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ّ
المقدمة
الحمد لله رب العاملنيّ ،
وصل الله عىل س ّيدنا محمد Pوعىل آله الطاهرين ،وصحبه
املنتجبني ،وبعد...
َ
امليس ،وبعد األجزاء األ ّول والثاين والثالث ،نضع
استكامالً للسلسلة التي بدأناها يف النحو ّ
بني أيديكم الجزء الرابع واألخري .وجرياً عىل ما بدأنا به ،فقد اعتمدنا يف هذا الكتاب أيضاً
ثم طرح أسئلة تتع ّلق
الطريقة االستنباط ّية أو االستقرائ ّية؛ وذلك من خالل عرض األمثلة أ ّوالًّ ،
بها ،وتأخذ بذهن املتع ّلم نحو القاعدة العا ّمة التي ينبغي الوصول إليها يف االستنتاج ،لِام لهذه
الطريقة من أثر كبري يف ترسيخ القاعدة وتثبيتها يف األذهان ،فهي خري دافع إىل التفكري والبحث.
وقد اخرتنا يف هذا الجزء  -كام يف األجزاء السابقة  -أمثل ًة سهل ًة مفهوم ًة تحايك ثقافتنا
وعقيدتنا ،من مفاهيم دين ّية وخُ لق ّية يف الغالب ،وجاءت هذه األمثلة موزّع ًة عىل مجموعات
يف بداية ّ
كل درس ،بحسب ما يخدم مسائل العنوان وقواعده.
وبعد األمثلة ،جاءت خانة «االستقراء» ،وهي عبارة عن أسئلة حول األمثلة املطروحة .وقد
نجيب عن هذه األسئلة مبارش ًة قبل االستنتاج؛ وذلك تسهي ًال ملن يريد ّ
االطالع بنفسه
ارتأينا أن َ
عىل هذه السلسلة.
مبسطة
ثم تأيت خانة «االستنتاج» ،حيث ّ
ّ
تم ذكر القواعد والتعاريف املستن َبطة بعبارة َّ
وس ِلسة وواضحة.
وقد وضعنا يف ّ
كل درس خالص ًة تصوير ّي ًة لألفكار الرئيسة ،وبشكل مخترص؛ لتثبيت
املعلومات األساس ّية يف ذهن الطالب أ ّوالً ،وليسهل عليه اسرتجاعها برسعة عندما يحتاج إليها
ثانياً.
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كام ذ ّيلنا الدروس بنامذج إعراب ّية تفصيل ّية؛ ليتس ّنى للطالب معرفة املنهج والطريقة يف
إعراب الكلمة ،حيث إنّ كيف ّية اإلعراب تش ّكل عائقاً لكثري من الطلبة ،رغم ضبطه للقواعد
النحو ّية أحياناً ،وما اإلعراب إال تطبيقٌ فع ّ
يتم تدريسها .وال ّ
شك يف أنّ الشواهد
يل للقواعد التي ّ
املذكورة يف النموذج اإلعرا ّيب كانت من وحي العنوان الذي يعالجه ّ
كل درس.
ويف الختام خانة التمرينات ،التي حرصنا أن تكون من َّوع ًة ،سهل َة املعاين ،مناسب ًة ملدارك
الطلبة املختلفة؛ سعياً يف تثبيت القواعد ،والقدرة عىل تقييم النتيجة ،ومعرفة مدى تح ّقق
األهداف املنشودة.
أتم وجه ممكن ،آملني
ختاماً ،نسأل الله تعاىل أن يتق ّبل م ّنا سع َينا يف إنجاز هذا العمل عىل ّ
التوفيق لتحقيق النتائج املرج ّوة من خالل هذه السلسلة وغريها من اإلصدارات ،وعليه نتو ّكل
وبه نستعني.

والحمد لله رب العالمين

 :لوألا سردلا
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الدرس األول:

المفعول المطلق

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يتع ّرف إىل املفعول املطلق.

يبي أقسام املفعول املطلق.
ّ .2

 .3يع ّدد عوامل املفعول املطلق.
 .4يذكر ما ينوب عن املفعول املطلق.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل
ّ

ُۡ

َ َ

ً

﴿ َو َرت ِِل ٱلق ۡر َءان ت ۡرتِيل﴾

يل ربَّه عباد َة األحرار
َع َب َد ع ٌّ
طلبه نصيحتني
ن ََص َح العاملُ ّ
املجموعة الثالثة
سلّمت عىل الحسني Qسالما
اعرتف التائب بذنبه إقرارا ً
َ ۡ

ُ ََ

َ َۡ ٗ

لوه ۡم ثمٰن ِني ج َ
﴿فٱج ِ ُ
لة ﴾

مت ُّر الحياة رسيعاً
ر َجع العد ُّو القهقرى
رمى املجاه ُد العد َّو رصاص ًة
َ َ َ ُ ْ ُ َّ ۡ

﴿فل ت ِميلوا ك ٱل َم ۡي ِل﴾

قات ََل املقاومون ذلك َ
رش َف
القتال امل ِّ

َ َّ

املجموعة الثانية
َّ ُ َ

َ ۡ ٗ

﴿ َوك َم ُ
ٱلل م ٰ
وس تكل ِيما﴾

َح َّبذا اإلقال ُع عن الذنوب إقالعاً كامالً
اقتف
وما الله مبعا ِق ٍب عب َده عقاباً ّإل مبا َ
القلب املعقود عقدا ً عىل اإلميان ،ال
يَدخله النفاق
كان املقاوم كرمياً كرماً ِ
حاتيّاً ،فجاد بنفسه
املجموعة الرابعة
ِ
استبس ْل يف القتال :فإ ّما حيا ًة يف ذ ٍُّل،
وإ ّما موتاً يف ع ٍّز
رِفقاً باملرىض
بُ ْعدا ً للذ ُِّّل
أَ ُج ْرأَ ًة عىل رش ِع الله!
أَ َخ ْوفاً وأنت املقدا ُم!
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

وبي إن كانت قد وقعت بعد جمل ٍة تامة،
 .1استخرج املصادر التي وردت يف هذه الجملّ ،
تتم الجملة إال بها؟ ترتي ًال ،عبادة ،نصيحتني ،وقعت بعد جمل ٍة تامة.
أم ال ُّ
 .2ما الذي أفاده املصدر «ترتي ًال» يف املثال األول؟ أ ّكد معنى الفعل «رت ّْل».
 .3ما الذي ب ّينه املصدر «عبادة» واملصدر «نصيحتني» يف املثال الثاين والثالث؟ ّبي املصدر
وبي املصدر «نصيحتني» عد َد الفعل.
نوع الفعلّ ،
«عبادة» َ
 .4هل اش ُت ّقت هذه املصادر من األفعال التي سبقتها ،وما عالمة إعرابها؟ نعم اشتقت
منها ،منصوبة بالفتحة والياء.
 .5ماذا ُيطلق عىل املصدر املنصوب الذي ُس ِبقَ بفعلٍ من لفظه إذاً؟ املفعول املطلق.
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1استخرج املصدر من املثال األول ،مب ّيناً نوع العامل الذي نصبه .تكلي ًام ،الفعل ك ّلم.
 .2استخرج املصادر املنصوبة من األمثلة املتب ّقية .إقالعاً ،عقاباً ،عقداً ،كرماً.
 .3ما هو العامل الذي نصب هذه املصادر ،استخرجه مب ّيناً نوعه .العامل :اإلقالع ،معاقب،
املعقود ،كرمياً .نوعه :مصدر ،اسم فاعل ،اسم مفعول ،صفة مش َّبهة.
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1استخرج االسم املنصوب من املثال األول ،مح ِّدداً نوعه .سالماً ،اسم مصدر.
ُ
َ
الفعل من املثال الثاين ،مب ّيناً إن كانا مرتادفني.
الفعل واملصد َر الذي نصبه
 .2استخرج
الفعل اعرتف ،واملصدر إقراراً ،نعم هام مرتادفان.
 .3استخرج من املثال الثالث ما ّ
دل عىل عدد املصدر .العدد مثانني.
 .4استخرج الصفة من املثال الرابع ،مب ّيناً ما هو املوصوف .رسيعاً ،املوصوف هو املصدر
املحذوف مروراً.

قلطملا لوعفملا
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 .5ما الذي ب ّينته لفظة القهقرى يف املثال الخامس؟ هل أكدت فعل الرجوع أم نوعه؟
نوع الرجوع.
ب ّينت َ
 .6أين مصدر رمى يف املثال السادس؟ وما هي آلته؟ استخ ِر ْجها من املثال .املصدر
محذوف ،وآلته الرصاصة.
 .7استخرج املصدر من املثال السابع ،مب ّينا اللفظة التي أضيفت إليه .املصدر امليل ،وقد
أضيفت إليه لفظة «كل».
 .8استخرج املصدر من املثال الثامن ،ثم ُد َّل عىل اسم اإلشارة الذي أشري إليه به .املصدر
القتال ،اسم اإلشارة ذلك.
 .9الحظ األلفاظ« :سالماً ،إقـراراً ،مثانني ،رسيعاً ،القهقرى ،رصاص ًةّ ،
كل ،ذلك» التي
استخرج َتها ،أميكن أن تنوب عن املفعول املطلق؟ نعم.
ْ
ٌ َ
المجموعة الرابعة:
د .أسئلة حول
ِ

 .1استخرج املصادر من املثال األول ،مبيناً عاملها .املصادر :حيا ًة ،موتاً ،عاملهام محذوف،
تقديره :أحيا حيا ًة ،أموت موتاً.
 .2وهل ناب املصدر عن عامله املحذوف هنا ،وملاذا؟ نعم؛ ألنّ املصدر َد ّل عىل تفصيل.
 .3استخرج املصادر من األمثلة املتب ّقية ،مب ّيناً املوقع الذي وقعته .رفقاً ،وقع موقع األمر،
بعداً ،وقع موقع الدعاء ،جرأ ًة وخوفاً ،وقعا بعد استفها ٍم ّ
والتعجب.
دل عىل التوبيخ
ّ
 .4أين العوامل التي نصبت هذه املصادر؟ محذوفة.
 .5هل نابت املصادر عنها؟ نعم.
االستنتاج

ٌ
منصوب ،يأيت بعد عاملٍ من لفظه؛ لتأكيده ،أو بيان
فضلة
 .1املفعول املطلق مصد ٌر
ٌ
نوعه ،أو عدده ،نحو :سعى املؤمن سعياً يف طريق القرب.
 .2ينقسم املفعول املطلق إىل ثالثة أقسام:
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 املفعول املطلق املؤكّد لعامله ،نحو  :قرأت الدرس قراءةً.ولۥ َف َق ۡد فَ َ
 املفعول املطلق املبي للنوع ،نحوَ ﴿ :و َمن يُ ِطعِ َّ َاز فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
ٱلل َو َر ُس َ ُ
يما﴾
ّ
املبي للعدد ،نحو :سجد العابد سجدتني.
 املفعول املطلق ّفائدة:
ال يجوز تثنية املفعول املطلق املؤكّد لعامله وال يجوز جمعه ،ويجوز ذلك يف
املبي للعدد ،نحو :ركع املصيل ركعتني ،أو ركع املصيل أربع ركعات.
املفعول املطلق ّ
املبي للنوع عىل قلّة ،ويجوز جمعه كذلك ،نحو:
يجوز أيضاً تثنية املفعول املطلق ّ
جلست جلستَي املتواضع والخجول.
 .3يعمل يف املفعول املطلق:
الفعل التا ُّم ِمن لفظه ،نحو :أحرتم العالِ َم احرتاماً.
 َُ َّ َ َ َّ َ َ َ ٓ ُ ُ
ك ۡم َج َزا ٓ ٗء َّم ۡوفُ ٗ
مبي
 املصدر ،نحو﴿ :فإِن جهنم جزاؤورا﴾ ،فجزاء مفعول مطلق ّ
لنوع العامل ،وهو املصدر جزاؤكم.
َ ّٗ
 اسم الفاعل ،نحوَ ﴿ :و َّ ٰٓٱلص َّفٰ ِت صفا﴾.
البخل مذمو ٌم ذماً شديدا ً.
 اسم املفعول نحوُ :قبيح قبحاً ال يوصف.
 الصفة املش ّبهة ،نحو :اتّباع الهوى ٌ .4ينوب عن املصدر (املفعول املطلق):
 اسم املصدر ،نحو :توضأت باملاء وضوءا ً. املصدر املرادف ،نحو :فرح العارف جذالً بصالته.َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ
ٱلل كث ِ ٗريا﴾ ،واألصل «واذكروا الله ذكرا ً كثريا ً»
 صفته عند حذفه ،نحو﴿ :وٱذكروا ما ّيدل عىل عدده األكرث من اثنني ،أو ما كُ ّني به عن العدد ،نحو :س ّب ْح ُت الل َه
مبي
رش تسبيحات ،أطلق املقاوم ع ّد َة طلقات .فعرش نائب عن املفعول املطلق ّ
ع َ
لعدده ،وكذا «ع ّدة».

قلطملا لوعفملا
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 ما ّاملذنب َس ْوطاً .فسوطاً نائب عن املفعول املطلق،
يدل عىل آلته ،نحوُ :ضب
ُ
املذنب رضب َة ٍ
سوط.
وهو اآللة التي ُضب بها املذنب .واألصل ُضب
ُ
 ما ّجلست القرفصا َء ،فالقرفصاء نائب عن املفعول املطلق،
يدل عىل نوعه ،نحو:
ُ
جاء لبيان نوع الفعل ،واألصل «جلست جلس َة القرفصا ِء».
كل
أحس َن إليه َّ
 ّكل وبعض وما هو مبعناهام ،مضافة إىل املفعول املطلق ،نحوَ :
بعض اإلكرام.
اإلحسان ،أكرمتُه َ
الرتحيب.
بت به ذلك
 اسم اإلشارة الذي يشار به إىل املصدر ،نحو :ر َّح َُ
فائدة
ينوب عن املصدر (املفعول املطلق) أيضاً:
الضمري املتصل العائد إليه ،نحو :سعيت نحو املعرفة سعياً مل أس َعه لغريها.
الناصب للمفعول املطلق؛ لوجود ما ّ
ُ
يدل عليه ،يف مواضع منها:
العامل
ُ .5يحذف
ُ
َ ُ ُّ ْ ۡ َ َ َ َ َّ َ َّ ۢ َ ۡ ُ َّ َ ًٓ
 إذا ّدل املصدر عىل تفصيل ،نحو﴿ :فشدوا ٱلوثاق فإِما منا بعد ِإَوما ف ِداء﴾
 املصدر الواقع يف الطلب :كاألمر ،نحو :قياماً للعلامء.وال ّدعاء ،نحو :قبحاً للمغتاب.
بلغت من ال ِك َ ِب ِع ِتيّاً!
واالستفهام االستنكاري ،نحو :أتصابياً وقد َ
أتكبا ً وغدا ً تكون جيف ًة!
واالستفهام التّع ّجبي ،نحوُّ :
فوائد:

املبي للنوع والعدد يف جواب االستفهام .نحو:
 .1يجوز حذف عامل املفعول املطلق ّ
تسبيحاً كثرياً ،يف الجواب عىل السؤال :هل س ّب َ
حت الله؟ ونحو :رضبتني ،يف الجواب
َ
رضبت؟
عىل السؤال :كم رضب ًة
 .2يجب حذف عامل املفعول املطلق إذا كان املصدر محصوراً ،نحو :ما أنت إال بحثاً،
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وقد حذف العامل وجوباً لقيام الحرص مقام التكرار الذي يقتضيه املفعول املطلق،
والتقدير« :ما أنت إال تبحث بحثاً».
ّ .3مثة مصادر مل تُستعمل إال مفعوالً مطلقاً ،نحو:
سبحا َن الله ،معا َذ الله ،ل َّبيك ،دواليكَ ،س ْع َديك..
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ّ
مصورة
خالصة
ما ينوب عن المصدر

المفعول المطلق
لتأكيد معموله
هو مصدر منصوب

أو لبيان نوعه
أو لبيان عدده

اسم المصدر

آلته

المصدر المرادف

نوعه

صفته عند حذفه

ّ
كل وبعض

عدده

اسم اإلشارة

عامل المفعول المطلق
قد يكون
الفعل التا ّم المتص ّرف

ُيحذف
إذا ّ
دل المصدر
على تفصيل

المصدر الواقع
في الطلب

اسم

األمر

الفاعل

الدعاء

المصدر

االستفهام اإلنكاري
التعجبي
أو ّ

اسم المفعول
الصفة المش ّبهة
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
َّ َ ۡ

َ ۡ

َ َ َ ُۡ

َ َ

ٗ

ۡ
َۡ
ُ َّ َ
زنيل﴾
﴿إِنا نن نزلا عليك ٱلقرءان ت ِ

إنا :حرف مشبه بالفعل ،يدخل عىل املبتدأ والخرب ،ينصب املبتدأ اسامً له ،ويرفع الخرب
خربا ً له .ونا ضمري متصل بارز مبني عىل السكون يف محل نصب اسم إنّ.
نحن :بدل من الضمري «نا» يف إنّ ،مبني عىل الضم يف محل نصب.
فعل ٍ
مبني عىل السكون؛ التصاله بنا املتكلّمني .ونا ضمري متصل مبني عىل
ن ّزلناٌ :
ماض ٌّ
السكون يف محل رفع فاعل.
عليك :عىل :حرف جر ،والكاف ضمري بارز متصل مبني عىل الفتح يف محل جر بحرف
الجر .والجار واملجرور متعلقان بالفعل ن ّزلنا.
القرآن :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره.
تنزيال :مفعول مطلق للفعل ن ّزلنا منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،والثانية للتنوين.
َ ُ ُّ ْ ۡ َ َ َ َّ َ َّ ۢ

ۡ ُ

َّ

َٓ

﴿فشدوا ٱل َوثاق فإِما منا َبعد ِإَوما ف ِدا ًء﴾

الفاء :حسب ما قبلها
مبني عىل حذف النون؛ أل ّن مضارعه من األفعال الخمسة .والواو
شُ دُّ واُ :
فعل أم ٍر ٌّ
ضمري متصل يف محل رفع فاعل.
الوثاق :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره.
الفاء :عاطفة للتفريع ،إ ّما :حرف تفصيل مبني عىل السكون ،ال محل له من اإلعراب.
م ّناً :مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره متنون م ّناً ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة يف آخره.
بعدٌ :
مبني عىل الضم ،يف محل نصب متعلق بـ «م ّناً».
ظرف ٌّ
وإما فداء :كإعراب فإما م ّناً.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1استخرج املفعول املطلق من اآليات اآلتية إن ُوجد ،مب ِّيناً نوعه:
اآليات

َ ُ َ ّ ُ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
كََ
ب﴾
﴿فيعذِبه ٱلل ٱلعذاب ٱل

املفعول املطلق

ۡ
َ َ َ ۡ َ ٰ ُه ۡم أَ ۡخ َذ َ
يز ُّمق َتد ٍِر﴾
ز
ع
﴿فأخذن
ِ ٖ
ََ ََ َ َ
ََ ۡ ََ َ
اد ٱٓأۡلخِرة وس ٰ
ع ل َها َس ۡع َي َها﴾
﴿ومن أر

َ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ َّ َ َّ ٗ
ٗ
ٱل َبال ف ُدك َتا دكة َوٰح َِدة﴾
﴿وحِل ِ
ت ٱلۡرض و ِ
َ
﴿ص ُّلوا ْ َعلَ ۡيهِ َو َس ّل ُِموا ْ ت َ ۡسل ً
ِيما﴾
ٗ
َ َۡ َ
ت َع ۡصفا﴾
﴿فٱلع ٰ ِصفٰ ِ

2.2ألِّف جمالً يكون عامل املفعول املطلق فيها:
عامل املفعول املطلق
مصدرا ً
اس َم فاعل
رصفاً
فعالً تا ّماً مت ّ
صف ًة مشبّهة

الجمل

نوع املفعول املطلق

رّسيملا ن
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كل منهام:
3.3م ّيز املفعول املطلق ِمن نائبه ،مب ِّينا نو َع ٍّ
املفعول
املطلق

نوعه

مىش هرول ًة نحو عمله

ُ َّ ۡ
ََ َ
﴿ول ت ۡب ُس ۡط َها ك ٱلبَ ۡس ِط﴾

املذنب مائ َة
َجلَ َد الحاك ُم
َ
جلدة
الخطيب كالماً قيّامً
تكلَّم
ُ

َ َ ۡ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ۡ ٗ َّ ٗ
ٱلت َاث أكل ل ّما
﴿وتأ ُكل َون ۡ
ُ ٗ ّا َ ٗ ّ
جا﴾
َ ١٩وت ُِّبون ٱل َمال حب

شَ َك َر الل َه كثريا ً

َ َّ ٰ َ ٰ َ
ت ذ ۡر ٗوا﴾
﴿وٱلذرِي ِ

4.4أعرب الجمل اآلتية
َۡ َۡ

َ

ۡ

َ َ ٗ ََ

ۡ

َّ َ

﴿إن تستغفِ ۡر ل ُه ۡم َسبعِني م َّرة فلن َيغفِ َر ُ
ٱلل ل ُه ۡ ۚم﴾
ِ
إِن:

َ ۡ
ت ۡس َتغفِ ۡر:
َ
ل ُه ۡم:

َس ۡبع َ
ني:
ِ
ٗ
َم َّرة:

نائب املفعول
املطلق

نوعه

قلطملا لوعفملا

ََ
فلن:

ۡ
َيغفِ َر:
َّ ُ
ٱلل:
َ
ل ُه ۡ ۚم:

أَ ْجلَل ُْت العاملَ لتفقُّهه يف دينه إجالالً.
أجللت:
العامل:
لتفقهه:
يف:
دينه:
إجالالً:
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الدرس الثاني:

المفعول معه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يتع ّرف إىل املفعول معه.

يبي رشو َط نصب املفعول معه.
ّ .2

 .3يف ّرق بني واو املع ّية وواو العطف.
 .4يضبط مواضع مجيء واو املعيّة.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

املغرب
قصدْتُ املسج َد وأذا َن
ِ

يستأنس املتّقون وكال َم الل ِه
ُ

الحق
س
وطريق ّ
َ
ِْ

ما ِزل َْت طائفاً والكعب َة

باغ ََت املقاومو َن العد ُّو وطلو َع الفج ِر

أنت َوقضا َء حوائ ِج ِ
الناس
َ
كيف َ

وعمل الخريِ
ما أنتم َ
املجموعة الثالثة
سا َر العد ُّو وأسوا َر املدين ِة
اج ِ
بيت الل ِه
ُ
سعيت وح ّج َ
ّيت عليه وآلَه
صل ُ
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

 .1من الذي َقصد املسجد؟ ومن الذي ُأ ِمر بالسري؟ ومن الذي باغت العدو؟ ومبع ّية ماذا؟
ضمري الرفع ُ
«ت» ،والضمري املسترت «أنت» ،واملقاومون ،ومبع ّية أذان املغرب ،وطريق
الحق ،وطلوع الفجر.
 .2ما املعنى الذي أفادته الواو يف هذه الجمل؟ وهل د ّلت عىل اقرتان االسم الذي بعدها
بالضمري واالسم الذي سبقها يف زمن حصول الفعل؟ أفادت معنى مع ،نعم د ّلت عىل
ذلك.
 .3أَ ٌ
اسم؟ جملة
جملة َس َبقَ هذه الواو أم ٌ
تتم هذه الجملة باالستغناء عن االسم الذي جاء بع َد «الواو»؟ ومباذا ميكن
 .4أميكن أن ّ
أن نستبدل «الواو»؟ نعم ،بــ «مع».
 .5إذا كانت هذه الوا ُو وا َو املع ّية ،فبامذا ميكن أن نس ّمي االسم املنصوب الواقع بعدها؟
املفعول معه.
ٌ َ
المجموعة الثانية:
ب .أسئلة حول
ِ

 .1ما ُ
نوعه؟ يستأنس ،فعل ،طائفاً ،اسم
عامل املفعول معه يف املثال األول والثاين ،وما ُ
فاعل.
 .2أميكن تقدير فعلٍ محذوف يف املثالني األخريين؟ وإذا كان كذلك فام هو؟ نعم ،تتعامل،
تكونون.
 .3ما ُ
عامل املفعول معه يف املثالني األخريين؟ الفعل املحذوف.
ٌ َ
المجموعة الثالثة:
ج .أسئلة حول
ِ

 .1أيصلح أن يشرتك سو ُر املدينة مع العد ّو يف فعل السري؟ ال.
تم توكيده؟ ضمري الرفع ُ
(ت) ،ال مل يؤ َّكد.
 .2ما الذي سبق الواو يف املثال الثاين؟ وهل َّ
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 .3هل يجوز العطف عىل الضمري املتصل دون تأكيده بضم ٍري منفصل؟ وبالتايل ما هي
هذه «الواو»؟ ال يجوز« ،واو املع ّية».
 .4ما الذي سبق «الواو» يف املثال الثالث؟ ضمري الجر «الهاء».
 .5هل يجوز العطف عىل ضمري الج ّر من دون إعادة الجا ّر؟ وبنا ًء عىل هذا ،ما هي هذه
«الواو»؟ ال يجوز العطف« ،واو املعية».
االستنتاج

 .1املفعول معه هو اسم فضلة ،واقع بعد واو مبعنى «مع» ،تسمى وا َو املع ّية ،مسبوقة
بجمل ٍة فيها فعل أو ما يشبههّ ،
وتدل عىل اقرتان االسم الذي بعدها باسم آخر قبلها يف
زمن حصول الفعل.
ٌ
مفعول معه ثالث ُة رشوط:
ُ .2يشرتط يف نصب ما بعد الواو عىل أنه
يصح انعقاد الجملة من دونه ،وبالتايل ميكن حذفه دون أن
 أن يكون فضلة ،بحيث ّاإلسنادي ،نحو:عاد العامل إىل بيته واملسا َء.
يق ّوض املركّب
ّ
بقيت مري ُم جالس ًة والنخل َة.
 أن تسبقه جملة ،نحوْ :ِ
َ
الشمس.
وزوال
 أن تكون الواو التي تسبق املفعول معه مبعنى مع ،نحو :توضّ أتُفائدة:
ال يتق ّدم املفعول معه عىل عامله ،فال يجوز أن يُقال :ونافل َة الليل استيقظت.
 .3يكون العامل يف املفعول معه:
رس والرصا َط املستقي َم.
 فعالً ،نحوْ : اسامً مشت ّقاً أو ما يعمل عمل الفعل ،نحو :إنه عائ ٌد والربي َع. -فعالً محذوفاً بعد كيف وما االستفهام ّيتني ،نحو :كيف أنتم وإطعا َم املساكني؟
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والتقدير :كيف تتعاملون وإطعا َم املساكني؟ ونحو :ما أنت وتالو َة القرآن؟ والتقدير:
ما تكون وقراء َة القرآن؟
ٍ
حاالت هي:
يتعي نصب االسم الذي يقع بعد الواو عىل أنه مفعول معه يف
ّ .4
صل ومحمدا ً؛
 إذا وقع بعد ضمري رفعٍ متّصل ،نحو :صلّيت ومحمدا ً ،أو مسترت ،نحوّ :وذلك أل ّن االسم الظاهر ال يُعطَف عىل ضمري.
قضيت عليه وأعوانَه؛ وذلك أل ّن العطف عىل ضمري
 إذا وقع بعد ضمري ج ٍّر ،نحو:ُ
الج ّر ال يجوز إال بإعادة الجار.
 إذا مل يكن مراد املتكلّم إرشاكَه يف حكم ما قبله؛ لعدم قابل ّيته ذلك ،نحو :سهرتُفعل السهر لليل.
والليل ،فال يُعقل أن يُنسب ُ
َ
فوائد:
ٍ
حاالت هي:
يتعي عطف ما بعد الواو عىل ما قبلها يف
ّ
 إذا وقعت الواو بعد ما ال ميكن وقوعه إلّ من متع ّدد ،نحو :تدافَ َع معسك ُراإلميان ومعسك ُر الكفر.
يل قبله
 إذا مل تكن الواو مبعنى «مع» ،نحو :استُشهد محم ٌد وأخوه ع ٌّتخي بني إعراب االسم
إذا مل يسبق الوا َو جمل ٌة ،وسبقها مفرد ،نحوُ :
كل عالِ ٍم و ِعلْ ُمه؛ يُ َّ ُ
«مفعوالً معه» أو «اسامً معطوفاً» إذا كان ما قبل الواو وما بعدها يشرتكان يف الزمن
والحدث معاً ،وال ُّ
يل وأتبا َعه أو وأتبا ُعه.
يدل الفعل قبلهام عىل املشاركة ،نحو :فاز ع ٌ
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ّ
مصورة
خالصة
المفعول معه
اسم فضلة مسبوق بجملة وبواو المع ّية

عامله
فعل

اسم مشتقّ

فعل محذوف بعد
كيف وما االستفهاميتين

وقع بعد ضمير رفع متح ّرك لم يؤ ّكد
يتع ّين نصب االسم
بعد الواو إذا

وقع بعد ضمير ج ّر
لم يكن صالحاً إلشراكه في حكم ما قبله

رّسيملا ن
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
ََۡ ُ ْ َۡ ُ

ُ َٓ

ُ

﴿فأجِع ٓوا أم َرك ۡم َو َ
شك َءك ۡم﴾

الفاء :حسب ما قبلها.
أجمعوا :فعل أمر مبني عىل حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة ،و»الواو» ضمري
متصل مبني واقع يف محل رفع فاعل.
أمركم :أمر :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف،
و(كم) ضمري متصل مبني عىل السكون واقع يف محل جر باإلضافة.
الواو  :للمعية ،حرف مبني عىل الفتح ،ال محل له من اإلعراب.
رشكا َءكم :مفعول معه منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف،
و(كم) ضمري متصل مبني عىل السكون واقع يف محل جر باإلضافة.
عاد الحس ُني وجوا َده مو ِّدعاً عيالَه
فعل ٍ
ماض مبني عىل الفتحة الظاهرة يف آخره.
عادٌ :
الحسني :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره.
محل له من اإلعراب.
الواو :للمعية ،حرف مبني عىل الفتح ،ال ّ
جواده :مفعول معه منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف،
والهاء ضمري متصل مبني عىل الضم يف محل جر باإلضافة.
مو ِّدعاً :حال منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،والثانية للتنوين.
عيالَه :مفعول به السم الفاعل (مو ِّدعاً) منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف
آخره ،وهو مضاف ،والهاء ضمري متصل مبني عىل الضم يف محل جر باإلضافة.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1استخرج املفعول معه من الجمل اآلتية:
املفعول معه

الجمل
رشع بعمله ورشوق الشمس
َ
تبادلت أطراف الحديث وجاري
ُ
رستُ واملرقد الرشيف
َ
والعدل ليبسط دولته
عاد
عت الحس َني والشوق
و ّد ُ
رشع يف عمله ورشوق الشمس
َ

2.2استخرج االسم الذي ييل الواو مب ّيناً حكمه:
الجمل
حرض الحسني وأصحابه إىل أرض املعركة
دعوت له وأنصاره
َ
اشتبك املؤمنون والكفار يف معركة بدر
َ َ َ ّ َ َ َ ۡ ُ َ َّ ُ ۡ َ َّ
ٱلش َيٰط َ
ني﴾
﴿فوربِك لحشنهم و
ِ

سعدتُ ولقاءك
َ
ٗ
﴿ذ ۡرن َو َم ۡن َخلَ ۡق ُ
ت َوحِيدا﴾
ِ

االسم الذي ييل الواو

حكمه

رّسيملا ن
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االسم الذي ييل الواو

الجمل
حج البيت ووالده
ّ
وصل الحسني  Qالكوف َة ،ومسلم بن
عقيل قبله

3.3ألّف جمالً تكون فيها األلفاظ اآلتية مفعوالً معه:
الجمل

األلفاظ:
الليل:
الشمس:
الق ّبة:
الغ ََسق:
الطريق:
النهر:

4.4أعرب ما يأيت:
َّ َ َ

َ

َ ۡ َ ُ ّ ۡ

َّ ۡ

﴿ َو َسخ ۡرنا م َع د ُاوۥد ٱل َبال ي َسبح َن َوٱلط َ
يۚ﴾
ِ
ِ

َو َس َّخ ۡرنَا:
َم َع:

َ ُ َ
ۥد:
داو

حكمه

هعم لوعفملا

ۡ َ

ٱل َبال:
ِ

ي ُ َس ّب ِ ۡح َن:
َو َّ
ٱلط ۡ َ
يۚ:

العلم وشي َخه.
حرض
مجالس ِ
َ
حرض:
مجالس:
العلم:
وشيخه:
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الدرس الثالث:

المفعول ألجله

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يتع ّرف إىل املفعول ألجله.

 .2يع ّدد رشوط املفعول ألجله.
يبي أحوال املفعول ألجله.
ّ .3

األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

استُشهد املقاو ُم فدا ًء لوطنه

وقف الحارضون احرتاماً للعلامء

ّقت الدنيا طمعاً باآلخرة
طل ُ

تص ّد َق بأمواله رغب ًة بالقرب من الله

أطعت الله للخشية من غضبه
ُ
سجدتُ ابتغا َء شك ِر الله

املحتل لخوفه من بأس املقاومة
ُّ
هرب
ُ
االستقراء
أ .أسئلة المجموعة األولى:

نوع األلفاظ« :فدا ًء ،طمعاً ،رغب ًة»؟ مصادر.
 .1ما ُ
 .2املشاعر القلبية مرتبطة أم ال؟ نعم.
سبب القيام بالفعل.
 .3وما الذي أوضح ْته هذه األلفاظ؟ َ
زمن األفعال« :اس ُتشهد ،ط ّل ُ
وزمن
قت ،تص ّد َق»؟ وما الذي تلحظه من حيث زم ُنها ُ
 .4ما ُ
املصدر؟ املايض ،اتّحدت مع املصدر يف الزمن.
 .5ماذا نس ّمي املصدر الذي يؤىت بالفعل من أجله؟ املفعول ألجله.
ُ
الفاعل ٍّ
لكل من األفعال :اس ُتشهد ،ط ّل ُ
قت ،تص ّد َق؟ املقاوم ،الضمري املسترت «أنا»،
 .6ما
الضمري املسترت «هو».

رّسيملا ن
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ُ
املعنوي لهذه املصادر؟ وما الذي تلحظه؟ ؟ فاعل األفعال هو نفسه الفاعل
الفاعل
 .7ما
ّ
املعنوي للمصادر.
ّ
ب .أسئلة المجموعة الثانية:

 .1ما عالمة إعراب املصدر «احرتاماً»؟ وهل أضيف أو ُع ّرف؟ منصوب بالفتحة ،ال.
 .2وما عالمة إعراب املصدر «للخشية» ،وهل أضيف أو ُع ّرف؟ مجرور بالكرسة ،نعم
ُع ّرف.
 .3أأضيف املصدر «ابتغاء» يف املثال الثالث؟ وما عالمة إعرابه .نعم أضيف ،منصوب
بالفتحة.
 .4ما عالمة إعراب املصدر «خوف» يف املثال الرابع؟ وهل أضيف؟ مجرور بالكرسة ،نعم
أضيف.
االستنتاج

تم الفعل ،نحو :طويت البحار
قلبي يح ّدد الع ّلة التي من أجلها ّ
 .1املفعول ألجله مصد ٌر ٌّ
طلباً للعلم.
فائدة
أي يشء».
يقع املفعول ألجله جواباً عن السؤال «لِ َم» ،أو «ألجل ّ
 .2يشرتط يف املفعول ألجله أن يكون:
أ .مصدراً ،فإن مل يكن كذلك ،ال يجوز نصبه ،كقول الله ع ّز وجل﴿ :واألرض وضعها
لألنام﴾.
ب.قلبياًّ ،
يدل عىل عاطفة وشعو ٍر باطن :كالرغبة ،والخوف ،والتعظيم ،والخشية،
والتحقري ...نحو :زهدت خشي َة الغرق يف وحول الدنيا.
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ُ
أطعت الل َه طمعاً يف رضاه.
ج .سبباً لحدوث الفعل ،نحو:
د .رشيكاً مع الفعل يف الزمن ،فال ُيقال :عاتبته اليوم لتوبيخه يل أمس.
هـ.مشاركاً للفعل يف فاعله ،فال يقال :شكرين لخشيتي عليه.
فائدة
ٍ
حينئذ
يجب ج ّر املصدر بحرف تعليل إذا فُقد رش ٌط من هذه الرشوط ،ويعرب
اسامً مجرورا ً ،ال مفعوالً ألجله.
 .3يأيت املفعول ألجله عىل ثالثة أحوال ،فيكون:
أ .مج َّرداً من «ال» ومن اإلضافة :ويف هذه الحالة يكرث نصبهُّ ،
ويقل ج ّره بحرف تعليل،
ُ
ُ
الدرس لرغب ٍة يف املعرفة.
حرضت
الدرس رغب ًة يف املعرفة،
حرضت
نحو:
َ
َ
بُ .مع َّرفاً بـ «ال» :ويف هذه الحالة يكرث ج ّره بحرف تعليل ،نحو :وقفت خشوعاً للرهب ِة
ساكن الرضيح.
من ِ
َ
ج .مضافاً :فيجوز فيه النصب والجر ،نحو :تج ّن ُ
الفساقِ
خوف الوقوع يف
بت مجالس َة ّ
ِ
لخوف الوقوع يف الذنب.
الذنب ،أو؛
فائدة
قد يتقدم املفعول ألجله عىل عامله ،نحو :تعظيامً لشعائر الله بنى مسجدا ً.

رّسيملا ن
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ّ
مصورة
خالصة

المفعول ألجله
سبب حدوث
هو مصدر منصوب ،يب ّين َ
شروطه
أن يكون مصدراً
أن ّ
يدل على شعور أو
عاطفة
أن يكون سبباً لحدوث
الفعل
أن يكون شريكاً للفعل
في فاعله
أن يكون شريكاً للفعل
في الزمن

أحواله
مع َّرف

مضاف

مج ّرد من «الـ»
واإلضافة

لجأل لوعفملا

41

ٌ
نموذج إعرابي
ََُۡ َ َ َ َ

َ

ّ

َّ َ

َ َ

ۡ

﴿يعلون أصٰبِع ُه ۡم ِ ٓ
ت﴾
ف َءاذان ِ ِهم م َِن ٱلصوٰع ِِق حذ َر ٱل َم ۡو ِ ۚ

يجعلون :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة،
والواو يف محل رفع فاعل.
أصابعهم :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف،
و«هم» ضمري متصل مبني عىل السكون واقع يف محل جر باإلضافة.
يف آذانهم« :يف» حرف جر« ،آذانهم» اسم مجرور بـ «يف» ،وعالمة جره الكرسة الظاهرة
يف آخره ،وهو مضاف ،و«هم» ضمري متصل مبني عىل السكون واقع يف محل جر
باإلضافة ،والجار واملجرور متعلقان بالفعل يجعلون.
من الصواعق« :من» حرف جر« ،الصواعق» اسم مجرور ،وعالمة جره الكرسة الظاهرة
يف آخره ،والجار واملجرور متعلقان بالفعل يجعلون.
حذ َر :مفعول ألجله منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف.
املوت :مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره.

رّسيملا ن
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محطة تقويمية

1.1استخرج من اآليات اآلتية املصاد َر التي توافرت فيها رشوط املفعول ألجله ،إن
ُوجِ دَ ت:
اآليات

َٓ
َۡ
َ َۡ
َ
﴿وم َِن ٱنلَّ ِ
شي نف َس ُه ٱبۡتِغا َء
اس من ي ِ
َّ
َۡ َ
ات ٱللِۚ﴾
مرض ِ

املصادر التي توافرت فيها رشوط املفعول ألجله

َّ ُ ۡ ُ ْ َّ َ ۡ َ ٗ َّ ُ ۡ َ ۡ َ
ٱرتقِ ۡب ُه ۡم
﴿إِنا مرسِلوا ٱنلاقةِ ف ِتنة لهم ف
َو ۡ
ٱص َط ۡ
ب﴾
ِ
َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ ُ َ ۡ َ َ َّ ۡ
﴿ول تق ُتل ٓوا أ ۡول ٰ َدك ۡم خش َية إ ِ ۡمل ٰ ٖقۖ ن ُن
َ ُ
ُ
ن ۡر ُزق ُه ۡم ِإَويَّاك ۡ ۚم﴾
َّ
َ ٓ َ ََۡ َ َۡ َ ُۡ ۡ َ َ
ان ل ِتَ ۡش َ ٰٓ
ق  ٢إِل
﴿ما أنزّلا عليك ٱلقرء
َ ۡ َٗ َ َۡ
ي َ ٰ
تذكِرة ل ِمن
ش﴾
ۡ
ۡ َ ُۡ
َ ۡ ۡ َ
ت ذِك ًرا ُ ٥عذ ًرا أ ۡو نذ ًرا﴾
﴿فٱل ُملقِيٰ ِ

سبب ج ّر املصدر بحرف التعليل يف األمثلة اآلتية:
2.2علِّل َ
األمثلة
ِ
قدم الزوار للمشاركة يف مواكب العزاء.
لبك لوالديك.
أحرتمك ِ ِّ

لغضب منه غدا ً.
وبّختُه اليو َم
ٍ
أك َر َم ُه الل ُه ب َنيلِ الشهاد ِة لجها ِده يف سبيله.

سبب جر املصدر بحرف التعليل
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كل مصدر من املصادر اآلتية مفعوالً ألجله تارة ،ثم ج ّره بأحد حروف
3.3اجعل َّ
التعليل تارة أخرى ،واضعاً إياه يف جملة مفيدة:
املصدر

مفعول ألجله

مجرور بأحد
حروف التعليل

إجالالً
حفاظاً
شكرا ً
ُح ّباً

4.4أعرب ما يأيت:
َ َُُۡ َْ َ َ

ُ

َ ۡ َ َۡ

﴿ َول تقتل ٓوا أ ۡولٰدك ۡم خش َية إِمل ٰ ٖقۖ﴾

َ

َول:

ۡ ُ ْ

َتق ُتل ٓوا:

َ َ

ۡ َٰ ُ
أولد
ك ۡم:
ۡ َ

َخش َية:
َ

إ ِ ۡمل ٰ ٖقۖ:

الجملة املفيدة
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يجاهد املرء طلباً للشهادة يف سبيل الله.
يجاهد:
املرء:
طلباً:
للشهادة:
يف:
سبيل:
الله:

رّسيملا ن
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الدرس الرابع:

المفعول فيه
ُ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يتع ّرف إىل املفعول فيه.

 .2يضبط أقسام اس َمي الزمان واملكان.
يبي حكم هذه األقسام.
ّ .3

 .4يذكر أقسام املفعول فيه.
 .5يعرف ما ينوب عن املفعول فيه.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

«املر ُء مخبو ٌء تحت لسانه»

مت يو َم االثنني
ُص ُ

ُسل يو َم الجمعة
ستحب الغ ُ
يُ
ّ

ُ
العارف ميكث زماناً طويالً يف املقام
كان
فصل قرصا ً
دام َسف ُر أسبوعاًّ ،

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

«لسا ُن العاقل ورا َء قلبه»

قرأتُ طويالً

سار ِميالً حتى وصل املدين َة

لزم الفر َاش ثالث َة أيّام

جلست مجلس أستاذك
َ

أقل َعت الطائر ُة طلو َع الشمس

صلّينا يف املسجد

صف فرسخ
يت نِ َ
مشَ ُ
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

 .1استخ ِرج اس َمي املكان والزمان .اسم الزمان« :يوم» ،اسم املكان« :تحت».
«يستحب الغسل يف يوم الجمعة»؟ نعم.
 .2هل ميكن القول
ّ
 .3هل تتض ّمن «تحت» معنى «يف» أيضاً؟ نعم.
 .4ماذا يس ّمى اسم الزمان واملكان الذي يتض ّمن معنى «يف»؟ مفعول فيه.
ُ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1استخرج أسامء الزمان« .يوم ،زماناً ،أسبوعاً».
الس ُ
ؤال الذي يقع «يوم» جواباً له؟ «متى صمت؟»
 .2ما ّ
مختصاً.
 .3ماذا يس ّمى اسم الزمان الذي يقع جواباً ﻟ «متى»؟ ُيس ّمى
ّ
 .4هل ّ
زمن مح َّدد؟ ال.
يدل «زماناً» عىل ٍ
 .5ماذا يسمى اسم الزمان الذي ال يدل عىل زمن مح َّدد؟ ُيس ّمى مب َه ًام.
الس ُ
ؤال الذي يقع «أسبوعاً» جواباً له؟ «كم دام سفره؟».
 .6ما ّ
 .7ماذا يس ّمى اسم الزمان الذي يقع جواباً ﻟ «كم»؟ ُيس ّمى معدوداً.
 .8كيف جاءت أسامء الزمان يف األمثلة؟ جاءت ك ّلها منصوبة.
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1استخرج أسامء املكان« .وراء ،ميل ،مجلس ،مسجد».
 .2ما خصوصي ُة ٍّ
كل منها؟ «وراء» اسم جهة« ،ميل» مقدار« ،مجلس» صيغت من لفظ
الفعل« ،مسجد» مكان محدود.
 .3ماذا تس ّمى أسام ُء الجهات واملقادير؟ أسامء مكان مب َهمة.
 .4كيف جاءت أسامء املكان يف األمثلة؟ «وراء ،ميل ،مجلس» جاءت منصوبة ،و«مسجد»
ُج َّر بـ «يف».
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ٌ
الرابعة:
المجموعة
د .أسئلة حول
ِ
ِ

.1
.2
.3
.4

استخرج من األمثلة ما ّ
طلوع ،ثالثة أيام ،نصف
دل عىل الزمان أو املكان« .طوي ًال،
َ
فرسخ».
هل هذه املفردات ظروف؟ ال.
كل منها؟ «طوي ًال» :وصف« ،طلوع» :مصدر« ،ثالثة» :عدد« ،نصف»ّ :
نوع ٍّ
تدل
ما ُ
عىل جزئ ّية.
حكمها؟ نا َب ْت عن الظرف.
ما ُ
االستنتاج

اسم الزمان أو املكان الذي يتضمن معنى «يف».
 .1املفعول فيه أو الظرف هو ُ
اسم الزمان إىل:
ُ .2يقسم ُ
 ُمختَ ّص :وهو ما وقع جواباً لـ«متى» ،نحو «غابت الشمس عن َد السابعة».َ
َ ۡ
 معدود :وهو ما وقع جواباً ﻟ «كم» ،نحو﴿ :لِث َنا يَ ۡو ًما أ ۡو َب ۡع َض يَ ۡو ٖمۚ﴾. ُمبهم :وهو ما ال يقع جواباً ليش ٍء منهام ،كالحني والوقت.ُ .3يقسم اسم املكان إىل:
 ُمبهم :كأسامء الجهات واملقادير ،نحو «فوق ،تحت ،أعىل ،أسفل ،ميني ،شامل،وراء ،أمام» و«فرسخ ،ميل ،بريد».
 مصوغ من املصدر :نحو «مقعد» محدود :نحو «املدينة ،البيت»..اسم الزمان عىل الظرفية بال فرق بني أقسامه ،فتقول« :س ِه ُ
رت ليل ًة كاملة إلمتام
ُ .4ينصب ُ
ُ
ُس».
العمل»
و«واظبت فرت ًة عىل الذكر اليون ِ ّ
ۡ
ٱلرك ُ
ام أو مصوغاً من املصدر ،نحو ﴿ َو َّ
نصب منه ما كان مبه ً
ب
َ .5اسم املكان ُي َ
ۡ ََ
ُ
ُ
ُ
و«جلست مج ِل َسه».
و«قطعت يف الساعة ميلني»،
أسفل مِنك ۡ ۚم﴾
 .6اسم املكان املحدود ُيج ُّر بـ «يف» ظاهرة ،فتقول «تن ّق َ
لت يف البستان».
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 .7ينقسم املفعول فيه بنوعيه إىل:
رصف :إذا كان ال يلزم الظرف ّية ،ﻛ «يوم ،ميل» ،فإن خرج عن الظرفية أُعرب
 مت ِّأفضل األيام» ،فـ «يوم» مبتدأ.
حسب موقعه يف الجملة ،نحو« :يو ُم الجمعة ُ
رصف :إذا كان يالزم الظرف ّية أو شبهها ،ﻛ«لدىّ ،أن ،أيّان ،قبل ،بعد ،متى،
 غري مت ِّعند ،حيث .»...واملراد بشبه الظرف ّية ما ال يخرج عن الظرف ّية ّإل باستعامله مجرورا ً
بـِ «من» ،نحو :خرجت من عنده.
 .8ينوب عن املفعول فيه:
قرب الفرات».
ُ
 املصدر  ،نحو» خ ّيمالجيش َ
 الوصف ،نحو» ن ْم باكرا ً». العدد ،نحو» صا َم عرش َة أيّ ٍام يف ذي القعدة».«وقفت َ
تلك الناحية».
 اسم اإلشارة ،نحوُ
 ما ّصف
كل ،نحو «استغرقَت الرحل ُة َّ
دل عىل جزء أو ٌ
كل النهار» و«انتظرت َُك نِ َ
ساعة».
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

المفعول فيه
اسم المكان

اسم الزمان
مب َهم

تنصب على
الظرفية

مختص
ٌ

مب َهم :الجهات والمقادير
مصوغ من المصدر
محدود
يج ّر ﺑــ «في»

معدود

المفعول فيه
متص ِّرف

غير متص ِّرف

ال يلزم الظرفية

يلزم الظرفية
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج

داخل املحطّ ِةُ ،
ّاب.
ف َ
تو َّجه القطا ُر رشقاً ،سار ليل ًة كامل ًة ،تو ّق َ
حيث ن َزل الرك ُ
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
تو ّجهٌ :
ماض ٌّ
القطار :فاعل «تو ّجه» مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
رشقاً :مفعول فيه ،ظرف مكان منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره،
متعلّق بالفعل «تو ّجه».
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا ً
سارٌ :
ماض ٌّ
تقديره هو.
ليل ًة :مفعول فيه ،ظرف زمان منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره،
متعلّق بالفعل «سار».
كامل ًة :نعت «ليلة» منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وفاعله ضمري مسترت فيه
تو ّقفٌ :
ماض ٌّ
جوازا ً تقديره هو.
داخل :مفعول فيه ،ظرف مكان منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره،
متعلّق بالفعل «توقّف» ،وهو مضاف.
املحطّة :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره.
حيثُ :
ظرف مكانٍ
محل نصب مفعول فيه ،متعلّق بالفعل
مبني عىل الض ّم ،يف ّ
ٌّ
«توقّف».
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
نزلٌ :
ماض ٌّ
الركّاب :فاعل «نزل» مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

ُ 1.1د َّل عىل املفعول فيه ،مب ّيناً نوعه:
األمثلة

َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َُۡ ّ َ ََ ُۡ
ي َ َ
ش
ٱلزين ِة وأن
﴿ق
ال م ُو ٗعِدكم يوم ِ
ُ
ٱنلَّاس ضح﴾

«أين ُم ِع ُّز األوليا ِء و ُم ِذ ُّل األعدا ِء»
املحكوم َ
الحاكم
فوق مصلح ِة
مصلح ُة
ِ
ِ
مجلس النبالء
جلس
َ
تنق َّل مييناً شامالً
ُ
ويطول صيفاً
رص النها ُر شتا ًء
يق ُ
جلست ب َني أحضانِ الطبيع ِة
ْ
َ َ

ٓ ُ

َّ ٞ

﴿ َوكن َو َرا َءهم مل ِك﴾

َۡ َ ََ

ُّ

ََۡ

ّٗ

ك تت ِ َ
سيا﴾
﴿قد جعل َرب ِ
ك ِ

املفعول فيه

نوع املفعول فيه
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2.2حدِّ د نو َع النائب عن الظرف يف األمثلة اآلتية:
األمثلة
رس املشا ِة
قرب ج ِ
توق َّف َ
استي َق َظ باكرا ً
كل األسبو ِع عن املحارض ِ
ات
غبت َّ
ُ
الصيام
أيام
قضيت َ
ِ
بعض ِ
ُ
ِ
الواجبات
أغلب
أنج ْزتُ هذا النها َر َ
عام ِ
بعيد التحري ِر
نحتفل َّ
ُ
كل ٍ
ِ
الشمس
غروب
وصلْنا
َ

3.3أعرب الجمل اآلتية:

َُ ُ ۡ َٰ ُ ََۡ َۡ َ ََۡ
ُّ
ٱلنسن يومئ ِ ٍذ أين ٱلمفر﴾
﴿يقول ِ
ُ

َي ُقول:
ۡ

ٱل َ ٰ
نس ُن:
ِ

يَ ۡو َمئ ِ ٍذ:
َ

أ ۡي َن:
ۡ

ٱل َم َف ُّر:

نوع النائب

نوع الظرف

ع
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صعب.
الس َف ُر ليالً
َّ
ٌ
السفر:
ليالً:
صعب:
ٌ

بعض الليل.
ق ْم َ
ق ْم:
بعض:
َ
الليل:
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الدرس الخامس:

المنادى ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يعرف ما هو املنادى.
يبي أنواع املنادى.
ّ .2

 .3يضبط أحكام املنادى بأنواعه الثالثة.
التوصل إىل نداء املقرون بـ«الـ».
 .4يذكر كيف ميكن ّ
 .5يرشح حكم االسم الواقع بعد «أيّها».

ُ
األمثلة
َ ُ َ

املجموعة األوىل
َ ََۡ ُ َ

ّ

املجموعة الثانية

َُ ُ

ب ما نفقه كث ِ ٗ
﴿يٰشع ۡي ُ
ريا م َِّما تقول﴾
َ

ُ َ

َ َُ

ج َبال أ ّوِ ِب معهۥ﴾
﴿ي ٰ ِ

بوركت يا مجاهدا ً مقداماً
َ

يا َ
رسول اللهَ ،م َدد
يا بدي َع الساموات واألرض
السالم عليك يا سف َري الحسني

اصب
يا مؤمناًْ ِ ،
املجموعة الثالثة
يا صادقاً قولُه
يا راجياً عف َو اإلله ،ال تعصه
تأس به
يا مح ّباً إما َمكَّ ،

َ َ َّ ُ

املجموعةالرابعة
ۡ

ۡ ۡ

َّ ُ

﴿ ٰٓ
يأيت َها ٱنلَّف ُس ٱل ُمط َمئِنة﴾

يا أيُها الصابرونِ ،
أبشوا
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

ُ .1د َّل عىل املنادى يف األمثلة أعاله« .شعيب ،جبال ،مؤمناً ،مجاهداً».
 .2هل جاء املنادى يف هذه األمثلة مفرداً أم مضافاً؟ مفرداً.
 .3ص ِّن ْفها بني معرفة ونكرة.
 معرفة« :شعيب» اسم علم. نكرة« :جبال ،مؤمناً ،مجاهدا ً».الضم.
 .4كيف جاء املنادى املفرد العلم :منصوباً أم مبنياً؟ مبن ّياً عىل ّ
معي ُقص َد نداؤه؟ نعم ،هي نكرة مقصودة.
 .5هل تدل «جبال» عىل َّ
 .6هل هي موصوفة؟ ال.
الضم.
 .7كيف جاءت؟ مبن ّية عىل ّ
معي ُقص َد نداؤه؟ نعم ،هي نكرة مقصودة.
 .8هل تدل «مجاهداً» عىل َّ
 .9هل هي موصوفة؟ نعم« ،مجاهداً مقداماً».
 .10كيف جاءت؟ منصوبة.
كل فر ٍد ّ
تدل عليه؟ تصدق عىل ّ
معي ،أم ت َْص ُد ُق عىل ِّ
كل فرد
 .11هل تدل «مؤمناً» عىل َّ
ّ
تدل عليه.
 .12ماذا تسمى؟ نكرة غري مقصودة.
 .13كيف جاءت؟ منصوبة.
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

ُ 1.1د ّل عىل املنادى يف األمثلة« .رسول الله ،بديع الساموات ،سفري الحسني».
2.2هل جاء املنادى يف األمثلة مفرداً أم مضافاً؟ مضافاً.
حكمه اإلعرا ّيب؟ منصوب.
3.3ما ُ
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ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

ُ .1د َّل عىل املنادى يف األمثلة « .صادقاً ،راجياً ،مح ّباً».
املالح ُظ يف منادى هذه الجمل؟ أنه َو ْص ٌف ٌ
عامل.
 .2ما َ
 .3ماذا يس ّمى املنادى عندما يكون وصفاً عام ًال؟ شبيهاً باملضاف.
حكمه اإلعرا ّيب؟ النصب.
 .4ما ُ
ٌ َ
الرابعة:
المجموعة
د .أسئلة حول
ِ
ِ

ُ .1د َّل عىل املنادى يف املعنى يف هذه األمثلة« .النفس ،الصابرون».
 .2هل هو معرفة أم نكرة؟ مع َّرف بـ «الـ».
 .3هل يدخل عليه حرف النداء؟ ال.
توصل إىل ندائه؟ بواسطة «أ ّيها ،أ ّيتها».
 .4كيف ُي َّ
َ .5من املنادى يف اإلعراب؟ «أ ّيها ،أ ّيتها».
االستنتاج

 .1املنادى هو االسم الظاهر املطلوب إقبا ُله بأحد أحرف النداء« :يا ،أيا ،ه َيا ،أي ،آ ،وا،
والهمزة».
 .2املنادى ثالث ُة أنواع :واملضاف ،والشبيه باملضاف.
 .3املنادى املفرد قد يكون:
يل ،اك ِفياين» ،فكلمتا
 اس َم علم :يُبنى عىل ما كان يُرفَع به ،نحو «يا مح ّم ُد ،يا ع ُّيل» مبن ّيتان عىل الض ّم ،كام ويُبنى عىل الواو إذا كان جمع مذكّر
«مح ّمد» و«ع ّ
ساملاً ،نحو« :يا مح ّمدون»...
كل فر ٍد ُّ
نصب لفظاً ،نحو «أيا
 نكرة غري مقصودة؛ أي تص ُدق عىل ِّتدل عليه :يُ َ
سامعاً ،سا ِع ْدين».
كل فر ٍد ُّ
يدل عليه:
معي ،وال يص ُدق عىل ّ
 -نكرة مقصودة؛ أي أ ّن املنادى َّ
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•إذا كانت موصوفة :تُنصب ،نحو« :يا عامالً متفانياً ،عافاك الله».
•إذا مل تكن موصوفة :تُبنى عىل ما كانت تُرفَع به ،نحو «يا مسلمون ،ات ِّحدوا»،
«يا مسلامن ،ال تتقاتال» ،فـ «مسلمون» مبنيّة عىل الض ّم ألنّها جمع مذكّر سامل،
و«مسلامن» مبن ّية عىل األلف ألنّها مث ّنى.
 .4املنادى املضاف يكون منصوباً ،نحو «يا أس َم َع السامعني»« ،يا اب َني أخي ،تعاال».
 .5املنادى الشبيه باملضاف هو املنادى الذي يكون وصفاً عام ًال :يكون منصوباً أيضاً ،نحو
«أمؤ ِّدياً صالتَك ،مت َّه ْل».
توصل إىل ندائه بواسطة
 .6املنادى املع َّرف بـ «ال» ال ميكن دخول «يا» عليه مبارش ًة ،بل ُي ّ
لحقة بـ«ها» ،أو باسم اإلشارة القريب ،نحو «يا أ ّيها الرجل» و «يا هذا الرجل».
ّ
«أي» ُم َ
َ
ّ
ٱلص ّد ُ
 .7يجوز حذف حرف النداء قبل الع َلم واملضاف و«أيها» ،نحو ﴿يُ ُ ُ ُّ
ِيق﴾،
وسف أي َها ِ
ّ
َ
َ
ۡ ٓ
و﴿ َر َّب َنا ل تُ َؤاخِذنَا﴾.
فائدة
 .1حرف النداء ينوب مناب فعل النداء املحذوف الذي تقديره «أنادي».
 .2اسم الجاللة ينا َدى بدون واسطة ،فتقول «يا الله» ،ويجوز ُ
حذف الياء والتعويض
عنها مبيم مش َّددة ،فتقول «الل ُه َّم».
يتعي رفعه ،وإذا كان جامداً فهو بدل ،نحو «أ ّيها
 .3االسم الذي يأيت بعد «أ ّيها» ّ
ُ
الرجل» وإذا كان مش َت ّقاً فهو نعت ،نحو «أيها العالِ ُم».

( ىدانملااا

63

ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

المنادى
مبني
ّ

منصوب

اسم علم

نكرة مقصودة موصوفة

نكرة مقصودة غير موصوفة

نكرة غير مقصودة
مضاف
شبيه بالمضاف

مفرد
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
َ ُ ُ ۡ ۡ

َ

﴿يٰنوح ٱهبِط ب ِ َسل ٰ ٖم﴾

محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
يا :حرف نداءٌّ ،
مبني عىل الض ّم ،يف محل نصب.
نوح :منادى ٌّ
مبني عىل السكون ،وفاعله ضم ٌري مسترت فيه وجوباً تقديره «أنت».
اهبطُ :
فعل أم ٍر ٌّ
محل له من اإلعراب.
مبني عىل الكرس ،ال ّ
الباء :حرف جر ٌّ
سالم :اسم مجرور ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره ،والجار واملجرور متعلقان
بالفعل «اهبط».
أ ُّيها ال ّناس ،يا عبا َد الله ،اتقوا الله.
محل نصب ،والهاء للتنبيه.
مبني عىل الض ّم يف ّ
أيُّها :منادى ٌّ
«أي» مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
الناس :بدل من ّ
محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
يا :حرف نداء ٌّ
عباد :منادى منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف.
الله :اسم الجاللة ،مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.
صل
مبني عىل حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة ،والواو ضم ٌري متّ ٌ
اتقواُ :
فعل أم ٍر ٌّ
محل رفع فاعل «ات ّق».
مبني عىل السكون يف ّ
ٌّ
الله :اسم الجاللة ،مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1نا ِد األسامء اآلتية:
األسامء
خري الغافرين
املعلّم الجليل
راغب يف العلم
عيل بن موىس الرضا Q

حارسان
حارسا املوقع
األ ّمهات املض ّحيات
حليم ال يعجل
ُمحرِز لقب البطولة
شاعران موهوبان
عامل األرسار
حسن
حسن ُخلُ ُق ُه
رجل عايل اله ّمة

املنادى

رّسيملا ن
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حكم املنادى يف الجمل اآلتية ،معلِّالً ذلك:
ّ 2.2بي َ
َ َ َُ ۡ

ُ

َ َ

ّ ۡ

َ

الجمل

َ ُ َ

ۡ َّ َ

يـٔادم ٱسك ۡن أ َ
نت َوز ۡوجك َ
﴿ ٰٓ
ٱلنة﴾

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
﴿ ٰٓ
يأيها ٱلِين ءامنوا﴾
َۡٗ َ َ َ ً ََ
َُۡ َ َ ُ ُ
ع إبۡ َرٰه َ
ِيم﴾
ون بردا وسلٰما ٰٓ ِ
﴿قلنا يٰنار ك ِ
﴿يٰص ٰ ِ َ
ب ٱلسِج ِن﴾
ح ِ

«يا دنيا ،غ ّري غريي»

أيا ساعياً للخري ،بورِك سع ُيك
هيا عالِامً زاهدا ً
ال َع َج َل يا ابن الحسن
يا جوادا ً ال يبخل
أبــا الزهـراء قد جاوزت قدري مبدحك بي َد أ ّن َيل انتســابا
هل لنفســك كان ذا التعلي ُم
نفســه ّ
يــا أيهــا الرجل املعلِّم َ

3.3أعرب الجمل اآلتية:
َ

َ

َ ٰٓ ُ ۡ َ َ ٓ
َ ٓ ۡ
يأۡرض ٱبل ِع ما َءكِ َوي ٰ َس َما ُء أقل ِِع﴾
﴿

يا:
أرض:
ابلعي:

حكم املنادى
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ماءك:
ويا:
سامء:
أقلعي:
ُ

ُ

َ ُّ

ّ ّ ُ

﴿ي ُ
ٱلصدِيق﴾
وسف أي َها ِ

يوسف:
أيُّها:
الص ّديق:

يا أعدل ال ّناس إال يف معاملتي.
يا:
أعدل:
ال ّناس:
إال:
يف:
معاملتي:

( ىدانملااا
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الدرس السادس:

المنادى ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

يبي املراد من تابع املنادى.
ّ .1

 .2يذكر الحاالت اإلعرابيّة للمنادي.
 .3يضبط أحكام املنادى اإلعراب ّية.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل
عرب كلُّكم/كلَّكم ،دا ِفعوا عن القدس
يا ُ
يا فلسط ُني واألُ ّم ُة /األ ّم َة ،حذا ِر الهوا َن

املجموعة الثانية
اس ذا الفضلَ ،ع ْوناً
يا عبّ ُ

رص موع ُدك
يا مقاو ُم
الثابت ِ
ُ
القدم ،ال ّن ُ

يا مؤ ّذ ُن مح ّم ُد /مح ّمدا ً ،ارفعِ األذان

رص موع ُدك
يا مقاو ُم
الثابت ِ
َ
القدم ،ال ّن ُ
سال ٌم لجر ِ
احك يا مي ُن األ ُّيب /األ َّيب

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

السالم عليك يا مح ّم ُد َ
رسول الله

بوركت يا قارئاً القرآ َن وحافظَ ُه
َ
بُرش َاك يا قائ َم الليلِ وداعياً

رشيف أحم ُد ،مت ّه ْل
يا ُ
يل وحس ُن ،أص ِغيا
يا ع ُّ

يل
يا أبا الحسنِ ع ٌّ
تفضّ ْل يا س ّيدا ً وقورا ً إبراهي ُم

يل وعب َد ال ّرحمن ،أص ِغيا
يا ع ُّ
املجموعة الخامسة

املخلص
رفيق الطّفول ِة
أنت صديقي يا َ
َ
يا عبا َد الله أجمعني ،عليكم بالتقوى
عيوب ِ
واملغتابَ ،
عليك بعيوبك
الناس
َ
يا مراقباً َ
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

ُ .1د َّل عىل املنادى يف األمثلة املتق ّدمة« .عرب ،فلسطني ،مؤ ّذن».
الضم.
 .2كيف جاء املنادى يف هذه األمثلة؟ مبن ّياً عىل ّ
ّ .3
كل منادىّ .
تابع ِّ
«كل ،األ ّمة ،مح ّمد».
دل عىل ِ
 .4ما نوع هذه التوابع؟ ّ
«كل» توكيد« ،األ ّمة» عطف نسق« ،محمد» عطف بيان.
َ
الحظت فيام خَ َّص حك َمها اإلعرايب؟ جاز رفعها ونصبها.
 .5ماذا
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

ّ .1
دل عىل املنادى يف األمثلة املتق ّدمة« .ع ّباس ،مقاوم ،مين».
الضم.
 .2كيف جاء املنادى يف هذه األمثلة؟ مبن ّياً عىل ّ
ّ .3
تابع ِّ
كل منادى« .ذا ،الثابت ،األ ّيب».
دل عىل ِ
 .4ما نوع هذه التوابع؟ ك ُّلها نعوت.
 .5ص ّن ْفها من حيث إفرا ُدها وإضافتها ،ومن حيث اقرتانُها بـ «ال».
 مضاف خا ٍل من «ال»« :ذا». مضاف مقرتن بـ «ال»« :الثابت». مفرد مقرتن بـ «ال»« :األ ّيب».الحكم اإلعرا ُّيب ٍّ
لكل منها؟ «ذا» جاءت منصوبة« ،الثابت» و«األ ّيب» جاز رفعهام ونصبهام.
 .6ما
ُ
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

دل عىل املنادى يف األمثلة املتق ّدمة« .مح ّمد ،رشيف ،ع ّ
ّ .1
يل».
الضم.
 .2كيف جاء املنادى يف هذه األمثلة؟ مبن ّياً عىل ّ
ّ .3
تابع ِّ
كل منادى« .رسول الله ،أحمد ،حسن ،عبد الرحمن».
دل عىل ِ
 .4ما نوع هذه التوابع؟ «رسول الله ،أحمد» بدل« ،حسن ،عبد الرحمن» عطف نسق.
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سق مج َّر ٌد من «الـ» أم مقرتنٌ بها؟ مج ّرد منها.
 .5هل َع ْط ُف ال ّن ِ
 .6ص ّنف هذه التوابع من حيث إفرادها وإضافتها« .رسول الله ،عبد الرحمن» مضافة،
و«أحمد ،حسن» مفردة.
الضم.
 .7كيف جاءت هذه التوابع؟ املضافة نُصبت ،واملفردة ُبنيت عىل ّ
ّ
املستقل.
وملت إذاً؟ معامل َة املنادى
 .8كيف ُع ْ
ٌ َ
الرابعة:
المجموعة
د .أسئلة حول
ِ
ِ

ّ .1
دل عىل املنادى يف األمثلة املتق ّدمة« .قارئاً» القرآن« ،قائم» الليل« ،أبا» الحسن،
«س ّيداً».
 .2كيف جاء املنادى يف هذه األمثلة؟ منصوباً.
كل منادى« .حافظه ،داعياً ،ع ُّ
ّ .3
تابع ِّ
يل ،إبراهيم».
دل عىل ِ
 .4ما نوع هذه التوابع؟ «حافظه ،داعياً» عطف نسق« ،ع ّ
يل ،إبراهيم» بدل.
مجرد من «ال» أم مقرتنٌ بها؟ مج ّرد منها.
 .5هل عطف النسق ٌ
 .6ص ّنفها لجهة إفرادها وإضافتها« .حافظ» مضاف« ،داعياً ،ع ّ
يل ،إبراهيم» مفرد.
 .7ص ّنف ال ّتوابع املفردة لجهة تعريفها وتنكريها« .داعياً» نكرة غري مقصودة« ،ع ّ
يل،
إبراهيم» معرفة :اسم علم.
كل من هذه التوابع؟ «حافظ ،داعياً» منصو َبني« ،ع ّ
 .8كيف جاء ٌّ
يل ،إبراهيم» مبن َّيني عىل
الضم.
ّ
ّ
املستقل.
 .9كيف ُعومل هذان التابعان إذاً؟ معاملة املنادى
ٌ َ
المجموعة الخامسة:
هـ .أسئلة حول
ِ

ّ .1
دل عىل املنادى يف األمثلة املتق ّدمة« .رفيق» الطفولة« ،عباد» الله« ،مراقباً».
 .2كيف جاء املنادى يف هذه األمثلة؟ منصوباً.
ّ .3
تابع ِّ
كل منادى« .املخلص ،أجمعني ،املغتاب».
دل عىل ِ
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 .4ما نوع هذه التوابع؟ «املخلص» نعت« ،أجمعني» توكيد« ،املغتاب» عطف نسق
مقرتن بـ الـ.
 .5كيف جاء ٌّ
كل من هذه التوابع؟ ك ّلها جاءت منصوبة.
االستنتاج

حاالت إعراب ّية ثالث ،هي:
 .1لتابع املنادى
ٌ
للمحل.
ّ
أ .جواز رفعه أو نصبه :مراعا ًة للفظ ،أو مراعا ًة
ب .وجوب نصبه.
املستقل.
ّ
ج .حكم املنادى
 .2إذا كان املنادى مبن ّياً:
أ .والتابع توكيدا ً ،أو عطف بيان ،أو عطف نسقٍ مقرتناً بـ «ال» :جاز رفعه أو نصبه،
نحو «يا مسلمون أجمعون وأجمعني».
ب .والتابع نعتاً:
يل عظي َم الخلق».
 إذا كان مضافاً خالياً من «ال» :وجب نصبه ،نحو «يا ع ُّ إذا كان مضافاً أو مفردا ً مقرتناً ﺑـ ال :جاز رفعه أو نصبه ،نحو«يا جعف ُر الكري َم /النسب».
الكري ُم
ِ
املستقل ،نحو
ّ
عطف نسقٍ مج ّردا ً من «ال» ،أو بدالً :كان له حك ُم املنادى
ج .والتابع َ
«يا حارثُ أخانا».
 .3إذا كان املنادى منصوباً:
املستقل ،نحو
ّ
عطف نسقٍ مج ّردا ً من «ال» ،أو بدالً :كان له حك ُم املنادى
أ .والتابع َ
«يا عب َد الله ومح ّم ُد».
ب .إذا كان التابع سوى ذلك :وجب نصبه ،نحو «يا بقيّ َة الله األعظ َم».
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

تابع المنادى
المبني
ّ

المنصوب

اسم العلم  /نكرة مقصودة غير موصوفة

نكرة غير مقصودة /نكرة مقصودة موصوفة/
مضاف /شبيه بالمضاف

التوكيد /عطف البيان/
عطف النسق المقترن ﺑــ الـ

عطف النسق المج ّرد
من الـ  /البدل

مفرد مع الـ /مضاف
مع الـ

سواهما

يجوز رفعه ونصبه

له حكم المنادى
ّ
المستقل

له حكم المنادى
ّ
المستقل

ُينصب دائماً

النعت
مضاف دون الـ

مفرد مع الـ /مضاف مع الـ

يجب نصبه

يجوز رفعه ونصبه

رّسيملا ن
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج

أ ِفدْ نا يا ُ
الرأي.
عادل املحكَم ِ
مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره ،وفاعله ضمري مسترت فيه وجوباً
أفدنا :فعل أمر ّ
محل نصب مفعول به
مبني عىل السكون ،يف ّ
تقديره أنت ،و«نا» ضمري متّصل ّ
للفعل «أفد».
محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
يا :حرف نداء ّ
محل نصب.
مبني عىل الض ّم ،يف ّ
عادل :منادى ّ
املحكم :نعت «عادل»
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أخره ،تبعاً للفظ املنادى ،وهو مضافملحل املنادى ،وهو مضاف.
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،تبعاً ّالرأي :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.
ِج ُّدوا يا طال َّب الحقيق ِة والسالكني.
مبني عىل حذف النون؛ أل ّن مضارعه من األفعال الخمسة ،والواو
جدّ وا :فعل أمر ّ
محل رفع فاعل «ج ّد».
ضمري متّصل يف ّ
محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
يا :حرف نداء ّ
طالب :منادى منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف.
الحقيقة :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل أخره.
ٍ
محل له من اإلعراب.
مبني عىل الفتح ،ال ّ
و :حرف
عطف ٌّ
«طلب» ،منصوب مثله ،وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جم ُع مذكّ ٍر
السالكني :معطوف عىل ّ
ساملٌ.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

تذهب إليه:
حكم تابع املنادى يف األمثلة اآلتية ،معلِّالً ما
ّ 1.1بي َ
ُ
األمثلة

تابع املنادى

حكمه

التعليل

يا عرباً أهل اللغة الواحدة
يا محس ُن وحسني
التقي
يا مؤم ُن ّ
طل ُب أجمعكم
يا ّ
يا أحم ُد صاحب الدار
ويص الحسن والخلف
يا َّ
ال ُح َّجة
يا أبا الحسن صاحبنا
يا ذا الجود وذا الكرم

ُ َ

2.2وردت اآلية الكرمية اآلتية ﴿ َيٰج َبال أ ّوب َم َع ُهۥ َو َّ
ٱلط ۡ َيۖ﴾ بقراءتني
ِ
ِِ
األوىل بنصب «الطري» ،واألخرى برفعها .ب ِّرر ذلك:

نصب «الطري»
رفع «الطري»
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وحلا (ج)4

78

3.3أل ِحق املنادى بتابعٍ ،مح َّركاً آخ ُره مبا يناسب:
املنادى
اإلنسان
طالب العلم
ُمتص ِّدق
نب ّياً
ذا النعمة
موفياً وعده

4.4أعرب الجمل اآلتية:
َّ

َ

َ ۡ ۡ

ك﴾
﴿ٱلل ُه َّم مٰل ِك ٱل ُمل ِ

اللهم:
مالك:
امللك:

يل.
يا أبا
ِ
األيتام أبا َح َسنٍ ع ُّ
يا:
أبا:
األيتام:
أبا:
حسنٍ :
يل:
ع ُّ

التابع

ءانثتسالااا
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الدرس السابع:

االستثناء ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يعرف ما هو االستثناء.
 .2يتع ّرف إىل أركان االستثناء.
يبي أنواع االستثناء.
ّ .3

 .4يضبط أحكام هذه األنواع.

ُ
األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل
املتقاعس
ض الجمي ُع إىل املعرك ِة إلّ
َ
َح َ َ
استُشه َد القو ُم ّإل رجالً

فاز ال ُعبّاد إلّ املذنبني

عاد ال ُّرعا ُة ّإل األغنا َم

الطل ُب ّإل واحدا ً
ما تف َّوق ّ
الطلب ّإل واح ٌد
ما تفوق ّ

املخلص
ما بايع الحس َني ّإل
ُ

عاد الح ّجاج إلّ أمتعتَهم
ما عاد الحجاج إلّ أمتعتَهم
املجموعة الثالثة
ما انترص ّإل املقاومون

ما ح َّي ْي ُت إلّ املقاومني
أثنيت ّإل عىل املقاومني
ما ُ
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ُ
االستقراء
ٌ َ
أ .أسئلة حول المجموعة األولى:

 .1استخ ِر ْج من املثال األول املستثنى واملستثنى منه وأداة االستثناء .املتقاعس ،الجميع،
ّإل.
أخرجت املستثنى من حكم املستثنى منه.
 .2ما الذي أفادته أدا ُة االستثناء يف الجملة؟ َ
وبي إنْ كان َ
بعض املستثنى أم منقطعاً عنه .رج ًال ،وهو
 .3ح ّدد املستثنى يف املثال الثاينّ ،
م ّتصل ببعض املستثنى.
نوع هذا املستثنى إذاً؟ مستثنى م ّتصل.
 .4ما ُ
 .5استخرج من املثال الثالث املستثنى واملستثنى منه ،مب ّيناً إن كان املستثنى َ
بعض
منقطع عنه.
املستثنى منه أم منقطعاً عنه؟ األغنام ،الرعاة،
ٌ
نوع هذا املستثنى إذاً؟ مستثنى منقطع.
 .6ما ُ
وبي إن كان املستثنى منه موجوداً .املخلص ،ليس
 .7استخرج من املثال الرابع املستثنىّ ،
موجوداً.
أتصح تسمي ُة هذا املستثنى باملستثنى املف َّرغ؟ وملاذا؟ نعم؛ ألنَّ ما قبل َّ
«إل» قد تف َّرغ
ُّ .8
لِطلب ما بعدها ،ومل يشتغل عنه بالعمل يف غريه.
ٌ َ
المجموعة الثانية:
ب .أسئلة حول
ِ

نوع املستثنى يف األمثلة الثالثة األوىل؟ مستثنى م ّتصل.
 .1ما ُ
 .2أمث َبتاً جاء االستثناء أم منف ّياً يف املثال األ ّول .مث َبتاً.
 .3استخرج املستثنى ،مب ّيناً حالة إعرابه .املذنبني ،منصوب بالياء.
 .4تأ ّمل يف املثال الثاين والثالث ،أمث َبتاً جاء االستثناء أم منف ّياً .منف ّياً.
و(واحــد) ،منصوب
 .5استخرج املستثنى من املثالني ،مب ّيناً عالمة إعرابهام( .واحداً)
ٌ
بالفتحة ،مرفوع بالض ّمة.
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نوع االستثناء فيهام؟ استثنا ٌء منقطع.
 .6تأ ّمل يف املثالني األخريين ،ما ُ
ومنفي يف املثال الثاين.
مثبت يف املثال األول،
.7
منفي؟ ٌ
ٌ
ٌّ
أمثبت هو أم ّ
 .8استخرج املستثنى ،مب ّيناً عالمة إعرابه .أمتعتهم ،منصوب بالفتحة يف املثالني.
ج.أسئلة المجموعة الثالثة:

نوع االستثناء يف هذه األمثلة؟ استثنا ٌء مف َّرغ.
 .1ما ُ
 .2استخرج املستثنى من هذه األمثلة ،مب ِّيناً حالة إعرابه« .املقاومون» مرفوع بالواو،
«املقاومني» منصوب بالياء« ،املقاومني» مجرور بالياء.
حسب
 .3ما الذي تالحظه من خالل تت ُّب ِعك لحالة إعراب االسم الواقع بعد ّإلُ .أع ِر َب
َ
موضعه يف الجملة.
االستنتاج

ََ َ
الواقع َبعد أدا ِة االستثنا ِء من ُح ْك ِم ما قب َلها ،نحو﴿ :فلبِث
االسم
.1
ِ
االستثنا ُء هو إخر ُاج ِ
َ
َّ
ۡ
َ
َ
ۡ
خس َ
ِني َع ٗما﴾.
فِي ِه ۡم ألف َس َن ٍة إِل

والح ْكم.
 .2لالستثناء أربع ُة أركانٍ هي :املستثنى ،واملستثنى منه ،وأداة االستثناءُ ،
فائدة:
ست أدوات هيّ :إل ،غري ،سوى ،خال ،عدا ،وحاشا.
لالستثناء ُّ
.3

لالستثناء ثالثة أنواع هي:
بعض املستثنى منه ،نحو :يدافع
 االستثناء املتصل :وهو الذي يكون فيه املستثنى َِ
القدس إلّ املتخاذلني.
العرب عن
ُ
بعض املستثنى منه ،نحو :نجا
 االستثناء املنقطع :وهو الذي ال يكون فيه املستثنى َالب ّحار ُة ّإل سفينتَهم.
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 االستثناء املف َّرغ :وهو االستثناء الذي يكون فيه املستثنى منه محذوفاً ،نحو :مادافَ َع عن الوطنِ إلّ الرشفا ُء.
يجب إعراب االسم الواقع بعد ّإل مستث ًنى منصوباً إذا كان االستثناء م ّتص ًال والكالم
مث َبتاً ،نحو :نام األنام لي َلهم إال العاب َد.
إذا كان االستثناء متص ًال والكالم منفياً ،جاز يف إعراب االسم الواقع بعد ّإل وجهان:
الناس اليتي َم إلّ القسا َة (القساةَ :مستثنى منصوب).
أ .النصب ،نحو :ال يَ ْن َه ُر ُ
الناس اليتي َم ّإل القسا ُة (القساةُ :بدل من الناس مرفوع).
ب .اإلبدال ،نحو :ال يَ ْن َه ُر ُ
مستثنى منصوباً ،إذا كان االستثنا ُء منقطعاً ،والكال ُم مثبتاً
ُيع َرب االسم الواقع بعد ّإل
ً
أو منف ّياً ،نحو :حرض العلام ُء إال ُ
الكتب.
الك ُت َب ،ما حرض العلام ُء ّإل
َ
الواقع بعد
إذا كان االستثناء مف َّرغاً  -وال يكون الكالم حينئ ٍذ ّإل منف ّياً ُ ،-يع َرب االسم
ُ
املحسن
بحسب موقعه يف الجملة ،كام لو كانت ّإل غري موجودة ،نحو :ما ربح ّإل
ّإل
ُ
ِ
(فاعل مرفوع) ،ما ّ
عظ ُ
املحسن
املحسن (مفعول به منصوب) ،ما أثنيت ّإل عىل
مت ّإل
ِ
َ
(اسم مجرور).
فائدة:
املنفي أدا َة حرص ،وتخرج عن كونها أدا َة استثناء.
«إل» يف االستثناء املف َّرغ
تصري ّ
ّ
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ّ
مصورة
خالصة

االستثناء
حكم ما قبله
إخراج االسم المستثنى من ِ

أنواعه

المستثنى ُ
بعض
المستثنى منه

المستثنى ليس
َ
بعض المستثنى منه

مثبت:
المستثنى منصوب

المستثنى
منصوب دائماً

منفي :المستثنى
ّ
منصوب أو بدل

المستثنى منه
محذوف
االسم بعد ّإل ُيعرب
حسب موقعه في
الجملة
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
َُۡ

ۡ ۡ

ُّ َ َ ۡ

َۡۡ

َ ۡ َ َ َّ َ

َ ََ

َۡ ُ

ۡ
َ
ي َوأهلك إِل من َس َبق عل ۡيهِ ٱلق ۡول﴾
ي ٱثن ِ
ك زوج ِ
﴿قلنا ٱحِل فِيها مِن ٖ

فعل ٍ
مبني عىل السكون؛ التصاله بــ «نا» املتكلمني ،و «نا» ضمري متّصل
قلناٌ :
ماض ٌّ
محل رفع فاعل.
مبني عل السكون ،واقع يف ّ
ّ
مبني عىل السكون الظاهرة يف آخره ،وفاعله ضمري مسترت تقديره
احملُ :
فعل أم ٍر ٌّ
«أنت».
محل ج ٍّر بحرف الج ّر «يف» ،والجار واملجرور
فيها :يف :حرف جر ،والهاء ضمري متّصل يف ِّ
متعلقان بالفعل «احمل».
منُ :
مبني عىل السكون.
حرف ج ٍّر ٌّ
كل :اسم مجرور بــ «من» ،وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره ،والجار واملجرور
متعلّقان مبحذوف حال من «زوجني».
زوجني :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الياء؛ ألنّه مث ّنى.
اثنني :نعت لزوجني منصوب ،وعالمة نصه الياء؛ ألنه مل َحق باملث ّنى.
وأهلك :الواو حرف عطف ،أهلك :اسم معطوف عىل زوجني ،منصوب وعالمة نصبه
الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف ،والكاف ضمري متّصل مبني عىل الفتح ،واقع
محل ج ّر باإلضافة.
يف ّ
إال :حرف لالستثناء.
ٌ
نصب عىل االستثناء.
مبني عىل السكون ،يف ّ
من :اس ٌم
محل ٍ
موصول ٌّ
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة يف آخره.
سبقٌ :
ماض ٌّ
محل ج ٍّر بحرف الج ّر ،والجار واملجرور
عليه :عىل :حرف جر ،والهاء ضمري متّصل يف ّ
متعلّقان بالفعل «سبق».
القول :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة يف آخره.
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َّ ُ ۡ َ

َ

﴿إن أنت ۡم إل مف ُ
تون﴾
ِ
ِ

إنُ :
مبني عىل السكون.
حرف ٍ
نفي ٌّ
محل رفع مبتدأ.
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ِّ
ٌ
أنتم :ضم ٌري
منفصل ٌّ
إال :أداة حرص.
مفرتون :خرب مرفوع ،وعالمة رفعه الواو؛ ألنّه جم ُع مذكَّ ٍر ساملٌ.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1استخرِج املستثنى واملستثنى منه من اآليات اآلتية ،محدِّ داً نو َع االستثناء:
اآليات

ٗ ّ
ُ ُّ
ام َك َن ح ِّل ِلَ ِ ٓ
﴿ك َّ َ ِ
ن
ٱلطع َ َ َّ َ ۡ َ ُ َ َٰ
ۡ َ َ َّ
إِسرٰٓءِيل إِل ما حرم إِسرٰٓءِيل ع
َۡ
سهِۦ﴾
نف ِ
ّ َّ ُ َ
َ
ُ
﴿ض َب ۡ
ت َعل ۡي ِه ُم ٱذلِلة أ ۡي َن َما
ِ
َّ
ْ
ُ ُ
َّ
ث ِقف ٓوا إِل ِبَ ۡب ٖل ّم َِن ٱللِ﴾
َ َ ٓ َ َ ُ َ ُ ۡ ُ َ ٓ َّ ٓ
شكون بِهِۦ إِل
﴿ول أخ
اف َما ۡ ت ٗ ِ
َ ََ َٓ َّ
يا ۚ﴾
أن يشاء ر ِب ش ٔ
ُ َ َّ ٓ َ َ ۡ
َۡ
ۡ﴿هل يَنظ ُرون إِل أن تأت َِي ُه ُم
َ َ ٰٓ َ ُ
لئِكة﴾
ٱلم
َّ َ ُ ُ َ
ون ف َ
ِيها بَ ۡر ٗدا َو َل َ َ
شابًا
﴿ل يذوق
َ
ٗ
 ٢٤إ َّل َح ٗ
ِيما َوغ َّساقا﴾
ِ
َ َ َ َ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ ُ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ج ُعون
﴿فسجد ٱلملئكة كهم أ
َّ ٓ ۡ َ َ ِ َ ٰٓ َ َ ُ َ
ون َمعَ
 ٣٠إِل إِبل ِيس أب أن يك
َّ
ٱلسجد َ
ِين﴾
ٰ ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ
ك ّل َِم ٱنلَّ َ
اس
﴿قال َ ءايت َّك أل ت
ََََ
ثلٰثة أيَّا ٍم إِل َر ۡم ٗزاۗ﴾
َ ّٗ َ
ُ َّ ٓ َ ُ ۡ
ضا َول
﴿قل َّل أ ۡمل ِك لِ َف ِس
َن ۡف ًعا إل َما َشا ٓ َء َّ ُ
ٱللۗ﴾
ِ
َّ
َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
جع َ
ني  ١٧٠إِل
﴿فنج ۡينٰ ُه َو ۡأهل ُه ٓۥ أ ِ
َ ُ ٗ
وزا ف ٱل َغٰب َ
ين﴾
عج ِ
ِِ

املستثنى

املستثنى منه

نوع االستثناء
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ّف جمالً يكون فيها االستثناء:
2.2أل ْ
الجمل

االستثناء
متصالً ،والكالم منف ّياً:

منقطعاً ،والكالم مثبتاً:
مف ّرغاً ،والكالم منف ّياً:

ِ 3.3
الواقع بعد ّإل ،من ِّوعاً االستثناء:
االسم
هات جمالً تكون فيها الكلامت اآلتية َ
َ
الجمل

الكلامت
الط ّيبون
مح ّمد
اللئيم
املوت

كل الوجوه اإلعرابية إنْ تعدّ دت:
4.4أعرب اآليت ،ذاكراً َّ
َ َ َۡ ُ ُ

َ َ َّ َ ۡ ُ ْ َّ

َٗ ّ

﴿ َوي ۡوم ي ُ
شه ۡم كأن ل ۡم يل َبث ٓوا إِل َساعة م َِن ٱنلَّ َهارِ﴾

ويوم:
يحرشهم:
كأن:
مل:
يلبثوا:
إال:
ساع ًة:
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من:
النهار:

ما عا َد الجنو ُد إلّ ثالثة.
ما:
عاد:
الجنود:
إال:
ثالثة:
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الدرس الثامن:

االستثناء()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

يبي حكم «غري» و«سوى» يف االستثناء ،وحكم
ّ .1
االسم الواقع بعدهام.
 .2يضبط األوجــه اإلعراب ّية لـــ ِ «عــدا» و«خــا»
و«حاشا».
حكم االسم الواقع بعدها.
 .3يعرف َ

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل
نامت عيو ُن ِ
املقاوم
الناس غ َري ع ِني
ِ
ِ
الرنجس
حت ورو ُد الحديق ِة غ َري ورد ِة
ما تفتّ ْ

ما تفتحت ورود الحديقة غ ُري وردة الرنجس

املجموعة الثانية
ما ن َِد َم غ ُري الشحي ِح

خت غ َري الشحي ِح
ما وبّ ُ
الناس بغريِ الشحي ِح
ما َه َزأَ ُ

حرض العلام ُء غ َري كتبِهم
ما حرض العلام ُء غ َري كتبِهم
املجموعة الثالثة
املتكبِ ّ /
املتكب
أُج ُِّل العاملَ عدا ّ َ
صا ِدقِ العلام َء خال الحسو َد /الحسو ِد
املتكب
أُج ُِّل العاملَ ما عدا ّ َ
صا ِدقِ العلام َء ما خال الحسو َد
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ُ
االستقراء
ٌ َ
أ .أسئلة حول المجموعة األولى:

 .1استخرج من األمثلة أدا َة االستثناء املستخ َدمة .غري.
منفي؟ م ّتصل ،مثبت.
 .2ما ُ
نوع االستثناء يف املثال األ ّول؟ وهل هو مث َب ٌت أم ّ
 .3ما ُّ
محل «غري» من اإلعراب؟ وما االسم الذي وليها؟ استخ ِر ْجه ،مح ِّدداً مح َّله من
اإلعراب .مستثنى منصوب« ،عني» :مضاف إليه مجرور.
منفي.
نوع االستثناء يف املثالني الثاين والثالث،
ٌ
 .4ما ُ
منفي؟ م ّتصلّ ،
أمثبت هو أم ّ
 .5هل تغري ّ
محل «غري» من اإلعراب يف املثالني؟ ّبي ذلك .نعم ،تغري ،يف املثال األ ّول
مستثنى منصوب ،ويف الثاين بدل مرفوع.
نوع االستثناء يف املثالني الرابع والخامس؟ وما الذي مي ّيزهام بعضهام عن بعض؟
 .6ما ُ
منفي.
استثناء منقطع ،األ ّول مثبت ،والثاين ّ
اب «غري» يف املثالني؟ وما مح ّلها من اإلعراب؟ ال ،مل يختلف ،مستثنى
 .7هل اختلف إعر ُ
منصوب.
ٌ َ
المجموعة الثانية:
ب .أسئلة حول
ِ

نوع االستثناء يف األمثلة؟ استثنا ٌء مف َّرغ.
 .1ما ُ
 .2ما األدا ُة التي اس ُتخدمت يف االستثناء؟ غري.
بحسب موقعها من
عربت
تغي مح ّلها من اإلعراب يف األمثلة؟ وكيف؟ نعمُ ،أ ْ
ِ
 .3هل ّ
الجملة ،فاعل ،ومفعول به ،واسم مجرور.
ٌ
المجموعة الثالثة:
ج .أسئلة حول
ِ

 .1استخرج أدوات االستثناء التي اس ُتخدمت يف املثالني األ ّولني .عدا ،خال.
 .2هل اختلفت عالم ُة إعراب االسم الذي ول َيها؟ وما هي؟ نعم ،منصوب بالفتحة ،مجرور
بالكرسة.
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واالسم بع َدهام إذا كان منصوباً؟ ٌ
ماض ،واالسم
اب «عدا» و «خال»،
فعل ٍ
ما هو إعر ُ
ِ
ٌ
مفعول به.
بعدهام
اسم
وما إعرا ُبهام وإعر ُ
اب االسم بعدهام إذا كان مجروراً؟ حرفا ج ٍّر ،واالسم بعدهام ٌ
مجرو ٌر.
ما الذي دخل عىل «عدا» و «خال» يف املثالني األخريين؟ ما املصدر ّية.
تعي
هل بقيت حالة إعراب االسم بعدهام إ ّما الجر وإ ّما النصب ،أم َّ َ
تعي النصب؟ ّ
النصب.
ُ
يتعي أن
إذا كان دخول «ما» املصدرية عليهام
االسم بعدهام منصوباً ،فامذا ّ
يجعل َ
يكونا إذاً إذا دخلت عليهام؟ فعلني ماضيني.
االستنتاج

اب االسم الواقع بعد ّ
«إل» يف جميع أنواع االستثناء،
اسم ُيع َر ُب إعر َ
« .1غري» يف االستثناء ٌ
و ُيع َرب االسم الواقع بعدها مضافاً إليه ،نحو:
مقاوم جري ٍح ،فــ«غري»
 االستثناء املتّصل املث َبت :تص ّدى املقاومون للعد ِّو غ َريٍ
و«مقاوم» مضاف إليه مجرور بالكرسة.
مستثنى منصوب بالفتحة ،وهو مضاف،
ٍ
املنفي :ما وبَّ َخ القائ ُد الجنو َد غري املتخاذ ِل ،فــ «غري» إ ّما مستثنى
 االستثناء املتّصلّ
منصوب بالفتحة ،وإ ّما بدل مرفوع بالض ّمة ،و«املتخاذل» مضاف إليه مجرور.
كل يش ٍء ٌ
هالك غ َري وج ِه الل ِه ،فــ«غري» مستثنى
واملنفيُّ :
 االستثناء املنقطع املثبتّ
منصوب بالفتحة ،وهو مضاف ،و«وجه» مضاف إليه مجرور بالكرسة.
ِ
مل يصمت القو ُم غ َري أبواقِ
الحافالت ،فــ«غري» مستثنى منصوب بالفتحة ،وهو مضاف،
و«أبواق» مضاف إليه مجرور بالكرسة.
 االستثناء املف ّرغ :ما ُح ِم َد غ ُري الله ،فــ«غ ُري» نائب فاعل مرفوع بالض ّمة ،وهومضاف ،و«الله» مضاف إليه مجرور بالكرسة.
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ما عبدتُ غ َري الله ،فــ «غ َري» مفعول به منصوب بالفتحة ،وهو مضاف ،و«الله»
مضاف إليه مجرور بالكرسة.
استعنت بغ ِري الله ،فــ«غري» اسم مجرور بالكرسة ،وهو مضاف ،و«الله» مضاف
ما
ُ
إليه مجرور بالكرسة.
فائدة:
اب «غري» ،يف جميع أنواع االستثناء ،وت ُق َّدر الحرك ُة اإلعراب ّي ُة
 ت ُع َر ُب «سوى» إعر َرس املقاومون األعدا َء سوى ٍ
واحد ،فــ «سوى» مستثنى منصوب
يف آخرها ،نحو :أ َ
بالفتحة ،وهو مضاف ،و«واحد» مضاف إليه مجرور بالكرسة.
مسائل ،منها:
َ
 تفارق «غ ُري» أداة االستثناء «إال» يفكتاب غ ُري ٍ
كتاب
مفيد» عىل النعت ،وال يجوز «عندي ٌ
أ .أنه يجوز أن يقال «عندي ٌ
إلّ مفيد».
ٍ
محمد»؛ أل ّن حذف
ب .أنه يجوز أن يقال «قام غ ُري مح ّم ٍد» ،وال يجوز «قام ّإل
املستثنى منه ال يكون يف الكالم املوجب.
 .2يجوز يف «عدا» و«خال» وجهان:
 أن يكونا فعلَني ماضيَني ،فيكون االس ُم الواق ُع بعدهام مفعوالً به ،نحو :يَ ُّرب املر ُءفعل ٍ
ّ
بأهله عدا  /خال َّ
و«العاق» مفعول به
ماض جامد،
العاق ،فــ «خال» و «عدا» ٌ
منصوب بالفتحة.
ٌ
 أن يكونا َحرف ج ٍّر ،فيكون االسم الواقع بعدهام اسامً مجرورا ً ،نحو :يَ ُّرب املر ُء بأهله
ّ
عدا  /خال ِّ
و«العاق» اسم مجرور بالكرسة.
العاق ،فــ «خال» و«عدا» حرفا ج ّر،
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فائدة
اب «عدا» و «خال» ،فيجوز أن تكون فعالً ماضياً ،فيكون
ُعرب «حاشا» إعر َ
ت ُاب من الذنوب.
االس ُم بعدها مفعوالً به ،نحوُّ :
كل يش ٍء لك ٌ
مباح حاشا االقرت َ
ويجوز أن تكون َ
كل يش ٍء لك
حرف ج ٍّر ،فيكون االس ُم بعدها اسامً مجرورا ً ،نحوُّ :
اب من الذنوب.
مباح حاشا االقرت ِ
ٌ
ولكل ما يحمل معنى الرفعة والتقدير.
 غالباً ما تُستخ َدم «حاشا» للتنزيهِّ ، .3إذا دخلت «ما املصدرية» عىل «عدا» و «خال» يجب إعرابهام فعلني ماضيني ،و ُيع َرب
االسم الواقع بعدهام مفعوالً به ،نحو :أك ِرم العلام َء ما خال  /ما عدا الفاسقَ .
فائدة:
محل نصب
ت ُعترب «ما» مصدرية؛ ألنّها تؤ َّول مع الفعل بعدها مبصد ٍر يكون يف ّ
حال ،نحو :نجا املصابون من املوت ما خال واحدا ً ،ويكون التقدير :خل ّوا ً من واحد،
وميكن تقدير املصدر باسم الفاعل ،نحو :خالياً من ٍ
واحد.

رّسيملا ن
وحلا (ج)4

98

ّ
مصورة
خالصة

أدوات االستثناء
غير  /سوى

الواقع
االسم
ُيعربان إعر َ
ِ
اب ِ
بعد ّ
«إل» في كل أنواع
االستثناء و ُي َج ُّر ما بعدهما
باإلضافة

عدا  /خال /
حاشا
يجوز إعرابهما فع َلين
ماض َيين فيكون االسم بعدهما
مفعوالً به
ويجوز إعرابهما حر َفي ج ّر،
فيكون االسم بعدهما اسماً
مجروراً

ما عدا /ما
خال

فعالن ماضيان جامدان وما
بعدهما ُيقرب مفعوالً به
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج

ما فاز املتعلّمون غري املخلصني
ماُ :
محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
حرف ٍ
نفي ٌّ
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة يف آخره.
فازٌ :
ماض ٌّ
املتعلمون :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الواو؛ ألنّه جم ُع مذكَّ ٍر ساملٌ.
غري :وجه أ ّول :مستثنى منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف.
وجه ثانٍ  :بدل من «املتعلّمون» مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره ،وهو
مضاف.
املخلصني :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة يف آخره.
حا ِو ْر خص َمك ما خال املتع ّن َت
مبني عىل السكون الظاهرة يف آخره ،وفاعله ضمري مسترت فيه وجوباً
حاورُ :
فعل أم ٍر ٌّ
تقديره «أنت».
خصمك :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،وهو مضاف،
محل ج ٍّر باإلضافة.
والضمري «الكاف» يف ّ
فعل ٍ
مبني عىل السكون ،والفاعل ضمري مسترت
ما خال :ما :مصدرية ،خالٌ :
ماض جام ٌد ٌّ
فيه وجوباً تقديره «هو» يعود عىل مصد ٍر منت َز ٍع من الجملة ،واملصدر املؤ َّول من
محل نصب حال.
«ما» والفعل يف ّ
املتع ّنت :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1استخر ِْج أدا َة االستثناء من الجمل اآلتية ،محدِّ داً محلَّها من اإلعراب ،ومب ّيناً نو َع
االستثناء:
أداة االستثناء

الجمل
الذنوب مغفور ٌة سوى
ك ُُّل
ِ
عقوقِ أهلِ دعوتِك

َ َ َ َ ۡ َ َ َ َۡ َۡ
ت
﴿فما ۡ وجدنا فِيها غي بي ٖ
ّم َِن ٱل ُم ۡسلِم َ
ني﴾
ِ

يتخل املسلمون عن
ال ّ
ِ
القدس غري املتخاذلني
الناس عن املنك ِر ما
اِنْ َه َ
خال املتع ّن َت الذي ال يبايل
بن ْهيك
َۡ َ

َ ٌ َۡ

َّ

﴿أم ل ُه ۡم إلٰه غ ُ
ي ٱللِۚ﴾
ِ

اِت َّــ َعــ َظ ال ـ َخ ـلْـ ُـق حاشا
املختوم عىل قلوبهم
ِ

محلها من
اإلعراب

نوع االستثناء
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ِّف ُجمالً تكون فيها أدا ُة االستثناء إحدى األدوات املذكورة ،ضابطاً إياها وما
2.2أل ْ
بعدها بالشكل املناسب:
الجمل

أداة االستثناء
املنفي املتّصل
«غري» يف االستثناء
ّ
«سوى» يف االستثناء املف َّرغ
ما عدا
خال
«غري» يف االستثناء املنقطع:

3.3ضع «غري» أو «سوى» مكان ّ
«إل» ،م َب ّيناً حرك َة إعرابها ،وعالم َة إعراب ما بعدها:
الجملة
ال يعيص املكلَّفون خالقَهم
إلّ الجهلة أو َمن را َن الل ُه
عىل قلوبهم
يجود الناس بأنفسهم دفاعاً
عن أوطانهم ّإل الجبناء،
ميوتون حتف أنفهم
رص إال املتوكلون
ما انت َ
ما لنا ّإل نب ّينا أسوة حسنة
الناس من رحم ِة
ال يق َنط ُ
ربّهم ّإل ّ
الضال
الحقل ّإل أدوات الري
ُ
احرتَ َق

الجملة البديلة

حركة إعرابها

عالمة إعراب ما بعدها

رّسيملا ن
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الجمل اآلتية:
َ
4.4أعرِب
َۡ

َ

َۡ

َّ َ ُ ُ ُ

ّ

َّ ٓ

َۡ

ُ
ۡ
ۡرض﴾
﴿هل مِن خٰل ٍِق غي ٱللِ ي ۡرزقكم م َِن ٱلس َماءِ َوٱل ِ ۚ

هل:
من:
خالق:
غري:
الله:
يرزقكم:
من:
السامء:
واألرض:

الكتب الرديئ َة املضمونِ .
الكتب ،ما خال
طالِ ْع جمي َع أنوا ِع
ِ
َ
طالع:
جميع:
أنواع:
الكتب:
ما:
خال:
الكتب:
الرديئة:
املضمون:

ن
تعّلا
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الدرس التاسع:

ال ّنعت

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يتع ّرف إىل النعت بقس َميه.

 .2يضبط أنوا َع النعت املشتَ ّق ،وأنوا َع النعت املؤ َّول
مبشتَ ّق.

ِ
الحقيقي.
النعت
 .3يذكر أحكا َم
ّ
ِ
السببي ،واالس َم الواق َع بعده.
النعت
 .4يذكر أحكا َم
ّ
 .5يعرف النعت املقطوع.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

نبي عظي ٌم
مح َّم ٌد ٌّ

رأيت مقاوماً أسدا ً

الك َِذ ُب آفّ ٌة قبيح ٌة

مكتوب عىل جبا ِه املجاهدين
رص
ٌ
الح لنا ن ٌ

ملمسها
ال ّدنيا حيَّ ٌة ِّ ٌ
لي ُ

ك ّر ْمنا أبطاالً يذودون عن ِ
أرضهم

ذنب وخيم ٌة عواق ُبه
ال ِغيب ُة ٌ

سم ْع ُت بليغاً عىل املِن ِرب

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

وقّرتُ العاملَ القدير

يل العاد ِل
َّ
تأس بع ٍّ

حرضتْ عاملتان قديرتان

َ
العادل
يل
َّ
تأس بع ٍّ

مررتُ بعلام َء قديرين

ُ
العادل
يل
َّ
تأس بع ٍّ

مررتُ ِ
ٍ
رشيف أبوها
بطفل ٍة
ِّفل العامل ُة أ ُّمه
حرض الط ُ
َ
الرشيف أبوهم
األطفال
مت
َ
ك ّر ُ
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

ُ
يصح تسمي ُتها؟ أفادت
 .1ما الذي أفادتْه
األلفاظ «عظيم ،قبيحةٌ ّ ،
لي ،وخيمة»؟ َ
وبم ّ
َ
يصح تسميتها نعتاً.
الوصفّ ،
املنعوت ،موضِّ حاً إنْ كان ُ
َ
ي حقيق َته أم َو َص َف
 .2تأ ّمل املثالَني األ ّولَني :استخ ِرج
النعت ق ّد َب َّ َ
شيئاً من متع ّلقاته« .نبي ،قبيحة» َّبي حقيقته.
الحقيقي.
النوع من النعوت إذاً؟ النعت
 .3ماذا ُيس ّمى هذا ُ
ّ
 .4يف املثالني الثالث والرابع :أَ َّ
ُ
«لي ،وخيمة» عىل حقيقة الدنيا والغيبة ،أم عىل
دل
النعت ّ
يشء من متع ّلقاتهام؟ َد ّل عىل ملمس الدنيا وعواقب الغيبة ،وهام من متعلقاتهام.
 .5إذا ّ
ُ
السببي.
يصح تسميته؟ النعت
دل
النعت عىل يشء من متعلقات املنعوتَ ،
فبم ّ
ّ
ٌ َ
المجموعة الثانية:
ب .أسئلة حول
ِ

َ
النعت من املثال األ ّول« .أسد».
 .1استخ ِرج
جامد أم مشتَقّ ؟ جامد.
 .2هل هو ٌ
باسم مشتَقّ ؟ ُأذك ْر  .نعم« ،شجاع».
 .3هل ميكن تأويله ٍ
 .4استخرج النعت من املثال الثاين ،أهو مشتقٌّ أم جامد؟ «مكتوب» اسم مشتق (اسم
مفعول).
 .5ما هي أقسام النعت إذاً؟ مشتقّ  ،ومؤ َّول باملشتقّ .
 .6أمفرداً جاء النعت يف املثالني مفرداً أم جملة؟ مفرداً.
 .7أميكن تأويل جملة «يذودون» مبفر ٍد يكون نعتاً ألبطال؟ نعم« ،ذائدين».
 .8ما الرابط الذي ربط الجملة الفعلية «يذودون» باملنعوت أبطال؟ وهل هو نكر ٌة أم
معرفة؟ الضمري «الواو» ،معرفة.
 .9يف املثال األخري ،هل ميكن تقدي ُر ٍ
تعلقت به شب ُه الجملة؟ ُاذك ْر  .نعم« ،موجوداً».
نعت
ْ
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ٌ
ٌ
أحوال أخرى :جملة،
أحوال أخرى؟ ُاذكرها .له
 .10إذاً ،هل يأيت النعت مفرداً فقط ،أم له
وشبه جملة.
ٌ َ
المجموعة الثالثة:
ج .أسئلة حول
ِ

حقيقي.
نعت
نوع النعت يف األمثلة الثالثة األوىل؟ ٌ
 .1ما ُ
ّ
ُ
َ
املنعوت يف اإلعراب ،ويف اإلفراد والتثنية
النعت
 .2تأ ّمل يف األمثلة الثالثة األوىل ،أوا َفقَ
والجمع ،ويف التذكري والتأنيث ويف التعريف والتنكري؟ نعم.
ِ
َ
املنعوت يف جميع أحواله.
الحقيقي؟ يتبع
النعت
حكم
 .3إذاً ،ما ُ
ّ
سببي.
نوع النعت يف األمثلة الثالثة األخرية؟ ٌ
 .4ما ُ
نعت ّ
 .5تأ ّمل يف النعت «الرشيف» و«العاملة» ،أَ َت ِب َع منعوتَه يف اإلفراد والتثنية والجمع؟ ال ،بل
ال َز َم اإلفراد.
 .6وهل تبعه يف حالة اإلعراب ،ويف التنكري والتعريف؟ نعم.
ُ
َ
املنعوت ،أم تبع متع َّل َقه؟ تبع متع َّلقه.
النعت
 .7يف حالة التأنيث والتذكري ،أَ َت ِب َع
ٌ َ
المجموعة الرابعة:
د .أسئلة حول
ِ

ُ
الهدف الذي أري َد بوصف «عيل» بالعادل .املدح.
 .1تأ ّمل يف األمثلة ،ما
ُ
َ
املنعوت يف حالة إعرابه يف املثال األول؟ نعم.
النعت
 .2أَ َت ِب َع
تغي يف املثالني األخريين؟ ُق ِطع النعت.
 .3ما الذي ّ
 .4ما ُّ
محل إعراب لفظة «العادل» يف املثالني األخريين؟ مفعول به منصوب لفعلٍ محذوف،
وخرب مرفوع ملبتدأ محذوف.
االستنتاج

اسم له ٌ
صلة مبا قبله ،وهو نوعان:
اسم قبله ،أو يف ٍ
 .1النعت هو ما َد َّل عىل صف ٍة يف ٍ
حقيقي :وهو النعت الذي ّ
نعت
فيبي حقيقتَه،
 ٌيدل عىل صف ٍة يف املتبوع نفسهُ ّ ،
ّ
َ ۡ ٞ ُ ۡ َّ ٞ
ويوضح صورته وصفته ،نحو﴿ :قول معروف﴾.
ّ
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اسم متعلّق مبنعوته ،ويكون هذا االسم
يبي صف َة ٍ
 ٌسببي :وهو النعت الذي ّ
نعت ّ
متّصالً بضمريٍ ٍ
عائد عىل املنعوت ،نحو :فإ َّن ال ّدنيا َرنِ ٌق َمرشبُها َر ِد ٌغ َمرش ُعها.
فائدة:
يقع النعت بعد االسم املعرفة فيوضّ حه ،نحو :تق ّدم املقاو ُم ال ُهامم ،ويقع بعد
رجل با ٌّر بوال َديه».
فيخصصه ،نحو« :هذا ٌ
االسم النكرة
ّ
 .2ينقسم النعت إىل قسمني:
أ .مشتَ ٌّق  :وهو أربع ُة أنواع:
 اسم فاعل ،نحو :فاز العب ُد الخاش ُع يف صالت ِه. اسم مفعول ،نحو :القائ ُد املشهور ُة بطوالتُه يؤث ّ ُر يف معنويّ ِات الجنو ِد.
 صفة مش َّبهة ،نحو :وجدت ُه عبدا ً كري َم النف ِْس.حق الل ِه األعظ ُم عىل عبا ِد .
 أفعل التفضيل ،نحو :التوحي ُد هو ُّب .مؤ َّو ٌل مبشتَ ّق ،وهو أنوا ٌع ،منها:
 االسم الجامد الذي ّمحبوب؛ أي الوديع.
يدل عىل مع ًنى مشتَ ّق ،نحو :ال َّر ُج ُل ال َح َم ُل
ٌ
ُ

ۡ َ

ۡ ۡ

َََٰۡ َ ۡ ُ َّ َ
َ
َ
ٱلك َر ِام﴾.
 ذو الصاحبية نحو﴿ :ويبق وجه ربِك ذو ٱلل ٰ ِل و ِ

بغدادي؛ أي منسوب إىل بغداد.
رجل
 االسم املنسوب ،نحو :حرض ٌٌّ
 .3يأيت النعت:
َ
ۢنب ۡت َنا بهِۦ َح َدآئ َق َذ َ
 مفردا ً ،مشتقا ً أو جامدا ً ،نحو :ولْيكنِ البيع بيعا ً سمحا ً﴿ ،فَأ َات
ُ
ِ
ِ
َب ۡه َجةٖ﴾.
 جملة اسمية أو فعلية ،ويشرتط أن يكون منعوتُها نكرة ،وأن تشتمل عىل ضمرييربطها به ،نحو :دعك من ٍ
عمالً يتفانَون
حسد نا ُر محرق ٌة «محرق ٍة ناره» ،التقيت ّ
يف عملهم «متفانني يف عملهم».
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 شبه جملة ،نحو :رأيت مؤذِّناً عىل املئذنة (أي موجودا ً أو كائناً) ،فش ّدين نو ٌر خلفالسحاب (أي كائ ٌن خلف السحاب).
ِ
الظرف أو الجا ِّر واملجرور.
النعت متعل ََّق
ويكون فيها
ُ
الحقيقي منعوتَه يف الرفع والنصب والج ّر ،ويف التعريف والتنكري ،ويف
 .4يتبع النعت
ُّ
ُ
الجليل ،رأيت العاملَني
التذكري والتأنيث ،ويف اإلفراد والتثنية والجمع ،نحو :حرض العا ُمل
الجلي َلني ،مررت بالعلام ِء ّ
األجل ِء ،حرضَت العامل ُة الجليل ُة ،رأيت العامل َتني الجليل َتني،
ِ
ِ
الجليالت.
بالعاملات
مررت
فائدة:
يوجد صفاتٌ يستوي فيها املذكَّر واملؤنّث ،ف ُيستثنى فيها حك ُم املطابقة بني النعت
واملنعوت ،كتلك التي عىل وزن فَعول أو فعيل ،نحو :كانت آسيا امرأ ًة صبورا ًُ ،عدتُ
امرأ ًة جريحاً.
ُ
السببي منعوتَه يف الرفع والنصب والج ّر ،ويف التعريف والتنكري ،وال يتبعه
النعت
 .5يتبع
ُّ
يف التثنية والجمع ،بل يلزم اإلفرا َد مطلقاً ،نحو :هذا ٌ
ٌ
رشيف أخوه ،هذان رجالن
رجل
رشيف أخوهام ،هؤالء ٌ
ٌ
ٌ
رشيف أبوهم.
رجال
رجل
ويتبع االس َم الواقع بعده (أي متعلَّق املنعوت) يف التذكري والتأنيث ،نحو :هذا ٌ
عامل ٌة أ ّمه ،وهذه امرأ ٌة عاملٌ أبوها.
فائدة:
السببي:
يُعرب االس ُم الواق ُع بعد النعت
ّ
الزم.
 فاعالً ،إذا كانالنعت صف ًة مشبّهة ،أو اس َم فاعلٍ مشتقٍ من فعلٍ ٍ
ُ
النعت اس َم مفعول.
نائب فاعل ،إذا كان
ُ
َ -
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يكن الزماً له ،أو كان للمدح أو الذ ّم أو
قطع النعت عن تبع ّية منعوته ،إذا مل ْ
 .6يجوز ُ
الرتحم ،ويكون ذلك بحمله عىل الرفع عىل أنه خ ٌرب ملبتدأ محذوف تقديره «هو» ،نحو:
ُّ
الكريم( ،أي
الكريم ،أو عىل أنه مفعول به لفعل محذوف ،نحو :الحمد لله
الشكر لله
ُ
َ
الكريم).
أعني
َ
فائدة:
إذا اختَلف العامالن ،يجب قطع نعت معمولَيهام الشامل لهام ،سوا ٌء أتَّحد عملهام
يل وبكيت عىل حس ٍني اإلمامان أو اإلمامني)( ،مدحت
أم مل يتّحد ،نحو( :سلّمت عىل ع ٍّ
عل ّياً وسلّمت عىل حس ٍني اإلمامان أو اإلمامني)
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

حقيقي
ّ

يب ّين حقيقة المنعوت
يتبع المنعوت في جميع
حاالته
يأتي - :مفرد
 جملة -شبه جملة

يجوز قطع النعت إن كان
الزماً للمنعوت
رحم
للمدح أو الذ ّم أو ال ّت ُّ

ال ّنعت

سببي
ّ

اسم من متع َّلقات المنعوت
يب ّين صف َة ٍ

يتبع المنعوت في

يتبع متع َّلق المنعوت في

اإلعراب
التعريف والتنكير

التذكير والتأنيث

يأتي مفرداً دائماً
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ٌ
ّ
إعرابي:
نموذج
َۡ َٗ َۡ ُ ُ

﴿ َس ِمعنا فت يذك ُره ۡم﴾

فعل ٍ
مبني
سمعناٌ :
مبني عىل السكون؛ التصاله بالضمري «نا» ،و«نا» ضمري متّصل ّ
ماض ٌّ
محل رفع فاعل.
عىل السكون يف ّ
فتى :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة املق ّدرة عىل األلف للتعذُّر.
فعل مضار ٌع مرفو ٌع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة يف آخره ،وفاعله ضمري
يذكرهمٌ :
مبني عىل
مسترت جوازا ً تقديره «هو» يعود إىل «فتى» ،و «هم» ضمري متّصل ّ
محل نصب نعت
محل نصب مفعول به ،وجملة «يذكرهم» يف ّ
السكون ،واقع يف ّ
للنكرة قبلها «فتى».
ۡ َ

َ

ين َعذ ٞ
اب ُّمه ٞ
﴿ َول ِلكٰفِر َ
ني﴾:
ِ
ِ
وللكافرين :الواو :حسب ما قبلها ،والالم :حرف جر .الكافرين :اسم مجرور بالالم
وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة يف آخره ،والجا ّر واملجرور متعلِّقان مبحذوف خرب
مق َّدم.
عذاب :مبتدأٌ مؤ َّخر مرفو ٌع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة يف آخره ،والثانية للتنوين.
مهني :نعت لعذاب مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة يف آخره.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

الحقيقي والنعت
واملنعوت من اآليات اآلتية ،مف ِّرقاً بني النعت
َ
النعت
َ
1.1استخرِج
ّ
السببي:
ّ
اآليات

َ َ َّ ُ ُ َّ َ َ ٓ ۡ ٞ
َّ﴿قال إِن ُهۥ َيقول إِن َها َبق َرة َصف َرا ُء فاق ِٞع
ۡ ُ َ َ ُ ُّ َّ
ٱلنٰ ِظر َ
ين﴾
لونها تس
ِ
ْ
َ
ٗ
﴿ف َت َي َّم ُموا َصعِيدا َط ّي ِ ٗبا﴾

َ َ َ ٰ ُّ ۡ ً َ ۡ ُ
ََ ۡ ۡ َ
ت م َتل ِفا أل َوٰن َها ۚ﴾
﴿فأخ َرجنا بِهِۦ ثمر ٖ

َّ َ ۡ ُ
َ َۡ
َ َٓ ۡ
﴿ر َّب َناأخ ِر ۡج َنام ِۡنهٰ ِذه ِٱلق ۡر َيةِٱلظال ِ ِمأهل َها﴾
َ َ َ َ َ َۡ ُ َ ُ ُ َ ۡ
ٱل ۡوف َسلقوكم بِألس َِن ٍة ح َِدا ٍد﴾
﴿فإِذا ذهب
َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ٗ
ٱلل َحلٰل َط ّي ِ ٗبا ۚ﴾
﴿وكوا مِما رزقكم
َ ۡ ٗ ّ ُّ َ
ك ش ۡي َطٰ ٖن َّمارِ ٖد﴾
﴿وحِفظا مِن ِ

النعت

سببي
حقيقيّ /
ّ

املنعوت
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2.2استخرِج النعت من الجمل اآلتية ،مب ّيناً نو َعه إن كان مش َت ّقاً ،وتأويلَه إن كان
مؤ َّوالً مبش َت ّق:
الجمل
يما َذا َم ۡق َر َبة  ١٥أَ ۡو م ِۡسك ٗ
﴿يَت ِ ٗ
ِينا َذا َم ۡ َ
ت َب ٖة﴾
ٍ

النعت

نوعه إن كان
مشت ّقاً

صنع املقاو ُم اللبنا ُّين انتصار ٍ
ات
رشف ًة
م ِّ
تقف عىل حيا ٍد وأخوك املظلو ُم
ال ْ
يستن ِج ُد بك
الصدقة فضيل ٌة مثم ٌر زر ُعها
حا ِف ُظ األمان ِة إنسا ٌن كري ٌم أصلُه
قلب الكاف ِر الحج ُر
آملني ُ

ِ 3.3
النعت فيها:
ُ
هات جمل ًة يكون
النعت
مفردا ً:
جمل ًة فعلي ًة:
شب َه جمل ٍة:

الجمل

تأويله إن كان
مؤ َّو ًال مبشتقّ
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دت:
4.4أعرِب اآلتيتني ،مب ّيناً الوجو َه اإلعراب ّي َة إنْ تعدّ ْ
ۡ َ ُ ُ َ َّ َ َ

ۡ

ََ
َ َ
ب﴾
﴿وٱمرأتهۥ حالة ٱلط ِ

وامرأته:
حاملة:
الحطب:
َٓ

َۡ َ

ۡ

َ

ُ َ َۡ ٞ

﴿ َوجا َء م ِۡن أقصا ٱل َمدِينةِ َرجل يس ٰ
ع﴾

وجاء:
من:
أقىص:
املدينة:
رجل:
ٌ
يسعى:

لدبلا

117

الدرس العاشر:

البدل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يع ّرف البدل.

يبي أنوا َع البدل.
ّ .2

 .3يعرف املوار َد التي يحتاج فيها ُ
البدل إىل رابط
باملب َدل منه.
 .4يضبط َ
أحوال تابع ّية البدل للمبدل منه.

ُ
األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل
بُعث محم ٌد خات ُم األنبيا ِء رحم ًة للعاملني
هؤال ِء املصلُّون خاشعون

ۡ َ ّ
ص َر ٰ َط َّٱل َ
ٱلص َر ٰ َط ٱل ۡ ُم ۡس َت ِق َ
ِين
يم ِ ٦
﴿ٱهدِنا ِ
َ
َ
ۡ
أن َع ۡم َ َ
ت عل ۡي ِه ۡم﴾

«املر ُء بأصغ َريه :قل ُبه ،ولسانُه»
ق ّد ْرتُ الفتا َة حيا َءها

الكتاب مق ّدمتَه
قرأتُ
َ

أنجزتُم البحثَ َ
أكثه
املجموعة الثالثة
الفعل قسامن :الجام ُد ،واملشتَ ُّق
ُ

َ
َ
ََ ۡ َ َ
اص َي ٖة كٰذِبَ ٍة﴾
﴿لنسفعۢا بِٱنلَّ ِ
اص َيةِ  ١٥ن ِ

أعجبني األستا ُذ تواضُ ُعه
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

ُ .1د َّل عىل التابع واملتبوع يف األمثلة« .خاتم األنبياء/مح ّمد»« ،املص ّلون /هؤالء»،
«مقدمته /الكتاب».
ٌ
واسطة لفظية؟ ال.
توسط بني التابع واملتبوع
 .2هل ّ
التابع َّ
خاتم األنبيا ِء رحم ًة للعاملني،
محل
ِ
يتغي املعنى؟ الُ « :بعث ُ
 .3إذا أحللنا َ
املتبوع ،هل ّ ُ
املص ّلون خاشعون ،قرأت مق ّدمة الكتاب».
 .4عال َم ّ
مقصود بالحكم.
يدل ذلك؟ عىل أنه
ٌ
ُ
الغرض من ذكر هذا التابع؟ التوضيح.
 .5ما
بالح ْكم َ
دون واسطة لفظ ّية؟ الب َدل.
 .6ماذا يس ّمى ُ
التابع املقصو ُد ُ
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

ّ .1
دل عىل املب َدل منه وعىل البدل يف األمثلة« .الرصاط املستقيم /رصاط» ،أصغريه/
قلبه»« ،الفتاة/حياءها»« ،البحث /أكرثه».
ني املبدل منه؟ يف املثال األول« ،الرصاط املستقيم = رصاط
 .2يف ٍّأي منها جاء البدل ع َ
الذين أنعمت عليهم».
النوع من البدل؟ َ
بدل ُك ٍّل ِمن ُك ّل.
 .3ماذا نس ّمي هذا َ
 .4البدالن «قلبه ،حياءها» ّ
يدلن عىل عني املبدل منه أم عىل ما اشتمل عليه؟ عىل ما
اشتمل عليه.
النوع من البدل؟ َ
بدل اشتامل.
 .5ماذا نس ّمي هذا َ
يدل «أكرثه» بالنسبة إىل مبدل منه؟ ّ
 .6عال َم ّ
يدل عىل جز ٍء منه.
 .7ماذا نسمي هذا النوع من البدل؟ َ
بعض من ّ
كل.
بدل ٍ
 .8ماذا تالحظ يف بدل البعض من ّ
الكل ويف بدل االشتامل؟ اتصالَه بضم ٍري يعود عىل املبدل
منه «قلبه ،حياءها ،أكرثه».
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ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

ّ .1
دل عىل البدل يف ٍّ
كل من األمثلة« .الجامد» بدل من «قسامن»« ،ناصية كاذبة» بدل
من «الناصية»« ،تواضعه» بدل من «األستاذ».
املالحظ من جهة حكم البدل اإلعرا ّيب؟ يتبع متبو َعه يف اإلعراب.
 .2ما َ
 .3ص ّنف َّ
كل مبدلٍ منه مع بدله بني معرفة ونكرة.
 «قسامن» مبدل منه نكرة« ،الجامد» بدل معرفة. «الناصية» مبدل منه معرفة« ،ناصية كاذبة» بدل نكرة. «األستاذ» مبدل منه معرفة« ،تواضعه» بدل معرفة. .4عال َم ّ
يدل ذلك؟ عىل عدم وجوب تطابقهام يف التعريف والتنكري.
ِ .5
لصحة إبدال املعرفة بنكرة؟ أن تكون نكر ًة موصوفة «ناصية
الح ْظ ،ما هو الرشط ّ
كاذبة».
االستنتاج

بالحكم َ
دون واسط ٍة لفظية.
التابع املقصو ُد
 .1البدل هو ُ
ِ
 .2البدل عىل أنواع:
كل :عندما يكون ُ
املسيح عيىس ب ُن
البدل ع َني امل ُب َد ِل منه ،نحو « ُرفع
كل من ّ
 بدل ُّ
مري َم إىل السامء».
كل :عندما يكون ُ
البدل جزءا ً من املبدل منه ،نحو «قرأ الصحيف َة
 بدل بعض من ّمعظمها».
البدل من مشتمالت املبدل منه ،نحو «أُ ِح ُّب َّ
 بدل اشتامل :عندما يكون ُبعلبك
قلعتَها» ،ومنه ما يس ّميه النحاة َ
يفصل املج َمل ،نحو «الكلمة:
بدل التفصيل الذي ِّ
وفعل ،وحرف».
اس ٌمٌ ،
كل وبدل االشتامل ،يحتاج ُ
 .3يف بدل البعض من ّ
البدل إىل رابط ،وهو الضمري العائد عىل
ُ
«سمعت القائ َد خطا َبه» و«طاب أخوك قل ُبه».
املبدل منه ،نحو
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ُ َّ ۡ َ
 .4يتبع ُ
َ
ٱلل
ويوم عليك»﴿ ،ق ِم
البدل
يوم لكٌ ،
املبدل منه يف اإلعراب ،نحو «الدهر يومانٌ :
َّ َ ٗ
إِل قل ِيل  ٢نّ ِۡص َف ُه ٓۥ﴾.

يصح ُ
الكذب ،واملروء ُة».
إبدال املعرفة من النكرة ،نحو «اثنان ال يجتمعان:
ُ
ُّ .5
ويصح إبدال النكرة من املعرفةَ ،
رشط أن تكون نكر ًة موصوفة ،نحو «الت ِزموا باألخالق،
.6
ّ
أخالقٍ إسالم ّية».
فائدة

ُ .1يبدل:

ُ
«رأيت أخاك إياه».
 املض َمر من الظاهر: الظاهر من املض َمر الغائب« :رأي ُته أخاك» -.املض َمر من املض َمر إذا كانا ضم َريينصب« :رأيته إياه».

ُ .2يبدل:

َ ۡ
 الفعل من الفعل ،إذا ات ّحدا يف الزمنَ ﴿ :و َمن َي ۡف َع ۡل َذٰل َِك يَ ۡل َق َأثَ ٗاما  ٦٨يُض ٰ َعف
َ ُل ۡٱل َع َذ ُ
اب﴾.

 -الفعل من شبيه الفعل« :جا ُرك مؤم ٌن يخاف الله».

ٱلل أَ َح ٌد ُ َّ ١
 الجملة من الجملة ،إذا ات ّحدتا يف االسمية والفعليةُ ﴿ :ه َو َّ ُٱلل
ّ
َّ
تبق يف بالدنا».
ٱلص َم ُد﴾« ،ا ُخرج أيها امل ُحت ُّل ،ال َ

ُْ ّ

َ
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

البدل
هو
التابع المقصو ُد بالحكم ،دونَ
ُ
واسط ٍة لفظ ّية

أنواعه
كل من ّ
ّ
كل

عين المب َدل منه
ُ

بعض من ّ
كل

جز ٌء من المب َدل منه

اشتمال

من مشتمالت
المب َدل منه
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
َ ۡ

َ

َ

ُّ ۡ َ

َ

َّ

﴿لَهد ٓ
ط ٱللِ﴾
صر ٰ ِ
ِي إ ِ ٰل ِ
يم ِ ٥٢
صر ٰ ٖط مستقِ ٖ

تهدي :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة املق َّدرة عىل الياء للثقل ،وفاعله
ضمري مسترت فيه وجوباً تقديره أنت.
محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
إىل :حرف ج ّر ّ
رصاط :اسم مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره ،والثانية للتنوين.
مستقيم :نعت «رصاط» مجرو ٌر ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره.
رصاط :بدل (كل من كل) من «رصاط» مجرو ٌر ،وعالمة ج ّر الكرس الظاهرة عىل آخره،
وهو مضاف
الله :اسم الجاللة ،مضاف إليه مجرور وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.
الليل ثلثاه.
مىض ُ
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة املق َّدرة عىل األلف للتعذّر.
مىضٌ :
ماض ٌّ
الليل :فاعل «مىض» مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره.
ثلثاه :بدل (بعض من كل) من «الليل» مرفوع ،وعالمة رفعه األلف؛ ألنّه مث ّنى ،وهو
محل ج ٍر باإلضافة.
مبني عىل الض ّم يف ّ
مضاف ،والهاء ضمري متّصل ّ
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

ُ 1.1د َّل عىل البدل ،محدِّ داً نو َعه يف الجمل اآلتية:
الجمل
ِ
أال يف سبيلِ
فاعل ٌ
عفاف
املجد ما أنا ُ
وإقدا ٌم وحز ٌم ونائل
وضعت
حملت أنثى وال
بالله ما
ْ
ْ
النبي رسول الرحمة الهادي
َ
مثل ّ
حرض املد ُع ُّوو َن أكرثهم
أيّها الناس ،احرتِموا اآلخرين ،فقريهم وغن ّيهم
«اتّقوا الل َه يف الضعيفني :املرأة ،واليتيم»
أيّتها الفتاة ،احفظي كرامتَ ِك بحجابك

َّ
َۡ َُ َ َ
ٱلش ۡهر ۡ َ
ٱل َر ِام ق َِتا ٖل فِيهِۖ﴾
سلونك َع ِن
﴿ي ٔ
ِ

إلحاح ِ
الناس بعضهم عىل
«إ َّن الل َه كَ ِر َه
َ
وأحب َ
ذلك ل َنفسه»
بعض يف املسألة،
َ
الريض ،شقيق الرشيف
الرشيف
َج َم َع
ُ
ُّ
املرتىض ،مختار ٍ
كالم س ّي ِد البلغا ِء
ات من ِ
اإلمام ع ّيل  ،Qيف كتابِه نهج البالغة

البدل

نوعه
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ِ 2.2
كل منها أحدُ أنواع البدل:
أنش ْئ ثالث َة جملٍ  ،يف ٍّ
الجمل

نوع البدل

الجمل اآلتية:
َ
3.3أعرب
وباهت ُمف َ ٍ
ْت».
«يهلك ِ َّف رجالنُ :م ِح ٌّب مفرطٌ،
ٌ
يهلك:
ّيف:
رجالن:
محب:
ٌّ
مفرطٌ:
وباهت:
ٌ
مفرت:
َ

ُ ۡ

َ

ۡ ََ

ّ َٓ

َّ

ٱلشتاءِ َوٱلص ۡي ِف﴾
﴿ ِ ِليل ٰ ِف ق َري ٍش  ١إِۦلٰفِ ِه ۡم رِحلة ِ

إليالف:
قريش:

لدبلا

إيالفهم:
رحلة:
الشتاء:
والصيف:

َ َّ ُ ْ َّ ٓ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
َ َ َّ ُ َ ۡ َ
َ
َ
َ
ٰ
﴿وٱتقوا ٱلِي أمدكم بِما تعلمون  ١٣٢أمدكم بِأنع ٖم وبنِني﴾

واتقوا:
الذي:
أمدكم:
مبا:
تعلمون:
أمدكم:
بأنعام:
وبنني:
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الدرس الحادي عشر:

التوكيد

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يتع ّرف إىل التوكيد وأنواعه.

يبي الفرق بني التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي.
ّ .2
 .3يع ّدد أنواع التوكيد املعنوي.
 .4يذكر أحكام النفس والعني.
 .5يعرف حكم «كِ َل» و« ِكلْتا».

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

فاز فاز الت ّوابون
أرضك ِ
دا ِف ْع عن ِ
أرضك

املريض
اليهودي
نفسه جا َره
َ
َّ
النبي ُ
عاد ّ
أنفسهام إىل ِ
أرض املعرك ِة
حرض القائدان ُ

ال ال أرىض بالذ ُّل

سا  ٥إ َّن َم َع ۡٱل ُع ۡس ي ُ ۡ ٗ
﴿فَإ َّن َم َع ۡٱل ُع ۡس ي ُ ۡ ً
سا﴾
ِ
ِ
ِ
ِ

أكرِم املرأ َة املؤمن َة عي َنها

هتفَت الزينب ّياتُ أعي ُنه ّن

سمعت الشاه َدين كِلَيْهِام ،والشاهدتَني كِلْتَيْهِام
املجموعة الثالثة
ُص ْن جوار َحك كلَّها عن الوقوع يف الحرام
ُ ۡ َّ ۡ َ ُ َّ َّ
﴿قل إِن ٱل ۡم َر ك ُهۥ ِلِۗ﴾

املجموعة الرابعة

ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َۡ َ
﴿ٱسكن أنت وزوجك
ٱل َّنة﴾

النبي
صل ُ
ّيت أنا يف مسجد ّ

األرض جمي َعها
ح َّر َر املقاومون َ

اس َع أنت عي ُنك يف طلب العلم

اصط ََّف املصلّون عا ّمتُهم

رضنا نحن أنف ُُسنا إىل بيت الله الحرام
ح ْ

ِ
للصالحني أجم ِعني
دعوتُ
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

َ
األلفاظ والعبارات التي تك ّررت يف الجمل ،مح ِّدداً نوعها .الفعل فاز ،االسم
 .1استخ ِرج
ِ
أرضك ،الحرف ال ،الجملة إنّ مع العرس يرساً.
 .2ما الفائد ُة من تكرار هذه األلفاظ؟ التوكيد.
الحكم.
نفسه
 .3هل
ْ
َ
اتخذت هذه األلفاظ َ
حكم إعراب مؤ ّكداتها نفسه أم ال؟ اتخذت َ
ٌ َ
المجموعة الثانية:
ب .أسئلة حول
ِ

نهن،
نفسه ،أنفسهام ،عينها ،أع ُي ّ
 .1استخرج األلفاظ التي وردت للتأكيد يف هذه الجملُ .
كليهام ،كلتيهام.
 .2أ َو َر َدت بألفاظ مؤ ّكداتها ِ
نفسها ،أم بغريها؟ بغريها.
النبي قد عاد جاره؟ نعم
 .3هل
ْ
دفعت كلمة «نفسه» يف املثال األ ّول َو ْه َم أنْ يكون مم ّث ُل ّ
ِ .4
الص َيغُ التي أ ّكدتها ،وهل اتّخذت
«نفسه ،أنفسهام ،عينها،
ّ
أعينهن» ،ما ِّ
الحظ األلفاظ ُ
حكم إعراب مؤ ّكدتها؟ صيغ املفرد واملث ّنى والجمع ،نعم اتّخذت حك َمها.
َ
 .5هل طابقت الضامئ ُر التي اتصلت بها حال َة املؤ َّكد يف اإلفراد والتذكري؟ نعم طابقته.
ِ .6
الحظ اللفظتني «كال وكلتا» ،ما الصيغ ُة التي أ ّكدتْها ،وهل طابق الضم ُري الذي اتّصل بها
املؤ َّك َد يف اإلفراد والتذكري؟ املث ّنى ،نعم طابقها.
ٌ َ
المجموعة الثالثة:
ج .أسئلة حول
ِ

 .1استخ ِرج األلفاظ التي وردت للتوكيد .ك ّلها ،ك ّله ،جميعها ،عا ّمتهم ،أجمعني.
.2استخرجاأللفاظاملؤ َّكدة،مب ِّيناًصيغ َتها،جوارحك،األمر،األرض.الصيغة:الجمع،املفرد،املفرد.
حكم املؤ َّكدات يف اإلعراب؟ وهل طابقت الضامئ ُر التي اتصلت
 .3هل اتخذت املؤ ِّكدات َ
بها املو َّك ِ
دات يف اإلفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكري؟ نعم.
 .4هل ميكن تجزئة املؤ َّكدات التي أتت عىل صيغة املفرد ،أم يستحيل ذلك؟ ميكن تجزئتها.
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د .أسئلة حول المجموعة الرابعة:

 .1استخ ِرج الضامئ َر من الفعلني «اسكن وص ّليت» ،ومباذا ُأ ِّكدت؟ الضمري املسترت «أنت»،
وضمري الرفع ُ
دت بالضمري املنفصل «أنت وأنا».
«ت»ُ ،أ ِّك ْ
«اسع وحرضنا» ،مب ِّيناً إنْ كانت ُأ ِّكدت مبارش ًة بالنفس
 .2استخ ِرج الضامئر من الفعلني َ
دت بها بعد
والعني .الضمري املسترت «أنت» وضمري الرفع «نا» .مل تؤ َّكد مبارش ًة ،وإمنا ُأ ِّك ْ
توكيدها بضامئر الرفع املنفصلة « أنت ،نحن».
االستنتاج

توهم ّ
مم هو ليس مقصوداً.
تابع ُيق ِّر ُر أم َر متبوعه ويؤ ّكده ،و َيرفع عنه ما قد ُي َّ
 .1التوكيد ٌ
توكيد
 .2يتبع التوكيد متبو َعه (املؤ َّكد) يف اإلعراب :رفعاً ،ونصباً ،وج ّراً .وهو عىل نوعنيٌ :
معنوي.
وتوكيد
لفظي،
ٌ
ٌّ
ٌّ
فزت ُ
اللفظي يكون بتكرار اللفظ األ ّول بعينه ،سواء أكان فع ًال نحوُ :
فزت َو َر ِّب
 .3التوكيد
ّ
نفسك ط ِّه ْرها من رجز الشيطان ،أو حرفاً نحوَ :ن َع ْم َن َع ْم
نفسك َ
الكعبة ،أو اس ًام نحوَ :
تعص الله يف محرضه.
تعص الله يف محرضه ،ال ِ
لفعل الخري ،أو جملة نحو :ال ِ
املعنوي ،يكون بألفاظٍ مع َّينة ،هي :نفس ،عني ،كال ،كلتا ،كل ،جميع ،عا ّمة،
 .4التوكيد
ّ
أجمع.
والجمع ،مضا َفتني إىل ضم ٍري يعود عىل املؤ َّكد ،ويكون
النفس والع ُني املفر َد واملث ّنى
َ
 .5تؤ ِّكد ُ
الذنب عي َنه ُ
دليل جهلٍ  ،تاب املذنبان
موافقاً له يف اإلفراد والتذكري ،نحو :اقرتا ُف َك
َ
تصد ُق الفقراء ِ
أنفسهم َك َر ُم َن ْف ٍس.
أنفسهامُّ ،
ُ
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فائدة:
أ.يجوز أن ت ُ َج ُّر النفس والعني ببا ٍء زائدة ،نحو :حرض اإلمام ِ
بنفسه ،وتكون كلمة
محلً؛ ألنّها توكيد للفاعل «اإلما ُم».
«نفس» يف املثال مجرور ًة لفظاً ،مرفوعة ّ
ُ
ب.يجب جمع «عني» و«نفس» عىل وزن «أَفْ ُعل» ،إذا كان املؤكَّد جمعاً ،نحو:
أنفسهم ،وال يجب ذلك إذا كان املؤكَّد مثنى ،ولكنه املر َّجح ،نحو:
انتص املقاومون ُ
َ َ
أنفسهام.
تواضع العاملان ُ
مطابق له يف التثنية،
 .6تؤ ِّكد كال وكلتا املذ َّك َر واملؤن ََّث ،متصل َتني بضم ٍري عائ ٍد عىل املؤ َّك ِد،
ٍ
نحو :ك ّر ْم ُت املتفو َقني كالهام ،واملتفو َقتني كلتاهام.
فائدة:
تُلحق «كال» و «كلتا» باملثنى يف إعرابه إذا أضيفتا إىل ضمريُ ،فتفع باأللف ،وتُنصب
وتُج ُّر بالياء .أ ّما إذا أُضيفتا إىل الظاهر ،فتُعربان بالحركات املق ّدرة عىل األلف .ومن
خصائصهام أنَّه لدى اإلخبار عنهام ،لك أن تُعيد إليهام ضمري الفرد باعتبار اللفظ ،وضمري
أصح وأفصح.
املث ّنى باعتبار املعنى ،نحو« :كِال الرسولَني صادقٌ  ،أو صادقان» ،واأل ّول ّ
 .7تؤ ِّك ُد ّ
الحجاج ك ُّلهم ،واملفر َد الذي يتج ّزأ
«كل وجميع وعا ّمة وأجمع»
َ
الجمع ،نحو :عاد ّ
الحاج ك ُّله؛ ألنّه من غري املمكن نسبة
بنفسه ،نحو :تل ْو ُت السور َة ك َّلها .وال يقال عاد ُّ
الحاج.
املجيء إىل جز ٍء من ّ
 .8يؤ َّك ُد الضم ُري امل ّت ُ
صل واملست ُرت بضم ِري الرفع املنفصل ،نحو :و ّب ُ
خت أنا الخائنني ،و ّبخَ هو
الخائنني.
 .9ال يجوز توكيد ضامئر الرفع املتصلة واملسترتة بــ «نفس» و«عني»ّ ،إل بعد توكيدها
نفسك العلام َء.
بضامئر الرفع املنفصلة ،نحو :أحرت ُم أنا نفيس العلام َء ،اِح ِرت ْم أنت ُ
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

التوكيد
لفظي
فعل

معنوي
النفس /العين

يؤ ِّكدان المفر َد والمثنى
والجمع
َ

كالهما/كلتاهما

يؤ ِّكدان المثنى

كل/جميع /أجمع/عا ّمة

تؤ ِّكد المفر َد
والجمع
َ

اسم
حرف
ضمير
جملة
توكيد الضمائر
الضمائر المتصلة والمستترة
تؤ َّكد توكيداً لفظياً بضمائر الرفع
المنفصلة

توكيد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين

بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
َ

َ َ ۡ َ

َ ُ ُ ُّ

ََُۡ َ

﴿ف َسجد ٱل َم ٰٓ
لئِكة ك ُه ۡم أجعون﴾

فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة يف آخره.
 فسجد :الفاء استئنافية ،سجدٌ :ماض ٌّ
 املالئكة :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة يف آخره. كلهم :توكيد معنوي للمالئكة مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة يف آخره،محل ج ّر باإلضافة.
مبني عىل السكون يف ّ
وهو مضاف ،و«هم» ضمري متّصل ّ
 -أجمعون :توكيد ثانٍ مرفوع ،وعالمة رفعه الواو؛ ألنه ملحق بجمع املذكر السامل.

رفقاً بالقوارير رفقاً:
 رفقاً :مفعول مطلق لفعلٍ محذوف تقديره «ارفق» منصوب ،وعالمة نصبهالفتحة الظاهرة يف آخره ،والثانية للتنوين.
 بالقوارير :الباء حرف جر ،القوارير :اسم مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة يفآخره.
 رفقاً :توكيد لفظي منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره ،والثانيةللتنوين.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1استخرِج التوكيد واملؤكَّد من اآليات اآلتية ،محدِّ داً نو َعه:
اآليات

ُ َّ َ ٓ
﴿و َما ٓ أَ ۡد َرى ٰ َ َ َ ۡ ُ ّ
َ
ِين  ١٧ثم ما
ك م ّا يوم ٱدل ِ
ََۡ ٰ َ
ك َما يَ ۡو ُ
ٱدل
م
أدرى
ِين﴾
ِ
َ ۡ َ ٓ ُ َّ
َ َّ
﴿و َعل َم َءاد َم ٱل ۡس َما َء ك َها﴾

التوكيد

املؤ َّكد

َۡ
ُ ُّ
َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُّ َ
ك َ
ٓأَلم َن َمن ِف ٱل ِ
ۡرض ك ُه ۡم
﴿ولو شاء رب
َج ً
ِيعا ۚ﴾
َ َ َ َ ََ َ
ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ َ
ك فَأ ۡو ٰٓ
﴿أ ۡو ٰل لك فأ ۡو ٰل  ٣٤ثم أو ٰل ل
ل﴾
َََّ َ
ك لَنَ ۡ َٔ َ َّ َ ۡ َ
جع َ
ني﴾
سلن ُه ۡم أ ِ
﴿فورب ِ

َ ٓ
ّٗ
َ ۡ َ ُ ّٗ
﴿و َجا َء َر ُّبك َوٱل َملك َصفا َصفا﴾

الجمل اآلتية توكيداً لفظ ّياً أو معنويّاً:
َ
2.2أكِّ ِد
الجمل
أث ُب ْت عىل الحق

صربا ً عىل البالء

طل ُب العلم املعلمني
وقَّ َر ّ

إيّاك وصحب َة السوء
أيقنت أنّه الو ُّيل
ُ

التوكيد اللفظي أو املعنوي

نوعه
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3.3أنشئ جمالً تكون فيها األلفاظ اآلتية مؤكَّدة توكيداً معنويّاً ،من ِّوعاً بني حاالت
الرفع والج ّر والنصب:
األلفاظ

توكيداً معنو ّياً مرفوعاً

النبي
ّ
الحارسان
األبواب
املؤمنون
الصادقة
الصابرون

4.4أعرب ما يأيت:
ُ ۡ َّ َ َ

َۡ

ۡ َ

﴿ذق إنك أ َ
يز ٱلكر ُ
نت ٱلعز ُ
يم﴾
ِ
ِ
ِ

ذق:
إنّك:
أنت:
العزيز:
الكريم:

توكيداً معنو ّياً منصوباً

توكيداً معنو ّياً مجروراً

ديكوتلا
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َ َ

َ

ُ َ ُ َ

﴿ه ۡي َهات ه ۡي َهات ل َِما توعدون﴾

هيهات:
هيهات:
ملا:
توعدون:

بلا ُفطع
ناي
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الدرس الثاني عشر:

ُ
عطف البيان

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

عطف البيان.
 .1يعرِف ما هو ُ
يبي فائدة عطف البيان.
ّ .2

 .3يذكر كيف يأيت عطف البيان غالباً.
 .4يضبط أحكام عطف البيان مع متبوعه.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

َ ۡ
ٱذ ُك ۡر َع ۡب َدنَا ٓ َأيُّ َ
﴿و
وب﴾

َ
َ
﴿يُوقَ ُد مِن َش َ
ج َرة ٖ ُّم َبٰ َرك ٖة َز ۡي ُتون ٖة﴾

يل زي ُن العابدين معروفاً بزهده
كان ع ٌّ
صديقي استُشهد محم ٌد أخوه

املجموعة الثانية
ذهب الكلي ُم موىس إىل فرعون
ات ّ ِبعِ العلام َء هؤالء
كانت س ّيد ُة النسا ِء فاطم ُة O
ْ

تكنس بيتَها وتطحن القمح
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

ِ .1
غرض وردت؟ لبيان االسم
ألي ٍ
الحظ األسام َء «أ ّيوب ،زيتونة ،زين العابدين ،أخوه»ّ ،
السابق لها.
 .2هل هي أسام ٌء جامدة أم مشت ّقة؟ جامدة.
 .3هل هي أوضح وأشهر ،أم األسامء التي سبقتها؟ هي أوضح.
 .4ص ِّنف األسام َء التي سبقتها بني معرفة ونكرة« .عبدنا ،ع ٌّ
يل ،مح ّمد» معارف« ،شجرة»
نكرة.
 .5ماذا أضافت للمعارف؟ وللنكرة؟ أفادت توضيحاً للمعارف ،وتخصيصاً للنكرة.
واملخص ُص للنكرات؟
الجامد األشه ُر من متبوعه ،املوضّ ُح للمعارف
التابع
ُ
 .6ماذا ُيس ّمى ُ
ِّ
َ
عطف بيان.
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1استخرج عطف البيان من األمثلة الواردة« .موىس ،هؤالء ،فاطمة».
متبوع ٍّ
كل منها؟ «الكليم» متبوع «موىس»« ،العلامء» متبوع «هؤالء»« ،فاطمة»
 .2ما هو
ُ
متبوع «س ّيدة النساء».
يالحظ فيهام من جهة التذكري والتأنيث ،والجمع واإلفراد؟ عطف البيان يطابق
 .3ماذا َ
متبوعه يف التذكري والتأنيث ،والجمع واإلفراد« :الكليم ،موىس» كالهام مفرد مذ ّكر،
«العلامء ،هؤالء» كالهام جمع مذ ّكر« ،فاطمة ،س ّيدة النساء» كالهام مؤنّث مفرد.

بلا ُفطع
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ُ
االستنتاج

ُ .1
جامد أشه ُر من متبوعه.
تابع ٌ
عطف البيان هو ٌ
 .2عطف البيان:
ۡ
ۡ
َ ۡ َ َ
 يوضّ ح املعارف ،نحوَ ﴿ :وقَ ۡولِه ۡم إنَّا َق َتل َنا ٱل َمس َِيح عِيس ٱب َن م ۡري َم﴾.
ِ ِ
 يخصص النكرات ،نحو﴿ :أَوۡ َك َّفٰ َرة َ ٞط َع ُام َم َ ٰ َ
سكِني﴾.
ّ
 .3غالباً ما يكون عطف البيان:
يل أم ُري املؤمنني ُ
أعدل حاكم».
 لقباً بعد االسم ،نحو «ع ٌ اسامً بعد الكنية ،نحو «كان أبو الحسن موىس ب ُن جعفر ال يُرى ضاحكاً يفمح َّرم».
صاحب إحدى معلَّقات الشعر».
«الفارس عنرت ُة
 موصوفاً بعد الصفة ،نحوُ
ُ
فائدة

عطف بيان أو َ
ّ
بدل ٍّ
التابع َ
كل ِمن ُك ّلّ ،إل
كل أمثلة عطف البيان يجوز أن ُيع َرب فيها ُ
يف حالتني اثنتني:

 .1إذا مل ميكن االستغناء عن التابع ،كأن يشتمل عىل ضمري يربط الخ َرب باملبتدأ ،نحو:
حج حس ٌني اب ُنه» ،فال ميكن حذف «ابنه» ّ
وإل فسد الرتكيب.
«جا ُرنا َّ
 .2إذا مل ميكن االستغناء عن املتبوع ،كأن يكون التابع فيه «ال» واملتبوع منادى ،نحو
«يا ع َّ
يصح دخول «يا» عىل ما فيه «ال».
يل ال ّرضا» ،فال ّ
املفس ،نحو «هذا خات ٌم لُجني؛ أي فضّ ة».
 تفسريا ً بعد ّ .4يتبع ُ
عطف البيان متبو َعه يف اإلعراب :رفعاً ،ونصباً ،وج ّراً.
ُ .5يطابق ُ
عطف البيان متبو َعه يف التذكري والتأنيث ،واإلفراد والتثنية والجمع ،والتنكري
والتعريف.
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

عطف البيان
تابع جامد
ٌ
وأوضح من متبوعه
أشه ُر
ُ
يتبع متبو َعه في حاالته اإلعرابية كا ّفة
ُيطابق متبو َعه في اإلفراد والتثنية والجمع ،والتذكير والتأنيث،
والتعريف والتنكير

بلا ُفطع
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
ۡ َ َ َ

َ ُ ُ ُ ٌ َ َ َ َّ ُ َ

﴿إِذ قال ل ُه ۡم أخوه ۡم نوح أل تتقون﴾

ٍ
ظرف زمانٍ متض ّمن معنى الرشط ،متعل ٌّق بفعلٍ
إذُ :
محذوف تقديره «ا ُذكُر».
فعل ٍ
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
قالٌ :
ماض ٌّ
صل
محل له من اإلعراب« ،هم» ضم ٌري متّ ُ
مبني عىل الفتح ،ال ّ
لهم :الالم حرف ج ّرّ ،
محل ج ٍّر بحرف الجر ،والجا ّر واملجرور متعلّقان بالفعل
مبني عىل السكون يف ّ
ٌّ
«قال».
أخوهم :فاعل «قال» مرفوع ،وعالمة رفعه الواو؛ ألنّه من األفعال الخمسة ،وهو
محل ج ّر باإلضافة.
مبني عىل السكون يف ّ
مضاف« ،هم» ضمري متّصل ّ
نوح :عطف بيان لـ «أخوهم» مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره.
محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
أال :حرف تحضيضّ ،
تتقون :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنّه من األفعال الخمسة،
محل رفع فاعل «تتّقي».
مبني عىل السكون يف ّ
و«واو الجامعة» ضمري متّصل ّ

رّسيملا ن
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ّ
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ُ 1.1د َّل عىل عطف البيان ومتبو ِعه يف الجمل االتية:
عطف البيان

الجمل

ٓ
َ
﴿وي ُ ۡس َ ٰ
ق مِن َّماءٖ َصدِي ٖد﴾

متبوعه

ۡ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ
ات ٱلعِ َمادِ﴾
﴿أل ۡم ت َر ك ۡيف فعل َربك بِعا ٍد  ٦إ ِ َرم ذ ِ

القائ ُم محم ُد ب ُن الحسن
األرض عدالً
َ

L

سيمألُ

عندي َع ْس َج ٌد؛ أي ذهب
عليك يا أبا ِ
السال ُم َ
عبد الل ِه الحس ِني
ۡ
ِيم ِلَبيهِ َء َ
﴿ِإَوذ قَ َال إبۡ َرٰه ُ
از َر﴾
ِ
ِ
َّ َ ۡ ۡ َ
﴿إِنك بِٱل َوادِ ٱل ُمق َّد ِس ُط ٗوى﴾

عبد الله جعف ُر ب ُن ٍ
أبو ِ
السادس
محمد هو اإلما ُم
ُ
ُ
الرسول محم ٌد  Pابنتَه فاطم َة
َز َّو َج
يل Q
 Oالبنِ ع ِّم ِه ووص ِّيه ع ٍّ

ِ 2.2
يصح يف إحداها إعرابُه
كل منها
هات جملتني من إنشائك تتضمن ٌّ
َ
عطف بيانّ ،
يصح:
بدالً ،ويف األخرى ال ّ
الجمل
يص ّح إعراب عطف البيان بدالً
يصح إعرابه بدالً
ال ّ
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3.3أعرب الجمل اآلتية:
ََ ۡ َ

َۡٓ َ َ

َ َ َ ُ

َ

ً

﴿ َولقد أ ۡر َسلنا إ ِ ٰ
ل ث ُمود أخاه ۡم صٰل ِحا﴾

ولقد:
أرسلنا:
إىل:
مثود:
أخاهم:
صال ًحا:

يا أبا صال ٍح املهدي أدركنا.
يا:
أبا:
صالح:
املهدي:
أدركنا:

ُ
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الدرس الثالث عشر:

ُ
عطف ال َّن َسق

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

عطف ال َّن َسق.
 .1يع ّرف َ

 .2يع ّدد َ
أحرف العطف.
يبي حك ُم املعطوف يف حاالته كافّة.
ّ .3

 .4يذكر املواض ُع التي يقع العطف فيها.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

َّ ٓ َ ۡ ُ ْ ّ

املجموعة الثانية

ُ

﴿إِن َما أشكوا َبث َوح ۡز ٓ
ن﴾
ِ
ِ

ال أريد أقواالً بل أفعاالً

ا ُطلُب العل َم ال َ
املال
ه ّنأتُ املتساب ِقني حتّى الخارسين

أ ّدى القائ ُد والجنو ُد القسم
نركب السيار َة أو القطا َر
ِ
بالصلوات
عق ّْب بالتسبي ِح ث ُ ّم
املجموعة الثالثة

ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ
﴿ٱسكن أنت وزوجك ٱلنة﴾

قمت أنا وأخوك
ُ
ما ل ّبى الدعو َة إلّ أنا وأخوك
أراك والعل َم ِص ْن َوينِ
نثق به وبحكمت ِه
ُ
أقو ُم أنا وزي ٌد
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

 .1استخرج التابع واملتبوع من األمثلة« .بثي/حزين»« ،العلم /املال»«/،املتسابقني/
الخارسين».
توس َط بني التابع واملتبوع يف ٍّ
كل من األمثلة؟ حرف عطف «الواو ،ال ،ح ّتى».
 .2الحظ ،ماذا َّ
ُ
العامل يف ٍّ
كل من األمثلة؟ األفعال« :أشكو ،أطلب ،ه ّنأت».
 .3ما
يصح.
توجه العامل إىل التابع؟ نعم ّ
يصح ّ
 .4هل ّ
أحد أحرف العطف؟ َ
عطف ال َّن َسق.
التابع الذي يتوسط بينه وبني متبوعه ُ
 .5ماذا ُيس ّمى ُ
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1استخرج املعطوف واملعطوف عليه (التابع واملتبوع)« .أقواالً /أفعاالً»« ،القائد/الجنود»،
«الس ّيارة /القطار»« ،التسبيح /الصلوات».
َ
ِ
املعطوف عليه يف اإلعراب.
املعطوف اإلعرا ُّيب؟ يتبع
حكم
 .2ما ُ
يصح اختالفهام« :القائد»
 .3هل يجب أن يطابقه يف التذكري والتأنيث والجمع واإلفراد؟ ّ
مفرد و«الجنود» جمع« ،الس ّيارة» مؤنّث و«القطار» مذ ّكر« ،التسبيح» مفرد مذ ّكر
و«الصلوات» جمع مؤنّث.
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1استخرج املعطوف عليه واملعطوف من األمثلة الخمسة األوىل( .الضمري امل ّتصل يف
ُ
«قمت»/أخوك)( ،أنا /أخوك)( ،الكاف يف «أراك»/
«اسكن» /زوجك)( ،تاء الضمري يف
العلم)( ،الهاء امل ّتصلة بالباء/حكمته).
توكيد للضمري املسترت ،وللضمري البارز.
 .2ما إعراب «أنت» و«أنا» يف املثالني األ ّولَني؟ ٌ
 .3ماذا تالحظ يف املعطوف عليه يف هذه األمثلة؟ األسامء املعطوف عليها ضامئر.
 .4ص ّن ْفها بني م ّتصل ومنفصل ،وص ّنف امل ّت َ
صل بني رفع ونصب وج ّر.
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الضامئر امل ّتصلة:
«قمت».
 ضمري الرفع :املسترت يف «اسكن» تقديره أنت ،والبارز يفُ
 ضمري النصب :الكاف يف «أراك». ضمري الج ّر :الهاء املتّصلة بالباء.املنفصل« :أنا».
ليصح العطف عليه؟ فقط يف ضمري الرفع
 .5يف ٍّأي من هذه الحاالت ُيشرتط ُ
توكيد الضمري ّ
امل ّتصل ،أبارزاً كان أم مسترتاً.
يصح ،وال ب ّد من تقدير عامل
يصح توجيه العامل إىل التابع يف املثال السادس؟ ال ّ
 .6هل ّ
الج َمل« ،أقوم أنا وزيد» ،تقديره« :أقوم أنا ويقوم
له ،و ُيجعل ذلك من باب عطف ُ
زيد».
االستنتاج

أحد أحرف العطف.
 .1عطف النسق هو التابع الذي َيتوسط بينه وبني متبوعه ُ
 .2أحرف العطف هي :الواو ،الفاءُ ،ث ّم ،ح ّتى ،أو ،لكن ،بل ،ال ،أم.
ُ
َ
ابن سينا
املعطوف
 .3يتبع
املعطوف عليه يف اإلعراب ،نحو «أك ِر ْم أباك وأ َّمك»« ،ما كان َ
طبيباً فقط ،بل فيلسوفاً»« ،حرض القضا ُة واملحامون».
َ
املعطوف عليه يف التذكري والتأنيث والجمع واإلفراد،
 .4ال يجب يف املعطوف أن يطابق
َ
واألحاديث»« ،نجح ّ
الطل ُب ح ّتى املبتدئُ ».
واألدب
نحو «تع ّلم اللغ َة
َ
 .5يف العطف عىل الضمري:
 إذا كان الضمري ضم َري رفع متّصل ،وجب توكيده مبنفصل حتّى يحسن العطفَ َّ ۡ ُ ُ َ ٓ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ ُ ُ
فاصل ،نحو
كم﴾ّ ،إل إذا فَصل بينه وبني متبوعه ٌ
عليه ،نحو ﴿سميتموها أنتم وءاباؤ
ََٓۡ َۡ َٓ ٓ
شك َنا َول َءابَا ُؤنَا﴾ .
﴿ما أ
 إذا كان الضمري ضم َري نصب متّصل أو ضمريا ً منفصالً ،يُعطَف عليه مطلقاً ،نحو«أكر َمكم ومعلِّميكم»« ،ما تأ ّخر أح ٌد إلّ أنت وزميلُك».
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الناس به
 إذا ُعطف عىل الضمري املجرور ،وجب إعاد ُة الخافض ،نحو « َر ِغ َب ُوبحدي ِثه».
َ َّ ُ ُ ُ َّ ُۡ
ني﴾،
 .6يجري العطف بني الفعلني امل ّتف َقني يف الزمن والصيغة ،نحو ﴿وٱلِي ي ِميت ِن ثم يي ِ ِ
ََ
﴿ ُق ۡم فأنذ ِۡر﴾.
َ َُ ُ ْ
 .7يقع العطف بني جملتنيَ ،ش َْط اتفاقهام يف الخربية واإلنشائية ،نحو﴿ل تقولوا َرٰع َِنا
َّ َ ُ َ َ ۡ
ۡ
ُ ُ ْ ُ َ
ٱق َ َ
ٱنش َّق ٱل َق َم ُر﴾.
َوقولوا ٱنظ ۡرنا﴾﴿ ،
ت ٱلساعة و
ت َب ِ
يصح توجيه العامل إىل املعطوفُ ،أض ِمر له ٌ
عامل ،ويكون ذلك من باب عطف
 .8إذا مل َّ
الجمل.
فائدة
يجوز حذف الواو وبقاء عملها ،كحالة التعداد مثالً ،نحو « ِمن الذنوب الكبرية:
َدخل الواو يف
الكذب ،الغيبة ،النميمة ،البهتان ،»...وبني املركّبات العطفية التي ت ُ
تركيبها ،نحو «الحياة سعاد ٌة وشقاء ،غ ًنى وفقر ،صعو ٌد وهبوط.»..
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

عطف
النسق
هو
توسط بينه وبين متبوعه أحدُ أحرف العطف
التابع الذي َي ّ
يتبعه في اإلعراب،
وال يجب مطابقته
في التذكير والتأنيث
والجمع واإلفراد

إذا كان ضمي َر
رفع م ّتصل ،وجب
توكيده ل ُيعطف
عليه

إذا كان مجروراً
ِ
بحرف ج ٍّر ،يجب
إعادة الخافض

الواو -الفاء-حتى-
ثم -ال -لكن-بل-
أم  -أو
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ٌ
ّ
إعرابي
نموذج
ۡ َ ۡ َ

ُّ َ

﴿ٱذهب أ َ
نت َو َربك﴾

مبني عىل السكون ،وفاعله ضمري مسترت فيه وجوباً تقديره «أنت».
اذهب ُ :
فعل أم ٍر ٌّ
محل رفع.
مبني عىل الفتح ،يف ّ
أنت :توكي ُد الضمري املسترتٌِّ ،
محل له من اإلعراب.
مبني عىل الفتح ،ال ّ
الواو :حرف عطفّ ،
ربك :معطوف عىل الضمري املسترت يف «اذهب» مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة
محل ج ٍّر باإلضافة.
مبني عىل الفتح يف ّ
عىل آخره ،وهو مضاف ،والكاف ضمري متّصل ّ
الكتاب ح ّتى آخ َر صفح ٍة.
طالعت
ُ
َ
فعل ٍ
مبني عىل السكون؛ التصاله بضمري الرفع املتح ِّرك ،والتاء ضمري
طالعتٌ :
ماض ٌّ
محل رفع فاعل «طالع».
مبني عىل السكون يف ّ
متّصل ّ
الكتاب :مفعول به للفعل «طالع» منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
محل له من اإلعراب.
مبني عىل السكون ،ال ّ
ح ّتى :حرف عطف ّ
آخر :معطوف عىل «الكتاب» منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ،وهو
مضاف.
صفحة :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

ّ 1.1
دل عىل العطف ،مشكِّالً أواخ َر الكلامت يف الجمل اآلتية:
الجمل

َ َ ُ ۡ َ َ ُّ َ ۡ ً َ ِ َّ ٓ َ
ٱلس َما ُء ۚ بَنى ٰ َها﴾
﴿ءأنتم أشد خلقا أم

نريد الحقيقة ال سواها
ميرض الناس حتّى األط ّباء
قل الصواب أو الزم الصمت
كن أنت والكتاب صديقني
ال أقرأ الروايات البوليس ّية لكن الروايات األدب ّية
آفّة الحلم الغضب ،وآفّة العقل العجب ،وآفّة العلم النسيان
يلمع الربق ،ثم يد ّوي الرعد ،ثم يبدأ املطر بالهطول،
فرتتوي األرض ،وينتعش الزرع
عاد املسافرون إىل الوطن حتّى الح ّجاج ،وازحمت قاعة
االنتظار يف املطار ،فاملنتظرون ما كانوا أفرادا ً بل جامعات

العطف
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2.2اعطف عىل الضامئر الواردة يف الجمل اآلتية ،مراعياً ما يلزم:
كونوا

الجريان أو ّداء

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

رأيتك

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

معلّمك صباحاً

قائدنا ،العامل مبهو ٌر به
ما كذبنا
ِ
أحس ْن إليه

شجاعته.

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

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

ال زمالؤنا.

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

أهله.

3.3أعرب الجمل اآلتية
ََ َ ۡ َ َ ٗ ََ

ۡ
ف َ
او ٰ
ى﴾
يدك يتِيما ٔ
﴿ألم ِ

أمل:
يجدك:
يتيامً:
فآوى:

ٌ
الشعب.
مسؤؤل عن الفسا ِد ال
الحاك ُم
ِ
الحاكم:
ٌ
مسؤؤل:
عن:
الفساد:
ال:
الشعب:

ُ
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والقرطاس والقل ُم
والرمح
والسيف
والليل والبيدا ُء تعرفُني
الخيل ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الخيل:
والليل:
والبيداء:
تعرفني:
والسيف:
والرمح:
والقرطاس:
والقل ُم:
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الدرس الرابع عشر:

معاني أحرف العطف

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يف ّرق بني أقسام أحرف العطف.

 .2يضبط معاين أحرف العطف.
 .3يت ِقن مواضع استعامل أحرف العطف يف الجمل.

ُ
األمثلة
املجموعة الثانية

املجموعة األوىل

َُ َ َۡ ُ َ ۡ ُ
ٱل َبال﴾
﴿وحِل ِ
ت ٱلۡرض و ِ

ك ْن واصالً ألرحامك ال قاطعاً لهم
ما حرض البائ ُع بل وكيلُه

كب اإلما ُم فاملصلّون
َّ

حرض البائ ُع بل وكيلُه

نف َد الزا ُد حتى املا ُء

يلمع الربق ثم يهطل املطر

النبي ما كانوا مرشكِني لكن حني ِفني
أجدا ُد ِّ
املجموعة الثالثة

ِ
جالس العلام َء أو الصالحني

َ ٓ ََ
َ َ َ َۡ َ ُ ُ
﴿س َوا ٌء عل ۡي ِه ۡم َءأنذ ۡرت ُه ۡم أم ل ۡم تنذ ِۡره ۡم﴾
َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َٰ ْ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ
يدون﴾
﴿وأرسلنه إِل مِائةِ أل ٍف أو يزِ
َ
َ
ب فِيهِ مِن َّر ّب ۡٱل َعٰلَم َ
﴿ل َر ۡي َ
ني  ٢أ ۡم
ِ
ِ
َُ ُ َ ۡ
ٱف َ َ
تى ٰ ُ ۚه﴾
يقولون
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

ُ .1د َّل عىل أحرف العطف وعىل املعطوفات يف األمثلة .األحرف هي« :الواو ،الفاء ،ح ّتى،
ُث ّم» .املعطوفات هي «الجبال ،املص ّلون ،الزاد ،يهطل».
الح ْك ُم الذي ُأسند إىل «الجبال»؟ أنها ُحملت.
 .2ما ُ
 .3ماذا تفيد الواو؟ َج ْم َع املتعاط َفني يف ُح ْك ٍم واحد.
الحكم الذي ُأسند إىل «املص ّلون»؟ فعل التكبري.
 .4ما
ُ
 .5هل حصل تكب ُري اإلمام واملص ّلني يف الوقت عينه؟ ال ،تأخّ ر تكب ُريهم عن تكبري اإلمام.
 .6ما املعنى الذي تؤ ّديه الفاء؟ الرتتيب والتعقيب (أي بعد املعطوف عليه مبارشة).
الحكم الذي ُأسند إىل «املاء»؟ النفاد.
 .7ما
ُ
 .8ما املعنى الذي أفادتْه «ح ّتى» ؟ املشا َركة يف الحكم.
 .9هل هو يشء منفصل عن الزاد ،أو جز ٌء منه؟ جز ٌء منه.
َ
زمني.
 .10هل تفيد «ثم»
حصول األم َرين يف الوقت نفسه؟ ال ،تفيد حصولَهام بفاصلٍ ّ
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

ّ .1
دل عىل أحرف العطف وعىل املعطوفات يف األمثلة .األحرف هي «ال ،بل ،لكن».
املعطوفات «قاطعاً ،وكيله ،حنيفني».
الحكم نفسه للمعطوف واملعطوف عليه؟ تنفي عن املعطوف ما ُأثبت
 .2هل تُثبت «ال»
َ
للمعطوف عليه.
ُ
املعطوف عليه يف الجملة الثانية؟ بفعلٍ
منفي.
 .3مباذا ُسبق
ّ
الحكم نفسه للمعطوف واملعطوف عليه؟ تُثبت للمعطوف ما نف ْته
 .4هل تُثبت «بل»
َ
عن املعطوف عليه.
ُ
املعطوف عليه يف الجملة الثالثة؟ بفعلٍ ُمث َبت.
 .5مباذا ُسبق
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الحكم للمعطوف َ
دون نفي ِه عن املعطوف عليه.
 .6ماذا أفادت «بل»؟ أثبتت
َ
ُ
املعطوف عليه يف الجملة األخرية؟ بفعلٍ
منفي.
 .7مباذا ُسبق
ّ
َ
َ
املعطوف عليه.
املعطوف ،ونفت
 .8ماذا أفادت «لكن»؟ أَثبتت
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

ّ .1
دل عىل أحرف العطف يف األمثلة« .أو ،أم».
 .2ما املعنى الذي أفادته «أو» و«أم» يف الجملتني األولتني؟ التسوية.
ُ
الفعل يف الجملة الثانية؟ بألف التسوية.
 .3مباذا ُسبق
 .4ما املعنى الذي أفادته ٌّ
كل من «أو» و«أم» يف الجملتني األخريتني؟ اإلرضاب ،مبعنى
«بل».
 .5هل وردت ُ
ألف التسوية يف الجملة األخرية؟ ال.
 .6مباذا ُسبقت «أم»؟ بخ ٍرب محض.
االستنتاج

 .1تُقسم أحرف العطف إىل ثالثة أقسام:
حكم واحد ،وهي :الواو ،والفاء ،وث ّم ،وحتّى.
 ما يَجمع املتعاطفني تحت ٍ ما يُفرِد أحد ُهام بالحكم عىل سبيل التعيني ،وهي :لكن ،وبل ،وال. ما يفرد أحدهام بالحكم عىل سبيل اإلبهام ،وهي :أم وأو.ۡ
َ
َّ ۡ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ
ان﴾.
 .2الواو تُستعمل ملطلق الجمع بني املتعاط َفني ،نحو ﴿ٱلشمس وٱلقمر ِبسب ٖ
 .3الفاء تفيد الرتتيب والتعقيب ،نحو﴿ ُق ۡم فَأَنذ ۡ
ُ
ِر
فالجنوب».
بريوت
و«تحررت
﴾
ْ
ُ
« .4ثم» تفيد الرتتيب مع الرتاخي يف الزمن؛ أي بفاصل زمني ،نحو ﴿ ُ ّ
ٱتل ۡو َرى ٰ َة ُث َّم لَمۡ
حِلُوا ْ َّ
ّ
ّ
ُ
َۡ َ
وها﴾.
ي ِمل
« .5ح ّتى» تكون للتدريج ،ويشرتط يف معطوفها أن يكون:
 -ظاهرا ً ،ال مضمرا ً.
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 مفردا ً ،ال جملة. جزءا ً من املعطوف عليه.الناس حتى األنبيا ُء».
 غاي ًة ملا قبلها يف الزيادة والنقصان .نحو «ميوتُُ
ُ
الصمت ،ال
« .6ال» تنفي عن املعطوف ما تثبته للمعطوف عليه ،نحو «عالم ُة الحكام ِء
كرث ُة الكالم».
« .7بل» تفيد اإلرضاب:
ٍ
بإثبات أو أمرٍ :فهي تُثبت الحك َم للمعطوف ،دون أن تنفيَه عن املعطوف
 إذا ُسبقتعليه ،فيصري كأنّه مسكوتٌ عنه ،نحو« :وصل القايض ،بل املحامي».
بنفي أو نهي :تثبت للمعطوف ما تنفيه عن املعطوف عليه ،نحو «ما
 إذا ُسبقت ٍالثلج ،بل املط ُر».
تَساقَ َط ُ
« .8لكن» ُيعطف بها بعد النهي والنفي ،وتُثبت للمعطوف ما تنفيه عن املعطوف عليه،
نحو «ال تنهر السائل لكن أك ِر ْمه».
« .9أو» و«أم» تفيدان التسوية يف الحكم بني املتعاطفني ،نحو ِّ
«صل قرصاً أو متاماً يف
َٓ
ٓ َ َٓ
مسجد الكوفة» و﴿ َس َوا ٌء َعل ۡي َنا أ َج ِز ۡع َنا أ ۡم َص َ ۡبنَا﴾.
َ
 .10تأيت «أو» و«أم» لإلرضاب مبعنى «بل» ،نحو «كانوا مثانني أو زادوا مثاني ًة »...و﴿أ ِف
َ
ْ
ُ
قُلوب ِ ِهم َّم َر ٌض أ ِم ۡٱرتَابُ ٓوا﴾.
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فائدة
« .1أم» التي تفيد التسوية تُس ّمى «امل ّتصلة» ،وتقع بعد همزة التسوية أو همزة
االستفهام.
« .2أم» التي تفيد اإلرضاب تسمى «املنقطعة» ،وتنحرص يف ثالث صور:
 أن تُسبق بأداة استفهام غري الهمزة ،نحو« :هل يستوي األعمى والبصري ،أم هلتستوي الظلامت والنور».
مرض أم ارتابوا».
 أن تُسبق بهمزة لغري االستفهام حقيقة ،نحو« :أيف قلوبهم ٌ أن تُسبق بخرب ٍرب العاملني أم
محض ،نحو« :تنزيل الكتاب ال ريب فيه من ّ
تقولون افرتاه».
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

معاني أحرف
العطف
ما َيجمع المتعاطفين تحت حك ٍم واحد

ما ُيف ِرد أحدهما بالحكم على سبل التعيين

الواو

مطلق الجمع

الفاء

الترتيب والتعقيب

ُث ّم

الترتيب مع تراخي في الزمن

ح َتى

الترتيب مع التدريج

ال

تنفي عن الثاني ما تثبته لأل ّول

بل

اإلضراب

لكن

تثبت للثاني ما تنفيه عن األ ّول

أو
ما ُيف ِرد أحدهما بالحكم على سبيل اإلبهام

أم

التسوية واإلضراب

فطعلا فرحأ يناعم

171

ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

ّ 1.1بي معنى أحرف العطف يف الجمل اآلتية:
الجمل

ُ ُ َ َ َ َ
َُ َ َ َ َ
َّ َ َّ َ
ُ ََ
﴿إِن ُهۥ فك َر َوق َّد َر  ١٨فقتِل ك ۡيف ق َّد َر  ١٩ث َّم قتِل ك ۡيف ق َّد َر  ٢٠ث َّم نظ َر
ُ ٢١ث َّم َعبَ َس َوب َ َ َ
س﴾
َ َ َ َ َ ََۡ ۡ َ َ
ي أ ۡو أ ۡد َ ٰ
ن﴾
﴿فكن قاب قوس ِ

قوم ه ّموا باللحاق بالخوارج« :أأمنوا
سأل أم ُري املؤمنني عن ٍ
فقطنوا أم جبنوا فظعنوا»
يقول أمري املؤمنني يف إحدى خطبه «مل يلد فيكون موروثاً هالكاً،
نقص ،بل ظهر
ومل يتق ّدمه ٌ
وقت وال زمانٌ ،ومل يتعاوره زياد ٌة وال ٌ
للعقول مبا أرانا من عالمات التدبري املتقن والقضاء املربم»

ََُۡ ٓ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
ن َءأشك ُر أ ۡم أكف ُر ۖ ﴾
ِ
﴿لبلو ِ

ٞ
َ َّ ٓ َ ُ ُ َ َ ُ
﴿أن َما أ ۡم َوٰلك ۡم َوأ ۡول ٰ ُدك ۡم ف ِۡت َنة﴾

ُ
املرشف
خرج َمن يف املعهد حتى
ِ
صاح ِب األخيا َر ال األرشا َر
يه ّمني عملُه ال قولُ ُه
ما قرأتُ الصحيف َة كلَّها بل بعضَ ها

ََ ُ ۡ َ َُۡ ُ ُ َ ُۡ ۡ َۡ َۡ ُ ُۡ ُ َ
زنلون﴾
﴿ءأنتم أنزلموه مِن ٱلمز ِن أم نن ٱلم ِ

َ ۡ
ََۡ
ُ
ُ
﴿و َ
َ
ج ٰ َو ۡزنَا بِبَ ِ ٓ
ن إ ِ ۡس َرٰٓءِيل ٱلَ ۡح َر فأت َب َع ُه ۡم ف ِۡر َع ۡون َو ُج ُنودهُۥ﴾

لتهذيب ِ
نفسك
ال تطل ُِب ال ِعلْ َم للشهر ِة واملكان ِة لكن
ِ

معنى أحرف العطف
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حرف العطف املناسب:
2.2ضع َ
البيت األخ َري
َح ِفظ ُْت القصيد َة َ .....
ات ّجه شامالً .......مييناً
ما حف َظ القرآ َن كامالً  ....عرشين جزءا ً
النبوي  .....روض ُة
زرنا م ّك َة املك َّرمة.... ،أ ّدينا العمرة..... ،املدين َة املن ّور َة حيث املسج ُد
ّ
البقيعِ
أشاعرا َ كان املتن ّبي ....عاملاً؟

الحب يف العمل
ال تكفي َم َحبَّ ُة اإلمام ....يجب ترجم ُة ِّ

تذهب من قم إىل مشه َد بالقطار  ....الطائرة؟
هل
ُ
الحارس
دخل املدي ُر ...
ُ
ما قرأتُ ديوا َن الشِّ ع ِر كلَّه  ......معظ َمه.

3.3أعرب اآليات اآلتية:

ََُ ۡ َۡ ُ ٓ َ َ ُ ۡ َ َۡ ۡ َُ َۡ ٓ َ َ ُ ۡ َ ٞ
طشون بِها ۖ﴾
﴿ألهم أرجل يمشون بِها ۖ أم لهم أي ٖد يب ِ

ألهم:
أرجل:
ٌ
ميشون:
بها:
أم:
لهم:
ٍ
أيد:

فطعلا فرحأ يناعم
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يبطشون:
بها:
َ َ َّ

َ َ

ُ ََۡ َۡ َ

﴿فكذ َب َوع ٰ
ص  ٢١ث َّم أدب َر يس ٰ
ع﴾

فكذّب:
وعىص:
ث ّم:
أدبر:
يسعى:

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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الدرس الخامس عشر:

إعراب ال ُج َمل ()1
ُ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

محل من اإلعراب.
 .1يع ّدد الجمل التي لها ٌّ
 .2يقدر عىل متييزها يف الكالم.
 .3يتم ّرن عىل تحديد محلّها من اإلعراب.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل
ال ِعصم ُة (أدلّتُها بيّن ٌة)

العرب (يَغ َرقون يف وحو ِل الجاهل ّية)
كان
ُ

املجموعة الثانية

ٞ
﴿و َجا ٓ َء م ِۡن أَ ۡق َصا ٱل ۡ َمد َ
َ
ِينةِ َر ُجل (يسىع)﴾

السال ُم َ
(تصبح ومتيس)
عليك ح َني
ُ

َ َ
ن ۡٱلك َِتٰ َ
ال( :إنّيي ُ
عبد اهللِ) َءاتَى ٰ ِ َ
﴿ق
ب﴾

رص)
إ ْن
َ
قاومت (فسوف تنت ُ

قيل« :إ ّن القناع َة كن ٌز ال يفنى»

و(يكبون)
اج يهلِّلون
عاد ال ُح ّج ُ
ِّ

اإلصالح يف األ ّمة)
قام الحس ُني (يري ُد
َ

178

رّسيملا ن
وحلا (ج)4

ُ
االستقراء
ٌ َ
أ .أسئلة حول المجموعتين:

 .1تأ ّمل يف الجمل التي ُوضعت بني قوسني ،أميكن تحويلها إىل مفرد؟ وإذا كان كذلك،
فهل تأخذ مح َّله يف اإلعراب؟ نعم ،ميكن تحويلها إىل مفرد ،وتأخذ مح َّله يف اإلعراب.
 .2تأ ّمل يف املثالني األ ّولني من املجموعة األوىل والثانية ،ماذا وقعت ٌّ
كل من الجملتني
(أد ّلتها ب ّينة) و(يغرقون يف وحول الجاهل ّية)؟ وما مح ُّلهام من اإلعراب إذاً؟ وقعت خرباً
للمبتدأ ،وخرباً لكان ،يف ّ
محل رفع خرب «العصمة» ،ونصب خرب «كان».
 .3تأ ّمل يف املثال الثالث من املجموعة األوىل ،ماذا تس ّمى الجملة التي تأيت بعد فعل
القول؟ وما مح ُّلها من اإلعراب؟ جملة مقول القول ،يف ّ
محل نصب مفعول به.
ني الفعل «قيل»؟ وبالتايل ما ُّ
محل
 .4يف املثال الرابع من املجموعة األوىل ،عىل ّأي صيغة ُب َ
الجملة التي تليه من اإلعراب؟ ُبني للمجهول ،يف ّ
محل رفع نائب فاعل.
ُبي جمل ُة «يريد اإلصالح» َ
حال الحسني
 .5يف املثال الخامس من املجموعة األوىل ،أت ّ ُ
ٌ
معرفة؟ وما الذي ربط جمل َة (يريد اإلصالح) به؟
صاحب الحال نكر ٌة أم
Q؟ وهل
ُ
نعم ت ُّبي ذلك ،معرفة ،ربط بينهام الضم ُري املست ُرت من الفعل «يريد».
 .6ماذا وقعت هذه الجملة إذاً؟ وما مح ُّلها من اإلعراب؟ وقعت حاالً ،يف ّ
محل نصب
حال.
 .7يف املثال األول من املجموعة الثانية ،ما الذي مي ّيز هذه الجملة عن الجملة التي
سبقتها؟ أنّها ُسبقت بنكرة.
 .8فامذا وقعت إذاً؟ وما مح ُّلها من اإلعراب؟ وقعت نعتاً ،يف ّ
محل رفع نعت.
َ
الظرف ،مب ّيناً إن كان يجب إضافته إىل
 .9يف املثال الثاين من املجموعة الثانية ،استخ ِرج
الجمل ،وبالتايل ما ُّ
محل الجملة التي تليه من اإلعراب؟ حني ،نعم يجب إضافته ،يف
ّ
محل ج ّر باملضاف.

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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قعت جواباً
 .10يف املثال الثالث من املجموعة الثانية ،تأ ّمل يف جملة (فسوف تنترص) ،أ َو ْ
نوع هذا الرشط؟ نعمٌ ،
رشط جاز ٌِم.
لرشطٍ واقرتنت بفاء؟ وإن كان كذلك ،فام ُ
 .11فامذا وقعت؟ وما مح ُّلها من اإلعراب إذاً؟ وقعت جواباً لرشط جازم ،يف ّ
محل جزم.
 .12يف املثال األخري من املجموعة الثانية ،ما ُّ
محل جملة «يهللون» من اإلعراب؟ يف ّ
محل
نصب حال.
 .13وعال َم ُعطفت جملة «يكربون»؟ وهل تتبع الجمل َة التي ُعطفت عليها يف اإلعراب؟
تتبعها.
عىل جملة (يه ّللون) ،نعم ُ
االستنتاج

 .1الجمل ُة التي لها ٌّ
محل من اإلعراب هي تلك الجمل ُة التي ميكن تأويلها مبفرد ،سوا ٌء
ٌ
جزيل ،أو جمل ًة فعل ّية ،نحو :كان أجدا ُدنا
أكانت جمل ًة اسم ّية ،نحو :الصدق ُة ثوا ُبها
يأكلون ّ
مم يزرعون.
 .2يكون للجملة ٌ
مواضع هي:
محل من اإلعراب يف
َ
 إذا وقعت خربا ً ملبتدأ أو لناسخ ،نحو :الج ّنة َم ْه ُرها عظي ٌم ،إ َّن العل َم يتط ّو ُر .فجملةمحل رفع خرب إنّ.
محل رفع خرب املبتدأ ،وجملة (يتط ّور) يف ّ
(مهرها عظيم) يف ّ
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فائدة
ال ب ّد ِم ْن أن تشتمل الجمل ُة التي تقع خربا ً عىل ضمريٍ يربطها باملبتدأ ،كالهاء يف
(مهرها) ،والضمري املسترت يف (يتط ّور).
 إذا وقعت مفعوالً به ،كجملة مقول القول ،أو ثاين مفعول ظ ّن وأخواتها ،نحو:يحل بنا .فجملة
نفسك بسعادة غريك ،ظننت رخاء ّ
قال حكيم :تعلَّ ْم أ ْن تُس ِع َد َ
محل نصب مفعول به للفعل «قال»،
(أن تسعد نفسك )...مقول القول يف ّ
محل نصب مفعول به ثانٍ للفعل «ظ َّن».
(يحل بنا) يف ّ
وجملة ُّ
 إذا وقعت فاعالً ،نحو :اتّضح لنا كيف مت ْوتُ الفطرةُ ،والتقدير( :ات ّضح لنا ُحال
يأكل صاح َبه ،فجملة (إ ّن
نائب فاعل ،نحو :قيل :إ ّن الحس َد ُ
موت الفطرة) ،أو َ
محل رفع نائب فاعل للفعل «قيل».
الحسد )...يف ّ
رص حليفُه،
 إذا وقعت حاالً ،نحو :سار الركب يتّشح حزناً ،عاد املجاهد والن ُمحل نصب حال ،وجملة (والنرص حليفه)
فجملة (يتّشح حزناً) جملة فعل ّية يف ّ
محل نصب حال.
جملة اسم ّية يف ّ
فائدة:
يجب أن ت ُسبق الجمل ُة التي تقع حاالً مبعرفة ،ويجب أن تشتمل عىل ر ٍ
ابط يربطها
بصاحب الحال ،وهو الضمري ،أو الواو ،أو كالهام.
يسامح َمن أساء إليه ،فجملة (يسامح) يف
 إذا وقعت نعتاً ،نحو :شاهدتُ َر ُجالًُ
محل نصب نعت لـ«رجالً».
ّ

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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فائدة
يجب أن تُسبق الجملة التي تقع نعتاً بنكرة ،ويجب أن تشتمل عىل ر ٍ
ابط يربطها
باملنعوت ،وهو الضمري.
املهدي يو َم يسو ُد ال َج ْو ُر ،فالجملة الفعل ّية
 إذا وقعت مضافاً إليها ،نحو :سيظهرُّ
محل ج ٍّر باإلضافة.
(يسو ُد الجو ُر) يف ّ
فائدة
تقع الجملة مضافاً إليها بعد حيث ،ومتى ،وحني ،وإذ ،وبعد أسامء الزمان.
 إذا وقعت جواباً ٍُثاب،
لرشط جازم واقرتنت بالفاء ،نحو :إ ْن شكرتَ فسوف ت ُ
جزم جواباً للرشط.
فجملة (فسوف تثاب) يف ّ
محل ٍ
الوقت مييض وين َفذُ ،فجملة
محل من اإلعراب ،نحو:
 إذا ُعطفت عىل جملة لها ٌُّ
محل رفع خرب؛ ألنّها معطوفة عىل جملة (مييض)
(ينفذ) جمل ٌة فعل ّية يف ّ
الخربيّة.
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ّ
مصورة
خالصة

الجمل التي لها ٌّ
محل من اإلعراب تقع:
خبراً لمبتدأ أو
ناسخ

مفعوالً به

نائب
فاع ًال أو َ
فاعل

نعتاً

مضافاً إليها

حاالً

معطوف ًة على
جملة لها ٌّ
محل
من اإلعراب

جواباً لشرطٍ جاز ٍم
مقترنٍ بالفاء

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
ُ َ

َّ ٓ َ

َۡ ُ

ۡ

ُّ ۡ

َّ ٓ

﴿خل ِق مِن ماءٖ داف ِق  ٦ي ُرج ِم ۢن َبي ٱلصل َ َ
ب﴾
ِ
ب وٱلتائ ِ ِ
ِ
ٖ

فعل ٍ
ونائب الفاعل ضم ٌري
مبني عىل الفتحة الظاهرة عىل آخره.
ُخلِقٌ :
ُ
ماض للمجهولٌّ ،
مست ٌرت جوازا ً تقديره هو.
منُ :
مبني عىل السكون.
حرف ج ٍّرٌّ ،
ما ٍء :اس ٌم مجرو ٌر بـ (من) ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره ،والجا ّر ومجرور
متعلّقان بالفعل ( ُخلِق).
نعت مجرو ٌر ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره.
دافقٌ :
والفاعل ضم ٌري
ُ
فعل مضار ٌع مرفو ٌع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل أخره،
يخرجٌ :
محل ج ّر نعت لـ (ما ٍء).
مست ٌرت جوازا ً تقديره هو ،والجمل ُة الفعل ّي ُة (يخرج) واقع ٌة يف ّ
مبني عىل السكون.
من :حرف ج ٍّرٌّ ،
بني :اسم مجرور مبن ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره .وهام متعلّقان بالفعل
(يخرج) ،وهو مضاف.
الصلب :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره.
والرتائب :الواو :حرف عطف .الرتائب :اسم معطوف عىل (الصلب) ،مجرور ،وعالمة
ج ّره الكرسة الظاهرة عىل آخره.
واجب.
الوالدان ِب ُّر ُهام
ٌ
األلف؛ ألنّه مث ّنى.
الوالدان :مبتدأٌ مرفو ٌع ،وعالم ُة رفعه ُ
برهام :مبتدأٌ ثانٍ مرفو ٌع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف ،هام:
محل ج ٍّر باإلضافة.
صل واق ٌع يف ِّ
ضم ٌري متّ ٌ
واجب :خ ُرب املبتدأ الثاين (ب ّرهام) مرفو ٌع ،وعالم ُة رف ِعه الض ّم ُة الظاهر ُة عىل آخره،
ٌ
محل رفع خرب املبتدأ (الوالدان).
والثاني ُة للتنوين ،وجمل ُة (ب ّرهام واجب) واقعة يف ّ
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

محل الجملِ التي ُو ِض َع تحتها ٌّ
خط من اإلعراب:
عي َّ
ْ ِّ 1.1
محلّها

الجمل

َ َ ّ ََ ۡ ُُ ٓ َ َ ۡ ْ
ن أن تذ َه ُبوا بِهِۦ﴾
﴿قال إ ِ ِن لحزن ِ

رعى الل ُه أيّاماً حيثُ سا َد الوئا ُم
الحرب أوزا ُرها ثقيل ٌة
ُ
الناس يف املسجد
ُ
سمعت العالِ َم ي ِع ُظ َ
ما بَ ِر ْحنا نحم ُد الل َه ونسج ُد له
الركب وهو حزي ٌن
سار ُ
ظننت ف َرحاً يجم ُعنا
ُ

ِ 2.2
محل:
أعط أمثل ًة لجملٍ تكون واقع ًة يف ّ
محل
الجملة واقعة يف ّ
نصب حال
رفع نعت
رفع خرب
ج ّر باإلضافة

األمثلة

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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َۡ َ

ۡ
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َ

ُ َ َ َ َ َ َۡ ٞ

َّ ُ ْ ۡ

َ

﴿ َوجا َء م ِۡن أقصا ٱل َمدِينةِ َرجل يس ٰ
ع قال يٰق ۡو ِم ٱتبِعوا ٱل ُم ۡر َسل ِني﴾

َو َجا َء:
ِم ْن:
أَق َْص:
الْ َم ِدي َن ِة:
َر ُج ٌل:
يَ ْس َعى:
ق ََال:
يَا:
قَ ْو ِم:
اتَّ ِب ُعوا:
الْ ُم ْر َسلِ َني

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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الدرس السادس عشر:

إعراب ُ
ُ
الج َمل ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

محل لها من اإلعراب.
الجمل التي ال ّ
َ
 .1يع ّدد
يبي املواض َع التي تأيت فيها.
ّ .2

 .3يقدر عىل متييزها يف الكالم.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

(الحكم ُة ضالّ ُة املؤمن)

التائب (فسام ْحه)
إذا جاءك
ُ

ََ َ َٓ َ

﴿فأ ۡوح ۡينا إ ِ ۡ
لهِ (أن اصنع الفلك)﴾

َمن يتص ّد ْق (ي َن ْل خ َري الدنيا واآلخرة)

(اختصهم الل ُه) بو ْحيِه
سلَّ ْمنا عىل الذين
ّ

َص َك الل ُه)  -دو َن الط ّيبني
قاتِ ْل ( -ن َ َ

ورب( ،ما ند َم املحسنون)
ّ

يا مح ّم ُد( ،اِقرأ)
(العقل حسا ٌم قاط ٌع)
ُ
الحل ُم غطا ٌء سات ٌر ،و
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ُ
االستقراء
ٌ َ
أ .أسئلة حول المجموعة األولى:

وبم
 .1يف املثال األ ّول ،ما ُ
موقع هذه الجملة يف الكالم؟ و ِم َّم تتأ ّلف؟ وهل ميكن تأوي ُلها مبف َرد؟ َ
ميكن تسمي ُتها؟ وقعت يف صدر الكالم ،من مبتدأ وخرب ،ال ميكن تأويلها ،جملة ابتدائية.
يتغي إعرا ُبها؟
 .2إذا نق ْل َت َ
موقع هذه الجملة إىل موقع آخرَ ،
بم ميكن تسميتها؟ وهل ّ
يتغي.
استئناف ّية ،ال ّ
وبأي واسطة؟ وهل
 .3يف املثال الثاين ،هل َف َّس ْت جمل ُة (اصنع الفلك) كلم َة (أوحينا)؟ ّ
ميكن تأويلها مبفرد؟ نعم ،بواسطة حرف التفسري (أن) ،ال ميكن تأويلها.
بم ميكن تسميتها إذاً؟ بالجملة التفسري ّية.
َ .4
نوع لفظة (الذين)؟ وماذا تس ّمى الجملة التي تليها؟ وهل ميكن
 .5يف املثال الثالث ،ما ُ
تأويلها مبفرد؟ اسم موصول ،جملة صلة املوصول ،ال ميكن تأويلها.
نوع جملة (ما ندم املحسنون)؟ وهل ميكن تأويلها مبفرد؟ جملة
 .6يف املثال الرابع ،ما ُ
جواب القسم ،ال ميكن تأويلها.
ٌ َ
ب .أسئلة حول المجموعة الثانية:

 .1يف املثال األ ّول ،هل وقعت جملة (فسامحه) جواباً لرشطٍ جازم أم غري جازم؟ وهل
ميكن تأويلها مبفرد؟ جواباً لرشط غري جازم ،ال ميكن تأويلها.
 .2يف املثال الثاين ،تأ ّم ْل يف جملة ْ
(ينل خري الدنيا واآلخرة) ،أين وقعت؟ وهل اقرتنت
بالفاء؟ وهل ميكن تأويلها مبفرد؟ وقعت جواباً لرشط جازم ،ال مل تقرتن بالفاء ،ال ميكن
تأويلها.
وبم ميكن تسميتها؟ وهل ميكن
 .3يف املثال الثالث ،ماذا َفصلت جمل ُة (نرصك الله)؟ َ
بي عنارص الجملة األساس ّية (قاتل/دون الط ّيبني) ،تُس ّمى الجملة
تأويلها مبفرد؟ فصلت ْ َ
االعرتاضية ،ال ميكن تأويلها.

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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 .4يف املثال الرابع ،أين وقعت جملة (اقرأ)؟ وهل ميكن تأويلها مبفرد؟ وقعت جواباً لنداء،
ال ميكن تأويلها.
 .5عال َم ُع ِطفت جملة (العقل حسام قاطع) يف املثال األخري؟ وهل تتبع ما ُعطفت عليه
يف اإلعراب؟ ُعطفت عىل الجملة التي سبقتها ،نعم تتبعها يف اإلعراب.
 .6إذا كانت ُّ
َ
الحظت ،فهل ميكن
كل هذه الجمل يف املجموعتني ال ميكن أن تُأ َّول مبفرد كام
أن تأخذ ّ ً
وبم ميكن تسمي ُتها؟ ال ميكن أن تأخذ ّ ً
محل من اإلعراب،
محل من اإلعرابَ ،
َ
الجمل التي ال ّ
محل لها من اإلعراب.
تس ّمى
االستنتاج

محل لها من اإلعراب هي تلك الجمل ُة التي ال ميكن تأويلُها مبفرد ،نحو:
الجمل ُة التي ال َّ
الناس أعدا ُء ما جهِلوا.
ُ
محل من اإلعراب يف مواضع ،هي:
ال يكون للجملة ٌّ
َّ
ٱللِ َّ
ٱلرِنَٰمۡح
 الجملة االبتدائية ،وهي الجملة التي تقع يف بداية الكالم ،نحوِ :مۡسِبَّ
ٱلرحِي ِم.
 الجملة االستئنافية ،وهي الجملة التي يُستأنَف فيها الكالم ،فتكون منقطعةعم سبقها ،نحو :ال تحق ْد ،إ ّن الحق َد يورثُ قساو َة القلب ،فجملة (إ ّن الحقد)...
ّ
محل لها من اإلعراب.
استئناف ّية ،ال ّ
 الجملة التفسريية ،وهي الجملة التي تقع بعد أحد أحرف التفسري كـــ «أنْ»َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ َّ ۡ َ َّ
َ ۡ َ ُُ ٗ
و«أي» ،نحو﴿ :وأو ٰ
ٱلبا ِل بيوتا﴾ فجملة (أن
ْ
ح ربك إِل ٱنلح ِل أ ِن ٱتِذِي مِن ِ
محل لها من اإلعراب.
اتّخذي )...تفسرييّة ،ال ّ
السم أو ٍ
حرف موصول ،نحو :نسك ُن
 الجملة املوصولية ،وهي الجملة التي تقع صل ًة ٍ(تطل عىل
الهضب َة التي ت ُِط ُّل عىل املدينة ،وددْتُ أن أفو َز بشفاعتهم ،فجملة ّ
محل لها من اإلعراب.
املدينة) وجملة (أفوز بشفاعتهم) صلة املوصول ،ال ّ
ۡ
َّ َ
َ
َّ
َ
 -جملة جواب القسم ،نحو﴿ :ل َع ۡم ُر َك إِن ُه ۡم ل ِف َسك َرت ِ ِه ۡم َي ۡع َم ُهون﴾ ،فجملة ﴿إِن ُه ۡم
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َ

-

-

-

ۡ

َ
ۡ
محل لها من اإلعراب.
جواب القسم ،ال ّ
ل ِف َسك َرت ِ ِه ۡم َيع َم ُهون﴾
ُ
الخالق عليك فاشك ْره ،فجملة
جملة جواب الرشط غري الجازم ،نحو :إذا أنعم
ُ
محل لها من اإلعراب.
(فاشكره) ال ّ
جملة جواب الرشط الجازم إذا مل تكن مقرونة بالفاء ،نحوَ :من يزر ْع خريا ً يحص ْد
محل لها من
جواب لرشط جازم غري مقرونة بالفاء ،وال ّ
خريا ً ،فجملة (يحصد خريا ً)
ٌ
اإلعراب.
الجملة االعرتاضية ،وهي الجملة التي تأيت بني شيئني متالزمني ،الفعل والفاعل ،أو
املبتدأ والخرب ،أو الرشط وجوابه أو ،...وميكن حذفُها دو َن أن يتق َّوض املعنى ،نحو:
محل
يل  -رحمه الله -رجالً مقداماً ،فجملة (رحمه الله) جمل ٌة اعرتاضية ال ّ
كان ع ٌ
لها من اإلعراب.
جواب النداء،
جملة جواب النداء ،نحو :يا الله ،ارحمنا ،فالجملة الفعل ّية (ارحمنا)
ُ
محل لها من اإلعراب.
ال ّ
محل لها من اإلعراب ،نحو :أنا السقي ُم الذي شفيتَه،
الجملة املعطوفة عىل جملة ال ّ
محل لها من اإلعراب؛
والسائل الذي أعطيتَه ،فجملة (السائل الذي أعطيته) ال ّ
ُ
محل لها من اإلعراب.
ألنّها معطوفة عىل جملة ابتدائية ال ّ

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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ّ
مصورة
خالصة

الجمل التي ليس لها ّ
محل من اإلعراب تقع:
ابتدائية

جواباً للنداء

اعتراض ّية

تفسير ّية

استئناف ّية

معطوف ًة على
جملة ال ّ
محل لها
من اإلعراب

موصول ّية

جواباً لشرط غير
جازم

جواباً للقسم

جواباَ لشرط جازم غير مقترن
بالفاء
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ٌ
ٌّ
إعرابي
نموذج
َّ ٓ َ

ۡ

َۡ

َ

َّ ۡ

َّ ُ َ َ ٞ ۡ َ ٞ

ات َّ
ٱلرجعِ َ ١١وٱل ِ
ات ٱلصد ِع  ١٢إِنهۥ لق ۡول فصل﴾
ۡرض ذ ِ
﴿ َوٱلس َماءِ ذ ِ

والسامء :الواوُ :
مبني عىل الفتح .السامء :اس ٌم مجرور بالواو ،وعالمة
حرف ج ٍّر َ
وقسمٌّ ،
ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره ،والجا ّر واملجرور متعلّقان بالفعل املحذوف وجوباً
(أُ ِ
قس ُم).
نعت مجرور ،وعالمة ج ّره الكرس ُة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف.
ذاتٌ :
الرجع :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.
ٍ
واألرض :الواو ُ
مبني عىل الفتح .األرض :اسم معطوف عىل السامء،
حرف
عطفٌّ ،
مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.
ذات :نعت مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره ،وهو مضاف.
الصدع :مضاف إليه مجرور ،وعالمة ج ّر الكرسة الظاهرة عىل آخره.
محل
مبني عىل الض ّم ،واق ٌع يف ّ
إنّه :إنّ :حرف توكيد ونصب .والهاء :ضم ٌري متّ ٌ
صلٌّ ،
نصب اسم (إنّ).
لقول :الالم :الالم املزحلَقة .قول :خرب إ ّن مرفوع ،وعالم ُة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل
آخره.
فصل :نعت مرفوع ،وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة عىل آخره.
وجملة (إنّه ٌ
محل لها من اإلعراب.
لقول فصل) واقعة يف جواب القسم ،ال ّ
َ ۡ ََۡ

َ

َ َّ

﴿قد أفل َح من زكى ٰ َها﴾

قدُ :
مبني عىل السكون.
حرف تحقيقٍ ٌّ ،
فعل ٍ
جواب القسم،
أفلحٌ :
مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره .وجمل ُة (قد أفلح) ُ
ماضٌّ ،
محل لها من اإلعراب.
ال ّ
ٌ
محل رفع فاعل للفعل (أفلح).
مبني عىل السكون ،واق ٌع يف ّ
َم ْن :اس ٌم
موصول ٌّ

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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فعل ٍ
مبني عىل الفتح املق ّدر عىل األلف للتعذّر .والفاعل ضمري
زكٌ :
زكّاهاّ :
ماضٌّ ،
محل
مبني عىل الفتح ،واقع يف ّ
مسترت جوازا ً ،تقديره :هو .والهاء ضمري متّصلّ ،
محل لها من اإلعراب.
نصب مفعول به .والجملة الفعليّة صلة املوصول ،ال ّ

رّسيملا ن
وحلا (ج)4
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

محل الجمل التي ُو ِض َع تحتها ٌّ
خط من اإلعراب:
عي َّ
ّ 1.1
الجمل

َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ
ٱل َر َ
ام إن َشا ٓ َء َّ ُ
َ
ٱلل
جد
ِ
﴿لدخلن ٱلمس ِ
َ
َءا ِمن ِني﴾
َ ُ َ َّ
ََ
﴿فب ِه
ت ٱلِي كف َر ۗ﴾

محلها من اإلعراب

ال والله ،ال أعطيهم بيدي إعطا َء الذليل
رص حليفُك
إ ْن َ
أنت جاهدتَ يف سبيلِ الل ِه ،فالن ُ
ِ
إ ّن اليهو َد وإ ْن انترصوا يف ِ
املعارك ملهزومون
بعض
كان رسول الله  Pيتواض ُع للناس

ِ 2.2
محل لها من اإلعراب ،لكونها:
أعط أمثل ًة لجملٍ ال ّ
محل لها
الجمل التي ال ّ
من اإلعراب:
جملة اعرتاضيّة:
صلة املوصول:
ابتدائيّة:
جواباً للقسم:

األمثلة:

( لَمُجلا ُبا رعإإإ
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3.3أعرب:

َ َۡ ّ َ ّۡ ٞ

َّ

ُ

َ

َ َ

ُ َ

﴿ف َويل ل ِل ُمصل ِني  ٤ٱل َ
ِين ه ۡم عن صلت ِ ِه ۡم َساهون﴾

فويل:
ٌ
للمصلني:
الذين:
هم:
عن:
صالتهم:
ساهون:
َۡ ۡ

َّ ۡ َ

َ

ُ ۡ

َ
ٰ َ
س﴾
ص  ١إِن ِ
﴿وٱلع ِ
ٱلنسن ل ِف خ ٍ

ص:
َوالْ َع ْ ِ
إِنَّ:
الْ ِن َْسانَ:
لَ ِفي:
س:
ُخ ْ ٍ

( ةبسّنلااا
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الدرس السابع عشر:

ال ّنسبة ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1ي ْعرف ما هي النسبة.
نسب إىل االسم املفرد واملث ّنى والجمع.
 .2يذكر كيف ُي ُ
 .3يضبط طريق َة النسبة إىل األســاء املنقوصة
واملقصورة واملمدودة.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل
النبي مح ّم ٌد ِ Pمن بني هاشم
ُّ
ِ
واجبات ال ِّدين
الصال ُة ِمن
ّ
هذا املقاو ُم من لبنان

النبي مح ّم ٌد  Pهاش ِم ٌّي
ُّ
واجب دي ِن ٌّي
الصال ُة
ّ
ٌ
لبنان
هذا املقاو ُم ِ ٌّ

املجموعة الثانية
الشَ ج ِّي
الثاين
املعتدي

املجموعة الثالثة
رِبا

الشَ َجو َِّي
الثان /الثانَو ِّي
ِّ

ف ْوىض

ِ
املعتد ّي

ك َندا
ُمصطفى
املجموعة الرابعة
صحراء

صحرا ِو ّي

ابتداء

ابتدائ
ِّ

سامء

سامئ /سام ِو ّي
ِّ

ربَو ِّي
فوض
فوضَ و ِّيّ ِ /
ِ
كند ّي
مصط ِف ّي
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رّسيملا ن
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

النبي مح ّمد  ،Pوإحدى
 .1تأ ّمل الجهة األوىل ،ماذا أفادت هذه الجمل؟ وضّ ْ
حت ن ََس َب ّ
ووطن املقاوم.
صفات الصالة،
َ
ُ .2ا ُ
ديني،
ضيفت يف الجمل؟
نظ ْر إىل الجهة الثانية من األمثلة ،ما الصيغُ التي ُأ ْ
هاشميّ ،
ّ
لبنا ّين.
النبي  Pإىل هاشم ،والصال ِة إىل ال ِّدين،
 .3كيف د ّلت هذه الكلامت عىل انتساب ّ
واملقاو ِم إىل لبنان؟ من خالل الياء املش َّددة التي أضيفت يف آخرها.
 .4كيف ُح ّركت أواخ ُر هذه الكلامت؟ بالكرس.
ٌ َ
المجموعة الثانية:
ب .أسئلة حول
ِ

ٌ
منقوصة.
جميعها؟ بأنّها أسام ٌء
بم تشرتك
ُ
 .1تأ ّمل الكلامت يف الجهة األوىلَ ،
 .2كيف وقعت «الياء» يف الكلمة األوىل؟ وقعت حرفاً ثالثاً.
 .3كيف نَسبنا إليها؟ بقلب الياء واواً ،وزيادة الياء املش َّددة.
 .4كيف وقعت «الياء» يف الكلمة الثانية؟ وقعت حرفاً رابعاً.
 .5كيف نَسبنا إليها؟ بحذف الياء أو قلبها واواً ،وزيادة الياء املش َّددة.
 .6كيف وقعت «الياء» يف الكلمة األخرية؟ وقعت حرفاً خامساً.
 .7كيف نسبنا إليها؟ بحذف الياء ،وزيادة الياء املش َّددة.
ٌ َ
المجموعة الثالثة:
ج .أسئلة حول
ِ

جميعها؟ ك ّلها أسام ٌء مقصور ٌة.
بم تشرتك
ُ
 .1تأ ّمل الكلامت يف الجهة األوىلَ ،
 .2كيف وقعت «األلف» يف الكلمة األوىل؟ وقعت حرفاً ثالثاً.
 .3كيف نسبنا إليها؟ بقلب األلف واواً ،وزيادة الياء املش َّددة.
 .4كيف وقعت «األلف» يف الكلمة الثانية والثالثة؟ وقعت حرفاً رابعاً.

( ةبسّنلااا

203

ُ
 .5ما حرك ُة الحرف الثاين يف ٍّ
الحرف الثاين ساكن ،ويف
كل من الكلمتني؟ يف كلمة «فوىض»،
ُ
الحرف الثاين مح َّر ٌك بالفتح.
كلمة «كندا»،
كل منهام؟ يف كلمة «فوىض» جاز ُ
 .6كيف نسبنا إىل ٍّ
حذف األلف أو قلبها واواً ،مع زيادة
الياء املش َّددة ،ويف كلمة «كندا» ُحذفت األلف ،وزيدت الياء املش َّددة.
 .7كيف وقعت «األلف» يف الكلمة األخرية؟ وقعت حرفاً خامساً.
 .8كيف نسبنا إليها؟ بحذف األلف ،وزيادة الياء املش َّددة.
ٌ َ
المجموعة الرابعة:
د .أسئلة حول
ِ

جميعها؟ ك ّلها أسام ٌء ممدود ٌة.
بم تشرتك
ُ
 .1تأ ّمل الكلامت يف الجهة األوىلَ ،
نوع الهمزة يف الكلمة األوىل؟ الهمزة للتأنيث.
 .2ما ُ
 .3كيف نسبنا إليها؟ بقلب الهمزة واواً ،وزيادة الياء املش َّددة.
نوع الهمزة يف الكلمة الثانية؟ الهمزة أصل ّية.
 .4ما ُ
 .5كيف نسبنا إليها؟ بزيادة الياء املش َّددة فقط.
نوع الهمزة يف الكلمة األخرية؟ منقلبة عن أصل وهو «الواو».
 .6ما ُ
 .7كيف نسبنا إليها؟ جاز إبقا ُء الهمزة أو قل ُبها واواً ،مع زيادة الياء املش َّددة.
االستنتاج

اسم مع َر ٍب آخره يا ٌء الزم ٌة مكسو ٌر ما قبلها.
تذكري :االسم املنقوص هو ُّ
كل ٍ
االسم املقصور هو ُّ
اسم مع َر ٍب آخره ٌ
ألف الزمة.
كل ٍ
االسم املمدود هو ُّ
اسم مع َر ٍب آخره همز ٌة قبلها ٌ
ألف زائدة.
كل ٍ

ٌ
انتساب يش ٍء إليه.
االسم لل ّدالل ِة عىل
 .1ال ّنسب ُة
ِ
صيغة ُيح َّول إليها ُ
«شهيد من
تتم نسبة االسم املفرد بكرس آخره وزيادة يا ٍء مش َّدد ٍة يف آخره ،نحو
ٌ
ّ .2
شهيد فلسطي ِن ٌّي».
فلسطني
ٌ
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فائدة:
إذا أُريدت النسب ُة إىل املث ّنى والجمع ،فإنّه ينبغي أ ّوالً ر ُّدهام إىل املفرد ،نحو
ٍ
حاالت ،هي:
«كتاب»ّ ،إل يف
«كُتُب» ،مفردها« :كتاب» ،والنسبة إليه ِ ّ
املدائ ِن ّي».
 إذا كان اسامً علامً ،نحو «املدائنِ
محاس ِن ّي».
«محاسن
 إذا مل يكن له مفرد ،نحوقو ِم ّي».
 إذا كان اس َم جمعٍ ،نحو «قوم إذا كان اس َم ٍشجر ِّي».
عي ،نحو «شجر
جنس َج ْم ّ
ٌ
مجموعة من األسامء ،منها األسام ُء املنقوصة
ُ .3يستثنى من القاعدة العا ّمة يف ال ّنسبة
واملقصورة واملمدودة.
 .4نسب ُة االسم املنقوص:
 إذا كانت ياؤه ثالث ًة :قُلبت واوا ً ،وفُتح ما قبلها ،ث ُ ّم زِيدت الياء املش َّددة ،نحوصد ِو ّي».
«صدي
 إذا كانت ياؤه رابع ًة :جاز حذفها أو قلبها واوا ً ،وفُتح ما قبلها ،ث ُ ّم زِيدت الياءقاض».
املش ّددة ،نحو «قايض
قاضو ِّي أو ِ ّ
 إذا كانت ياؤه خامس ًة أو سادس ًة :وجب حذفها ،ث ُ ّم زِيدت الياء املش َّددة ،نحومستقص».
«مستقيص
ِ ّ
 .5نسب ُة االسم املقصور:
 إذا كانت ألفُه ثالث ًة :قُلِبت واوا ً ،ث ُ ّم زِيدت الياء املش َّددة آخ َر  ،نحو «شذاشذ ِو ّي».
 إذا كانت ألفُه رابع ًة وكان الحرف الثاين ساكناً :جاز حذف األلف أو قلبها واوا ً ،ث ُ ّمعد ِو ّي».
زِيدت الياء املش َّددة ،نحو «ع ْدوى
 -إذا كانت ألفُه رابع ًة وكان الحرف الثاين متح ّركاً :وجب حذف األلف ،ث ُ ّم زِيدت
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بر ِد ّي».
الياء املش َّددة ،نحو «ب َردى
 إذا كانت ألِفُه خامس ًة أو سادس ًة :وجب حذفها ،ث ُ ّم زِيدت الياء املش َّددة ،نحوبُخار ِّي».
«بُخا َرى
 .6نسب ُة االسم املمدود:
 إذا كانت الهمزة للتأنيث :قُلِبت واوا ً ،ث ُ ّم زِيدت الياء املش َّددة ،نحو «صفاءصفا ِو ّي».
 إذا كانت الهمزة أصليّة :بقيت الهمزة ،وزِيدت الياء املش َّددة ،نحو «إنشاءإنشائ».
ِّ
 إذا كانت همزته منقلبة عن أصل :جاز إبقاؤها أو قلبها واوا ً ،وزِيدت الياء املش َّددة،كسائ أو كسا ِو ّي».
نحو «كساء
ِّ

رّسيملا ن
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

ال ّنسبة
االسم ،وزياد ُة يا ٍء مش َّدد ٍة في آخره
كس ُر آخ ِر ِ
ُيستثنى أيضاً من القاعدة

االسم المنقوص

االسم المقصور

االسم الممدود

ياؤه ثالثة

تقلب واواً مفتوحاً ما قبلها

ياؤه رابعة

جاز حذفها أو قلبها واواً مفتوحاً ما

ياؤه خامسة فصاعداً

قبلها تقلب واواً مفتوحاً ما قبلها

ألفه ثالثة

تقلب واواً

ألفه رابعة وثانيه ساكن
/أل ُفه خامسة فصاعداّ

جاز حذفها أو قلبها واواً

ألفه رابعة وثانيه
متح ّرك

وجب حذ ُفها

همزته للتأنيث

تقلب واواً

همزته أصل ّية

تبقى على حالها

همزته منقلبة عن أصل

جاز إبقاؤها أو قلبها واواً

( ةبسّنلااا
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1اُنسب األسام َء اآلتية ،معلِّالً ما تذهب إليه:
األسامء
يافا
مهتدي
بغداد
أبابيل
شفاء
َع َرب
أدب
رضا
ِندي
عنب
نادي
حوراء
حجاز
معنى

النسبة

التعليل

رّسيملا ن
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ُخلُق
اجتزاء

2.2اُنسب األسام َء اآلتية ،متت ِّبعاً املثال:
األسامء

النسبة

كتاب ال ْنح ِو

نحوي
كتاب
ٌّ
ٌ

مناطق الساحلِ
ُ
عل ُم االبتدا ِء
ظُلْ ُم املعتدي
عي ُد الذكرى
بستا ُن ال ّنخلِ
ثور ُة الجزائ ِر
عمل املستقيص
ُ
ناضل َح ْيفا
ُم ُ
ُ
عدل القضا ِء
رسال ُة الشكوى
كَلِم ُة الناعي
إنتاج الف ِّن
ُ
تحري ُر األنبا ِر
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ُ 3.3ر َّد األسام َء املنسوب َة اآلتي َة إىل أصلها:
األسامء املنسوبة
مرتض
ِ ّ
عشَ و ِّي
فنائ
ِّ
ِ
مستجد ّي
مثر ِّي
جوهر ِّي
السامو ِّي
ِف ْقه ِّي
قنو ِّي
منفو ِّي
استفتائ
ِّ
حسنا ِو ّي
بيدا ِو ّي
خري ِّي
شعب ِّي

أصلها

رّسيملا ن
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ِ 4.4
انسب كالًّ منها يف جمل ٍة
هات اسامً مقصوراً وآخ َر منقوصاً وثالثاً ممدوداً ،ثم
ْ
مفيدة:
الجمل
اسم مقصور:
اسم منقوص:
اسم ممدود:

( ةبسّنلااا
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الدرس الثامن عشر:

ال ّنسبة ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يعرف كيف ّية النسبة إىل االسم املختوم بتاء
التأنيث.
ُ .2يت ِقن كيف ّية النسبة إىل االسم املختوم بياء مش َّددة.
 .3يذكر آل ّية النسبة إىل ما كان عىل َ
وزن « َف ِعيلة»
و« ُف َعيلة».
 .4يضبط طريق َة النسبة إىل االسم املر ّكب.

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

ساعة

ساعي
ّ

حي
ّ

وي
ح َي ّ

ِفضّ ة

فض
ّّ

عيل

َوي
عل ّ

مقيض
ّ

مقيض
ّ

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

ح ِقيقة

حقيقي
ّ

نور ال ّدين

نوري
ّ

قومية

قوميي
ّ

ابن الفارض

فاريض
ّ

قَبيلة

يل
قَب ّ

بعلبك

يل
بع ّ

أُ َميمة

مي
أُ َم ْي ّ

رشا ً
تأبّط ّ

تأبطي
ّ

ُج َهينة

ني
ُج َه ّ
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

 .1تأ ّمل الكلمتني يف الجهة األوىل ،مباذا خُ تمتا؟ بتاء التأنيث.
 .2كيف نُسبتا؟ بحذف التاء ،وزيادة الياء املش ّددة.
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

بم تشرتك ك ُّلها؟ مختومة بياء مش ّددة.
 .1تأ ّمل الكلامت يف الجهة األوىلَ ،
ٍ
 .2بكم ٍ
بحرف واحد.
حرف ُسبقت هذه الياء يف الكلمة األوىل؟
ثم زيدت يا ُء
 .3كيف نُسبت؟ ُر ّدت اليا ُء األوىل إىل أصلها مفتوح ًة ،و ُق ِلبت الثانية واواًّ ،
النسب ِة املش َّددة.
 .4بكم ٍ
حرف ُسبقت هذه الياء يف الكلمة الثانية؟ بحرفني.
ثم زيدت يا ُء النسب ِة
 .5كيف نُسبت؟ ُحذفت الياء األوىل مفتوح ًة ،و ُق ِلبت الثانية واواًّ ،
املش َّددة.
 .6بكم ٍ
حرف ُسبقت هذه الياء يف الكلمة الثالثة؟ بثالثة أحرف.
 .7كيف نُسبت؟ ُحذفت ياؤها املش َّددة ،وزيدت يا ُء النسب ِة املش َّددة.
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

 .1تأ ّمل الكلامت الثالثة األوىل ،عىل ّأي وزنٍ جاءت؟ «حقيقة ،قومية ،قبيلة» ،عىل وزن
« َف ِعي َلة».
املالحظ يف كلم َتي «حقيقة» و«طويلة»؟ «حقيقة» فيها تضعيف ،و«طويلة» معت ّلة
 .2ما َ
العني.
 .3وكيف نُسبتا؟ ُحذفت منهام ال ّتاء ،وزِيدت ياء ال ِّنسبة.
 .4هل كلمة «قبيلة» صحيحة أم معت ّلة العني؟ صحيحة العني.
 .5كيف نُسبت؟ ُحذف منها يا ُء «فعيلة» ،وال ّتا ُء من آخرها ،وزيدت ياء ال ِّنسبة.
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 .6تأمل الكلمتني األخريتني ،عىل ّأي وزنٍ جاءت؟ ُ«أ َميمةُ ،ج َهينة» عىل وزن « ُف َعيلة».
 .7كيف نُسبت «أميمة» املض َّعفة؟ بحذف التاء من آخرها ،وزيادة ياء النسبة.
«ج َهينة» غري املض َّعفة؟ بحذف ياء « ُف َعيلة» والتاء من آخرها ،وزيادة
 .8وكيف نُسبت ُ
ياء النسبة.
ٌ َ
الرابعة:
المجموعة
د .أسئلة حول
ِ
ِ

بم تشرتك األسامء يف هذه املجموعة؟ بأنّها أسامء مر َّكبة.
َ .1
نوع الرتكيب يف ٍّ
كل منها؟ «نور الدين ،ابن الفارض» تركيب إضا ٌيف« ،بعلبك» تركيب
 .2ما ُ
مزجي« ،تأ ّبط ّ
إسنادي.
رشاً» تركيب
ّ
ّ
الصدر أم إىل العجز فيها؟ نُسب إىل الصدر فيها ،ما عدا «ابن الفارض»،
 .3هل نُسب إل ّ
فإنّه نُسب إىل عجزه.
 .4لِ َم لَ ْم ُينسب إىل العجز يف كلمة «ابن الفارض»؟ لعدم أمن اللبس.
االستنتاج

االسم املختو ُم بتاء التأنيث ،بحذف التاء وزيادة ياء ال ّنسبة املش ّددة ،نحو
ُ .1ينسب
ُ
هنديس».
«هندسة
ّ
 .2نسبة االسم املختوم بياء مش ّددة:
ٍ
بحرف واحدُ :ر ّدت الياء األوىل إىل أصلها مفتوح ًة،
 إذا كانت الياء املش ّددة مسبوقةط َو ِو ّي».
«طي
وقُلِبت الثانية واوا ً ،ث ّم زِيدت ياء ال ّنسبة ،نحو ّ
 إذا كانت الياء املش ّددة مسبوق ًة بحرفنيُ :حذفت الياء األوىل ،وقُلبت الثانية واوا ًوي».
«بهي
ب َه ّ
مفتوحاً ما قبلها ،ث ّم زِيدت ياء ال ّنسبة ،نحو ّ
ٍ
أحرف أو أكرثُ ،حذفت الياء املش ّددة ،ث ّم
 إذا كانت الياء املش ّددة مسبوق ًة بثالثةبُ ْح ُ ِت ّي».
زِيدت ياء ال ّنسبة ،نحو «بُ ْح ُ ِت ّي
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فائدة:
االسم الذي تكون يف وسطه يا ٌء مش ّددة مكسورة ،تُحذف ياؤه الثانية عند النسبة
طيبي».
إليه ،نحو «ط ّيب
ّ
 .3نسب ُة ما كان عىل َ
وزن « َف ِعيلة» و« ُف َعيلة»:
أ .عىل وزن «فَ ِعيلة»:
معتل العنيُ :حذفت منه التاء ،ث ّم زِيدت يا ُء ال ّنسبة ،نحو «منيمة
 إذا كان ُمض َّعفاً أو َّيل».
يمي» و«طويلة
طوي ّ
نَ ّ
صحيح الع ِني غ َري مض َّعفُ :حذفت منه يا ُء «فَ ِعيلة» والتا ُء من آخره ،ث ّم
 إذا كانَ
صحفي».
زِيدت يا ُء ال ّنسبة ،نحو «صحيفة
ّ
ب .عىل وزن «فُ َعيلة»:
يري».
 إذا كان ُمض َّعفاًُ :حذفت منه التاء ،نحو « ُه َريرةُه َر ّ
 إذا مل يكن ُمض َّعفاًُ :حذفت منه يا ُء «فُعيلة» والتا ُء من آخره ،نحو « ُعبَيدةدي».
ُع َب ّ
 .4نسب ُة االسم املر َّكب:
 يُنسب إىل صدر االسم :إذا كان مركَّباً تركيباً مزج ّياً أو إسناديّاً ،أو مركّباً تركيباًجادي»
حرضي» ،و«جاد املوىل
إضافيّاً وأُمن اللبس ،نحو «حرضموت
ّ
ّ
سيفي».
و«سيف الدولة
ّ
 يُنسب إىل عجز االسم :إذا كان مركّباً تركيباً إضافياً ومل يؤ َمن اللبس ،نحو «عبدحميدي».
الحميد
ّ
فائدة:
إذا أُريدت نسب ُة االسم الثال ّيث املحذوف الالم ،فإنّه يجوز ر ُّد الالم وعد ُم ر ّدها عند
وي ِ /يد ّي» ،ويجب
َمن مل ير َّدها يف التثنية والجمع ،نحو «يد ،يف املثنى :يدان
ي َد ّ
أبَو ِّي».
ر ّدها عند َمن أوجب ر ّدها يف املثنى والجمع ،نحو «أب ،يف املث ّنى :أبوان
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

ال ّنسبة
االسم ،وزياد ُة يا ٍء مش َّدد ٍة في آخره
كس ُر آخ ِر ِ
ُيستثنى أيضاً من القاعدة
المختوم بتاء التأنيث

المختوم بياء مش ّددة

على وزن َفعِيلة /
ُف َعيلة

تحذف التاء من آخره

ُسبقت بحرف

تُر ّد الياء األولى إلى أصلها ،والثانية تُقلب
واواً مفتوحاً ما قبلها

ُسبقت بحرفين

تحذف الياء األولى ،والثانية تُقلب واواً
مفتوحاً ما قبلها

ُسبقت بثالثة أحرف

تُحذف الياء المش َّددة

َفعِيلة

ُف َعيلة

االسم المر َّكب

مض َّعف أو ّ
معتل العين

تُحذف التاء

صحيح العين غير ّ
معتل

تُحذف التاء والياء

مض َّعف

تُحذف التاء

غير مض َّعف

تُحذف التاء والياء

ُينسب إلى صدر االسم

إذا كان مر ّكباً تركيباً مزج ّياً ،أو إسناد ّياً ،أو
إضاف ّياً مع أمن اللبس

ُينسب إلى عجز االسم

إذا كان مر ّكباً تركيباً إضاف ّياً ولم يؤمن اللبس
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

1.1اُنسب الكلامت اآلتية ،معلِّالً ما تذهب إليه:
األسامء
ُص
قَ ّ
عبد الرحمن
أبو طالب
رام الله
تجارة
ّلي
بُ َحرية
َجلِيلة
قُ َريظة
َر ّي
مدينة
شديدة
دم
ميِّت
سيبويه

النسبة

التعليل

( ةبسّنلااا
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2.2اُنسب الكلامت اآلتية ،م َّتبِعاً املثال:
األسامء

النسبة

مثال :خريات الزراعة

خرياتٌ زراع ّية

آداب العبادة
عمل اليد
غرية األخ
النبي
حديث ّ
ملك الحبشة
متانة اللّغة
شعر بُثينة
بأس أيب الفضل
طقوس الكنيسة
وجه الحقيقة

رّسيملا ن
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ِ
الكلامت املنسوب َة اآلتي َة إىل أصلها:
ُ 3.3ر َّد
األسامء املنسوبة
وي
بَ َن ّ

أصلها

ربعي
ّ
عي
أَ ْص َم ّ
ِخطا ّيب
ني
َهيْ ّ
عزيزي
ّ
مرمي
ّ
ني
ِم َه ّ

يل
ُخ َويْ ّ
َمي الدين
َعل ّ

ِ 4.4
هات اسامً مختوماً بتاء التأنيث ،وآخ َر بياء مشدَّ دة ،وثالثاً عىل وزن ُف َعيلة
و َف ِعيلة ،ورابعاً مركّباً ،ثم انسب هذه األسامء ،جاعالً إ ّياها يف جملٍ مفيدة:
الجمل
اسم مختوم بتاء التأنيث:
اسم مختوم بياء مش َّددة:
اسم عىل وزن فُ َعيلة:
اسم عىل وزن فَ ِعيلة:
اسم مركّب:

( ري
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الدرس التاسع عشر:

ال ّتصغير ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يعرف ما هو التصغري.
الرباعي.
 .2يضبط طريقة تصغري االسم الثال ّيث واالسم
ّ
والرباعي يف
 .3يذكر ما ُيعا َمل ُمعامل َة الثال ّيث
ّ
التصغري.
يبي آل ّية تصغري ما يكون ثانيه َ
حرف ع ّلة.
ّ .4

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

قَلَم

قُلَيم

غ ُْصن

غ َُصني

ُغ ْرفة
َحمراء

ُغ َريفة

ُح َمرياء

َخ ْن َدق

ُخ َنيْ ِدق

ُسلمى

ُسلَيمى

َملْ َعب

ُملَي ِعب

نُعامن

نُ َعيامن

املجموعة الرابعة

املجموعة الثالثة
ُم َر ِ
يحلة
َم ْر َحلة

َعق َرباء

ُع َقريِباء

َجو َرب
فَيلَق

ِم ْه َرجان

ُم َهريِجان

باب

بُ َويب

َمغ ِر ّيب

ُم َغ ِري ّيب

ُمو ِقن

ُم َيي ِقن

ِحيلَة

ُح َويلة

املجموعة الخامسة
عا ِمل

ُع َوميِل
عاج

آمن
ُع َويج

أُ َوميِن

ُج َويرِب
فُيَيلِق
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

 .1تأ ّمل الكلمتني األول َيني ،هل هام مبن ّيتان أم معربتان؟ «قلم ،غصن» معربتان.
 .2ما عد ُد أحرفهام؟ ثالثة.
 .3عىل ّأي وزنٍ صيغتا؟ « ُق َليمُ ،غ َصني» عىل وزن « ُف َعيل».
 .4تأ ّمل الكلمتني األخريتني ،هل هام مبن ّيتان أم معربتان؟ «خندق ،ملعب» معربتان.
 .5ما عد ُد أحرفهام؟ أربعة.
 .6عىل ّأي وزنٍ صيغتا؟ «خُ َني ِدقُ ،م َلي ِعب» عىل وزن « ُف َعي ِعل».
والرباعي
االسم املع َر ُب الثال ُّيث إىل وزن « ُف َعيل»
 .7ماذا تُس ّمى الصياغة التي ُيح َّول فيها ُ
ُّ
إىل وزن « ُف َعي ِعل»؟ التصغري.
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

بم خُ تمت ٌّ
كل من الكلامت يف الجهة األوىل؟ «غرفة» خُ تمت بتاء التأنيث« ،حمراء»
َ .1
خُ تمت بألف وهمزة« ،سلمى» خُ تمت بألف مقصورة« ،نُعامن» خُ تمت بألف ونون
زائدتني.
 .2هل هذه األحرف أصل ّية أم زائدة؟ زائدة.
 .3كم عد ُد األحرف األصل ّية يف هذه الكلامت؟ ثالثة.
 .4هل عوملت معامل َة الثال ّيث يف التصغري؟ نعم ،صيغت عىل وزن « ُف َعيل».
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

بم خُ تمت ٌّ
كل من الكلامت يف الجهة األوىل؟ «مرحلة» خُ تمت بتاء التأنيث« ،عقرباء»
َ .1
خُ تمت بألف وهمزة« ،مهرجان» خُ تمت بألف ونون زائدتني« ،مغر ّيب» خُ تمت بياء
ال ّنسبة.
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 .2ما عد ُد أحرف هذه الكلامت األصل ّية؟ أربعة.
الرباعي ،صيغت عىل وزن « ُف َعي ِعل».
 .3كيف عوملت يف التصغري؟ معامل َة
ّ
ٌ َ
الرابعة:
المجموعة
د .أسئلة حول
ِ
ِ

الحرف الثاين فيها ُ
ُ
حرف ع ّلة
 .1ما املشرت َُك بني كلامت هذه املجموعة؟
حرف الع ّلة فيهام أص ٌّ
 .2تأ ّمل الكلمتني األول َيني ،هل ُ
يل؟ نعم ،بدليل جمعهام عىل
«جوارب» و«فيالق».
 .3هل جرى عليه تغي ٌري يف التصغري ،أم بقي؟ بقي.
 .4هل هو أص ٌّ
يل يف الكلامت الثالثة األخرية؟ ال هي منقلبة ،بدليل جمع باب ﺑـ «أبواب»،
و«موقن» من«إيقان» و«حيلة» من «الحول».
 .5هل جرى عليه تغي ٌري يف التصغري ،أم بقي عىل حاله؟ ُر ّد إىل أصله.
ٌ َ
المجموعة الخامسة:
هـ .أسئلة حول
ِ

ُ
ُ
الحرف الثاين فيها.
كلامت هذه املجموعة؟ بأنَّ األلف هي
بم تشرتك
َ .1
 .2هل هذه األلف أصل ّية فيها؟ ملَ؟ ال ،هي زائدة يف «عامل» ،ومنقلبة عن همزة يف
«آمن» ،ومجهولة يف «عاج».
 .3ما التغي ُري الذي جرى عليها يف التصغري؟ انقلبت واواً.
االستنتاج

ٌ
االسم املع َر ُب لل ّدالل ِة عىل التقليلِ أو التحق ِري أو ال ّتح ُبب.
 .1ال ّتصغ ُري
صيغة يح َّول إليها ُ
باعي إىل « ُف َعي ِعل» ،نحو
ُ .2يصغَّر ُ
االســم الثال ُّيث بتحويله إىل وزن « ُف َعيل» ،وال ّر ّ
ُم َنيرب».
ُن َهريِ ،منرب
«نهر
ُ .3يعا َم ُل معامل َة الثال ّيث ُّ
اسم ثال ِّيث األصول خُ تم بـ:
كل ٍ
نُ َزيهة».
 تاء التّأنيث ،نحو «نزهةنُعيمى».
 -ألف مقصورة ،نحو «نُعمى
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ُص َحرياء».
 ألف ممدودة ،نحو «صحراءُسلَيطان».
 ألف ونون زائدتني ،نحو «سلطانباعي ُّ
اسم لحقته َبعد أربع أحرف:
كل ٍ
ُ .4يعا َم ُل معامل َة ال ّر ّ
قُ َنيطرة».
 تا ُء التأنيث ،نحو «قَنطرةأُريبعاء».
ألف ممدودة ،نحو «أربعاء
 ُبيقري».
«عبقري
 ياء ُالنسبة ،نحوُع ّ
ّ
ُز َعيفران».
ألف ونو ٌن زائدتان ،نحو «زعفران
 ٌ .5االسم الذي ثانيه ُ
حرف ع ّلة:
زُويرق ،فيصل
 إذا كان واوا ً أو يا ًء أصل ّية :بقي عىل حاله ،نحو «زورقفُييصل».
 إذا كان ألفاً ،أو واوا ً ،أو يا ًء منقلبة عن حرف علةُ :ر ّد إىل أصله ،نحو «مالُخ َويفة».
مييرس ،خيفة
ُمويل ،مورس
 إذا كان ألفاً منقلبة عن همزة ،أو زائدة ،أو مجهولة :انقلبت واوا ً ،نحو «آخرطُويرئ».
أُويخر ،طائر

( ري

غصّتلااا

227

ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

التصغري
والرباعي إىل»فُ َعي ِعل»
تحويل الثال ّيث إىل «فُ َعيل»
ُ
ّ
ما ُيعا َمل معامل َة
الثالثي
ّ

ما يعا َمل معامل َة
الرباعي
ّ

ثانيه ُ
حرف ع ّلة

تالثي األصل خُ تِم
ّ
ﺑــــ

ما لحقه بعد 4
أحرف

ألف  /واو /ياء منقلبة

تاء التأنيث

تاء التأنيث

ألف ممدودة

ألف ممدودة

ياء النسبة

ألف مقصورة

ألف ونون زائدتان

ألف ونون زائدتين

ياء /واو أصل ّية

تر ّد إلى أصلها
تبقى على حالها

ألف زائدة /منقلبة عن همزة /مجهولة
تُقلب واواً

رّسيملا ن
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

َ
هات َ
ٍ
ٍ
ِ 1.1
كلامت أخرى رباع ّية ،ثم ص ّغ ْرها:
وثالث
كلامت ثالث ّية،
ثالث
التصغري

الكلامت
ثالث ّية:

رباع ّية:

2.2صغّر الكلامت اآلتية:
الكلامت
وردة
جعفري
ّ
عطشان
ناب
شاعر
قيمة
ليث

التصغري

( ري
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التصغري

الكلامت
ُجن ُدب
جبل
مو َجز
َمسجِد
ِمحربة
آكل
حالة
كربياء

ِ 3.3
هات ُمك ّ ََب األسامء اآلتية:
األسامء املص َّغرة
ُمييتم
َغ َويلة
ُم َويتة
ُص َويلَجان
ُم َويرق
ُغ َييدة

كبها
ُم ّ

رّسيملا ن
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األسامء املص َّغرة
قُ َويْ ِئم
ُس َيرية
شُ َجرية
ُع َريجاء
كُوي ِكب
ُس َويداء
ُز َهرية
أُ َو ِ
يخذ

كبها
ُم ّ

( ريغصتلااا
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الدرس العشرون:

التصغير ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 .1يضبط طريقة تصغري محذوف الالم والفاء.
 .2يذكر طريقة تصغري الجمع.
يبي آل ّية تصغري ما يكون ثال ُثه َ
حرف ع ّلة.
ّ .3

ُ
األمثلة
املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

هند

ُه َني َدة

أب

أُ َ ّب

أُذُن

أُذَينة

دم

ُد َم ّي

ثقة

ُوث َيقة

ِعدة

ُو َعيدة

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

أحزمة

أُ َحيزمة

ربا

ُر َ ّب

أفراس

أُفرياس

ُمراد

ُمريِّد

ُج ُسور

ُجسريات

َغزال

غُزيِّل

كُتّاب

كُوي ِتبون

حبيب

ُحب ِّيب

َع ُمود

ُع َم ِّيد
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ُ
االستقراء
ٌ َ
المجموعة األولى:
أ .أسئلة حول
ِ

 .1تأ ّمل ّ ً
كل من الكلمتني يف الجهة األوىل ،هل هي مذ ّك ٌر أم مؤنّث؟ مؤنّث.
نوع تأنيث ٍّ
مجازي.
حقيقي«ُ ،أ ُذن» مؤنّث
كل منهام؟ «هند» مؤنّث
 .2ما ُ
ّ
ّ
 .3هل خُ تمت إحداهام بتاء التأنيث؟ ال.
 .4وهل خُ تم تصغريهام بها؟ نعم ،خُ تم بتاء التأنيث.
ٌ َ
الثانية:
المجموعة
ب .أسئلة حول
ِ
ِ

ٌ
أحد حروفها.
بم تشرتك ك ُّلها؟
محذوف ُ
 .1تأ ّمل الكلامت يف الجهة األوىلَ ،
 .2ص ّن ْفها حسب الحرف املحذوف« .أب ،دم» محذوف الالم ،و«ثقة ،عدة» محذوف
الفاء.
ُ
َ
الحرف املحذوف.
الحظت عند تصغريهام؟ ُر َّد
 .3ماذا
ٌ َ
الثالثة:
المجموعة
ج .أسئلة حول
ِ
ِ

مفرد أم جمع؟ جمع.
 .1راقب كلامت املجموعة ،هل هي ٌ
وزن ٍّ
 .2ما ُ
كل منها؟ «أحزمة» عىل وزن «أَف ِعلة»« ،أفراس» عىل وزن «أفعال»« ،جسور»
عىل وزن « ُفعول»« ،ك ّتاب» عىل وزن « ُف ّعال».
ُ
تصنيف هذه الجموع اعتامداً عىل أوزانها؟ «أحزمة ،أفراس» جمع ق ّلة،
 .3كيف ميكنك
و«جسورُ ،ك ّتاب» جمع كرثة.
 .4كيف جرى تصغ ُري ِّ
جمع منهام؟ جمع الق ّلة ُصغّر عىل لفظه ،وجمع الكرثة ُصغّر
كل ٍ
ثم ُجمعت.
مفر ُدها ّ
ٌ َ
الرابعة:
المجموعة
د .أسئلة حول
ِ
ِ

ُ
املشرتك بني كلامت املجموعة ك ّلها؟ الحرف الثالث منها ُ
حرف ع ّلة.
 .1ما

( ريغصتلااا
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 .2را ِقب الكلامت الثالثة األوىل ،يف ٍّأي منها كانت األلف منقلبة عن ٍ
حرف آخر ،ويف أ ّيها
كانت زائدة؟ يف «ربا» منقلبة عن واو ،بدليل الفعل «ربا :يربو» ،ويف « ُمراد» منقلبة
عن ياء ،بدليل الفعل «يريد» ،ويف «غزال» زائدة.
ثم ُأدغمت بياء التصغري.
 .3كيف ُعوملت هذه األلف عند التصغري؟ ُقلبت يا ًءّ ،
«حب ِّيب» ،والواو ُقلبت يا ًء ُث ّم
 .4كيف عوملت الياء؟ والواو؟ الياء ُأدغمت بياء التصغري ُ
«عم ِّيد».
ُأدغمت ُ
االستنتاج

االسم الثال ُّيث املؤن ُّث الخايل من تاء التأنيث ،لحقت بآخره تا ُء التأنيث ،أحقيق ّياً
 .1إذا ُصغّر ُ
ُأ َريضة».
كان أم مجاز ّياً ،نحو «أرض
 .2تصغري محذوف الالم والفاء :االسم الذي ُحذف من أحرفه األصلية حرف ،وجب ر ُّده
ُو َهيبة».
خي»« ،هبة
عند التصغري ،نحو «أخ
ُأ ّ
 .3تصغري الجمع:
أُنَيهر».
 إذا كان جم َع قلّة :يُصغّر عىل لفظه ،نحو «أن ُهر إذا كان جم َع كرثة :يصغّر مفرده ث ّم يُجمع ،نحو «رشكاء :مفرده رشيك ،تصغريهُشيّك ،ويجمع عىل ُشيِّكون».
 .4تصغري ما ثالثه ُ
حرف ع ّلة:
 إذا كان الحرف ألفاً منقلبة عن حرف علّ ٍة آخر ،أو ألفاً زائدة ،أو واوا ً ،انقلب يا ًء ،ث ُ ّمُه َو ّي» ،و«دلو»
ُم َقيّل» و «هوى
أُدغمت بياء التصغري ،نحو «مقال
ُدل ّية».
كُريّم».
 -إذا كان يا ًء ،أُدغمت بياء التصغري ،نحو «كريم
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ّ ٌ
ٌ
مصورة
خالصة

ال ّتصغري
والرباعي إىل «فُ َعي ِعل»
تحويل الثال ّيث إىل «فُ َعيل»
ُ
ّ
الثالثي
المؤنّث
ّ
الخالي من تاء
التأنيث

محذوف الالم
والفاء

تلحقه تاء التأنيث

وجب ر ُّد ما ُحذف
منه

الجمع

ق ّلة
كثرة

ثالثه حرف ع ّلة
يقلب يا ًء وتدغم بياء
التصغير

يصغّر على لفظه
يصغّر مفرده ثم ُيجمع

( ريغصتلااا
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ٌّ
ٌّ
تقويمية
محطة

4.4صغّر الكلامت اآلتية ،معلِّالً ما تذهب إليه:
الكلامت
َسعة
دار
أحباب
رغيف
نُسور
أخت
أعمدة
مطار
َج ْذ َوة
برئ
جبال
فتى
َعني
بطل
ُص ّناع

التصغري

التعليل

رّسيملا ن
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ِ 5.5
مكب الكلامت اآلتية:
هات َّ َ
الكلامت
ُع َصيِّم
قُ َع ِّيد
أُ َم ْي َمة
نُ َويْ َرة
بُلَيبِل
ُر َجيلَة
يُديَّة
ُو َجي َهة
ُح َس ِّيد
ُم َنيزِل
ُر َح َّية
ُج َميلة
ُص ِّبي
كُت ِّيب

مكبها
َّ

( ريغصتلااا
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ِ
مكبها:
6.6استخرِج من األبيات اآلتية األسام َء املصغّر َة،
وهات َّ َ
ِ
فرأيت لهوا ً
مبدح ِه
 أخذتُُ
 ونام ال ُخ ِويد ُم عن ليلنا
نزلت ُج َوي َر ُه فقىض ُحقَيقي
ُ
األسامء املص ّغرة

مقايل لألُحي ِمق يا حلي ُم
قبل ع ًمى ال كرى
وقد نام ُ
وصان ُح َرميَتي وبنى ُم َجيدي
مكبها
َّ

