حذف الخرب 

وجوباً
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نموذٌج إعرابّي

)لعمري ألساعدّن املحتاج(

لعمري: الالم الم االبتداء. عمري: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة عىل ما   -

قبل الياء الشتغال املحّل بالحركة املناسبة، وهو مضاف إىل الياء، والياء ضمري متّصل 

مبنّي عىل السكون، يف محّل جّر باإلضافة. والخرب محذوف وجوباً، تقديره قسمي.

ألساعدّن: الالم الم القسم. أساعدّن: فعل مضارع مبنّي عىل الفتح التّصاله بنون   -

التوكيد. وفاعله ضمري مسترت فيه وجوباً، تقديره أنا.

املحتاَج: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

بّي الخرب املحذوف وجوباً يف العبارات اآلتية، واذكر سبب الحذف:. 1

سبب الحذفالخرب املحذوف وجوباً

....................................................................................................................................لعمرك، إّنهم لفي سكرتهم يعمهون

....................................................................................................................................لوال الجهاد لُغزيت بالدنا

....................................................................................................................................أكرث تقديري الرجل فاعاًل

....................................................................................................................................كّل مجاهٍد وسالحه

أنشئ ثالث جمل مختلفة، يكون فيها الخرب محذوفاً وجوباً:. 2

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

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

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

أعرب الجملتي اآلتيتي:. 3

- ميني الله ألساعدّن املجاهدين.

- لوال العلامء لهلك الناس.

............................................... ...................................................................................................................................................................ميني:

............................................... ...................................................................................................................................................................الله:

............................................... ...................................................................................................................................................................ألساعدّن:

............................................... ...................................................................................................................................................................املجاهدين:
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............................................... ...................................................................................................................................................................لوال:

............................................... ...................................................................................................................................................................العلامء:

............................................... ...................................................................................................................................................................لهلك:

............................................... ...................................................................................................................................................................الناس:
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يبنّي مواضع تقديم املبتدأ عىل الخرب وجوباً. . 1

مواضع  . 2 من  ملوضع  تطبيقياً  نوذجاً  يقّدم 

التقديم.

 يرشح موضعاً من مواضع التقديم أمام زمالئه. . 3

مواضُع تقديِم المبتدأِ على 

الخبِر وجوبًا

الدرس العاشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

إّنا الصالُة عموُد الدينَمْن قالُع باِب خيرب

ما أنت إاّل عبٌد من عباِد اللِهَمْن يُِطعِ الله ينُج

إّنا إلُهُكم اللُهلَعبٌد مؤمٌن خرٌي من مرشٍك

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

القرآُن ربيُع القلوِبالقرآُن يشكونا يوَم القيامِة

أكرثُ منك ورعاً أقرُب منك إىل اللِهجوارُحنا تشهُد علينا

الديُن اإلسالُمأعاملُنا تُعرُض علينا

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

الرشطّية،  »َمْن«  االستفهامّية،  »َمْن«  نوعه.  محّدداً  املبتدأ،  واستخرج  األمثلة،  تأّمل   .(

»عبٌد« املقرتن بالم االبتداء. 

استخرج الخرب. »قالع«، »ُيطع«، »خري«.  .2
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األلفاظ  من  املبتدأ  ألّن  ال،  هل ميكن تقديم الخرب عىل املبتدأ يف هذه األمثلة؟ عّلل.    .3

التي لها حّق الصدارة يف الكالم. 

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل األمثلة، عالَم تشتمل؟ تشتمل عىل: »إّنا« و »ما / إاّل«.   .(

ماذا ُيسّمى هذا األسلوب؟ وما فائدته؟ هام طريقان للقرص، وهو يفيد الحرص؛ أي   .2

تخصيص الصفة مبوصوف، أو تخصيص املوصوف بصفة.  فقولك: ما أنت إاّل عبٌد، هو 

تخصيص للموصوف »أنت«، بالصفة »عبٌد«...  

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

ما هو نوع الخرب يف هذه األمثلة؟ جملة فعلّية: يشكو، تشهد، ُتعرض.   .(

ما هو فاعل أو نائب فاعل هذه األفعال؟ ضمري مسترٌت عائٌد عىل املبتدأ.   .2

ر املبتدأ اللتبس بالفاعل أو بنائب الفاعل.  ر املبتدأ؟ لو أُخِّ ماذا يحصل لو أُخِّ  .3

 المجموعِة الرابعِة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

تأّمل األمثلة، ما هو نوع املبتدأ والخرب من ناحية التعريف والتنكري؟ يف املثال األّول   .(

املبتدأ »القرآن«، وهو معرفة، والخرب »ربيع القلوب« وهو معرفة أيضاً، وكذا الحال 

الخرب  وكذا  مفيدة،  نكرة  وهو  »أكرث«،  فاملبتدأ  الثاين،  املثال  يف  أّما  األخري،  املثال  يف 

»أقرب«. 

بالخرب، واملقصود أن ُيحكم عىل  املبتدأ اللتبس  ر  أُخِّ لو  املبتدأ؟  ر  أُخِّ لو  ماذا يحصل   .2

املبتدأ، ال أن ُيحكم به، ففي املثال األّول تريُد أن تخرب عن »القرآن« بأّنه ربيع القلوب، 

ال العكس. 

االستنتاج:  

ُيقّدم المبتدأ على الخبر وجوبًا في أربعة مواضع: 

املوضع األّول: أن يكون املبتدأ من األلفاظ التي لها حّق الصدارة يف الكالم، وهي: أسامء   .(
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االستفهام، نحو: َمْن خليفُة رسول الله P؟ وأسامُء الرشط، نحو: َمن يدرس ينجح، وما 

التعجبّية، نحو: ما أعدل القايض! وكم الخربّية، نحو: كم هاجٍر للمسجد يف مجتمعنا! 

وضمري الشأن، نحو: هو الله أحد، واالسم املقرتن بالم االبتداء، نحو: لَعيلٌّ عالٌِم، واالسم 

املوصول الذي اقرتن خربه بالفاء، نحو: الذي يتصّدق فله عند الله الضعف.

املوضع الثاين: أن يكون الخرب محصوراً بـ »إّنا«، أو »ما وإاّل«، نحو: إّنا حسٌن مجاهٌد،   .2

ما حسٌن إال مجاهٌد. 

املوضع الثالث: أن يكون الخرب فعاًل رافعاً لضمرٍي مسترٍت عائٍد عىل املبتدأ، نحو: حسنٌي   .3

جاهد يف سبيل الله، فـ »جاهد وفاعله املسترت« خرٌب لـ »حسني«، وال يجوز التقديم، 

فال ُيقال: جاهَد حسنٌي، عىل أن يكون »حسنٌي« مبتدأً مؤّخراً، و »جاهد« خرباً مقّدماً، 

بل يكون »حسنٌي« هنا فاعاًل لـ »جاهد«. 

املوضع الرابع: أن يكون كلٌّ من املبتدأ والخرب معرفًة أو نكرًة يصلح االبتداء بها، وال   .4

مبنّي للمبتدأ من الخرب، نحو: عيلٌّ أخوك، فال يجوز تقديم الخرب يف مثل هذا، ألّنك لو 

قّدمته فقلت: أخوك عيّل، لكان املقّدم مبتدأ، وأنت تريده خرباً، من غري دليٍل يدّل 

عليه. 
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 مصّورة
ٌ

خالصة

إذا كان المبتدأ من 
األلفاظ التي لها 

حّق الصدارة

إذا كان الخبر 
محصوراً بـ »إّنما« 
أو بـ »ما وإاّل« 

إذا كان الخبر 
فعاًل رافعاً لضميٍر 
مستتٍر عائٍد على 

المبتدأ

أن يكون كلٌّ من 
المبتدأ والخبر 
معرفًة أو نكرة 
يصلح االبتداء بها

يقّدم المبتدأ على الخبر وجوباً

ألفاظ لها حّق 
الصدارة

أسماء االستفهام

أسماء الشرط

ما التعجبّية

كم الخبرّية

ضمير الشأن

االسم المقترن بالم 
االبتداء
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نموذٌج إعرابّي

)ما املوت إال قنطرة(

ما: حرف نفي، مبنّي عىل السكون، ال محّل له من اإلعراب.  -

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

إاّل: أداة حرص، مبنيّة عىل السكون، ال محّل لها من اإلعراب.  -

قنطرة: خرب )املوت) مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

اذكر املوجب لتقديم املبتدأ يف الجمل اآلتية:. 1

املوجب لتقديم املبتدأ

���������������������������������������������������������������������������������� هو الله أحد

���������������������������������������������������������������������������������� ما أحسن لغَة العرب!

���������������������������������������������������������������������������������� َمن محيي الدين بدمه

���������������������������������������������������������������������������������� إّنا الَحَسُن إماٌم معصوٌم

���������������������������������������������������������������������������������� الحسني ذهب إىل كربالء بعياله وأطفاله

���������������������������������������������������������������������������������� ما الكتاب إاّل جليس ال مُيّل

اذكر حكم املبتدأ من حيث التقديم والتأخري يف الجمل اآلتية:. 2

حكم املبتدأ من حيث التقديم والتأخري

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الوِرع يفوز يوم القيامة

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عيّل أمري املؤمنني

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ما املال والبنون إاّل ودائع

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� العلم يرفع صاحبه

أنشئ ثالث جمل يكون املبتدأ فيها واجب التقديم، بأسباب مختلفة:. 3
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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أعرب الجملتي اآلتيتي:. 4

- إّنا الناس أعداء ما يجهلون.

- َمن املوعود املنتظر؟

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� إّنا:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الناس:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أعداء:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ما:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يجهلون:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َمن:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املوعود:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املنتظر:
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يبنّي مواضع تقديم الخرب عىل املبتدأ وجوباً. . 1

يقّدم نوذجاً تطبيقياً ملوضع من مواضع التقديم. . 2

يرشح موضعاً من مواضع التقديم أمام زمالئه. . 3

مواضُع تقديِم الخبِر على 

المبتدأِ وجوبًا

الدرس الحادي عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

إّنا الويلُّ عيلٌّأين ورُعك؟

ما الفائُز إال املتّقيمتى الظهوُر؟

إّنا العالُِم عيلٌّكيَف النجاُة؟

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

للصوِم بهجتُهعندي صالٌة

للحساِب رهبتُهلديَّ عمٌل

للقرِب وحشتُهللمحسِن ثواٌب

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

املبتدأ هو  استخرجهام موّضحاً.  مبتدأ وخرب،  األوىل من  املجموعة  الجمل يف  تتأّلف   .(

املحكوم عليه، والخرب هو املحكوم به، فقوله: »أين ورعك؟«، يعني »ورعك مسؤول 

عنه«، وكذا يف املثالني التاليني، فيكون املبتدأ »ورعك«، والخرب »أين«.
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ملاذا ُقّدم الخرب عىل املبتدأ إذاً؟ ألّنها أسامء استفهام، وهي من األلفاظ التي لها حّق   .2

الصدارة يف الكالم. 

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل األمثلة، عالَم تشتمل؟ تشتمل عىل »إّنا« و »ما / إاّل«.   .(

ماذا ُيسّمى هذا األسلوب؟ وما فائدته؟ هام طريقان للقرص، وهو يفيد الحرص؛ أي   .2

تخصيص الصفة مبوصوف، أو تخصيص املوصوف بصفة، فقولك: ما الفائز إاّل املّتقي، 

هو تخصيص للصفة »الفائز«، باملوصوف »املّتقي«، فصفة الفوز مقصورة عىل املّتقي، 

أي إّنها محصورة به، وهو نوع من املبالغة.  

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

بَم تبتدئ األمثلة يف املجموعة الثالثة؟ تبتدئ بشبه جملة، ظرفّية أو جاّر ومجرور.   .(

ما محّلها من اإلعراب؟ هي أخبار مقّدمة.   .2

استخرج املبتدأ، مبّيناً نوعه من جهة التنكري والتعريف. )صالة، عمل، ثواب) وهي نكرة.  .3

ما الذي يحصل لو قّدمنا املبتدأ؟ لو قّدمنا املبتدأ عىل الخرب فقلنا: عمٌل لدّي، لظّن   .3

السامع أّن الكالم مل يتّم، وأّن »لدّي« ليست خرباً بل صفة؛ وذلك ألّن النكرة أحوج إىل 

الصفة منها إىل الخرب، ولذا وجب تقديم الخرب إذا كان شبه جملة واملبتدأ نكرة غري 

صالحة لالبتداء. 

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

بَم تبتدئ األمثلة يف املجموعة الرابعة؟ تبتدئ بجاّر ومجرور.   .(

ما محّلها من اإلعراب؟ هي أخبار مقّدمة.   .2

ما الذي اّتصل باملبتدأ؟ اّتصلت به ضامئر عائدة عىل بعض الخرب، فالهاء يف »بهجته«   .3

عائدة عىل املجرور »الصوم«. 

ما الذي يحصل لو قّدمنا املبتدأ عىل الخرب؟ لو قلنا »بهجته للصوم«، لعاد الضمري عىل   .4

متأّخر لفظاً ورتبًة؛ وهذا الخرب جائز يف لغة العرب، ولذا وجب تقديم الخرب.
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االستنتاج

 في أربعة مواضع:
ً
ُيقّدم الخبر على المبتدأ وجوبا

مبتدأ  فـ »حسٌن«  أين حسٌن؟  نحو:  الكالم،  له صدر  الخرب  يكون  أن  األّول:  املوضع   .(

مؤّخر، و»أين« خرب مقّدم، وال يجوز يف هذه الحالة تأخري الخرب، فال ُيقال: حسٌن أين؟ 

ألّن أدوات االستفهام من األلفاظ التي لها صدارة الكالم. 

املوضع الثاين: أن يكون املبتدأ محصوراً، نحو: ما لنا إاّل اّتباع أحمد، فـ »اّتباع« مبتدأ،   .2

و »لنا« خرب. 

إاّل تقّدم الخرب،  الثالث: أن يكون املبتدأ نكرًة غري مفيدة، وليس لها مسّوغ  املوضع   .3

والخرب ظرف أو جاّر ومجرور، نحو: يف الدار عامل، فال ُيقال: عامل يف الدار. 

للدين  نحو:  الخرب،  يف  عىل يشء  عائد  عىل ضمري  املبتدأ  يشتمل  أن  الرابع:  املوضع   .4

عظمته، فـ»عظمته« مبتدأ، والضمري املّتصل به راجع إىل الدين، وهو جزء من الخرب، 

لفظاً  متأّخر  عىل  الضمري  يعود  ال  ليك  للدين،  عظمته  نحو:  الخرب،  تأخري  يجوز  فال 

ورتبًة. 
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 مصّورة
ٌ

خالصة

 

ُيقّدم الخرب عىل 
املبتدأ وجوباً

إذا كان املبتدأ 
محصوراً

إذا اشتمل 
املبتدأ

 عىل ضمري عائد
 عىل يشء يف 

الخرب

إذا كان الخرب له
 صدر الكالم

إذا كان املبتدأ 
نكرة غري مفيدة 
وليس لها إاّل 

تقّدم الخرب
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نموذٌج إعرابّي

﴾؟)1( ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ
َ
﴿أ

أين: اسم استفهام مبنّي عىل الفتح، واقع يف محّل رفع خرب مقّدم.  -

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

)))  سورة القيامة، اآلية 10.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

اذكر املوجب لتقديم الخرب يف الجمل اآلتية:. 1

املوجب لتقديم الخرب

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� متى هذا الوعد؟

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� لكّل أجل كتاب

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يف عبادتنا نقص

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ما إمام إاّل عيّل

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يف املساجد محاريبها

اجعل الرتاكيب اآلتية أخباراً مقّدمة وجوباً:. 2

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� وراء كّل عظيم

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يف ساحة الوغى

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� للحّق

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يف الفضيلة

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملجالس العلم

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� لصاحب الذنب

أنشئ ثالث جمل مختلفة، يكون الخرب فيها مقّدماً وجوباً عىل املبتدأ:. 3

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

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

.........................................................................................................................
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أعرب الجملتي اآلتيتي:. 4

- متى الفرج؟

- يف اإليجاز بالغة.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� متى:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الفرج:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يف:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اإليجاز:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بالغة:
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يتعرّف إىل الضامئر ومهاّمها. . 1

 يبنّي أنواع الضامئر. . 2

 يكتب نّصاً تطبيقيّاً، مستخدماً ضامئر متنّوعة. . 3

الضمائُر

الدرس الثاني عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

صمُت شهَر رمضاَنترفرُف رايُة النرِص

تصّدقَْن عىل الفقراِءالرايُة ترفرُف عالياً

مَشيا إىل املسجِدزرعُت الرايَة عىل الِقّمِة

تذهبنَي لعيادِة املرىضأنَت زرعَت الرايَة

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

أنَت أحييَت ليلَة القدِرأعيُنَك يف عملِك الذي تُحِسُنه

نحن صلَّيْنا العشاَءيِْن جامعًةاقتَدى الناُس بُخلُقِه

ما حجَّ هذه السنَة إاّل هَووضعُت قالديت يف عنقي

املجاهدوَن هُم الفائزوَنساعَدين عىل حاجتي

املجموعة الخامسة

إيّاك نعبُد

إيّاه تعبدون

إيّاكم يعبدون
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االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

عنّي الفاعل يف الجملة األوىل، مبّيناً نوعه. الفاعل اسم ظاهر، وهو »الراية«.   .(

أين الفاعل يف الجملة الثانية؟ أظاهٌر هو أم مسترت؟ وعالَم يدّل؟ الفاعل ضمري مسترت،   .2

وهو يدّل عىل الغائب. 

هل يجوز أن نقول: الرايُة ترفرُف )هي)؟ ال، ال يجوز.   .3

عنّي الفاعل يف الجملة الثالثة مبّيناً نوعه، أهو ضمري مّتصل أم منفصل؟ وعالَم يدّل؟   .4

التاء، وهي ضمري مّتصل يدّل عىل املتكّلم. 

ما إعراب الضمري املنفصل »أنت« يف الجملة الرابعة؟ وعالَم يدّل؟ هو ضمري منفصل   .5

مبنّي، يف محّل رفع مبتدأ، وهو يدّل عىل املخاطب.

ما هو إعراب الضمري املّتصل »التاء« يف »زرعت«؟ وعالَم تدّل؟ ضمري مّتصل مبنّي، يف   .6

محّل رفع فاعل، وتدّل عىل املخاَطب. 

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

عنّي الضمري املّتصل يف أفعال املجموعة. تاء املتكّلم، نون النسوة، ألف االثنني، ياء املخاطبة.  .(

اذكر محّله من اإلعراب. يف محّل رفع فاعل.  .2

ماذا الحظت؟ لقد جاءت كّلها يف محّل رفع.  .3

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

ما إعراب الضمري املّتصل »الكاف« يف لفظتي »أعينك« و »عملك«؟ يف محّل نصب   .(

مفعول به، ويف محّل جّر باإلضافة. 

نصب  محّل  يف  »خلقه«؟  و  »تحسنه«  لفظتي  يف  »الهاء«  املّتصل  الضمري  إعراب  ما   .2

مفعول به، ويف محّل جّر باإلضافة.



127
لاب ائلم

3. ما إعراب الضمري املّتصل »الياء« يف »عنقي« و »ساعدين«؟ يف محّل جّر باإلضافة، ويف 

محّل نصب مفعول به.

4. ما هام الحالتان اإلعرابّيتان اللتان جمعتا هذه الضامئر؟ حالتا النصب والجّر.

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

ما محّل الضمريين املنفصلني »أنت« و »نحن« من اإلعراب؟ يف محّل رفع مبتدأ.   .(

حّدد فاعل »حّج« يف الجملة الثالثة.  الضمري املنفصل »هو«.   .2

استخرج خرب »املجاهدون« من الجملة األخرية، أنكرٌة هو أم معرفة؟ خربه »الفائزون«،   .3

وهو معرفة. 

بَم ُفِصل بني املبتدأ والخرب؟ ُفصل بالضمري املنفصل »هم«.   .4

ما فائدة هذا الضمري؟ يؤىت به لتمييز الخرب من التابع )النعت)، ويفيد الحرص.   .5

 المجموعِة الخامسة:
َ

 حول
ٌ
هـ.  أسئلة

ممَّ تتألُف الجمل يف هذه املجموعة؟ من فعل وفاعل ومفعول به.   .(

عىل من وقع الفعل يف كّل جملة؟ وما نوعه؟ وقع عىل الضمري املنفصل )إّياك، إّياه، إّياكم).  .2

االستنتاج

الضمري اسٌم جامٌد معرفة، يقوم مقام االسم الظاهر، ويدلُّ عىل متكّلم أو مخاطٍب أو   .(

غائب، نحو: )أنتم) حفظ)تم) دماء الشهداء. 

)نحن) جاهد)نا) يف سبيل)ه) تعاىل.

الضمير نوعان:  .2

ضمريٌ بارز، يُكتُب ويلفُظ يف الجملة، ويقسم إىل: أ. 

منفصل، نحو:  -

)نحُن) عّشاق الشهادة، )أنا) أصوم يف شهر رمضان املبارك، )هي) تقرأ القرآن، )أنت) 

تجاهد يف سبيل الله...
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متّصل:  -

بالفعل، نحو: ُعد)ت) إلينا.

باالسم، تكلّلت جهود)نا) بالنجاح.

بالحرف، اغرتف من)ه) غرفة.

ضمري مسترت، يُفهم من سياق الكالم، وهو يقوم مقام الفاعل أو نائبه، نحو: ب. 

تعاون )هو) مع املجاهدين، سنصيّل )نحن) يف القدس، تسعى )أنت) لرتبية نفسك...

فائدة: نوعا االستتار

يسترت ضمري الغائب جوازاً، ويسترت ضمري املتكلّم واملخاطب وجوباً.

صلة من حيث إعراُبها أنواع:
ّ
الضمائر المت  .3

ضامئر مختّصة بالرفع، وهي: أ. 

تاء املتكلّم: حججُت.  -

تاء املخاطب واملخاطبة: أقبلَت)ِت).  -

ياء املخاطبة: تصلنّي.  -

ألف االثنني: جاهدا.  -

واو الجامعة: رجعوا.  -

نون النسوة: صْمَن.  -

ضامئر مختّصة بالنصب والجّر، وهي: ب. 

ياء املتكلّم: ساعدين والدي.  -

كاف املخاطب واملخاطبة: توّجهت إليَك)ِك) ألساعدَك)ِك) يف عملَك)ِك).  -

هاء الغائب والغائبة: توّجهت إليه)ها) ألساعده)ها) يف عمله)ها).  -
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ضمري يشرتك فيه الرفع والنصب والجّر، وهو: ج. 

نا املتكلّمني: أقبلنا)فاعل) إليك لتزورنا)مفعول به) يف دارنا)مجرور باإلضافة).  -

الضمائر المنفصلة نوعان:  .4

أ. ضامئر الرفع، وتكون يف محّل رفع مبتدأ، نحو: نحن دحرنا االحتالل. أو يف محّل رفع 

فاعل، نحو: ما املنترص إاّل هو. 

، هو، هي، هام،  وعددها اثنا عرش ضمرياً، هي: أنا، نحن، أنَت، أنِت، أنتام، أنتم، أننتَّ

هم، هّن.

إيّاكام،  إيّاِك،  إيّاَك،  إيّانا،  إيّاي،  اثنا عرش ضمرياً، هي:  وعددها  النصب،  ضامئر  ب. 

إيّاكم، إيّاكّن، إيّاه، إيّاها، إيّاهام، إيّاهم، إيّاهّن. 

ضمير الفصل أو ضمير العماد:  .5

 هو ضمري رفع منفصل، يُؤىت به بني املبتدأ والخرب املعرفتني، لتمييز الخرب من التابع. 

وهو يفيد الحرص، وال محّل له من اإلعراب، ويطابق ما قبلُه يف اإلفراد والتثنية والجمع 

والتذكري والتأنيث، نحو: أخوك هو العامل.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

بالحرفباالسم

ضمائر 
رفع

ضمائر 
نصب

ضمير 
الفصل 
ال محّل 
له من 
اإلعراب

ضمائر 
مختّصة 
بالنصب 
والجّر

ياء المتكّلم  
كاف المخاطب  
كاف المخاطبة  
ها الغائب  
ها الغائبة  

أنا – نحن – 
أنَت – أنِت – 
أنتما – أنتم 
– أنتّن – هو 
– هي – هما 
– هم - هّن

إّياي  إّيانا – 
إّياَك – إّياِك – 
إّياكما – إّياكم 
– إّياكّن – إّياه 
– إّياها – إّياهما 
– إّياهم - إّياهّن

بالفعل
ضمائر 
مختّصة 
بالرفع

تاء المتكلم  
تاء المخاطب  
يا المخاطبة  
ألف االثنين  
واو الجماعة  
نون النسوة  

ضمائر 
مشتركة في 

الرفع والنصب 
والجّر 

)نا) 
المتكّلمين

الضمير البارز

منفصل مّتصل
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الضمير 
المستتر

في المضارع للمتكّلم المفرد المثّنى والجمع

في المضارع واألمر للمخاطب المفرد

في الماضي والمضارع، الغائب والغائبة

وجوباً

جوازاً
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نموذٌج إعرابّي

﴿إِيَّاَك َنۡعُبُد﴾)1(
للفعل  مقّدم  به  مفعول  نصب  محّل  يف  الفتح،  عىل  مبنيٌّ  منفصٌل  ضمرٌي  إيّاك:   -

»نعبد«.

نعبُد: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره. وفاعله ضمري   -

مسترت فيه وجوباً، تقديره »نحن«.
)2(﴾ ۡبَتُ

َ
﴿إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ٱۡل

إّن: حرف مشبّه بالفعل، يدخل عىل املبتدأ والخرب، ينصب األّول اسامً له، ويرفع   -

الثاين خرباً له.

الظاهرة عىل آخره، وهو  الفتحة  إّن منصوب، وعالمة نصبه  شانئك: شانئ: اسم   -

مضاف. والكاف ضمري متّصل مبنّي عىل الفتح، يف محّل جّر باإلضافة.

هو: ضمري فصل، مبنّي عىل الفتح، ال محّل له من اإلعراب.  -

األبرت: خرب إّن مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

)))  سورة الفاتحة، اآلية 5.

)2) سورة الكوثر، اآلية 3.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

مّيز الضمري البارز من املسترت يف األفعال اآلتية:. 1

الضمري املسترتالضمري البارز

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� وضعنا

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ارجعي

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� يأكالن

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� يعبدون

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� نسعى

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� اسعوا

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� تركوك

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� قل

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� يولد

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� َقرَْن

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� قّطعَن

اخرت سورة من السور القصار، واستخرج منها الضامئر، وعّي نوعها ومحلّها من اإلعراب:. 2

محّل الضامئر من اإلعرابنوع الضامئرالضامئر
 ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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استخرج الضامئر املنفصلة واملّتصلة من اآليات القرآنّية اآلتية، وحّدد محلّها من اإلعراب:. 3
نَت ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم ﴾)))

َ
﴿ قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َل ِعۡلَم َلَآ إِلَّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ﴾)2)
ُ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

َ
ِٓي أ ﴿ ُهَو ٱلَّ

َوقَاَل  بَۡيَنُهۡمۖ  فََزيَّۡلَنا  َكٓؤُُكۡمۚ  َوُشَ نُتۡم 
َ
أ َمَكنَُكۡم  ُكواْ  ۡشَ

َ
أ ِيَن  لِلَّ َنُقوُل  ُثمَّ  َجِيٗعا  َنُۡشُُهۡم  ﴿َوَيۡوَم 

ا ُكنُتۡم إِيَّانَا َتۡعُبُدوَن ﴾)3) َكٓؤُُهم مَّ ُشَ

الضامئر 

املنفصلة

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الضامئر 

املنفصلة

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)))   سورة البقرة، اآلية 32.

)2)   سورة آل عمران، اآلية 7.

)3)   سورة يونس، اآلية 28.
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الضامئر املّتصلة

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

........ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أعرب الضامئر الواردة فيام يأيت:. 4

َ َوَل ُتُْزوِن ِف َضيِْف ﴾))). ْطَهُر لَُكْم فَاتَُّقوا اللَّ
َ
- ﴿ قَاَل يَا قَوِْم َهُؤَلءِ َبَناِت ُهنَّ أ

- البنات هّن املشفقات.

اإلعرابالضامئر

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

سورة هود، اآلية 78.  (((





137 للمم لافاععن

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يعرّف اسم الفاعل. . 1

الثاليّث وماّم  . 2 الفاعل من  اسم  بناء  كيفيّة  يبنّي   

فوق الثاليّث.

 يقّدم أمثلة متنّوعة السم الفاعل. . 3

اسُم الفاعِل

الدرس الثالث عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

والذيَن هم عن اللّغِو معرضوَنإيّن جاعٌل يف األرِض خليفًة

املُتّقي منطُقه الصواُبالذيَن هم يف صالتِهم خاشعوَن 

املذنُب يستحقُّ العقاَبفالعاِصفاِت عصفاً

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أ. أسئلة

تأّمل الكلامت اآلتية: جاعٌل، خاشعوَن، العاصفات.   .(

ما هي األفعال املشتّقة منها؟ جعَل، خشَع، عصَف، وهي أفعاٌل ثالثّية.   .2

اسم  وُتسّمى  بالفعل،  قام  من  عىل  تدّل  ُتسّمى؟  وماذا  الكلامت؟  هذه  تدّل  عالَم   .3

الفاعل. 

ما هي الصورة التي جاءت عليها هذه الكامت؟ جاءت عىل صورة »فاِعل«، يف عدد   .4

الحروف والشكل. 

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل الكلامت اآلتية: معرضون، املّتقي، املذنب.   .(

ما هي األفعال املشتّقة منها؟ أعرَض، اّتقى، أذنب، وهي أفعاٌل غري ثالثّية.   .2
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اسم  وُتسّمى  بالفعل،  قام  من  عىل  تدّل  ُتسّمى؟  وماذا  الكلامت؟  هذه  تدّل  عالَم   .3

الفاعل. 

4. ما هي الصورة التي جاءت عليها هذه الكامت؟ جاءت هذه الكلامت موازنًة للفظ 

مضارعها، ثّم ُأبدل حرف املضارعة مبيم مضمومة.

االستنتاج

اسم الفاعل هو صيغُة تدّل عىل من يفعل الفعل، نحو: نارِص = الذي نرَص، ُمجاِهد =   .(

الذي جاهَد. 

ُيبنى اسم الفاعل من الثاليّث عىل وزن »فاعل«، نحو:  .2

َف  َع َل   -   َف   ا  ِع  ل

َر  َف  َع   -   َر  ا  ِف  ع

بإبدال حرف املضارعة  الثاليّث عىل وزن مضارعه املعلوم،  الفاعل من غري  ُيبنى اسم   .3

مياًم مضمومة، وكس ما قبل اآلخر، نحو:

اسم الفاعلاملضارع املعلوماملايض

ُمتِقنيُتِقُنأَتَْقَن

ُمتساِمحيتسامُحتساَمَح

ُمستغِفريستغفُراستغفَر
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 مصّورة
ٌ

خالصة

من الثالثّي

على وزن مضارعه على وزن فاعل 
المعلوم بإبدال 

حرف المضارعة ميماً 
مضمومة وكسر ما 

قبل اآلخر

مّما فوق الثالثّي 

وزنه

صيغة تدّل على من يفعل الفعل 

اسم الفاعل



ل  )ج2(142 لاّسي لا وحن

نموذٌج إعرابّي

ُبوَن ﴾))) ْوَلٰٓئَِك ٱلُۡمَقرَّ
ُ
ٰبُِقوَن ١٠ أ ٰبُِقوَن ٱلسَّ ﴿ َوٱلسَّ

والسابقون: الواو عاطفة، السابقون: مبتدأ أّول مرفوع، وعالمة رفعه النون، ألنّه   -

جمع مذكّر سامل.

السابقون: توكيد لألّول، مرفوع، وعالمة رفعه النون، ألنّه جمع مذكّر سامل.  -

أولئك: اسم إشارة مبنّي عىل الكس، يف محّل رفع مبتدأ ثاٍن، والكاف حرف خطاب.  -

املقّربون: خرب »أولئك« مرفوع، وعالمة رفعه النون، ألنّه جمع مذكّر سامل. وجملة   -

»أولئك املقّربون« جملة اسميّة واقعة يف محّل رفع خرب املبتدأ األّول »السابقون«.

)))  سورة الواقعة، اآليتان 11-10.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

صْغ أسامء الفاعل من األفعال اآلتية، وضع خمسًة منها يف جمل مفيدة:. 1

أيقظهدىكرّمنادىارتىضوعداستقامأجرمالفعل

اسم 

الفاعل
........................................................

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - (

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 2

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 3

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 4

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 5
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استخرج اسم الفاعل من اآليات القرآنّية اآلتية، مبّيناً فعله ووزنه:. 2

ِٰدقُوَن﴾))) ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلصَّ
ُ
﴿أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن﴾)2)
ُ
﴿َفَمن َثُقلَۡت َمَوٰزِيُنُهۥ فَأ

وَن﴾)3) نُفَسُهۡم ِف َجَهنََّم َخِٰلُ
َ
ٓواْ أ ِيَن َخِسُ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ۡت َمَوٰزِيُنُهۥ فَأ ﴿َوَمۡن َخفَّ

ِ إَِلًٰها َءاَخَر َل بُۡرَهَٰن َلُۥ بِهِۦ فَإِنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّبِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َل ُيۡفلُِح ٱۡلَكٰفُِروَن﴾)4) ﴿َوَمن يَۡدُع َمَع ٱللَّ

وزنهفعلهاسم الفاعل

)))   سورة الحرش، اآلية 8.

)2)   سورة املؤمنون، اآلية 102.

)3)   سورة املؤمنون، اآلية 103.

)4)   سورة املؤمنون، اآلية 117.
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أعرب العبارتي اآلتيتي:. 3
﴿بَّشِِ ٱلُۡمۡحِسنَِي﴾)2)   

ِٰحَِي﴾))) نَت َخۡيُ ٱلرَّ
َ
- ﴿أ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أْنَت:

: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َخرْيُ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الرَّاِحِمني:

: ِ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َبرشِّ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اْلُمْحِسِننَي:

)))   سورة املؤمنون، اآلية 109.

)2)   سورة الحج، اآلية 37.
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يعرّف اسم املفعول. . 1

الثاليّث وماّم  . 2 املفعول من  اسم  بناء  كيفيّة  يبنّي 

فوق الثاليّث.

يقّدم أمثلة متنّوعة السم املفعول. . 3

اسُم المفعوِل

الدرس الرابع عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

واملُرَساَلِت ُعرْفاًدعوُة املسلِم املظلوِم مستجابٌة

َمالَُك، إّما مرحوٌم به، وإّما ُمعاقٌَب عليهما مّنا إاّل مقتوٌل شهيٌد

الكالُم الطيُّب ُمستْحَسٌنمنصوٌر َمْن نرَص عليّاً

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

تأّمل الكلامت اآلتية: املظلوم، مقتول، منصور.   .(

ما هي األفعال املشتّقة منها؟ ُظِلَم، ُقِتل، ُنرِص، وهي أفعاٌل ثالثّية مبنّية للمجهول.   .2

عالَم تدّل هذه الكلامت؟ وماذا ُتسّمى؟ تدّل عىل َمْن وقَع عليه الفعل، وُتسّمى اسم املفعول.  .3

ما هي الصورة التي جاءت عليها هذه الكلامت؟ جاءت عىل صورة »مفعول«، يف عدد   .4

الحروف والشكل. 

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل الكلامت اآلتية: امُلرساَلت، ُمعاَقب، ُمستحَسن.   .(

ما هي األفعال املشتّقة منها؟ ُأرِسَل، عوِقَب، ُاسُتحِسَن، وهي أفعاٌل غري ثالثّية، مبنّية   .2

للمجهول. 
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عالَم تدّل هذه الكلامت؟ وماذا ُتسّمى؟ تدّل عىل من وقع عليه الفعل، وُتسّمى اسم   .3

املفعول. 

ما هي الصورة التي جاءت عليها هذه الكامت؟ جاءت موازنًة لفعلها املضارع املجهول،   .4

بإبدال حرف املضارعة مياًم مضمومة. 

االستنتاج

اسم املفعول هو صيغُة تدّل عىل ما يقع عليه الفعل، نحو:  .(

، ُمكرَّم = الذي كُرَِّم. منصور = الذي نرُِصَ

ُيبنى اسم املفعول من الثاليّث عىل وزن »مفعول«، نحو:  .2

ُف  ِع  َل  -  َم   ْف  ُع  ْو  ل

ُر  ِف  َع  -  َم ْر ُف  و ْ ع

ُيبنى اسم املفعول من غري الثاليّث عىل وزن مضارعه املجهول، بإبدال حرف املضارعة   .3

مياًم مضمومة، نحو:

اسم الفاعلاملضارع املجهولاملايض

ُمتَقنيُتَقُنأَتَْقَن

َم عليه م عليهترحَّ م عليه يرُتحَّ ُمرتحَّ

ُمستغَفريُستغَفُراستغفَر

فائدة: األفعال التي ُيبنى منها اسم املفعول

يُبنى اسم املفعول من األفعال املتعّدية، إّما بنفسها وإّما بالحرف، نحو:

أسقَط املقاومون خطّة العدّو، فخطّة العدّو ُمسقطٌَة.

انترصْنا عىل عدّونا، فالعدوُّ ُمنترَصٌ عليه.

أمرُت باملعروف، فاملعروف مأمور به.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

وزنه

عىل وزن مضارعه 

املجهول، بإبدال 

حرف املضارعة ميامً 

مضمومة

ماّم فوق الثاليّث

عىل وزن مفعول

من الثاليّث

صيغة تدّل على من يقع 
عليه الفعل

اسم املفعول
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نموذٌج إعرابّي

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن﴾)))
َ
﴿أ

والخرب،  املبتدأ  بالفعل، تدخل عىل  إّن: حرف مشبّه  استفهام.  الهمزة حرف  أئّنا:   -

تنصب األّول اسامً لها، وترفع الثاين خرباً لها. و)نا): ضمري متّصل مبنّي عىل السكون، 

يف محّل نصب اسم »إّن«.

ملبعوثون: الاّلم الم املزحلقة. مبعوثون: خرب »إّن« مرفوع، وعالمة رفعه الواو، ألنّه   -

جمع مذكّر سامل.

)))   سورة اإلرساء، اآلية 49.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

صغ أسامء املفعول من األفعال اآلتية، وضع خمسًة منها يف جمل مفيدة:. 1

أجرم، استهزأ، وعد، ارتىض، نادى، كرّم، هدى، أيقظ.

أيقظهدىكرّمنادىارتىضارتىضاستهزأأجرمالفعل

اسم 

املفعول
........................................................

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ - (

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ - 2

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ - 3

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ - 4

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ - 5

حّول كّل فعل من األفعال املبنّية للمجهول، وهو يف جملته، إىل اسم مفعول:. 2

���������������������������������������������������������������������������������� هذا املوقع هوجم من ِقبل األعداء

إّنهم مجاهدون ُحفظت أسامؤهم 

يف الذاكرة الشعبّية
 ����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������� هذا الرجل ُحمدت صفاته
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استخرج اسم املفعول من اآليات القرآنّية اآلتية، مبّيناً فعله ووزنه:. 3

يّيُِكُم ٱلَۡمۡفُتوُن﴾))).
َ
﴿بِأ

ۡمُدوٖد ٣٠  نُضوٖد ٢٩ َوِظّلٖ مَّ ُۡضوٖد ٢٨ َوَطۡلٖح مَّ ۡصَحُٰب ٱۡلَِمِي ٢٧ ِف ِسۡدرٖ مَّ
َ
ۡصَحُٰب ٱۡلَِمِي َمآ أ

َ
﴿َوأ

ۡرفُوَعٍة﴾)2). ۡسُكوٖب ٣١ َوَفِٰكَهةٖ َكثَِيةٖ ٣٢ لَّ َمۡقُطوَعةٖ َوَل َمۡمُنوَعةٖ ٣٣ َوفُُرٖش مَّ َوَمآءٖ مَّ
وزنهفعلهاسم املفعول

أعرب العبارتي اآلتيتي:. 4

ُروَن﴾)4). ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمَطهَّ ُه - ﴿لَّ َيَمسُّ - ﴿إِنَّا لَُمۡغَرُموَن﴾)3).   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� إِنَّا:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� لَُمغرَُموَن:

: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الَّ

ُه: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مَيَسُّ

: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� إاِلَّ

ُروَن: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٱمُلَطهَّ

)))   سورة القلم، اآلية 6.

)2)   سورة الواقعة، اآليات 27 ـ 34.

)3)   سورة الواقعة، اآلية 66.

)4)   سورة الواقعة، اآلية 79.
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

الدرس الخامس عشر

الصفُة المشّبهُة باسِم 

الفاعِل

يعرّف الصفة املشبّهة. . 1

يعلم كيف تُبنى الصفة املشبّهة. . 2

مييّز بني الصفة املشبّهة واسمي الفاعل واملفعول  . 3

حني تأيت عىل وزنيهام.

يقّدم أمثلًة للصفة املشبّهة بأوزان مختلفة. . 4





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

الخارُس حزٌِناملؤمُن حَسُن الوجِه

املنترُص فِرٌحاملجاهُد كريُم النفِس

قلُب الكافِر أعمىاملقاوُم شجاٌع

وجُه العاِمل أسمُرالنبيُل َشْهٌم

الحسنُي عطشاُنالعميُل جباٌن

املجموعة الثالثة

املؤمُن طاهُر القلِب صادُق اللّساِن

املجاهُد محموُد الصفاِت

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

تأّمل الكلامت اآلتية: حسن، كريم، شجاع، شهم، جبان.   .(

عالَم تدّل هذه الصفات؟ تدّل عىل ذات اّتصفت بالفعل عىل وجه الثبوت ال الحدوث.  .2

ماذا ُتسّمى هذه الصفات؟ ُتسّمى الصفة املشّبهة باسم الفاعل.   .3
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ما هي األفعال املشتّقة منها؟ حُسن، كرُم، شُجع، شُهم، جنُب، وجميعها أفعاٌل الزمة.  .4

ما هو باب هذه األفعال؟ باب كرُم )يكرُم)، مضموم العني يف املايض واملضارع.   .5

ما هي األوزان التي جاءت عليها هذه الصفات؟ َفَعل، فعيل، ُفَعال، َفْعل، َفَعال.   .6

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل الكلامت اآلتية: حزٌِن، فِرٌح، أعمى، أسمر، عطشان.   .(

ما هي األفعال املشتّقة منها؟ حزَِن، فِرَح، عِمَي، سِمَر، عِطش.   .2

مفتوحٌة يف  املايض،  عينه مكسورة يف  )يفَرُح)،  فِرح  باب  األفعال؟  باب هذه  ما هو   .3

املضارع. 

ما هي األوزان التي جاءت عليها هذه الصفات؟ فِعٌل )َفِعَلة)، أفعل )َفْعاَلء)، فعالن   .4

)َفْعىَل). 

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
ج. أسئلة

تأّمل الكلامت اآلتية: طاهر، صادق، محمود.   .(

ما هو وزنها؟ جاءت عىل وزن »فاعل«، و »مفعول«.   .2

هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول؟ وملاذا؟ ال، هي صفات مشّبهة؛ ألّنها تدّل عىل حالة   .3

ثابتة، ال عىل حدوث. 

االستنتاج

الصفة املشّبهة باسم الفاعل هي صيغٌة مشتّقة من الفعل الثاليّث الالزم، مبعنى اسم   .(

الفاعل، غري أّنها ال تدّل عىل حدث قام به الفاعل، بل عىل حالة ثابتة فيه، نحو:

وجٌه حسن: »َحَسٌن«، هي صفة مشبّهة تدّل عىل حالة ثابتة للوجه.

ُتبنى الصفة املشّبهة من الفعل الثاليّث سامعاً عىل أوزان شّتى، وتأيت غالباً:  .2

من باب كرَُم عىل أوزان، أشهرها: فعيٌل، وفَْعٌل، وفُعاٌل، وفََعاٌل، وفََعٌل، وفُْعٌل.  -

من باب فِرح عىل ثالثة أوزان:  -
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فَِعل: يف ما دّل عىل ُحزٍْن أو فََرٍح، واملؤنّث منه عىل فَِعلَة.  أ. 

أفعل: يف ما دّل عىل عيٍب أو ِحليٍة أو لوٍن، واملؤنّث منه عىل فعالء.  ب. 

فَْعالن: يف ما دّل عىل ُخلُوٍّ أو امتالء، واملؤنّث منه عىل فْعىل.  ج. 

قد تأيت الصفة املشّبهة عىل وزيَنْ »اسم الفاعل« و »اسم املفعول«، فإْن كانت الكلمة   .3

دالًة عىل ثبوت فهي صفة مشّبهة، وإْن دّلت عىل حدوث فهي اسم فاعل أو مفعول، 

بحسب وزنها. 

فائدة: الصفة املشّبهة من غري الثاليّث

تُبنى الصفة املشبّهة من غري الثاليّث عىل صيغة اسم الفاعل، نحو:

اعتدَل - يعتِدُل - ُمعتِدل
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ٌ
 مصّورة

ٌ
خالصة

أشهر 

أوزانها

ال تدّل عىل 
حدث، بل عىل 
حالة ثابتة يف 

الفاعل

صيغة 
مشتّقة من 
الفعل الثاليّث 
الاّلزم مبعنى 
اسم الفاعل

تُبنى من 
غري الثاليّث 

عىل صيغة اسم 
الفاعل

تُبنى من 
الفعل الثاليّث 

سامعاً

الصفة 

املشّبهة باسم 

الفاعل 

تأيت عىل وزيَنْ فاعل 

ومفعول إذا دلّت 

عىل ثبوت

من باب فِرح

فَِعل

 أفعل )فعالء)
  فْعالن )فَعىل)

من باب كرُم

فعيٌل

فَْعٌل

فَُعاٌل

فََعاٌل

فََعٌل

فُْعٌل
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نموذٌج إعرابّي

ۡلِقَ إَِلَّ كَِتٰٞب َكرِيٌم ﴾)))
ُ
﴿ أ

أُلقي: فعل ماٍض مبنّي للمجهول، وعالمة بنائه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -

إيّل: إىل حرف جّر، والياء ضمري متّصل مبنّي عىل الفتح، يف محّل جّر بحرف الجّر،   -

والجاّر واملجرور متعلّقان بالفعل »أُلقي«.

كتاٌب: نائب فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره، والثانية للتنوين.  -

والثانية  آخره،  عىل  الظاهرة  الضّمة  رفعه  وعالمة  مرفوع،  »كتاب«  نعت  كريٌم:   -

للتنوين.

)))   سورة النمل، اآلية 29.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

هاِت الصفة املشّبهة من كّل فعل من األفعال اآلتية، وضع خمساً منها يف جمل مفيدة:. 1

سخا، تكرّب، رُشق، ضاق، انشّق، شِهد، سُهل، ظِمئ، ساد.

سادظِمئسُهلشِهدانشّقضاقتكرّبسخاالفعل

الصفة 

املشّبهة
........................................................

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - (

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 2

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 3

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 4

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 5

هاِت الفعل املايض واملضارع للصفات املشّبهة اآلتية، مبّيناً بابه:. 2

أشقر، بشع، بليد، طويل، أحور، آِسن، مآلن.

مآلنآِسنأحورطويلبشعأشقرالصفة املشّبهة

..........................................الفعل املايض

..........................................الفعل املضارع

..........................................بابه
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ضع مكان املصدر صفة مشّبهة:. 3

اطمئنان  الخطيب،  فصاحة  القلب،  طهر  اليتيم،  حزن  املبتىَل،  صرب  الشاهد،  صدق 

املجاهد.

املصدر
صدق 

الشاهد

صرب 

املبتىَل

حزن 

اليتيم

طهر 

القلب

فصاحة 

الخطيب

اطمئنان 

املجاهد

الصفة 

املشّبهة
............................................................
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لا عقام

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يعرّف املصدر. . 1

 يرشح معنى كون املصادر الثالثيّة غري قياسيّة. . 2

والخامسيّة  . 3 الرباعيّة  املصادر  أقيسة  يبنّي 

والسادسيّة.

المصدُر

الدرس السادس عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

ً أكرمُت املجاهَد إكراماًنرَص اللُه املسلمنَي نرصاً عزيزا

هّذبُت نفيس تهذيباًسجدُت سجوَد الخاشعني

عاقَب املذنَب عقاباً أو ُمعاقبًةفِهمُت املوعظَة فْهامً جيّداً

طأمَن الحاكُم شعبَه طأمنًةخَفقِت الرايُة َخفقاناً

وسوَس الشيطاُن وسوسًة أو ِوسواساً

املجموعة الثالثة

ً اشتّدت األزمُة اشتدادا

انكَس القيُد انكساراً

اطأمنَّ املجاهدوَن اطمئناناً

استغفَر العبُد استغفاراً

مِت املقاومُة تقّدماً تقدَّ

تقاتَل األعداُء تقاتالً
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االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

تأّمل الكلامت اآلتية: نرص، سجود، فهم، خفقان.   .(

عالَم تدّل هذه الكلامت؟ هي أسامء تدّل عىل حدث مجرّد من الزمان.   .2

، سَجَد، فِهَم، خَفَق، وهي أفعال ثالثّية.  ما هي أفعالها؟ وما هو نوعها؟ نرَصَ  .3

ماذا ُيسّمى هذا االسم؟ ُيسّمى مصدراً.   .4

كيف ُيبنى املصدر من الثاليّث؟ يأيت عىل أوزان كثرية، ُتعرف سامعّياً من كتب الّلغة.   .5

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل األسامء األخرية يف أمثلة املجموعة، ما هي؟ كّلها مصادر.   .(

ما هو نوع األفعال املشتّقة منها؟ جميع أفعالها رباعّية.   .2

كيف ُيبنى املصدر من الفعل الرباعّي؟ هي قياسّية، وتختلف أوزانها باختالف صيغة   .3

كان  وإن  َفعللًة،  َفْعَلَل  مفاعلة،  أو  ِفعال  َفاَعَل  تفعيل،  َل  َفعَّ إفعال،  )أَْفَعَل  الفعل، 

ُمضّعفاً فيجوز فيه ِفعالل أيضاً). 

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
ج. أسئلة

تأّمل األسامء األخرية يف أمثلة املجموعة، ما هي؟ كّلها مصادر.   .(

ما هو نوع األفعال املشتّقة منها؟ هي مصادر لألفعال الخامسّية والسداسّية.   .2

بَم تبدأ هذه املصادر؟ وما هو الفعل الذي توازنه؟ جميعها تبدأ بهمزة وصل أو تاء   .3

زائدة، وهي توازن الفعل املايض )استغفر استغفاراً، تقّدم تقّدماً...). 

كيف ُتبنى املصادر من الخاميّس والسدايّس إذاً؟  .4

إن كانت مبدوءة بهمزة وصل، جاءت عىل وزن املايض مع كس ثالثه وزيادة ألف   -

قبل آخره.

وإن كانت مبدوءة بتاء زائدة، جاءت عىل وزن املايض، مع ضّم ما قبل اآلخر.  -
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االستنتاج

املصدر هو ما دّل عىل حالة أو حدث مجرّد من الزمان، نحو: صوم )صام)، تسليم )سّلم).  .(

إّن مصادر األفعال الثالثّية كثرية، وهي ال ُتعرُف إاّل بالَسامع والرجوع إىل كتب الّلغة،   .2

)، قعود )َقعَد)، صياغة )صاغ)، إباء )أب)، خفقان )خفق)...  نحو: نرٌص )نرَصَ

إّن مصادر األفعال الرباعّية قياسّية، وتختلف أوزانها باختالف صيغ أفعالها:  .3

أفعَل )أكرم) - إفعال )إكرام).  -

فّعل )جّهز) - تفعيل )تجهيز).  -

فاعل )جاهد) - ِفعال )جهاد)، وُمفاعلة )مجاهدة).  -

فْعلََل )دحرج) - فعللة )دحرجة)، وإْن كان ُمضّعفاً فيجوز يف مصدره ِفعالل )زلزل  زلزال).  -

إّن مصادر األفعال الخامسّية والسداسّية هي قياسّية أيضاً، وتأيت عىل وزنني:  .4

إن كانت مبدوءة بهمزة وصل، جاءت عىل وزن املايض، مع كس ثالثه وزيادة ألف   -

قبل آخره، نحو: استكشف - اس )ِت) ك ش )ا) ف - اسِتكشاف.

وإن كانت مبدوءة بتاء زائدة، جاءت عىل وزن املايض، مع ضّم ما قبل اآلخر، نحو:   -

تقهقَر - ت ق  )ُق) ر - تقهُقر.

فوائد: 

ألفاً، نحو: أحال وأهان،  إفعال)، وكانت عينه   - )أفعل  الفعل عىل وزن  إذا كان   .(

ُحِذفت ألف اإلفعال من مصدره، وُعّوض منها تاء يف آخره، فُيقال: إحالة وإهانة.

إذا كان الفعل عىل وزن )فّعل - تفعيل)، وكانت المه ألفاً، نحو: وّص، غّذى، ُحِذفت   .2

ياء التفعيل من املصدر، وُعوِّض منها تاء يف آخره، فُيقال: توصية وتغذية. 

إذا كان الفعل عىل وزن )استفعل   استفعال)، وكانت عينه ألفاً، ُحِذفت ألف االستفعال   .3

من مصدره، وُعوِّض عنها تاء يف آخره، نحو: استعان استعانة، استخار استخارة. 

إذا كان الفعل عىل وزن )تفّعل تفّعل أو تفاَعل تفاُعل)، وكانت المه ألفاً، ُقِلبت   .4

ياًء يف املصدر وُكِس ما قبلها، نحو: تغّذى تغّذياً، تفان تفانياً. 
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 مصّورة
ٌ

خالصة

 أفعل      إفعال

 فّعل       تفعيل

فاعل       ِفعال ومفاعلة

فْعلََل       فَْعلَلَة أو ِفعالل     

من املضّعف

يأيت عىل وزن املايض 

مع كس ثالثه 

وزيادة ألف قبل 

آخره

يأيت عىل وزن املايض 

مع ضّم ما قبل 

اآلخر

املبدوء بهمزة وصل املبدوء بتاء زائدة

حدث مجرّد 

من الزمان

من الرباعّي

من الخاميّس 

والسدايّس
من الثاليّث سامعّي

املصدر



171
لا عقام

نموذٌج إعرابّي

﴿ فَٱصرِب َصرٗبا َجِيًل﴾)))
مسترت  ضمري  والفاعل  آخره،  عىل  الظاهرة  السكون  عىل  مبنّي  أمر،  فعل  اصرب:   -

وجوباً، تقديره »أنت«.

الفتحة الظاهرة عىل آخره، والثانية  صرباً: مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه   -

للتنوين.

الظاهرة عىل آخره، والثانية  الفتحة  جميالً: نعت )صرباً) منصوب، وعالمة نصبه   -

للتنوين.

)))   سورة املعارج، اآلية 5.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

اذكر مصادر األفعال اآلتية، مبّيناً وزنها:. 1

انبهر،  اختلق،  جلس،  طّهر،  صاغ،  اكتسب،  زلزل،  اطأمّن،  فاخر،  عُذب،  نّفذ،  كتب، 

اشتهر، استعلم.

وزن املصدرمصدر الفعلالفعل

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� كتب

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� نّفذ

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� عُذب

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� فاخر

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� اطأمّن

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� زلزل

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� اكتسب

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� صاغ

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� طّهر

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� جلس

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� اختلق

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� انبهر

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� اشتهر

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� استعلم
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استبدل باملصادر اآلتية فعالً ماضياً، وضعه مكان املصدر يف الرتكيب:. 2

الفعل املايضاملصدر

�������������������������������������������������������������������������������� نداء املؤّذن

�������������������������������������������������������������������������������� خرير املاء

�������������������������������������������������������������������������������� تغريد الطائر

�������������������������������������������������������������������������������� تحليق الطائرة

�������������������������������������������������������������������������������� زغردة الجراح

�������������������������������������������������������������������������������� إقامة الصالة

�������������������������������������������������������������������������������� استغفار املؤمن

�������������������������������������������������������������������������������� توبة املذنب

�������������������������������������������������������������������������������� مقاومة األعداء

�������������������������������������������������������������������������������� تدريب الشباب

أعرب:. 3

ۡوَلٰدِۖ﴾
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُرۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُٞر ِف ٱۡل َما ٱۡلََيٰوةُ ٱلُّ نَّ

َ
﴿أ

َا: أَنَّ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ٱلَحَيٰوُة:

نَيا: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ٱلدُّ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������لَِعٌب:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������َولَهٌو:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������َوِزيَنٌة:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������َوَتَفاُخٌر:
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������َبيَنُكم:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������َوَتَكاُثٌر:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يِف:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ٱألَمَواِل:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وَٱألَواَلِد:



175  لاتفبوعن
م

أفعع

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يعرّف أفعل التفضيل. . 1

أفعل  . 2 منه  يُصاغ  الذي  الفعل  رشوط  يعّدد   

التفضيل.

 يبنّي كيفيّة صياغة أفعل التفضيل من األفعال  . 3

التي يختّل فيها بعض الرشوط.

أفعل  . 4 منها  يُصاغ  أن  ميكن  ال  أفعاالً  يعطي   

التفضيل.

أفعُل التفضيِل

الدرس السابع عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

األنبياُء أعظُم ابتالًء من سائِر الناساملجاهُد أكرُم من القاعِد

كاَن الحجُر األسوُد أَشدَّ بياضاً من الثلِجاملفتخُر بنفِسِه أرشُف من املتفخِر بأبيه

زينُة البواطِن أجمُل من زينِة الظواهِر

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

تأّمل الكلامت اآلتية: أكرم، أرشف، أجمل، ما هو وزنها؟ جاءت عىل وزن أفعل.   .(

عالَم تدلُّ كّل كلمة منها؟ تدّل عىل أّن شيئني اشرتكا يف صفة، وزاد أحدهام عىل اآلخر.  .2

ماذا ُتسّمى هذه الصفات؟ ُتسّمى أفعل التفضيل.   .3

ما هي أفعالها؟ كرُم، رُشف، جُمل.   .4

أم مجهولة؟  أمعلومة هي  مترّصفة؟  أم  أجامدٌة هي  األفعال؟  أحرف هذه  كم عدد   .5

أمثبتة هي أم منفّية؟ أتاّمة هي أم ناقصة؟ هل هي قابلة للتفاوت واملفاضلة؟

، مثبٍت، مبنيٍّ للمعلوم، مترّصف،  ممَّ ُيبنى أفعل التفضيل إذاً؟ ُيبنى من فعٍل، ثاليثٍّ، تامٍّ  .6

ليس الوصف منه عىل )أفعل)، قابل للتفاوت. 



ل  )ج2(178 لاّسي لا وحن

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل هاتني الكلمتني: ابتالًء، بياضاً، ما هو نوعهام؟ هام مصدران.   .(

بَم اسُتعني حّتى ُيتوّصل إىل املفاضلة؟ اسُتعني بـ )أعظم) و)أشّد).   .2

)ابتىل)، و)بياض)  الثاليّث  )ابتالء) مصدر لفعل فوق  ُيفاضل بهام مبارشًة؟ ألّن  لَِم مل   .3

مصدر لفعل داّل عىل لون.

االستنتاج

أفعل التفضيل، أو اسم التفضيل، هو اسم مصوٌغ عىل وزن »أفعل«، يؤىت به للداللة عىل   .(

اشرتاك شيئني يف صفة واحدة، بزيادة أحدهام عىل اآلخر، نحو: الفتنة أشّد من القتل.

، مثبٍت، مبنيٍّ للمعلوم، مترّصف، ليس الوصف  ُيصاغ أفعل التفضيل من فعٍل، ثاليثٍّ، تامٍّ  .2

منه عىل )أفعل)، قابل للتفاوت، نحو:

فعَل: أفعل  -

كرَُم: أكرم  -

عاقب: ال يُصاغ منه أفعل التفضيل، لكونه فعالً رباعيّاً.  -

كان: ال يُصاغ منه أفعل التفضيل، لكونه فعالً ناقصاً.  -

مل يسَع: ال يُصاغ منه أفعل التفضيل، لكونه فعالً منفيّاً غري مثبت.  -

ُعلِم: ال يُصاغ منه أفعل التفضيل، لكونه مبنيّاً للمجهول.  -

عِور: ال يُصاغ منه أفعل التفضيل، لكون الوصف منه )أعور) عىل وزن )أفعل).  -

مات: ال يُصاغ منه أفعل التفضيل، لكونه فعالً غري قابل للتفاوت واملفاضلة.  -

فائدة: الفعل الداّل عىل لون أو عيب أو حلية

ال يُصاغ أفعل التفضيل من الفعل الثاليّث املعلوم الداّل عىل لون أو عيب أو حلية؛ 

ألّن وزن »أفعل« يف هذه األفعال هو وزن الصفة املشبّهة، نحو: حِمر - أحمر، عرج 

- أعرج، َهِيَف - أهيف.
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ُيصاُغ أفعل التفضيل من الفعل غري الثاليّث، ومن الفعل الداّل عىل لون أو عيب أو حلية،   .3

مسبوقاً  التمييز،  عىل  منصوباً  الفعل  هذا  نأيت مبصدر  بأن  وذلك  مبارشة؛  غري   بطريقة 

بـِ »أكرث« أو »أشّد« أو »أعظم« ونحوها، نحو: قلُب الظامل أشدُّ سواداً من الّليل.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

من 
الثالثّي على 
وزن »أفعل«، 

من فعل تاّم، مثبت، 
مبنّي للمعلوم، 
متصرّف، ليس 

الوصف منه على 
وزن أفعل، قابل 

للتفاوت

مّما فوق الثالثّي 
ومن األفعال التي 
تدّل على لون أو 

عيب أو حلية، بإضافة 
لفظ تفضيل إلى 

مصدره 

صياغته  أفعل التفضيل اسم مصوغ على وزن 
»أفعل« للداللة على اشتراك 
شيئين في صفة واحدة، 
بزيادة أحدهما على اآلخر
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نموذٌج إعرابّي

)املؤمُن القوّي أفضل من املؤمن الضعيف(

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

القوّي: نعت لـ »املؤمن« مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

أفضُل: خرب »املؤمن«، مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره.  -

من: حرف جّر.  -

املؤمن: اسم مجرور بحرف الجّر، وعالمة جّر الكسة الظاهرة عىل آخره. والجاّر   -

واملجرور متعلّقان بالخرب »أفضل«.

الضعيف: نعت لـ »املؤمن« مجرور، وعالمة جّر الكسة الظاهرة عىل آخره.  -
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

هاِت أفعل التفضيل من األفعال اآلتية، وضع خمسًة منها يف جمل مفيدة:. 1

، حزن، جُمل. جار، أهمل، اتّسع، علِم، جفا، تأّخر، حنَّ

جُملحزنحنَّتأّخرجفاعِلماّتسعأهملجارالفعل

أفعل 

التفضيل
...............................................................

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - (

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 2

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 3

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 4

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - 5

استخرج أفعل التفضيل من الجمل اآلتية، ثّم رّده إىل الفعل الذي أُخذ منه:. 2

َشدُّ قَْسَوةً﴾
َ
ْو أ

َ
﴿ُثمَّ قََسْت قُلُوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك فَِهَ َكْلَِجاَرةِ أ

أعظم العبادة أجرا أخفاها.

أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة.

الكرام أصرب أنفسا.

الفعل الذي أُخذ منهأفعل التفضيل
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الفعل الذي أُخذ منهأفعل التفضيل
 ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������
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هاِت خمسة أفعال ماضية مختلفة، ال يُشتّق منها أفعل التفضيل، واذكر السبب:. 3

السببأفعال ماضية ال ُيشّتق منها أفعل التفضيل
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أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

 يعرّف اسَمي الزمان واملكان واسم اآللة. . 1

يبنّي كيفيّة بنائها من الثاليّث وماّم فوق الثاليّث. . 2

 يكتب نّصاً يستخدم فيه اسَمي الزمان واملكان  . 3

واسم اآللة.

اسما الزماِن والمكاِن 

واسُم اآللِة

الدرس الثامن عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

مجلُِس الغيبِة مذموٌممرَمى نرياِن املجاهديَن محّدٌد

آُل محّمٍد P موِضُع الرسالِةمنَحُر الرضيعِ ينزُف دماً

مّكُة املكرَّمُة مهِبُط الوحِيمدَخُل كربالَء مزدحٌم

ينتهي وقُت صالِة الفجِر مبرشِِق الشمِس

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

تناوَل الجرّاُح املرِْشََطاملُصىلَّ يِعجُّ باملصلنَّي

البكاُء ِمفتاُح الرحمِةاملُستشفى يستقبُل الجرحى

ُ خاصٌّ بالعائالِت املِلَعقُة ِمَن اآلنيةاملتنّز

االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

تأّمل الكلامت اآلتية: مرمى، منحر، مدخل.   .(

ما هي األفعال املشتّقة منها؟ رمى )يرمي)، نَحر )ينَحُر)، دَخل )يدُخل)، وهي أفعاٌل ثالثّية.  .2

عالَم تدّل هذه الكلامت؟ وماذا ُتسّمى؟ تدّل عىل مكان وقوع الفعل، وُتسّمى اسم مكان.  .3
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ما هو وزن هذه الكلامت؟ وما هي األفعال التي صيغ منها؟ وزنها »َمفَعل«، وقد صيغ من   .4

الفعل الناقص، ومن الفعل املضموم العني يف املضارع، والفعل املفتوح العني يف املضارع.

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

تأّمل الكلامت اآلتية: مجِلس، موِضع، مهِبط، مرشِق.   .(

)يهِبُط)، رشق  هبط  )يَضُع)،  وضع  )يجِلس)،  جلس  منها؟  املشتّقة  األفعال  هي  ما   .2

)ُيرشِق).

عالَم تدّل هذه الكلامت؟ وماذا ُتسّمى؟ تدّل عىل مكان وقوع الفعل، وتسّمى اسم   .3

مكان؛ أّما الكلمة األخرية )مرِشق)، فتدّل عىل زمن وقوع الفعل، وتسّمى اسم زمان.

ما وزن هذه الكلامت؟ وما هي األفعال التي صيغ منها؟ وزنها »َمْفِعل«، وقد صيغ من   .4

الفعل املثال، ومن الفعل املكسور العني يف املضارع. 

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

 . تأّمل الكلامت اآلتية: املصىّل، املستشفى، املتنّز  .(

وخامسّية  رباعّية  أفعاٌل  وهي   ، تنّز استشفى،  صىّل،  منها؟  املشتّقة  األفعال  هي  ما   .2

وسداسّية.

عالَم تدّل هذه الكلامت؟ وماذا ُتسّمى؟ تدّل عىل مكان وقوع الفعل، وُتسّمى اسم   .3

مكان.

ما هو وزن هذه الكلامت؟ وما هي األفعال التي صيغ منها؟ صيغت هذه الكلامت   .4

عىل وزن اسم املفعول ماّم فوق الثاليّث، وأفعالها فوق الثاليّث. 

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

تأّمل الكلامت اآلتية: ِمرشَط، ِمْفَتاح، ِمْلَعقة.   .(

ما هي األفعال املشتّقة منها؟ رَشَط، َفَتَح، لِعَق، وهي أفعال ثالثّية متعّدية.   .2

عالَم تدّل هذه الكلامت؟ وماذا ُتسّمى؟ تدّل عىل آلة الفعل، وُتسّمى اسم آلة.   .3

ما هو وزن هذه الكلامت؟ ِمْفَعل، ِمْفَعال، ِمْفَعَلة.  .4
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االستنتاج

اسم املكان هو صيغٌة تدّل عىل موضع وقوع الفعل، نحو: مطبخ، مصنع.   .(

اسم الزمان هو صيغٌة تدّل عىل وقت وقوع الفعل، نحو: مرشِق.   .2

ُيبنى اسُم الزمان واملكان من الفعل الثاليّث عىل وزن:  .3

َمْفَعل:  -

يف املضموم العني يف املضارع، نحو: نظََر  ينظُر   َمْنظَر.

يف املفتوح العني يف املضارع، نحو: صنَع   يصَنع   َمْصَنع.

يف الفعل الناقص، نحو: لها   يلهو   َملَْهى.

َمْفِعل:  -

يف املكسور العني يف املضارع، نحو: رضَب   يرِضُب   َمرْضِب.

يف الفعل املثال، نحو: وقَف   يَِقُف   َمْوِقف.

ُيبنى اسام املكان والزمان ماّم فوق الثاليّث عىل وزن اسم املفعول؛ أي عىل وزن املضارع   .4

املجهول بإبدال حرف املضارعة مياًم مضمومة، نحو:

صىّل   يُصيّل   يُصىلَّ   ُمَصىلَّ

اسم اآللة هو صيغة تدّل عىل أداة العمل، نحو: ِمغسلة، ِمحراث، ِمقّص.   .5

ُيبنى اسم اآللة من الفعل الثاليّث املتعّدي، وله ثالثة أوزان:  .6

ِمْفَعل، نحو: ِمْجَهر )جهر).  -

ِمْفَعلَة، نحو: ِمطْرَقَة )طرق).  -

ِمْفَعال: نحو: ِمْحراث )حرث).  -

فائدة: أسامء شّذت عن القاعدة

أنّها مبنيّة من أفعال مضمومة  شّذ نحو: »مطلِع، مغرِب، مسِجد، منِبت...« مع 

العني يف املضارع.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

أسماء الزمان 
والمكان 
واآللة 

أسماء 
مشتّقة تدّل 

على 

زمان حدوث 
الفعل

مكان حدوث 
آلة الفعلالفعل

مّما فوق 
الثالثّي 
على 

وزن اسم 
المفعول

من الثالثّي 
على وزني 
مفَعل 
ومفِعل

ِمْفَعل

ِمْفَعال

ِمْفَعلة 

اسما الزمان 
والمكان

اسم اآللة

اشتقاق
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نموذٌج إعرابّي

)املسجُد ُملتقى املصلّي(

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

للتعّذر.  املقّدرة عىل األلف  الضّمة  ُملتقى: خرب »املسجد« مرفوع، وعالمة رفعه   -

وهو مضاف.

املصلّي: مضاف إليه مجرور، وعالمة جّر الياء، ألنّه جمع مذكّر سامل.  -

) )إّن الطمَع مفتاٌح للذلِّ

إّن: حرف مشبّه بالفعل، يدخل عىل املبتدأ والخرب، ينصب األّول اسامً له، ويرفع   -

الثاين خرباً له.

الطمع: اسم إّن منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.  -

مفتاٌح: خرب إّن مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة عىل آخره، والثانية للتنوين.  -

للذّل: الاّلم حرف جّر. الذّل: اسم مجرور بالاّلم، وعالمة جّر الكسة الظاهرة يف   -

آخره. والجاّر واملجرور متعلّقان بخرب إّن »مفتاح«.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

استخرج ما يف العبارات اآلتية من أسامء الزمان واملكان، واضبط أحرف كّل اسم . 1

منها، مبّيناً السبب:

منضج العنب فصل الصيف.مقتل الرجل بني فّكيه.

موعدهم الصبح.منبع اإلباء أرض كربالء.

مبتدأ الزراعات الشتويّة فصل الخريف.الظلم مرتعه وخيم.

السببأسامء املكانالسببأسامء الزمان
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 �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

 �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

 �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

صغ اسمي الزمان واملكان من األفعال اآلتية مع الضبط:. 2

اسم املكاناسم الزمانالفعل

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� قام

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� بىك

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� نهل

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ظهر

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� استخرج

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� سعى
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اسم املكاناسم الزمانالفعل

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� َرِبع

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� نبع

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� جمع

����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� صبَّ

هاِت اسم اآللة من األفعال اآلتية، واذكر وزنها:. 3

، نرش، كَنس. ، شوى، قلع، صفا، غرَف، وزَن، قّص، حكَّ سنَّ

الوزناسم اآللةالفعل

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ سنَّ

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ شوى

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ قلع

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ صفا

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ غرَف

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ وزَن

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ قّص

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ حكَّ

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ نرش

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ كَنس





195
ِم لاتلتوبلا ِم لألاللا ولاعق لاعق

أهقلف لاقاس

م لع نهايا هذل لاقاس أن:
ن

على لا تعل

يفرّق بني العدد األصيّل والعدد الرتتيبّي. . 1

 يبنّي أنواع العدد األصيّل وأنواع العدد الرتتيبّي. . 2

 يحفظ حكم العدد مع معدوده. . 3

 يتمرّن عىل كتابة العدد بشكل صحيح. . 4

العدُد األصليُّ والعدُد 

الترتيبيُّ

الدرس التاسع عشر





لأللثلا

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل

رأيُت أحَد عرَشَ كوكباًصمُت يف شعباَن يوَمنْيِ اثنني

كتبُت اثنتَْي عرْشَة رسالًةاعتمرُت عمرًة واحدًة

ر املجاهدوَن خمَس عرْشَة دبّابًةأكلُت ثالَث مترات دمَّ

رميُت تسعَة عرَشَ سهامًزرُت عرَشَة جرحى

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

ً صليّت ألَفْي ركعٍة يف شهِر رمضاَنصمُت ثالثنَي يوما

رأيُت ألَف زائٍر يف املقامصلّيُت تسعنَي ركعًة

حرَض املجلَس مئُة رجٍل ومئُة امرأٍةحرض اثنان وثالثون عاملاً

زرُت ثالثًة وعرشين مقاماً

املجموعة الخامسة

الساعُة الواحدُة يحنُي وقُت الصالِة

قرأُت الباَب الحادَي عرَشَ

الليلُة التاسعَة عرْشَة ليلُة القدِر األوىل

املبعُث النبويُّ يف اليوِم السابعِ والعرشيَن مْن رَجْب
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االستقراء

 المجموعِة األولى:
َ

 حول
ٌ
أسئلة أ. 

تأّمل األعداد اآلتية: اثنني، واحدة، ثالث، َعرَشة.   .(

عالَم تدّل هذه األعداد؟ تدّل عىل كمّية األشياء املعدودة.   .2

ماذا ُيسّمى العدد الذي يدّل عىل كمّية األشياء؟ العدد األصيّل   .3

ماذا ُيسّمى العدد من واحد إىل عرشة؟ يسّمى العدد املفرد.   .4

تأّمل املعدود مع العدد، ماذا تالحظ؟ يف »اثنني« و »واحدة« تطابق املعدود والعدد   .5

يف التذكري والتأنيث، بينام اختلفا يف »ثالث« و » عرشة«. 

ما هو حكم املعدود بعد العدد املفرد؟ يكون جمعاً مجروراً.   .6

 المجموعِة الثانية:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ب. 

 . تأّمل األعداد اآلتية: أحد عرش، اثنتي عرْشََة، خمَس عرْشَة ، تسَعَة عرَشَ  .(

 . ممَّ تتأّلف هذه األعداد؟ من لفظني، وهي تنحرص بني أحَد عرَشَ وتسعة عرَشَ  .2

ماذا ُيسّمى العدد من أحَد عرَش إىل تسعَة عرَش؟ ُيسّمى العدد املرّكب.   .3

تأّمل املعدود مع العدد، ماذا تالحظ؟ يف »أحَد عرَش« و »اثنتي عرْشََة« هناك تطابق   .4

»تسَعَة  و  عرْشََة«  بينام يف »خمَس  والتأنيث،  التذكري  يف  واملعدود  العدد  بني جزأي 

الجزء  ووافقه  والتأنيث،  التذكري  يف  املعدود  خالف  العدد  من  األّول  الجزء   ،» عرَشَ

الثاين. 

 المجموعِة الثالثة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة ج. 

تأّمل األعداد اآلتية: ثالثني، تسعني، اثنان وثالثون، ثالثة وعرشين.   .(

هل يشبه العددان األّوالن األعداد: عرشين، أربعني، خمسني...؟ نعم.   .2

كم هو الفرق بينها؟ عرشة.   .3

ماذا ُتسّمى هذه األعداد؟ وما حكمها؟ ُتسّمى العقود، وتأيت بلفظ واحد مع املذّكر   .4

واملؤّنث. 
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ماذا ُيسّمى كّل من العددين الباقيني؟ ُيسّمى العدد املعطوف.   .5

بينام  واحد،  بلفٍظ  املعطوف  ماذا تالحظ؟ جاء  املعطوف مع معدوده،  العدد  تأّمل   .6

املعطوف عليه يف لفظ »اثنان« وافق املعدود، ويف لفظ »ثالثة« خالفه. 

الحظ حكم املعدود يف املجوعتني الثانية والثالثة، كيف جاء؟ جاء مفرداً منصوباً.   .7

 المجموعِة الرابعة:
َ

 حول
ٌ
أسئلة د. 

ما هي األعداد املذكورة يف هذه املجموعة؟ مئة وألف.   .(

تأّملهام مع املعدود، ماذا تالحظ؟ جاءت بلفٍظ واحد يف املذّكر واملؤّنث.   .2

كيف جاء املعدود بعد مئة وألف؟ جاء مفرداً مجروراً.   .3

 المجموعِة الخامسة:
َ

 حول
ٌ
هـ.  أسئلة

، التاسعَة عرْشَة، السابع والعرشين.  تأّمل األعداد اآلتية: الواحدة، الحادَي عرَشَ  .(

عالَم تدّل هذه األعداد؟ تدّل عىل ترتيب املعدود.   .2

كيف تجده من حيث التذكري والتأنيث والتعريف والتنكري؟ يطابق معدوده.   .3

االستنتاج

العدد األصيّل هو اسم يدّل عىل كّمّية األشياء املعدودة، نحو: خمسة علامء.   .(

، هي: ألفاظ العدد األصيّل اثنا عرَشَ  .2

واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة، ستّة، سبعة، مثانية، تسعة، عرَشَة، مئة، ألف.

أنواع العدد األصيّل أربعة:  .3

ومليون،  وألف،  )مئة،  األعداد:  أيضاً  وتتبعه  عرشة،  إىل  واحد  من  املفرد:  العدد   -

واحداً  شهراً  متّوز  حرب  استمرّت  نحو:  وبضعة،  بضٌع  لفظتا  وكذلك  ومليار...)، 

وبضعة أيّام.

. العدد املركّب: من أحَد عرَشَ إىل تسعَة عرَشَ  -
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العقود: وهي تتكّون من مضاعفات العدد »عرَشة«، وهي تنحرص بني »عرشين«   - 

و»تسعني«.

األعداد املعطوفة: وهي األعداد التي تتألّف من لفظتنَي بينهام واو العطف، وهي   -

تنحرص بني »واحد وعرشين« و »تسعة وتسعني«، ما خال العقود.

أحكام العدد املفرد:  .4

العددان »واحد« و »اثنان« يُطابقان املعدود يف التذكري والتأنيث، وهام يقعان بعد   -

املعدود، نحو: رجل واحٌد وامرأتان اثنتان.

املعدود،  بها »بضع« و »بضعة«، تخالف  األعداد من »ثالثة« إىل »عرَشة«، وتُلحُق   -

فتذكّر مع املؤنّث، وتؤنّث مع املذكّر، نحو: تعرّفت إىل ثالثة أشخاص يف بضع سنوات.

يف  املعدود  مع  واحد  بلفٍظ  تبقى  »مليار«...  »مليون«،  »ألف«،  »مئة«،  األعداد:   -

التذكري والتأنيث، نحو: »تكلّف« أكرث من ألف فتًى وألف فتاة.

حكم العدد املرّكب:  .5

الثاين  والجزء  املفرد،  قاعدة  يتبع  األّول  الجزء   .» عرَشَ »تسعَة  إىل   » عرَشَ »ثالثَة  من 

أّما  مسألًة.  عرْشَة  وأربَع  باباً،  عرَشَ  ثالثَة  فتقول:  والتأنيث،  التذكري  يف  املعدود  يطابق 

العددان األّوالن، أي »أحد عرش« و »اثنا عرش«، فإنّهام يطابقان املعدود يف جزأيهام يف 

التذكري والتأنيث، نحو: أحَد عرَشَ باباً، واثنتا عرْشَة نافذًة.

حكم العقود:  .6

تبقى بلفظ واحد مع املذكّر واملؤنّث، فتقول: ِعرشون رجالً وِعرشون امرأًة.

حكم املعطوف:  .7

الجزء األّول منه يتبع قاعدة املفرد، والجزء الثاين يبقى بلفظ واحد مع املذكّر واملؤنّث، 

فتقول:

واحٌد وعرشون رجالً، واثنتان وعرشون امرأًة، وثالثٌة وعرشون رجالً، وأربٌع وعرشون 

امرأًة...
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حكم العدد من حيث اإلعراب:  .8

اثنان واثنتان: يتبعان قاعدة املثّنى.  -

العقود: تتبع قاعدة جمع املذكّر السامل.  -

املركّب: يُبنى عىل فتح الجزأين مطلقاً، ما عدا »)اثنا ـ اثني) عرش، و)اثنتا ـ اثنتي)   -

عرْشة«، فإّن الجزء األّول يُلحق باملثّنى، ويُعرب بحسب موقعه يف الجملة؛ والجزء 

الثاين جزء عددّي مبنّي عىل الفتح دامئاً، ال محّل له من اإلعراب.

األعداد الباقية: تتبع قاعدة سائر األسامء، فتعرب بحسب موقعها يف الجملة، نحو:   -

جاء املجاهدون يحملون ثالثَة مدافع عىل ثالِث آليّات.

قاعدة االسم املعدود، من حيث اإلعراب:  .9

من »ثالثة« إىل »عرَشة«، يكون املعدود مجموعاً مجروراً، نحو: زرُت ثالثَة علامَء.  -

بعد مئة وألف ومليون ومليار، يكون املعدود مفرداً مجروراً، نحو: رأيُت مئَة عامٍل.  -

من »أحد عرش« إىل »تسعة وتسعني«، يكون املعدود مفرداً منصوباً، نحو: رأيت   -

أحَد عرَشَ كوكباً.

0). العدد الرتتيبّي هو ما دّل عىل مرتبة األشياء، نحو: املجاهُد الخامس.

ألفاظه: أّول، وثاٍن، وثالث، ورابع، وخامس، وسادس، وسابع، وثامن، وتاسع، وعارش... 

ومئة وألف.

)). ُيقسم العدد الرتتيبّي إىل أربعة أقسام:

مفرد: من أّول إىل عارش، وتتبعها املئة واأللف.  -

مركّب: من »حادي عرش« إىل »تاسع عرش«.  -

عقود: من »عرشين« إىل »تسعني«.  -

معطوف: من »حادي وعرشين« إىل »تاسع وتسعني«.  -

والحّج  الرابعة،  الركعة  نحو:  والتأنيث،  التذكري  يف  املعدود  الرتتيبّي  العدد  يطابق   .(2

الثالث، والركعة الثالثة عرْشة، والحّج الحادي عرَش.
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وتبقى العقود ومئة وألف عىل لفظ واحد مع املذكّر واملؤنّث.

3). العدد الرتتيبّي كّله معرب، ما خال املرّكب، فهو مبنّي عىل فتح الجزءين مطلقاً، نحو:

صلّيُت الركعَة الخامسَة، بدأت بالركعِة الخامسِة.

صلّيُت الركعَة الخامسَة عرْشَة، بدأُت بالركعِة الخامسَة عرْشََة.
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 مصّورة
ٌ

خالصة

تبقى 
بلفظ واحد 
مع المعدود

واحد 
واثنان 
يطابقان 
المعدود

 (0 – 3
يخالفان 

المعدود تذكيراً 
وتأنيثاً

مئة، 
ألف، مليون، 
تبقى بلفظ 

واحد

الجزء 
األّول يتبع 

قاعدة المفرد، 
والثاني يبقى 
بلفظ واحد

الجزء 
األّول يتبع 

قاعدة المفرد، والثاني 
يوافق المعدود 

دائماً

العدد

 المفرد
10 - 1 

 المرّكب
(9 - (( 

العقود 
90 - 20

العدد 
األصلّي يدّل 
على كّمّية 
المعدود

المعطوف
99 - 2( 

مفرد من أّول 
إلى عاشر

عقود من 
عشرين إلى 

تسعين

معطوف من حادي 
وعشرين إلى تاسع 

وتسعين

مرّكب من حادي 
عشر إلى تاسع 

عشر

العدد الترتيبّي يدّل على رتبة المعدود

يطابق المعدود في التذكير والتأنيث
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نموذٌج إعرابّي

َحَد َعَشَ َكوَكٗبا ﴾)))
َ
يُت أ

َ
﴿ َرأ

رأيت: فعل ماٍض مبنّي عىل السكون التّصاله بتاء الضمري. والتاء ضمري متّصل مبنّي   -

عىل الفتح، يف محّل رفع فاعل.

أحَد عرَش: اسم عددّي، مبنّي عىل فتح الجزأين، يف محّل نصب مفعول به لفعل   -

»رأى«.

كوكباً: متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره، والثانية للتنوين.  -

﴿َلُۥ تِۡسٞع َوتِۡسُعوَن َنۡعَجٗة﴾)2)

له: الاّلم حرف جّر، والهاء ضمري متّصل مبنّي عىل الضّم، يف محّل جّر بحرف الجّر،   -

والجاّر واملجرور متعلّقان بخرب مقّدم.

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

و: حرف عطف.  -

تسعون: اسم معطوف عىل »تسع«، مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنّه ملحق بجمع   -

املذكّر السامل.

نعجًة: متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره، والثانية للتنوين.  -

)))   سورة يوسف، اآلية 4.

)2)   سورة ص، اآلية 23.
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 تقويمّية
ٌ

ة
ّ
محط

اكتب األرقام اآلتية بالحروف:. 1

3 )قضيّة)، 3) )مجاهداً)، 25 )بندقيّة)، ))) )ركعة)، 24000) )نبّي)، 80 )ليلة)، 77 

)مكلّفاً)، 4587 )نسمة)، 847 )شهيداً).

بالحروفاألرقام

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3 )قضّية)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3) )مجاهداً)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 )بندقّية)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ))) )ركعة)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24000) )نبّي)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 80 )ليلة)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 77 )مكّلفاً)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4587 )نسمة)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 847 )شهيداً)
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ضع عدداً يف املكان الخايل يف العبارات اآلتية:. 2

������������������������������������   ساعات. انتظرت املسافر 

��������������������������   من شعبان. ولد اإلمام املهدّي Q يف اليوم 

عاد املجاهد بعد ���������������������������������������������������������������������������   يوماً.

������������������������������   من محرّم. ُاسُتشهد اإلمام الحسني Q يف 

عاش النبّي P ����������������������������������������������������������������������������   سنًة.

. التحق بصفوف املقاومة ����������������������������������������������������������   شابٍّ

مّيز األعداد اآلتية مبعدود مذكّر تارة، ومؤنّث أخرى، محّدداً عالمة إعراب املعدود:. 3

.679( ،746 ،(09 ،20 ،(2 ،5

معدود مؤّنثمعدود مذّكرالعدد

5 ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

(2 ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

20 ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

(09 ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

746 ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

679( ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
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أعرب الجمل اآلتية:. 4

- أخلصُت لله أربعني صباحاً.

- عّدُة الشهور اثنا عرَش شهراً.

- املجاهُد الرابع اقتحَم املوقَع.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أخلصُت:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� لله:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أربعني:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صباحاً:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عّدُة:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الشهور:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اثنا:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عرَش:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� شهراً:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املجاهُد:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الرابع:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اقتحَم:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املوقَع:
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