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: مثلظ األ
  

  َأ  ْن ا اللِّز  َأ  َأ   َأ  ِع  ْن  َأ   ْن عَأ   ْن  ِّز مَأ    َأ  صٍص  َأ    َأ  ِع   يِع  ِع اللَّش   ِع ااِع اللَّش  َأ  عُر  ِع  ْن مُر ااْن   ُر اعِع ا اللَّش  َأ  ُّي  َأ   َأ  ْن  َأ 
    ِع ا ِع  َّش    َأ  ِع   َأ اْن ا  ِع مَأ  اْن  َّش  َأ  َأ    َأ   يِع  ِع  َأ ااْن  مِع ااَأ عَأ ا ااْن  َأ  َأ  ااِع  َأ  ْن    َأ  ِع   َأ ا ِع  َأ  َأ  َأ   ْن  ِع    َأ   َأ  ِع   لُر  ِع    ُر  ِع ااَّش 
  َأ   َأ  ْن  َأ  َأ     ِع ا ِع  َأ  ْن  َأ  ا ِع  َأ  ِع    َأ   ِع ا ِع  َأ  ْن  َأ    ِع صُر  ُر    َأ   ِع ااِع  َأ  ِع  مِع مَأ  ِع   َأ  ْن  َأ   ِع  يَأ مِع  َأ ااْن   َأ  يِع ا ِع  َأ  َأ  َأ   ْن  ِع ااْن  َأ 
.  اعِع  َأ  ْن ااِع  َأ   ِع  َّش  ِّز  ُر اْن اِع   َأ  ْن اِع  ُر   ْن  َأ  َأ     ِع  ْن اللِّز  َأ   ِع  ْن  َأ اْن اِع   ُر اُر صْن  َأ 

  
:  اإليضاح

،  يطي حً مي )،  (تى ؽٍ ؿً خي ،  تى ئٍ شً ): إذا تأممت الفقرة السابقة كجدت فيها الكممات اآلتية ػ  ُ
. رتبط بزمف معيف ككؿ كممة منها تدؿ عمى حدث ـ (..،  ؼٍ تً ااٍ ،  رٍ طً )،  (حي ؿي ٍص تى 

الزمف )تدالف عمى حدث مرتبط بزمف كقع قبؿ كقت التكمـ  (تى ؽٍ ؿً خي ،  تى ئٍ شً )فالكممتاف 
تدالف عمى حدث مرتبط بكقت التكمـ أك ما بعد  (حي ؿي ٍص تى ،  يطي حً مي )، كالكممتاف  (الماضي

يطمب  تشيراف إلى حدث (ؼٍ تً ااٍ ،  رٍ طً )، كالكممتاف  (الحاضر أك المستقبؿ)كقت التكمـ 
. حدكثه في المستقبؿ 

، فالفعؿ هك كممة تدؿ عمى حدث مرتبط " أفعاال " كجميع هذا الكممات تسمى 
ف كاف لمحاؿ أك  بزمف ، فإذا كاف الزمف كاقعا قبؿ زمف التكمـ سمي فعال ماضيا ، كا 

االستقباؿ سمي فعال مضارعا ، أما إذا أريد به طمب الحدكث في المستقبؿ فإنه يسمى 
.  فعؿ أمر
 

ػ  الهبى جً ػ  ةيؿى ـً جى اؿٍ ػ  رائً طً ػ  راعً الشَّش ): ػ كذلؾ نجد في الفقرة السابقة الكممات اآلتية  ِ
  (... ةمَّش رٍّ حي اؿٍ ػ  اراجى ٍش أى 

كنمحظ أف هذا الكممات تشير كؿ منها إلى ذات ليس الزمف جزءا مف داللتها 
، أك جماد  (رائً الطَّش ) ، أك حيكاف (راعً الشَّش )، كتشمؿ هذا األسماء ما يدؿ عمى إنساف 

، كيطمؽ عمى هذا الكممات  (ةمَّش رٍّ حي اؿٍ )أك معنى عقمي مجرد  (اراجى ٍش أى )، أك نبات  (الهبى جً )
. فاالسـ هك ما دؿ عمى ذات أك معنى كال يككف الزمف جزءا مف داللته " أسماء " 



 ٙ 

ق الكممات ال يفهـ كهذ (... دٍ ؽى ،  الى ،  كى ،  فٍ عى ،  مؼً ): ػ كفي الفقرة أيضا كممات مثؿ  ّ
" حركفا " معناها إال باتصالها بغيرها مف األسماء أك األفعاؿ ، كتسمى مثؿ هذا الكممات 

نما تكتسب معناها مف اتصالها  ، فالحرؼ هك الكممة التي ليس لها معنى في ذاتها ، كا 
. بغيرها 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

: ئد واف
: المقصكد بالحركؼ هنا حركؼ المعاني ، كمنها * 
.... في ، مف ، عف ، عمى ، إلى ، الباء ، الكاؼ ، الالـ ، كاك القسـ : ركؼ الجر ػ ح
. ، قد ، الـ التككيد  ، أفٌ  إفٌ : ػ حركؼ التأكيد  
. ما ، لـ ، لف ، ال : ػ حركؼ النفي  
..... الكاك ، الفاء ، ثـ ، أك ، بؿ : ػ حركؼ العطؼ  
. الهمزة ، هؿ : ػ حرفا االستفهاـ  
. ، لك ، لكال  إفٍ : لشرط ؼ اكػ حر 

 
 
 

: الخالصظ 
: الكالـ ينقسـ ثالثة أقساـ 

ا بزمف ، كقد يككف هذا الزمف منتهيا قبؿ كقت كممة تدؿ عمى الحدث مقترف: ػ الفعؿ  ُ
، كقد يككف هذا الزمف كاقعا في زمف التكمـ  فعال ماضياالتكمـ ، كتسمى الكممة الدالة عميه 

، كقد يككف الحدث مطمكبا  فعال مضارعاكما بعدا في المستقبؿ كتسمى الكممة الدالة عميه 
.  فعؿ أمر كقكعه بعد زمف التكمـ كتسمى الكممة الدالة عميه

أك  إنسافكممة تدؿ عمى ذات أك حدث غير مقترف بزمف ، كهك ما سمي به : ػ االسـ  ِ
. يدرؾ بالعقؿ  معنى مجردأك  جمادأك  نباتأك  حيكاف

كهك كممة ال يظهر معناها إال عند اتصالها بغيرها مف األسماء أك األفعاؿ ،  : ػ الحرؼ  ّ
. كغير ذلؾ .. ض أدكات االستفهاـ مف مثؿ حركؼ الجر ، كحركؼ العطؼ ، كبع
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ػالياخ انفؼم وػالياخ االسى ػالياخ انفؼم وػالياخ االسى 
 :  األمثلظ

  (أ  )         
.  مِع اْن عِع اْن اِع   بًا اَأ  َأ   ِع  َأ  ِع ااْن   َأ ا ِع  َأ   ُر  ْن ا َأ  َأ ـ  1
.   يبًا  ِع  َأ   اًا  ُّي  َأ  َأ   ِع  َأ اللَّش  اُر ااِع  َأ  َأ   ْن  َأ  َّش  َأ  َأ ـ  2
.  مِع اْن عِع ااْن   ِع ا ِع  َأ مَأ   ب ِع  ِع   ا ْن اَأ عَأ   صِع  ِع  ْن اِع ـ  3
.  ا ٍص  َأ مَأ  َأ  ا ٍص مَأ  َأ  اِّز    ُر  ِع  مَأ اْن عِع ااْن   َّش  َأ اُر  ْن  َأ ـ  4

  ( ب )         
. "  مِع مَأ ا ُر  مِع  ُّي  َأ    َأ  ِع  اًا  ر ِع  َأ  اًا   َأ  َأ  مِع اْن عِع اْن اِع   َّش  ا  َأ مُر اَأ عْن   اِع  ا ُر  َأ ا  َأ  َأ " 

:  اإليضاح
  : (أ  )المجمكعة في أمثمة 

لفاعؿ المتحركة دخكؿ تاء ا تقبؿفي المثاؿ األكؿ تجد أنها  ( تي رٍ اؼى سى  )الحظ كممة ػ  ُ
فالكممة التي  ،تاء التأنيث الساكنة قبمت دخكؿ  ( تٍ رى كَّش طى تى  )كممة في المثاؿ الثاني ، ك

تقبؿ دخكؿ تاء الفاعؿ المتحركة أك تاء التأنيث الساكنة تككف فعال ، كهي فكؽ ذلؾ 
فعؿ ماض  فهاتاف العالمتاف تخصصاف الكممة في باب الفعؿ ، كتحدداف زمنه بالماضي 

 .
كفي المثاؿ  ، ( مصً رً حٍ اً  )قبكؿ الكممة دخكؿ ياء المخاطبة في المثاؿ الثالث نالحظ ػ  ِ

فالكممة التي تقبؿ دخكؿ ياء دخكؿ نكف التككيد ،  ( فَّش صى رً حٍ ألى  )الرابع قبمت كممة 
. تككف فعال مضارعا أك فعؿ أمر أك نكف التككيد المخاطبة عميها 

:   (ب  )في مثاؿ ك
، كالنداء ال يككف إال لألسماء ، فهك " يا"داة النداء أمسبكقة ب ( ابي بى شى  )الحظ كممة ػ  ُ

.  مف عالمتها 
كهذا يدؿ " الالـ ، في " مسبكقتاف بحرفي الجر  ( ـً دُّد ؽى تى ،  ـً ؿٍ عً اؿٍ  )كما نجد أف كممتي ػ  ِ

 ( ـً ـى األي  )ألف حركؼ الجر ال تدخؿ إال عمى األسماء ، ككممة عمى أنهما اسماف 
. كرة باإلضافة كهذا يدؿ عمى أنها اسـ مجر
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ذا أمعنا النظر في الكممتيف ػ  ّ الدالة  (أؿ) د أنهما اتصمتا بجف ( ـً ـى األي ،  ـً ؿٍ عً اؿٍ  )كا 
 .   (أؿ)كاألفعاؿ ال تدخؿ عميها .تككف اسما  (أؿ)عمى التعريؼ ، ككؿ كممة قبمت دخكؿ 

انتهت بالتنكيف كهذا يدؿ عمى اسمية كؿ  فكؿ منهما ( ان يربً ؾى ،  ان رثى أى  )أما الكممتاف ػ  ْ
. منهما ، ألف التنكيف مف عالمات األسماء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: فوائد 
. ػ ليس شرطا أف تقبؿ الكممة كؿ عالمات االسـ حتى تككف اسما ، بؿ تكفي عالمة كاحدة  ُ
الضمائر : مثؿ  ػ هناؾ أسماء كاضحة االسمية ال تمتبس بغيرها ، فال داعي لمبحث عف عالمة لها ِ

. ، كأسماء اإلشارة ، كاألسماء المكصكلة ، كأسماء الشرط ، كأسماء االستفهاـ 
" . السيف ، سكؼ " الستقباؿ م ، كحرؼ" لـ"ػ مف عالمات الفعؿ المضارع دخكؿ أداة الجـز  ّ
 فعؿ ( قرأ ) : عبارة عف ثالث كممات ، كهي ( قرأتها )ػ ليس شرطا أف تكتب كؿ كممة كحدها ، فػ  ْ

 (قرأتها)أم أف . ضمير كهك مفعكؿ به / اسـ  ( الهاء )ضمير كهك فاعؿ ، ك/ اسـ  ( التاء )، ك
. عؿ كفاعؿ كمفعكؿ به ؼجممة تامة تتككف مف 

 

: الخالصظ 
: أكال ػ عالمات الفعؿ 

لمفعؿ عالمات تميزا ، فمتى قبمت الكممة عالمة منها أك أكثر كانت فعال ، كهذا العالمات 
: هي ، أف تتصؿ به 

. ػ تاء التأنيث  ِ.    ػ تاء الفاعؿ  ُ
. ػ نكف التككيد  ْ.    ػ ياء المخاطبة  ّ

: مات االسـ ثانيا ػ عال
: ، كمف هذا العالمات  (الفعؿ كالحرؼ)لالسـ عالمات تميزا عف غيرا مف الكممات  
. ػ التنكيف  ِ . (بالحرؼ أك باإلضافة  )ػ الجر  ُ
ػ قبكؿ النداء  ْ .    (أؿ  )ػ دخكؿ  ّ
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ػشاب وانثُاء ػشاب وانثُاء اإلاإل
 :  األمثلظ

  (أ  )         
:  قاؿ تعالى 

  ا ٌع  َأ  ِع  عٌع  ْن  َأ   َأ اِع  َأ   ِع عْن  َأ   ْن   مِع  ِع  ْن  َأ  مَّش  ُر  يكسؼ /ْٖ  
  ا ٍص مَأ  ِع  ا ٍص  َأ  َأ  َأ  عَأ  ْن  َأ    َأ  َأ    ِّز  ِع   يكسؼ /ّْ  
  ا ٍص مَأ  ِع  ا ٍص  َأ  َأ  َأ  عِع  ْن  َأ    ِع ا  َأ  ِع  ْن  َأ   يكسؼ /ْٔ  

 (ب  )         
  ًا اعَأ  َأ  ِع   اُر  ُّي  َأ  َأ  َأ   مٌع  ُر  ا َأ  َأ    َأ  ْن  ُر  ا َأ  ااَأ  َأ    يكسؼ /ُٗ 
  ى آ  ْن  ُر ااْن  ا َأ  َأ   َأ  ْن اَأ ا  ِع  َأ  ْن  َأ  ْن  َأ     يكسؼ /ّ 
  ا َأ  َأ  مْن  ِع  ِع مْن  َأ  ِع  مْن  ُر  َّش اَأ  ِّز  َأ  ُر اَأ   ِع  ْن اَأ  ِع ا  َأ  ْن  َأ  ْن  َأ  َأ    يكسؼ /ُٓ 

 :  إليضاحا
 

 قد تغيرت عالمة"  سىٍبع" نجد أف كممة  (أ  )بالمجمكعة األمثمة الثالثة  في
 رافؽ ذلؾ مف العكامؿ الداخمة عميها  كما، في كؿ جممة لتغير مكقع الكممة  إعرابها

 . الظاهرة  كعالمة رفعه الضمةفاعال مرفكعا األكؿ  المثاؿفي  (سىٍبعه )جاءت  فقد
 . الفتحة الظاهرة كعالمة نصبه به منصكبا  مفعكالفي المثاؿ الثاني  (سىٍبعى ) كجاءت
 . الكسرة الظاهرة كعالمة جرا  (في)اسـ مجركر بحرؼ الجر (سىٍبعً )المثاؿ الثالث  كفي

 .كهذا ما يعرؼ باإلعراب 
فمـ تتغير عالمة ضبط آخرها بتغير  (ب  )جمكعة في أمثمة الـ ( اذى قى  )أما كممة 

المكقع كالمعنى في الجممة ، بؿ بقيت ثابتة في الجمؿ كمها ، ففي الجممة األكلى جاءت 
، كفي  (مفعكؿ به)، كفي الجممة الثانية في مكقع النصب  (مبتدأ  )في مكقع الرفع 

 .  (سـ مجركر بدؿ مف االالجممة الثالثة في مكقع الجر 
  .(بناء  )الثبات كعدـ التغير يسمى  كهذا

 



 ٔٓ 

 
 
 
 
 

: ئد واف
: أنكاع اإلعراب  (أ 
. الرفع ، كالنصب ، كالجر ، كالجـز : ػ اإلعراب أربعة أنكاع  ُ
. ػ يشترؾ االسـ كالفعؿ في الرفع كالنصب ، كيختص االسـ بالجر ، أما الجـز فيختص به الفعؿ  ِ

. حيث ال فعؿ مجركر ، كال اسـ مجزـك 
. ػ يختص اإلعراب باألسماء كاألفعاؿ ، أـ األحرؼ فمبنية دائما ، كال محؿ لها مف اإلعراب  ّ
:  البناء أنكاع (ب 
أك ما ينكب عنها بعالمات . الضـ ، كالفتح ، كالكسر ، كالسككف : أنكاع  ةأربعفي األسماء البناء ػ  ُ

. األلؼ ، كالكاك ، كالياء ، كالكسرة : فرعية مثؿ 
: يككف كاآلتي ء في األفعاؿ ػ البنا ِ
. الفتح ، الضـ ، السككف : الفعؿ الماضي  * 
. الفتح ، السككف : الفعؿ المضارع  * 
. ، الفتح السككف ، حذؼ حرؼ العمة ، حذؼ النكف : فعؿ األمر  * 
لحركؼ كمها مبنية كال محؿ لها مف اإلعراب ، كتككف عالمة بناء الحرؼ هي الحركة التي ينطؽ اػ  ّ
. ها آخرا ب

 
 
 
 
 
 
 

: الخالصظ 
جممته ،    هك تغير العالمة التي في آخر المفظ بسبب تغير مكقعه كمعناا في  :ػ اإلعراب 

. كالمعرب هك المفظ الذم يطرأ التغيير عميه أك يدخمه اإلعراب               
هك لزكـ آخر المفظ عالمة كاحدة ال تتغير في كؿ أحكاله مهما يتغير مكقعه   :اء ػػ البف

.  كمعناا في جممته ، كالمبني هك المفظ الذم دخمه البناء              
 



 ٔٔ 

يٍ األمساء يٍ األمساء   وادلؼشبوادلؼشب  ادلثُيادلثُي
:  األمثلظ 

 
: قاؿ تعالى 
  ا َأ  ْن اَأ  ِع   ْن  َّش ا  ُر  َأ  ُر اعَأ  ِع  ِع   ِع  ِع  َأ  يكسؼ  /ٔٓ  
  ا ِع  َأ  ِع  ْن  َأ  ْن  َأ   يِع  ِع    ِع ااَّش   ُر مْن ا َأ   َأ  ِع  ُر   يكسؼ /ُْ  
  صِع صَأ  َأ ااْن   َأ  َأ  ْن  َأ   َأ  ْن اَأ عَأ  صُّي  ُر  َأ   ُر  ْن  َأ   يكسؼ /ّ  
  َأ  ُر  ِع  ْن  َأ  اا َأ مَأ  مْن  ِع  ْن اَأ  ا عَأ اُر  َأ  ْن  َأ  ا  َأ ااُر  َأ     يكسؼ /ُٕ  
  يَأ  ِع  ِع  ْن مُر ااْن   َأ  ْن  َأ   يُر  ِع  ُر   َأ  ااَأ   َّش  ِع  َأ   ْن  ِع صْن  َأ  َأ   ِع  َّش  َأ   ْن مَأ   ُر  َّش  ِع    يكسؼ /َٗ  

  بًا  َأ  ْن  َأ   َأ  َأ عَأ   َأ  َأ  َأ   ُر  ْن  َأ    َأ  َّش  ِع   يكسؼ  /ْ  

  ااُر  َأ  َأ   ُر  ْن  َأ ا  َأ  ْن مِع   ُر  َّش  َأ  َأ  َأ   ِع  ْن   ا َأ  ِع   َأ   ُر  ُر ا اِع  َّش  َّش مَأ   َأ اِع  َأ  َأ  َأ   يكسؼ /ٓٔ 

  َـأ ْن ِعرُر ااُر لَأ ُر ْن  مَأ  ْن  َأ ااْن  مُر  ُر  ْن اَأ عَأ   يَأ  ِع  ْن  َأ   َأ  ااَأ  َأ     يكسؼ /ِٗ  

  َأ اَأ   َأ  ْن  َأ   ْن ااَأ  َأ  َأ  َأغَألَّشقَأتِع ا َأ ْـنوَأا َأ   ِع  ِع  ْن  َأ   ْن عَأ  ا َأ  ِع  ْن    َأ  ِع   َأ    ُر  ِع ااَّش   ُر  ْن  َأ ا َأ  َأ  َأ    يكسؼ /ِّ  

  ا َأ  َأ   ْن عَأ   ْن  ِع عْن  َأ   ُر   ُر  ُر    يكسؼ /ِٗ 
 

حظ أف األسماء التي تحتها خط جميعها لزمت حالة البناء  في األمثمة السابقة نال
فهي ليست متغيرة األكاخر عمى كفؽ مكقعها في الجمؿ كغيرها مف األسماء التي تككف 

. معربة 
  (  ُر   ُر  ُر ،   ُر  ْن  َأ ،   ُر  ْن  َأ  )كهذا األسماء التي تحتها خط منها ما بني عمى الضـ 

، كمنها ما بني عمى الكسر  (  َأ  ْن  َأ ػ   َـأ ْنرِع يَأ ،   َأ  َأ عَأ   َأ  َأ  َأ  )منها ما بني عمى الفتح ك
 . (  ْن مَأ ،  امَأ ،    ِع ااَّش  )، كمنها ما بني عمى السككف  ( ِع  ِع  َأ )
 

 
 
 



 ٕٔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: فوائد 
حالها  ػ األسماء المبنية إذا كقعت في مكضع مف مكاضع الرفع ، أك النصب ، أك الجر ، تبقى عمى ُ

. اإلعرابي دكف تغيير في شكؿ آخرها ، كتككف في محؿ رفع ، أك نصب ، أك جر حسب مكقعها 
. ػ األسماء المبنية ال تنكف  ِ
ٍيه  )ػ مف األسماء المبنية العمـ المختـك بمفظ  ّ  . (سيبكيه ، خماركيه  ): مثؿ  (كى
: ف هذا المكاضع ػ قد يقع االسـ المعرب في مكضع معيف فيبنى بناء عارضا ، ـ ْ
. كيبنى عمى ما يرفع به  (يا تاجري )، أك نكرة مقصكدة (يا محمدي )إذا كاف عمما مفردا : المنادل  ( أ 
. يكف مضافا ، كال شبيها بالمضاؼ  كيبنى عمى ما ينصب به  إذا لـ: اسـ ال النافية لمجنس  (ب  
لى الضـ إذا حذؼ المضاؼ إليه  كتبنى ع ( ، حسبي  ، غيري  ، بعدي  قبؿي  ): بعض الكممات  (ج  

 . ( كمف بعدي  مف قبؿي    األمري  )مثؿ          
: ػ ينكب عف عالمات البناء األصمية عالمات فرعية كما يأتي  ٓ

. األلؼ مع المثنى ، كالكاك مع جمع المذكر السالـ : ينكب عف الضـ  *
. لكسر مع جمع المؤنث السالـ المثنى كجمع المذكر السالـ ، كا معالياء : ينكب عف الفتح  *

.  الياء مع المثنى كجمع المذكر السالـ: ػ ينكب عف الكسر 

 

: الخالصظ 
ي األسماء اإلعراب ، وال ٌخرج عن هذا األصل إال بعض أنواع من األسماء ـ األصل ؾٔ

. التً تلزم حالة البناء مطلقا أو فً مواقع معٌنة 
: ـ من األسماء المبنٌة  ٕ
. أسماء اإلشارة عدا ما ٌدل منها على المثنى  ـ 

. األسماء الموصولة عدا ما ٌدل منها على المثنى  ـ
. الضمائر  ـ 

َؾ ـ َكْم  )الستفهام مثل أسماء ا ـ ٌْ  (........ َمْن ـ َما ـ َك
 (........ َمْن ـ َما ـ َمَتى ـ  )أسماء الشرط مثل  ـ 
.  ٕٔاألعداد المركبة عدا الجزء األول من العدد  ـ 
ُث ـ أَْمِس ـ اآلَن ـ إِْذ  )بعض الظروؾ مثل  ـ  ٌْ  (..... ـ قطُّ َح
. دا اسم ال النافٌة للجنس إذا كان مفر ـ 
اَن ـ  )أسماء األفعال مثل  ـ  َهاَت ـ َشتَّ ٌْ  (........ صه  أُؾٍّ ـ َه
ا ُمْسلِمُ )المنادى المبنً،العلم المفرد أوالنكرة المقصودة مثل  ـ  ٌَ ا َخالُِد ـ  ٌَ..) 
. الفتح أو ما ٌنوب عنه * . الضم أو ما ٌنوب عنه :  * ـ عالمات البناء  ٖ
. السكون * . الكسر أو ما ٌنوب عنه *      

 
 



 ٖٔ 

:  نموذج إعراب

 ْٖ/يكنس   يَأ  ِع ا ِع صَأ  مْن  ُر  ْن  ُر   ْن  ِع   ُر عْن  َأ ا ااْن  َأ    َأ  َأ مَأ    َأ  اُر  ُر  َأ  َأ  : قبا  يبلى 

 رابــــاإلع الكلمة

  َأ  اُر  ُر  َأ  َأ 
وعالمة رفعه ثبوت النون الواو لالستئناؾ ، ٌقولون فعل مضارع مرفوع 

ألنه من األفعال الخمسة ، واو الجماعة ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع 
. فاعل ، والجملة استئنافٌة ال محل لها من اإلعراب 

اسم استفهام عن الزمان مبنً على السكون فً محل رفع خبر مقدم ألنه من    َأ مَأ 
. أسماء الصدارة 

. فً محل رفع مبتدأ مؤخر  اسم إشارة مبنً على السكونا  َأ  َأ 

. بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  ُر عْن  َأ ااْن 

حرؾ شرط جازم مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب  ْن  ِع 

مْن  ُر  ْن  ُر 
فعل ماض مبنً على السكون التصاله بضمٌر الرفع المتحرك ، وحذفت ألؾ 

ر متصل مبنً على الضم فً محل اللتقاء الساكنٌن ، والتاء ضمً (كان  )
. رفع اسم كان ، والمٌم عالمة الجمع 

 يَأ  ِع ا ِع صَأ 
خبر كان منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم ، وجواب الشرط 

فعل وجملة كنتم فً محل جزم . فمتى هذا الوعد : محذوؾ ، والتقدٌر 
ب مقول فً محل نص" متى هذا الوعد إن كنتم صادقٌن"الشرط ، وجملة 

. القول 

:  تدريب 
ٌّن سبب بناء كل منها وعالمة البناء  ٔ  :ـ استخرج األسماء المبنٌة مما ٌأتً ، وب

 مي  ام مو ب شر  ب فـذا ليمر  هـذا ممب  الرجـبا  
 كيف احتمبلي لمو  ا    ف يف اصطبب   ل يي الحقو   

: ألسماء المبنٌة فٌما ٌأتً بٌن المحل اإلعرابً لـ  ٕ

 ٗ/ٌوسؾ"   ت  ني    ت  حي عشر كوكبب   ب" 

 9ٕ/ٌوسؾ "اليوم  م    ر ي عليكقبا "    

 ٙٗ/مرٌم "قبا   اغي  نت عي آلهتي  ب   راهي  "    

 
 



 ٔٗ 

اإلػشاب انظاهشي وانرقذيشي اإلػشاب انظاهشي وانرقذيشي 
  (أ  )       :األمثلظ 
.  اِع  َأ  ْن  َأ  ْن مُر ااْن  اُر مَأ  َأ  َأ   ِع مَّش ا ُر  ا ُر مَأ عِع  ا ُر  َأ اللَّش ـ  1
.   يَأ عِع  ِع  ْن مُر ااْن  ا َأ  َأ اللَّش   ُر اَأ  ْن اليَّش   ِع مَأ  َّش ـ  َأ  2
. ا  َأ اِع  َأ  ْن  َأ  ْن مُر  ااِع  َأ    ِع  ِع  ا ِع  َأ اللَّش   اَأ عَأ  مُر مَأ ا ُر   ُر مِع  َأ عْن ـ  َأ  3

  (ب )           
.   ِع ا َأ صَأ   ِّز اِع    بًا  ِع  َأ  جبًا امَأ  َأ  ْن  َأ  مَأ مِّز صَأ  ُر   ْن  َأ    َأ  َأ ااْن  اعَأ  َأ  َأ  ْن ـ اِع  1
.   ِع  ِع صْن عَأ  ا ِع  َأ  ُّي  َأ  َأ   ُر ا ِع  َأ  ُر   اعِع  َأ ااْن  ا ُر  َأ  ْن ـ ااِع  2
  . ا ِع  َأ اليَّش   يِع  ِع  ْن  َأ  ا ُر  َأ  َأ    ِع  ْن    َأ اَأ عَأ   ا ِع مَأ  ِع عْن اِع ـ  3

:  يضاحاإل
، تجد أف هذا  (أ  )في أمثمة المجمكعة  ( اببى الشَّش  )تأمؿ حركة أكاخر كممة 

الحركة ظهرت عمى آخر هذا الكممة ، كالحركة في المثاؿ األكؿ الضمة ألف الكممة كقعت 
الضمة الظاهرة ، كفي المثاؿ الثاني ظهرت الفتحة عمى آخر  مبتدأ مرفكعا كعالمة رفعها

الكممة ألنها مفعكؿ به منصكب كعالمة نصبها الفتحة الظاهرة ، كفي المثاؿ الثالث 
ظهرت الكسرة أسفؿ الحرؼ األخير ألف الكممة كقعت اسما مجركرا بحرؼ الجر كعالمة 

. جرها الكسرة الظاهرة 
، كهي  (ب  )تحتها خط في أمثمة المجمكعة تأمؿ أكاخر الكممات التي كضع 

تجد أف حركة أكاخر هذا الكممات لـ تظهر  ( مادً ـى تً اعٍ ،  ماعً كى اؿٍ ،  لتى ؼى اؿٍ  )عمى التتابع 
كهي فاعؿ يتعذر ظهكر حركة الضمة في  ( لتى ؼى اؿٍ  )في النطؽ كقدرت تقديرا ؛ ففي 
جاءت صفة  ( ماعً كى اؿٍ  )، ككممة  (اسـ مقصكر  )النطؽ ألنها منتهية بألؼ الزمة 

االسـ  )مرفكعة كلكف الضمة ثقيمة النطؽ إذا جاءت مع الياء المتطرفة الالزمة 
فنالحظ أنها أضيفت إلى ياء  ( مادً ـى تً اعٍ  )أما في كممة فقدرت تقديرا ،  (المنقكص 

المتكمـ ، كعمى الرغـ مف أنها كقعت مبتدأ ككاف ينبغي أف ترفع بالضمة الظاهرة كجدنا 
. آخرها شغؿ بالكسرة التي تناسب النطؽ بياء المتكمـ كلذلؾ كجب تقدير الضمة أف

 



 ٔ٘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  فوائد 
:  حركات اإلعراب األصمية في األسماء

المرفكع  جمع المؤنث السالـ*المرفكع   التكسيرجمع * المرفكع  المفرد*  :ػ الضمة  ُ
ب المنصك جمع التكسير* لمنصكب ا المفرد*  :ػ الفتحة  ِ
المجركر  جمع المؤنث السالـ* المجركر  جمع التكسير* المجركر  المفرد*  :ػ الكسرة  ّ
 

: حركات اإلعراب الفرعية في األسماء 
األسماء الخمسة المرفكعة  * جمع المذكر السالـ المرفكع  *: ػ الكاك  ُ
األسماء الخمسة المنصكبة  * المثنى المرفكع  * : ػ األلؼ  ِ
جمع المذكر السالـ المنصكب كالمجركر * المثنى المنصكب كالمجركر  *:  ػ الياء  ّ
األسماء الخمسة المجركرة *    
جمع المؤنث السالـ المنصكب * : ػ الكسرة  ْ
. الممنكع مف الصرؼ المجركر غير المعرؼ بأؿ أك باإلضافة * : ػ الفتحة  ٓ

 
 
 
 

: الخالصظ 
: اإلعراب نكعاف 

. كهك ما تظهر فيه الحركات عمى أكاخر الكممات : ػ ظاهرم  ُ
: كهك ما تقدر فيه الحركات عمى أكاخر الكممات،كيككف في األسماء اآلتية :ػ تقديرم ِ
. األسماء المقصكرة  (أ  
. نقكصة األسماء الـ (ب 
. األسماء المضافة إلى ياء المتكمـ  (ج  

 



 ٔٙ 

اإلػشاب انرقذيشي اإلػشاب انرقذيشي 
: األمثلظ 
  (أ  )        :قاؿ تعالى 

  ا َأ  ِع   اُر عُر ا ْن  َأ    ْن  ُر اليْن  ااُر مَأ  ْن ا َأ  اِع  َأ  األعراؼ/َُٖ 
  َأ  ُر مِع  ْن  ُر  مٍص  ْن  َأ اِع   ًا مَأ  ْن  َأ  َأ    ًا  ُر  مٍص اْن   عِع اَأ عَأ  ااُر  َأ اْن صَّش  َأ  ا ٍص  َأ  ِع  ِع  مْن ااُر  َأ اْن  ِع   ْن  َأ اَأ  َأ    األعراؼ/ِٓ 
  ٌع  ْن  َأ   َأ اِع  َأ    َأ  ْن لتَّش ا ا ُر  َأ اِع  َأ   شبًا  ِع  َأ  مْن  ُر ا ِع اَأ  ْن    َأ ا ِع  َأ  ُر  اابًا  َأ اِع  مْن  ُر  ْن اَأ ا عَأ  َأ اْن  َأ  ْن  َأ   ْن  َأ   األعراؼ/ِٔ 

  ( ب )           
  ٍص  ُر  ُر  اٍص  ْن    َأ اَأ  ِع   اعِع اليَّش   عُر  ْن  َأ  مَأ  ْن  َأ  مْن  ُر  ْن عَأ  اَّش  َأ  َأ  َأ   القمر/ٔ 
  فً اعَأ ا  َأ  َأ  ِع   اعِع اليَّش   َأ  َأ عْن  َأ   يُر  ِع  ُر   يٌع  ِع    َأ  ِّز  ِع    َأ  َّش   عَأ ا ِع  َأ عِع   َأ اَأ  َأ ا  َأ  َأ  ِع  َأ    البقرة/ُٖٔ 
  مْن  ُر   ِع  ُر  ُر   ْن مِع  مْن  ُر اَأ   ْن  ِع  ْن  َأ   ِع  ا  ِع  ُر آمِع  َأ  ااِع   َأ اعِع  َأ  ا  يُر  ِع ا  َأ  َأ مَأ  ْن ا  َأ  َأ    األحقاؼ/ُّ 
  ا ٍص  َأ  مٍص  ْن  َأ  اِّز  ُر اِع  َأ   ٌع  ِع  ْن مُر   َأ  ْن ا  َأ مَأ  َّش  ِع   الرعد/ٕ 

  ( ج )           
  ااِع عَأ اليُّي   يُر مِع  َأ اَأ    ِّز  َأ   َّش  ِع   َأ  َأ  ْن  ِع  َأ   يَأ اعِع مَأ  ْن  ِع   ِع  َأ  ِع   ااْن اَأ عَأ   َأ اِع   َأ  َأ    َأ  ِع ااَّش  اِع   ُر مْن  َأ ااْن  إبراهيـ/ّٗ 

:  اإليضاح 
كهي عمى  (أ  )تأمؿ أكاخر الكممات التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة 

تجد أنها منتهية بألؼ الزمة مفتكح ما قبمها ألنها  (لكى ؽٍ التَّش ،  دلن قي  ، نىىٍس حي اؿٍ ): التكالي 
لكؿ منها إال أنها أعربت  أسماء مقصكرة ، كعمى الرغـ مف اختالؼ المكقع اإلعرابي

كعالمة  "األسماء  "مؤخر نعت لممبتدأ اؿمرفكعة ألنها  (لفى ٍس حي اؿٍ )بحركات مقدرة ؛ فكممة 
كعالمة نصبها الفتحة ألنها مفعكؿ ألجمه منصكبة  (دلن قي )رفعها الضمة المقدرة ، ككممة 

. لكسرة المقدرة مجركرة ألنها مضاؼ إليه كعالمة جرها ا (لكى ؽٍ التَّش )المقدرة ، ككممة 
كهذا شأف كؿ اسـ مقصكر ألنه يتعذر النطؽ بأم حركة مف الحركات األصمية عمى  

. آخرا
تجد أنها أسماء  (ب  )التً وضع تحتها خط فً أمثلة المجموعة  كلماتالتأمل  

فً المثال األول مرفوعة  ( ياعِ الدَّ  )منقوصة ٌنتهً كل منها بٌاء الزمة ، وتجد كلمة 
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فً المثال الثانً مجرورة  ( ياعِ الدَّ  )وعالمة رفعها الضمة المقدرة ، وكلمة  ألنها فاعل
. ألنها مضاؾ إلٌه وعالمة جرها الكسرة المقدرة 

فً المثال الثالث فقد ظهرت عالمة اإلعراب على آخرها فهً  ( يَ اعِ دَ  )أما كلمة  
لى آخر االسم التً ٌمكن نطقها ع. مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

. المنقوص دون ثقل 
نها اسم منقوص حذفت أتجد  ( ادٍد هَ  )انتقل اآلن إلى المثال الرابع والحظ كلمة  

وأن موقعها الرفع ألنها مبتدأ مؤخر " ؼٌر معرفة بأل وؼٌر مضافة " ٌاؤه ألنها نكرة 
ة ، وعالمة رفعها الضمة المقدرة على الٌاء المحذوفة ، ومثلها كل اسم منقوص نكر

تقدر الضمة والكسرة على ٌائه المحذوفة فً حالتً الرفع والجر ، بٌنما تثبت الٌاء فً 
"  إلى الخٌر  داعٌاًا  متُ كرّ : " حالة النصب وتظهر الفتحة على آخره مثل 

 ( يبِّ رَ ،  يلِ  ) (ج  )تأمل أواخر الكلمات التً تحتها خط فً أمثلة المجموعة   
على أواخر هذه الكلمات وقدرت تقدٌرا ؛ وذلك ألن  تجد أن حركات اإلعراب لم تظهر

حركات " الكسرة " هذه الكلمات مضافة إلى ٌاء المتكلم فمنعت الحركة المناسبة للٌاء 
. اإلعراب من الظهور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخالصظ 
: أوال ـ االسم المقصور 

: هو كل اسم انتهى بألؾ الزمة مفتوح ما قبلها ، نحو : ـ االسم المقصور  ٔ
...... " هدى ـ مرمى ـ مصطفى ـ مستشفى "    
. بها  ـ الحركات الثالث تقدر على آخر االسم المقصور ألنه ٌتعذر النطق ٕ

: ثانٌا ـ االسم المنقوص 
: ـ االسم المنقوص هو كل اسم انتهى بٌاء الزمة مكسور ما قبلها ، نحو  ٔ
...... "  الداعً ـ المحامً ـ المهتدي "    
. ـ تقدر الضمة والكسرة على آخر االسم المنقوص ألنه ٌثقل نطقهما على آخره  ٕ
. ـ تظهر الفتحة على آخر االسم المنقوص  ٖ
فً حالتً الرفع  (ؼٌر معرؾ بأل أو ؼٌر مضاؾ  )ـ تحذؾ ٌاء المنقوص إذا كان نكرة  ٗ

والجر وتقدر الضمة أو الكسرة على الٌاء المحذوفة ، على حٌن تثبت الٌاء فً حالة النصب 
. وتظهر الفتحة على آخره 

: ثالثا ـ المضاؾ إلى ٌاء المتكلم 
لى ٌاء المتكلم على ما قبل ٌاء المتكلم ، ألن ـ تقدر الحركات الثالث فً االسم المضاؾ إ ٔ

. الكسرة المناسبة للٌاء منعت حركات اإلعراب من الظهور 
أو مثنى أو جمع مذكر سالما  ـ إذا كان االسم المضاؾ إلى ٌاء المتكلم مقصورا أو منقوصا ٕ

 .فإن إعرابه ٌبقى كما كان علٌه الحال قبل إضافته إلى ٌاء المتكلم 
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:  ذج إعرابانم
  ّٖ/آؿ عمراف   ُر  َّش ا  َأ  َّش  ِع  َأ ا  َأ عَأ  َأ   َأ ااِع  ُر  ُر  : قبا  يبلى 

 راباإلعــــ الكلمة

اسم إشارة مبنً على السكون فً محل نصب على الظرفٌة المكانٌة ،  َأ ااِع  َأ  ُر 
. والكاؾ للخطاب  ،والالم للبعد وٌجوز للظرفٌة الزمانٌة ، 

. فعل ماض مبنً على الفتح المقدر على األلؾ ا عَأ  َأ 

. فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلؾ ألنه اسم مقصور ا  َّش  ِع  َأ  َأ 

 ُر  َّش  َأ 
رب مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو 

مضاؾ ، والهاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل جر مضاؾ إلٌه ، 
. استئنافٌة ال محل لها من اإلعراب .. " دعا " وجملة 

  ِٕ/طه  فَأبقْن ِع مَأب  َأنْنتَأ قَأب ٍص  : قبا  يبلى 

 اإلعــــراب الكلمة

، اقض فعل أمر مبنً على حذؾ حرؾ العلة ، وفاعله ضمٌر رابطة الفاء  ِع ا ْن  َأ 
. مستتر وجوبا تقدٌره أنت 

. اسم موصول مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به ا مَأ 

. ضمٌر منفصل مبنً على الفتح فً محل رفع مبتدأ  َأ  ْن  َأ 

ا ٍص  َأ 
ألنه اسم  خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء المحذوفة

ال محل لها من اإلعراب صلة الموصول " أنت قاض " منقوص ، وجملة 
" . قاضٌه " والعائد محذوؾ ، والتقدٌر 

:  تدريب 
 .ـ حدد األسماء المعربة إعرابا تقدٌرٌا فً البٌت اآلتً ، ثم أعربها إعرابا كامال  ٔ

فحي الجهب   حي ال ي   خي جب   الظبلمو  المي   
: تحنه خط إعرابا كامال ـ أعرب ما  ٕ

 9ٖٔ/آل عمران "   كنت  مؤمنيي  ا علو     هنوا     حزنوا   نت  "  

   7ٖٔ/البقرة "فال  ث  عليي  عب      ب فمي اضطر غير "  
 7ٖ/آل عمران "اا  هي  الهي    " 
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ادلثىن  ادلثىن  
: األمثلظ 

  (أ  )       :قاؿ تعالى   
  ا مِعلْنيٌع  ُرجَأب ٌع  ا ٌع  َأ  ُر   ٌع  ْن ا عَأ  َأ  َأ  ا ِع  َأ  ْن  َأ ااْن    ِع  َأ  ْن ا  َأ مَأ  َأ  ُِ/فاطر اَأبئِعغٌع شَأرَأا ُريُر  َأهَأذَأ
  َأ  ُر  َّش  َأ  َأ  مْن  ُر اَّش عَأ اَأ   ِع  ْن  َأ  ْن  َأ ا  َأ  ْن اَأ  َأ  اٍص  ْن  َأ  اِّز  ُر   ْن مِع  َأ    الذاريات/ْٗ 
  َأ ِعلَأيٌع مَأيَأ ااِع  َأيْن  َأكْن َـأرُرهُر ْن  َأ  َـأيْنلَأمُرو َأ    اًا ا ِع  َأ   ِع  ْن  َأ  ْن  َأ ااْن   َأ  ْن  َأ  اَأ عَأ  َأ  َأ  مؿ الف/ُٔ 
  ِع  ْن عَأ   ااْن اَأ عَأ   ِع  ْن  َأ  َأ  َأ  عَأ  َأ  َأ  َأ   يكسؼ/ََُ 

  ( ب )           
  ٍّف ا  ُر مَأ  ُر اَأ  اْن  ُر  َأ   َأ  َأ  امَأ  ُر  َأ  ِع   ْن ا  َأ مَأ  ُر  ُر  َأ  َأ   َأ  َأ  ِع ااْن   َأ  َأ  ْن عِع   َّش  َأ اُر  ْن ا  َأ مَّش  ِع   اإلسراء/ِّ 
  نبًا  ْن عَأ   َأ  َأ  ْن عَأ  ا َأ  َأ ا ْن   ُر  ْن مِع   ْن  َأ  َأ  َأ ا ْن  َأ  البقرة/َٔ 
  يٌع   ِع  ْن  َأ ا ْن   ِع  ْن  َأ اَأ  ا  ِع  ُر  ِع  َّش  َأ   َأ  ااُر  ااَأ  َأ  َأ  ُٓ/النحؿ  ِعنَّشمَأب هُروَأ  ِعلَأيٌع  َأاحِع
  نْنيُر شَأيْنئبًا  ا َأ اَأ  ُر  ُر   ْن  َأ آَأ   ِع  ْن  َأ  َّش  َأ ااْن  ا َأ اْن  ِع  ّّ/الكهؼ  َألَأ ْن  َأظْنلِع ْن مِع

:  يضاح اإل
تجدها دالة عمى اثنيف  (أ  )تأمؿ الكممات التي تحتها خط في أمثمة المجمكعة 

 ( فً مٍ جى كٍ زى  )كياء كنكف كما في  ( افً رى حٍ بى اؿٍ  )ؼ كنكف عمى مفردها كما في بزيادة أؿ
كلعمؾ تالحظ أف هذا " البحر ، زكج ، بحر " الكممات عمى التتابع  قفمفرد هذ (قً مٍ كى بى أى )ك

األسماء معربة مفردة غير مركبة ، لها مماثؿ في المفظ كالمعنى كهذا الشركط البد مف 
. ثنية تحققها حتى تصح الت

ذا نظرنا إلى المكقع اإلعرابي لألسماء الدالة عمى المثنى نجد أنها مكاقع  كا 
فاعال  ( افً رى حٍ بى اؿٍ  )اختمفت معها عالمة اإلعراب ، ففي المثاؿ األكؿ نجد كممة  ةمختمؼ

في المثاؿ الثاني كقعت  ( فً مٍ جى كٍ زى  )ؼ ألنه مثنى ، ككممة ؿمرفكعا كعالمة رفعه األ
كب كعالمة نصبه الياء ألنه مثنى ، كفي المثاؿ الثالث نجد كممة كال به منصعمؼ
جاءت مضافا إليه مجركرا كعالمة جرا الياء ألنه مثنى ، أما النكف  (فً مٍ رى حٍ بى اؿٍ )

المكجكدة بعد عالمة اإلعراب في كؿ كممة فهي عكض عف التنكيف في االسـ المفرد  
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جاءت مفعكال به منصكب كعالمة  ( قً مٍ كى بى أى  )أما في المثاؿ الرابع فنجد كممة 
نصبه الياء ألنه مثنى ، كما نالحظ حذؼ النكف مف آخر االسـ المثنى ألنه مضاؼ إلى 

هاء الغائب ، ككذلؾ كؿ اسـ داؿ عمى مثنى تحذؼ نكنه عند إضافته إلى ضمير أك 
. إضافته إلى اسـ ظاهر 

تجدها عمى  (ب  )تأمؿ الكممات التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة 
ؼ رفعا كبالياء نصبا كجرا ، كلعمؾ تالحظ أف هذا ؿصكرة المثنى كأعربت إعرابه باأل

في اآلية األكلى  ( اـى قي الى ؾً  )الكممات لـ يتحقؽ فيها شرط مف شركط التثنية ؛ فكممة 
لفظها لفظ المفرد كمعناها معنى المثنى لذلؾ تعد ممحقا بالمثنى كتعرب إعرابه شريطة 

. لى ضمير أف تضاؼ إ
ال مفرد لهما مف لفظهما لذلؾ ألحقتا بالمثنى  ( فً مٍ فى اثٍ  )كمثمها  ( اتى فى اثٍ  )ككممة 

. كأعربتا إعرابه باأللؼ رفعا ، كبالياء نصبا كجرا ، كبحذؼ النكف عند اإلضافة 
كلكنها لـ تضؼ إلى ضمير بؿ أضيفت  ( اتى ؿٍ ؾً  )أما اآلية الرابعة فقد كردت فيها كممة 

. ر بحركات مقدرة ظاهر كفي هذا الحالة تعرب إعراب االسـ المقصك إلى اسـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

: فوائد 
: هناؾ نكعاف مف األسماء محذكفة اآلخر عند التثنية 

. أب ، أخ : نحك . ػ نكع ترد المه المحذكفة عند التثنية كما ترد عند اإلضافة  ُ
يد ، دـ : نحك . اإلضافة  ػ نكع ال ترد المه المحذكفة ال في التثنية ، كال عند ِ

: الخالصظ 
اسم ٌدل على اثنٌن أو اثنتٌن بزٌادة ألؾ ونون أو ٌاء ونون فً آخره ، : ـ المثنى  ٔ

. وٌشترط فٌما ٌثنى أن ٌكون مفردا معربا ؼٌر مركب ، له مماثل فً لفظه ومعناه 
ـ عالمة رفع المثنى األلؾ ، وعالمة نصبه وجره الٌاء ، والنون عوض عن التنوٌن فً  ٕ

. االسم المفرد 
. نون المثنى عند اإلضافة ـ تحذؾ  ٖ
" كال ، كلتا " ، وٌشترط فً " كال ، كلتا ، اثنان ، اثنتان " ـ ٌلحق بالمثنى فً إعرابه  ٗ

أن تضافا إلى ضمٌر ، أما إذا أضٌفتا إلى اسم ظاهر فتعربان إعراب االسم المقصور 

" . بالحركات المقدرة "
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ذثُيح ادلُقىص وادلقظىس وادلًذود ذثُيح ادلُقىص وادلقظىس وادلًذود 
: األمثلظ 

  (أ  )            
. ا ا َأ  َأ  َأ   ااْن  ِع   ًا اَأ ا ِع عَأ  امبًا  َأ  ْن  َأ  ا ِع  َأ ا ِع  َأ ااْن   َأ  َأ صْن ـ  َأ  1
.   ا ِع  َأ ااْن  امَأ مَأ  َأ   ِّز  َأ ااْن  ِع   ِع  ْن  َأ   ااْن  ِع  ا ِع  َأ اعِع  َأ   َأ  ِع ـ  َأ  2

  ( ب )           
.    َأ  ْن  َأ  ْن مُر   ااْن اَأ  ِع    َأ  ِع مَأ ااْن  اَأ  ُر الرَّش  ا ِع  َأ  َأ  َأ  اَأ صَأ  ْن  َأ ـ  1
. ا مَأ  ِع  ْن اَأ عَأ   َأ  َّش  َأ  َأ  َأ اَأ   ِع  ْن  َأ صَأ عَأ    ُر  ِع مَأ ااْن   َأ  َأ ـ ا َّش  2
.  امِع  َأ عِع ااْن   ِع  َأ   عِع  ِع  ا ِع صَأ صِّز  َأ  َأ مُر  ا ِع  َأ  َأ  ْن  َأ  ْن مُر ااْن ـ  3

  ( ج )           
.  حَأيِع  َأب ِع  ا ِع  َّش  ِّز اللِّز  ا ِع ااَأ  َأ  ْن ااِع ـ  1
.  ا ِع  َأ عَأ ا ِع  َأ   ِع اا َأ  َأ  ْن اللَّش ـ  2
.  ا ِع  َّش   ِع  ُر  َأ  ا ِع ا َأ  َأ  ِع ااْن ـ .  ا ِع  َّش   ِع  ُر  َأ  ا ِع ااَأ  َأ  ِع ااْن ـ  3

 

:  يضاحاإل
تجدها دالة   (أ  )في أمثمة المجمكعة  ( افً مى اعً سى  )ك  ( افً مى اضً ؽى اؿٍ  )ػ تأمؿ الكممتيف  ُ

مف  ، كلعمؾ تالحظ أف االسميف (ساعو  )ك  (القاضي  )عمى المثنى كمفرد كؿ منهما 
األسماء المنقكصة كعند تثنيتهما أضيفت عالمة التثنية دكف أم تغيير في بنية المفرد 

. ثنية تنالحظ رد الياء المحذكفة عند اؿ (ساع)كفي تثنية 
دالة  ( افً مى ؼى ٍش تى ٍس ـي اؿٍ ،  فً مٍ كى صى عى ،  افً مى تى ؼى  )تجد الكممات  (ب  )ػ كفي أمثمة المجمكعة  ِ

كهي أسماء  (فتى ، عصا ، مستشفى  )عمى التتابع عمى المثنى كمفرد كؿ منها 
: مقصكرة كعند تثنيتها نراعي ما يأتي 

 (فتياف : فتى  ): كما في " الياء أك الكاك " إذا كانت ألفها ثالثة ترد إلى أصمها  
 . (عصكيف : عصا  )ك 
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ف كانت ألفها فكؽ الثالثة قمبت ياء مهما يكف أصمها كما في   : المستشفى )ػ كا 
 (مستشفيافاؿ
تجدها تدؿ عمى  (ج  )ػ تأمؿ الكممات التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة  ّ

كهذا األسماء انتهت بألؼ   (الكساء،  الصحراء،  اإلنشاء)المثنى كمفرد كؿ منها 
أصمية : بعدها همزة كتسمى األسماء الممدكدة ، كالهمزة في هذا األسماء أما أف تككف 

، أك منقمبة عف أصؿ كما في  (صحراء)زائدة لمتأنيث كما في  ، أك (إنشاء)كما في 
: ، كعند تثنية االسـ الممدكد نراعي ما يأتي  (كساء)
 ( إنشاءاف:  إنشاء )إذا كانت الهمزة أصمية تبقى كما هي  
   ( صحراكاف:  صحراء )إذا كانت الهمزة زائدة لمتأنيث تقمب كاكا  
 كساءاف:  كساء)جكز أف تبقى أك تقمب كاكا إذا كانت الهمزة منقمبة عف أصؿ م 

 (كساكافأك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخالصظ 
: أكال ػ االسـ المنقكص 

المنقكص بزيادة ألؼ كنكف عمى مفردا في حالة الرفع ، أك ياء كنكف في ػ يثنى االسـ 
. حالتي النصب كالجر ، كترد ياء المنقكص إف كانت محذكفة 

: ثانيا ػ االسـ المقصكر 
ػ يثنى االسـ المقصكر بزيادة ألؼ كنكف عمى مفردا في حالة الرفع أك ياء كنكف في حالتي 

 )ها إف كانت ثالثة ، كقمبها ياء إف كانت فكؽ الثالثة النصب كالجر بعد رد ألفه إلى أصؿ
 . (رابعة أك خامسة أك سادسة 

: ثالثا ػ االسـ الممدكد 
 (... ضياءاف ػ إنشاءاف  )ػ تبقى الهمزة إذا كانت أصمية ، مثؿ  ُ
 (... خضراكاف ػ حسناكاف  )ػ تقمب الهمزة كاكا إذا كانت زائدة لمتأنيث ، مثؿ  ِ
بناءاف ، بناكاف ػ  )الهمزة أك قمبها كاكا إذا كانت منقمبة عف أصؿ ، مثؿ  ػ يجكز إبقاء ّ

..... سماءاف ، سماكاف 
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:  ذج إعرابانم
  َٖ/الكهؼ   ِع  ْن  َأ مِع  ْن مُر  ااُر  َأ  َأ  َأ  ا َأ  َأ  َأ  مُر  َأ  ُر ا ااْن مَّش  َأ  َأ   : قبا  يبلى 

 اإلعــــراب الكلمة

ٌقوم مقام أداة الشرط وفعل الواو حرؾ استئناؾ ، أما حرؾ تفصٌل وشرط ا مَّش  َأ  َأ 
.  الشرط

. مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مُر  َأ  ُر ااْن 

. فعل ماض ناسخ مبنً على الفتح : الفاء رابطة لجواب الشرط ، كان ا َأ  َأ  َأ 

اسم كان مرفوع وعالمة رفعه األلؾ ألنه مثنى ، وحذفت النون لإلضافة ،  ُر ا َأ  َأ  َأ 
. وهو مضاؾ ، والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه 

. خبر كان منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى  ِع  ْن  َأ مِع  ْن مُر 

يُر الْنخَألِعيقَأةِع  َأ  ُرخْنشَأى  َـأوَأا ِع ُراُر   يُر الْنخُرلْنيِع  َأالْن َأرَأمُر اَأهْن نَأب ِع حُرسْن  َأزِع نُريُر اثْـن

 اإلعــــراب الكلمة

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، والهاء ضمٌر متصل  َأزِع نُريُر 
. نصب مفعول به  مبنً فً محل

. فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلؾ ألنه ملحق بالمثنى اثْـننَأب ِع 

يُر   . بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، وهو مضاؾ حُرسْن

مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة الْنخُرلْنيِع 

 َأالْن َأرَأمُر 
 الواو حرؾ عطؾ ، الكرم اسم معطوؾ على حسن مرفوع وعالمة رفعه

. الضمة الظاهرة 

:  تدريب 
: هات المثنى من األسماء اآلتٌة ـ  ٔ

"    ـ ابعٍص ـ خضراا    عبا  ص ب ـ هي  ـ عظمى ـ مي"  
: ـ أعرب اآلٌتٌن الكرٌمتٌن إعرابا كامال  ٕ

   ٕٖ/القصص "فذانك  رهبنب  مي   ك " 

 ٓٙ/البقرة "فبن جر  مني اثنتب عشر  عينب " 
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مجغ ادلزكش انسامل مجغ ادلزكش انسامل 
 

: مثلظ األ
  (أ  )     :قاؿ تعالى     

  مْن  ُر  ْن  َأ  َأ  َأ   َأ  ْن  ا  َأ  ُر اِع صْن  َأ  َأ   ٌع  َأ  ْن  ِع    َأ  ُر مِع  ْن مُر ااْن ا مَأ  َّش  ِع   الحجرات/َُ 
  ا  يَأ  ِع   يَأ  ِع ااِع  َأ  ا ُر  َأ  ْن ا ا َأ  َأ  ِع  ْن  َأ   ْن   مِع  ِع  ْن  َأ  ا ٍص  َّش  ا  َأ ااُر ا  َأ مَأ  ِع  ااُر  مُر  ُر ا َأ  َأ  َأ  َأ المائدة/ٖٓ 
  يَأ مِع اِع  ْن مُر ااْن   َأ   مِع  ِع  َّش  ِع  ااَأ  َأ  َأ  اًا  ااِع صَأ  اَأ مِع عَأ  َأ    ااِع اَأ ا  ِع عَأ  َأ   ْن مَّش مِع   ًا  ْن  َأ   ُر  َأ  ْن  َأ   ْن مَأ  َأ   فصمت/ّّ 

  ( ب )         
  ا  َأ  ْن اليُّي  ا ِع  َأ  َأ ااْن   ُر  يَأ  ِع    َأ  ُر  َأ ااْن  َأ  ااُر مَأ ااْن الكهؼ/ْٔ 
  ا  َأ ا ِع  يَأ مِع اِع   ًا  ُر  َأ   يَأ عِع  ْن  َأ   ُر مَأ  ْن    َأ   َأ مُر  ا َأ  َأ ا ْن  َأ األعراؼ/ُٓٓ 
  مَأةًا  َأمَأب  َأ ْن  َُٕ/األنبياء  لِعلْنيَأبلَأمِعييَأ اَألْننَأب َأ  ِع َّش  َأحْن
 

:  يضاحاإل
 
،  يفى دً اؿً خى ،  كفى في ـً ؤٍ ـي اؿٍ  ) (أ  )تأمؿ الكممات التي تحتها خط في أمثمة المجمكعة  
تجدها جمكعا تنتهي بكاك كنكف أك ياء كنكف كهي جمكع ألسماء يدؿ كؿ  (يفى ـً ؿً ٍس ـي اؿٍ 

.  كؿ منها جمع مذكر سالما منها عمى مذكر عاقؿ كيسمى 
جاءت مبتدأ مرفكع كعالمة رفعه الكاك  ( كفى في ـً ؤٍ ـي اؿٍ  )كفي المثاؿ األكؿ نجد كممة  

نيابة عف الضمة ألنها جمع مذكر سالـ ، أما في المثاؿ الثاني فقد جاءت كممة 
لـ ، حاال منصكبة كعالمة نصبها الياء نيابة عف الفتحة ألنها جمع مذكر سا (يفى دً اؿً خى )

كعالمة " مف " اسما مجركرا بحرؼ الجر  (يفى ـً ؿً ٍس ـي اؿٍ )كفي المثاؿ الثالث جاءت كممة 
. جرها الياء نيابة عف الكسرة ألنها جمع مذكر سالـ 

كالنكف في نهاية كؿ جمع مذكر سالـ عكض عف التنكيف في االسـ المفرد ،  
" . راية اإلسالـ حاممك " ، " قارئك القرآف " كلذلؾ تحذؼ عند اإلضافة نحك 
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هذا  ( يفى ٍبعً سى ،  يفى فً سً ،  كفى في بى اؿٍ  )الكممات  (ج  )ػ الحظ في أمثمة المجمكعة  ِ
الكممات جمعت جمع مذكر سالما ، لكنها ليست ألسماء أعالـ كال صفات لعاقؿ إنما 

 )كما في كممة ع ؼممحقات بجمع المذكر السالـ  كتعرب إعرابه بالكاك في حالة الر
 ( يفى عً بٍ سى  )فهي اسـ معطكؼ مرفكع ، كبالياء في حالة النصب كما في كممة  (البنكف 

فهي اسـ مجركر  ( يفى ـً اؿى عى ؿٍ ؿً  )كما في كممة أيضا كبالياء ،  ألنها مفعكؿ به منصكب
. بحرؼ الجر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخالصظ 
هك ما دؿ عمى أكثر مف اثنيف بزيادة كاك كنكف أك ياء كنكف عمى : ػ جمع المذكر السالـ  ُ

. مفردا 
اء ، كالنكف عكض  ػ عالمة رفع جمع المذكر السالـ الكاك ، كعالمة نصبه كجرا الي ِ

. عف التنكيف في االسـ المفرد       
. ػ تحذؼ نكف جمع المذكر السالـ عند اإلضافة  ّ
أكلك ػ أهمكف ػ بنكف ػ سنكف  : " ػ يمحؽ بجمع المذكر السالـ في إعرابه ألفاظ مثؿ  ْ

" . ػ عالمكف ػ أرضكف ػ مئكف ػ ذكك ػ ألفاظ العقكد مف عشريف إلى تسعيف 
. هذا الممحقات بالكاك رفعا ، كالياء نصبا كجرا كتعرب      
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مجغ ادلُقىص وادلقظىس مجغ يزكش سادلا مجغ ادلُقىص وادلقظىس مجغ يزكش سادلا 
: األمثلظ 
 :      قاؿ تعالى 
  َأ اعُر  َأ  مْن  ِع  ِع  ْن عَأ  َأ  مْن  ِع ا ِع ا َأ مَأ  َأ  مْن  ُر   يَأ  ِع ااَّش  َأ     مؤمنكفاؿ/ٖ 
  زَأنُروا  َأ  ا  َأ  ُر  ِع  َأ   َأ  َأ مِعنِعييَأ   َأ  ْن اَأ عْن ا َأ  مُر  ُر  ْن  َأ  َأ  َأحْن  ُّٗ/آؿ عمراف    ِع ْن كُرنْنتُر ْن مُرؤْن
  ا ِع  َأ  ْن ا َأ   َأ  ْن  َأ  َأ صْن مُر ااْن   َأ مِع ا اَأ  َأ  َأ  ْن عِع  مْن  ُر  َّش  ِع  َأ    ص/ْٕ 

:  يضاحاإل
كهي اسـ منقكص  ( مراعاؿ )في المثاؿ األكؿ مفردها  ( كفى اعي رى  )الحظ أف كممة 

المحامكف،الساعكف : آخرا عند الجمع كأضيفت عالمة الجمع ، كمثمه  حذفت الياء مف
 .
كهي اسـ مقصكر حذفت ألفه  (األعمى  )في المثاؿ الثاني مفردها  ( فى كٍ ؿى عٍ األى  )ككممة  

مة الجمع مفتكحا لمداللة عمى األلؼ عند الجمع مع بقاء الحرؼ الذم يسبؽ عال
.  في المثاؿ الثالث  ( فى مٍ ؼى طى ٍص ـي اؿٍ  ): المحذكفة  كمثمه 

 
 
 
 
 
 
 

: فوائد 
: تبع في تثنيته كما يأتي اعند جمع االسـ الممدكد جمع مذكر سالما يتبع فيه ما 

 (... قرٌاؤكف  )ػ تبقى الهمزة إذا كانت أصمية ، مثؿ  ُ
 (...زكرياككف ) عمـ مذكرإذا سمي به " زكرياء"ا إذا كانت زائدة لمتأنيث ، مثؿ ػ تقمب الهمزة كاك ِ
 (بٌناؤكف ، بٌناككف  )ػ يجكز إبقاء الهمزة أك قمبها كاكا إذا كانت منقمبة عف أصؿ ، مثؿ  ّ

: الخالصظ 
: أكال ػ االسـ المنقكص 

. ػ عند جمع المنقكص جمع مذكر سالما تحذؼ ياؤا ، ثـ تضاؼ عالمة الجمع 
: ثانيا ػ االسـ المقصكر 

ػ عند جمع المقصكر جمع مذكر سالما تحذؼ ألفه ، كتبقى الفتحة عمى الحرؼ الذم 
. ؼ عالمة الجمع قبمه ثـ تضا
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 :نماذج إعراب 

زَأنُروا  َأ َأنْـنتُر ُر ا َأعْنلَأوْن َأ  : قبا  يبلى   ُّٗ/آؿ عمراف   َأ َأ  َأهِعنُروا  َأ َأ  َأحْن

اإلعــــراب الكلمة 

    هنوا 
فعال مضارع مجزـك بال الناهية كعالمة : الكاك حرؼ عطؼ ، ال ناهية جازمة ، تهنكا 

جزمه حذؼ النكف ألنه مف األفعاؿ الخمسة ، كاك الجماعة ضمير متصؿ مبني عمى 
. السككف في محؿ رفع فاعؿ 

. مثؿ ما قبمه     حزنوا 

ضمير منفصؿ مبني عمى السككف كحرؾ بالضـ اللتقاء : ؿ ، أنتـ الكاك كاك الحا  نت   
.  الساكنيف في محؿ رفع مبتدأ

" أنتـ األعمكف"خبر مرفكع كعالمة رفعه الكاك ألنه جمع مذكر سالـ ، كالجممة االسمية ا علو  
. في محؿ نصب حاؿ 

 ُٗ/الرعد  ا ِع  َأ اْن   ا َأ  اُر  ُر   ُر  َّش  َأ  َأ ا  َأ مَأ  َّش  ِع  : قبا  يبلى 

اإلعــــراب الكلمة 

. كافة كمكفكفة ا مَأ  َّش  ِع 

. فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة  ُر  َّش  َأ  َأ  َأ 

. فاعؿ مرفكع كعالمة رفعه الكاك ألنه ممحؽ بجمع المذكر السالـ ، كهك مضاؼ    اُر  ُر 

. مضاؼ إليه مجركر كعالمة جرا الكسرة ا ِع  َأ اْن ا َأ 

:  تدريب 
: كر السالم فٌما ٌأتً ، ثم وظفه فً جملة من إنشائك ـ حدد جمع المذ ٔ
شٌاطٌن ـ كادحون ـ مٌادٌن ـ ملٌون ـ قوانٌن ـ ٌصلحون  
: أعرب ما تحته خط فٌما ٌأتً إعرابا كامال ـ  ٕ

   ٕ/الفاتحة " العالمٌنالحمد هلل رب " 
 ٕٔ/الحدٌد "ٌوم ترى المؤمنٌن والمؤمنات ٌسعى نورهم بٌن أٌدٌهم " 

ساعٍد ، مهتدي ، مصطفى : الكلمات اآلتٌة جمع مذكر سالما  ـ اجمع ٖ
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مجغ ادلؤَث انسامل مجغ ادلؤَث انسامل 
 

: األمثلظ 
 ( أ )

.   ِع  َأ  ْن الزَّش  اَأ  ْن  َأ  ا ُر ا َأ  َأ  َأ ااْن   ِع مَأ  َّش  َأ ـ  1
.   ِع  َأ  ْن الزَّش  فَـأوْن َأ  ا ِع ا َأ  َأ  َأ ااْن   ُر  ْن ااَأ ـ  َأ  2
.   ِع  َأ  ْن   الزَّش اَأ عَأ   َأ  ِع  َأ  ا ِع ا َأ  َأ  َأ ااْن   اَأ  ِع   ُر  ْن  َأ ـ  َأ  3

 ( ب )
.   ِع اَأ  ْن  َأ   ااْن  ِع   َأ  ْن ا َأ  َأ  ا ُر  َأ  َأ  ُر ااْن  ـ 1
.   ِع اَأ  ْن  َأ   ااْن  ِع   َأ  ْن ا َأ  َأ  َأ   ا ُر  َأ الرّر ـ  2
.  ا َأ  َأ  ْن ااِع   ُر عِع  ْن  ُر   ُر  َأ  َأ  َأ ااْن  ا ُر  َأ  َأ  ْن الذِّز ـ  3

 ( ج )
.  انبًا مَأ  َأ   ُر  َأ  ْن  َأ   ُر  يَأ  ِع  َأ ااْن  ا ُر ااَأ  َأ  ْن ااِع ـ  1
.  عِع مَأ  َأ  ْن مُر ااْن  ِع   ُر  َأ  ْن  َأ  ا ِع ا َأ  َأ  ْن اللَّش  ا ُر مَأ  ْن  ِع ـ ا ْن  2
.  ا ِع صَأ  ِع  ْن ا ِع  ا ِع  َأ  ِع   ا ْن  ِع  مُر  ِع  ْن  ُر   ُر  َّش ا ِع  َأ التِّز   ُر اُر ا َأ  َأ  ِع ااْن ـ  3

:  يضاحاإل
تأمؿ الكممات التي كضع تحتها خط في األمثمة السابقة تجدها كمها منتهية بألؼ كتاء   

. كتدؿ عمى أكثر مف اثنتيف ، كمثؿ هذا الكممات تسمى جمع مؤنث سالما 
في المثاؿ األكؿ كقعت فاعال مرفكعا  ( اتاشى رى ؼى  )تجد كممة  (أ  )تأمؿ أمثمة المجمكعة  

كعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، أما في المثاؿ الثاني فقد كقعت مفعكال به منصكبا كعالمة 
نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ألنه جمع مؤنث سالـ ، كفي المثاؿ الثالث كقعت اسما 

الجر الكسرة الظاهرة  أم أف جمع المؤنث  مجركرا ػ ألنها سبقت بحرؼ جر ػ كعالمة
. السالـ ينصب بالكسرة نيابة عف الفتحة التي هي عالمة النصب األصمية 
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 ( اتي مى رى ؾٍ ذٍّ اؿ،  اتي كى ضى رٌ اؿ،  اتي مى دى قي اؿٍ  )تجد الكممات  (ب  )تأمؿ أمثمة المجمكعة 
مع هذا كهذا أسماء مقصكرة ، كعند ج (هدل ، رضا ، ذكرل  )كهي جمكع لممفردات 

المفردات ينظر إلى األلؼ المقصكرة في آخرها مف حيث ترتيبها ، فإذا كانت األلؼ ثالثة 
 (اتي كى رضى ،  اتي مى دى قي )فيصبح جمعها  (الياء أك الكاك)ردت إلى أصمها  (هدل ، رضا  )مثؿ 

. فاأللؼ في الكممة األكلى منقمبة عف ياء ، كالثانية عف كاك 
فألفها زائدة عف ثالثة أحرؼ كمف ثـ  (ذكرل  )مفردها ك ( اتي مى رى ؾٍ ذً  )أما كممة 
كذلؾ إذا كانت األلؼ خامسة أك  ، إلحاؽ عالمة جمع المؤنث السالـ يجب قمبها ياء قبؿ

. سادسة 
ألنها جمع ال مفرد له "  تي كالى أي : " يمحؽ بجمع المؤنث السالـ عدة كممات مثؿ 

. م بالجمع كهك مفرد ككؿ ما سـ" اتي امى فى عً ،  اتي ؼى رى عى "مف لفظه ، ك
كهي  ( اتي امى فى بً اؿٍ ،  اتً اكى رى حٍ صَّش اؿ،  اتي اءى شى فٍ اإلً  )نجد الكممات  (ج  )كفي أمثمة المجمكعة 

. تبع في تثنيتها اأسماء ممدكدة ، كيتبع في جمعها جمع مؤنث سالما ما 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

: الخالصظ 
. هك ما دؿ عمى أكثر مف اثنتيف بزيادة ألؼ كتاء عمى مفردا : ػ جمع المؤنث السالـ  ُ
ػ عالمة رفع جمع المؤنث السالـ الضمة ، كعالمة نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ،   ِ

. كعالمة جرا الكسرة       
أكالت ػ عرفات ػ عنايات  : " ، منها ػ يمحؽ بجمع المؤنث السالـ في إعرابه كممات  ّ

.... "  ػ أذرعات       
: ػ جمع االسـ المقصكر جمع مؤنث سالما  ْ
 . (ياء أك كاك  )إذا كانت ألؼ المقصكر ثالثة فإنها ترد إلى أصمها  (أ  
. إذا كانت ألؼ المقصكر رابعة فأكثر تقمب ياء  (ب  
: ػ جمع االسـ الممدكد جمع مؤنث سالما  ٓ
 (... إنشاءات  )ػ تبقى الهمزة إذا كانت أصمية ، مثؿ  ُ
 (... خضراكات ػ حسناكات  )ػ تقمب الهمزة كاكا إذا كانت زائدة لمتأنيث ، مثؿ  ِ
بناءات ، بناكات ػ  )ػ يجكز إبقاء الهمزة أك قمبها كاكا إذا كانت منقمبة عف أصؿ ، مثؿ  ّ

 (..... سماءات ، سماكات 
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: نماذج إعراب 
هِعبْنيَأ السَّشيِّزئَأب ِع  : قبا  يبلى   ُُْ/هكد    َّش الْنحَأسَأنَأب ِع  ُرذْن

 

 ٕ/يكسؼ   يَأ اِع ااِع للَّش اِع  ا ٌع  َأ آَأ   ِع  ِع  َأ  ْن  ِع  َأ   َأ   ُر    ُر  ِع  ا َأ  َأ   ْن  َأ اَأ  : قبا  يبلى 

اإلعــــراب الكلمة 

. لمحذكؼ ، قد حرؼ تحقيؽ الالـ جكب القسـ ا ْن  َأ اَأ 

. فعؿ ماض ناسخ مبني عمى الفتح ا َأ  َأ 

اسـ مجركر بفي كعالمة جرا الفتحة نيابة عف الكسرة ألنه : في حرؼ جر ، يكسؼ  َأ   ُر    ُر  ِع 
. ممنكع مف الصرؼ ، كشبه الجممة في محؿ نصب خبر كاف مقدـ 

 ِع  ِع  َأ  ْن  ِع  َأ 
عالمة جرا الكسرة الظاهرة ، كهك اسـ معطكؼ مجركر ك: الكاك حرؼ عطؼ ، إخكته 

. مضاؼ ، كالهاء ضمير متصؿ مبني عمى الكسر في محؿ جر مضاؼ إليه 
. اسـ كاف مؤخر مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة ألنه جمع مؤنث سالـ ا ٌع آ َأ 

 يَأ اِع ااِع للَّش اِع 
كر اسـ مجركر بحرؼ الجر كعالمة جرا الياء ألنه جمع مذ: الالـ حرؼ جر ، السائميف 

" . آيات"في محؿ رفع نعت لػ رسالـ ، كشبه الجممة مف الجار كالمجرك

:  تدريب 
. جمع مؤنث سالم فً البٌتٌن اآلتٌٌن وأعربه إعرابا كامال كل حدد ـ  ٔ

كأن الكائـنات لـنا أعادي بالدي من أنادي لست أدري  
ولٌس لنا سوى شوك القتاد فهذي األرض جـنات لقوم  

.  سماء ، هدى ، عصا ، صحراء إنشاء :جمع مؤنث سالما ـ اجمع ما ٌأتً  ٕ

اإلعــــراب الكلمة 

. حرؼ تككيد كنصب  ِع َّش 

. اسـ إف منصكب كعالمة نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ألنه جمع مؤنث سالـ حَأسَأنَأب ِع ااْن 

هِعبْنيَأ   ُرذْن
فعؿ مضارع مبني عمى السككف التصاله بنكف النسكة ، كنكف النسكة ضمير متصؿ 

. مبني عمى الفتح في محؿ رفع فاعؿ 

نه جمع مؤنث سالـ كجممة مفعكؿ به منصكب كعالمة نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ألالسيئب  
. في محؿ رفع خبر إف " يذهبف السيئات"
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األمساء اخلًسح األمساء اخلًسح 
: األمثلظ 

  (أ  )        
  َأ اعَأ    َأ   يَأ  ِع ا ِع اليَّش  اِع ااِع  َأ  َأ   ْن مِع   ُر  َأ  َأ  َأ    َأ   ِع  َأ صْن ا َأ   يِع  ِع  َأ   ِع  يَأ  ِع  َأ   ْن عَأ   َأ  ِع  ْن  َأ اِع   ٌع ااِع  َأ   َأ  َأ  َأ 

    ِع  ُّي  َأ التَّش  ِع  مْن  ُر  َأ  َّش  َأ  َأ   ِع مِّز عَأ   مُر  َأ  مْن  ِع  ِع ا َأ  َأ    ِع  ِع  ا َأ  َأ    َأ  ااُر  َأ  َأ   َأ اَأ  ْن  َأ    َأ   ِع  َأ  َأ ااْن  َأ   ِع امَأ  َأ  ِع ا  ْن  ِع   اٌع اُر مْن مَأ   اُر  ُر  َأ 
 .  ِع  ُّي  َأ التَّش  ِع   رٌع  ِع  َأ  اِع اصِع  َأ  َأ مُر ااْن   ِع  ْن  ُر ااْن  ا َأ   َّش  َأ  مْن  ُر اَأ   َّش  َأ  َأ  َأ 

  ( ب )        
.    ٌع  ْن عَأ  اٌع  ْن  َأ  مْن  ِع ااِع  َأ  ْن    َأ اَأ عَأ  ااِع  َأ  َأ اِع ـ  1
.   اِع   ُر  ْن  َأ ااْن   يِع ا  ِع مَأ    ِع  ِع   صِع  ُر    ِع  َأ  ااَأ ا َأ ـ مَأ  2
.   رَأ  ِع  ْن التَّش   ُّي  ِع  َأ  ْن  َأ   ٌع  َأ ا  َأ ـ  َأ  3
:  يضاحاإل

 ذك،  حـ،  أب،  فك،  أخ )هي  (أ  )األسماء التي تحتها خط في الفقرة السابقة 
الكاك مثؿ  اكلها عالمات إعراب خاصة ، فنجد عالمة رفعه (األسماء الخمسة  )تسمى  (
نهما مرفكع كعالمة رفعه الكاك نيابة عف الضمة ، فاألكؿ مبتدأ ، فكؿ ـ ( حمك،  فكا): 

. كالثاني اسـ كاف 
كهي منصكبة ألنها مفعكؿ به ،  ( أباا )ثـ نجد عالمة نصبها األلؼ كما في 

. ألنها اسـ أف  ( ذا )كعالمة النصب األلؼ نيابة عف الفتحة ، ككذا 
فهي مضاؼ إليه مجركر  ( يهأخ )كأخيرا نالحظ أف عالمة جرها الياء كما في 

. كعالمة جرا الياء نيابة عف الكسرة 
 (ليست مثنى أك جمعا)إذا أمعنت النظر في هذا األسماء الخمسة كجدتها مفردة 

مضافة إلى غير ياء المتكمـ ، كهذاف الشرطاف الزماف إلعراب هذا األسماء بالحركؼ 
 .نيابة عف الحركات 
تجد أنها مف األسماء   (ب  )في أمثمة  كضع تحتها خط تياؿ اتتأمؿ الكمـ

أعربت  ( اآلباء )الخمسة ، لكنها فقدت شرطا مف شرطي إعرابها بالحركؼ ، فكممة 
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كعالمة جرها الكسرة الظاهرة كلـ  (الالـ  )بحركة ظاهرة فهي اسـ مجركر بحرؼ الجر 
ة مقدرة فأعربت بحرؾ ( أخي )تعرب بالحركؼ ألنها كردت في صيغة الجمع ، أما كممة 

مرفكع كعالمة رفعه الضمة المقدرة عمى ما قبؿ اسـ مازاؿ عمى ما قبؿ ياء المتكمـ فهي 
خبر المبتدأ مرفكع كعالمة  ( أب )ياء المتكمـ ألنها أضيفت إلى ياء المتكمـ ، ككممة 

. رفعه الضمة الظاهرة عمى آخرا ، كلـ تعرب بالحركؼ ألنها غير مضافة 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

:  فوائد 
أبكؾ ذك ): مثؿ  (صاحب)مف األسماء الخمسة ال تضاؼ إال إلى اسـ ظاهر كتككف بمعنى  (ذك)ػ  ُ

لممذكر ،  (ذكا ػ ذىكىمٍ  )(ذك)، كتثنية  (هي ذات خمؽ حسف)نقكؿ  (ذات )(ذك)، كمؤنث  (خمؽ كريـ
 . (لممؤنث (ذكات)لممذكر ، ك (ذكك )(ذك)لممؤنث ، كجمع  (ذىكاتا ػ ذىكاتىيٍ )ك
نى فـ ، كال تعرب إعراب األسماء الخمسة إال إذا كانت غير متصمة بالميـ ، فإذا بمع (فك)ػ  ِ

. اتصمت بالميـ تعرب بالحركات األصمية 
. نصبا كجرا ، كجمعه آباء  (أبكيف)رفعا ك (أبكاف)بفتح الباء ، كتثنيته  (أبك)أصمها  (أب)ػ  ّ
إخكة )نصبا كجرا ، كجمعه  (أخكيف)أخكاف رفعا ، ك)بفتح الخاء ، كتثنيته  (أخك)أصمها  (أخ)  

خكاف نصبا كجرا ، كجمعه  (حمكيف)رفعا ك (حمكاف)بفتح الميـ ، كتثنيته  (حمك)أصمها  (حـ . )(كا 
. ـ أبك الزكج ، كالحماة أـ الزكج ح، كاؿ (أحماء)

 
: نماذج إعراب 

: الخالصظ 
. أب ، أخ ، حـ ، فك ، ذك  : ػ األسماء الخمسة هي  ُ
. ػ عالمة رفع األسماء الخمسة الكاك ، كعالمة نصبها األلؼ ، كعالمة جرها الياء  ِ
: ػ شركط إعراب األسماء الخمسة بالحركؼ أف تككف  ّ
. مضافة إلى غير ياء المتكمـ  (بمفردة   (أ    
ذا كانت مفردة ػ إذا كانت األ ْ سماء الخمسة مفرد غير مضافة أعربت بحركات ظاهرة ، كا 

. مضافة إلى ياء المتكمـ أعربت بحركات مقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ 
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ييِع  : قبا  يبلى    َّ/المائدة  فَأطَأوَّشعَأتْن لَأيُر نَـأ ْنسُريُر قَـأتْنيَأ  َأخِع

اإلعــــراب ة الكلم

الفاء حرؾ استئناؾ ، طوعت فعل ماض مبنً على الفتح ، والتاء تاء التأنٌث الساكنة  ْن عَأ  َّش  َأ  َأ 
 .

الالم حرؾ جر ، الهاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل جر اسم مجرور بحرؾ  ُر اَأ 
. الجر 

، والهاء ضمٌر  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، ونفس مضاؾ ُر  ُر  ْن  َأ 
. متصل مبنً على الضم فً محل جر باإلضافة 

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو مضاؾ اَأ  ْن  َأ 

 يِع  ِع  َأ 
مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه من األسماء الخمسة ، وأخً مضاؾ ، 

.. " طوعت " وجملة  والهاء ضمٌر متصل مبنً عل الكسر فً محل جر مضاؾ إلٌه ،
. معطوفة على ما قبلها 

عُرو َأ  : قبا  يبلى    ِٓ/القصص  قَأبلَأتْن  ِع َّش  َأ ِعي  َأيْن

اإلعــــراب الكلمة 

فعل ماض مبنً على الفتح ، والتاء تاء التأنٌث الساكنة ، والفاعل ضمٌر مستتر جوازا  ْن ااَأ  َأ 
. تقدٌره هً 

.  حرؾ توكٌد ونصب  َّش  ِع 

   ِع  َأ 
إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ٌاء المتكلم منع من أب اسم 

ظهورها اشتؽال المحل بحركة ٌاء المتكلم ، وأب مضاؾ ، وٌاء المتكلم ضمٌر متصل 
. مبنً على السكون فً محل جر باإلضافة 

  َأ عُر  ْن  َأ 
، والكاؾ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو ألنه معتل اآلخر 

ضمٌر متصل مبنً على الفتح فً محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمٌر مستتر جوازا 
فً " إن أبً ٌدعوك"فً محل رفع خبر إن ، وجملة " ٌدعوك " تقدٌره هو ، وجملة 

. محل نصب مقول القول 

:  تدريب 
 :أعرب كل اسم من األسماء الخمسة ورد فً األبٌات اآلتٌة ـ  ٔ

ه ـاتبـور تعـل األمـوال تك فً كعفو واؼفر ذنوبه  وخذ من أخٌك ال
وأي امرئ ٌنجو من العٌب صاحبه فإنـك لن تلـقى أخـاك مهـذبا  

وال عند صرؾ الدهر ٌزوّر جانبـه أخوك الذي ال ٌنقض النأي عهده  
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ادلًُىع يٍ انظشف ادلًُىع يٍ انظشف 
  (أ  )        :األمثلظ 
  َأ  ُر عْن  َأ  َأ   َأ  َأ  ْن  ِع  َأ   يَأ اعِع مَأ  ْن  ِع  َأ    َأ ااِع  َأ  ْن  ِع   اَأ ا  ِع  َأ  ْن  َأ  ْن  َأ  َأ    النساء/ُّٔ 
  يَأ مِع ااَأ عَأ اْن اِع    ًا  ُر  َأ  كبًا ا َأ  َأ مُر   َأ  َّش  َأ  ِع    ِع اَّش اَأ  ا ِع ليَّش اِع  عَأ  ِع  ُر   ٍص  ْن  َأ  اَأ  َّش  َأ   َّش  ِع   آؿ عمراف/ٗٔ 
  ًا  َأ آَأ   ُر مَّش  ُر  َأ  مَأ  َأ  ْن مَأ   َأ ا ا ْن  َأ اْن عَأ  َأ  َأ   المؤمنكف/َٓ 
  ُر مَأ  ْن  َأ   ُر مُر   ا ْن  ِع عْن  َأ   ْن مِع  َأأْن ِعي   اٍص  ُر  َأ  ِع   اًا  ِّز  َأ مُر  َأ   الصؼ/ٔ 
  هُري ًا لِعلنَّشب ِع    ُر آَأ  ْن  ُر ااْن   يِع  ِع  اَأ  ِع  ْن    ُر  ِع ااَّش  ا َأ  َأ مَأ  َأ   ُر  ْن  َأ البقرة/ُٖٓ 
.  ا ِع  َّش  َأ ااْن   ِع  ْن   َأ مَأ عُر   ِع  فَأ اِع  َأ ااْن   ِع  ْن   عَأ  ِع   ُر  َّش مِع  َأ  ْن ااِع  ا ُر   َأ  ُر  ُر ااْن  ا َّشسَأيَأتِع ـ 
.   َأ  ْن مَأ  َأ  ْن  َأ   ُر  يَأ  ِع مَأ   ِع  َّش  ِع مَأ  َأ ااْن   ِع  ُر مُر ااْن   ِع  َأ  ْن  َأ   ْن مِع ـ 

  ( ب )         
  َأ ْن  ُر ُّي هَأب ا َأ  ْن مِع   َأ  َأ  ْن  َأ  ِع  ا  ُّي  َأ  َأ   ٍص  َّش  ِع  َأ  ِع  مْن  تُر  ِّز ا  ُر  َأ  ِع  َأ   النساء/ٖٔ 
  فبًا  ِع  َأ  ا َأ  َأ  ْن  َأ   ِع مِع  ْن    َأ اَأ    ِع   َأ مُر  عَأ  َأ  َأ  َأ  طه/ٖٔ 
  اعَأ  َأ  ُر  َأ   َأ  َأ  ُر  َأ    َأ  ْن مَأ   ٍص  َأ  ِع  ْن    َأ  اِع  ُر   ًا  ُر  ُر   ِع  َأ اِع  َأ مَأ ااْن  اِع اعِع  َأ  فاطر/ُ 
  َأ  َأ  ُر  امٍص  َّش  َأ   ْن مِع   ٌع  َّش عِع  َأ   ٍص  َأ    َأ اَأ عَأ   ْن  َأ   ضبًا  ِع مَأ  مْن  ُر  ْن مِع  ا َأ  َأ   ْن مَأ  َأ   البقرة/ُْٖ 

  ( ج )         
  يَأ مِع اِع  ْن مُر اْن اِع    َأ  ْن  ُر  َأ   ًا مَأ  ْن  َأ  َأ    ًا  ُر  َأ  اٍص  ْن  َأ  اِّز  ُر اِع  انبًا  َأ  ْن  ِع  ا َأ  َأ  ِع ااْن   َأ  ْن اَأ ا عَأ  َأ اْن  َّش  َأ  َأ   النحؿ/ٖٗ 
  اٍص  ُر   ِع  ْن  َأ   ْن مِع  ااَأ  َأ  ْن  َأ   ْن  ُر  ْن  َأ   َأ  ِع  ْن  َأ    ِع   َأ  َأ  َأ   ْن اُر ا ْن   القصص/ِّ 
  رِع  ااِع  ِع   َأ مَأ آَأ   ْن مَأ  ااِع   َأ ا ِع  َأ مَأ   ُر مُر عْن ا  َأ مَأ  َّش  ِع مِع ا َأخِع  ُٖ/التكبة   َأالْنيـَأوْن
  َأحِع ْنظبًا   يَأ ا ِع صَأ مَأ  ِع ا  َأ  ْن اليُّي  ااَأ مَأ ا اللَّش  َأ  َّش  َأ  َأ  فصمت/ُِ 

:  يضاح اإل
تجد أنها أعالـ ، كأنها غير  (أ  )في أمثمة المجمكعة  تأمؿ األسماء التي كضع تحتها خط 

منكنة ، فهي ممنكعة مف الصرؼ لسببيف ؛ السبب األكؿ أنها جميعها أعالـ ، كالسبب 
:  الثاني مع العممية نجدا كما يأتي 

ـى ااً رى بٍ إً  )في المثاؿ األكؿ نجد األعالـ  . ، ككمها أعجمية  كبى ؽي عٍ مى ك ؽى حى ٍس إً ك يؿى اعً ـى ٍس إً ك ي
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 (ـى مى رٍ ـى )كهي عمـ مؤنث تأنيثا لفظيا ، ككممة  (ةى ؾَّش بى )في المثاليف الثاني كالثالث نجد كممة 
. مؤنثة تأنيثا حقيقيا ، كسكاء كاف العمـ مؤنثا تأنيثا لفظيا أك حقيقيا منع مف الصرؼ 

... يزيد،يشكر،أنكر ، : عمى كزف الفعؿ ، كمثمه  ( دي ـى حٍ أى  )في المثاؿ الرابع نجد العمـ 
.. شمالف،عناف، :كهك مزيد بألؼ كنكف ، كمثمه (افى ضى ـى رى )في المثاؿ الخامس نجد العمـ 
.. قزح،هبؿ،مضر ، :، كمثمه  (فيعىؿ)كهك عمى كزف  (رى ـى عي )في المثاؿ السادس نجد العمـ 
.. بعمبؾ ، جنديسابكر:مركبا تركيبا مزجيا ، كمثمه (تى كٍ ـى رى ٍض حى ) في المثاؿ السابع نجد العمـ

كالحظ أف األسماء التي كضع تحتها خط فيها أيضا  (ب  )انتقؿ إلى أمثمة المجمكعة  
: ممنكعة مف الصرؼ لسببيف ؛ أكلهما أنها صفات ، كالثاني كما يأتي 

الذم ال ينتهي مؤنثها بالتاء   (ؿ عى ؼٍ أى  )جاءت عمى كزف  ( فى سى حٍ أى  )في المثاؿ األكؿ الصفة 
.. أبيض ، أحمر ، : كمثمها 

منتهية بألؼ كنكف زائدتيف كمؤنثها ليس مختكما  ( افى بى ٍض غى  )م المثاؿ الثاني الصفة ؼ
.. جكعاف ، ظمآف ، : بالتاء أيضا ، كمثمها 

 (ؿعى ؼٍ ـى )في المثاؿ الثالث جاءت الصفة في صيغة األعداد مف الكاحد إلى العشرة عمى كزف 
.  ( اعى بى ري ،  ثى الى ثي  )ت كما في الكمما  (اؿعى ؼي )، أك  ( لفى ثٍ ـى  )كما في كممة 

. جمع أخرل  ( رى خى أي  )كهي لفظة  (ؿ عى ؼي  )في المثاؿ الرابع جاءت الصفة عمى كزف 
فنجد أف األسماء التي كردت فيها ممنكعة مف  (ج  )أما في أمثمة المجمكعة 

: الصرؼ قد منعت مف الصرؼ لسبب كاحد ، تأمؿ األمثمة كالحظ ما يأتي 
ذكرل : اسما مختكما بألؼ التأنيث المقصكرة ، كمثمه  ( لرى ٍش بي  )كممة في المثاؿ األكؿ نجد 

... ، حبمى ، دنيا ، جرحى ، قتمى ، 
كهي ألؼ في  اسما مختكما بألؼ التأنيث الممدكدة ( اءى ضى مٍ بى  )كفي المثاؿ الثاني نجد كممة 

كانت الهمزة  أما إذا.. صحراء ، كرماء ، : آخر الكممة بعدها همزة زائدة لمتأنيث ، مثؿ 
  .أصمية أك منقمبة فال تمنع الكممة مف الصرؼ 

أما المثاالف الثالث كالرابع  فقد كرد فيهما اسماف يدالف عمى جمع تكسير ينتهي أحدهما 
، كينتهي اآلخر بثالثة أحرؼ أكسطها ساكف بعد ألؼ  ( دى اجً سى ـى  )بحرفيف بعد ألؼ جمعه 

  . ابؽ ما سبؽ يمنع مف الصرؼ، كأم جمع تكسير يط (يحى ابً صى ـى )جمعه 
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ذا أمعنا النظر في كممة  " الباء"كجدناها اسما مجركرا بحرؼ الجر  ( يحى ابً صى ـى  )كا 
كعالمة جرها الفتحة بدال مف الكسرة ، كشرط جرها بالفتحة أف تككف غير معرفة بأؿ أك 

.  كهذا األمر ينطبؽ عمى جميع األسماء الممنكعة مف الصرؼ باإلضافة ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: فوائد 
هند ، دعد ، "التأنيث ككاف ساكف الكسط ثالثيا مثؿ ػ إذا كاف العمـ لمؤنث معنى كليست فيه عالمة  ُ

. فإنه يجكز صرفه كيجكز منعه مف الصرؼ " مصر
" . نكح ، لكط ، هكد " ػ إذا كاف العمـ األعجمي ثالثيا ساكف الكسط فيصرؼ مثؿ  ِ
. فال يمنع مف الصرؼ " بناء،سماء"،أك منقمبة عف أصمية "إنشاء"الممدكد أصمية ػ إذا كانت همزة االسـ  ّ

: الخالصظ 
  ، والمصروؾ من األسماء هو الذي ٌنون ، والممنوع من هو التنوٌن ـ الصرؾ  ٔ

. الصرؾ هو الذي ال ٌنون       
" : التنوٌن " ء التً تمنع من الصرؾ ـ من األسما ٕ

: أسماء تمنع من الصرؾ لسببٌن  (أ 
: العلم ومعه سبب آخر ؼٌر العلمٌة ـ  ٔ  

. ـ إذا كان أعجمٌا زائدا عن ثالثة أحرؾ 
. ـ إذا كان مؤنثا تأنٌثا لفظٌا أو معنوٌا  
. ـ إذا كان على وزن الفعل  
. ـ إذا كان مزٌدا ٌنتهً بألؾ ونون  

. ل عَ كان على وزن ؾُ ـ إذا 
. ـ إذا كان مركبا تركٌبا مزجٌا 

: سبب آخر  اومعه ـ الصفة ٕ  
. بشرط أال ٌكون مؤنثها بالتاء " لعَ ؾْ أَ "ـ إذا كانت على وزن 

مؤنثها بتاء التأنٌث   ٌنتهًـ إذا كانت منتهٌة بألؾ ونون زائدتٌن بشرط أال  
 . (العَ ؾُ )أو  (لعَ ؾْ مَ )ـ إذا صٌؽت من الواحد إلى العشرة على وزن  

" . أخرى"جمع " ر َ أُ " ـ إذا كانت لفظة 
:  واحد أسماء تمنع من الصرؾ لسبب ( ب

  صٌؽة منتهى الجموع ، وهً كل جمع تكسٌر ٌنتهً بألؾ بعدها حرفان ـ 
. وسطها ساكن أأو ثالثة أحرؾ    
. األسماء المنتهٌة بألؾ التأنٌث الممدودة ـ 

. التأنٌث المقصورة ـ األسماء المنتهٌة بألؾ 
  ـ تخالؾ األسماء الممنوعة من الصرؾ ؼٌرها من األسماء فً اإلعراب فً حالة  ٗ

. أوباإلضافة  (أل)الجر فقط ، فتجر بالفتحة بدال من الكسرة بشرط أال تكون معرفة ب  
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: نماذج إعراب 
  ٔٗ/آؿ عمراف   َأ  َّش  َأ    ِع  ِع اَّش اَأ  ا ِع ليَّش اِع  عَأ  ِع  ُر   ٍص  ْن  َأ  اَأ  َّش   َّش  َأ  : قبا  يبلى 

اإلعــــراب الكلمة 

. حرؾ توكٌد ونصب  َّش  ِع 

. الظاهرة على آخره ، وهو مضاؾ اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة اَأ  َّش  َأ 

. مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  ٍص  ْن  َأ 

اعل ضمٌر مستتر جوازا فعل ماض مبنً على الفتح ، وهو مبنً للمجهول ونائب الؾعَأ  ِع  ُر 
. تقدٌره هو ، والجملة فً محل جر نعت لبٌت 

. رؾ الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة الالم حرؾ جر ،الناس اسم مجرور بح  ا ِع ليَّش اِع 

، وهً الم مفتوحة تزحلقت من اسم إن إلى خبرها ، وهً للتوكٌد ،  الالم المزحلقة   ِع اَّش اَأ 
. اسم موصول مبنً على السكون فً محل رفع خبر إن : الذي 

 َأ  َّش  َأ  ِع 
سرة اسم مجرور بحرؾ الجر وعالمة جره الفتحة نٌابة عن الك: الباء حرؾ جر ، بكة 

ال محل له من " ببكة"ألنه ممنوع من الصرؾ للعلمٌة والتأنٌث ، وشبه الجملة 
. اإلعراب صلة الموصول 

  ُِ/فصمت   يَأ ا ِع صَأ مَأ ا  ِع  َأ  ْن اليُّي  ااَأ مَأ ا اللَّش  َأ  َّش  َأ  َأ  : قبا  يبلى 

اإلعــــراب الكلمة 

نا الفاعلٌن ، ونا فعل ماض مبنً على السكون التصاله ب: الواو حرؾ عطؾ ، زٌنا ا  َأ  َّش  َأ  َأ 
. الفاعلٌن ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل رفع فاعل 

. مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ااَأ مَأ اللَّش 

. منصوبة وعالمة نصبها الفتحة المقدرة ألنها اسم مقصور للسماء صفة ا  َأ  ْن اليًّد 

جر وعالمة جره الفتحة نٌابة عن الباء حرؾ جر ، مصابٌح اسم مجرور بحرؾ ال يَأ ا ِع صَأ مَأ  ِع 
. الكسرة ألنه ممنوع من الصرؾ 

:  تدريب 
: ممنوعا من الصرؾ ، وبٌن سبب منعه ، وإعرابه  اـ ضع فً كل فراغ مما ٌأتً اسم ٔ
. مترامٌة األطراؾ على ظهر الجمال ............ ـ كان العربً ٌقطع   
. جمٌلة فوجدتها من المدن ال........... زرت مدٌنة ـ   
. جمٌلة ..................... ـ زٌنت سقوؾ الجامع الكبٌر بـ  

. من أولً العزم من الرسل ........... ـ نبً هللا 
.  مجرورة بالكسرة مرة،وبالفتحة مرة أخرى فً جملتٌن من إنشائك (عقائد)ـ اجعل كلمة  ٕ
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    انُكشج وادلؼشفحانُكشج وادلؼشفح
: األمثلظ 

  (أ  )      
مصطفى الغالييني  كَألِع ِع   َأ  َأ  مَأيْننى   ِع   ُر  ْن مَأ ا ااْن مَأ   ِع  ْن  َأ  مْن اَأ        َأجُريٍص    َأ  ِع  ضَأيْن ٍص   اَأ عَأ   ُّي  َأ  َأ   َأ  َأ 

  ( ب )      
المتنبي     مُر مَأ صَأ   ِع ـ ِع   ْن ـمَأ   ا ِع مَأ اِع  َأ   ْن عَأ مَأ  ْن  َأ  َأ      ِع  َأ    َأ اَأ    ِع مَأ عْن ا َأ   َأ  َأ  َأ  الَّشذِع   َأنَأب
الباركدم   مِع اَأ  َأ ااْن   اَأ  ِع    ٌع  ُر  ْن مَأ   ِع  ْن اليَّش    ِع  مُر اْن عِع اْن ا َأ مِع   مَأ ا ُر   ُر  َأ  ْن  َأ    َأ  ْن  َأ  مِع اْن عِع ااْن   ِع  َّش  ُر  ِع 
الفرزدؽ مُر  اَأ عَأ ااْن   ُر ااِع اللّر   ُّي  ِع ـالتَّش   ُّي  ِع ـا اليَّش  َأ  َأ مُر    ِع اِّز  ُر  ااِع  ا ِع ـ َأ عِع   ِع  ْن  َأ   ُر ا ْن  ا َأ  َأ 

قْنلِع اللِّزوَأ  قِع َأب نَأبِعكْن مِعيْن  ِعكَأرَأ  حَأبِعييٍص  َأمَأنْنزِعاِع   مَأيِع  اليَّشخُرواِع  َـأيْنيَأ   ِعسِع امرؤ القيس      فَأحَأوْن
لَأةَأ  َأب  َأا َأ  ـوَأااِع  َأ َألَّشـمِعي    عَأبـْن لَأةَأ  ِعبلْنجَأ ـلَأمِعي   َأعِعمِعي صَأبَأبحبًا  َأا َأ عَأبـْن عنترة   َأااْن

:  يضاح اإل
،  نىعٍ ـى ،  ؿو جي رى ،  ـو مٍ ضى )كهي عمى التكالي  (أ)الكممات التي كضع تحتها خط في المثاؿ  
ال تدؿ عمى نكع محدد معيف مف الضيـ  (ـو مٍ ضى )أسماء ال تدؿ عمى معيف ، فكممة  (ـً ؿً ؾى 

لـ تحدد رجال بعينه  ( ؿو جي رى  )إنما تطمؽ عمى كؿ ما ينتمي إلى هذا المعنى ، كذلؾ كممة 
نما أم رجؿ يقبؿ الضيـ ، كمثؿ ذلؾ في  كهذا النكع مف األسماء يطمؽ  . (ـً ؿً ؾى ،  نىعٍ ـى )كا 

. لى مسمى شائع في جنسه تدؿ عمى معيف ، إنما تدؿ ع الألنها أسماء " نكرة"عميه 
الضيـ ، الرجؿ ، المعنى ، )فيمكف أف نقكؿ  (أؿ)كاالسـ النكرة يتميز بأنه يقبؿ دخكؿ 

.  (الكمـ
: كهي عمى التتابع  (ب  )الكممات التي تحتها خط في المجمكعة  

. اسـ مكصكؿ  ( مذً اؿَّش  )ضمير ،  ( افى أى  ): في البيت األكؿ 
 . (أؿ  )دخمت عميه  ( رً قٍ الدَّش  )إلى معرفة ، ك  ةمضاؼ (  ةً كَّش ؽي  ): في البيت الثاني 
. اسـ إشارة  ( هذا ): في البيت الثالث 

 ( ؿً ـى كٍ حى ،  كؿً خي الدَّش ،  لكى الؿٍّ  طً ؽٍ سً  )في البيتيف الرابع كالخامس أسماء دالة عمى عمـ ؛ 
. اسـ إنساف  ( ةى ؿى بٍ عى  )أسماء أماكف ، 
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. معركؼ ، لذلؾ فهي أسماء معرفة كؿ ما سبؽ أسماء دالة عمى معيف  
 
 
 
 

  
  
  
  

فوائد 
اء ، كما كسيتـ تفصيؿ القكؿ فيه بباب الند" المعرؼ بالنداء " هناؾ نكع آخر مف المعارؼ ػ  ُ

. سيتـ تفصيؿ الكالـ عف المعرؼ باإلضافة في باب اإلضافة 
:  ػ ينقسـ االسـ العمـ مف حيث لفظه إلى قسميف  ِ
" . أحمد ، الككيت " مف كممة كاحدة عمـ مفرد ، كيتككف *   
" . عبد الرحمف ، أبك بكر " عمـ مركب ، كيتككف مف كممتيف فأكثر *   
: ػ يككف عمـ األشخاص عمى ثالثة أنكاع  ّ
" . خالد ، هدل " ما كضع لمداللة عمى شخص : االسـ  (أ   
. أبك بكر ، أـ المؤمنيف " اسـ عمـ يسبؽ بأب أك أـ : الكنية  (ب  
" . الجاحظ ، الفاركؽ " كهك ما يشعر بمدح أك ذـ : المقب  (ج  

  
  

  
  

: الخالصظ 
: االسـ مف حيث التعييف نكعاف 

. عميها  (أؿ  )كهي ما تدؿ عمى شيء غير معيف ، كتقبؿ دخكؿ : ػ نكرة  ُ
. كهي ما تدؿ عمى شيء معيف معمـك : ػ معرفة  ِ
ة ، المعرؼ بأؿ ، الضمائر ، أسماء اإلشارة ، األسماء المكصكؿ: ػ مف أنكاع المعرفة  ّ

.  المضاؼ إلى معرفة ، العمـ 
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أمساء اإلشاسج أمساء اإلشاسج 
: األمثلظ 

  نبًا مِع آَأ   اًا اَأ  َأ  ا َأ  َأ  اْن عَأ ا ْن   ِّز  َأ    ُر ااِع  َأ  ْن  ِع  ااَأ  َأ   ْن  ِع  َأ  البقرة/ُِٔ 
  يَأ مِع ااِع اللَّش   َأ ا مِع   َأ  ُر  َأ  َأ   َأ  َأ  َأ اللَّش   ِع  ِع  َأ ا  َأ  َأ  ْن  َأ   َأ  َأ   األعراؼ/ُٗ 
  مْن  ِع  ِّز    َأ  ا  ِع مُر صَأ  َأ ا ْن  ا ِع مَأ صْن  َأ  ا ِع  َأ  َأ  الحج/ُٗ 
  ِع  ْن ا َأ  َأ   َّش  َأ  َأ   ا ْن  َأ  ْن  ِع   َأ  َأ  ِع  ْن  ُر   ْن  َأ   يُر  ِع    ُر  ِّز  ِع  ااَأ  َأ   القصص/ِٕ 
  َأ مُر  ِع  ْن مُر  مٌع  ْن  َأ  اِع  َأ  ُر  َأ   َّش  َأ   ُر  َّش ا  َأ عَأ  َأ  َأ    الدخاف/ِِ 
  مْن  ُر اَأ   ُر  َأ  ْن  َأ   َّش    ُر ا ِع  َأ  َأ  اِع  َأ  ُر  َأ  مِع  ْن ا  َأ  َأ  ااَأ  َأ  هكد/ٕٖ 
  ٌع مِع  َأ  ا َأ  ُر  َأ  مَأ  ْن  َأ ااْن   ُر اَأ   َأ  ْن اَأ  َأ    الحاقة/ّٓ 

:  يضاح اإل
في األمثمة السابقة أسماء كضع تحتها خط يشار بها إلى معيف تسمى أسماء  

تشير إلى  ( اذى قى  )اإلشارة ، كهي مف المعارؼ لداللتها عمى معيف ؛ في المثاؿ األكؿ نجد 
تشير إلى المفردة المؤنثة  ( قً ذً قى  )اني نجد ، كفي المثاؿ الث" ذلؾ"مفرد مذكر كمثمها 

لممثنى المذكر ، كفي المثاؿ الرابع  ( افً ذى قى  )، كفي المثاؿ الثالث نجد " هذم ، تمؾ"كمثمها 
تشير  (ءً الى ؤي قى )ير لممثنى المؤنث ، أما المثاالف الخامس كالسادس فنجد شت ( فً مٍ اتى قى  )نجد 

 (هؤالء  )أم أف اسـ اإلشارة " بناتي"جمع المؤنث  كأخرل إلى" قكـ"مرة إلى جمع المذكر 
كفي المثاؿ األخير نجد اسـ اإلشارة يستخدـ لإلشارة إلى جمع المذكر كجمع المؤنث ، 

" . هناؾ ، هنالؾ"لإلشارة إلى المكاف كمثمه  ( افى قي  )المكاني 
 
 
 
 
  

  

: الخالصظ 
ػ اسـ اإلشارة معرفة يدؿ عمى معيف بكساطة إشارة حسية أك معنكية ، كيتنكع بحسب  ُ

: المشار إليه كفؽ ما يأتي 
للمفرد المذكر ـ ذا      
للمفردة المؤنثة ذي ، ذه   ـ  
للمثنى المذكر ـ ذان     
ؤنث للمثنى المـ تان     
لجمع المذكر والمؤنث الء    أوـ  
للمكان  ـ هنا      
" هذا،هذه،هذان،هاتان،هؤالء"التنبٌه فً أول هذه األسماء فتقول  (ها  )ـ تضاؾ  ٕ
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  :فوائد 
.  اب ال محؿ له مف اإلعرابذانؾ ، تانؾ ، أكلئؾ  حرؼ خطؾ ، مذاؾ ، ت: الكاؼ في  ػ  ُ
. ذلؾ ، تمؾ ، هنالؾ  لمداللة عمى البعد : ػ الالـ في  ِ
" فأينما تكلكا فثـ كجه ا  : " نحك . ثىَّـش ، ثمَّشة : ػ هناؾ أسماء إشارة مكانية أخرل مثؿ  ّ

 ُُٓ/البقرة
ل باأللؼ رفعا فيعرباف إعراب المثف (هذاف ، هاتاف  )ػ أسماء اإلشارة جميعها مبنية ما عدا  ْ

. كبالياء نصبا كجرا 
فذلكف الذم لمتنني " ػ تستخدـ كاؼ الخطاب مع أسماء اإلشارة بحسب المخاطب فتطابقه مثؿ  ٓ
  "فيه
. ػ االسـ الذم يأتي بعد اسـ اإلشارة يسمى مشارا إليه ، كيعرب حسب مكقعه في الجممة  ٕ
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وطىنح وطىنح مساء املمساء املاألاأل
: األمثلظ 

  يِع اليِّز  ِع   ُر  ِّز  َأ  ُر    ِع ااَّش   َأ  ْن  َأ  َأ  َأ   الماعكف/ُ 
  تَأ ِعي  ِعلَأى ااِع ا  َأ  ِع  ْن    َأ  ِع   َأ اُر ا ِع  َأ  ُر    ِع ااَّش  اَأ  ْن  َأ  ااُر  عَأ مِع  َأ   ْن  َأ  ُ/المجادلة  َأ َأشْن
  ِع  ْن ااِع  َأ   ِّز  ِع ااْن   َأ ا مِع  َأ  َّش  َأ  َأ   ِع  ْن  َأ اليَّش ا  َأ  ِع ا  َأ  َأ  َّش  ا  َأ  ُر  َأ  َأ   يَأ  ِع ااَّش  ااَأ  َأ  َأ   فصمت/ِٗ 
  َّش  ُر   َأ  ُر  ُر   َأ  ْن  َأ آَأ     ِع الالَّش   َأ ا َأ  َأ  ْن  َأ   َأ ا اَأ  َأ اْن اَأ  ْن ا  َأ  َّش  ِع   ُّي  ِع ا اليَّش  َأ  ُّي  َأ  َأ   األحزاب/َٓ 
  ِع  ِع عَأ ااْن  اِع  ْن  َأ   ااْن  ُر  ااُر  َأ  ااُر  َأ  َأ   ْن مَأ   ِع  ِع مَأ  ْن  َأ  ِع  صُّي  َأ  ْن  َأ  ااُر  َأ    البقرة/َُٓ 
   ِع  ْن   ا َأ  ِع  امَأ  َأ   ِع اا َأ مَأ   اللَّش  ِع  امَأ  مُر اَأ عْن  َأ  َأ   آؿ عمراف/ِٗ 

:  يضاح اإل
في األمثمة السابقة أسماء كضع تحتها خط لـ تكتمؿ داللتها إال بالجممة بعدها ؛ 

المكصكلة ، كتعد مف المعارؼ ألنها تكضح بجممة الصمة بعدها ؛  تسمى األسماء
اكتممت داللتها  ( متً اؿَّش  )، ك" يكذب"في اآلية األكلى اكتممت داللتها بجممة  (مذً اؿَّش )فػ

اكتممت داللتها  ( فً مٍ ذى الؿَّش  )، ك" كفركا"اكتممت داللتها بجممة  (يفى ذً اؿَّش )، ك" ؾتجادؿ"بجممة 
.  كهكذا بالنسبة لبقية األسماء المكصكلة " أضالنا"بجممة 

كجممة الصمة هذا قد تككف فعمية كقد تككف اسمية كقد يأتي بعد االسـ المكصكؿ 
" .  اتً اكى ـى م السَّش ا ؼً ـى "شبه جممة كما في اآلية السادسة 

وفً جملة الصلة البد من عائد على االسم الموصول ، وٌكون ضمٌرا مستترا كما 
، وٌكون " الذي"ٌعود على " هو"؛ فالفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره " ٌكذب"فً جملة 

كما فً " أضالنا"أو ألؾ االثنٌن فً جملة " كفروا"واو الجماعة فً مثل ضمٌرا بارزا 
. ة هذه األسماء فستتبٌن فً الخالصة أما دالل.    المثال الثالث

   
  

  
  
  

: الخالصظ 
اسم معرفة ال تكتمل داللته إال بجملة الصلة التً تلحق به ،   : ـ االسم الموصول  ٔ

. حل لها من اإلعراب وتكون فعلٌة أو اسمٌة ، وال م      
. ـ البد من وجود عائد فً جملة الصلة ٌكون ضمٌرا بارزا أو مستترا  ٕ
: ـ األسماء الموصولة هً  ٖ
للمفردة المؤنثة  (التً  )للمفرد المذكر   ( الذي  ) 
للمثنى المؤنث  (اللتان  )للمثنى المذكر   (اللذان  ) 
لجمع المؤنث  (واتًالالتً،الالئً،الل)لجمع المذكر   (الذٌن  ) 
لؽٌر العاقل   (ما     )للعاقل     (َمن    ) 
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 انضًائش ادلُفظهحانضًائش ادلُفظهح
: األمثلظ 

  (أ  )         
  يٌع  ِع مُر   رٌع  ِع  َأ  ا َأ  َأ ا مَأ  َّش  ِع  َأ  ااِع   َأ  ْن عِع  مُر اْن عِع ا ااْن مَأ  َّش  ِع  اْن  ُر   الممؾ/ِٔ 
  الًا  ِع  ْن  َأ   َأ آَأ  ْن  ُر ااْن   َأ  ْن اَأ ا عَأ  َأ اْن  َّش  َأ   ُر  ْن  َأ ا  َّش  ِع   اإلنساف/ِّ 
  َأ  ُر ااِع  َأ ا ااْن مَأ  ُر عَأ  َأ ا َّش   ِع مَأ  َأ  امَأ  ُر  ْن  َأ ا  َأ ا ِع  َأ آَأ  ِع    القصص/ّٓ 
  ِع  ْن  َأ ااْن  عِع اَأ  ْن   مَأ  َّش  َأ   َأ  ِع  مٌع  َأ  َأ   القدر/ٓ 

 ( ب )
  ِع  ُر ا َّش  َأ  ا َأ  َّش  ِع  َأ   الًا اِع  َأ  نبًا مَأ    َأ ا ِع  َأ آَأ  ا  ِع  ُر  َأ  ْن  َأ   َأ  َأ    البقرة/ُْ 
  يُر عِع  َأ  ْن  َأ  ا َأ  َّش  ِع  َأ   ُر  ُر عْن  َأ  ا َأ  َّش  ِع   الفاتحة/ٓ 
  انبًا  َأ  ْن  ِع   ِع  ْن  َأ ااِع  َأ ااْن  ِع  َأ  ااُر  َّش  ِع   َّش  ا  ِع  ُر  ُر عْن  َأ   َّش  َأ   َأ  ُّي    َأ  َأ  َأ  َأ  اإلسراء/ِّ 

:  يضاح اإل
م اآليات السابقة ضمائر كضع تحتها خط قامت مقاـ اسـ ظاهر كأفادت معناا ؛ ؼ
 في اآلية ( في حٍ فى  )كالضمير ،  " محمد " في اآلية األكلى قاـ مقاـ كممة  (افى أى )فالضمير 

مكسى " في اآلية الثالثة قاـ مقاـ  ( اـى تي فٍ أى  )، كالضمير " ا  " الثانية مقاـ لفظ الجاللة 
" .  ليمة القدر " قاـ مقاـ  ( مى قً  )عميهما السالـ  كالضمير " كهاركف 

 كلىفي اآلية األ ( مى امَّش إً  )؛ فالضمير  (ب  )كذلؾ الحاؿ في أمثمة المجمكعة 
 ( ااي مَّش إً  )كمثمهما الضمير ، " ا "مقاـ لفظ الجاللة  اقاـاآلية الثانية في  (اؾى مَّش إً )كالضمير 

" . ربؾ " في اآلية الثالثة قاـ مقاـ كممة 
كلعمؾ تالحظ أف هذا الضمائر أكثر اختصارا مف االسـ الظاهر الذم دلت عميه ، 

: ف كما أنها جاءت مستقمة كلـ تتصؿ بغيرها لذلؾ سميت ضمائر منفصمة ، كهي نكعا
كضمائر نصب كما كرد في أمثمة المجمكعة  (أ  )ضمائر رفع كما كرد في أمثمة المجمكعة 

. ، كتككف هذا الضمائر لمتكمـ كالخطاب كالغيبة  (ب  )
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: الخالصظ 
اسـ معرفة مستقؿ بذاته يقـك مقاـ اسـ ظاهر كيصح االبتداء به  : الضمير المنفصؿ ػ  ُ
: ػ الضمير المنفصؿ قسماف  ِ
: في محؿ رفع  (أ  
لمتكمـ أنا ػ نحف        
لمخطاب تف   أنتى ػ أنًت ػ أنتما ػ أنتـ ػ أف  
لمغيبة هك ػ هي ػ هما ػ هـ ػ هف     
: في محؿ نصب  (ب  
لمتكمـ إيام ػ إيانا        
لمخطاب إياؾى ػ إياًؾ ػ إياكما ػ إياكـ ػ إياكف    
لمغيبة إياا ػ إياها ػ إياهما ػ إياهـ ػ إياهف     
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 انضًائش ادلرظهحانضًائش ادلرظهح
: األمثلظ 

  (أ  )         
  ا ٍص  َأ  ِع   ْن مِع  ااُر  اَأ  َأ  ْن ا  َأ مَأ  ِع   ُر  ْن مَأ آَأ  اْن  ُر  َأ  الشورى/ٔ٘ 
  َأ  َأ   ُر  َّش  ِع   َأ  ْن عَأ  ْن    ِع اَأ  ِع  ا َأ  َأ  ْن اِع    طه/ٖٗ 

  َأ   ُر مِع  ْن  ُر     َأ اِع اليَّش   َأ  َأ  ْن  َأ   َّش  ِع اَأ ا  َأ  يَأ  ِع   َأ  ْن  َأ   َأ   ٌع  َأ  ِع  َأ   َأ اعَأ اللَّش   َّش  ِع   9٘/ؼافر 

  َّش  ُر اَأ مْن  َأ   َأ عْن  َأ  َأ    َّش  َأ   َّش  ِع  ْن اَأ عَأ  ا  ُر  ِع  ْن  َأ  َأ  اٍص مْن  َأ   ِع  َأ   ُر   َّش  ُر   ْن  ِع  َأ   الطالق/ٙ 

  يَأ عِع ا ِع الرَّش  عَأ مَأ   عِع  َأ ا ْن  َأ    ِع  ُر ا ْن  َأ   ِع  ِّز  َأ اِع    ِع  ُر ا ْن  مُر  َأ  ْن امَأ  َأ   آل عمران/ٖٗ 

 ( ب )       
  َأ  ْن  َأ  َأ   َأ  ُّي  َأ   َأ   ِع عْن  ُر   َأ  ْن  َأ اَأ  َأ    الضحى/٘ 

  نِعي بًا    ٍص  ِع  َأ  ْن مُر  ا ٍص  َأ   صِع اَأ  ِع    ِّز  َأ   ا ِع  َأ  َأ    ِع  َّش  ِع  اْن  ُر  ٔٙٔ/األنعام   ِع نبًا قِعيَأمبًا مِعلَّشةَأ  ِع ْـنرَأاهِعي َأ حَأ

  رٌع صِع  َأ  اٍص  ْن  َأ  اِّز  ُر  ِع   ُر  َّش  ِع   ُر مَأ  ْن الرَّش   َّش  ِع   َّش  ُر  ُر  ِع مْن  ُر ا مَأ   َأ  ْن  ِع  ْن  َأ  َأ  ا ٍص ا َّش صَأ  مْن  ُر  َأ  ْن  َأ   ِع  ْن   اللَّش اَأ ا  ِع  ْن  َأ  َأ  مْن اَأ  َأ  َأ  
  

 9ٔ/الملك

 ( ج )       
  لْنتَأيُر عَألَأى الَّشذِع يَأ مِعيَأ  َأ َّـشنَأب  َأ َأ  َأحْن ِع  ا َأ  ْن  َأ  ْن  َأ   ْن  َأ  ا َأ   ِع  َأ   ْن  ِع  ا َأ  ْن ا ِع  َأ  ُر   َأ  ا َأ  َّش  َأ نَأب  ِعصْنراًا كَأمَأب حَأمَأ   نَأبقَـأبْنيِع اْن عَألَأيـْن

/البقرة
ٕ8ٙ 

في اآليات السابقة ضمائر اتصمت بفعؿ أك اسـ أك حرؼ ، كلـ تأت مستقمة 
: بنفسها ، كتسمى الضمائر المتصمة ، كلها ثالثة أنكاع 

: تجد الضمائر اآلتية  (أ  )ة أ ػ ضمائر الرفع المتصمة كهذا ال تتصؿ إال بفعؿ ؛ في أمثؿ
، متصمة  التاء المتحركة ػ ألؼ االثنيف ػ كاك الجماعة ػ نكف النسكة ػ ياء المخاطبة

ضمير متصؿ في محؿ رفع فاعؿ ،  ( تي فٍ ـى آى  )بأفعاؿ كجميعها في محؿ رفع ، فالتاء في 
، أما نكف النسكة في  ( فى كفي ـً ؤٍ مي  )، ككاك الجماعة في  ( ابى قى ذٍ اً  )ألؼ االثنيف في كمثمها 

 مدً جي اٍس ،  متً في اؽٍ  )فهي ضمير متصؿ في محؿ رفع اسـ كاف ، كياء المخاطبة في  (فَّش ؾي )
. قي محؿ رفع فاعؿ  ( معً ؾى ارٍ ، 
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كتككف في " كاؼ الخطاب ػ ياء المتكمـ ػ هاء الغائب " كهي : ب ػ ضمائر النصب كالجر 
جر إذا اتصمت باسـ أك حرؼ جر محؿ نصب إذا اتصمت بفعؿ أك حرؼ ناسخ كفي محؿ 

 .
ففي اآلية األكلى اتصمت الكاؼ بالفعؿ  (ب  )كنجد ذلؾ في أمثمة المجمكعة   
فهي في محؿ جر  ( بُّد رى  )كاتصمت باالسـ فهي في محؿ نصب مفعكؿ به  (مطً عٍ مي )

فهي في محؿ  (فَّش إً )مضاؼ إليه ، كفي المثاؿ الثاني اتصمت ياء المتكمـ بالحرؼ الناسخ 
ب اسـ إف ، ككذلؾ هاء الغائب في اآلية الثالثة ، كيمكف لهذا الضمائر أف تتصؿ نص

. كتككف في محؿ جر اسـ مجركر " عميؾ ، فيه ، مني"بحرؼ الجر مثؿ 
يصمح لمرفع كالنصب كالجر ؛ فإذا اتصؿ بفعؿ كدؿ عمى جماعة " نا " ج ػ الضمير 

فهك  (ا فى أٍ طى خٍ أى  ) (ا فى مسً فى  ) (ج  ) الفاعميف فهك في محؿ رفع كما في اآلية كريمة بمثاؿ
ذا اتصؿ بفعؿ كدؿ عمى مف كقع عميه فعؿ الفاعؿ فهك في محؿ  في محؿ رقع فاعؿ ، كا 

 (نىاؿً بٍ ؽى )،  (ا فى بَّش رى  )أما إذا اتصؿ باسـ كما في  (ا فى ذٍ اخً ؤى تي ال  )نصب مفعكؿ به كما في 
 افى مٍ ؿى عى ال تحمؿ " جر مثؿ  فيككف في محؿ جر مضاؼ إليه ، كما يمكف أف يتصؿ بحرؼ

. كيككف في محؿ جر اسـ مجركر " إصرا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخالصظ 
يرها مف فعؿ كاسـ كحرؼ ، كال الضمائر المتصمة ال تأتي مستقمة بنفسها بؿ متصمة بغػ  ُ

: يمكف االبتداء بها ، كهي ثالثة أنكاع 
التاء المتحركة ، ألؼ االثنيف ، كاك الجماعة : " ضمائر الرفع  (أ  

. ، كهي ال تتصؿ إال بفعؿ " نكف النسكة ، ياء المخاطبة     
ف في كتكك" كاؼ الخطاب ، ياء المتكمـ ، هاء الغائب : " ضمائر النصب كالجر  (ب

محؿ نصب إذا اتصمت بفعؿ أك بحرؼ ناسخ ، كفي محؿ جر إذا اتصمت باسـ أك 
. حرؼ جر 

؛ فهك في محؿ رفع إذا اتصؿ " نا : " ضمير مشترؾ بيف الرفع كالنصب كالجر  (ج 
بفعؿ ككاف هك المسند إليه ، كفي محؿ نصب إذا اتصؿ بفعؿ كلـ يسند إليه ، أك إذا 

. ر إذا اتصؿ باسـ أك حرؼ جر اتصؿ بحرؼ ناسخ ، كفي محؿ ج
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:  فوائد 
" نكف الكقاية " بالفعؿ كجب أف يتكسط بينها كبيف الفعؿ نكف تسمى  ( ياء المتكمـ )ػ إذا اتصمت  ُ

" . كافأني المدير " : ألنها تقي الفعؿ مف الكسر ، مثؿ 
 (فاعال  )بني لممعمـك ، فإف الضمير األكؿ يككف دائما في محؿ رفع ػ إذا اتصؿ ضميراف بفعؿ ـ ِ

" فالتاء في " صديقي قابمته في المساء : " مثؿ  (مفعكال به  )، كالضمير الثاني في محؿ نصب 
ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاعؿ ، كالهاء ضمير متصؿ مبني عمى الضـ " قابمته 

في محؿ نصب مفعكؿ به  
 

:  ريب تد
: فٌما ٌأتً من اإلعراب  (منفصل أو متصل  )ـ حدد موقع كل ضمٌر  ٔ

 ٖٔ/اإلسراء "     قتلوا     ك  خشية  مال  نحي نر قه     بك "  

 ٕ/البلد "   نت حي  هذا البلي"  

: ـ أعرب البٌت اآلتً إعرابا كامال  ٕ
نازعتنً إلٌه فً الخلد نفسً وطنً لو شؽلت بالخلد عنه    
: اجعل كل ضمٌر منفصل فٌما ٌأتً ضمٌرا متصال ـ  ٖ
. ـ إٌاهم احترم القاضً   
. ـ إٌانا حالؾ النصر فً المعركة   
 .ـ إٌاكن ٌدعو الوطن للنهوض بأبنائه   
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 يٍ األفؼاليٍ األفؼالو ادلؼشب و ادلؼشب ادلثُي ادلثُي 
: األمثلظ 

  (أ  )       
: قاؿ تعالى 
  َأ اُر  ِع عْن  َأ  مْن  ُر اَّش عَأ ا اَأ  ًّد  ِع  َأ عَأ  آنبًا  ْن  ُر  ااُر  َأ اْن  َأ  ْن  َأ ا  َّش  ِع       يكسؼ /ِ 

  وَأ ِعيِع آ َأب ٌع لِعلسَّشبئِعلِعييَأ  ا َأ  َأ لَأقَأيْن  ٕ/ يكسؼ    فِعي  ُرواُرفَأ  َأ ِعخْن

  لَأيُرواُرفُر  َأ َأخُرواُر  َأحَأيُّي  ِعلَأى  َأ ِعينَأب مِعنَّشب   اااُر  َأ  ْن  ِع   يكسؼ /ٖ 

 (ب  )
  يُر لَأ ُر ْن   ااُر  ُر ا ْن يُر  َأ ِعي ُر ْن   َأواُرفَأ  َأ ِع ااْنرَأحُرواُر  َأ ْنضبًا  َأخْن  ٗ/ يكسؼ     َأجْن

  مَأيَأنَأب غَأياًا  َـأرْن َأيْن  َأ َـألْنيَأيْن   َأ ِعنَّشب لَأيُر لَأحَأبفِعظُرو َأ   ُر اْن  ِع  ْن  َأ    يكسؼ /ُِ 

  ا َأ  ِع  ْن  َأ  ُرواُرفُر  َأ ُّـيهَأب الصِّزيِّز يُر     يكسؼ /ْٔ 

  (ج  )
  َّش  َأ  َأ  ْن  ُر اَأ  َألَأئِعيْن لَأ ْن  َـأ ْنيَأيْن مَأب آمُررُراُر      يكسؼ /ِّ 

  ا ٌع ثُر َّش يَأ  ْٖ/ يكسؼ    مَأب قَأيَّشمْنتُر ْن لَأهُريَّش    َأ اْن  ُر  ْن  َأ  َأأْن ِعي مِعيْن  َـأيْنيِع  َألِعكَأ اَأبْنيٌع شِع
:  ثانيا  
  مَأ  مُر  ُر  ْن اَأ عَأ   يَأ  ِع  ْن  َأ   َأ  ااَأ  َأ مِعييَأ    ُر  ِع  ْن  َأ الْنيـَأوْن  ِٗ/ يكسؼ    ااُر لَأ ُر ْن  َأهُروَأ  َأ ْنحَأ ُر الرَّشاحِع

  اًا  ِعنَّشيُر هُروَأ الْنيَألِعي ُر الْنحَأ ِعي ُر  ِعهِع ْن جَأمِعيي   ِع  َأ  ِع  ْن  َأ عَأسَأى ااُر  َأ ْن    يكسؼ /ّٖ 

  يـَأنْنظُررُر ا كَأيْنفَأ كَأب َأ عَأبقِعبَأةُر الَّشذِع يَأ مِعيْن قَـأبْنلِعهِع ْن    ا رُر  ِع  َأ  َأفَـألَأ ْن / يكسؼ    فِعي ا َأ ْن ِع فَـأ
َُٗ 
 

: تجد أف  (أكال  )الحظ أمثمة المجمكعات الثالث في 
أفعاؿ ماضية ، كهي كمها مبنية  (أ  )ة ػ األفعاؿ التي تحتها خط في أمثمة المجمكع ُ

ف تغيرت عالمات بنائه ، فعالمات بناء الفعؿ  ، ألف كؿ فعؿ ماض يمـز حالة البناء كا 
: هي  اضيالـ
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 ( قَأبلُروا )الضـ *   ( كَأب َأ  )الفتح *  (  َأنْـنزَألْننَأباُر  )السككف * 
مر ، وهً كلها فاألفعال التً تحتها خط فٌها أفعال أ (ب  )ـ أما أمثلة المجموعة  ٕ

مبنٌة ألن كل فعل أمر ٌلزم حالة البناء وإن تؽٌرت عالمات بنائه ، وعالمات بناء أفعال 
: األمر هً 

تُـرلُروا )حذؾ النون *   لْنيُر )السكون *  ( اقـْن  ( َأفْنتِعنَأب)حذؾ حرؾ العلة *  ( َأ ْناِع

عال فاألفعال التً تحتها خط فٌها أؾ (ج  )ـ ومثل ذلك ٌقال فً أمثلة المجموعة  ٖ
مضارعة متصلة بنون التوكٌد اتصاال مباشرا أو متصلة بنون النسوة ، وهً مبنٌة 

: أٌضا ، وعالمات بنائها 

 (  َأأْنكُرلْنيَأ  )السكون *   ( لَأيُرسْنجَأنَأيَّش  )الفتحة *   

ـ وعند مالحظة أمثلة المجموعة الثانٌة نجد أن األفعال التً تحتها خط فٌها أفعال  ٗ
التوكٌد أو نون النسوة ، لذلك فهً أفعال معربة تتؽٌر مضارعة ؼٌر متصلة بنون 

،  (  َأأْن ِعيَأنِعي )، أو منصوبة  (  َـأ ْن ِعرُر  )عالمة اإلعراب فٌها ، وهً أما أن تكون مرفوعة 

يرُر ا )أو مجزومة    .(  َأسِع
 
 

 
 
 

 
 
 
 

: فوائد 
عراب الفعؿ المضارع الذم لـ تتصؿ به ػ  ُ نكف التككيد ،  البناء في الحركؼ كاألفعاؿ أصمي ، كا 

.  ككذا اإلعراب في األسماء أصمي ، كبناء بعضها عارض . فهك عارض  النسكةكال نكف 
: الفعؿ الماضي  ءػ عالمات بنا ِ

ذا اتصمت به تاء التأنيث أك أسند إلى ألؼ االثنيف : الفتح  . إذا لـ يتصؿ به شيء ، كا 

: الخالصظ 
: ػ المبني مف األفعاؿ  ُ

. األفعاؿ الماضية كمها مبنية  (أ 
. أفعاؿ األمر كمها مبنية  (ب
األفعاؿ المضارعة إذا اتصمت بنكف النسكة ، أك اتصمت بنكف التككيد المباشرة  (ج 

: ػ المعرب مف األفعاؿ  ِ
أك نكف التككيد ، كتككف مرفكعة  األفعاؿ المضارعة إذا لـ تكف متصمة بنكف النسكة

. أك منصكبة أك مجزكمة 
 

 



 ٘ٓ 

اعؿ ، نا المتكمميف ، نكف تاء الؼ: إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة : السككف 
. النسكة

. إذا أسند إلى كاك الجماعة : الضـ 
 
: ػ عالمات بناء فعؿ األمر  ّ
: يبنى فعؿ األمر عمى ما يجـز به مضارعه  
. إذا كاف صحيح اآلخر : السككف   
. إذا كاف معتؿ اآلخر : حذؼ حرؼ العمة   
. مف األفعاؿ الخمسة مضارعه إذا كاف : كف حذؼ الف  
فَّش عمى الشدائد : " إذا اتصمت به نكف التككيد ، مثؿ : الفتح    " . اصبرى
: ػ عالمات بناء الفعؿ المضارع  ْ
. اتصاال مباشرا ػ الفتح إذا اتصؿ بنكف التككيد   
. ػ السككف إذا أسند إلى نكف النسكة   
" لى ألؼ االثنيف كقكلنا ػ إذا لـ يتصؿ الفعؿ المضارع اتصاال مباشرا بنكف التككيد ، كأف يسند إ ٓ

رىافٍّ عىمىؿى اٍليىٍكـً ًإلىى اٍلغىًد  ٍدًؽ " ، أك كاك الجماعة مثؿ " الى تيؤىخٍّ ٍيرى الصٍّ ، أك ياء المخاطبة " الى تىقيكليفَّش غى
ًمًؾ " مثؿ  . فإف الفعؿ المضارع في هذا األحكاؿ الثالثة يككف معربا " الى تيٍهًمًمفَّش ًفي عىمى

  
:  تدريب 

: ستخرج مما ٌأتً األفعال المبنٌة ، وبٌن نوعها وعالمة بنائها اـ  ٔ

 ٕ٘/ٌس " ني آمنت  ر    فباميو  " ـ  

 ٕٕ/مرٌم "فحملتي فبنتبذ   ي م بنب قصيب " ـ  

 8ٖ/األنفال "قي للذ ي ك ر ا     نتهوا    ر له  مب قي الف " ـ  

 ٖٖٕ/البقرة " الواليا   رضيي     هي حوليي كبمليي " ـ  

 ٖٗ/طه "ا هبب  لى فرعو   ني ا ى " ـ  

 ٖٕ/اإلسراء "ـ  مب  بل ي عني  ال بر  حيهمب    كالهمب فال  قي لهمب     

 
  



 ٘ٔ 

إػشاب انفؼم ادلضاسع إػشاب انفؼم ادلضاسع 
: األمثلظ 

  :قاؿ تعالى 
  (أ  )        

  َأ  ُر اِع عْن ا  ُر مَأ  َأ    َأ  ُّي  ِع ا  ُر مَأ  مُر اَأ عْن  َأ  ااُر  َأ    النحؿ/ُٗ 
  َأ  َأ   ْن مَأ اِع    ُر  ِع  َأ ااْن   ِع  َأ  ِّز  ُر  َأ     النازعات/ّٔ  

  ( ب )       
  ئبًا  ْن  َأ  مٍص اْن عِع   َأ عْن  َأ  مَأ اَأ عْن  َأ   َأ   ْن  َأ اِع   ِع مُر عُر ااْن  اِع  َأ  ْن    َأ اَأ  ِع   ُّي  َأ  ُر   ْن مَأ  مْن  ُر  ْن مِع  َأ  النحؿ/َٕ 

  هبًا اَأ  ِع   ِع   ِع  ُر   ْن مِع   َأ عُر  ْن  َأ   ْن اَأ   ِع  ْن ا َأ  َأ  ا ِع ا َأ مَأ اللَّش   ُّي ا  َأ  َأ  ُّي  َأ  الكهؼ/ُْ 

  َأ  ِّز  َأ   ْن مِع   ًا مَأ  ْن  َأ   َّش  ِع  ا َأ  َأ  ِع ااْن   َأ  ْن اَأ  ِع    َأ اْن  ُر   ْن    َأ  ُر  ْن  َأ   َأ  ْن ا  ُر مَأ  َأ    القصص/ٖٔ 

 ( ج )
  مْن اَأ عْن  َأ  مْن ا اَأ مَأ  ا َأ  َأ  ْن ااِع  مَأ اَّش عَأ   5/اليلي 
  ا مَأ ااُر  َأ  ْن  َأ  َأ  َأ  قبًا  ْن ا  َأ  َأ ا َأ  َأ   َأ  ْن ا َأ  َأ  ا ِع ا َأ مَأ اللَّش   َّش  ا  َأ  ُر  َأ  َأ   يَأ  ِع ااَّش   َأ  َأ  مْن اَأ   َأ  َأ 

 َّ/األنبياء
  َأ  ْن ا  ُر  َأ  ا َأ  َأ   ْن اَأ  َأ  اٌع  ْن  َأ   ُر  ْن مِع  اْن مَأ  ْن  ُر  ا  َأ  َأ اِع مْن    ِع اَأ  ِع   ٌع اَأ  َأ  ْن مُر  عُر  ْن  َأ   ْن  ِع  َأ    فاطر/ُٖ 

  تُـرلُروا  ُرواُرفَأ  َأ ِع ااْنرَأحُرواُر  َأ ْنضبًا يُر اقـْن يُر  َأ ِعي ُر ْن   َأخْن  ٗ/يكسؼ لَأ ُر ْن  َأجْن

:  يضاحاإل
ينتهي  (ـي ؿى عٍ مى )أف الفعؿ المضارع تجد  (أ  )كعة ـالمج المثاؿ األكؿ فيػ الحظ  ُ

بضمة عمى آخرا كهذا هك األصؿ في الفعؿ المضارع أف يككف مرفكعا كعالمة رفعه 
جد الفعؿ المضارع تأما في المثاؿ الثاني ، إذا كاف صحيح اآلخر الظاهرة الضمة 

مرفكعا أيضا كلكف قدرت الضمة عمى آخرا ألنه ينتهي بحرؼ مف حركؼ العمة  (لرى مى )
، ككؿ فعؿ معتؿ اآلخر تقدر الضمة عمى آخرا في حالة " كالياءاأللؼ ، كالكاك ، "كهي 
.  الرفع

 



 ٕ٘ 

 
" كي"قد سبقته األداة  ( ـى ؿى عٍ مى  )نجد الفعؿ المضارع  (ب  )ػ كفي أمثمة المجمكعة  ِ

دكات نصب الفعؿ المضارع ، لذلؾ فإف الفعؿ قد خرج عف األصؿ كأصبح أكهي مف 
فقد  (كى عي دٍ فى )ر ، أما الفعؿ كاف صحيح اآلخمنصكبا كعالمة نصبه الفتحة الظاهرة إذا 

لذلؾ فهك منصكب كعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنه " لف"سبقته إحدل أدكات النصب 
بالكاك ػ ككذلؾ األمر في الفعؿ المضارع المنصكب معتؿ اآلخر بالياء ػ ، معتؿ اآلخر 

لذلؾ فهك " أف"صب مسبكقا بإحدل أدكات الف (لؽى ؿٍ مي )كفي المثاؿ الثالث نجد الفعؿ 
. منصكب كعالمة نصبه الفتحة المقدرة ألنه معتؿ اآلخر باأللؼ 

 
: كالحظ أمثمتها الثالثة تجدها كما يأتي  (ج  )ػ انتقؿ إلى أمثمة المجمكعة  ّ

لذلؾ فهك مجزـك كعالمة " لـ"مسبكؽ بأداة مف أدكات الجـز  (ـٍ ؿى عٍ مى )الفعؿ المضارع 
أيضا سبؽ  ( رى مى  )، كفي المثاؿ الثاني نجد الفعؿ  جزمه السككف ألنه صحيح اآلخر

لذلؾ فهك مجزـك كعالمة جزمه حذؼ حرؼ العمة مف آخرا فأصؿ " لـ"بأداة الجـز 
كلكف عندما كقع في مكقع الجـز حذؼ مف آخرا حرؼ العمة ، ككذلؾ " يرل"الفعؿ 

. األمر في كؿ فعؿ معتؿ اآلخر 
قد كقعا في  (ؿٍ ـى حٍ مي  )، ك  ( عي دٍ تى  )كفي المثاؿ الثالث نجد الفعميف   

مكقع فعؿ  (تدع  )، ككقع الفعؿ " إف"أسمكب الشرط بعد أداة الشرط الجازمة لفعميف 
جكاب الشرط ، كهكذا في كؿ أسمكب شرط أداته جازمة فإف  (يحمؿ  )الشرط كالفعؿ 

. كال مف فعؿ الشرط كجكابه يككف مجزكما إذا كاف مضارعا 
ذا أمعنا النظر في كقع في جكاب الطمب  ( ؿي خٍ مى  )المثاؿ الرابع نجد الفعؿ المضارع  كا 

  (األمر أك النهي  )، ككؿ فعؿ مضارع يقع في جكاب الطمب" اقتمكا"عد فعؿ األمر ب
فعؿ مضارع مجزكـ ألنه كقع في  (يخؿ  )يككف مجزكما ، لذلؾ فإف إعراب الفعؿ 

ؿ عمى أف حرؼ العمة جكاب الطمب كعالمة جزمه حذؼ حرؼ العمة كالضمة دلي
. المحذكؼ هك الكاك 

 
 



 ٖ٘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  فائدة 
: هي الـ كاقعة بعد ككف منفي ، كالفعؿ المضارع بعدها منصكب بأف مضمرة مثؿ : الـ الجحكد ػ  ُ

 ّّ/األنفاؿ" . كما كاف ا  ليعذبهـ كأنت فيهـ "                    
 

: الخالصظ 
. فعؿ المضارع معرب ما لـ تتصؿ به نكف النسكة أك نكف التككيد المباشرة ػ اؿ ُ
. الرفع ، أك النصب ، أك الجـز : ػ حاالت إعراب الفعؿ المضارع هي  ِ

: الرفع : أكال 
. ػ يرفع الفعؿ المضارع إذا لـ يسبؽ بناصب كال جاـز 

لفعؿ الصحيح   ػ عالمة رفع الفعؿ المضارع هي الضمة ، كتككف ظاهرة عمى آخر ا
. كمقدرة عمى آخر الفعؿ المعتؿ اآلخر     

: ثانيا ػ النصب 
: ػ ينصب الفعؿ المضارع إذا سبؽ بأداة مف أدكات النصب ، كهي 

. أف ، لف ، كي ، الـ التعميؿ ، حتى ، إذف ، فاء السببية ، الـ الجحكد ، كاك المعية 
كاف صحيح اآلخر أك معتؿ   ػ عالمة نصب الفعؿ المضارع هي الفتحة الظاهرة إذا

.  اآلخر بالكاك أك بالياء ، كالفتحة المقدرة إذا كاف معتؿ اآلخر باأللؼ    
:  ثالثا ػ الجـز 

: ػ يجـز الفعؿ المضارع في الحاالت اآلتية 
. إذا سبؽ بأداة مف أدكات الجـز   لـ ، لما ، ال الناهية ، الـ األمر  (أ  
ب الشرط ألدكات الشرط الجازمة لفعميف إذا كقع فعؿ الشرط أك جكا (ب 
إف ، مف ، مهما ، متى ، أيف ، أٌياف ، أينما ، أٌنى ، حيثما   
 . (األمر أك النهي  )إذا كقع في جكاب الطمب كمسببا عنه  (ج 
ػ عالمة جـز الفعؿ المضارع هي السككف إذا كاف صحيح اآلخر ، كحذؼ حرؼ العمة   ْ

. آلخر إذا كاف الفعؿ معتؿ ا       
 



 ٘ٗ 

األفؼال اخلًسح األفؼال اخلًسح 
: األمثلظ 

  (أ  )        
.   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع عَأ  ا ِع عَأ ا ِع  َأ  ُر ا مَأ  ُر  ْن  َأ ـ  1
.   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع عَأ  ا ِع عَأ ا ِع  َأ  ُر ا مَأ  ُر ـ  2
.   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع عَأ    َأ عُر ا ِع  َأ  ُر  مْن  ُر  ْن  َأ ـ  3
.   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع عَأ    َأ عُر ا ِع  َأ  ُر  مْن  ُر ـ  4
.   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع عَأ   يَأ عِع ا ِع  َأ  ُر   ِع  ْن  َأ ـ  5

  (  ب )        
.  مْن  ِع  ِع  َأ  َأ اِع  ا ِع صَأ اِع  ْن  ُر  ا ِع  َّش  ِع  ْن  َأ  ُر ـ ااْن  1
.   ِّز  َأ ااْن   ِع عَأ   ا يُر  ِع  َأ   ْن اَأ   ِع  ْن  َأ  ُر ااْن  ااُر  َأ  ْن ـ  َأ  2
.   ِع  َّش  ِع  َأ  ْن التَّش   ِع  ِع ااَأ  َأ  ِع  ااِع  َأ    َأ  ِع    ِع صِّز  َأ  ُر  مْن اَأ   ِع  ْن ـ  َأ  3

: اإليضاح 
كؿ فعؿ مضارع تحته خط تجد أنه متصؿ بأحد  (أ  )المجمكعة الحظ في أمثمة 
فالمثاالف  (ألؼ االثنيف ، أك كاك الجماعة ، أك ياء المخاطبة  )ية الضمائر الثالثة اآلت

بضمير ألؼ  ( افً عى اؼً دى مي ،  افً عى اؼً دى تي  )األكؿ كالثاني اتصؿ قيهما الفعالف المضارعاف 
 . ( افً عى اؼً دى مي  )كأخرل مع الغائب  (افً عى اؼً دى تي )االثنيف ، مرة مع المخاطب 

،  كفى عي اؼً دى تي )نجد أف الفعميف المضارعيف أما في المثاليف الثالث كالرابع ؼ
كأخرل مع  ( كفى عي اؼً دى تي  )قد اتصمكا بضمير كاك الجماعة ، مرة مع المخاطب  (كفى عي اؼً دى مي 

.  (كفى عي اؼً دى مي )الغائب 
بضمير ياء المخاطبة في صكرة كاحدة  ( يفى عً اؼً دى تي  )كفي المثاؿ الخامس اتصؿ الفعؿ 

. فقط 
ؿ المضارع لها عالمات إعراب خاصة بها ، فهي هذا الصكر الخمسة لمفع

. تنتهي ػ في حاالت الرفع ػ بألؼ كنكف أك كاك كنكف أك ياء كنكف 
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تجد أف الفعؿ المضارع في المثاؿ األكؿ  (ب  )الحظ أمثمة المجمكعة 
مرفكعا ألنه لـ يسبقه ناصب كال جاـز ، كعالمة رفعه ثبكت النكف في آخرا  (افً صى ؿً خٍ مي )
 .

، كحذفت النكف  فمنصكب ألنه سبقه أداة نصب ( كايدي حً مى  )فعؿ المضارع أما اؿ
في المثاؿ الثالث مجزكـ ألنه سبؽ بأداة جـز ،  ( مرً صٍّ ؽى تي  )كذلؾ الفعؿ . مف آخرا 

. كحذفت النكف مف آخرا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  تدريب 
: ـ استخرج األفعال المضارعة المعربة ، وحدد حالتها اإلعرابٌة  ٔ

 8ٖ/إبراهٌم "  نب  نك  يل  مب نخ ي  مب نيلي  "ـ  

 ٕٓٔ/البقرة " لي  رضى عنك اليهو     النصب   حتى  تبي ملته  " ـ  

 ٘ٙ/الحج " ل   ر    اا اخر ل   مب في ا     ال لك  جر  في البحر  أمرا " ـ  

 8ٕٙ/البقرة "  نب    ؤاخذنب    نسينب     خطأنب " ـ  

 78/النساء "ا  ي ك   المو    نمب   ونو" ـ  

 ٔ٘ٔ/األنعام " قي  يبلوا   ي مب حرم      علي   " ـ  

: الخالصظ 
ػ األفعاؿ الخمسة هي كؿ فعؿ مضارع اتصؿ به ألؼ االثنيف ، أك كاك  ُ

. ، أك ياء المخاطبة الجماعة 
ػ األفعاؿ الخمسة  ليست خمسة في العدد ، كلكنها تأتي عمى هذا  ِ

: الصكرة الخمس 
 (لممخاطب كلمغائب  )صكرتيف مع ألؼ االثنيف  
  (لممخاطب كلمغائب  )كصكرتيف مع كاك الجماعة  
. ياء المخاطبة مع كصكرة كاحدة  
، كعالمة نصبها كجزمها  ( ثبكت النكف )ػ عالمة رفع األفعاؿ الخمسة  ّ
  .(حذؼ النكف  )



 ٘ٙ 

 
 

 

 

 

 

 

:  املبحث الثاني 
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اجلًهح ا المسيح اجلًهح ا المسيح 
معمـك أف الجممة االسمية تتككف مف مبتدأ كخبر ، كالمبتدأ يككف اسما دائما ، كلكف        

كالفعؿ أحيانا أخرل ، كما أف  (أف  ) كال مفهذا االسـ يأتي صريحا أحيانا ، كيأتي مؤ
عالقته بالخبر مف حيث التطابؽ أك عدمه تختمؼ مف تركيب لغكم إلى تركيب آخر ، كفي 

. يكضح ذلؾ بالتفصيؿ  األمثمة اآلتية ما
 (أ  )                                    :األمثلظ

 ِٗ/الفتح    ااِع   اُر  ُر  َأ   ٌع مَّش  َأ مُر  ـ     1

 ُٗ/الحج   ا ِع مَأ صْن  َأ  ا ِع  َأ  َأ     ـ 2

 ّْ/النساء   ااِع  َأ   اليِّز اَأ عَأ    َأ امُر  َّش  َأ  ااُر  َأ الرِّز  ـ    ٖ

  ٕٔ/الزمر    ِع  يِع مِع  َأ  ِع  ا ٌع  َّش  ِع  ْن مَأ  ا ِع  َأ مَأ اللَّش  َأ  ـ    ٗ

 (ب )
 .  يَأ مِع اِع  ْن مُر   ااْن اَأ عَأ  ( ا ٌع   َأ  ُر  ْن مَأ  )  ٌع   َأ  ُر  ْن مَأ   ُر مْن  َأ ااْن  ا ُر  َأ اَأ اللَّش      -1
 .  يَأ اِّز صَأ مُر ااْن  ِع  ( ا ٌع  َأ امِع عَأ  )  ٌع  َأ امِع عَأ   ُر ا ِع  َأ مَأ ااْن   -2

 (ج  )
 ُْٖ/البقرة ٌىُ  خ١س ٚأْ طظِٛٛح ـ      ٔ
 .  َأ اَأ   ٌع  َأ  َّش مُر  ااِع   يِع  ِع    َأ  ِع  اُر  ُر  ْن ا  َأ مَأ    ـ    2

: طؤًِ حألِؼٍش حٌعخرمش ، ٚظظٍلع ح٢طٟ    : إليضاح ا 

 د والتثنٌة والجمع ، ٌتطابق المبتدأ والخبر فً اإلفرا (أ  )فً أمثلة المجموعة  (1

. والتذكٌر والتأنٌث        
 )جاء المبتدأ جمعا لؽٌر العاقل ــ سالما وتكسٌراــ  (ب  )فً مثالً المجموعة  (2

 ) ، فجاز اإلخبار عنه بالمفرد المؤنث ، وبجمع المؤنث (الصلوات ، والمساجد 
. (مفروضة ، ومفروضات ــ عامرة ، وعامرات 

لم ٌأت المبتدأ اسما صرٌحا كما فً األمثلة السابقة بل  (ج  )فً مثالً المجموعة  (3
  (وأن تصوموا ؛ أي صوكم)فً المثال األول (أن ، والفعل )جاء مؤوال من

. (ما تبذل ؛  أي بْذلُك  )فً المثال الثانً (ما المصدرٌة ، والفعل )ومن 
. المبتدأ والخبر ٌكونان مرفوعٌن  (ٗ 

................................................. رك؟ ِخذح طعظخٍض ِّخ ض:     حٌخالطش
. ِؼً ِٓ ػٕدن رـًّ حظ١ّش طعظٛفٟ ف١ٙخ أٔٛحع حٌّزظدأ حٌعخرك ذوس٘خ      :ظئحي 
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ادلثرذأ انُكشج ادلثرذأ انُكشج 
األصؿ في المبتدأ أف يككف معرفة حتى يأتي اإلخبار عنها بفائدة ، كلكف قد يحدث        

كذلؾ إال بمسكغات تبيح االبتداء بها،فاقرأ الجدكؿ اآلتي  أف يككف المبتدأ نكرة، كال يككف
 .  بعناية لتدرؾ مسكغات االبتداء بالنكرة 

ِخ ٠عٛؽ حالرظدحء رخٌٕىسس حٌّزظدأ حٌٕىسس حٌـٍّش حٌسلُ 

    "ِإِٓ خ١ش ِٓ ِششن ٌؼزدٌد ٚ" ٔ

 [ٕٕٔاٌجمشح ]
 ٔىسس ِٛطٛفشاٌّجزذأ ػزدٌد 

 ظ١خق حالظظفٙخَ فٟاٌّجزذأ ػبَ ٌٛلٛػٗ اٌٌٗد  [ٓٙ إًٌّ]؟           " ِغ هللا اٌٌٗد أ" ٕ

 فٟ ظ١خق حٌٕفٟاٌّجزذأ ػبَ ٌٛلٛػٗ أكدٌد ٠ٕىش ٚعٛد هللا  أكدٌد  ِب ٖ

أِسٌد " ثّؼشٚف طذلخ أِسٌد " ٗ
ِخ رؼد حٌٕىسس ؿخز ِٚـسٚز فٟ ِؼٕٝ حٌّفؼٛي 

رٗ 

ٌُد أ ٘ ٌُد اٌّغٍّبْ؟  طخث طخث
اٌّغٍّبْ فبػً ) حٌسفغ حٌٕىسس ػٍّض ف١ّخ رؼد٘خ

 (عذ اٌخجشعذ َ

ٙ 
طٍٛاد وزجٙٓ هللا فٟ  خّطُس "

" ا١ٌَٛ ٚا١ٌٍٍخ
 ؿخء ِؼخفخً اٌٝ ٔىسساٌّجزذأ خّطُس 

ًٌد " 7 ًٌد   [8ٗاإلعشاء ]"٠ؼًّ ػٍٝ شبوٍزٗ و  (وً ٚاؽذ: أٞ) ِؼخف ِؼٕٝاٌّجزذأ و

ٌُد  8 ٠ْيٙ زَر ٌُد خ١ش ِٓ ال شٟء   ُس  ز٠ٙ
، ٚاٌزظغ١ش فٟ ِؼٕٝ ٔىسس ِظغسساٌّجزذأ 

 (دسُ٘ طغ١ش: أٞ)اٌٛطف 

حٌخزس ؿخز ِٚـسٚز ِمدَ وظخدٌد  [8ٖاٌشػذ ]"         وظخدٌد ٌىً أعً " 9

ٌُد ٚفٛق وً رٞ ػٍُ " ٓٔ " ػ١ٍ
 [٠7ٙٛعف ]                                              

ٌُد  حٌخزس ظسف ِمدَ ػ١ٍ

ٌَد " ٔٔ ٌَد  [7ٖاٌضِش                 ]"ػ١ٍىُ ظال  ٔىسس طدي ػٍٝ حٌدػخءاٌّجزذأ ظال

ٌُد  ٕٔ  ٌُد خ١ش ِٓ عبً٘  ػخٌ ػخٌ
أٞ سعً ) ِٛطٛف ٔىسس ؿخء خٍفخً ػٓاٌّجزذأ 

 (ػبٌُ

ٌٓد  ٖٔ ٌٓد خ١ش ِٓ وبفش  ِئِ  ٠سح  رٙخ كم١مش حٌـٕط ال فس  رؼ١ٕٗاٌّجزذأ ٔىشح ِئِ

: اإليضاح 
معلوم أن المبتدأ فً الجملة هو المحكوم علٌه ، والخبر هو الُحكم ، وإذا كان المحكوم  -1

فإن الحكم ال ٌفٌد ؛ ألنه ٌورث السامع حٌرة تبعثه على عدم علٌه مجهوال ـ أي نكرة ـ 
اإلصؽاء لما ٌأتً بعده ، ولذا وجب تعٌٌنه أو تخصٌصه بمسوغ ٌبٌح االبتداء به ،كما فً 

 .األمثلة السابقة 

 .شهرهاأما ذكر فً الجدول السابق  ، ولكن المذكور هنا هو  هناك حاالت أخرى ؼٌر -2

: لتصل إلى الخالصة  سؤال  لتالًالسؤال اواآلن أجب عن      
ما الحاالت التً ٌجوز فٌها االبتداء بالنكرة ؟مثل من عندك بأمثلة لما 

.............................................................................. تقول
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أَىاع اخلرب أَىاع اخلرب 
: األمثلظ

 

: الخالصظ
تأمؿ الجدكؿ السابؽ ،كالحظ أف الخبر تعددت أنكاعه ، فجاء مرة مفردان، كمرة جممة  -ُ

ظرفان متعمقان بمحذكؼ ، أك جارًّا كمجركرنا متعمقان )لة جممة فعمية ، كمرة شبه جـ اسمية أك
.    (بمحذكؼ

. الخبر المفرد يككف مرفكعان ، أما الخبر الجممة أك شبه الجممة فيككف في محؿ رفع -ِ
اذكر مف عندؾ جمال اسمية تستكفي فيها أنكاع الخبر الكاردة في الجدكؿ السابؽ  :سؤاؿ 

. ، ثـ أعربها إعرابا تاما 
........................................................................................................

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

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

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

 
 
 

ٔٛػٗ حٌخزس حٌّؼخي حٌسلُ 

 (١ٌط ؿٍّش ٚال شزٗ ؿٍّش)ز ِفٌط١ف " ثؼجبدٖ ٌط١فهللا " ٔ

" ػٍٝ إٌغبء لٛحِْٛ اٌشعبي" ٕ
 [ٖٗإٌغبء ]                                                    

 (١ٌط ؿٍّش ٚال شزٗ ؿٍّش)ِفس لٛحِْٛ 

ٖ 
ؽبفظبد  لخٔظخصفبٌظبٌؾبد "

 [ٖٗ/ٌٕغبء]ا          " ٌٍغ١ت ثّب ؽفع هللا 
 (ٍِش١ٌط ؿٍّش ٚال شزٗ ؽ)ِفس لخٔظخص 

فٛق   [ٓٔاٌفزؼ ]              "أ٠ذ٠ُٙ فٛق٠ذ هللا " ٗ
ِزؼٍك ثّؾزٚف  ظشف) شزٗ ؿٍّش

 (رمذ٠شٖ وبئٕخ

هلل  [ٕ/اٌفبرؾخ]     "سة اٌؼب١ٌّٓهلل  اٌؾّذ" ٘
 عبس ِٚغشٚس) شزٗ ؿٍّش

 (وبئٓرمذ٠شٖ ِزؼٍك ثّؾزٚف 

 " ِب ٠شبء٠ٚخزبس ٠خٍكٚسثه "  ٙ
 [8ٙاٌمظض]                                                 

ؿٍّش فؼ١ٍش ٠خٍك 

7 
رؼؼُٙ ٚاٌّإِْٕٛ ٚاٌّإِٕبد "

 [7ٔ/اٌزٛثخ].              "ثؼغ أ١ٌٚخء
ؿٍّش حظ١ّش رؼؼُٙ أ١ٌٚخء 
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سواتظ مجهح اخلرب سواتظ مجهح اخلرب 
: األمثلظ

 

حٌسحرؾ حٌرٞ ٠سرطٗ رخٌّزظدأ حٌخزس حٌّؼخي حٌسلُ 

ػطش  ٖشزاػطش  ٖاٌٛسد شزا ٔ
طؼٛ  ػٍٝ حٌّزظدأ  (ٖشرح)فٟ وٍّش  حٌٙخء

 (حٌٛز )

رش٠ؼ إٌظش (..)اٌخؼشح رش٠ؼ ٕ
، ٠ؼٛ  ػٍٝ  (ٟ٘) حٌؼ١ّس حٌّعظظس

حٌخؼسس 

 (طٍه) حإلشخزسرٍه عٕزٗ عٕزٗ  طٍه ؽذ٠مخ اٌج١ذ ٖ

اػخ س حٌّزظدأ رٍفظٗ ِب اٌجٍجً  حٌزٍزً اٌجٍجً ِب ٗ

ٔؼُ اٌض٘ش  اٌض٘شاٌفً ٔؼُ  ٘
ٌٍؼَّٛ ،  (حٌص٘س)فٟ " أي"ألْ ) حٌؼَّٛ

 (ٚحٌفً فس  ِٓ أفسح ٖ فدخً فٟ حٌؼَّٛ

 

: الخالصظ
 

يالحظ من الجدول السابق أن الخبر إذا كان جممة فالبد له من رابط يربطه بالمبتدأ       
في واسم اإلشارة كما ،  (2، 1)كما فيالضمير: ا الرابط قد يكون واحدًا من أربعة هي، وهذ

عادة المبتدأ بمفظه كما ،  (3) . (5)كما في والعموم ،  (4)في وا 
 

مثؿ مف إنشائؾ بجمؿ اسمية يككف الخبر فيها جممة ، كعيف الرابط في كؿ   : سؤاؿ 
.  منها ، مستكفيا األنكاع المذككرة في الجدكؿ 

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

......................................................................................
 ................................................................................
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احلزف يف اجلًهح االمسيح احلزف يف اجلًهح االمسيح 
: تقديم

إذا دل عميه دليل ، وال يتأثر المعنى وال  جكازان يحذف كل من المبتدأ أوالخبر          
 :أن يقال جكازان  المبتدأ حذؼفمثال :  التركيب بحذفه

 أيف األخ؟       
ب من الجوا(األخ)فحذف المبتدأ ،  األخ في المكتبة: والمقصود،  في المكتبة: فيجاب
. جكازان 
... إلخ....؟متى السفر، و كيف الحال؟ :كمثمه    

 *****
:  أن يقال جكازان  الخبر حذؼومثال 

مىٍف في الحفؿ؟ 
. ا جكازمن الجواب  (في الحفؿ)فحذف الخبر،  عميٌّ في الحفؿ: والمقصود، عميٌ : فيجاب
 ماذا معؾ؟ :كمثمه
. القمـ معي: وأصل الكالم...القمـ: فيجاب
. ، والرأي مختمف نحف بما عندنا ، كأنت بما عندؾ راضو  :كمثمه    
. من الكالم جوازا (راضكف)فحذف الخبر ، نحف بما عندنا راضكف :والتقدير  

. بشرط وجود دليل يدل عمى كل منهما كقد يحذؼ المبتدأ كالخبر معان 
ئي لـ كالالوالالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر ، "  :مثؿ

".  يحضف
لداللة الكالم  المبتدأ كالخبر، فحذف  فعدتهف ثالثة أشهركالالئي لـ يحضف : أي

. عميهما
كمف يكاس من يساعد محتاجًا فهو محسن ، ومن يسعف مستغيثًا فهو محسن ،  :كمثمه
... مصابان 
 .لداللة الكالم عميهما  المبتدأ كالخبر، فحذف  فهك محسف :والتقدير

. فصيل ذلك وفيما يأتي ت
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احلزف يف اجلًهح االمسيح احلزف يف اجلًهح االمسيح 
: كرف حٌخزس -أٚاًل 

 

: فٟ حٌلخالص حٌظخ١ٌش  ٚؿٛرخ٠لرف حٌخزس 

 

حٌخزس حٌّلرٚف حٌّؼخي حٌسلُ 
كىُ  

حٌلرف 
ِعٛؽ حٌلرف 

 اٌّجزذأ ثؼذ ٌٛال االِزٕبػ١خٚاعت ِٛؿٛ ْٚ  [9ٔ٘ٛد ]              "ٌشعّٕبن (..)ٌٚٛال س٘طه " ٔ

ٕ 
 (..)ٌٕبط ثؼؼُٙ ثجؼغٌٚٛال دفغ هللا ا"

..."  ٌٙذِذ طٛاِغ ٚث١غ ٚطٍٛاد ِٚغبعذ
 [ٓٗاٌؾظ]                                                                         

وخثٓ ،أٚ ِٛؿٛ  

 (...وبئٓ..ٌٛال دفغ هللا)
اٌّجزذأ ثؼذ ٌٛال االِزٕبػ١خ ، ٚاٌخجش وْٛ ػبَ ٚاعت 

"  َ ٠ؼّْٙٛئُٔٙ ٌفٟ عىشرٗ(..)ٌؼّشن " ٖ
 [7ٕاٌؾغش]

اٌّجزذأ ٔض فٟ اٌمغُ ٚاعت  (ٌؼّشن لغّٟ) لعّٟ

اٌخجش ثؼذ اٌّؼطٛف ثٛاٚ رذي ػٍٝ االلزشاْ ٚاٌزالصَ ٚاعت ِمزشٔبْ  (..)وً سعً ٚؽشفزُٗ ٗ

 ِطزٛػخً  (..)حٌٕضؽفظٟ  ٘

 ظشف ِغ عٍّخ فؼ١ٍخ ثؼذٖ

ئرا وبْ )، أٞ  أػ١ف ٌٙب

ئر وبْ  –ِطجٛػبً 

 (ِطجٛػب

ٚاعت 
ِظذس ، ٚثؼذٖ ؽبي عذد ِغذ اٌخجش ٚال  اٌّجزذأ

رظٍؼ أْ رىْٛ خجشاً 
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:  الشرح 
: أْ حٌخزس ٠لرف ٚؿٛرخ فٟ حٌلخالص حٌظخ١ٌش اذح طؤٍِض حٌـدٚي حٌعخرك رؼٕخ٠ش الكظض    

، ، ٚشز١ٗ رٗ حٌّؼخي حٌؼخٟٔ  (ٌسؿّٕخن ِٛؿٛ ٌْٚٛال ز٘طه  ): ، ٚحٌظمد٠س  (1ِؼخي  )ـ أْ ٠ىْٛ خزسح ٌّزظدأ رؼد ٌٛال1

 (....ٌٙدِض طٛحِغ  ِٛؿٛ  أٚ وخثٓ... ٌٛال  فغ هللا ): ٚحٌظمد٠س 

. (....أُٙ  ٌفٟ ظىسطُٙ  ١ّ٠ٕٟ أٚ لعّٟ ، ٚحٌظمد٠س ٌؼّسن (3ِؼخي )ـ أْ ٠ىْٛ حٌّزظدأ ٔظخ فٟ ح١ّ١ٌٓ 2

زؿً          وً : ، ٚحٌظمد٠س  (4ِؼخي  )ـ أْ ٠مغ رؼد حٌّزظدأ ٚحٚ ٟ٘ ٔض فٟ حٌّؼ١ش طدي ػٍٝ حاللظسحْ ٚحٌظالشَ  3

.   ِمظسٔخْٚكسفظُٗس     

كفظٟ حٌٕض اذح :، ٚحٌظمد٠س( 5ِؼخي  )ـ أْ ٠ىْٛ حٌّزظدأ ِظدزح ٚرؼدٖ كخي ظدص ِعد حٌخزس، ٟٚ٘ ال طظٍق أْ طىْٛ خزسح4

ٚ٘رٖ حٌلخي . وخْ ِطزٛػخ ، أٚ اذ وخْ ِطزٛػخ ، أٞ أْ كفظٟ حٌٕض ِلمك فٟ كخٌش ؽزخػظٗ ،فبْ ٌُ ٠ىٓ ِطزٛػخ فال كفع 

.  كفظٟ ِطزٛعٌد : ال طظٍق أْ طىْٛ خزسح ؛ فال ٠ظق لٌٕٛخ  (ؽزٛػخ َ )

 

. ِؼً ِٓ أشخثه رـًّ حظ١ّش ٠لرف ف١ٙخ حٌخزس ٚؿٛرخ ، ٚر١ٓ ػٍش كرفٗ فٟ وً ؿٍّش  : ظئحي 

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................    
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: كرف حٌّزظدأ –ػخ١ٔخً 
 

 :فٟ حٌلخالص ح٢ط١ش ؿٛحشح٠لرف حٌّزظدأ  (أ  )

 

 

: أؿذ ػٓ حٌعئحي ح٢طٟ ٌظظً اٌٝ حٌخالطش  : ظئحي 

. ِظٝ ٠لرف حٌّزظدأ ؿٛحشح ؟ ِؼً ٌّخ طمٛي رؤِؼٍش ِٓ ػٕدن           

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

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

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

 

 

 

 

 

ِعٛؽ حٌلرف كىُ حٌلرف حٌّزظدأ حٌّلرٚف حٌّؼخي حٌسلُ 

" ٌٕفغٗ  (..)ِٓ ػًّ طبٌؾبً فـ"  ٔ
 [ٙٗفظٍذ ]                                    

 ثؼذ فبء اٌغٛاةاٌّجزذأ اٌّؾزٚف ؿخثص  (ٌٕفغٗ  فؼٍّٗ ) ػٍّٗ

"  ٔبس ؽب١ِخ (..)ِٚب أدسان ِب ٟ٘؟"  ٕ
 [ٔٔاٌمبسػخ ]                                   

 فٟ عٛاة االعزفٙبَاٌّجزذأ اٌّؾزٚف ؿخثص  (ؽب١ِخ  ٔبس ٟ٘ ) ٟ٘

 ثؼذ اٌمٛياٌّجزذأ اٌّؾزٚف ؿخثص  (أعبؽ١ش  ٟ٘ ) ٟ٘ [٘اٌفشلبْ ]  "أعبؽ١ش األ١ٌٚٓ  (..)لبٌٛا"  ٖ



 ٙ٘ 

 :فٟ حٌلخالص ح٢ط١ش  ٚؿٛرخ٠لرف حٌّزظدأ  (د  )
ِعٛؽ حٌلرف كىُ حٌلرف حٌّزظدأ حٌّلرٚف حٌّؼخي  اٌشلُ 

اٌخجشٔؼذ ِمطٛع ٌّغشد اٌّذػ ٚاعت  (اٌؾ١ُّذ  ٘ٛ ) ٘ٛ دُ اٌَؾّٟ اٌؾّذ  ِ ِ  ٔ

ُّٚ هللا ٘ٛ  ) ٘ٛهللا  ُّٚ ػذ طَ أػٛر ثب  ِٓ ئثٍٟ ٕ اٌخجشٔؼذ ِمطٛع ٌّغشد اٌزَ ٚاعت  (ػذ

ه اٌّغىٟ ٖ ِِ ُٓ  ٘ٛ ) ٘ٛ ُْ ِشسُد ثغال اٌخجش ٔؼذ ِمطٛع ٌّغشد اٌزشؽُ ٚاعت  (اٌّغى١

ع١ًّ ) طجشٞع١ًّ  سٌر طت ٗ ااٌخجش ِظذس ٔبة ِٕبة اٌفؼً ٚاعت  ( طجشٞ طجشٌر

ٚاعت  (ِؾّذٌر  ٘ٛ ) ٘ٛ دٌر ٔؼُ اٌشعً ِؾُ ٘
ٚاٌؾزف ٕ٘ب ٚاعت فٟ ،(ٔؼُ)اٌخجش ِخظٛص 

ِؾزٚف خجشاً ٌّجزذأ  (ِؾّذٌر )ؽبي ئػشاة 

ٚاعت  (اٌىزةُ  ٘ٛ)٘ٛ ثئظ اٌخٍك اٌىزُة  ٙ
ٚاٌؾزف ٕ٘ب ٚاعت ،(ثئظ)اٌخجش ِخظٛص 

خجشاً ٌّجزذأ ِؾزٚف  (اٌىزة)فٟ ؽبي ئػشاة 

فٟ رِزٟ ألخٍظٓ فٟ ػٍّٟ  7
ٌٓر   ١ِضبقٌر  ، أٚ ػٙذٌر أٚ ١ّ٠

ٌٓر  فٟ رِزٟ) ٌُر ،أٚػٙذٌر ،أ١ّ٠ٚ  (لغ
ٚاعت 

ٚاٌّجزذأ اٌّؾزٚف  اٌخجش طش٠ؼ فٟ اٌمغُ

ٔٗ ٔىشح ٚاعت اٌزأخ١شأل

 

. ٕٚ٘خن كخالص أخسٜ ٠لرف ف١ٙخ حٌّزظدأ ٚؿٛرخ ، ٠ّٚىٓ حٌسؿٛع ا١ٌٙخ فٟ أرٛحرٙخ ِٓ وظذ حٌٕلٛ   

:  لسحءسً ٚحػ١ش ، ػُ أؿذ ػّخ ٠ؤطٟ ٌظظً اٌٝ حٌخالطشِلظ٠ٛخص حٌـدٚي حٌعخرك حلسأ   : ظئحي 

   . ِظٝ ٠لرف حٌّزظدأ ٚؿٛرخ ؟ ِؼً ٌّخ طمٛي رؤِؼٍش ِٓ ػٕدن               
.......................................................................................................................................................................................................

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

 .حٌشظخء ١ٌٍٗ ؽ٠ًٛ ٔٙخزٖ لظ١س : ، ِٚؼً " ٚ٘ٛ حٌغفٛز حٌٛ ٚ  ذٚ حٌؼسغ حٌّـ١د" لد ٠ظؼد  حٌخزس فٟ ِؼً  : ســفخة
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َىاسخ االترذاء َىاسخ االترذاء                                                                                                   
 

 وخْ ٚأخٛحطٙخــ  ٚالأ
حٌش اػسحرٗ فٔٛع حٌخزس خزسٖ حظّٗ حٌفؼً حٌٕخظخ حٌّؼخي حٌسلُ 

ِٕظٛة ِفشد   ِمزذساً هللا وبْ  [٘ٗاٌىٙف ]          "   هللا ػٍٝ وً شٟء ِمزذسا  وخْٚ" ٔ

فٟ ِؾً ٔظت  (ظسف)شزٗ ؿٍّش ِغ  (أٔض)ػ١ّس ِعظظسرىْٛ  [ٕٖاٌؾغش]"     ِغ اٌغبعذ٠ٓ طىْٛلبي ٠ب ئث١ٍظ ِب ٌه أال " ٕ

ِٕظٛة ِفشد لٛا١ِٓ ٚحٚ حٌـّخػش وٛٔٛا                                            [ٖ٘ٔ/عبءآٌ] "                     لٛا١ِٓ ثبٌمغؾ وٛٔٛح" ٖ

ِٕظٛة ِفشد فبسربً فئح  أطجؼ                   [ٓٔاٌمظض ]" .          فإاد أَ ِٛعٝ فبسربً  أطزقٚ" ٗ

فٟ ِلً ٔظذ  (عبِٚغشٚس) شزٗ ؿٍّشِٓ اٌخبعش٠ٓ  (٘ٛ)ػ١ّس ِعظظسأطجؼ                          [ٖٓاٌّبئذح].                            "اٌخبعش٠ِٓٓ طزقفمزٍٗ فأ" ٘

فٟ ِلً ٔظذ عٍّخ فؼ١ٍخ ٠مٍت  (٘ٛ) ػ١ّس ِعظظسأطجؼ  [ٕٗاٌىٙف ]       ".      ٠مٍت وف١ٗ ػٍٝ ِب أٔفك ف١ٙبأطزق فـ" ٙ

ِٕظٛة ِفشد  غٛزحِخإ٘خ ٠ظجؼ  [ٔٗاٌىٙف ]      " .                    ِبؤ٘ب رٛسا  ٠ظزقَر أٚ "  7

ِٕظٛة ِفشد ِغٛداًّ ٚؿٙٗ ظً  [8٘إٌؾً ]".                 ٚ٘ٛ وظ١ُٚعٙٗ ِغٛداًّ  ظً" 8

ِٕظٛة ِفشد سٚاوذ ْٔٛ حٌٕعٛس ٠ظً  [ٖٖ/اٌشٛسٜ]. زٚحود ػٍٝ ظٙسٖ ٠ْظًٍف اْ ٠شؤ ٠عىٓ حٌس٠ق" 9

ِٕظٛة ِفشد  (حٌزخءشحثدس)رمس٠ذحٌظزق  (١ٌظ  )أ [8ٔ٘ٛد ]                                     ؟" اٌظجؼ ثمش٠ت ١ٌطأ" ٓٔ

ِٕظٛة ِفشد س٠جخ ر١ٕخُٔٙ ال٠ضاي  [ 110حٌظٛرش ].ز٠زشً فٟ لٍٛرُٙر١ٕخُٔٙ حٌرٞ رٕٛح  ال٠صحي"   ٔٔ

ِٕظٛة ِفشد ؽ١ب  (صِخ َ)فٟ  حٌظخءِبداَ  [31ِس٠ُ ]    ".ك١خًّاً  ِخ ِضٚأٚطخٟٔ رخٌظالس ٚحٌصوخس " ٕٔ

ِٕظٛة ِفشد ػبوف١ٓ  (ٔلٓ)حٌؼ١ّس حٌّعظظسٌٓ ٔجشػ  [9ٔؽٗ ]".                 ػ١ٍٗ ػبوف١ٌٓٓ ٔزسف اٌٛا ق" ٖٔ

فٟ ِلً ٔظذ عٍّخ فؼ١ٍخ رزوش  (أٔض)حٌؼ١ّس حٌّعظظس رفزأ [٠8٘ٛعف ]" .                    رزوش ٠ٛعف طفظؤرب  " ٗٔ

فٟ ِؾً ٔظت ح فؼ١ٍخ ع٠ًّزوش حٌّئِٓ ِبفزئ . اٌّإِٓ ٠زوش سثٗ  ِخفظت ٘ٔ

ِٕظٛة ِفشد ِغزغفشاً حٌّعٍُ ِبأفه . اٌّغٍُ ِغزغفشاً  ِخحٔفه ٙٔ
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: الشرح
: حلسأ ِلظ٠ٛخص حٌـدٚي حٌعخرك رؼٕخ٠ش ، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟ       

وبْ، أٚ ئؽذٜ  )اٌغًّ اٌزٟ ٠ؾ٠ٛٙب عًّ اع١ّخ دخً ػ١ٍٙب فؼً ٔبعخ  (ٔ) 

   –أِعٝ –ظً  – أػلٝ –أطزق  –وخْ ): ٚ٘ٓ، (أخٛارٙب      

  .(ِخحٔفه –ِخفظت  –ِخرسف  –ِخ حَ  – ِخشحي – ١ٌط –طخز  –رخص        
ئػشاة اٌغٍّخ   ( أٞ طغ١س )ألٔٙب رٕغخ  (ٔخظخش  )ع١ّذ ٘زٖ األفؼبي  (ٕ)

اٌزٟ رذخً ػ١ٍٙب ، ٚع١ّذ ٔبلظخ ألْ وً فؼً ِٕٙب ٠ذي ػٍٝ ِؼٕٝ        

. الثذ ِٓ إٌّظٛة ١ٌىزًّٔبلض ال ٠زُ ثبٌّشفٛع وبٌفبػً ، ثً      

رذي ػٍٝ ارظبف اعّٙب   (وخْ)ٌىً فؼً ِٓ ٘زٖ األفؼبي ِؼٕٝ ٠إد٠ٗ فــ  (ٖ)

 (أػلٝ)فٟ اٌظجبػ ، ٚ (أطزق)ثّؼٕٝ خجش٘ب فٟ اٌضِٓ اٌّبػٟ ، ٚ     

فٟ  (رخص)فٟ اٌّغبء ، ٚ (أِعٝ)ؽٛاي إٌٙبس ، ٚ (ظً)فٟ اٌؼؾٝ ، ٚ     

ٌٍٕفٟ ، :(١ٌط)ِٓ طفخ ئٌٝ أخشٚ رذي ػٍٝ اٌزؾٛي(طخز)ٚلذ اٌّج١ذ ، ٚ 

. ٌالعزّشاس(ِخشحي ، ِٚخفظت ، ِٚخرسف ، ِٚخحٔفه)، ٚ ٌج١بْ اٌّذح (ِخ حَ)ٚ     

     –فظت  –شحي  )ِٓ ٘زٖ األفؼبي ِب ٠زظشف رظشفبً ٔبلظبً ، ٚ٘ٛ  (ٗ)

ئر ال ٠غزؼًّ ِٕٙب ئال اٌّبػٟ ٚاٌّؼبسع ، ٚاعُ   ،  ( ٚحٔفه –ٚرسف      

  -رخص -أِعٝ –ظً  –أػلٝ  –أطزق  –وخْ ): ثم١خ األفؼبيأِب .اٌفبػً     

اٌّبػٟ ،  )فززظشف رظشفبً ربِبًّ ؛ ف١غٟء ِٕٙب األفؼبي اٌضالصخ  (طخز     

. ، ٚاٌّظذس ، ٚاعُ اٌفبػً (ٚاٌّؼبسع ، ٚاألِش      

. فّٙب فؼالْ ر١ش ِزظشف١ٓ (١ٌط ،ٚ   حَ  )أِب          
ٚاألفؼبي  .خخ اٌّزظشفخ ٠ؼًّ ػًّ اٌّبػٟر١ش اٌّبػٟ ِٓ األفؼبي إٌبط(٘)

. (طخز  -رخص  -أِعٝ –ظً  –أػلٝ  –أطزق  –وخْ  ): اٌّزظشفخ ٟ٘

. ٠غت أْ ٠غجمٙب ٔفٟ ٌفظبً أٚ رمذ٠شاً  (حٔفه -فظت –رسف  –شحي )األفؼبي  (ٙ)

.  طفظؤ الٌزمذ٠شا"طخهلل طفظؤ طروس ٠ٛظف " (ٓٔ)ٚاٌزمذ٠ش وّب فٟ اٌّضبي  

. اٌّظذس٠خ اٌظشف١خ (ِب)ة أْ رغجمٗ ٠ظ ( حَ)اٌفؼً  (7)
اعُ اٌفؼً إٌبعخ ِشفٛع ئْ وبْ اعّبً ظب٘شاً ، ٚفٟ ِؾً سفغ ئْ  وبْ ػ١ّشاً،  (8)

. ٚخجشٖ ِٕظٛة ئْ وبْ ِفشداً ، ٚفٟ ِؾً ٔظت ئْ وبْ عٍّخ   أٚ شجٗ عٍّخ

    . حذوس حألفؼخي حٌٕخظخش ، ِز١ٕخ ِخ ٠دي ػ١ٍٗ وً ِٕٙخ  ـ 1   :أظجٍش 

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

ظخش ؟ ِخ حٌّمظٛ  رخٌّظظسف ٚغ١س حٌّظظسف ِٓ حألفؼخي حٌٕخ   ـ2 

 ............................................................................................
. ر١ٓ حألفؼخي حٌظٟ طٕدزؽ طلض وً ٔٛع ِّٕٙخ ـ  3

............................................................................................ 
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٠ٗ ِٓ ٔخك١ش حٌظمد٠ُ ٚحٌظؤخ١س كىُ حٌٕخظخ ِٚؼّٛي
 

: ٌخجش وبْ ٚأخٛارٙب ِغ اعّٙب صالس ؽبالد ، ٚث١بٔٙب وّب ٠أرٟ       

 
 ٚؿٛد طمد٠ُ حالظُ ٚطـؤخ١س حٌخزس: حٌلخٌش حألٌٚٝ

 
حٌّعٛؽ كىُ طمد٠ُ حالظُ ػٍٝ حٌخزس حٌخزس حالظُ حٌّؼخي حٌسلُ 

ُِٚب وبْ " ٔ " ٚرظذ٠خ ِىخءً  ػٕذ اٌج١ذ ئال طالطُٙس
 [ٖ٘ي  األٔفب]

ألْ االعُ ِؾظٛس فٟ اٌخجش ٠غت رمذ٠ُ االعُ ٚرأخ١ش اٌخجش  ِىبءً طالرُُٙ 

٠غت رمذ٠ُ االعُ ٚرأخ١ش اٌخجش  فزبنِٛعٝ  فزبن ِٛعٝوبْ  ٕ
ألْ االعُ ٚاٌخجش ِؼشثبْ 

ئػشاثبً رمذ٠ش٠بًّ 

ْٓ  ٘إالءوبْ  ٖ ْٓ ٘إالء ٠غبدٌٛٔه  َِ ِج١ٕبْ  ألْ االعُ ٚاٌخجش٠غت رمذ٠ُ االعُ ٚرأخ١ش اٌخجش  َِ

: الشرح   
ٍّْ ، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟ : حلسأ ِلظ٠ٛخص حٌـدٚي حٌعخرك رظؤ

 .(ٔ)ــ أْ ٠ىْٛ االعُ ِؾظٛساً فٟ اٌخجش، وّب فٟ اٌّضبي 1  :٠غت رمذ٠ُ اعُ اٌفؼً إٌبعخ ٚرأخ١ش خجشٖ ، ٚرٌه فٟ ِٛػؼ١ٓ 

،  ِٛظٝاالعّبْ ِمظٛساْ ــ  (ٕ)ٌّضبي ففٟ ا}:ــ  أْ ٠ىْٛ ئػشاة وً ِٓ االعُ ٚاٌخجش ئػشاثبً رمذ٠ش٠بًّ ر١ش ظب٘شٞ  ٕ

. { ْْي ََر ، ٘ئالء  اإلػشاة رمذ٠شٞ وزٌه  ؛ ألْ االع١ّٓ ِج١ٕبْ ــ (ٖ)؛ فاػشاثّٙب رمذ٠شٞ ، ٚفٟ اٌّضبي  فظٝ

. ِضً ثغًّ ِٓ ئٔشبئه ٌٛعٛة رمذ٠ُ اعُ اٌفؼً إٌبعخ ػٍٝ خجشٖ ، ِج١ٕب عجت اٌزمذ٠ُ فٟ وً ِضبي  :  ظئحي

.................................................................................................................................................. .....
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 (أٞ طمد٠ُ حٌخزس ػٍٝ حالظُ)ٚؿٛد طٛظؾ حٌخزس ر١ٓ حٌفؼً حٌٕخظخ ٚحظّٗ  :حٌلخٌش حٌؼخ١ٔش     
 

حٌّعٛؽ حٌلىُ حالظُ حٌّئخس  حٌخزس حٌّمدَ ػٍٝ حالظُحٌّؼخي حٌسلُ 

ٔ 
ُِخ وخْ " أْ لخٌٛح اال  كـظَٙر

 [25حٌـخػ١ش ]      ".حثظٛح رآرخثٕخ
 ُ كـظَٙر

اٌّظذس إٌّغجه ِٓ أْ 

ُ)ٚاٌفؼً   (لٌُٛٙس
٠ـذ طمد٠ُ حٌخزس ػٍٝ حالظُ 

ألْ اٌخجش ِؾظٛس فٟ 

االعُ 

٠ـذ طمد٠ُ حٌخزس ػٍٝ حالظُ ش٠د لخثّخً  ش٠دٌد ئال  لخثّخً  ١ٌظ ٕ
ِؾظٛس فٟ ألْ اٌخجش 

االعُ 

خ فٟ حٌدحز  حطخكزُٗس فٟ حٌدحزوبْ  ٖ ٠ـذ طمد٠ُ حٌخزس ػٍٝ حالظُ طخكزُٙس
 ػ١ّسألْ االعُ ارظً ثٗ 

٠ؼٛد ػٍٝ ثؼغ اٌخجش 

 

: الشرح
: ِٓ خالي لسحءطه حٌـدٚي حٌعخرك طالكع ِخ ٠ؤطٟ          

: ، ٚرٌه فٟ ِٛػؼ١ٓ (ٔبعخ ٚاعّٗأٞ أْ اٌخجش رٛعؾ  ث١ٓ اٌفؼً اي)خجش اٌفؼً إٌبعخ رمذَ ػٍٝ اعّٗ        

. (ٕ،  ٔ)ـ أْ ٠ىْٛ اٌخجش ِؾظٛساً فٟ االعُ ، وّب فٟ اٌّضب١ٌٓ ٔ     

. (ٖ)أْ ٠زظً ثبعُ اٌفؼً إٌبعخ ػ١ّش ٠ؼٛد ػٍٝ ثؼغ اٌخجش ، وّب فٟ اٌّضبي  -ٕ     

ِظٝ ٠ظمدَ خزس حٌفؼً حٌٕخظخ ػٍٝ حظّٗ ٚؿٛرخ ؟   :ظئحي 

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

.    ِؼً ٌّخ طمٛي رـًّ ِٓ أشخثه          

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

............................................................................................................................. .............................
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ٚذٌه ف١ّخ ػدح كخالص ٚؿٛد طٛظؾ حٌخزس ...حْ ٚأخٛحطٙخ ػٍٝ حظّٙخ ، ٚؿٛحش طؤخ١سٖ ػٕٗؿٛحش طمد٠ُ خزس ن :حٌلخٌش حٌؼخٌؼش
 {حٌٛحز س فٟ حٌـد١ٌٚٓ حٌعخرم١ٓ}أٚ طؤخ١سٖ 
: ِٓ أِضٍخ عٛاص رمذ٠ُ خجش اٌفؼً إٌبعخ ػٍٝ اعّٗ ، ٚعٛاص رأخ١شٖ ، ِب ٠أرٟ          

 
ز ػٍٝ حالظُ كىُ طمد٠ُ حٌخذحظّٙخ حٌّئخس حٌخزس حٌّمدَ حٌّؼخي حٌسلُ 

عبئض اٌزمذ٠ُ ٔظس  كمخًّاً   [7ٗاٌشَٚ ]".             اٌّإ١ِٕٓ ٔظسػ١ٍٕب  ْ كمخًّاً ٚوب" ٔ

عبئض اٌزمذ٠ُ ٍِه ٚزحءُ٘  [79اٌىٙف ]."٠أخز وً عف١ٕخ رظجبً  ٍِه ٚزحءُ٘ٚوبْ " ٕ

عبئض اٌزمذ٠ُ أظٛس ٌىُ  [ٕٔاألؽضاة ]  ".ؽغٕخ أظٛسفٟ سعٛي هللا  ٌىٌُمذ وبْ " ٖ

عبئض اٌزمذ٠ُ حٌظ١خَ ِٓ حٌزس فٟ اٌغفش  ٌظ١خَح ِٓ حٌزس١ٌظ  ٗ

عبئض اٌزمذ٠ُ شٟء ٌه  [8ٕٔآي ػّشاْ ]".                شٟءِٓ األِش  ٌه١ٌظ " ٘

عبئض اٌزمذ٠ُ طعؼشُس فٟ حٌّد٠ٕش  [8ٗٔإًٌّ ]"س٘ؾ ٠فغذْٚ فٟ األسع طعؼش فٟ حٌّد٠ٕشٚوبْ " ٙ

: فخثدس 
،  اٌخجش٠خ( وُ )ٚ ، حالظظفٙخَ وؤظّخء اٌظذاسح ٚاعت اعّبً  اٌخجش وبْ ئرا ٚاعّٗ إٌبعخ اٌفؼً ػٍٝ اٌخجش رمذ٠ُ ٠غت      

؟  وخْ حٌّظعخرمْٛؽبٌجب  وُ: ،   ٚلٌٕٛب    [ٕٔاٌمّش ] ".ٚٔزس  حرٟو١ف وخْ ػرف:     " ِضً لٌٛٗ رؼبٌٝ   

ا١ٌَٛ ٚ٘ٛ ٠م١ٓ؟  أوْٛفى١ف ٚلذ وبْ روشٞ ٌٍفشاق ٠شٚػٕٟ         :                  ِٕٚٗ لٛي اٌشبػش

 

. (ِخ)ٚحألفؼخي حٌٕخظخش حٌّعزٛلش رــ  (١ٌط)ٚطمدَ حٌخزس فٟ ِؼً ٘رٖ حٌلخي ٠ّظٕغ ِغ 
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: طخُِْٙ طخٍِْلٛظ
وبْ  )اٌّؼبسع ٚاألِش ، ٚاٌّظذس ٚاعُ اٌفبػً ِٓ األفؼبي إٌبعخخ  (ٔ)

. ٠ؼًّ ػًّ اٌّبػٟ (ٚأخٛارٙب      

". اًّ ثغٟ أنٌُٚ : " اٌؼبًِ ِضً فخٌّؼخزع     

". ؽغبسحً أٚ ؽذ٠ذاً  وٛٔٛحلً : " اٌؼبًِ ػًّ اٌّبػٟ ِضًٚفؼً حألِس     

. ؽشاًّ ال ٠ؼٕٟ االػزذاء ػٍٝ ؽمٛق ا٢خش٠ٓ وٛٔه: اٌؼبًِ ِضً حٌّظدزٚ     

:   اٌؼبًِ ِضً ٚحظُ حٌفخػً     

ئرا ٌُ رٍفٗ ٌه ِٕغذا  أخخنً            وخثٕخِٚب وً ِٓ ٠جذٞ اٌجشبشخ 

آع ، ػخ  ، : ِب٘ٛ ثّؼٕب٘ب ِٓ األفؼبي ، ِٕٚٙب (طخز)٠ؼًّ ػًّ  (ٕ

. ف ، حزطد ، طلٛي ، غدح ، زح (٠لٛز)زؿغ ، حظظلخي ، لؼد ، كخز     

 .طخزثّؼٕٝ  (وخْ ، أطزق ، أػلٝ ، أِعٝ ، ظً )وّب ٠غٛص اعزؼّبي  

 ، " أصٚاعبً صالصخ  وٕظُ٘جبًء ِٕجضب ، ٚفىخٔض ٚثغذ اٌغجبي " : ِؼً   

". ٚعٙٗ ِغٛداً  ظً" ، " ثٕؼّزٗ ئخٛأب  أطزلظُف"           
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رليء األفؼال انُاسخح ذايح رليء األفؼال انُاسخح ذايح 
: األمثلظ
 [7ٔاٌشَٚ ]". طظزلْٛٚؽ١ٓ  طّعْٛفغجؾبْ هللا ؽ١ٓ "  -ٔ

 [8ٕٓاٌجمشح  ]".    رٚ ػغشح فٕظشح ئٌٝ ١ِغشح  وخْٚئْ "  -ٕ

 [ 7ٓٔ٘ٛد]".اٌغّٛاد ٚاألسع ئال ِب شبء سثه ِخ حِضخبٌذ٠ٓ ف١ٙب "  -ٖ

: الشرح
: ِٓ خالي األِضٍخ اٌغبثمخ ٠زؼؼ ِب ٠أرٟ     

اوزًّ    ( طّعْٛ ، طظزلْٛ ، وخْ ، ِخ حِض)ـ أْ األفؼبي إٌبعخخ ٔ

ِؼٕب٘ب ثبالعُ اٌزٞ سفؼزٗ ِٓ دْٚ اٌؾبعخ ئٌٝ  خجش، ٌٚزا رؼذ فٟ ٘زٖ     

. ، أٞ اوزفذ ثبٌّشفٛع ، ٚاعزغٕذ ثٗ ػٓ إٌّظٛة (طخِش)اٌغًّ    

٠غٛص اعزؼّبٌٙب ربِخ ــ ِٚؼٕٝ   (وبْ ٚأخٛارٙب  )إٌبعخخ  ـ وً األفؼبيٕ

رّبِٙب أْ ٠ىزفٟ اٌفؼً ثفبػٍٗ ، ٚال ٠ؾزبط ئٌٝ  ِٕظٛة إلرّبَ اٌّؼٕٝ ــ      

  (شحي)، أِب  ( ٠صحي )اٌزٟ ِؼبسػٙب  ( شحي)، ٚ ( فظت)، ٚ ( ١ٌط )ِبػذا     

  :فٟٙ ربِخ ، فٟ ِضً لٌٛٗ رؼبٌٝ  (٠صٚي)اٌزٟ ِؼبسػٙب    

ئْ أِغىّٙب ِٓ أؽذ  شحٌظخ،ٌٚئٓ طصٚالئْ هللا ٠ّغه اٌغّٛاد ٚاألسع أْ " 

 {ٔٗ/فبؽش}".ِٓ ثؼذٖ 

ـ ِؼً رـًّ ِٓ أشخثه ٌزؼغ حألفؼخي حٌٕخظخش ٔخلظش ِسس ، ٚطخِش ِسس  ظئحي

... ............................................................................................أخسٜ 

.................................................................................. ..................
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وتؼض أخىاذها صائذج وتؼض أخىاذها صائذج ( ( كاٌكاٌ))رليء رليء 

 

: الشرح
: ػسفٕخ أْ وخْ ٚأخٛحطٙخ طؤطٟ ػٍٝ كخٌظ١ٓ -ٔ   

. حؽ اٌٝ ِسفٛع ِٕٚظٛدٔخلظش ، ٟٚ٘ حٌظٟ طلض: أٚالّ٘خ      

. طخِش ، ٟٚ٘ حٌظٟ طىظفٟ رّسفٛع  ْٚ ِٕظٛد: ػخ١ٔظّٙخ      

. ، ٟٚ٘ ِـ١جٙخ شحثدس وّخ فٟ أِؼٍش حٌـدٚي حٌعخرك ػخٌؼشٚػُ كخٌش       

 

: أٚرؼغ أخٛحطٙخ شحثدس شسؽخْ (وخْ)ـ ٌّـٟء  2

. أْ طىْٛ رٍفع حٌّخػٟ: حألٚي    

. ١ِٓ ١ٌعخ ؿخزحًّاً ِٚـسٚزحً أْ طىْٛ ر١ٓ ش١ج١ٓ ِظالش: حٌؼخٟٔ    

. (حزؿغ اٌٝ حألِؼٍش ٚظظٍلع ذٌه)

 

:  الخالصظ
                .ـ لد طؤطٟ وخْ أٚ رؼغ أخٛحطٙخ شحثدس فٟ حٌىالَ رخٌشسؽ١ٓ حٌّشخز ا١ٌّٙخ أػال1ٖ

 

أٔٙخ غ١س ػخٍِش ، ٚأْ حٌىالَ ٠عظغٕٟ ػٕٙخ ،  (وخْ أٚ رؼغ أخٛحطٙخ)ِؼٕٝ ش٠خ س ـ  2

. رلرفٙخ ٖ ، ٚال ٠ٕمض ِؼٕخ ٠خفٝ حٌّسح  ِٓفال

. أٚ اكدٜ أخٛحطٙخ شحثدس  (وخْ )ِؼً رـًّ ِٓ أشخثه طلظٛٞ ػٍٝ  : ظئحي 

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

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

 

                    

حٌّؼخي حٌسلُ 
حٌفؼً 

حٌصحثد 
أطً حٌـٍّش حٌصحثدس  (وخْ)ِٛػغ

ِب أؽغٓ ؽذ٠ضه ػـذ حٌظؼـز١ش ٚفؼً حٌض (ِخ)ر١ٓ وخْ أؽغٓ ؽذ٠ضه                وخِْب  ٔ

ٌُ ٠ٛعذ ِضٍه ث١ٓ اٌفؼً ِٚشفٛػٗ وخْ  ِضٍُه وخٌُْ ٠ٛعذ  ٕ

ٌُر                       وخِْؾّذ  ٖ ٌُر ث١ٓ اٌّجزذأ ٚاٌخجش وخْ  لبئ ِؾّذ لبئ

ؿخء حٌرٞ أوسِظٗ ث١ٓ االعُ اٌّٛطٛي ٚطٍزٗ وخْ أوشِزُٗ  وخْ عبءاٌزٞ ٗ

ِسزص رسؿً لخثُ ٌّٛطٛف ث١ٓ اٌظفخ ٚاوخْ لبئُ ٍ  وخْ ِشسُد ثشعً ٘

حٌد١ٔخ ِخ أرس ٘خ ر١ٓ ِخ حٌظؼـز١ش ٚفؼً حٌظؼـذ أطزق أثشَد٘ب  أطزقاٌذ١ٔب ِب  ٙ

اٌغٛ ِب أدفأٖ ر١ٓ ِخ حٌظؼـز١ش ٚفؼً حٌظؼـذ أِعٝ أدفأٖ  أِعٝاٌغٛ ِب  7
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دزف َىٌ كاٌ دزف َىٌ كاٌ 
: األمثلظ

 [ ِٕٓش٠ُ ]".ثَِغ١ـّب  أنُس لبٌذ أٔٝ ٠ىْٛ ٌٟ رالَ ٌُٚ ٠ّغغٕٟ ثشش ٌُٚ " (ٔ

  [ٓٗإٌغبء ]".ؽغٕخً ٠ؼبػْفٙب  طهُس  ٚئْ" (ٕ

ّشا ثٗ اٌّبء اٌض  ُ ٠هِٚٓ   (ٖ ُِ الال را فُ ِش ِش٠غ    ٠غذ 

: الشرح 
 :ِؼٍش حٌعخرمش ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟطؤًِ حأل            

. ٚسد ِؼبسػبً ِغضِٚبً فٟ األِضٍخ ع١ّؼٙب (وبْ)ـ اٌفؼً  ٔ

. ـ األفؼبي وٍٙب عبءد ِغضِٚخ ثبٌغىْٛ ٕ

. فٟ األِضٍخ وٍٙب (وبْ)ـ ؽزفذ إٌْٛ ِٓ ِؼبسع  ٖ

 .ـ ١ٌظ ثؼذ أٞ فؼً ِٕٙب ؽشف عبوٓ ، ٚال ػ١ّش ِزظً ٗ

. عبء فٟ اٌٛطً ال فٟ اٌٛلف (وبْ  )ْرُف إٌْٛ ِٓ ِؼبسع ـ ػ ٘

ٟ٘ حٌشسٚؽ حٌٛحؿذ طٛحفس٘خ ٌلرف حٌْٕٛ ِٓ  حٌخّعش حٌعخرمش ٚ٘رٖ*  

   . (وخْ  )ِؼخزع 

اٌز٠ٓ  ٠ىٓ ٌُ: " فٟ ِضً لٌٛٗ رؼبٌٝ (وخْ)ال ٠ـٛش كرف ْٔٛ ٌٚزٌه     

ظزذ ِـٟء حٌعخوٓ د    [ٔاٌج١ٕخ ]..." وفشٚا ِٓ أً٘ اٌىزبة ٚاٌّششو١ٓ ِٕفى١ٓ

.   (اٌز٠ٓ )، ٚ٘ٛ اٌالَ اٌغبوٕخ فٟ وٍّخ رؼد٘خ

الزٍٛا ٠ٛعف أٚ اؽشؽٖٛ أسػبً : " فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ (وخْ )ٚال طلرف ْٔٛ    

ألْ حٌـصَ رغ١س ؛ [٠9ٛعف ]"ِٓ ثؼذٖ لِٛبً طبٌؾ١ٓ  ٚطىٛٔٛح٠خً ٌىُ ٚعٗ أث١ىُ 

 . (ٚحٚ حٌـّخػش  )، ٚالطظخي ػ١ّس رٙخ ، ٚ٘ٛحٌعىْٛ

 -فٟ لٛي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ٌؼّش (وخْ )طلرف ْٔٛ  ٚال   

:  فٟ اثٓ ط١بد ؽ١ٓ أساد ػّش لزٍٗ –سػٟ هللا ػٕٗ 

 رعزذ حطظخي ؛"فال خ١ش ٌه فٟ لزٍٗ  ٠ىٕٗ فٍٓ رغٍؾ ػ١ٍٗ ، ٚئال ٠ىٕٗئْ " 

 .(٘خء حٌغخثذ  )، ٚ٘ٛػ١ّس رٙخ 

: الخالصظ
 :عأؿذ ػٓ حٌعئحي حٌظخٌٟ ٌظخسؽ رخالطش حٌّٛػٛ 

. اروش٘ب . ششٚؽ  (وبْ)ٌؾزف إٌْٛ ِٓ ِؼبسع 

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

ِؾزٚفخ إٌْٛ فٟ اٌّؼبسع ، ِغ  (وبْ  )ِضً ثغًّ ِٓ ئٔشبئه  ٌـ   :ظئحي

:  ث١بْ اٌغجت فٟ وً عٍّخ 

..............................................................................................  
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ػًم نيس ػًم نيس ( ( الخ الخ   ––ال ال   ––يا يا ) ) إػًال إػًال 
 

 حٌخزسحالظُ حٌّؼخي حٌسلُ 

ٔ 

ٕ 

 [٠ٖٔٛعف ]"    رشسحً  ا٘ر ِخ "

ُِٙ ٘ٓ ِخ"  [ٕاٌّغبدٌخ ]"  أِٙخطِ

٘رح 

 ٓ٘

رشسحً 

أِٙخطُِٙ 

ٖ 

ٗ 
ًٌد ال  ًَر  زؿ ِٓ اٌشعٛي  أفؼ

 ل١خً رخ حألزعػٍٝ  شٟءٌد ال 

ًٌد  زؿ

شٟءٌد 

ًَر  أفؼ

رخل١خً 

٘ 
َٓر  (..)الصٚ"   [ٖص ]"ِٕبص ٍ ك١

ِٕذَ  ظخػشَر  (..)الصٚ
ُٓس )ِؾزٚف رمذ٠شٖ   (حٌل١

 (حٌعخػش)ِؾزٚف رمذ٠شٖ 

َٓر  ك١

ظخػشَر 

 

: الشرح 
: طؤًِ حٌـدٚي حٌعخرك رؼٕخ٠ش ، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟ           

 –ال  –ا َ}: (فٟ ٌغخ اٌؾغبص١٠ٓ)(١ٌظ  )ِٓ اٌؾشٚف اٌزٟ رؼًّ ػًّ     

، فٟٙ رؼًّ ػٍّٙب فٟ إٌفٟ ، ٚفٟ سفغ اعّٙب ٚٔظت خجش٘ب ، وّب ٘ٛ {الد

: ٚاػؼ ِٓ األِضٍخ اٌغبثمخ ، ٚث١بٔٙب وبٌزبٌٟ

: ٚرؼًّ ػًّ ١ٌظ ثبٌششٚؽ ا٢ر١خ،  (ِخ): أٚال

ْْ  )ـ أال ٠ُضاد ثؼذ٘ب ٔ ْْي ِب : ، فاْ ص٠ذد ثطً ػٍّٙب ، ِضً (ئ ِؾّذٌر ِٛعٛدٌر    ا

. (ٚدٌر ١ٌٚظ ثٕظجٙبثشفغ وٍّخ ِٛط)    

لبٌٛا ِب : " ، فارا أزمغ ثاال ثطً ػٍّٙب ، ِضً (ئال)ـ أال ٠ٕزمغ إٌفٟ ثـ ٕ

 .(ثشفغ وٍّخ ثششٌر )   [٠ٔ٘ظ   ]". أٔزُ ئالثششٌر ِضٍٕب 

. ِب  ِب ِؾّذٌر ؽبػشٌر : ، فاْ رىشسد ثطً ػٍّٙب ، ِضً (ِب)ـ أال رزىشس ٖ

. ِٓ وزت إٌؾٛٚصُ ششٚؽ أخشٜ ٠ّىٓ اٌشعٛع ئ١ٌٙب فٟ ِظبٔٙب    

 

: ٚرؼًّ ػًّ ١ٌظ ثبٌششٚؽ ا٢ر١خ،  (ال): ػخ١ٔخً 

ًَ :  ٖفٟ اٌّضبي ). ـ أْ ٠ىْٛ االعُ ٚاٌخجش ٔىشر١ٓٔ ًٌر ، أفؼ ٚفٟ )،  (سع

. (شٟءٌر ، ثبل١بً :  ٗاٌّضبي     

 .ـ أال ٠زمذَ خجش٘ب ػٍٝ اعّٙبٕ

،  ال شٟءٌر ئال ػٍٝ األسع ثبل١بً : ، فال ٠ظؼ (ئال)ـ أال ٠ٕزمغ إٌفٟ ثـ ٖ

 .، ثً ٠غت سفؼٙب (ثبل١بً )ثٕظت وٍّخ     
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ٚرؼًّ ػًّ ١ٌظ ، فزشفغ اعّٙب ٚرٕظت خجش٘ب ، ٌٚىٕٙب ال ،  (الص): ػخٌؼخً 

٠زوش ِؼٙب االعُ ٚاٌخجش ِؼبً ، ٚاٌىض١ش فٟ ٌغخ اٌؼشة ؽزف اعّٙب ٚثمبء 

خجش٘ب ، وّب فٟ اٌّضب١ٌٓ اٌّزوٛس٠ٓ فٟ اٌغذٚي ، فؾزف االعُ ٚثمٟ اٌخجش، 

َٓر ِٕخص:(٘)س فٟ ِضبي ٚاٌزمذٞ ُٓس ك١ ١ٌظ رٌه اٌٛلذ :  ، ٚاٌّؼٕٝ ٍٚالص حٌل١

. ٚلذ فشاس

١ٌٚعض حٌعخػشُس : ؽزف اعّٙب ، ٚروش خجش٘ب ٚاٌزمذ٠ش (ٙ)ٚوزٌه فٟ ِضبي 

.  ظخػشَر ٔدَ

ِٚب سادفٗ ، وبٌٛلذ ، ٚا١ٌَٛ ، ٚاٌغبػخ ،  (اٌؾ١ٓ)ال رؼًّ ئال فٟ  (الد)ٚ

. ئٌخ...ٚاٌضِٓ

 

: الخالصظ
: حألظجٍش ح٢ط١ش ٌظظً اٌٝ حٌخالطش أؿذ ػٓ      

ـ ِب األؽشف اٌزٟ رؼًّ ػًّ ١ٌظ فٟ ٌغخ اٌؾغبص١٠ٓ؟ ٔ

 ـ ِب اٌّمظٛد ثأْ ٘زٖ األؽشف رؼًّ ػًّ ١ٌظ؟ ٕ

ـ ِب ششٚؽ ػًّ وً ؽشف ِٕٙب؟ ٖ

 :ظئحي 

. ػخٍِش ػًّ ١ٌط  (ِخ ، ال ، الص  )ِؼً رـًّ ِٓ ػٕدن ٌىً ِٓ         

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

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

.............................................................................................. 
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أفؼال ادلقاستح وانشجاء وانششوع أفؼال ادلقاستح وانشجاء وانششوع 
، فتأملها جٌداًا فً الجدول اآلتً ، والحظ أثرها فً المقاربة والشروع والرجاءأفعال : فترفع اسمها وتنصب خبرها (كان وأخواتها)من األفعال التً تعمل عمل 

 :  (أن  )الجملة التً تدخل علٌها ، وحكم اقتران كل منها بـ 

 (أْ)كىُ حلظسحْ خزسٖ رـخزسٖ حظّٗ  ي ػ١ٍٗ ِخ ٞحٌفؼً حٌّؼخي حٌسلُ 

 حٌّمــخزرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش أفؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ي

"   ٠مظٍٕٟٛٔ ٚحوخ ئْ اٌمَٛ اعزؼؼفٟٛٔ ٚ" ٔ
 [ٓ٘ٔاألػشاف ]                                          

ٚلٛع اٌخجش  لشةوخ  
فٟ )ٚحٚ حٌـّخػش 

 (ِلً زفغ

ؿٍّش  (٠مظٍٕٟٛٔ)ؿٍّش 

فؼ١ٍش فٟ ِلً ٔظذ 
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠مً

فٟ ِلً  (٠ر٘ذ)ؿٍّش  (ِشفٛع) ظٕخٚلٛع اٌخجش  لشة٠ىخ   [ٖٗإٌٛس ]      "ثبألثظبس ٠ر٘ذ ثشلٗظٕخ  ٠ىخ " ٕ

ٔظذ 
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠مً

دَر  ٖ سَر دَر  ٠ٕمؼٟ ح١ًٌٍ وَر سَر فٟ ِلً  (٠ٕمؼٟ)ؿٍّش  (ِشفٛع) ح١ًٌٍٚلٛع اٌخجش  لشةوَر

ٔظذ 
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠مً

 (ِشفٛع) حٌظزقٚلٛع اٌخجش  لشةأٚشه  ٠ظٕفطأْ  حٌظزق أٚشه ٗ
فٟ ِلً  (٠ظٕفط)ؿٍّش 

ٔظذ 
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠ىؼس

 حٌسؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخء أفؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ي                              

 (ِشفٛع)زرىُ ٚلٛع اٌخجش  سعبءػعٝ " ٠سكّىُأْ  زرىُ ػعٝ" ٘
فٟ ِلً  (٠سكّىُ)ؿٍّش 

د ٔض
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠ىؼس

 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠ـذفٟ ِلً ٔظذ  (٠ٕصي) ؿٍّش (ِشفٛع) حٌّطسٚلٛع اٌخجش  سعبءكسٜ  ٠ٕصي أْحٌّطس  كسٜ ٙ

 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠ـذفٟ ِلً ٔظذ  (طّطس)ؿٍّش  (ِشفٛع)حٌعّخء ٚلٛع اٌخجش  سعبءحخٌٍٛمض  طّطس أْ حٌعّخء خٌٍٛمضا 7

 حٌشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٚع أفؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ي                              

حٌّعخفسْٚ فٟ رٕف١ز اٌخجش  اٌششٚعؿؼً أِزؼزُٙ  ٠ؼدْٚ حٌّعخفسْٚ ؿؼً 8
فٟ ِلً  (٠ؼدْٚ) ؿٍّش

ٔظذ 
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠ّظٕغ

حٌٕخض فٟ رٕف١ز اٌخجش  اٌششٚعشسع ٌٛداع اٌّغبفش٠ٓ ٠ظـّؼْٛ  حٌٕخض شسع 9
فٟ ِلً  (٠ظـّؼْٛ)ؿٍّش 

ٔظذ 
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠ّظٕغ

 (ْأ)الزشأٗ ثـ  ٠ّظٕغفٟ ِلً ٔظذ  (طزلس)ؿٍّش حٌعف١ٕش فٟ رٕف١ز اٌخجش  اٌششٚعأخر ثبٌؾغبط  طزلس حٌعف١ٕش أخرص ٓٔ

حٌلـخؽ فٟ رٕف١ز اٌخجش  اٌششٚعؽفك ػٍٝ اٌؾشَ  ٠ظٛحفدْٚ حٌلـخؽ ظفك ٔٔ
فٟ ِلً  (٠ظٛحفدْٚ)ؿٍّش 

ٔظذ 
 (أْ)الزشأٗ ثـ  ٠ّظٕغ

حٌلـخؽ فٟ رٕف١ز اٌخجش  اٌششٚعردأ ثبٌىؼجخ  ٠طٛفْٛ حٌلـخؽ ردأ ٕٔ
فٟ ِلً  (٠طٛفْٛ)ؿٍّش 

 ٔظذ
 (أْ)الزشأٗ ثـ ٠ّظٕغ 
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:  الشرح والخالصظ
: طؤًِ حٌـدٚي حٌعخرك ، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟ     

 

ـ أفؼبي اٌّمبسثخ ٚاٌشعبء ٚاٌششٚع أفؼبي ٔبلظخ ٔبعخخ، رشفغ اٌّجزذأ،  ٔ

. ٠ٚغّٝ اعّٙب، ٚرٕظت اٌخجش، ٠ٚغّٝ خجش٘ب     

ْْي )٘زٖ األفؼبي عٍّخ فؼ١ٍخ،ثؼؼٙب ٠مزشْ ثـ  ـ  خجشٕ  .،ٚثؼؼٙب ال ٠مزشْ ثٙب(أ

 .اٌفؼً ٚلٛع لشة ػٍٝ،ٟٚ٘ رذي (ٚأٚشه وخ ، ٚوسد،):ٟ٘ حٌّمخزرشـ أفؼبي ٖ

، ٟٚ٘ رذي ػٍٝ رشلت اٌشعبء  (ػعٝ، كسٜ، حخٌٍٛك): ٟ٘ حٌسؿخءـ أفؼبي ٗ

 .ٚاألًِ فٟ ٚلٛع اٌفؼً    

، ٟٚ٘  (شسع، ؿؼً، ؽفك، أخر، ػٍك، أٔشؤ، ٘ذًّا ): ٟ٘ حٌشسٚعـ أفؼبي ٘

 .رذي ػٍٝ اٌجذء فٟ ِجبششح اٌفؼً    

ْْي  )حاللظسحْ رـ خزس ٘رٖ حألفؼخي رخٌٕعزش اٌٝ ـ ٙ ٚػذَ االلزشاْ ٠ٕمغُ ئٌٝ   (أ

 :أسثؼخ ألغبَ   

 .(كسٜ، ٚحخٌٍٛك): ثٙب، ٚ٘ٛ ِخ ٠ـذ حلظسحٔٗ  (أ 

. (أفؼخي حٌشسٚع): ِٕٙب، ٚ٘ٛ ِخ ٠ـذ طـس ٖ (ة

. (ػعٝ، ٚأٚشه): ثٙب، ٚ٘ٛ ِخ ٠غٍذ حلظسحٔٗ  (ط

. (وخ ، ٚوسد): ِٕٙب، ٚ٘ٛ ِخ ٠غٍذ طـس ٖ  (د

:  سيأظت

  وً ِٓ أفؼخي حٌّمخزرش ٚحٌسؿخء ٚحٌشسٚع ؟ ِخذح طفٟـ  1
..........................................................................................................

......................................................................................................... 
 ِخ أػس أفؼخي حٌّمخزرش ٚحٌسؿخء ٚحٌشسٚع فٟ حٌـًّ حٌظٟ طدخً ػ١ٍٙخ ؟ ـ 2

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

ـ أ خً خّعش ِٓ أفؼخي حٌّمخزرش ٚحٌسؿخء ٚحٌشسٚع ػٍٝ ؿًّ حظ١ّش ،  3

فٟ وً  (أْ  )ٚأػسد وال ِٓ حظّٙخ ٚخزس٘خ ، ِغ ر١خْ كىُ حلظسحْ حٌخزس رـ 

     .ِٕٙخ
.......................................................................................... ....

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

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

، ٚع١غٟء اٌىالَ  (ظٓ ٚأخٛحطٙخ )ِٓ ٔٛحظخ حالرظدحء ورٌه  :ٍِلٛظش ِّٙش

 .ػٕٙب ِفظال ػٕذ رٕبٚي اٌالصَ ٚاٌّزؼذٞ ِٓ األفؼبي ثارْ هللا 
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احلشوف انُاسخح احلشوف انُاسخح 
إٌ وأخىاذها إٌ وأخىاذها 

 

حٌّؼخي حٌسلُ 
حٌلسف 

حٌٕخظخ 
ٔٛع حٌخزس خزسٖ حظّٗ ٠دي ػ١ٍٗ  ِخ

َّْن "  ٔ لشح اٌت ]".       اٌظبثش٠ٓ  ِغَ  هللا ا

ٖٔ٘] 
َّْن   فٟ ِلً زفغ(ظسف)شزٗ ؿٍّشِغ  (ِٕظٛد)هللاَر حٌظٛو١د ا

َّْن ٚ"  ٕ َّْن  [9ٔٔؽٗ  ]"ف١ٙب ٚالرؼؾٝ  الطظّؤ نأ حٌظٛو١د أ
فٟ ِلً )وخف حٌّخخؽذ

 (ٔظذ
 فٟ ِلً زفغ عٍّخ فؼ١ٍخالطظّؤ 

ََر ّ َ  وؤْ ٖ َّْن  ِٕضٛسح  فؼشٌد  حٌٕـٛ ََر حٌظشز١ٗ وؤ ِشفٛع ِفشد فؼش  (ِٕظٛد)حٌٕـٛ

َّٓن ٌت اٌؾك رب ٗ َّٓن ئٌٝ لٛح رؾ١ّٗ  فٟ كخؿش ٌٖى فٟ ِلً )٘خء حٌغخثذحالظظدزحن ٌى

 (ٔظذ
فٟ كخؿش 

 (ؿخزِٚـسٚز)شزٗ ؿٍّش 

 ِلً زفغ فٟ

 فٟ ِلً زفغؿٍّش فؼ١ٍش ٠ؼٛ   (ِٕظٛد)حٌشزخدَر حٌظّٕٟ ١ٌضَر  ٠ؼٛ  حٌشزخدَر  ١ٌضَر  ٘

ًَّن "  ٙ ِدعُس َ  هللا ٌؼ اٌطالق ]". ثؼذ رٌه أِشاً  ٠ُسلْي

ًَّن  [ٔ  فٟ ِلً زفغ عٍّخ فؼ١ٍخ٠لدع  (ِٕظٛد)هللاَر حٌظسؿٟ ٌؼ

ًَّن  " 7 ًَّن  [ٙاٌىٙف ]" ٔفغه  رخِخغٌد  نفٍؼ فٟ ِلً )وخف حٌّخخؽذحإلشفخق ٌؼ

 (ٔظذ
 ِشفٛعِفشد رخخغ 

 ]" ً  ٚعؾ١ّبً أٔىخال ٌد٠ٕخّ َ  اْ"  8
 [ٕٔاٌّضًِ

َّْن   ٌد٠ٕخ  (ِٕظٛد)أٔىخالً حٌظٛو١د ا
فٟ ِلً  (ظسف)شزٗ ؿٍّش 

 ِمدَ ؿٛحشحً  زفغ

َّْن "  9 َّْن   [ٕٙإٌبصػبد  ]"ٌّٓ ٠خشٝ ٌؼزسسً  فٟ ذٌه ا فٟ ذٌه  (ِٕظٛد)ػزسسً حٌظٛو١د ا
فٟ  (ؿخزِٚـسٚز)شزٗ ؿٍّش 

 ٚؿٛرخً  ِمدَ ِلً زفغ

خ فٟ حٌدحزّ َ  ٌؼً ٓٔ ًَّن  طخكزَٙر فٟ حٌدحز  (ِٕظٛد)حطخكزَٗرحٌظسؿٟ ٌؼ
فٟ  (ؿخزِٚـسٚز)شزٗ ؿٍّش 

 ٚؿٛرخً  ِمدَ ِلً زفغ



 8ٕ 

َّْن ٚ"  ٔٔ َّْن  [ٗاٌمٍُ  ]             ". ػظ١ُ  ٌؼٍٝ خٍك نا فٟ ِلً )وخف حٌّخخؽذحٌظٛو١د ا

 (ٔظذ
ٌؼٍٝ خٍك 

فٟ  (ؿخزِٚـسٚز)شزٗ ؿٍّش 

 ِمدَ ٚؿٛرخ ِلً زفغ
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:  ٠خص حٌـدٚي حٌعخرك لسحءسً ٚحػ١ش، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟحلسأ ِلظٛ :الشرح

 

ـ اٌغًّ اٌٛاسدح فٟ األِضٍخ عًّ اع١ّخ ، دخً ػٍٝ وً ِٕٙب ؽشف ٔبعخ ٔ

. (ئؽذٜ أخٛارٙبئْ أٚ )؛  

َّْن ): اٌؾشٚف إٌبعخخ ٟ٘ -2 َّْن ، أَر َّْن  )،ٚرف١ذاْ اٌزٛو١ذ  (ا ٌٍزشج١ٗ،   (وؤ

َّٓن )    ًَّن  )،ٌٍزّٕٟ (١ٌضَر  )،ٌالعزذسان   (ٌى رف١ذ اٌزشعٟ فٟ اٌّؾجٛة،   (ٌؼ

 .ٚاإلشفبق فٟ اٌّىشٖٚ    

أْ اٌزّٕٟ ٠ىْٛ فٟ اٌّّىٓ ٚر١ش اٌّّىٓ، : حٌفسق ر١ٓ حٌظّٕٟ ٚحٌظسؿٟ -ٖ

. أِب اٌزشعٟ فال ٠ىْٛ ئال فٟ اٌّّىٓ     

. طٕظذ حٌّزظدأ ٚطسفغ حٌخزس٘زٖ األؽشف  -ٗ

، فاْ خزس ٘رٖ حألكسف ٠ىْٛ ِفس حً، ٠ٚىْٛ ؿٍّش، ٠ٚىْٛ شزٗ ؿٍّش -٘

. وبْ ِفشداً فٙٛ ِشفٛع، ٚئْ وبْ عٍّخ أٚ شجٗ عٍّخ فٙٛ فٟ ِؾً سفغ    

ح ِٚؾ" اْ ٚأخٛحطٙخ"اذح وخْ خزس  -ٙ ، فاْ ٌٗ صالس  زًٚزحظسفخً أٚ ؿخزًّاً

: ؽبالد ِٓ ؽ١ش اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش، ٟٚ٘    

.    عٛاص رأخش اٌخجش ػٓ االعُ أٚ رمذِٗ ػ١ٍٗ (أ    

: ٚعٛة رمذ٠ُ اٌخجش ػٍٝ االعُ، ٚرٌه فٟ ؽبٌز١ٓ (ة   

. (8ِضبي )ئرا وبْ االعُ ِمزشٔبً ثالَ االثزذاء : حألٌٚٝ  

؛  (9ِضبي)ػٛد ػٍٝ عضء ِٓ اٌخجش ئرا وبْ االعُ ِمزشٔبً ثؼ١ّش ٞ: حٌؼخ١ٔش  

. رؼٛد ػٍٝ اٌذاس (طبؽجٙب)اٌٙبء فٟ وٍّخ            

ٚعٛة رأخش اٌخجش ػٓ االعُ، ٚرٌه ئرا وبْ اٌخجش ِمزشٔبً ثالَ  (ط  

. (ِٓٔضبي )االثزذاء       

: أظجٍش 

ـ ِبرا ٠ف١ذ وً ؽشف ِٓ األؽشف إٌبعخخ ؟ ِٚب أصش٘ب فٟ اٌغٍّخ اٌزٟ ٔ

. ………………………………………………؟رذخً ػ١ٍٙب   

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

ـ ِب أٔٛاع خجش ئْ ٚأخٛارٙب ؟ ٚو١ف ٠ؼشة وً ٔٛع ِٕٙب ؟ ٕ

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

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

ػٍٝ اعّٙب ، ٚرأخشٖ ػٕٗ عٛاصا أٚ  (ئْ ٚأخٛارٙب )ـ اروش ؽبالد رمذَ خجش ٖ

. ٚعٛثب ، ِغ اٌزّض١ً ثغًّ ِٓ ػٕذن 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………… ....
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 ) ) انكافح تـ انكافح تـ ( ( يايا))اذظال اذظال 
َّ
 إٌ
َّ
وأخىاذها وأخىاذها ( ( إٌ

 

: األمثلظ
 [ٓٔاٌؾغشاد ]".   اخٛسٌد  حٌّئِْٕٛأّخ  " -ٔ

 [ٓٔاٌضِش  ]".  ٠ٛفٝ اٌظبثشْٚ أعشُ٘ ثغ١ش ؽغبة أّخ  " -ٕ

 [ٕ٘ٔاألٔؼبَ  ]   ".٠ظّؼذ فٟ اٌغّبء  وؤّٔخ" ـ ٖ

 .ِٓ ر٘ت لسصٌد  حٌشّطُس  وؤّٔخـ    4

 خظ١ذُس اٌىش٠ُ  ٚؿُٗس ٌىّٕخ  ٠ىضشاٌمِشٜ       ـ ِٚب اٌخظت ٌألػ١بف أْ٘

ًٌد ئٌٝ اٌفؼبء  حٌعفسُس  ١ٌظّخـ 6  .ظٙ

ًٌد ئٌٝ اٌفؼبء  حٌعفسَر  ١ٌظّخ ـ7  .ظٙ

:  الشرح   
 : حلسأحألِؼٍش حٌعخرمش رؼٕخ٠ش ، ٚظظٍلع ِخ ٠ؤطٟ      

 . (ِخ  )ـ طلظٛٞ وً ؿٍّش ِٕٙخ ػٍٝ كسف ٔخظخ حطظٍض رٗ 1

ؿخء ِسفٛػخ ،   (ِخ  )حٌرٞ حطظٍض رٗ  ـ حالظُ حٌٛحلغ رؼد حٌلسف حٌٕخظخ2

رخٌلسف حٌٕخظخ أرطٍض  (ِخ  )، ٚ٘رح ٠ؼٕٟ أْ حطظخي  { 6،  5،  4،  1حألِؼٍش }   

 . (حٌىخفَّنش"ِخ ")ػٍّٗ فٟ حٌـٍّش حٌظٟ  خً ػ١ٍٙخ ؛ أٞ وفَّنظٗ ػٓ حٌؼًّ ،ٌٚرح ظ١ّض

،  2حٌّؼخ١ٌٓ فٟ  )ػٍٝ حٌـٍّش حٌفؼ١ٍش  (ِخ  )ـ  خً حٌلسف حٌٕخظخ حٌرٞ حطظٍض رٗ 3

رخٌلسف حٌٕخظخ ٠ـؼٍٗ غ١س ِخظض رخٌدخٛي ػٍٝ  (ِخ  )، ٚ٘رح ٠ؼٕٟ أْ حطظخي  ( 3

. حٌـٍّش حالظ١ّش ، رً ٠ز١ق ٌٗ حٌدخٛي ػٍٝ حٌـٍّش حٌفؼ١ٍش 

، ٌُٚ ٠ئػس ف١ٗ فٟ  (6)وفَّٗن ػٓ حٌؼًّ فٟ حٌّؼخي  (١ٌض  )رخٌلسف  (ِخ  )ـ حطظخي 4

فبٔٙخ ٠ـٛش وفٙخ أٚ ػدَ وفٙخ ػٓ  (ِخ )رٙخ  اذح حطظٍض (١ٌض  )؛ أٞ أْ  (7)حٌّؼخي 

. حٌؼًّ 

: الخالصظ 
  – (اٌخجش)ٚسفؼٙب  (اٌّجزذأ)أٞ ٌٕظجٙب  – اْ ٚأخٛحطٙخ ٠شظسؽ إلػّخيـ  1 

فبْ   ،{حٌىخفش" ِخ"} حٌلسف١ش حٌصحثدس، ٚطعّٝ (ِخ)أال طظظً رٙخ      

ثؼذ   ٠شحطظٍض رٙخ ِٕؼظٙخ ِٓ حٌؼًّ، ٚأرخكض  خٌٛٙخ ػٍٝ حٌـًّ حٌفؼً    

. أْ وبٔذ ِخزظخ ثبٌغًّ االع١ّخ     

 (ِخ)ف١ـٛش اّ٘خٌٙخ ٚاػّخٌٙخ ػٕد حطظخٌٙخ رـ  (١ٌض) ـ ٠عظؼٕٝ ِٓ ذٌه2

، ٚال رذخً ػٍٝ اٌغًّ اٌفؼ١ٍخ ،ثً رظً ِخزظخ ثبٌذخٛي ػٍٝ اٌغًّ حٌلسف١ش

. االع١ّخ 

: ظئحي 

. األِضٍخ اٌغبثمخ ئػشاثب ربِب  أػشة
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، وفرذها ، وفرذها ((إٌإٌ) ) يىاضغ كسش هًضجيىاضغ كسش هًضج
 (اْ)ِٛحػغ وعس ّ٘صس  أٚاًلـ 

 

َّْن )ظزذ وعسّ٘صس حٌّؼخي حٌسلُ   (ا

ـ" ٔ  فٟ اثزذاء اٌىالَٚلٛػٙب  [ٔاٌفذس ].              "أٔضٌٕبٖ فٟ ١ٌٍخ اٌمذس حأـًّـا

َّْن  أال" ٕ  االعزفزبؽ١خ" أال"ثؼذ ٚلٛػٙب  [٠ٕٙٛٔظ ]"أ١ٌٚبء هللا الخٛف ػ١ٍُٙ ا

ٖ 
أ اٌغٛ ِٟٙ ّ ّ  َ اْؽ١ش  أسربد اٌّىزجخ

.  ٌٍمشاءح
 (ؽ١ش)ثؼذ ٚلٛػٙب 

َّْن ئر  اؽٍجٛا اٌؼٍُ ٗ  (ئر)ثؼذ ٚلٛػٙب  ؽٍجٗ فش٠ؼخ ا

٘ 
َّْن  ِبٚآر١ٕبٖ ِٓ اٌىٕٛص" ِفبرؾٗ ٌزٕٛء  ا

 [7ٙاٌمظض ].               "ثبٌؼظجخ أٌٟٚ اٌمٛح
 ثؼذ اعُ ِٛطٛيٚلٛػٙب 

ٙ 
ّ ّ َ ـه أـ ٚاٌمشآْ اٌؾى٠ُ١ظ "

 "اٌّشع١ٌٍّٓٓ
 [٠ٔظ ]                                                                             

 عٛاثبً ٌمغُٚلٛػٙب 

"   را٘ت ئٌٝ سثٟ ع١ٙذ٠ٓٞ أًّـا ٚلبي" 7
 [99اٌظبفبد ]                                      

 ِؾى١خ ثبٌمٛيٚلٛػٙب 

8 
َّْن ٚوّب أخشعه سثه ِٓ ث١زه ثبٌؾك "  ا

 [٘األٔفبي ]       .  "فش٠مب ِٓ اٌّإ١ِٕٓ ٌىبسْ٘ٛ

 فٟ طدز ؿٍّش ٚلؼض كخالً ٚلٛػٙخ 

ـ ٠ؼٍُٚهللا " 9  [ٔإٌّبفمْٛ ]             ".ن ٌشعٌٛٗأَّـن
ثؼذ فؼً ِٓ أفؼبي اٌمٍٛة ٚلٛػٙب 

 ػٍك ثبٌالَ ثؼذ٘ب

 

 :سحٌخالص
 :ِٓ خالي لسحءطه حٌّظؤ١ٔش ٌٍـدٚي حٌعخرك ٠ظز١ٓ ٌه ِخ ٠ؤطٟ      
فٟ اٌؾبالد اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌغذٚي، رغٟء ِىغٛسح  (ئْ)ـ أْ ّ٘ضح ٔ

َّْن )٠ـذ وعس ّ٘صس " : ٠ٚغّؼٙب وٍٙب لبػذح ٚاؽذح ٟ٘ فٟ وً ِٛػغ ال  (ا

ٚ٘زا ٚاػؼ فٟ األِضٍخ اٌّشبس  ،"٠ظق أْ طعزه ف١ٗ ِغ ِؼ١ٌّٛٙخ رّظدز 

. ئ١ٌٙب أػالٖ

:  ظئحي 

َّْن  )ِؼً  رـًّ ِٓ أشخثه ٌـ  ِىعٛزس حٌّٙصس ، رل١غ طعظٛفٟ ِٛحػغ  (ا

. ز وٍٙخ ، ٚر١ٓ ظزذ وعسّ٘صطٙخ فٟ وً ؿٍّش حٌىط

………………………………………..................................

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

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

 ..................................................................................
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 (أْ)ِٛحػغ فظق ّ٘صس  :ػخ١ٔخً 

 
ظزذ فظلٙخ حٌّؼخي حٌسلُ 

ـأأٌُٚ ٠ىفُٙ " ٔ " ػ١ٍه اٌىزبة ا أٔضٌٕبًّٔـا
 [ٔ٘ٔىجٛد اٌغ]                                                   

 (ٔبئٔضايُ ) رٕغجه ِغ ِؼ١ٌّٛٙب فزظ١ش فبػالً 

ـأٚال رخبفْٛ " ٕ  [8ٔاألٔؼبَ ]"وُ أششوزًُّٔـا
 فزظ١ش ِفؼٛالً ثٗ رٕغجه ِغ ِؼ١ٌّٛٙب

 (وُئششانَ )

ـأ لً أٚؽٟ ئٌٟ" ٖ ٔفش ِٓ  اعزّغٖ ٔـًّـا

 [ٔاٌغٓ ]"                                  اٌغٓ

 ػٓ اٌفبػً رٕغجه ِغ ِؼ١ٌّٛٙب فزظ١ش ٔبئجبً 

 (اعزّبعُ )

ًّـاأ ِٚٓ آ٠برٗ" ٗ " األسع خبشؼخ رشٜن ٔـ
 [9ٖفظٍذ ]                                     

 (سؤ٠زُه) رٕغجه ِغ ِؼ١ٌّٛٙب فزظ١ش ِجزذأ

ٚلؼذ فٟ ِؾً عش ثبٌؾشف  [ٙاٌؾظ ]        "هللا ٘ٛ اٌؾك َّْن أثـرٌه " ٘

ًّـاأِب ئٔٗ ٌؾك ِضً " ٙ " وُ رٕطمْٛٔـ
 [ٖٕاٌزاس٠بد ]                                

 (ٔطمِىُ) ٚلؼذ فٟ ِؾً عش ثبإلػبفخ

 

عبءد  (َّْن أَر ) ّ٘ضح أْحلسأ ِلظ٠ٛخص حٌـدٚي حٌعخرك رؼٕخ٠ش، ٚظظٍلع      
 .ِفزٛؽخ فٟ األِضٍخ ع١ّؼٙب، ٚرٌه ألٔٙب ٠ّىٓ عجىٙب ِغ ِؼ١ٌّٛٙب ثّظذس

 

: حٌخالطش
َّْ  )٠غت فزؼ ّ٘ضح       ِىٓ عجىٙب ف١ٗ ِغ ِؼ١ٌّٛٙب فٟ وً ِٛػغ ٞ (أ

. ثّظذس

   : سيأظت

َّْن  )ـ ِظٝ ٠ـذ فظق ّ٘صس 1 ؟   (أ

 ……………………………………………………………

ِفظٛكش حٌّٙصس ِعظٛف١خ ِٛحػغ حٌفظق  (أْ  )ـ ِؼً رـًّ ِٓ أشخثه ٌـ 2

. وٍٙخ ، ِغ ر١خْ ظزذ فظق حٌّٙصس فٟ وً ؿٍّش 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

 ……………………………………………………………
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حٌّىعٛزس حٌّٙصس  (اْ) خٛي الَ حالرظدحء رؼد 
 

 ( أ )              :حألِؼٍش
 (39ارسح١ُ٘ ).  "حٌدػخء ٌع١ّغاْ زرٟ "ـ 1

 (74حًٌّٕ ).."        ١ٌؼٍُٚاْ زره " "ـ 2

 (حٌمٍُ  )".     ػظ١ُ خٍكٌؼٍٝ ٚأه "ـ 3

 (د )                         

 ( 26حٌٕخشػخص  ) ".     ٌؼزسس اْ فٟ ذٌه" ـ 4

 (ؽ  )                         

 (62آي ػّسحْ  )". حٌمظض حٌلك ٌٙٛاْ ٘رح "ـ  5

 

  :حٌشسف    

: حلسأ حألِؼٍش حٌعخرمش لسحءس ِظؤ١ٔش ، ٚظظٍلع ف١ٙخ ِخ ٠ؤطٟ        

َّْن ـ  خٍض الَ حالرظدحء 1 . حٌّىعٛزس حٌّٙصس فٟ وً ِؼخي ِٕٙخ رؼد ا

 

 ِغ طٛحفس حٌشسٚؽ ح٢ط١ش، ٌٚىٓ   خٍض حٌالَ ػٍٝ حٌخزس (أ  )حٌّـّٛػش ـ فٟ أِؼٍش 2

. (اْ)ػٓ حظُ  حٌخزس ِئخسأْ  (أ):  ف١ٗ

. غ١س ِٕفٟ  ِؼزضأٔٗ  (د)      

. (ك١ٓ ٠ىْٛ ؿٍّش فؼ١ٍش)؛ غ١س ِخعأٔٗ  (ؽ)      

 

َّْن ) ػٍٝ حظُحٌّؼخي حٌسحرغ  خٍض الَ حالرظدحء ـ فٟ 3 . رشسؽ طؤخسٖ ػٓ حٌخزسٌٚىٓ  (ا

 

اذح ٌُ ٠ؼسد  )رال شسؽ ؛  ػ١ّس حٌفظً حٌّؼخي حٌخخِط  خٍض الَ حالرظدحء ػٍٝـ فٟ 4

 . (٘رح حٌؼ١ّس ِزظدأ 

 

:  سيأظت

َّْن )الَ حالرظدحء رؼد ػًٍ  خٛي  ـ 1  :  شس فٟ وً ِّخ ٠ؤطَٟوعٛزس حٌَٗحي (ا

 [23حٌلـس ]         "ٔل١ٟ ١ّٔٚض  ٌٕلٓأخ *"       

ألٌٚٝ   ٠٢خصْ فٟ خٍك حٌعّٛحص ٚح٢زع ٚحخظالف ح١ًٌٍ ٚحٌٕٙخز ا* "       

 [190آي ػّسحْ ]               ".حألٌزخد         

َّْن  )ـ ٌّخذح ال طدخً الَ حالرظدحء ػٍٝ خزس2 حٌّىعٛزس حٌّٙصس ف١ّخ ٠ؤطٟ ؟ (ا

 [٠44ٛٔط ]" .هللا ال ٠ظٍُ حٌٕخض ش١جخاْ * "      

 [33آي ػّسحْ ].."اْ هللا حططفٝ آ َ ٚٔٛكخ ٚآي ارسح١ُ٘ * "      
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ال انُافيح نهجُس ال انُافيح نهجُس 
 

: ِمدِش
أٔٛاع، فّٕٙب إٌبف١خ ٌٍفؼً اٌّؼبسع، ِٕٚٙب إٌب١٘خ، ِٕٚٙب  (ال)ِؼٍَٛ أْ     

٠خ ٌٍٛؽذح أٚ ٌٍٛاؽذ، اٌؼبؽفخ، ِٕٚٙب إٌبعخخ اٌزٟ رؼًّ ػًّ ١ٌظ، ِٕٚٙب إٌبف

.  ِٕٚٙخ حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ، ٟٚ٘ حٌظٟ طؼ١ٕٕخ ٕ٘خ

إٌبف١خ  (ال)ئٌٝ ئ٠ؼبػ اٌفشق ث١ٓ  –رغٕجبً ٌٍجظ  –ٌٚىٕٕب فٟ ؽبعخ أٚال     

. إٌبف١خ ٌٍغٕظ  (ال)ٌٍٛؽذح أٚ ٌٍٛاؽذ، ٚ

ٌٓد خخثٕخً : فارا لٍٕب ِضالً     ٌٓر )، ثشفغ وٍّخ  ال ِئِ  (خبئٕبً )ٚٔظت وٍّخ  (ِإِ

: ذٌه ٠لظًّ أِس٠ٓ فبْ

. ٔفٟ اٌخ١بٔخ ػٓ ِإِٓ ٚاؽذ، دْٚ ٔفٟ ِإ١ِٕٓ اص١ٕٓ أٚ أوضش :أٌّٚٙخ

. ٔفٟ اٌخ١بٔخ ػٓ عٕظ اٌّإ١ِٕٓ ع١ّؼُٙ :حٌؼخٟٔ

 (ال)فٟ ِضً ٘زا اٌزشو١ت اٌٍغٛٞ، ِغ سفغ اعُ  (ال)ٌّٚب وبْ إٌفٟ ثـ     

 (ال)ؽبح ٚٔظت خجش٘ب، ٠ؾزًّ ٚلٛع إٌفٟ ػٍٝ اٌفشد اٌٛاؽذ، فمذ عّب٘ب آٌ

حٌظٟ ٌٕفٟ حٌٛكدس، أٞ ٌٕفٟ حٌٛحكد، ٚ٘رٖ طؼًّ ػًّ ١ٌط فظسفغ حٌّزظدأ 

. ٚطٕظذ حٌخزس

حٌٕخف١ش ٌٍـٕط، فبْ حٌٕفٟ رٙخ ٠شًّ أفسح  حٌـٕط ؿ١ّؼُٙ، ٚال  (ال)أِخ      

؛ ٌٚزا رغّٝ  ، فبٌٕفٟ ثٙب ٌٍغٕظ ِٕظٛص ػ١ٍٗ طشاؽخ٠لظًّ غ١س ذٌه

  .سئخ عٕظ اعّٙب وٍٗ ِٓ ِؼٕٝ اٌخجش؛ ألٔٙب رذي ػٍٝ رتحٌظزسثش (ال)أ٠ؼب 

٘رح حٌغسع فبٔٗ الرد ِٓ ٔظذ حظّٙخ ٚزفغ خزس٘خ،  (ال)ٌٚىٟ طئ ٞ      

ٌٓد )٘ىرح  َٓر خخث . (ال ِئِ

َّْن )ٚال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط طدخً ػٍٝ حٌـٍّش حالظ١ّش فظؼًّ ػًّ      ، ٠ٚىْٛ (ا

    حً رخٌّؼخفأٚ شز١ٗ ( د )،                      ً     ِؼخفخ  ( أ )    : حظّٙخ

 ،

.  (أٞ ال ٘ٛ ِؼخف ٚال شز١ٗ رخٌّؼخف  )أٚ ِفسً ح ؛    ( ؽ )              

 

. ٔٛع ِٓ األٔٛاع اٌضالصخ ٠أرٟ ث١بْ رفظ١ٍٟ ٌىً طٚ

:  ظئحي 

إٌبف١خ ٌٍغٕظ ـ ِؼٕٝ ،  (ال  )اٌٛؽذح أٚ اٌٛاؽذ ، ٚ  (ال  )ِباٌفشق ث١ٓ     

ٚئػشاثب ؟ 

…………………………………………………………… ..

. ِضً ٌىً ٔٛع ِّٕٙب ثغًّ ِٓ ػٕذن  * 
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   (حٌّؼخف)حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط  :أٚالً 
اػسحرٗ خزس٘خ اػسحرٗ ٔٛػٗ حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط حٌّؼخي حٌسلُ 

ًَ ال ٔ ًَ ػٕذ هللا  ػبئغٌر  خ١شٍ  ػّ ِشفٛع ثبٌؼّخ ػبئغٌر ِٕظٛة ثبٌفزؾخ ِؼبف ػّ

ْٟ ال  ٕ ْٟ  خبئفبْؽكٍّ  طبؽجَ ِشفٛع ثبألٌف خبئفبْ  (ِضٕٝ)اء ِٕظٛة ثبٌِٟؼبف طبؽجَ

ِشفٛع ثبٌٛاٚ ٔبدِْٛ  (عّغ ِزوش عبٌُ)ِٕظٛة ثب١ٌبء ِؼبف فبػٍٟ  ٔبدِْٛخ١ٍش  فبػٍٟ ال ٖ

ِشفٛع ثبٌؼّخ ِىشٌٖٚر  (ِٓ األعّبء اٌخّغخ)ِٕظٛة ثبألٌف ِؼبف ذح  ِىشٌٖٚر خٍٍك ؽغٓ  ذح ال ٗ

ِشفٛع ثبٌؼّخ خبعشادٌر  (عّغ ِإٔش عبٌُ)ِٕظٛة ثبٌىغشح ِؼبف طبٔؼبِد  خبعشادٌر ِؼشٍٚف  طبٔؼبدِ ال  ٘

: حلسأ ِلظ٠ٛخص حٌـدٚي حٌعخرك، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟ :حٌشسف

ٔفٟ ؽىُ اٌخجش ػٓ عٕظ  }إٌبف١خ ٌٍغٕظ، ِٚؼٕٝ ٔف١ٙب ٌٍغٕظ  (ال)ـ اٌغًّ اٌٛاسدح ف١ٗ ع١ّؼٙب عًّ اع١ّخ دخٍذ ػ١ٍٙب ٔ

. ، ٚال ٠ٛعذ اؽزّبي آخش ر١ش رٌه{(اد رٌه اٌغٕظأٞ أْ ٘زا اٌؾىُ إٌّفٟ ِغزغشق وً فشد ِٓ أفش)اعّٙب وٍٗ ؛   

 .(٠ٚذخً فٟ إٌىشح شجٗ اٌغٍّخ ثٕٛػ١ٗ، ٚاٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ)ـ أْ اعُ ال إٌبف١خ ٌٍغٕظ ٚخجش٘ب ٔىشربْ ،  ٕ

 .ـ أْ اعّٙب ِمذَ ػٍٝ خجش٘بٖ

 .إٌبف١خ ٌٍغٕظ ٌُ ٠ذخً ػ١ٍٙب عبس" ال"ـ أْ ٗ

،أٞ طٕظذ حظّٙخ ٚطسفغ (اْ)حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ػًّ " ال"ٟ٘ شسٚؽ ػًّ  ٚ٘رٖ}ـ أٔٗ ال ٠ٛعذ فبطً ث١ٕٙب ٚث١ٓ اعّٙب٘

 .{خزس٘خ
 .(أٞ عبء ِؼبفبً )أػ١ف ئٌٝ اعُ ثؼذٖ،  –ٚ٘ٛ ٔىشح  –إٌبف١خ ٌٍغٕظ فٟ ٘زا اٌغذٚي " ال"ـ أْ وً اعُ ِٓ أعّبء ٙ

ف ثبخزالف ٔٛع وً ِّٕٙب ؛ فٟ اٌغًّ ع١ّؼٙب عبء ِٕظٛثبً، ٚخجش٘ب عبء ِشفٛػبً، ٚػالِخ اإلػشاة رخزً" ال"ـ أْ اعُ 7

 .(ِفشداً أٚ ِضٕٝ أٚ عّؼبً، ِزوشاً أٚ ِإٔضبً )

: أؿذ ػّخ ٠ؤطٟ ٌظظً اٌٝ حٌخالطش :حٌخالطش

........................................................................................................... إٌبف١خ ٌٍغٕظ؟ " ال"ِب ششٚؽ ػًّ * 

 .....................................................................................إٌبف١خ ٌٍغٕظ فٟ اٌغٍّخ اٌزٟ رذخً ػ١ٍٙب؟ " ال"أصش  ِب* 

........... .......................................................و١ف ٠ؼشة اعُ ال إٌبف١خ ٌٍغٕظ ئرا وبْ ِؼبفبً؟ ٚو١ف ٠ؼشة خجش٘ب؟* 

........................................................................................................................................................... 
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 (حٌشز١ٗ رخٌّؼخف)حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط  :ػخ١ٔخً      

اػسحرٗ خزس٘خ اػسحرٗ ػٗ ٔٛحظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط حٌّؼخي حٌسلُ 

ِشفٛع ثبٌؼّخ زحرقٌد ِٕظٛة ثبٌفزؾخ شج١ٗ ثبٌّؼبف رخثؼخً  زحرقٌد  ٠ٕٗ رد١ٔخٖ  رخثؼخً ال  ٔ

ِشفٛع ثبٌؼّخ ِغّٛزٌد ِٕظٛة ثبٌفزؾخ شج١ٗ ثبٌّؼبف ػخ١ٌخً  ِغّٛزٌد لذسٖ  ػخ١ٌخً ال  ٕ

ٖ 
ػٓ حٌـٙخ   ِظمخػعخً ال 

 ِؼرٚزٌد 
ِشفٛع ثبٌؼّخ ذٚزٌد ِغِٕظٛة ثبٌفزؾخ شج١ٗ ثبٌّؼبف ِظمخػعخً 

ٗ 
١ْيٓال  َّر رٛحؿزّٙخ  لخث

 ِٕزٛذحْ
١ْيٓ  َّر ِشفٛع ثبألٌف ِٕزٛذحْ  (ِؼٕٝ)ِٕظٛد رخ١ٌخء شج١ٗ ثبٌّؼبف لخث

٘ 
اٌٝ حٌخ١س  ظخػ١خصٍت ال 

شج١ٗ ثبٌّؼبف ظخػ١خصٍت  ِلسِٚخصٌد 
ِٕظٛة ثبٌىغشح 

 (عّغ ِإٔش عبٌُ)
ِشفٛع ثبٌؼّخ ِلسِٚخصٌد 

 :حرك، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟحلسأ ِلظ٠ٛخص حٌـدٚي حٌط :حٌشسف      
إٌبف١خ ٌٍغٕظ اٌّشبس ئ١ٌٙب ػمت اٌغذٚي اٌغبثك ٟ٘ ٔفغٙب اٌّزٛافشح فٟ ِؾز٠ٛبد ٘زا اٌغذٚي  " ال"ششٚؽ ػًّ   -ٔ

.....  .......................................................................................................................(ِبٟ٘؟)       

. إٌبف١خ ٌٍغٕظ فٟ عًّ ٘زا اٌغذٚي عبء شج١ٙبً ثبٌّؼبف (ال)اعُ   -ٕ

:  ِب ارظً ثٗ شٟء ِٓ رّبَ ِؼٕبٖ، أٚ ٘ٛ وً اعُ ٌٗ رؼٍك ثّب ثؼذٖ ؛ ئِب ثؼًّ، ِضً (ثبٌشج١ٗ ثبٌّؼبف)ٚاٌّمظٛد *     
. (ٚػشس٠ٓ غخثزْٛالٚحكدحً )ِؼً ، ٚاِخ رؼطف ، (زرَّٗن)حٌّفؼٛي رٗ رؼدٖ  (ِسحلزخً )؛ ك١غ ٔظذ حظُ حٌفخػً  (ال ِسحلزخً زرٗ خخثٓ )       

إٌبف١خ ٌٍغٕظ اٌشج١ٗ ثبٌّؼبف، ٘ٛ ٔفغٗ ئػشاة اعّٙب اٌّؼبف، أٞ أٔٗ ِٕظٛة، ٌٚىٓ   (ال)ئػشاة اعُ   -ٖ

. ػالِخ إٌظت رخزٍف ثبخزالف ٔٛع االعُ، ِٓ ؽ١ش اٌؼذد ٚإٌٛع       

 :أؿذ ػٓ حٌعئحي ح٢طٟ ٌظظً اٌٝ حٌخالطش :حٌخالطش
إٌبف١خ ٌٍغٕظ ئرا وبْ شج١ٙبً ثبٌّؼبف ؛ ِفشداً، ِٚضٕٝ، ٚعّؼبً ثٕٛػ١ٗ ؟ " ال"و١ف ٠ؼشة اعُ               

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

.  إٌبف١خ ٌٍغٕظ ف١ٙب شج١ٙب ثبٌّؼبف ، ٚأػشة وال ِٓ اعّٙب ٚخجش٘ب ئػشاثب ربِب (ال)ػزذن ٠ىْٛ اعُ ي ثغًّ ِٓ ِش  :ظئحي 

..............................................................................................................................................            
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 (ِخ ١ٌط ِؼخفخً ٚال شز١ٙخً رخٌّؼخف) حٌّفس  حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط :ػخٌؼخً 

اػسحرٗ خزس٘خ اػسحرٗ ٔٛػٗ حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط حٌّؼخي حٌسلُ 

ز٠ذَر  [ٕاٌجمشح ]                    ".ف١ٗ ز٠ذَر ال " ٔ
أٞ )ِفس  ٔىسس

١ٌط ِؼخفخً ٚال 

 (شز١ٙخًرخٌّؼخف
فٟ ِؾً سفغ ف١ٗ  (ِفشد)ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ 

زؿخيَر  فٟ حٌدحزَ  زؿخيال  ٕ
أٞ ١ٌط )ِفس  

ِؼخفخً ٚال شز١ٙخً 

 (رخٌّؼخف

عّغ )ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ 

 (رىغ١ش
فٟ ِؾً سفغ فٟ حٌدحز 

ِمظس٠ْيٓ  ِلزٛرخْٚؽّٕٙب  فٟ كك ِمظس٠ْيٓال  ٖ
أٞ ١ٌط )ِفس  

ِؼخفخً ٚال شز١ٙخً 

 (رخٌّؼخف
ِشفٛع ثبألٌف ِلزٛرخْ  (ِضٕٝ)ِجٕٟ ػٍٝ ا١ٌبء 

ِظخخذ١ٌٓ  ِىسِْٛ ِظخخذ١ٌٓ ال ٗ

أٞ ١ٌط )ِفس  

ِؼخف ٚال 

شز١ٙخً 

 (رخٌّؼخف

عّغ ِزوش )ِجٕٟ ػٍٝ ا١ٌبء 

 (عبٌُ
ِشفٛع ثبٌٛاٚ ِىسِْٛ  

ََر  ٌر ِظخخذالص ؽز١زخصِ ال  ٘ ؽز١زخِص

أٞ ١ٌط ) ِفس 

ِؼخف ٚال 

شز١ٙخً 

 (رخٌّؼخف

.  ِجٕٟ ػٍٝ اٌىغش

٠غٛص )أٚ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ 

 (اٌٛعٙبْ
ػّخ ِشفٛع ثبيِظخخذالصٌد 

 

 :رؼٕخ٠ش، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟحلسأ ِلظ٠ٛخص حٌـدٚي حٌعخرك  :حٌشسف
. إٌبف١خ ٌٍغٕظ اٌّزوٛسح ػمت اٌغذٚي األٚي ٟ٘ ٔفغٙب اٌّزٛافشح فٟ ِؾز٠ٛبد ٘زا اٌغذٚي (ال)ـ ششٚؽ ػًّ ٔ

 .................................................................................................................................................................(اروش٘ب)

. ٕ٘ب ِب ١ٌظ ِؼبفبً ٚال شج١ٙبً ثبٌّؼبف(اٌّفشد  )ـ ٚاٌّمظٛد ةإٌبف١خ ٌٍغٕظ عبء فٟ عًّ ٘زا اٌغذٚي ِفشداً،  (ال)ـ اعُ ٕ

فبٌّفشد ٚعّغ اٌزىغ١ش ِج١ٕبْ ػٍٝ اٌفزؼ،ٚاٌّضٕٝ  ) ١ٌٚظ ِؼشثبً إٌبف١خ ٌٍغٕظ ٕ٘ب ِجٕٟ ػٍٝ ِب ٠ٕظت ثٗ،  (ال)اعُ ـ ٖ

ِجٕٟ ػٍٝ ا١ٌبء، ٚوزٌه عّغ اٌّزوش اٌغبٌُ ِجٕٟ ػٍٝ ا١ٌبء، أِب عّغ اٌّإٔش اٌغبٌُ فٙٛ ِجٕٟ ػٍٝ اٌىغش، ٠ٚغٛص ثٕبؤٖ ػٍٝ 

. فٟ ِؾً ٔظت (...)اٌفزؼ، ٚفٟ وً اٌؾبالد ٠شبس ئٌٝ أٔٗ ِجٕٟ ػٍٝ 

 :ٞ ٌظظً اٌٝ حٌخالطشٚح٢ْ أؿذ ػٓ حٌعئحي ح٢ص :حٌخالطش
إٌبف١خ ٌٍغٕظ ئرا وبْ ِفشداً ؛ أٞ ال ٘ٛ ِؼبف ٚال شج١ٗ ثبٌّؼبف؟  (ال)و١ف ٠ؼشة اعُ 
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حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ِغ حٌٕىسس  (ال)طىسحز 
حٌّظىسزس طٛز ِظؼد س ، ٚٚؿٖٛ اػسحد طخظٍف رخخظالف حألظخ١ٌذ " ال"حٌٕخف١ش ٌٍـٕط، ٚػٕدثر ٠ىْٛ الظُ " ال"لد طظىسز    

. ف١ٙخ ، ٚظظٍلع ذٌه ِٓ خالي حٌـدٚي ح٢طٟ  حٌظٟ طٛػغ

حٌّؼخي حٌسلُ 
" ال"حظُ 

حألٌٚٝ 

" ال"حظُ 

حٌّظىسزس 
اػسحرٗ 

ئال ثب   لٛسَر  الٚ كٛيَر  ال ٔ
ََر   . حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظق فٟ ِلً ٔظذ :كٛيَر   كٛيَر

 حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظق فٟ ِلً ٔظذ" ال"حظُ :  لٛسَر لٛسَر  

ٕ 
 ٌر ئال لٛس الٚ كٛيٌد  ال

ثب  

. ٍِّٙش، ٚحظّٙخ ِزظدأ ِسفٛع" ال"حٌؼخٍِش ػًّ ١ٌط ِسفٛع، أٚ " ال"حظُ : كٛيٌد   كٛيٌد 

. حٌؼخٍِش ػًّ ١ٌط ِسفٛع، أٚ ِزظدأ ِسفٛع " ال"حظُ لٛسٌد  

ئال ثب   لٛسٌد  الٚ كٛيَر  ال ٖ
 .حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظق فٟ ِلً ٔظذ :  كٛيَر   كٛيَر 

 لٛسٌد  
حألٌٚٝ  (ال)حٌؼخٍِش ػًّ ١ٌط ِسفٛع، أٚ ِزظدأ، أٚ ِؼطٛف ػٍٝ ِلً " ال"حظُ : لٛسٌد 

 .ٚحظّٙخ، ألْ ِلٍٙخ حٌسفغ رخالرظدحء 

ئال ثب  ال لٛسً ٚال كٛيَر  ٗ
. حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظق فٟ ِلً ٔظذ : كٛيَر   كٛيَر 

     (ال حٌؼخ١ٔش شحثدس). ألٌٚٝ ِٕظٛد، ٚػالِش ٔظزٗ حٌفظلشح (ال)ِؼطٛف ػٍٝ ِلً حظُ : لٛسً  لٛسً  

ئال ثب  لٛسَر  الٚ كٛيٌد  ال ٘
. ٍِّٙش (ال)ِزظدأ ِسفٛع رخػظزخز : كٛيٌد   كٛيٌد 

. حظُ ال حٌٕخف١ش ٌٍـٕط ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظق فٟ ِلً ٔظذ : لٛسَر  لٛسَر  

: حلسأ حٌـدٚي حٌعخرك رؼٕخ٠ش، ٚحٌلع ِخ ٠ؤطٟ

. وٓ اػزجبس٘ب ٔبف١خ ٌٍغٕظ، ٚاالعُ إٌىشح ثؼذ٘ب ٠ؼشة  اعّٙب ِج١ٕبًّ ػٍٝ اٌفزؼ فٟ ِؾً ٔظتاألٌٚٝ ٠ُ" ال"ـ ٔ

  .األٌٚٝ (ال)ٚال اٌّىشسح ِضٍٙب ،  ٚئػشاة اعّٙب واػشاة اعُ      

. ـ  ٠ّٚىٓ اػزجبس٘ب ػبٍِخ ػًّ ١ٌظ، ٠ٚىْٛ االعُ إٌىشح ثؼذ٘ب ِشفٛػبً ٕ

. ِجزذأ ِشفٛػبً  ٠ٚىْٛ اعّٙب ـ  ٠ّٚىٓ اػزجبس٘ب ٍِّٙخ،ٖ

. ـ  ٠ّٚىٓ اػزجبس٘ب صائذح ٌزٛو١ذ إٌفٟٗ

ًٍّاش ٠َٛ حٌم١خِش ): ِخ ٠ؤطٟ رىً ٚؿٖٛ حإلػسحد حٌّّىٕش  أػسد  :ظئحي   ..........................................................(ال ٔعذ ٚال خُس
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:   الثالثاملبحث 
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اجلًهح انفؼهيح وسكُاها اجلًهح انفؼهيح وسكُاها 
 (أ  )        :مثلظ األ

  يُر اِع  َأ ااْن  شُررِع َأ ـ .      ُّي  َأ ااْن   َأ  َأ  َأ  . 

 ( ب )

  مَأ اِّز عَأ مُر ااْن   ُر ااِع اللَّش  مَأ  َأ  َأ  ْن اِع   .
  امبًا  َأ  ِع  ْن اِع   َأ  ُر مْن  َأ  َأ  ْن اِع  .
  قِعيراًا  مِع اِّز عَأ مُر اْن اِع   ُر ااِع اللَّش   َأ  َأ  َأ .   ُر اَأ   َـأوْن
  مِع اِّز عَأ مُر ااْن  امَأ مَأ  َأ   ُر ااِع اللَّش   َأ  َأ  َأ  .
  َأ  ْن  َأ ااْن  َأ   ُر  ْن ا َأ  َأ    .
  اًا  ُر  ْن مَأ   ُر ااِع اللَّش  ا َأ عَأ     .
  اابًا  َأ  َأ   ُر ااِع اللِّز  ا َأ  َأ  ْن اِع . 

 :الحظ أن 
الفعل : كلها تبدأ بفعل ، وتتكون من ركنٌن أساسٌٌن هما  (أ  )ـ الجمل فً المجموعة 

 .والفاعل 

المعلم : لم تكتؾ بالفاعل فقط واحتاجت إلى مكمل للمعنى مثل  (ب  )الجمل فً المجموعة ـ 
 –" مفعول فٌه"أمام  –" مفعول ألجله"توقٌراًا   " -مفعول مطلق"احتراما  –" مفعول به"

 " . تمٌٌز"نشاطا  –" حال"مسرورا  –" مفعول معه"الفجر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  انفـؼـمانفـؼـم                                 :الركن األول  ـأوال 

  :الخالصظ 
 .الجممة الفعمية هي التي تبدأ بفعؿ ػ  ُ

فاعؿ أك الفعؿ كنائب الفعؿ ك اؿ:  الفعمية مف ركنيف أساسييف هماالجممة تتككف ػ  ِ
 . الفاعؿ 

" أك"  المكمالت " كؿ ما يذكر بعد الفعؿ أك الفاعؿ أك نائبه يدخؿ تحت مسمى ػ  ّ
المفعكؿ فيه  –المفعكؿ ألجمه  –المفعكؿ المطمؽ  –المفعكؿ به  ): مثؿ " الفٍضالت 

 .  (التمييز  –الحاؿ  –المفعكؿ معه  –
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: األمثلظ 
  . النبجي  فر  –الزجب   ان سر –ال ر    شَأرُر  –الليي  ابا –الز ع  نبتـ  1

 .الولي الطيبم     ا  –المؤمي ا  ا   امي –الرجي الحبي  شيـ  2

 .الرجي اليلمبا  جبلل  - النبجي  هلي  شَأرَّش  –اا الز ع   نبتـ  3

: الحظ أن 
كمها فعمية ، كالفعؿ فيها اكتفى بالفاعؿ فقط كلـ يحتج إلى  (ُ)الجمؿ في المجمكعة ػ 

 .مكمؿ له في المعنى 

كمها فعمية ، كالفعؿ فيها لـ يكتؼ بالفاعؿ فقط  كاحتاج إلى  (ِ)كعة الجمؿ في المجـػ 
 .مكمؿ له في المعنى 

طرأ عميها ما حكلها مف أفعاؿ تكتفي بالفاعؿ فقط إلى  (ّ)األفعاؿ في المجمكعة ػ 
 .أفعاؿ تحتاج إلى المفعكؿ به 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

انفؼم ادلرؼذي انفؼم ادلرؼذي 

 :الخالصظ 

 الالـز كالمتعدم : يدة ، كمنها الفعؿ ينقسـ إلى تقسيمات عد. 

  الفعؿ الالـز : بالفاعؿ فقط يسمى  مكتؼم الذمالفعؿ. 

  الفعؿ المتعدم :  المفعكؿ به يسمى حتاج إلىمبالفاعؿ ك ميكتؼالذم ال الفعؿ. 

  تحكؿ مف المزـك إلى التعدم بما يمي م قدالفعؿ: 

o  إدخاؿ همزة التعدية عمى الفعؿ. 

o  تضعيؼ عيف الفعؿ  . 

o اللة عمى المفاعمة الد .  
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: األمثلظ 
. المؤمي   ي  ش ر –  جبا   خب نصي –المي   الي    شر  -1
 .المطر الصحراا خضراا  جيي –الرجي البب  م توحب  ظي –محمي الر   صوا ب   جي -2

 .الطبلي كتب ب   عطيت –ال قير ثو ب  كسو  -3

 ." اا  عمبله  حسرا  عليه   ر ه " –الطبلي ا متحب  اهال   خبر  -4

 :الحظ أن 

 .(ربه  ،أخاا  ،الدرس ): حد فقطاحتاجت إلى مفعكؿ به كا (ُ)األفعاؿ في المجمكعة ػ 

الرأم صكابا  [ : (أصمهما المبتدأ كالخبر )احتاجت إلى مفعكليف  (ِ)األفعاؿ في المجمكعة ػ 
 .]الصحراء خضراء  –الباب مفتكحا  –

الفقير [ (ليس أصمهما المبتدأ كالخبر )احتاجت إلى مفعكليف  (ّ)األفعاؿ في المجمكعة ػ 
 .]الطالب كتابا  –ثكبا 

الضمير  –الطالب االمتحاف سهال  [احتاجت إلى ثالثة مفاعيؿ  (ْ)األفعاؿ في المجمكعة ػ 
 .]، أعمالهـ ، حسرات  (الهاء  )المتصؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدريبات 

: الخالصظ 
 :ة أقساـ عدالفعؿ المتعدم ينقسـ إلى  -

 ما يتعدل لمفعكؿ كاحد . 

 ألفى  –عمـ  –رأل كجد ػ : كمنها ،  ما يتعدل لمفعكليف أصمهما المبتدأ كالخبر
 .ػ جعؿ ػ صٌير  كهب –رد  –اتخذ  –زعـ  –خاؿ ظف ػ  –حسب  –

 ألبس  –منح  –منع :  دأ كالخبر، كمنهاما يتعدل لمفعكليف ليس أصمهما المبت
 .سأؿ  كسا ػ –أعطى 

  حٌدث -خٌبر –أعمـ  –أنبأ  :ما يتعدل لثالثة مفاعيؿ ، كمنها. 
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 :ز األفعاؿ الالزمة ك المتعدية فيما يأتيميٌ  -

رؼ في ينشر المعا ، هبٌ  ، كاتخذ القاهرة مقرا لخالفته لما جاء المعز لديف ا  مصر

 ، كيسكس الناس بالرفؽ كالميف ؛ فقامت أسكاؽ العمـ ، كيحكـ بالعدؿ بيف العباد البالد

، كتكافرت األمكاؿ ، كاتجهت إليه الرعية تدعك ا  أف يحفظه  ، كنفقت بضائع األدب

، فمـ يخرج مف عندا  كيعزا ، كازدحمت الكفكد عمى بابه كهك يستقبمهـ بمطفه كبشاشته

.  أحد إال شاكرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ [   11] ] إسُاد األفؼال ادلؼرهح إىل انضًائش إسُاد األفؼال ادلؼرهح إىل انضًائش 



 ٔٓٓ 

إسُاد انفؼم ادلثال إىل انضًائش إسُاد انفؼم ادلثال إىل انضًائش ( (   11) ) 
:  األمثلظ 

الماضي المثال   (أ  )
.  مِّز اِع عَأ مُر اِع  امبًا  َأ  ِع ا ْن   ُر  َأقَأفْن ا  َأ ـ  َأ  1
. امَأ  ِع  ِع ا ْن   ِع ا ِع    َأ اَأ  ِع  ا َأقَأفَأ  ا ِع  َأ ااِع  َأ ـ ااْن  2
.  ا َأ  َأ  َأ عَأ  َأ   ا َأقَأفُر  ا ُر  َّش  ُر ـ ااْن  3
.   ِع مْن ا َأ   ِع  يَأ  ِع    َأ اَأ عَأ  نَأب َأقَأفْن   ُر  ْن ـ  َأ  4
 . ااِع  َأ  ْن ا َأ   ِع  َأ  ِع  ْن    َأ اَأ عَأ   َّش  ُر ا َأ  َأ  َأ   َأ  َأقَأفْن  ا ُر  َأ مَّش ـ ا ُر  5

المضارع المثال   (ب  )
.   يَأ  ِّز عِع  َأ  ْن مُر   ِع ا َأقِعفَأ  ا ِع  َّش  ِع  ْن  ُر ـ ااْن  1
.   يَأ  ِّز عِع  َأ  ْن مُر   َأ   َأقِعفُر    ُر  ُر  ُر ـ ااْن  2
.  ااِع  َأ  ْن ا َأ   ِع  َأ  ِع  ْن  َأ اِع  ااِع  َأ ا َأ   ِع ا ِع  َأ  ِع   َأ  َأقِعفْن  ا ُر  َأ مَّش ـ ا ُر  3
   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع مَأ  ْن  ِع   اِع  َأ  َأ ااْن   ِع ا ِع  َأ  ِع   َأ  ـ َأقِعفِع  ِع  ْن ـ  َأ  4

األمر المثال   (ج  )
.   ٍص  َأ  َأ    َأ  ِع  اقِع َأـ ا ِع  َأ ا ِع ا  َأ ـ  َأ  1
.   يَأ  ِّز عِع  َأ  ْن مُر   اقِعفُر    ُر  ُر ا  ُر ـ  َأ  2
.  ااِع ا  َأ   ِع ا ِع  َأ  ِع   َأ قِعفْن  ا ُر  َأ مَّش ا ا ُر  َأ  ُر  َّش ـ  َأ  3
 .  ِع  َأ  َأ ااْن   ِع مَأ  ْن  ِع   اِع  َأ  َأ ااْن   ِع ا ِع  َأ  ِع   قِع ِعـ   ِع  َأ  ْن ـ اِع  4

:  ح اضياإل
ػ األفعاؿ التي كضع تحتها خط في األمثمة المتقدمة مسندة إلى ضمائر الرفع ، كلـ يحدث فيها  

تغيير  

 
: الخالصظ 

. ير مف حركفه شيء عند إسنادا إلى الضمائر الفعؿ المثاؿ سكاء أكاف ماضيان أـ مضارعان أـ أمران ال يتغ



 ٔٓٔ 

 

: فوائد 
. هك ما كاف بعض حركفه األصمية مف أحرؼ العمة : ػ الفعؿ المعتؿ 

:  ػ مف أنكاع الفعؿ المعتؿ 
ٌََسر : وهو ما كان أول حروفه األصلٌة حرؾ علة ، من مثل : أ ـ المثال  . وعد ، وثق ، 

. قال ، باع ، نال : صلٌة حرؾ علة ، من مثل وهو ما كان ثانً حروفه األ: ب ـ األجوؾ
دعا ، قضى ، رضً : وهو ما كان آخر حروفه األصلٌة حرؾ علة ، من مثل : ج ـ الناقص 

  : يحذؼ حرؼ العمة مف المضارع كاألمر المثاؿ إذا كاف كاكان كعيف مضارعه مكسكرة مف مثؿ ػ
. يعد ، عد ، كعد    

:  ل هً ـ الضمائر التً تسند إلٌها األفعا
. أ ـ  تاء الفاعل ونا الدالة على الفاعلٌن  وٌختصان بالدخول على الفعل الماضً 

. ب ـ وأما ٌاء المخاطبة فٌشترك فٌها الفعل المضارع واألمر 
ج ـ وأما نون النسوة ـ ألؾ االثنٌن ـ واو الجماعة فتتصل باألفعال الثالثة   

:  تدريبات 
. د كؿ فعؿ مما سبؽ إلى ما يتصؿ به مف ضمائر اسف {  عدػ   يثبػ .  كجد  }ػ  ُ
:  ثف المبتدأ ثـ اجمعه ، كأعد كتابة الجممة كتابة صحيحة  [ المؤمف يثؽ بربه ]ػ  ِ
:  خاطب بالعبارة السابقة غير الكاحد ، كغير ما يمـز  [ صؿ إلى هدفؾ بالعمؿ الجاد ]ػ  ّ

  : -------------------------------------ػ المفردة المؤنثة 
: -------------------------------------- المذكر ػ المثنى 

: ------------------------------------- ػ المثنى المؤنث 
  : ---------------------------------------ػ جمع الذككر 
  : ---------------------------------------ػ جمع اإلناث 

 

 
 
 
 

ػرهح إىل انضًائش  ػرهح إىل انضًائش  إسُاد األفؼال املإسُاد األفؼال امل
إسُاد انفؼم األجىف إىل انضًائش إسُاد انفؼم األجىف إىل انضًائش ( (   22) ) 



 ٕٔٓ 

:  األمثلظ 
الماضي األجوف   (أ  )

.   َّش  َأ ااْن   ُر قُريْن ا  َأ ـ  َأ  1 
.   َّش  َأ ااْن  نَأبقُريْن   ُر  ْن ـ  َأ  2
.   َّش  َأ ااْن   َأ قُريْن   َّش ـ  ُر  3
.   َّش  َأ ااْن   َأ قَأبا مَأ ـ  ُر  4
 .  َّش  َأ ااْن   اقَأباُر  مْن ـ  ُر  5

المضارع األجوف   )ب  )
   

.   َّش  َأ ااْن   َأ  َـأقُريْن   َّش ـ  ُر  1
.   َّش  َأ ااْن   ِع  َأ  َـأقُروا مَأ ـ  ُر 2
.   َّش  َأ ااْن   َأ   َـأقُرواُر  مْن ـ  ُر  3
 .   َّش  َأ ااْن   َأ  ـ َـأقُرواِع  ِع  ْن ـ  َأ  4

األمر األجوف   (ج  )
.   َّش  َأ ااْن   َأ قُريْن ـ  1
.   َّش  َأ ااْن   َأ قُروـ  2
.   َّش  َأ ااْن   اقُرواُر ـ  3
 .   َّش  َأ ااْن   قُرواِع ـ  4

:   يضاحاإل
عاؿ التي كضع تحتها خط في األمثمة السابقة ، تجد أف كال منها فعؿ أجكؼ الحظ األؼ

.  مسند إلى ضمير رفع ، كأف بعضها حدث فيه تغيير ، كبعضها لـ يحدث فيه تغيير
 

:   الخالصظ



 ٖٔٓ 

إذا  [حرؼ العمة  ]الفعؿ األجكؼ سكاء أكاف ماضيان أـ مضارعان أـ أمران يحذؼ كسطه 
. الفاعميف ، نكف النسكة أسند إلى تاء الفاعؿ ، نا 

ذا أسند إلى ألؼ االثنيف ، كاك الجماعة ، ياء المخاطبة ال يحذؼ منه حرؼ العمة .  كا 
     

: تدريبات 
: ػ أسند كؿ فعؿ مما يمي في الجدكؿ اآلتي إلى ضمير رفع متصؿ في جممة مف إنشائؾ ُ
   

الجممة الفعؿ 
 صاـ 
 يناؿ 
 سر 

 
ثف المبتدأ في الجممة السابقة، ثـ اجمعه ، كأعد كتابتها        {ة معمميهالطالب المجد حاز ثؽ }ػ  ِ

 كتابة صحيحة      

  : ---------------------------------------ػ المثنى المذكر    
  : --------------------------------------ػ المثنى المؤنث    
  : ---------------------------------------ػ جمع المذكر    
  : ---------------------------------------ػ جمع المؤنث    
 ثف المبتدأ في الجممة السابقة، ثـ اجمعه ، كأعد كتابتها   [.  الككيتي يعيش لمككيت ]ػ  ّ

  : --------------------------------------ػ المثنى المذكر    
  : --------------------------------------ػ المثنى المؤنث    
  : ---------------------------------------ػ جمع المذكر    
  : ---------------------------------------ػ جمع المؤنث    
: خاطب بالعبارة السابقة وفق ما ٌلً ، وؼٌر ما ٌلزم  { صن حق جارك }ـ  ْ

  :--------------------------------------ـ المفردة المؤنثة    
  : -------------------------------------------ـ المثنى    
  : ----------------------------------------ـ جمع المذكر    
  : ---------------------------------------ـ جمع المؤنث    

إسُاد األفؼال ادلؼرهح إىل انضًائش  إسُاد األفؼال ادلؼرهح إىل انضًائش  
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إىل انضًائش إىل انضًائش إسُاد انفؼم انُاقض إسُاد انفؼم انُاقض ( (   33) ) 
الماضي  (أ  )

:  األمثلظ 
يتُر      ِع  ُر عْن مَأ   ااْن اَأ  ِع   َأ َأعَأوْن ُر     ِع  ْن  َأ   ااْن  ِع  اَأيَأيْنتُر ا  َأ ـ  َأ  1 .    ِّز  َأ   َأخَأشِع
يَأب     ِع  ُر عْن مَأ   ااْن اَأ  ِع   َأ َأعَأوَأا    ِع  ْن  َأ   ااْن  ِع  اَأيَأيَأب ا ِع  َأ مِع  ْن مُر ـ ااْن  2 . ا مَأ  ُر  َّش  َأ   َأخَأشِع
.   َّش  ُر  َّش  َأ   َأخَأشييَأ      ِع  ُر عْن مَأ   ااْن اَأ  ِع   َأ َأعَأوْن َأ     ِع  ْن  َأ   ااْن  ِع  اَأيَأيْنيَأ  ا ُر  َأ مِع  ْن مُر ـ ااْن  3
ا   َأ  ُر مِع  ْن مُر ـ ااْن  4 ا    ِع  ْن  َأ   ااْن  ِع  اَأيَأوْن .  مْن  ُر  َّش  َأ   َأخَأشُروا     ِع  ُر عْن مَأ   ااْن اَأ  ِع   َأ َأعَأوْن

 

:   يضاحاإل
الحظ األفعاؿ التي كضع تحتها خط في األمثمة السابقة ، تجد أف كال منها فعؿ ناقص 

  [خشي  ]أك بالياء  [سعى ، دعا  ]باأللؼ   [معتؿ اآلخر]
ػ فما التغيير الذم حدث في الفعؿ الناقص عند إسنادا إلى الضمائر  

  :الخالصظ 
ػ الفعؿ الماضي الناقص إذا أسند إلى كاك الجماعة حذؼ حرؼ العمة ، كفتح ما قبؿ الكاك إف  ُ

أك ياءن   كاف المحذكؼ ألفان ، كضـ ما قبمها إف كاف المحذكؼ كاكان 
ذا اسند الماضي الناقص إلى غير كاك الجماعة مف الضمائر فإف كاف معتالن باأللؼ ترد  ِ ػ كا 

. إف كانت ثالثة ، كتقمب ياء إف كانت رابعة فأكثر  [الكاك أك الياء  ]إلى أصمها 
ف كاف معتالن بالكاك أك الياء يبقى كما هك مف دكف تغيير    . ػ كا 

 
 
 
 
 

المضارع   (ب  )



 ٔٓ٘ 

: مثلظ األ
مُروَأا ِع     َأ ا ِع  َأ ااْن   ُـرؤَأ ِّز َأب ِع ا مَأ  ُر  ْن ـ  َأ  1 . ا مَأ  ُر  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأ َـأرْنقَـأيَأب ِع ا   مَأ  ُر  ِّز  ِع  ِع   َأ َأسْن
مُرو َأ     َأ ا ِع  َأ ااْن   ُـرؤَأ ِّز يَأ   َّش  ُر  ْن ـ  َأ  2 .   َّش  ُر  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأ َـأرْنقَـأيْنيَأ     َّش  ُر  ِّز  ِع  ِع   َأ َأسْن
مُرو َأ     َأ ا ِع  َأ ااْن   ُـرؤَأ ُّي  َأ  مْن  ُر  ْن ـ  َأ  3 .  مْن  ُر  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأ َـأرْنقَـأوْن َأ    مْن  ُر  ِّز  ِع  ِع   َأ َأسْن
مِعييَأ     َأ ا ِع  َأ ااْن   ُـرؤَأ ِّز يَأ  ِع  ْن ـ  َأ  4 .   ِع  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأ َـأرْنقَـأيْنيَأ     ِع  ِّز  ِع  ِع   َأ َأسْن

األمر  (ب  )
مُروَأا    َأ ا ِع  َأ ااْن   َأ ِّز َأبـ  1 . ا مَأ  ُر  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأا ْنقَـأيَأبا   مَأ  ُر  ِّز  ِع  ِع   َأاْناْن
مُرو َأ  َأ     َأ ا ِع  َأ ااْن   َأ ِّز يَأ ـ  2 .   َّش  ُر  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأا ْنقَـأيْنيَأ     َّش  ُر  ِّز  ِع  ِع  ااْن
مُروا    َأ ا ِع  َأ ااْن   َأ ُّي اـ  3 .  مْن  ُر  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأا ْنقَـأوُرا   مْن  ُر  ِّز  ِع  ِع   َأااْن
مِعي    َأ ا ِع  َأ ااْن   َأ ِّز ـ  4 .   ِع  ِع  َأ  ْن  َأ  ِع   َأا ْنقَأيِع     ِع  ِّز  ِع  ِع   ااْن

 

  : اإليضاح 
   [تسمك  ]كبالكاك في  [تؤدم  ]ة اآلخر بالياء ػ األفعاؿ المضارعة التي تحتها خط معتؿ ُ 

 . [ترقى  ]كاأللؼ في         
لى كاك  ، ػ ال حظ ما حدث فيها عند إسنادها إلى ألؼ االثنيف  ِ  كنكف النسكة ، كا 

.  الجماعة كياء المخاطبة 
 

  : الخالصظ 
رؼ العمة ، كفيتح ما قبؿ ػ إذا أسند المضارع الناقص إلى كاك الجماعة أك ياء المخاطبة حيذؼ ح ُ

الكاك كالياء إف كاف حرؼ العمة المحذكؼ ألفان ، كضـ ما قبؿ كاك الجماعة ككيسر ما قبؿ ياء المخاطبة 
إف كاف حرؼ العمة المحذكؼ كاكان أك ياءن  

ذا أسند المضارع الناقص إلى ألؼ االثنيف أك نكف النسكة تقمب ألفه ياء ، كيبقى حرؼ العمة إف  ِ ػ كا 
. كاكاي أك ياءن  كاف
ف كاف الفعؿ الناقص أمران  ّ أيتبع في إسنادا الطريقة التي تتبع في إسناد  [كما في األمثمة  ]ػ كا 

. مضارعه 
:  فوائد 
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: عند إسناد األفعاؿ الصحيحة يراعى ما يأتي 
فؾ  (كة تاء الفاعؿ ، نا الفاعميف ، نكف النس )الفعؿ المضعؼ إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة  *

" . شددت ، شددنا ، شددف " يصبح " شٌد : " إدغامه ، مثؿ 
يبقى  (ألؼ االثنيف ، كاك الجماعة ، ياء المخاطبة  )أما إذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة * 

، كينطبؽ ذلؾ عمى الفعؿ المضعؼ في جميع . ، تشٌديف  فكشدٌ م،  فيشٌدا"  " يشٌد : " اإلدغاـ ، مثؿ 
 . (م ، كالمضارع ، كاألمر الماض )صكرا 

 
: تدريبات 

:  ػ أسند كؿ فعؿ مما يمي في الجدكؿ اآلتي إلى ضمير رفع متصؿ في جممة مف إنشائؾ ُ
   

الجممة الفعؿ 
 صفا 
 يرجك 
 ارضى 

 
  [ صاحب الخمؽ سما بنفسه ، كنأل بها عف الصغائر ]ػ  ِ
بنكعيه ، كأعد كتابة العبارة كتابة صحيحة        اجعؿ المبتدأ في العبارة السابقة لممثنى ، ثـ لمجمع  
:  في كؿ مرة    
 .  [ أنت تقضي حؽ مجتمعؾ ، كترجك له التقدـ ]ػ  ّ
. ػ خاطب بالعبارة السابقة غير الكاحد ، كغير ما يمـز    
  [.  ابف مستقبمؾ ، كاعؿ بهدفؾ ، لتحقؽ ما ترجك ]ػ  ْ
: ، كغير ما يمـز ػ خاطب بالعبارة السابقة غير الكاحد    
 
 

 
 

  انفاػـمانفاػـم
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 :األمثلظ 

 .  خو نجي   –المجتهي  نجي   –المجتهيا نجي   –المجتهينجي   -1

 . ي   عظي   ا مهب  قوم   –عمله   اليمبا تقي   -2

: الحظ أن 
قد يككف عمى صكرة المفرد أك المثنى أك جمع المذكر  (ُ)الفاعؿ في المجمكعة  -

صكرة الفعؿ ظمت عمى حالتها مع المفرد  أك اسـ مف األسماء الخمسة ، ك أف
 .بالرغـ مف تغير صكرة الفاعؿ 

جاء عمى صكرة جمع التكسير ك جمع المؤنث السالـ  (ِ)الفاعؿ في المجمكعة  -
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طىس انفاػم طىس انفاػم 
: األمثلظ 

 :الخالصظ 

  كقد يككف مثنى كيرفع باأللؼ ، كيرفع بالكاك .الفاعؿ قد يككف مفردا ، كيرفع بالضمة
.       إذا كاف جمع مذكر سالما ، أك اسما مف األسماء الخمسة 

  مثؿ المفرد  )ذا كاف جمع تكسير أك جمع مؤنث سالما فإف عالمة رفعه هي الضمة إأما
) .

  ال تتغير صكرة الفعؿ مع الفاعؿ المثنى أك الجمع ، كيمتـز صيغة اإلفراد. 
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في  المسلمو صلى  –في  عيا  الوايلة  الطبلبب  يب    – صيقة  الرجي صيّر   -1
 . خشوع

في  صلواالمسلمو   –في  عيا  الوايلة   يب نبالطبلبب   – صيقة   صيّر ا الر  -2
 . خشوع

 . عنك مب علمتي سرني  – انك      خو ابا   –   ا متحب   أجيشبع  -3

 .شهييا   باك ى  –اليوم  مي  ائرمب جبانب  -4

: الحظ أن 
  .(جمع  –مثنى  –مفرد  )جاء الفاعؿ عمى صكرة اسـ ظاهر  (ُ)في المجمكعة  -

، كعمى صكرة  (ُالمثاؿ  )جاء الفاعؿ عمى صكرة الضمير المستتر  (ِ)في المجمكعة  -
  .(ّ-ِالمثاؿ  )الضمير المتصؿ 

تأجيؿ االمتحاف ، خيانتؾ  )جاء الفاعؿ عمى صكرة المصدر المؤكؿ  (ّ)في المجمكعة  -
 . (لكطنؾ ، عممي عنؾ 

 .زائد جر  جاء الفاعؿ عمى صكرة اسـ مجركر بحرؼ (ْ)في المجمكعة  -

 

 

 

 

 

 

 

  دكى ذأَيث انفؼم يغ انفاػمدكى ذأَيث انفؼم يغ انفاػم
: األمثلظ

: الخالصظ 
 الفاعؿ قد يككف اسما ظاهرا  . 

 كقد يككف ضميرا مستترا أك متصال  . 

 كقد يككف مصدرا مؤكال .  

 كقد يككف مجركرا بحرؼ جر زائد .  
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  طييب البنتب   –النصر  حققتالوحي   –عبئشة  ي  ا حب  ي  السيي      -1
 .في الر يي  و قب الشجر ب   – الي همب 

 البنب  كتبت  –هني    حضر مب   –ابلبةٌع الي  َأ  حضر   –الشمل  شرقت -2
 .المحبضر 

: الحظ أن 
حقٌقً : وجب تأنٌثها ؛ حٌث إن الفاعل فً المثال األول  (ٔ)لمجموعة األفعال فً ا -

ضمٌر مستتر ٌعود على مؤنث مجازي التأنٌث ، وفً : التأنٌث ، وفً المثال الثانً
ضمٌر متصل ٌعود على مؤنث حقٌقً التأنٌث أو مجازي : المثالٌن الثالث والرابع 

 .التأنٌث

مؤنث : ؛ حٌث إن الفاعل فً المثال األول  ٌجوز تأنٌثها (ٕ)األفعال فً المجموعة  -
، وفً  (المفعول به)فصل بٌن الفعل والفاعل بـ : مجازي التأنٌث ، وفً المثال الثانً 

جاء الفاعل : ، وفً المثال الرابع  (إال)فصل بٌن الفعل والفاعل بـ : المثال الثالث 
 .على صورة الملحق بجمع المؤنث السالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    تهته  ية تني انفؼم وانفاػم وادلفؼىلية تني انفؼم وانفاػم وادلفؼىلانرتخانرتخ
: األمثلظ 

:  الخالصظ 
 ( ُالمجمكعة  ): يجب تأنيث الفعؿ مع الفاعؿ في الحاالت التاليةػ  -

 أف يككف الفاعؿ مؤنثا حقيقي التأنيث . 

 أف يككف الفاعؿ ضميرا مستترا يعكد عمى مؤنث حقيقي التأنيث أك مجازم التأنيث . 

 مؤنث حقيقي أك مجازم التأنيث أف يككف الفاعؿ ضميرا متصال يعكد عمى . 

 ( ِالمجمكعة  ): يجكز تأنيث الفعؿ مع الفاعؿ في الحاالت التالية  ػ   

 أف يككف الفاعؿ مجازم التأنيث . 

  إال بأف يككف الفاعؿ حقيقي التأنيث كلكنه مفصكؿ عف الفعؿ بالمفعكؿ به أك. 

 أف يككف الفاعؿ ممحقا بجمع المؤنث السالـ  .
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مب  عطى ا اتب    –التلميذُر   نمب  كرم ا اتب َأ  – عطيتك الجبئز   – ا  مواى عيسى  -1
 . كرمت عليبًا  –   الجبئز  

 – نمب  سمي النصيحةَأ اليبقيُر  –   سمي النصيحةَأ    اليبقيُر  –مي رُرهب  المي اةَأ   ا   -2
 .مني     نت مب  كر – كرمني محميٌع 

 كلمتْن مواى المى  – كي ال م ر  مواى  –قر  كتب َأي عليٌّ   -قر  ال تب َأ محميٌع  -3

: الحظ أن 
يجب تقديـ الفاعؿ فيها عمى المفعكؿ به ؛ حيث إف  (ُ)األمثمة في المجمكعة  -

التبس بالمفعكؿ به الختفاء عالمة اإلعراب في الكممتيف ، كفي :  المثاؿ األكؿالفاعؿ في 
كجاء المفعكؿ به عمى  (التاء)جاء الفاعؿ عمى صكرة الضمير المتصؿ :  ثاؿ الثانيالـ

:  المثاؿ الثالثصكرة الضمير المتصؿ أيضا ، كلـ يكجد حصر في أحد الضميريف ، كفي 
المفعكؿ به كقع عميه :  المثاؿ الرابع، كفي  (إنما)المفعكؿ به كقع عميه الحصر بػ 

 (التاء)جاء الفاعؿ عمى صكرة الضمير المتصؿ :  ؿ الخامسالمثا، كفي  (إال)الحصر بػ 
  .(عمياًّ  )كجاء المفعكؿ به اسما ظاهرا 

كجب فيها تقديـ المفعكؿ به عمى الفاعؿ ؛ حيث إف  (ِ)األمثمة في المجمكعة  -
:  المثاؿ الثانياتصؿ بضمير يعكد عمى المفعكؿ به ، كفي :  المثاؿ األكؿالفاعؿ في 

المثاؿ ، كفي  (إنما)جاء محصكرا بػ :  المثاؿ الثالث، كفي  (إال)را بػ جاء الفاعؿ محصك
جاء :  المثاؿ الخامسجاء الفاعؿ اسما ظاهرا كالمفعكؿ به ضميرا متصال ، كفي :  الرابع

 . (إال)الفاعؿ ضميرا منفصال كاقعا بعد 

س ؛ حيث ال يجكز فيها تقديـ المفعكؿ به عمى الفاعؿ أك العؾ (ّ)األمثمة في المجمكعة  -
 .يكجد أم مانع مف تقديـ أحدهما عمى اآلخر 

 

 :الخالصظ  
  :(ُالمجمكعة )يجب تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ به في الحاالت التالية  -

  إذا لـ تكجد قرينة أك دليؿ يظهر الفاعؿ كيكضحه  . 

  إذا كاف الفاعؿ كالمفعكؿ ضميريف متصميف كال يكجد حصر في أحدهما. 

  (إال)أك  (إنما)أف يككف المفعكؿ محصكرا بػ.  

 ؿ به اسما ظاهراأف يككف الفاعؿ ضميرا متصال كالمفعك. 



 ٔٔٔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدريبات  
 .عيف كال مف الفعؿ كالفاعؿ في الجمؿ اآلتية ، كأعرب الفاعؿ  -1

 .انتصر المسلمون فً ؼزوة بدر - أ

 .ٌتصارع الالعبان للفوز بالبطولة - ب

 .ٌحب هللا من عباده المخلصٌن - ت

 .انقسم الالعبون إلى فرٌقٌن - ث

 .ر العلماء كل ٌوم جدٌداٌبتك  - ج

 . اجعؿ كؿ اسـ مما يأتي فاعال في جممة مف إنشائؾ ، كأعربه -2

. الطٌبات  –العالمان  –الوطن  –الدعاة  –المهندسون 
 

 

  َائة انفاػمَائة انفاػم
: األمثلظ 



 ٕٔٔ 

إعرابه نائب الفعؿ المبنى لممجهكؿ المبني لممعمـك 
. الضمةمرفوع  عالمة  فيي الي   شُررِع  الي   شر  المي   الي   

الطبلبب  عوقي الطبلبب  عبقي المي   الطبلبيي 
مرفوع  عالمة  فيي ا لف 

 (م نى)
مرفوع  عالمة  فيي الضمة السلية  ُرببع السلية  بيي التبجر السلية 

ال بئقو   ُر بفأ ال بئقو    بفئ المي ر ال بئقيي 
جمي )مرفوع  عالمة  فيي الوا 

 (مذكر ابل 
 

: الحظ أن 
نية لممعمـك في الجدكؿ السابؽ تشتمؿ عمى األركاف األساسية لمجممة الجمؿ المب -

 .الفعمية 

، ثـ حؿ المفعكؿ به محؿ  (الفاعؿ  )الجمؿ المبنية لممجهكؿ حذؼ منها الركف الثاني  -
 " .نائب الفاعؿ"الفاعؿ كسٌمي بػػ 

 .نائب الفاعؿ يككف مرفكعا دائما  -

 كما في الجدكؿ السابؽ      تغيرت صكرة الفعؿ عند بناء الجممة لممجهكؿ -

 يضـ أكله :  كالفعؿ المضارعيضـ أكله كيكسر ما قبؿ آخرا ، :  الفعؿ الماضي )
 . (كيفتح ما قبؿ آخرا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  الخالصظ 
 نائب الفاعؿ اسـ مرفكع حؿ محؿ الفاعؿ بعد حذفه كيسمى الفعؿ قبمه مبنيا لممجهكؿ 

 . ، ألنه ليس له فاعؿ معمكـ مف الجممة

 كيككف ظاهرا  نائب الفاعؿ كاف أصمه المفعكؿ به غالبا قبؿ حذؼ الفاعؿ مف الجممة ،
 . كمستترا

 كال يبنى فعؿ األمر لممجهكؿ كال  نائب الفاعؿ يككف فعمه ماضيا كمضارعا فقط ،



 ٖٔٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :فوائد 
. ػ يأخذ نائب الفاعؿ حكـ الفاعؿ فال يتقدـ عمى فعمه  ُ
فعند بنائه لممجهكؿ قمبت " قاؿ ، أقاـ  باع ،" ػ إذا كاف الفعؿ الماضي قبؿ آخرا ألؼ  ِ

" . بيع ، قيؿ ، أقيـ " هذا األلؼ ياء ككسر ما قبمها 
فعند بنائه لممجهكؿ يضـ " يبيع ، يصـك " ػ إذا كاف الفعؿ المضارع قبؿ آخرا ياء أك كاك  ّ

" . يباع ، يصاـ " أكله كتقمب الكاك أك الياء ألفا كيفتح ما قبمها 

  
  
  
  

ل ل طىس َائة انفاعطىس َائة انفاع
:  األمثلظ



 ٔٔٗ 

جُرلِعل  -شي يٌع  فر ٌع فُررِع    –في المنهب نُرظِعر  –ممطر   ومشوهِعي   –ال مر قُرط ت  -
 .المؤ   جلو 

: الحظ أن 
 . المثال األول ناب عن الفاعل المحذوؾ المفعول به وهو اسم ظاهر  -

الذي ال ٌلزم النصب على الظرفٌة  )فً المثال الثانً ناب عن الفاعل الظرؾ المتصرؾ  -

 .(بصفة)، وهو أٌضا مختص  (دائما 

 .فً المثال الثالث ناب عن الفاعل الجار والمجرور -

وفً المثالٌن الرابع والخامس جاء الفعل الزما وناب عن الفاعل المحذوؾ مصدر الفعل  -

 .(بالوصؾ أو اإلضافة)المختص 

 

 

 

 

 

 

تدريبات  
: لفاعلابن الفعل للمجهول فً كل مما ٌأتً ، وؼٌر ما ٌلزم مع ضبط نائب ا -

 .قرأ التلمٌذ القصة - أ

 .ٌنظؾ العمال الشوارع - ب

 .أقام المؤذن الصالة  - ت

 .صان القرآن اللؽة العرٌبة - ث

 .استخرج المهندسون النفط - ج

 .عاهد الشعب األمٌر على السمع والطاعة - ح

 

مكمالت الجملظ الفطليظ   :-ثالثا 
ادلفؼىل ته ادلفؼىل ته 

 

عالمة نصبه نكعه المفعكؿ به  األمثمة

:  الخالصظ 
 – (غير المبهـ  )الظرؼ المختص  –المفعكؿ به : ينكب عف الفاعؿ ما يمي 

. (بالكصؼ أك اإلضافة)المصدر المتصرؼ المختص  –الجار ك المجركر 
 



 ٔٔ٘ 

الفتحة مفرد ا درس.  مهما درساشرحت 
الفتحة جمع تكسير طالبا .  مجتهديف طالباكافأت 
الياء مثنى طالبيف  . فائقيف طالبيفكرمت 

الياء جمع مذكر سالـ المعمميف  . المعمميفتكـر الدكلة 
األلؼ مف األسماء الخمسة أباا  . أباايحتـر الطالب 
ة الكسرجمع مؤنث سالـ الطالبات  . الطالباتكرمت المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : تدريبات

 -:عيف المفعكؿ به في كؿ جممة مما يأتي، كأعربه إعرابا كامال -
 . اقرأ الكتب النافعة . أ

 . ٌختار العاقل أصدقاءه بعناٌة . ب

 . ٌستخدم الناس السٌارات فً قضاء مصالحهم . ت

 . ٌحب الناس الرجل المخلص فً عمله . ث

 . احترم أخاك األكبر منك سنا . ج

  ادلفؼىل ادلطهقادلفؼىل ادلطهق
نكعه المفعكؿ المطمؽ  ثمةاألـ

مؤكد لمفعؿ سجكدا  سجكداسجد المصمي لربه 

:  الخالصظ 
 . اسـ يقع عميه فعؿ الفاعؿ: المفعكؿ به-ُ

 : المفعكؿ به يككف منصكبا دائما ، كعالمات نصبه كما يأتي-ِ

 ة إذا كاف مفردا أك جمع تكسير الفتح. 

 الياء إذا كاف مثنى، أك جمع مذكر سالما . 

 األلؼ إذا كاف اسمان مف األسماء الخمسة . 

 الكسرة إذا كاف جمع مؤنث سالما . 

 



 ٔٔٙ 

مبيف لمنكع سجكدا طكيال  سجكداسجد المصمي 
مبيف لمنكع سجكد الخاشعيف  سجكدسجد المصمي 

مبيف لمعدد سجدتيف  سجدتيفسجد المصمي 
مبيف لمعدد سجدات أربعا  سجداتسجد المصمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فؼىل ادلطهق  فؼىل ادلطهق  يا يُىب ػٍ امليا يُىب ػٍ امل
المفعكؿ المطمؽ نكع النائب عف  األمثمة

  اإلهمال كلَّ التهمل ـ 
 . اإلحسان عضَ أحسن إلى صدٌقك بـ 

 "إذا أضٌفتا إلى المصدر"بعض  –كل 

 عدد المصدر .مشاركات  أربعّ شاركت صدٌقً 

: الخالصظ 
المفعكؿ المطمؽ مصدر مف لفظ الفعؿ أك معناا، لتككيدا ، أك لبياف نكعه، أك -ُ

 .لبياف عددا

 : أنكاعثة المفعكؿ المطمؽ ثال-ِ

  كهك ما كاف مفردا مف لفظ الفعؿ مف دكف كصؼ أك إضافة :مؤكد لمفعؿ. 

 كهك ما كاف مف لفظ الفعؿ ، كيككف مكصكفا أك مضافا : مبيف لمنكع. 

  بتثنيته أك جمعه ، أك داال عمى المرة الكاحدة  : مبيف لعدد مرات الفعؿ. 

 .المفعكؿ المطمؽ منصكب دائما-ّ
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 مرادؾ المصدر.  جلوساقعدت 

 اإلشارة إلى المصدر. االحترام  هذااحترمت الصادق 

 نوع المصدر.  القهقرى رجع الكسول

 صفة المصدر.  كثٌرا اذكروا هللا

 

 

 

 

 

 

تدريبات  
:- عٌن المفعول المطلق فٌما ٌأتً، وبٌن نوعه، ثم أعربه -

 ".إنا أنشأناهف إنشاء:" قاؿ تعالى . أ

 ".يأيها الذيف آمنكا صمكا عميه كسممكا تسميما:" قاؿ تعالى  . ب

 .يفدار القمر الصناعي حكؿ األرض دكرت  . ت

 .دفاع المستميت –صمى ا  عميه كسمـ  –دافع المسممكف عف نبيهـ   . ث

 .هز الزلزاؿ األرض هزات ثالثا . ج

ادلفؼىل ألجهه ادلفؼىل ألجهه 
 :األمثلظ
.  ا  ابعة صوم المسلمو   -1
. في ال وا   اميب تصي  المؤمي  -2

: الخالصظ 
 

 :المفعول المطلق ما ٌلً ٌنوب عن  -

 .عدد المصدرـ   .كل و بعض إذا أضٌفا إلى المصدر  -

 . اإلشارة إلى المصدرـ      . مرادؾ المصدر -

. صفة المصدرـ      . نوع المصدر -

 



 ٔٔ8 

. في   ب    يت اا   غبة حي المسلمو   -3
 .عي  انه    فبعب ضحي الشهياا  أ  احه   -4

: أن الحظ 
أي أنه من األفعال التً لها  )األمثلة السابقة اكتمل معناها بذكر مصدر له عالقة بالقلب 

  .(كالحب والخوؾ والرؼبة واألمل ؛ ولذلك ٌسمى مصدراًا قلبٌاًا : صلة بالقلب 

المصدر المذكور جاء تعلٌال لما سبقه ، كما أنه مشارك لعامله فً الزمن والفاعلٌة ، 
 .وهو منصوب دائما 

 

 

 

 

 

 

تدريبات  
 :-أجب عن األسئلة اآلتٌة بجمل فٌها مفعول ألجله  -

 لماذا ٌحج المسلمون؟ . أ

 لماذا تزور األماكن السٌاحٌة ؟ . ب

 لم ٌعاقب اآلباء أبناءهم؟ . ت

 لماذا تقرا؟ . ث

لماذا تعنى الدولة بؽرس األشجار؟  . ج

  
  

  ((ادلفؼىل فيهادلفؼىل فيه))انظشف انظشف 
 :األمثلظ 

 صببحباليمي  نذهي  لى -  ا  ال جر عني بي  الصيبم ـ  1
 .ال يبة  حوا طو  الحجب   –الص ب  المر     يي سيى الحجب  ـ  2

: الخالصظ 
 

 .المفعكؿ ألجمه اسـ يذكر بعد الفعؿ لبياف سبب حصكؿ هذا الفعؿ -ُ

 .المفعكؿ ألجمه منصكب دائما-ِ
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: الحظ أن 
الكممات التي تحتها خط في المثاؿ األكؿ دلت عمى الزماف الذم كقع فيه الفعؿ ،  -

 .ظرؼ الزماف أك المفعكؿ فيه : كتسمى 

فيه الفعؿ  الكممات التي تحتها خط في المثاؿ الثاني دلت عمى المكاف الذم كقع -
 .ظرؼ المكاف أك المفعكؿ فيه : ، كتسمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

يا يُىب ػٍ انظشف يا يُىب ػٍ انظشف 
: األمثلظ

مشيت  –اليوم  كي مشيت – ومب  عشر يار   –  أمي في صني اا  او ال ق ت  -1
 .اليوم   ي 

: الخالصظ 
 الظرؼ اسـ يبيف زماف كقكع الفعؿ أك مكانه، كهك نكعاف: 

  (-ُ-المجمكعة)كهك اسـ يبيف زماف كقكع الفعؿ : ظرؼ زماف. 

  (-ِ-المجمكعة)كهك اسـ يبيف مكاف كقكع الفعؿ : ظرؼ مكاف. 

  كهك منصكب (المفعكؿ فيه)الظرؼ بنكعيه يسمى أيضا. 

  منذي  –مذ  –أمًس  –قطُّد : هناؾ بعض الظركؼ المبنية ، كمنها. 

  كيأتي منه أيضا  (كقتان  –عمران  )ظرؼ الزماف يأتي منه المبهـ مثؿ ،
، أما ظرؼ المكاف فال يأتي منه إال المبهـ  (يكمان  –ساعة  )المختص مثؿ 

 . (حكؿ  –كراء  )فقط مثؿ 

 



 ٕٔٓ 

  ي مشيت  –ا ميبا  كيمشيت  –ميال  عشر يار   –المي نة  شرقيَّش  خلت  -2
 .ا ميبا 

: الحظ أن 
 ي األمثلة السابقة ناب عن الظرؾ ماٌلً ؾ-:  

 " .وقفت زمنا طوٌال" صفة الظرؾ المحذوؾ ، وأصل الجملة  -

 ".عشرٌن مٌال"أو اسم مكان " عشرٌن ٌوما"اسم العدد الممٌز باسم زمان  -

 "بعض الٌوم–كل الٌوم "  إلى اسم زمان اإذا أضٌؾ أو الجزئٌة ما دل على الكلٌة -
  " .بعض األمٌال –ل كل األمٌا" مكاناسم أو 

 

 

 

تدريبات  
 :-أدخل كل كلمة مما ٌأتً فً جملة من إنشائك بحٌث تكون ظرفا ، وبٌن نوعه، ثم أعربه -

 ] أماـ –حكؿ  –يـك  –فجر  –عند  –خمؼ  –سنة   [
 
 
 

  ادلفؼىل يؼهادلفؼىل يؼه
: األمثلظ

  – ال بب عوّر  ا ا ا با التأ ّر   –الشمل   غر  عي    –القرآ  اهر   -1
 .   البحرئر   النب  اب

:  الخالصظ 
 : ٌنوب عن الظرؾ  -ٔ

 صفته. 

  أسماء العدد الممٌزة باسم زمان أو مكان. 

  على الكلٌة إذا أضٌؾ إلى اسم زمان أو مكان ما دل. 

  ما دل على الجزئٌة إذا أضٌؾ إلى اسم زمان أو مكان. 

 



 ٕٔٔ 

 .  المي ِّز قر  الطال     - السمر طيي السهر   -2

 .  مبامزجت عسال   – قلمُريكي كب ي   -3

: الحظ أن 
، " كاك المعية"مسبكقة بكاك تسمى  (-ُ-المجمكعة)الكممات التي تحتها خط في  -

 .كهذا الكاك مسبكقة بجممة فعمية تامة 

،  شاركة كمعنى المصاحبةجاءت الكاك محتممة معنى الـ (-ِ-المجمكعة)في  -
 .كيجكز إعراب االسـ بعدها معطكفا أك مفعكال معه

تجردت الكاك مف معنى المصاحبة أك نقص ما قبمها عف  ( -ّ-المجمكعة )في  -
 .فال يمكف إعراب ما بعدها مفعكال  معه  أف يككف جممة

 

 

 

 

 
تدريبات  

 :-عيف المفعكؿ معه في الجمؿ اآلتية-ُ

 قبرؾ ؟ كيؼ تصنع كالممكيف في - أ

 .قد يتعمـ الكبار مف الحديث كالصغار - ب

: الخالصظ 
، تدؿ عمى مصاحبة الحدث الذم (مع)المفعكؿ معه اسـ منصكب قبمه كاك بمعنى -ُ

 .قبمها لالسـ الذم بعدها 

 .له يشترط في المفعكؿ معه أف يستبؽ بجممة مشتممة عمى حدث مرافؽ -ِ

إذا جاءت الكاك محتممة معنى المشاركة كمعنى المصاحبة جاز في االسـ الذم -ّ
بعدها أف يككف معطكفا عمى ما قبمه تابعا له في اإلعراب كأف يككف مفعكال معه 

 . منصكبا

إذا تجردت الكاك مف معنى المصاحبة أك نقص ما قبمها عف أف يككف جممة امتنع -ْ
.  إعراب ما بعدها مفعكال معه

 



 ٕٕٔ 

 .ليتؾ حاضر كأخاؾ - ت

 

 :اضبط ما بعد الكاك بالشكؿ المناسب في الجمؿ اآلتية مع التعميؿ-ِ

 .تسابؽ محمد كعمي . أ

 .رأيتؾ مستغرقا كأفكارؾ . ب

 .قمبه كلسانه: المرء بأصغريه  . ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال ال ــــــــــــــححــالال
: األمثلظ

 .مت تحبالو    شبهي   –منتصراعب  الجيل  -1

 . ا نتصب    قي  ي  عليي مالميعب  الجيل   –  هو منتصرعب  الجيل  -2



 ٕٖٔ 

.   ال رحة ا نتصب  يي عب  الجيل   –ا نتصب  في ثو عب  الجيل   -3

: الحظ أن 
" حاالن " الكممات التي تحتها خط فيما سبؽ جاءت لتبيف هيئة ما قبمها ، كهي تسمى  -

 ".صاحب الحاؿ " كيسمى ما قبمها 

ما أف يككف المفعكؿ به " الجيش"صاحب الحاؿ إما أف يككف الفاعؿ  -  " .الكرد"، كا 

 .جاءت الحاؿ مفردة  كتطابؽ صاحبها في النكع كالعدد  (-ُ-المجمكعة  )في  -

 .جاءت جممة اسمية أك فعمية  (-ِ-المجمكعة  )في  -

 .ظرؼ أك جار كمجركر:جاءت شبه جممة (-ّ-المجمكعة  )في  -

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: ئدة فا
فرجع مكسى إلى قكمه )يجكز أف يككف لصاحب حاؿ كاحدة عدة أحكاؿ   

كسخر )، كما يجكز أف يككف لحاؿ كاحدة عدة أصحاب حاؿ  (أسفا غضباف
  .(دائبيف القمرك الشمسلكـ 

 

 :الخالصظ 
  .(يبيف حاؿ الفاعؿ أك المفعكؿ به  )الحاؿ اسـ نكرة  .ُ

 .االسـ الذم بينت الحاؿ هيئته يسمى صاحب الحاؿ كيككف معرفة دائما .ِ

 . شبه جممة  –جممة  –مفردة : الحاؿ ثالثة أنكاع  .ّ

الحاؿ المفردة تككف منصكبة أما الحاؿ الجممة ك شبه الجممة فتككف في  .ْ
 .محؿ نصب

لحاؿ جممة فال بد مف رابط يربطها بصاحب الحاؿ، كهك الكاك إذا جاءت ا .ٓ
 .أك الضمير أك هما معا

 



 ٕٔٗ 

تدريبات 
 :اجعؿ كال مما يأتي حاال في جممة مف إنشائؾ -

كقد  –متفائميف  –زع في ؼ –يضحؾ  –كهك سعيد  –فخكريف  –منتبها  –يعمك  )
 (كاثقة  –حكؿ  –أثمرت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انرًييض انرًييض 
: األمثلظ

اب    –قطنب  ع ال ال  فيانب   –  تب بع التبجر قيحب   –قمحباشتر ت انب  -1
 . ميالاليياا عشر ي 



 ٕٔ٘ 

غرانب ا      –عيونب  جر  ا      –خلقبالمؤمي الحي  حسي النب   -2
 .  شجب ا

: الحظ أن 
 ".التمييز"حتها خط فيما سبؽ جاءت لتزيؿ إبهاـ معنىن قبمها، كتسمى الكممات التي ت -

كزف ،  أك )كهك أربعة أنكاع جاء التمييز مبينا كمفسرا إلبهاـ الذات  (-ُ-المجمكعة)في  -
 . (، أك عدد  ةكيؿ ، أك مساح

 .جاء التمييز مبينا كمفسرا إلبهاـ الجممة قبمه (-ِ-المجمكعة)في  -

 

 

 

 

 
 
 

تدريبات 
 :التمييز ، كبيف نكعه في كؿ جممة مما يأتي ، ثـ أعربه عيف -ُ

 .يعمك الصادؽ قدرا في عيكف الناس . أ

 .الجمؿ أكثر الحيكانات تحمال لمعطش . ب

: الخالصظ 
 

 .يذكر بعد مبهـ ليزيؿ إبهامه ، كيبيف المراد منه ةالتمييز اسـ نكر-ُ

 :هك االسـ الذم يحددا التمييز ك يكضحه كهك نكعاف: المميز -ِ

  ز كهك أربعة أنكاع كهك االسـ المبهـ الممفكظ به قبؿ التميي: ممفكظ
 . (، أك عدد  ةكزف ،  أك كيؿ ، أك مساح)

 كهك الذم يمحظ مف الكالـ كال يذكر بمفظه: ممحكظ. 

 .كهك نكرة ، التمييز يككف منصكبا-ّ

 .(العدد)تمييز العدد يتـ تفصيؿ الكالـ عنه في ضكء -ْ

 



 ٕٔٙ 

، كأكثرها إمتاعا لمنفكس . ت  .الربيع أجمؿ الفصكؿ هكاءى ى

 .اشترت الفتاة جراما ذهبا . ث

 .حضر الحفؿ خمسكف فائقا . ج

 .قدمت لمضيؼ ككبا عصيرا . ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:   الرابعحبث امل
 

 

 



 ٕٔ7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

دشوف اجلش دشوف اجلش 
 

: ِمدِش
: ؽشٚف اٌغش ػششْٚ ؽشفبً ، ٟ٘          

  .(ٚ٘زٖ اٌضالصخ رغزخذَ أفؼبالً، ٚرغزخذَ أؽشفبً ) خال، ٚػدح، ٚكخشخ 



 ٕٔ8 

 (وٟ –ٌؼً  –ِظٝ  :ٚصالصخ شبرح ٟ٘ ) 

 :ٚعجؼخ رغش اٌظب٘ش ٚاٌّؼّش، ٟٚ٘*

. حٌالَ –حٌزخء  –فٟ  –ػٍٝ  –ػٓ  –اٌٝ  –ِٓ 

 :ٚعجؼخ رخزض ثبٌظب٘ش، ٚرٕمغُ أسثؼخ ألغبَ* 

: ِبال ٠خزض ثظب٘ش ثؼ١ٕٗ، ٚ٘ٛ: األٚي        

. حٌٛحٚ –حٌىخف  –كظٝ 

: ِب ٠خزض ثبٌضِبْ، ٚ٘ٛ: ٚاٌضبٟٔ   

ِٕر  –ِر 

دًّا  :ِب ٠خزض ثبٌٕىشاد، ٚ٘ٛ: اٌضبٌش    ُٚسّة رغزخذَ ٌٍىضشح أوضش ِٓ  ) زُس

. (اعزخذاِٙب فٟ اٌمٍخ            

ِؼبفبً ئٌٝ اٌىؼجخ أٚئٌٝ  "ةّ سَ "، ٚ (هللا)ثٍفع اٌغالٌخ : ِب ٠خزض: اٌشاثغ   

دِّ حٌىغصَر  – {طخهلل ألو١دْ أطٕخِىُ}. (اٌزبء)٠بء اٌّزىٍُ،  ٚ٘ٛ  .  رشـزَر

ٍْ ٠ذي ػ١ٍٙب، ٚث١بٔٙب فٟ اٌغذٚي ا٢رٟ    : ٌٚىً ؽشف ِٓ ؽشٚف اٌغش ِؼب

 

 

 

 

 



 ٕٔ9 

حٌّؼخي ِخ ٠دي ػ١ٍٗ حٌلسف حٌسلُ 

ٔ  ِٓ

 حٌظزؼ١غأ ـ     

 ر١خْ حٌـٕط    ة ـ   

 حرظدحء حٌغخ٠شـ   ط 

فٟ حٌّىخْ     

  حرظدحء حٌغخ٠شد ـ    

فٟ حٌصِخْ        

 حٌظسف١ــــش٘ـ ـ  

 

 ـ    حٌظؼ١ًٍٚ  

 

ٚلد طىْٛ شحثدس ـ ص

ٔفٟ أٚ ٚشسؽٙخ أْ ٠عزمٙخ 

 رًٟٙٔٙ أٚحظظفٙخَ 

طعظؼًّ رّؼٕٝ  ـ  ف 

 (ردي)        

 [ٓٔاٌؼٕىجٛد ]" ي إِٓب ثب ِٓ ٠مٛ ِٚٓ حٌٕخض"

 [ٖٔاٌىٙف ]  "ِٓ ذ٘ذ ِٓ أظخٚز٠ُؾٍْٛ ف١ٙب "

"                                  اٌؾشاَ ِٓ اٌّغغذعجؾبْ اٌزٞ أعشٜ ثؼجذٖ ١ٌالً "
 [ٔاإلعشاء ]

أؽك أْ  ِٓ أٚي ٠ٌَّٛغغذ أعظ ػٍٝ اٌزمٜٛ "

 [8ٓٔاٌزٛثخ ]"                           رمَٛ ف١ٗ

"                                              حٌـّؼش فخظؼٛح اٌٝ ذوس هللا ِٓ ٠َٛٔٛ ٞ ٌٍظالس اذح "
 [9اٌغّؼخ]
 [ٕ٘ٔٛػ ] (أٞ رعزذ خط١جخطُٙ )"أغسلٛح ِّخ خط١جخطُٙ"

 

 [ٖفبؽش ]                           "ر١ش هللا ِٓ خخٌكً٘ "

 

 

  [8ٖ اٌزٛثخ]"    ِٓ ح٢خسسأسػ١زُ ثبٌؾ١بح اٌذ١ٔب "

. (ثذي ا٢خشح: أٞ)

 

ٕ 

ٖ 
اٌٝ 

كظٝ 

حٔظٙخء حٌغخ٠ش 

 حٔظٙخء حٌغخ٠ش

 [87ٔاٌجمشح ]"            اٌٝ ح١ًٌٍٚأرّٛا اٌظ١بَ "

 [٘اٌمذس ]                 "اٌفغش كظٝ ِطٍغعالَ ٟ٘ "

حٌالَ  ٗ

 حٔظٙخء حٌغخ٠ش

حٌظ١سٚزس 

حٌٍّه 

ٌٍظؼد٠ش 

حالظظؼالء 

 

ٌٍظؼ١ًٍ 

 

 ٌٍظم٠ٛشٚلذ رىْٛ 

 [ٕاٌشػذ ]                         "ِغّٝ ألؿًسٞ وً ٠ظ"

فىٍىُ ٠ظ١ش ئٌٝ اٌز٘بة    ٌٍخسحدٚاثٕٛا  ٌٍّٛصٌذٚا 

 [ٌٕٙمّبْ ]               "ٍِه اٌغّٛاد ٚاألسع هلل"

 [ِ٘ش٠ُ ]                           "ِٓ ٌذٔه ١ٌٚب فٙذ ٌٟ"

 [9ٓٔاإلعشاء ]                " ٠جىْٛ ٌألذلخ٠ْٚخشْٚ "

 (ػٍٝ األرلبْ: أٞ)

٘ضح    ٌروسحنٚئٟٔ ٌزؼشٟٚٔ 

وّب أزفغ اٌؼظفٛس ثٍٍٗ اٌمطش                  

 [٠ٖٗٛعف ]                      "رؼجشْٚ ٌٍسإ٠خئْ وٕزُ "

حٌزخء  ٘

 

حٌظسف١ش 

حٌعزز١ش 

 

حالظظؼخٔش 

 حٌّمخرٍش أٚحٌظؼ٠ٛغ

ٟٚ٘ حٌظٟ طدخً ػٍٝ )

 (حألػٛحع ٚحألػّخْ

 

 (ِٓ)رّؼٕٝ 

 (ػٍٝ) رّؼٕٝ

 

 [ٖٕٔآي ػّشاْ ]"ٚأٔزُ أرٌخ رزدزٌٚمذ ٔظشوُ هللا "

ِٓ اٌز٠ٓ ٘بدٚا ؽشِٕب ػ١ٍُٙ ؽ١جبد أؽٍذ ٌُٙ  رظٍُفـ"

 [ٓٙٔإٌغبء ]"                                                      

" هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ رعُ"

" رخ٢خسسأٌٚئه اٌز٠ٓ اشزشٚا اٌؾ١بح اٌذ١ٔب "
 [8ٙاٌجمشح ]                                              

 

 

 [ٙاإلٔغبْ ]                  "ػجبد هللا ٠شسد رٙخػ١ٕبً "

                                                    "٠إدٖ ئ١ٌه رمٕطخز طؤِٕٗ اِْٚٓ أً٘ اٌىزبة ِٓ "



 ٖٔٓ 

 

 (ػٓ)رّؼٕٝ 

 

 (اٌٝ)رّؼٕٝ 

اٌّظبؽجخ        

حٌظؼد٠ش 

 

حٌمعُ 

حإلٌظخق 

 (ٌٍظؤو١د)حٌصحثدس 

 [ 7٘آي ػّشاْ ]

 [9٘اٌفشلبْ ]"           خج١شاً  حٌسكّٓ فخظؤي رٗ "

 

                              

 [٠ٔٓٓٛعف ]"اذ أخسؿٕٟ ِٓ حٌعـٓ أكعٓ رٟٚلد "

 [8ٗ٘ٛد ]                  "ِٕبثغالَ ل١ً ٠ب ٔٛػ ا٘جؾ "

: أٞ) [7ٔاٌجمشح ]"                     رٕٛزُ٘ر٘ت هللا "

 (أر٘ت ٔٛسُ٘

 [8ٕص ]"                ألر٠ُٕٛٙرؼصطه لبي فـ"

عِّىْٛ رخٌىظخدٚاٌز٠ٓ " َّر  [7ٓٔاألػشاف ]"       ٠ُس

 [79إٌغبء ]                                  "ش١ٙذاً  ٚوفٝ رخهلل"

ػٍٝ  ٙ

 حٌلعٟ ،)حالظظؼالء
 (ٚ حٌّؼٕٛٞ

رّؼٕٝ فٟ 

رّؼٕٝ ػٓ 
 

 (حٌالَرّؼٕٝ )حٌظؼ١ًٍ 

 (رّؼٕٝ ِغ)حٌّظخكزش 

 [ٕٔاٌّإِْٕٛ ]"    رؾٍّْٛٚػ١ٍٙخ ٚػٍٝ حٌفٍه "

 [ٖٕ٘اٌجمشح ]"ػٍٝ رؼغ طٍه حٌسظً فؼٍٕخ رؼؼُٙ"

 [٘ٔاٌمظض ]"غفٍش ِٓ أٍ٘ٙخ ػٍٝ ك١ٓٚ خً حٌّد٠ٕش "

 ثٕٛ لش١ش زػ١ض ػ١ٍهئرا 

ٌؼّش هللا أػغجٕٟ سػب٘ب                 

 [8٘ٔاٌجمشح ]     "     ػٍٝ ِخ٘دحوٌُٚزىجشٚا هللا "

ِٗ ٚآرٝ اٌّبي " زِّ  [77ٔاٌجمشح ].."رٚٞ اٌمشثٝ ػٍٝ كُس

حٌىخف  7

ٌٍظشز١ٗ 

 

حٌظؼ١ًٍ 

 

ٚلد طؤطٟ شحثدس 

ٚلد طعظؼًّ حظّخً 

 وّؼً كزش ِضً اٌز٠ٓ ٠ٕفمْٛ أِٛاٌُٙ فٟ عج١ً هللا"

 [ٕٔٙاٌجمشح ]                           "أٔجزذ عجغ عٕبثً

: أٞ) [98ٔاٌجمشح ]           "      وّخ ٘دحوُٚاروشٖٚ "

 (ٌٙذا٠زٗ ئ٠بوُ

 [ٔٔاٌشٛسٜ ]                            "شٟء وّؼ١ٌٍٗظ "

ْضً ).وخٌظالسال ٠ش٠ؼ اٌّشء  ِِ  (اٌىبف فبػً ثّؼٕٝ 

فــٟ  8

حٌصِخ١ٔش ، )حٌظسف١ش 

 ( ٚحٌّىخ١ٔش

حٌعزز١ش 

 

 

حٌّمخ٠عش 

رّؼٕٝ ػٍٝ 

 

حٌّظخكزش 

  [ٖٕٓاٌجمشح ].    "ِؼذٚداد فٟ أ٠خَٚاروشٚا هللا "

 [ٕاٌشَٚ ](األسع فٟ أ ُٔٝرٍِجَِذ اٌشَٚ ) 

..." ؽجغزٙب فٟ ٘سسدخٍذ اِشأح إٌبس :"ؽذ٠ش

 [٠ٖٕٛعف ]             "ٌّظٕٕٟ ف١ٗلبٌذ فزٌىٓ اٌزٞ "

 

 [8ٖاٌزٛثخ ]"اال ل١ًٍفٟ ح٢خسس  فّخ ِظخع حٌل١خس حٌد١ٔخ"

 [7ٔؽٗ ]"            إٌخً فٟ ؿرٚعٚألطٍجٕىُ "

 

حٌـٓ ٚحإلٔط لذ خٍذ ِٓ لجٍىُ ِٓ  فٟ أُِادخٍٛا  ايق"

 [8ٖاألػشاف ]                         "فٟ حٌٕخز

ػـٓ  9
ِؼٕٝ /حٌّـخٚشس

ثؼذ شٟء ػٓ : اٌّغبٚصح

 ػٓ حٌمٛضس١ِذ اٌغُٙ 

 



 ٖٔٔ 

ِغشٚس٘ب ثغجت اٌؾذس 

 لجٍٙب

 (رؼد)ثّؼٕٝ 

 (رّؼٕٝ ػٍٝ)حالظظؼالء

حٌظؼ١ًٍ 

 

 

 [9ٔاالٔشمبق ]     "         ػٓ ؽزكٌزشوجٓ ؽجمبً "

 [8ِٖؾّذ ]"    ػٓ ٔفعِٗٚٓ ٠جخً فأّب ٠جخً "

  [ٖ٘٘ٛد ]"    ػٓ لٌٛهِٚب ٔؾٓ ثزبسوٟ آٌٙزٕب "

 (ألعً لٌٛه: أٞ)

 

 

 :فٛحثد         
ـ ِز٘ت اٌجظش١٠ٓ أْ أؽشف اٌغش ال ٠ٕٛة ثؼؼٙب ػٓ ثؼغ، ِٚب أُٚ٘    ٔ

:  رٌه ػٕذُ٘ ٌٗ ٚعٙبْ     

ٚألطٍجٕىُ فٟ  :"٠مجٍٗ اٌٍفع، وّب ل١ً فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝئِب ِإٚي رأ٠ٚالً  (أ  ) 

،  " عزٚع   إٌخً      

، ٌٚىٓ ُشجٗ اٌّظٍٛة ٌزّىٕٗ ِٓ "ػٍٝ"١ٌغذ ثّؼٕٝ " فٟ"ئْ :  ل١ً         

.  اٌغزع ثبٌؾبيِّ فٟ اٌشٟء       

ٚئِب ػٍٝ رؼ١ّٓ اٌفؼً ِؼٕٝ فؼً ٠زؼذٜ ثزٌه اٌؾشف ، ِضٍّب    ( ة)

َّّٓ ثؼؼُٙ     ،   (س٠ٚٓ )ِؼٕٝ  (ششثٓ ثّبء اٌجؾش  )فٟ لٌٛٗ  (ششثٓ  )ػ

    ٓ ّّ   (ٌَطََف )ِؼٕٝ " أؽغٓ ثٟ : " فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ  (أؽغٓ )ٚػ

ب  : "فال رىفٙب ػٓ اٌؼًّ ِضً (ِٓ ، ٚػٓ ، ٚاٌجبء)ثؼذ  (ِب)ـ   رضاد ٕ ّّ ِِ
ًٍ ١ٌظجُؾٓ ٔبد١ِٓ"، " خط١ئبرُِٙ أرشلٛا      ،  "ػّب ل١ٍ

 

، ٚاٌىبف ، فزىفّٙب ػٓ اٌؼًّ ، ٚرؾٛي ث١ّٕٙب ٚث١ٓ  ثؼذ ُسةَّ  (ِب)ـ ٚرضاد  ٖ

. اٌذخٛي ػٍٝ اٌّفشد ، ٚر١ٙئّٙب ٌٍذخٛي ػٍٝ اٌغًّ االع١ّخ ٚاٌفؼ١ٍخ    

                                                                                            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٖٕٔ 

اإلضـافــح اإلضـافــح 
ئعٕبد اعُ ئٌٝ ر١شٖ، ػٍٝ رٕض٠ً اٌضبٟٔ  : فٟ اططالػ إٌؾبح رؼٕٟـ اإلػبفخ  ٔ

. ِٓ األٚي ِٕضٌخ اٌز٠ٕٛٓ أٚ ِب ٠مَٛ ِمبِٗ، ٚال٠ىْٛ اٌّؼبف ئال اعّبً     

:  ٠ٚؾزف ِٓ االعُ اٌّشاد ئػبفزٗ ِب ف١ٗ ِٓ ر٠ٕٛٓ ظب٘ش أٚ ِمذس، ِضً    

. ألسعاٌغّٛاد ٚا خبٌكُ هللا : ، ِٚغ اإلػبفخ رظجؼ خبٌكٌر ـ  هللا 

" رجذ ٠ذا أثٟ ٌٙت : "(ثؾزف إٌْٛ)٠ذا : ٠ذاْ ، ِٚغ اإلػبفخ رظجؼ  -

ٚاٌّم١ّٟ    "(ثؾزف إٌْٛ)اٌّم١ّٟ : اٌّم١ّ١ٓ ، ِٚغ اإلػبفخ رظجؼ  -

". اٌظالح   

ـ ِٓ األعّبء ِب ٠ّزٕغ ئػبفزٗ، وبٌّؼّشاد، ٚاإلشبساد، ٚاألعّبء  (أ  )ٕ

ّٞ )اٌّٛطٌٛخ  . ٚاالعزفٙبَ، ٚأعّبء اٌششؽ  ،  (ِب ػذا أ

 

ّٞ  –ثؼغ  –وً : ـ  ِٕٚٙب ِب ٠غت ئػبفزٗ ئٌٝ اٌّفشد، ٚ٘ٛ (ة)   ٚوال  –ٚأ

. ٚراد –ٚرٚ  –ٚأٌٚٛ ٚأٚالد  –عٜٛ  -ٚلظبسٜ  -ٌٚذٜ  –ٚػٕذ  -ٚوٍزب –

 

ئر ، : ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ٚاعت اإلػبفخ ئٌٝ اٌغًّ، اع١ّخ وبٔذ أٚ فؼ١ٍخ ، ٚ٘ٛ (ط)

ــ     [ٕٙاألٔفبي ]"أٔزُ ل١ًٍ ِغزؼؼفْٛ ٚاروشٚا ئر: "، ِضً لٌٛٗ رؼبٌٝ" ٚؽ١ش 

ٚالزٍُٛ٘ ؽ١ش : " ، ٚلٌٛٗ  [8ٙاألػشاف ]"ٚاروشٚا ئر وٕزُ ل١ٍال: "ٚلٌٛٗ ػض ٚعً 

. ٚلفذ ؽ١ش اإلِبَ ٚالف  : ، ٚلٌٕٛب [9ٔٔاٌجمشح ]" صمفزُّٛ٘ 

ب  )ِٕٚٙب ِب ٠خزض ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌغًّ اٌفؼ١ٍخ، ٚ٘ٛ  (د  ) ّّ ػٕذ ِٓ لبي  (ٌ

ئرا ؽٍمزُ إٌغبء :" ، ِضً  (ئرا  )ٌّب عبءٟٔ أوشِزٗ ،ٚ: ِضً  ثأٔٙب اعُ ،

 { ٔ/اٌطالق".فطٍمٛ٘ٓ ٌؼذرٙٓ 

 

ّٞ ، ٌٚذْ ، ِٚغ ، ٚر١ش ، لجً ، : ـ  ِّٚب ٠ٍضَ اإلػبفخ دائّبً  ٖ وال ، وٍزب ، ٚأ

ي ، دْٚ ، ٚأعّبء اٌغٙبد ِضً ّٚ ١ّ٠ٓ ، شّبي ، ٚٚساء ، أِبَ ، ٚفٛق ):ثؼذ ، أ

. (، ٚرؾذ

 

: ؽزف اٌّؼبف  ئ١ٌٗ ٌٍؼٍُ ثٗ ، ف١غبء ثبٌز٠ٕٛٓ ػٛػبً ِٕٗ ، ِضً ـ لذ ٞ ٗ

". ٠ِٚٛئٍز ٠فشػ اٌّإِْٕٛ " 
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أكىخَ حٌّؼخف اٌٝ ح١ٌخء 
 

وزبثٟ  ، : اٌّؼبف ئٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ  ٠غت وغش آخشٖ ، أٞ ِب لجً ا١ٌبء ، ِضً    

. ٠ٚغت فزؼ ا١ٌبء ٚئعىبٔٙب 

:   ٠ٚغزضٕٝ ِٓ رٌه    

َّٟ  )ٚإٌّمٛص –(ػظبٜ  )اٌّمظٛس َّٟ  )ٚاٌّضٕٝ –(لبػ ٚعّغ اٌّزوش – (اثٕ

ّٟ ) اٌغبٌُ ، فٙزٖ األسثؼخ آخش٘ب ٚاعت اٌغىْٛ ، ٚا١ٌبء ِؼٙب ٚاعجخ  (ِؼٍّ

ْٞ  )ٚٔذسئعىبْ ا١ٌبء ثؼذ األٌف . اٌفزؼ   . (ِؾ١ب

ٚرذرُ ٠بء إٌّمٛص ٚاٌّضٕٝ ٚاٌغّغ فٟ ٠بء اإلػبفخ ، ٚرمٍت ٚاٚ اٌغّغ     

.ا ٘ٛ ٚاػؼ ِٓ األِضٍخ اٌّزوٛسح أػالٖ ٠بء ، صُ رذرُ ، وُ



 ٖٔٗ 

انرىاتغ انرىاتغ 
( ( انثذل انثذل   ––انرىكيذ انرىكيذ   ––انؼطف انؼطف ––انُؼد انُؼد ) ) 

انُؼد  انُؼد    --::أوال أوال 
: األمثلظ 

 – جميليياشتر ت ثو يي  – مهذ تب  هب ب  فتب ب  –ممتية  قر   مجلة – م ييهذا كتب    -1
 . جميلةاشتر ت  ثوا ب  – مهذ ب هؤ ا فتيب  

   -مهذ ة  خالقهمبهب ب  فتب ب   – ممتي  الو هب     مجلة  – م يي  موضوعب يهذا كتب   -2
جميال اشتر ت  ثوا ب  – خالقهي  مهذ ةٌع هؤ ا فتيب   – جميال ش لهمباشتر ت ثو يي 

 .ش لهب

 .موضوعي م ييٌع هذا كتب   –القراا    ييهذا كتب   – م ييهذا كتب    -3

 : الحظ أن

كلها نعوت حقٌقٌة؛  -ٔ-جموعة الكلمات األخٌرة التً اشتملت علٌها أمثلة الم  -

ألن كل واحدة منها تدل على صفة فً نفس متبوعها، وهذه الكلمات عٌنها فً 

وإذا تأملنا . نعوت سببٌة ألنها تدل على صفة فٌما له ارتباط بالمتبوع -ٕ-المجموعة 

هذه الكلمات فً المجموعتٌن وجدناها تماثل متبوعها وهو االسم الذي قبلها فً رفعه 

 .ه وجره، وتماثله أٌضاًا فً تعرٌفه وتنكٌرهونصب

وحدها حٌث هً نعوت حقٌقٌة، وجدناها فوق ما  -ٔ-وإذا تأملنا فً المجموعة   -

تقدم تماثل متبوعها فً إفراده وتثنٌته وجمعه، وفً تذكٌره وتأنٌثه، أما فً المجموعة 

أم مثنى،  حٌث هً نعوت سببٌة ، فإنها ترى مفردة، سواء أكان متبوعها مفردا، -ٕ-

 .أم جمعا، وترى أٌضا مطابقة لما بعدها فً تذكٌره وتأنٌثه

وجدنا أن الكلمات التً تحتها خط كلها نعوت،  -ٖ-وإذا تأملنا فً المجموعة   -

مفردا، أما النعت فً  (مفٌد)ولكن اختلؾ نوعها؛ حٌث كان النعت فً المثال األول

وقد أدى المعنى الذي أداه النعت  (فعلٌة أو اسمٌة)المثالٌن اآلخرٌن فقد كان جملة 

 .(كتاب)المفرد، وبالبحث فً االسم الذي قبل هاتٌن الجملتٌن تراه نكرة 
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وإذا تذكرت ما مربك فً باب الحال، وتدبرت األمثلة التً تقدمت هناك، علمت   -

أن الحال كما تكون مفردة تكون جملة أٌضا، ولكن صاحبها ال ٌكون إال معرفة، وبهذا 

الفرق بٌن جملة النعت وجملة الحال، فاألولى تكون بعد النكرات، والثانٌة ٌظهر لك 

 .تكون بعد المعارؾ

 

 

 

 

تدريبات 
: ضع فً كل مكان خال نعتا مناسبا -ٔ

 .منعش لألجسام.................. الهواء - أ

 .تشرح النفوس................. المناظر - ب

 .......................ٌثق الناس بالتاجر  - ت

 ..........................أكل الطعامال ت - ث

 .........................ال تسكن األماكن - ج

.................... تكرم الشعوب رجالها  - ح

 :-كون جمال تكون فٌها األوصاؾ اآلتٌة نعوتا -ٕ

 (عالٌات –ساطع نوره  –مشرقة  –كرٌمةًا طباعه  –طوٌل )
 
 

 

انؼطف انؼطف : : ثاَياثاَيا
:  األمثلظ

 . رعي السمبا   بر  –نضي الخو   اليني   -1

 :الخالصظ 

بوعه حقٌقً وسببً، فالحقٌقً ما دل على صفة فً نفس مت: النعت نوعان  -ٔ
 .والسببً ما دل على صفة فً اسم له ارتباط بالمتبوع

 .النعت بنوعٌه ٌتبع منعوته فً رفعه ونصبه وجره، وفً تعرٌفه وتنكٌره  -ٕ

النعت الحقٌقً ٌتبع منعوته فوق ما تقدم فً إفراده وتثنٌته وجمعه، وفً   -ٖ
 .تذكٌره وتأنٌثه

 .بعدهالنعت السببً ٌكون مفردا وٌراعى فً تذكٌره وتأنٌثه ما  -ٗ

 .الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارؾ أحوال -٘

 



 ٖٔٙ 

 . خي المي   فوقف التالميذ -2

 .مب  الرشيي ث  المأمو  -3

مب  كلت  – كلت   بحب    ر قب   –   بحب  كلت  م  ر قب   –خذ   بحب     ر قب   -4
. فر ا عياا حتى قبئيه  – (ل ي  ر قب  )  بحب  ي  ر قب  

: الحظ أن
تتوسط بٌنهما واو تفٌد اشتراكهما فً تجد كال منها ٌشتمل على لفظٌن  (ٔ)المجموعة  -

الحكم ، وانظر هذٌن اللفظٌن فً األمثلة السابقة، إما اسمٌن أو فعلٌن، وٌسمى اللفظ الذي 

بعد الواو معطوفا أو عطفا، واللفظ الذي قبلها معطوفا علٌه، أما الواو فتسمى حرؾ 

 .العطؾ أو أداته

ثم ، أو ، أم ، ال، بل ، لكن ، ، الفاء: وهنالك حروؾ أخرى ؼٌر الواو ٌعطؾ بها، وهً  -

 .حتى 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

تدريبات 
: حدد المعطكؼ كالمعطكؼ عميه فيما يأتي ثـ اضبط المعطكؼ بالشكؿ  -

 .جاء التمميذ كالمعمـ  - أ

: الخالصظ 
ثم   -الفاء  –الواو : تابع ٌتوسط بٌنه وبٌن متبوعه أحد هذه الحروؾ: العطؾ  -ٔ

 .حتى  –لكن  -بل  –ال  –أم   -أو  –

 : لكل حرؾ من حروؾ العطؾ داللة خاصة به على النحو التالً -ٕ

 (الترتٌب مع التراخً)، ثم  (تٌب مع التعقٌبالتر)، الفاء  (لمطلق الجمع)الواو 
،  (لإلضراب)، بل  (النفً)، ال  (طلب التعٌٌن)أم  – (الشك أو التخٌٌر )، أو 
 . (للؽاٌة)، حتى  (لالستدراك )لكن
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 ".أماته فأقبرا ثـ إذا شاء أنشرا" - ب

 بسقط المكل بيف الدخكؿ  فحكمؿ*قفا نبؾ مف ذكرل حبيب كمترؿ  - ت

 "لكاخذكا فغمكا ثـ الجحيـ ص" - ث

 .مات الناس حتى األنبياء   - ج

 "لبثنا يكما أك بعض يـك: كـ لبثتـ، قالكا : قالكا"  - ح

 .ال تصاحب الغافؿ المهمؿ بؿ اليقظ المجد - خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انرىكيذ انرىكيذ : : ثانثا ثانثا 
: األمثلظ 

نجي  –نجحت الطبلبتب  كلتبهمب  –نجي الطبلبب  كالهمب  – (عيني  )نجي الطبلي ن سي  -1
  .(عه جمي )الطال  كله  
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نجي الطبلي نجي  –مب نجي الطبلي . مب  –نجي نجي الطبلي  –نجي الطبلي الطبلي  -2
 .الطبلي 

 .نقوم نحي  بلواجي  –قمنب نحي  بلواجي    قوم  نب  بلواجي  –قمت  نب  بلواجي  -3

نقوم  –قمنب نحي  ن سنب  بلواجي    قوم  نب ن سي  بلواجي  –قمت  نب ن سي  بلواجي  -4
 . اجي نحي  ن سنب  با

:  الحظ أن 
األلفاظ التي تحتها خط في المجمكعة األكلى جاءت لتؤكد المعنى الذم قبمها كهى  -

تكافؽ األسماء المؤكدة بها في المعنى كتخالفها في المفظ ؛ كلذلؾ يسمى هذا التككيد 
بالتككيد المعنكم ،ككؿ لفظ مف ألفاظ التككيد المعنكم يشتمؿ عمى ضمير يطابؽ المؤكد في 

 .يرا كتأنيثه ، كفي إفرادا كتثنيته كجمعه تذؾ

األلفاظ التي تحتها خط في المجمكعة الثانية جاءت لتؤكد المعنى الذم قبمها ، كهى  -
عادته ؛ كلذلؾ يسمى هذا التككيد بالتككيد المفظي ، كهك كالتككيد  تؤكد المعنى بتكرار المفظ كا 

 . المعنكم في أنه يتبع ما قبمه في اإلعراب 

، ك كذلؾ الضمير المستتر بعد  (التاء ، نا  )المتصؿ في المجمكعة الثالثة الضمير  -
ككذلؾ الحاؿ مع  )تـ تأكيدهما لفظيا بضمير رفع منفصؿ  ،  (نقـك  –أقـك  )كممتي 

  (الضمائر المتصمة باختالؼ أنكاعها ، فإنها تؤكد تككيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصمة 

، ك كذلؾ الضمير المستتر بعد  (التاء ، نا  )الرابعة الضمير المتصؿ في المجمكعة  -
تـ تأكيدهما معنكيا بالنفس بعد تأكيدهما بالضمير المنفصؿ   (نقـك  –أقـك  )كممتي 

ككذلؾ الحاؿ مع الضمائر المتصمة باختالؼ أنكاعها ، فإنها تؤكد تككيدا معنكيا بالنفس )
      .(كالعيف بعد تأكيدها بضمائر الرفع المنفصمة 

: الخالصظ         
تابع ٌذكر فً الكالم لدفع ما قد ٌتوهمه السامع مما لٌس مقصودا ، وهو : التوكٌد  -ٔ

 .معنوي ولفظً : نوعان 

النفس ، العٌن ، كل ، جمٌع ، كال ، كلتا ؛ : التوكٌد المعنوي ٌكون بألفاظ خاصة هً  -ٕ
 .وٌجب أن ٌتصل كل منها بضمٌر ٌطابق المؤكد 
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تدريبات 
و مٌز التوكٌد اللفظً من التوكٌد المعنوي ، عٌن فً العبارات اآلتٌة التوكٌد و المؤكد و اضبطهما  -

 :

 .ٌحترم الناس جمٌعهم العامل المجتهد  -ٔ

 .فوجدتها جمٌعا منضبطة ، تفقدت أنا نفسً لجان االمتحان  -ٕ

 .ٌهما و اعطؾ على أختٌك كلت، أطع والدٌك كلٌهما  -ٖ

 .إٌاك إٌاك اإلهمال  -ٗ

 .عاد الطالب عٌنه من المدرسة  -٘

 .قطعنا نحن الطرٌق كله سٌرا على األقدام  -ٙ

 .ؼربت ؼربت الشمس  -7

 

انثذل انثذل : : ساتؼا ساتؼا 
: األمثلظ 

 .ااتميت  لى الشيخ جبا   –شبهي  ا اتب  خبليا  -حضر  خو  محمي -1

 .عهب نظر   لى الس ينة شرا –اي   القر  نص ي  – قيم الجيل   لي  -2

 .عجبت مي ا اي  قيامي  –اميت الشبعر  لقباا  – عجبني البستب     جي  -3
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: الحظ أن 
رأيت كؿ كاحدة منها مسبكقة بكممة لـ ، إذا نظرت إلى الكممات األخيرة في األمثمة السابقة  -

ك تسمى كؿ كممة مف هذا ، ك إنما أتي بها تمهيدا لمكممة التي تميها ، تقصد لذاتها 
 .(مبدال منه )كما يسمى كؿ اسـ مف األسماء المذككرة قبمها ، بدال : خيرة الكممات األ

رأيتهما متساكييف في ، ك إذا كازنت بيف البدؿ ك المبدؿ منه في األمثمة الثالثة األكلى  -
 .  (بدال مطابقا )المعنى ك متطابقيف ؛ ك لذلؾ يسمى البدؿ فيها   

رأيت أف البدؿ بعض مف ، مثمة الثالثة الثانية ك إذا كازنت بيف البدؿ كالمبدؿ منه في األ -
. المبدؿ منه ؛ك لذلؾ يسمى البدؿ فيها بدؿ بعض مف كؿ 

ك ، كال بعضا منه ،  فإف البدؿ فيها ليس مطابقا لما قبمه ، أما في األمثمة الثالثة األخيرة  -
 )مثمة إنما هك منطك تحت المبدؿ منه ك ليس جزءا منه ؛ ك لهذا يسمى البدؿ في هذا األ

  .(بدؿ اشتماؿ 

ترل أف ، ك بالتأمؿ في البدؿ ك المبدؿ منه في جميع األمثمة السابقة ك ما يشابهها  -
ك أف بدؿ البعض ك بدؿ االشتماؿ يجب أف يتصؿ كؿ ، البدؿ يتبع المبدؿ منه في إعرابه 
 .منهما بضمير يطابؽ المبدؿ منه 

 

 

 

 

 

: الخالصظ 
بدؿ : كهك أنكاع، تابع مهد له بذكر اسـ قبمه غير مقصكد لذاته : البدؿ  -

. ك بدؿ بعض مف كؿ كبدؿ اشتماؿ . . مطابؽ 

هما بضمير يعكد عمى يجب في بدؿ البعض ك االشتماؿ أف يتصؿ كؿ مف -
. المبدؿ منه 
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تدريبات 
:- ع البدؿ في كؿ جممة مف الجمؿ اآلتيةميز البدؿ كالمبدؿ منه كعيف نك -

 .كانت أـ المؤمنيف عائشة رضي ا  عنها حجة في ركاية الحديث - أ

 .تهدـ المسجد منارته - ب

 .أعجبتنا المدينة أبنيتها ، كسرتنا الشكارع نظافتنا - ت

 .تمزؽ الكتاب غالفه - ث

 .قطفنا الكـر عنبه كأغمقنا البستاف بابه - ج

 
 

 

  
  
  
  
  
انؼذد انؼذد 

. نيثه ػ تذكير العدد كتأ ُ
ػ تمييز العدد  ِ
. ػ إعراب العدد كبناؤا  ّ
. ػ تعريؼ العدد كتنكيرا  ْ
. ػ صكغ العدد عمى كزف فاعؿ  ٓ
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" كـ ، كأيف ، كذا " ػ مف كنايات العدد  ٔ
  (أ  )    :األمثلظ 

   ا ٍص  َأ  ْن  َأ   َأ  َأ  َأ    َأ  ْن  ُر ااْن  عُر ا ِع صَأ مَأ ااْن  اُر مَأ عْن  َأ  .
   مبًا  ْن  َأ   َأ  َأ عَأ   َأ عَأ  َأ  ْن  َأ   ِع  ْن  عَأ  ُر  ْن   ا ُر  ِع  .
   ًا مَأ اِّز عَأ مُر   َأ  َأ  ْن عَأ  عَأ  ْن  ِع  ا ِع  َأ  ِع   ااْن  ِع   َأ ا َأ  َأ   .
   اُر  ُر الرَّش  ا َأ عَأ    ِع  يَأ  ِع مَأ   ااْن  ِع  ا ٍص  َأ  َأ  َأ   َأ  ْن عَأ   .
   ِّز ا ِع  َأ  َأ ااْن  ا ِع  َأ  ِع ا  ْن   ْن عَأ   ٍص  َّش مِع اْن عِع    ٍص  ُر  ُر   َأ  َأ  ْن عَأ   ُر  ْن  َأ  َأ   .
   ٍص  ْن  ِع   َأ اَأ ا ِع  َأ    َأ  ُر  ْن عِع  َأ   ٌع مْن  َأ ا  َأ  ْن مِع   ًا  يَأ  ِع  َأ    َأ  ُر  َأ  َأ  َأ  عٌع  ْن  ِع   ِع  ْن  َأ اللُّي  ااِع  َأ  ْن   مَأ  ِع   ْن  َأ  َأ   .
   مبًا  ْن  َأ    َأ  ُر  َأ  َأ   ِع  َّش  ِع  َأ عَأ ااْن    ِع  ُر اللُّي   ُر عْن  َأ  .
   امٍص عَأ   ُر اَأ مِع   ُر  ْن  َأ ااْن  .

  (ب  )

   ا ُر  َأ  اَأ ا ُر  ا ِع  َأ ا ِع  َأ ااْن   ُر  َأ  َأ  َأ    اُر ااِع  َأ ا َأ  ااِع  َأ عَأ اللُّي   ُر عَأ  ْن  َأ   ِع  َأ ااِع  َأ ااْن  ِع  ا َأ  َأ  .
   ًا  َأ  ِّز  َأ  َأ مُر   ًا  َأ ااِع  َأ   َأ  َأ  ْن عَأ   َأ اللِّز   ِع اَأ   ِع  ُر   .
   ا  ًّد عُر  ْن مَأ   يَأ عِع  ْن التِّز  َأ   ِع  َأ مْن  َأ ااْن   يُر مِع  َأ   َأ  َأ  ْن اليَّش   َأ  َأ  َأ .

 (ج  )

 مِع  ْن  َأ ااْن    َأ   ِع  َّش  ِع ا َأ اليَّش   ِع اَأ  َأ  ْن مَأ اْن اِع   َأ  ِع مْن  َأ  ْن  ِع   ْن مِع   يَأ  ِع  ْن عِع ااْن  َأ  عِع ا ِع اللَّش  مِع  ْن  َأ   ااْن  ِع   ُر ا َأ  َأ اليِّز   ِع  َأ  َأ  َأ 
 .  ِع  َّش ااِع  َأ  ِع ا  ْن   ِع اَأ  َأ  ْن مَأ اْن اِع   َأ   َأ  ُر  ْن  ُر   ْن مِع   َأ  َأ عَأ   َأ امِع اليَّش  مِع  ْن  َأ ااْن    َأ   ِع  َأ  ِّز  َأ  َأ مُر ااْن   ِع اَأ  َأ  ْن مَأ اْن اِع   َأ   َأ  ُر  ْن  ُر   ْن مِع  عِع ا ِع الرَّش 

 
 

  ( د )
   ؟   ُر  يَأ  ِع  ْن    َأ  َّش مَأ  َأ  َأ  فبًا  َأ  َأ  مْن  َأ
   ُر  َأ ا ِع اللَّش   ِع  ِع   َّش  َأ  َأ ا ْن   فٍص عِع  َأ  مْن  َأ   .
   " مْن ا ُر  َّش  ِع ا  َأ  َأ  ُر  ُر  ْن  َأ  ا ااُر  َأ  َأ  ْن  ِع  اُر مِع  ْن  َأ   َأ   ٍص ا َّش  َأ   ْن مِع   ْن  ِّز  َأ  َأ  َأ   "
   ا بًا  َأ  ِع  ا َأ  َأ   ُر  ْن  َأ  َأ  .
   ِع  ُر عُر ااْن   َأ مِع  ا َأ  َأ  َأ  ا َأ  َأ   ْن عَأ   ْن عْن  َأ  ْن ا:   ُر اَأ   اُر  ُر  َأ    َأ  يِع  ِع صَأ   ُر صَأ  ْن  َأ    .
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   امٍص عَأ  اَّش  ُر   َأ ا ِع  َأ مَأ  ا َأ  َأ  ا َأ  َأ   ُر اَأ  ْن   اليَّش  ِع  ْن  َأ  .
 

: تجد ما يأتي  (أ  )الحظ أمثمة المجمكعة  
: العدد مف حيث التذكير كالتأنيث بالنظر إلى المعدكد  ػ حكـ ُ

. يكافقاف المعدكد دائما  ( ِػ  ُ )العدداف *  
. تخالؼ المعدكد ؛ فتذكر مع المؤنث ، كتؤنث مع المذكر  ( ٗإلى  ّ )األعداد *  

يأتي عمى خالؼ المعدكد إذا كاف مفردا ، كيكافؽ المعدكد إذا جاء  ( َُ )العدد * 
. مركبا 

كالمئة كاأللؼ كمضاعفاتهما ال يتغير لفظها مع  ( َٗإلى  َِ )ألفاظ العقكد * 
. المذكر كالمؤنث في جميع صكرها 

: ػ تمييز العدد يككف  ِ
 . ( َُإلى  ّ )جمعا مجركرا مع األعداد *  
 . ( ٗٗإلى  ُُ )مفردا منصكبا مع األعداد *  
. نهما مفردا مجركرا مع المئة كاأللؼ كمضاعفات كؿ ـ*  

: ػ إعراب العدد كبناؤا  ّ
. مبنية عمى فتح الجزأيف  ( ُٗإلى  ُّ،  ُُ)األعداد  المركبة *  
يعرب الجزء األكؿ منه إعراب المثنى ، كيبنى الجزء الثاني عمى  ( ُِ )العدد *  

. الفتح 
. األعداد األخرل معربة سكاء أكانت مفردة أـ مركبة أـ معطكفة *  

: تنكيرا ػ تعريؼ العدد ك ْ
: تجد ما يأتي  (ب  )الحظ أمثمة المجمكعة  
. عمى المضاؼ إليه  (أؿ)كالمئة كاأللؼ دخمت  ( َُإلى  ّ )إذا كاف مضافا *  
. عمى الجزء األكؿ منه  (أؿ)دخمت  ( ُٗإلى  ُُ )إذا كاف مركبا *  
. عمى المعطكؼ كالمعطكؼ عميه  (أؿ)إذا كاف معطكفا دخمت *  

: لى كزف فاعؿ ػ صكغ العدد ع ٓ
: تجد ما يأتي  (ج  )الحظ أمثمة المجمكعة  
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. يصاغ العدد عمى كزف فاعؿ مف األعداد المفردة لمداللة عمى الترتيب *  
. يصاغ مف الجزء األكؿ إذا كاف العدد مركبا كيبنى عمى فتح الجزأيف *  
. إذا كاف العدد معطكفا  (المعطكؼ عميه  )يصاغ مف الجزء األكؿ *  
. يطابؽ العدد المعدكد مف حيث التذكير كالتأنيث *  
. يبنى العدد عمى فتح الجزأيف إذا كاف مركبا ، كيعرب فيما عدا ذلؾ *  

. مف كنايات العدد " كـ ، كأيف ، كذا " تجد أف  (د  )ػ الحظ أمثمة المجمكعة  ٔ
  (كـ  )استعماالت *  

، كتمييزها مفرد تستعمؿ استفهامية كيسأؿ بها عف العدد  (كـ  ) (أ 
ذا سبقت بحرؼ جر جاز النصب أك الجر ، كتحتاج كـ  منصكب ، كا 

. االستفهامية إلى جكاب يعيف العدد المستفهـ عنه 
تفيد اإلخبار عف الكثرة ، كتمييزها يككف مجركرا : كتستعمؿ خبرية  (ب

. باإلضافة مفردا أك جمعا 
:  إعراب كـ استفهامية أك خبرية *  
لى السككف في محؿ رفع مبتدأ إذا جاء بعدها خبر مفرد ، أك فعؿ الـز ػ اسـ مبني ع 

. ، أك فعؿ استكفى مفعكله 
. ػ في محؿ نصب مفعكؿ به إذا جاء بعدها فعؿ متعد لـ يستكؼ مفعكله  
. ػ في محؿ جر إذا سبقها حرؼ جر أك اسـ تضاؼ هي إليه  
لكثرة في محؿ رفع مبتدأ ، اسـ مبني عمى السككف يفيد اإلخبار عف ا" : كأيف * "  

" . مف"كتمييزها مفرد مجركر بحرؼ الجر 
يكنى بها عف عد مبهـ ، كتأتي مفردة ، أكمعطكفة ، أك مكررة ، كيأتي " : كذا * "  

تمييزها منصكبا مفردا أك جمعا ، كهي مبنية عمى السككف ، كتحتؿ الكظائؼ النحكية 
. حسب السياؽ 

 
:  فوائد 

. بضع ، نٌيؼ : د ػ مف كنايات العد ُ
. كتخالؼ المعدكد في التذكير كالتأنيث  ( ٗإلى  ّ )كناية عف األعداد مف " بضع " ػ  ِ
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كال يؤتى بها إال بعد ألفاظ العقكد أك  ( ّا إلى  )كناية عف األعداد مف " نٌيؼ " ػ  ّ
. لفظ مئة كألؼ ، كتككف بمفظ كاحد لممذكر كالمؤنث 

. مف اليميف إلى اليسار كبالعكس  ػ يمكف قراءة العدد ككتابته ْ
 

تدريب 
. ػ اقرأ األعداد اآلتية مميزة بمذكر مرة ، كبمؤنث مرة أخرل  ُ
  ( ّ  ،ُٕ  ،َِ  ،ٔٓ  ،ٗ  ،َُ  ،ُْٓ  ،ُِّٔ  ) 
. ػ ضع األعداد اآلتية معرفة في جمؿ تامة  ِ
 (مدعك  َََُدينارا ،  ٖٔفصال ،  ُٕجندم ،  َّْيكما ،  ِْ )  
: ، كاذكر مكقعها مف اإلعراب فيما يأتي " كـ " ع ػ بيف نك ّ
. ػ كـ طالبا فاز   
. ػ كـ كتاب قرأت   
. ػ كـ مف فئة قميمة غمبت فئة كثيرة   

 
 
 
 
 

أمساء األفؼال أمساء األفؼال 
: األمثلظ 

  (أ  )          
  هَأب َأ لِعمَأب  ُروعَأيُر  َأ  ا َأ  َأ  ْن  َأ يـْن  ّٔ/المؤمنكف هَأ
يٍّف  َأكَألُر  ا َأ  َّش  َأ ـ  .  اٍص مَأب  َـأيْنيَأ مُرجِع
  لَأ ُر   َألِعمَأب  َـأيْنبُريُر  َأ مِعيْن  ُر  ِع ااِع  َأفَأالَأ  َـأيْنقِعلُرو َأ   ٍّف  ُر األنبياء/ٕٔ 
  ااَأ  َـأبْنسُرلُر الرِّز ْن َأ لِعمَأيْن  َأشَأباُر مِعيْن عِعبَأب ِعاِع  َأ َـأقْنيِع ُر   َّش  َأ  َأ  ْن  َأ القصص/ِٖ 
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. عَألَأى الصَّشالَأ ِع   حَأيِّز عَألَأى الْن َأالَأ ِع   ِّز  َأ ـ 
نَأباِع خُرطْنبَأةِع الْنجُرمُريَأةِع  َأ ُّـيهَأب الْن ُر   ٍص صَأ ـ  .  ْنمِعيُر فِعي  َأثْـن

  ( ب )        
  َأنْـن ُرسَأ ُر ْن  مْن  ُر  ْن اَأ عَأ  َأأَأ ُّـيهَأب الَّشذِع يَأ آَأمَأنُروا  المائدة/َُٓ 
  رَأكُروا تُر ْن  َأشُررَأكَأب ُركُر ْن  مْن  ُر ا َأ  َأ مَأ ثُر َّش نَـأقُرواُر لِعلَّشذِع يَأ  َأشْن  ِٖ/يكنس  َأنْـن
.  َأ ُّـيهَأب النَّشب ُر  مْن  ُر  َأ  ْن  َأ  ُر ـ 

:   و القبا  الشب ي ـ  قوا 
رَأا َأ فَـأتَأحْنتَأ الرَّشمَأب ِع اللَّشهِعييُر   ا ِع  َأ  َأ  يِع الْنجِع  َأمَأيْن  َـأبْنذ ُر الشَّشوْن َأ  َأجْن

: ـ   قوا آخر 
رَأ   ِعمَأبا ال َّشأْن َأ  َأ  َـأرْنكَأيْن لِعظُرلْن ٍص   ا ِع  َأ  َأ   فَأإِع َّش الْنيِعرْن َأ  َأ  ُرشْن
 

ظ نابت عف أفعالها في تأمؿ الكممات التي تحتها خط في األمثمة السابقة تجد أنها ألفا
الداللة عمى معانيها ، كفي عممها ، كال تقبؿ عالماتها ، كتفيد المبالغة في المعنى أكثر مف 
األفعاؿ التي نابت عنها  كلذلؾ تسمى أسماء أفعاؿ ، كأسماء األفعاؿ مبنية دائما ، كمنها 

. أسماء أفعاؿ ماضية ، كأسماء أفعاؿ مضارعة ، كأسماء أفعاؿ أمر 
اسـ فعؿ ماض ، ألنها بمعنى الفعؿ  ( اتى قى مٍ قى  )تجد كممة  (أ  )أمثمة المجمكعة في 
في المثاؿ الثاني اسـ  (افى تَّش شى )، ك " السفر"، كعمؿ عممه فأخذ فاعال كهك  (بعد)الماضي 

. المكصكلة " ما"، كعمؿ عممه فأخذ فاعال كهك  (افترؽ)فعؿ ماض بمعنى 
 (مٍ كى )، ك " أتضجر"بمعنى  ( ؼٍّف أي  )اء أفعاؿ مضارعة كفي المثاليف الثالث كالرابع أسـ

 ( مٍّ حى  )بمعنى أتعجب ، ككذلؾ في المثاليف الخامس كالسادس أسماء أفعاؿ أمر ، كهي 
. بمعنى اسكت  (قٍ صى )بمعنى أقبؿ ، ك

تسمى أسماء األفعاؿ السابقة أسماء أفعاؿ مرتجمة ألنها سماعية ، كلـ تنقؿ عف 
. صكرة أخرل 

ِؼٕخٖ حظُ فؼً أِس ِؼٕخٖ  حظُ فؼً ِؼخزعِؼٕخٖ  ِخع حظُ فؼً

هَأب َأ  يـْن  قبي حَأيِّز   ضجر  ُر ٍّف  يي هَأ
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اا ت صَأيْن   يجي  َأ ْن افتر  شَأتَّشب َأ 
ان  ف مَأيْن  اتحسي  َأخٍص  ارع اُررْنعَأب َأ 
 ارع هَأيَّشب   هَأيْنتَأ   وجي آَأا   طأ  ُرطْنآَأ َأ 
    ِع ي     
ااتجي آميي     

في اآلية  ( ٍـ ؾي مٍ ؿى عى  )كتأممها تجد أف اسـ الفعؿ  (ب  )مكعة عد إلى أمثمة المج
بعدا مفعكال به " أنفسكـ"كهك منقكؿ عف جار كمجركر ، كنصب كممة " الزمكا"األكلى بمعنى 

.  إليؾ عني: ، كمثمه 
بمعنى اثبتكا ، كهك منقكؿ عف ظرؼ  (ـٍ ؾي افى ؾى ـى )كفي اآلية الثانية جاء اسـ الفعؿ 

. تقدـ : أم  (أمامؾ  )خذا ، ككممة : الكتاب أم دكنؾ : ، كمثمه 
بمعنى أمهؿ ، كهك منقكؿ عف  ( دمٍ كى ري  )كفي المثاؿ الثالث جاء اسـ الفعؿ 

. بمعنى اترؾ  (ق ؿٍ بى  )مصدر ، كمثمه 
 (اؾً رى دى )بمعنى الحذر ، مثمه  ( ارً ذى حى  )أما في المثاؿ الرابع فقد جاء اسـ الفعؿ 

فعالها ، كالفاعؿ أكهي أسماء أفعاؿ معدكلة عف  ( اؿً عى ؼى  )كزف  بمعنى أدرؾ ، ككالهما عمى
. ضمير تقديرا أنت 
، كال شؾ  (أنزؿ  )بمعنى  (نزاؿ  ): رد هذا الكزف في كؿ فعؿ ثالثي نحك كيطٌ 

. قكلة كالمعدكلة مف نكع اسـ فعؿ األمر فقط فأف أسماء األفعاؿ الـ
يارا ذسرخهض مما سثق ؟  

  
:  تدريب 

: سم فعل مناسبا فً كل مما ٌأتً ـ ضع ا ٔ
.   إذا تحدث الخطٌب فً المسجد ............ ـ  
. ما بٌن عالم وجاهل ............ ـ  
. لما تقولون من كالم خبٌث ............ ـ  
. الكذب والنفاق ............ ـ  
. الكتاب فاحرص علٌه ........... ـ  
 
: ن معناه ـ حدد اسم الفعل فٌما ٌأتً ، وبً ٕ
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وصحو الفضاء وضوء الصباح روٌدك ال ٌخدعنك الربٌع     (أ  
 
وتسألون إله العرش ؼفرانا وي تظلمون ضعٌفا ال نصٌر له   (ب  
 
حذار حذار من بطشً وفتكً هً الدنٌا تقول بملء فٌها     (ج  
 
 آمٌنا: بأن نؽص فقال الدهر ؼٌظ العدا من تساقٌنا الهوى فدعوا   (د  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

زلم يٍ اإلػشاب زلم يٍ اإلػشاب ذلا ذلا اجلًم انري اجلًم انري 
: األمثلظ 

زِعاُر  ِعهِع ْن  َأ ااُر  ػ  ُ تـَأهْن  ُٓ/لبقرةا  َأ َأمُريُّيهُر ْن فِعي اُر ْنيَأبنِعهِع ْن  َـأيْنمَأهُرو َأ  اْن
        ُر  ِع الرَّش    ُر  ُر  َأ ااْن   َأ  ُر   ُر  َّش  ِع   يبًا مِع  َأ    َأ  ُر الذُّي   ُر  ِع  ْن  َأ  ااَأ   َّش  ِع    الزمر/ّٓ 
        ِع  ِع عَأ ااْن   ِع  ْن  ِع   ااْن اَأ عَأ    َأ  ُّي صِع  ُر   اا ُر  َأ  َأ    الكاقعة/ْٔ 
        مْن  ُر ا َأ صَأ  ْن  َأ   ُر  َأ  ْن  َأ   ُر  ْن  َأ ااْن  ا ُر  َأ  َأ  البقرة/َِ 

 16/ واف    َأ  ُر  ْن  َأ  َأجَأباُر ا  َأ َأبهُر ْن عِعشَأباًا  ـ  2
 َّ/البقرة    َأ مُر اَأ عْن  َأ  ا  َأ مَأ  مُر اَأ عْن    َأ  ِّز  ِع قَأباَأ  ـ  3
 َِ/القصص   عَأ  ْن  َأ   ِع  َأ   ِع مَأ   ااْن صَأ  ْن  َأ   ْن مِع  اٌع  ُر  َأ  ااَأ  َأ  َأ  ـ  4
ي ٌع  ااَأ   َّش  ِع  َأ  ا ْن  َأ  َأ ا ْن   ْن  ِع  َأ  ـ  5  ُِٗ/بقرةاؿ  غَأ ُرو ٌع  َأحِع

         َأ  ُر  َأ  ْن  َأ  مْن  ُر ا  َأ  ِع  مْن  يِع  ِع  ْن  َأ   ْن مَأ  َّش ا  َأ مَأ  ِع   ٌع اَأ  ِّز  َأ  مْن  ُر  ْن صِع  ُر   ْن  ِع  َأ     الرـك/ّٔ 
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 َُٔ/آؿ عمراف   اٌع  ُر  ُر   ُّي  َأ  ْن  َأ  َأ   اٌع  ُر  ُر   ُّي  َأ  ْن  َأ  مَأ  ْن  َأ  ـ  6
         ُر  ْن  َأ ااْن  َأ  ااِع   ُر صْن  َأ  ااَأ  َأ ا  َأ  ِع    نصراؿ/ُ 
نَأبكُر ْن مِعيْن آَأاِع فِعرْنعَأوْن َأ  َأسُرومُرونَأ ُر ْن اُرواَأ الْنيَأذَأا ِع ـ7 نَأباَأكُر ْن   َأ ِع ْن نَأجَّشيـْن يُرو َأ    ُرذَأ ِّزحُرو َأ  َأ ْـن تَأحْن  َأ َأسْن

 ْٗ/البقرة نِعسَأباَأكُر ْن        
 
 
 
 
 
 
 
 

  
اجلًم انري ال زلم ذلا يٍ اإلػشاب اجلًم انري ال زلم ذلا يٍ اإلػشاب 

: مثلظ األ
يُر اِع  ػ  ُ  ِ/فاتحةاؿ  َأ ِّز الْنيَأبلَأمِعييَأ  الْنحَأمْن
 َُ/الحجرات   ٌع  َأ  ْن  ِع    َأ  ُر مِع  ْن مُر ااْن ا مَأ  َّش  ِع  ػ  ِ
 ّٔ/آؿ عمراف   ْن عَأ  َأ ا  َأ مَأ  ِع  مُر اَأ عْن  َأ  ااُر  َأ    َأ  ْن ا  ُر  َأ  ُر عْن  َأ    َأ  ِّز  ِع   ِّز  َأ   ْن ااَأ  َأ  ػ  ّ
لِعمِعييَأ لَأوْن كَأب ُر   ا ُر  َأ  َأ  ُر َّشمَأب  َـأوَأ ُّي الَّشذِع يَأ  ػ  ْ  ِ/حجراؿ  ا مُرسْن
 ٖٓ،ْٖ/ص   َأ عَأ  ِع  َأ   ْن مَّش مِع  َأ   َأ  ْن مِع  مَأ  َّش  َأ  َأ   َّش  َأ مْن  َأ   اُر  ُر  َأ   َّش  َأ ااْن  َأ *   ُّي  َأ ااْن  َأ قَأباَأ  ػ  ٓ
 ُُٖ/هكد   ًا  َأ ا ِع  َأ   ًا مَّش  ُر  ا َأ اليَّش  اَأ عَأ  َأ اَأ   َأ  ُّي  َأ  ااَأ  َأ   ْن اَأ  َأ  ػ  ٔ
 ِٕ/المؤمنكف ا َأ  ِع  ْن  َأ  َأ  ا َأ  ِع  ُر عْن  َأ  ِع   َأ اْن  ُر ااْن  عِع  َأ اصْن   ِع  َأ   ِع  ْن اَأ  ِع  ا َأ  ْن  َأ  ْن  َأ  َأ  ػ  ٕ
 ّػُ/يس   يَأ اِع  َأ  ْن مُر ااْن   َأ مِع اَأ   َأ  َّش  ِع  *   ِع  ِع  َأ ااْن   ِع آَأ  ْن  ُر ااْن  َأ *  ~ ل  ػ ٖ
 ٔ،  ٓ /الشرح   اًا  ْن  ُر   ِع  ْن عُر ااْن  عَأ مَأ   َّش  ِع  *  اًا  ْن  ُر   ِع  ْن عُر ااْن  عَأ مَأ   َّش  ِع  َأ  ػ  ٗ

: الخالصظ 
: الجمل التً لها محل من اإلعراب هً التً تقع موقع االسم المفرد ، وهً كالتالً 

 ـ إذا وقعت الجملة خبرا لمبتدأ أو حرؾ ناسخ وتكون فً محل رفع ، وإذا ٔ
. وقعت خبرا لفعل ناسخ تكون فً محل نصب 

. ـ إذا وقعت الجملة حاال وتكون فً محل نصب  ٕ
. ـ إذا وقعت الجملة مفعوال به وتكون فً محل نصب  ٖ
. ـ إذا وقعت الجملة نعتا وتتبع ما قبلها  ٗ
ـ إذا وقعت الجملة جوابا لشرط جازم مقترنا بالفاء أو بإذا الفجائٌة وتكون  ٘

. م فً محل جز
. ـ إذا وقعت الجملة مضافا إلٌه وتكون فً محل جر  ٙ
ـ الجملة التابعة إلحدى الجمل السابقة وتأخذ كم الجملة المتبوعة رفعا أو  7

.  نصبا أو جرا أو جزما
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 :اقرأ اآليات الكريمة السابقة لتستخمص ما يأتي 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:   اخلامساملبحث 
 

 

 

 

: الخالصظ 
ال يككف لمجممة محؿ مف اإلعراب إذا لـ يصمح أف تحؿ محؿ المفرد ، كذلؾ في 

: المكاضع اآلتية 
.  ػ الجممة االبتدائية  ُ
. ػ الكاقعة بعد أدكات االبتداء  ِ
.  ػ الجممة المستأنفة ّ
. ػ جممة الصمة  ْ
. ػ الجممة االعتراضية  ٓ
. ط غير الجاـز ػ جممة جكاب الشر ٔ
. ػ الجممة التفسيرية  ٕ
. ػ جممة جكاب القسـ  ٖ
. ػ الجممة التابعة إلحدل الجمؿ السابقة  ٗ
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انزو انزو ووأسهىب ادلذح أسهىب ادلذح 
: ثلظ األم

 (أ  ):     المجموعة األولى 

  ااُر  َأ  َأ ااْن   ُر اُر  ُر ااْن  نِعيْن َأ
  فباُر  َأ ااْن  اِع  ْن مَأ ااْن   ُر اُر  ُر  نِعيْن َأ
  ااُر  َأ  َأ ااْن  قبًا اُر  ُر  نِعيْن َأ
  ااُر  َأ  َأ ااْن  اُر  ْن مَأ ااْن   ِع    ِع اَّش  َأ  َأ ا  َأ مَأ  نِعيْن َأ
  ُّي  ِع  َأ ااْن  اُر  ُر الرَّش  ا ُر اليَّش   ُر  ُر  ِّز  َأ  ُر   ْن مَأ  نِعيْن َأ 

 (ب  )

  ُر  ْن  َأ ااْن   ُر  َأ اللِّز   ِعئْنلَأ 
  ُر  ْن  َأ ااْن  اِع  ْن مَأ ااْن   ُر  َأ صِع   ِعئْنلَأ 
  ُر  ْن  َأ ااْن  اُر  ْن مَأ ااْن   ِع  ِع   ُر صِع  َّش ا  َأ مَأ   ِعئْنلَأ 
  ُر ا ِع  َأ ااْن   يُر  ْن اللَّش   ُر  ُر ا ِع صَأ  ُر   ْن مَأ   ِعئْنلَأ 

 (ج  )
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  ِع الزُّي   ُر ا َأ  َأ  َأ  اُر  ْن  َأ ااْن  اَأباَأ  
  ِع الزُّي   ُر ا َأ  َأ  َأ  اِع  ْن مَأ ااْن  اُر  ْن  َأ  اَأباَأ    
  ِع الزُّي   ُر ا َأ  َأ  َأ   ًا  ْن  َأ  اَأباَأ  

الحظ األمثمة السابقة تجد أف أسمكب المدح كأسمكب الذـ يتككف مف فعؿ المدح أكالذـ ،  
. كالفاعؿ ، كالمخصكص بالمدح أك الذـ 

. كهي أفعاؿ جامدة إلنشاء المدح أك الذـ  ( ساء،  بئس،  نعـ )ػ فعؿ المدح أك الذـ  ُ
: اعؿ هذا األفعاؿ له حاالت أربع هي ػ ؼ ِ
 . ( الصفة )أن ٌكون معرفا بأل  (أ  

 . ( صفة المرء )أن ٌكون مضافا إلى المعرؾ بأل  (ب
 . ( صفة )أن ٌكون ضمٌرا ممٌزا بنكرة  (ج 
 . ( من،  ما )أن ٌكون اسما موصوال  (د 

لة الفعمية ، أك خبرا ػ المخصكص بالمدح أك الذـ ، كيعرب هذا االسـ مبتدأ خبرا الجـ ّ
. لمبتدأ محذكؼ كجكبا 

المجمكعة الثانية 
 ا .   ُر  ْن اللِّز  حَأبَّشذَأ
 ا .   ُر  ِع  َأ ااْن   َأ حَأبَّشذَأ

: الحظ المثاليف السابقيف تجد أف أسمكب المدح أك الذـ يتككف مف 
. لمذـ "  ال "، كينفى بالحرؼ  ( حبٌ  )ػ فعؿ المدح  ُ
. ػ ذا اسـ إشارة فاعؿ الفعؿ  ِ
، مبتدأ خبرا الجممة الفعمية  ( الكذب )، أك الذـ  ( الصدؽ )كص بالمدح ػ المخص ّ
 .

تدريب 
: ػ بيف نكع فاعؿ نعـ أك بئس كالمخصكص فيما يأتي  ُ

. ػ بئس ما يتصؼ به المرء اإلسراؼ 
. ػ نعـ صديقا الكتاب 

. ػ بئس رجال مف يتراخى عف عممه 
. ػ نعـ الخميفة أبك بكر 
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. ؾ ػ بئس مصير الطغاة الهال
: ػ ضع المخصكص في الجمؿ اآلتية  ِ
.................. ػ نعـ ما يعممه الطبيب  
................. ػ نعـ ما تعامؿ به أباؾ  
........................... ػ نعـ اإليثار  
................................ ػ حبذا  
 .............................ػ ال حبذا  
: البيت اآلتي ػ أعرب  ّ

كبئس امرأ مف ال يعيف عمى الدهر فنعـ صديؽ المرء مف كاف عكنه   
 
 
 

أسهىب انرؼجة أسهىب انرؼجة 
: ألسمكب التعجب صيغتاف قياسيتاف هما  
  ( ! ا ً  يؿً بً م سى ؼً  ةى مى حً ٍض التَّش  عى كى رٍ ا أى ـى  ): مثؿ "    قي ؿى عى ؼٍ ا أى ـى " ػ صيغة  ُ
: كتتككف هذا الصيغة مف  

  شيء عظيـ في محؿ رفع مبتدأ  نكرة بمعنى: ا ـى .
  فعؿ ماض جامد فاعمه ضمير مستتر :  عى كى رٍ أى. 

  متعجب منه مفعكؿ به منصكب :  ةى مى حً ٍض التَّش. 

ـي سى التَّش بً  ـٍ ظً عٍ أى  ): مثؿ "  قً بً  ؿٍ عً ؼٍ أى " ػ صيغة  ِ   ( ! اءً ؽى دً ٍص األى  فى مٍ بى  حً ا
: كتتككف هذا الصيغة مف  

  األمر فعؿ ماض جاء عمى صكرة :  ـٍ ظً عٍ أى .
 حرؼ جر زائد :  الباء. 

  ـي سى التَّش  .متعجب منه مجركر بالباء لفظا فاعؿ لفعؿ التعجب تقديرا :  حً ا

 
: مف الفعؿ مباشرة ، أف يككف الفعؿ " أفعؿ " شركط صكغ فعؿ التعجب عمى كزف 
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مف  ماضيا ، ثالثيا ، متصرفا ، تاما ، مثبتا ، مبنيا لممعمـك ، قابال لمتفاكت ، ليس الكصؼ  )
 . (أفعؿ فعالء 

: كيفية التعجب إذا كاف الفعؿ غير مستكؼ لمشركط السابقة  
  إذا كاف الفعؿ جامدا فال يصاغ منه فعؿ التعجب .
  إذا كاف الفعؿ غير قابؿ لمتفاكت فال يصاغ منه فعؿ التعجب. 

  إذا كاف الفعؿ غير ثالثي ، أك كاف ناقصا ، أك الكصؼ منه أفعؿ فعالء فإننا نأتي
مف فعؿ مستكؼ لمشركط ، ثـ نأتي بمصدر الفعؿ " ما أفعمه ، أك أفعؿ به " غتي التعجب بصي

 .المراد التعجب منه صريحا أك مؤكال 

  أما إذا كاف الفعؿ مبنيا لممجهكؿ أك منفيا تكصمنا إلى التعجب منه بفعؿ مساعد ، ثـ
 .نأتي بعدا بمصدر الفعؿ المراد التعجب منه مؤكال 

 
:  األمثلظ 
 ا ِع  َأ اليَّش   َأ  َأ  ْن  ُر   َأنْنضَأرَأ  مَأب  !
  ِع  يَأ  ِع  َأ ااْن  ا َأ  َأ  ِع ا ْن  مَأب  َأ ْن َأعَأ   !
  مَأيَأ !   ُّي  َأ ااْن  ااَأ  َأ  ُر   ْن  َأ  مَأب  َأجْن
  مِعيْن  ِع !  اُر  ْن  َأ ااْن    َأ  ُر  َأ  َأ َّش ـ َأجْن

 
: فوائد 

: هناؾ صيغ لمتعجب سماعية ، مف مثؿ 
  َأ  ُّي  َأ  اِع   !
  ااِع  ا َأ  َأ  ْن  ُر  !
  ا ات هبم التيجبي .

 
تدريب 

: ٌجب مف األفعاؿ اآلتية ػ تع ُ
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.  ػ هٌبت الريح .   ت الزهرة ػ احمرٌ  
. ػ ال ينفع الضرب مع المتعمميف .  ػ بات الحارس يقظا 

: ػ أعرب الجمؿ اآلتية  ِ
! ػ ما أكثر استفادة المتعمـ المنتبه   
! ػ أجمؿ باألزهار   
 
 
 
 
 
 

أسهىب االخرظاص أسهىب االخرظاص 
: األمثلظ 
  ِع  َأ  َأ ااْن  ا ُر مَأ  ُر  الْنجُرنُرو َأ   ُر  ْن  َأ   .
  ااِع مَأ اَأ عُر ااْن  َأ  مِع اْن عِع ااْن   رَأ  ِع  ْن  َأ  مِع اْن عِع ااْن  اُرالَّش َأ ا  َأ  ْن اَأ عَأ  .
  نَأباَأ  مْن  ُر  ْن  َأ .   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع عَأ  اعِع  َأ اليِّز  ِع    َأ مُر  َأ اْن مُر   ِع مَّش ا ُر   َأ ْـن
  ُر  َأ  َأ ااْن  ا ُر صَأ  ُر  ا ُر  َأ اللَّش   َأ ُّـيهَأبا  َأ  ِع   .

بعد انظر إلى األمثمة السابقة تجد أف أسمكب االختصاص ذكر فيه اسـ ظاهر  
ضمير لبياف المقصكد منه ، كالغالب في الضمير أف يككف لممتكمـ ، كيقؿ أف يككف 

. لممخاطب ، كيندر أف يككف لمغائب 
" أم " يأتي االسـ المختص معرفا بأؿ ، أك مضافا إلى معرفة ، أك كممة  

، كالمختص " أؿ"لممؤنث مبنية عمى الضـ كتكصؼ باسـ فيه " أية " لممذكر ، ك 
" . أخص " ئما منصكبا عمى أنه مفعكؿ به لفعؿ محذكؼ كجكبا تقديرا يككف دا

 
تدريب 
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: ػ ضع اسما مختصا في المكاف الخالي فيما يأتي  ُ
. نربي النشء ............... ػ إٌنا  
. ندافع عف المظمكميف ............ ػ نحف  
. نكـر الضيؼ ............. ػ إننا  
: ػ أعرب الجمؿ اآلتية  ِ
. نحف المثابريف ال نتكانى عف تحصيؿ العمـ ػ  
. ػ إنني أيها المهندس أراقب ا  في عممي  
. بني العرب استعادة األمجاد  اػ عميف 
 
 
 

أسهىب اإلغشاء وانرذزيش أسهىب اإلغشاء وانرذزيش 
: األمثلظ 
  ٌع مُر  ْن مَأ   ٌع اُر ا  ُر  َأ  َّش  ِع    َأ   َأ ا َأ مَأ ا َأ    .
  َأ ا َأ مَأ ا َأ   َأ ا َأ مَأ ا َأ   .
  صَأ  َأ  ْن ااِع  َأ   َأ ا َأ مَأ ا َأ  .
  مٌع مُر  ْن مَأ   ٌع اُر ا  ُر  َأ  َّش  ِع    َأ   َأ ا َأ  َأ  ِع ااْن   .
  َأ ا َأ  َأ  ِع ااْن   َأ ا َأ  َأ  ِع ااْن   .
  َأ  ِع  َأ ااْن  َأ   َأ ا َأ  َأ  ِع ااْن   .
  َأ  ِع  َأ ااْن  َأ  ا َأ  َّش  ِع   .

: الحظ األمثمة السابقة تجد أف   
. دعكة المخاطب ألمر محبكب ليمزمه : اإلغراء  
. تنبيه المخاطب عمى أمر مكركا ليتجنبه : التحذير  
. اإلفراد ، التكرار ، العطؼ : اء صكر اإلغر 
" . إٌيا " اإلفراد ، التكرار ، العطؼ ، لفظة : صكر التحذير  
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جكازا في حالة اإلفراد " الـز " يعرب المغرل به مفعكال به لفعؿ محذكؼ تقديرا  
.  ككجكبا في بقية الحاالت 

الة جكازا في ح" احذر " يعرب المحذر منه مفعكال به لفعؿ محذكؼ تقديرا 
. اإلفراد ككجكبا في بقية الحاالت 

تدريب 
: ـ أؼر زمٌلك بالتمسك بالصفات اآلتٌة مع استٌفاء صور اإلؼراء  ٔ
اإلخالص ـ العلم ـ الهمة العالٌة ـ النجاح   
: ـ حذر زمٌلك مما ٌأتً مع استٌفاء صور التحذٌر  ٕ
الرٌاء ـ الكذب ـ دعوة المظلوم ـ التقصٌر فً العمل   
: الجمل اآلتٌة ـ أعرب  ٖ
. ـ إٌاك إٌاك من اإلسراؾ فً الطعام  
. ـ الصدق الصدق  
. ـ العزم والعمل  

  أسهىب انُذاءأسهىب انُذاء

 ( أ )     :أكال 
: األمثلظ 

 . ا َأ  ِع  ْن مَأ   َأ  ْن   صَأ  ِع  ْن  َأ  مْن  ُر  ِع اعِع  َأ  َأ  ِع  ِع مَّش ا ُر   َأب شَأبَأب َأ   ـ 

نَأباَأ   ـ  .  مِع اْن عِع ااْن   ِع اَأ    َأ  ا  ِع  ُّي  ِع  ِع  َأ  َأ ااْن   َأ ْن  َأ ْـن
.  ًا  َأ  ْن  َأ  ْن مُر  ااِع  َأ  ْن  َأ اِع   ًا  َأ ااِع صَأ   ًا  َأ  ِّز  َأ   مُر   ِع  ِع  ُر  َأ عَأ ااْن   َأ فَـأتَأب َأ  ـ  
.  ا ِع   َأ ااِع  َأ  مِع اْن عِع   ااْن اَأ عَأ  مْن  ُر ااَأ  َأ  ْن  ا  َأ  ُّي اِع  َأ  ْن اليَّش   َأ َأب آ َأباَأ   ـ 
. ا  َأ  ِع مَّش  ُر   َأ  ْن  ا مَأ  يُر عِع  َأ   يَأ مِع اِع  ْن مُر ااْن  ِع  َأ  َأ عَأ ااْن  هَأيَأب عُرلَأمَأباَأ هـ ـ 
.   ِع  يِع صِع  ْن    َأ  ا  ِع  ُّي مِع  ِع اْن عِع ااْن  آَأ اُرالَّش َأ   ـ 
.  مِع اْن عِع ااْن    ِع    ُر اَأ  ِع  اِع  ْن  َأ ااْن  ا ِع مَأ اُر  ُر   ْن ا مِع  َأ  ْن  ِع  ْن  َأ  ا  َأ ِّزي َأ   ـ 

 ( ب )
 .  ُر صْن  ِّز ا بًا اَأ  َأ  ِع   َأب قَأب ِعئبًا   ـ 

ئبًا   ـ  .   ُر  َأ  َأ  ِع  ْن  َأ   ْن  ِع  ْن  َأ   َأ  َأ ا ْن   َأب مُرنْنشِع
.   ِع  ِع   ّر مُر  َأ   اًا  َأ  ْن  َأ   َأب فَأبعِعالًا   ـ 
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 ( ج )
 . ااُر   َأ اَأ   َأب صَأب ِعراًا   ـ  

.   َأ  ِع  َأ   صَأ  ِع  عْن  َأ ا ْن   َأب مُرصَألِّزيبًا   ـ 
.   ِع  ِع ا َأ  َأ    ِع  ِع   ْن  ِع  َأ ا ْن   َأب اَأبلِعببًا ـ   

:    يضاحاإل 
بقراءتؾ لكٌؿ مثاؿ مف أمثمة المجمكعة األكلى ستجد أداة تصٌدرت كٌؿ مثاؿ 

سمكب نداء ، كهك يكثر كالغرض منها طمب اإلقباؿ لالسـ الذم بعدها كهذا ما نسميه أ
استعماله في المغة العربية كلك أحصيت أدكاته لكجدتها مجمكعة في األمثمة األكلى 

:   كهي 
. يا آ –هيا    –أيا    –  [أ  ]الهمزة  –أم    –يا        -
ككٌؿ اسـ في أمثمة هذا المجمكعة جاء منصكبان بعد كٌؿ مف هذا األدكات كسبب       

افان كاالسـ بعدا يعرب مضافان إليه ، كبانتقالؾ إلى أمثمة المجمكعة نصبه أٌنه جاء مض
كحكـ االسـ بعد سائر أدكات النداء هك حكـ  [يا  ]الثانية فقد اكتفينا باستخداـ األداة 

. النداء  [يا  ]االسـ بعد 
كاالسـ في المجمكعة الثانية جاء منصكبان أيضان كما هك الحاؿ في أمثمة المجمكعة      

:    ألكلى ، كالعٌمة أٌنه ليس مضافان كلكٌنه شبيه بالمضاؼ ففي المثاؿا
:  يمكف تحكيمه إلى مضاؼ كمضاؼ إليه فنقكؿ  –يا قارئان كتابان       
. كقس بقية أمثمة المجمكعة الثانية عمى ذلؾ  -يا قارئ الكتاًب        

. ألنه شبيه بالمضاؼ كجاء االسـ بعد أداة النداء في هذا األمثمة منصكبان أيضان 
:  أٌما في أمثمة المجمكعة الثالثة  

انظر إلى االسـ الذم كقع بعد أداة النداء تجدا نكرة كنحف ال نقصد بهذا النكرة      
إنسانان معينان كمف هنا سمي االسـ بعد أداة النداء نكرة غير مقصكدة ، كهك منصكب 

. أيضان 
. إحدل أدكات النداء يسٌمى منادل بقي أف نعرؼ أٌف االسـ الذم يأتي بعد 

  :الخالصظ 
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:  نموذج إعرابي 
.  يـه ظً عى  ا ً  دى فٍ عً  ؾى ري جٍ أى  رً مٍ خى اؿٍ  ؿى اعً ا ؼى مى ػ  ُ
أداة نداء : يا 

. منادل منصكب ألنه مضاؼ كعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عمى آخرا :  فاعؿ
. ة الظاهرة عمى آخرا مضاؼ إليه مجركر كعالمة جٌرا الكسر:  الخيرً 
. مبتدأ مرفكع كالكاؼ ضمير متصؿ في محؿ جر باإلضافة:  أجرؾ
كهك مضاؼ منصكب كعالمة نصبه الفتحة الظاهرة   [ظرؼ مكاف  ]مفعكؿ فيه :  عندى 

. عمى آخرا        
. لفظ الجاللة مضاؼ إليه مجركر كعالمة جٌرا الكسرة الظاهرة عمى آخرا :  ا 

. تدأ مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة عمى آخرا خبر المب:  عظيـ
.  أيا مصٌميف اخشعكا في صالتكـػ  ِ
. أداة نداء :  أيا

منادل منصكب ألنه نكرة غير مقصكدة منصكب كعالمة نصبه الياء ألنه جمع :  مصميف
. مذكر سالـ كالنكف عكض عف التنكيف في االسـ المفرد 

 :ػ أدكات النداء هي   ُ

.  آيا –هيا    –أيا    –  [أ  ]الهمزة  –أم    –يا    -
ـٌ الباب كاألكثر استعماالن بيف أدكات النداء كيجكز حذفها  / يا  - لنداء القريب كالبعيد كهي أ

. لنداء القريب ، كبقية األدكات قميؿ استعمالها  –كالهمزة    كأم     
ػ سٌمي االسـ الذم يأتي بعد أداة مف األدكات السابقة منادل ، كيككف منصكبان في الحاالت  ِ

:  اآلتية 
. أ ػ إذا كاف مضافان إلى اسـ ظاهر أك ضمير  
. ب ػ إذا كاف شبيهان بالمضاؼ 
. ج ػ إذا كاف نكرة غير مقصكدة  
ػ تتغير عالمة نصب المنادل في الحاالت السابقة بحسب كقكعه مفردان أك مثنى أك جمعان      ّ 

. بنكعيه أك اسمان مف األسماء الخمسة 
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كف مف آخرا ألف مضارعه مف األفعاؿ الخمسة فعؿ أمر مبني عمى حذؼ الف:  اخشعكا
. كالكاك ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ كاأللؼ لمتفريؽ 

صالا اسـ مجركر كالكاؼ ضمير متصؿ في محؿ جٌر / في حرؼ جر :  صالتكـ في
. باإلضافة كالميـ عالمة جمع الذككر  

.  يا قكمي خذكا بأسباب العمـػ  ّ
. أداة نداء :  يا

منادل منصكب ألنه مضاؼ كعالمة نصبه الفتحة المقدرة عمى ما قبؿ ياء :  قكمي
. ٌر باإلضافة ج، كالياء ضمير متصؿ في محؿ  المتكمـ
فعؿ أمر مبني عمى حذؼ النكف مف آخرا ألف مضارعه مف األفعاؿ الخمسة  :  خذكا

. ؽ كالكاك ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ كاأللؼ لمتفرم
. أسباب اسـ مجركر كعالمة جٌرا الكسرة الظاهرة / الباء حرؼ جر :  بأسباب
.  مضاؼ إليه مجركر كعالمة جٌرا الكسرة الظاهرة عمى آخرا :  العمـ

: تدريبات 
ػ اجعؿ المنادل المضاؼ في كٌؿ جممة مما يمي شبيهان بالمضاؼ ؛ كاضبط معه االسـ  ُ

. أمكف كفؽ ما هك مبٌيف في الجدكؿ اآلتي الذم بعدا ضبطان سميمان ، كذلؾ إف 
 المنادل الشبيه بالمضاؼ المنادل المضاؼ

 يا طالبان عممان ال تقٌصر في نشر عممؾ يا طالبى العمـً ال تقٌصر في نشر عممؾ

ـى الٌسًر أنت عظيـ    يا كات

 يا باٌريف آباءكـ لكـ الجنة يا باٌرم آبائكـ لكـ الجنة

  كا ترتيالن يا قارئي القرآًف رٌتؿ

 
منادل في ثالث جمؿ مفيدة مستكفيان فيها أنكاع المنادل  [ عالـ ]ػ  اجعؿ كممة  ِ

. التي يأتي فيها منصكبان 
أ ػ منادل مضاؼ  
ب ػ منادل شبيه بالمضاؼ   
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ج ػ منادل نكرة غير مقصكدة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تـاب ادلُـــاديتـاب ادلُـــادي/ / ذاتغ ذاتغ 

( ِ ) 
 ( أ )      :األمثلظ 
 .  ِع  َأ  يَأ  ِع  مَأ اْن عِع   ااْن اِع عَأ ا ْن   ُر  َأب هِعيْن   ـ 

.   ِع  ُّي  َأ   التَّش اَأ عَأ  صْن  ِع ا ْن   َأب خَأبلِعيُر   ـ 
مَأيَأا ِع   ـ  .   ِع  ُّي  َأ   التَّش اَأ ا عَأ صَأ  ِع ا ْن   َأب  َأحْن
.   ِع  َأ   اللَّش اَأ  ا عَأ  ُر ا ِع  َأ   َأب مُرحَأمَّشيُر  َأ   ـ 
نَأبَأب ُر   َأب ـهـ  .   َّش  ُر اِع مَأ   عَأ  ِع  ا ٌع صَأ اِع  ْن مُر   ّر  ُر  ْن  َأ   َأ ْـن

 (ب  )
 .  ِع ا ِع  َأ ااِع  َأ اِع   ًا  َأ  ْن    ُر   ِع  ُر  عَألِّزمَأةُر  َأب مُر   ـ 

. ا مَأ  ُر  ِع  َّش  ُر اِع   ًا  َأ  ْن ا  ُر   َأ  ُر   َأب مُريَألِّزمَأب ِع   ـ 
.  مْن  ُر  ِع  َّش  ُر   ْن مِع   يَأ  ِع  ِّز  َأ  َأ مُر  ا ااْن عُر  ِّز  َأ   َأب مُريَألِّزمُرو َأ   ـ 
 َّش  ُر ااِع  َأ  ْن  َأ   ِع  َأ  ِع  ْن  َأ   ِع  ْن    ُر اَأ عَأ   َأ صْن  ِع ا ْن   َأب  ُرمَّشهَأب ُر   ـ 
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 ( ج )
يُّي  َأ ُّـيهَأب ااْن   ـ   .  َأ  ِّز    ِع اَأ عَأ   ْن ا ِع  َأ  مُرجِع

يَّش ُر   ـ  .  ِع  ِّز    ِع اَأ   عَأ  ِع ا ِع  َأ   َأ َّـشتُـرهَأب الْنمُرجِع
:   اإليضاح 

بقراءتؾ كٌؿ مثاؿ مف األمثمة السابقة ستجد أف المنادل في كٌؿ منها لـ يأًت       
منصكبان بؿ جاء مبنيان عمى ما يرفع به أم إما عمى الضـ إذا كاف مفردان أك جمع 

أك جمع مؤنث سالمان أك عمى األلؼ إذا كاف مثنى أك عمى الكاك إذا كاف جمع تكسير 
مذكر سالـ كلكٌف بناءا عمى هذا الحركات ال يمغي محٌمه األصمي مف اإلعراب كهك 

.  النصب ، كحركات البناء حركات شكمية
إذا كاف مفرد عمـ كما في أمثمة : كيبنى المنادل عمى ما يرفع به في حالتيف 

كعة األكلى، كال نعني بمفرد العمـ هنا ما يدؿ عمى الكاحد أك الكاحدة بؿ كٌؿ ما كاف المجـ
.  عممان سكاءن أكاف مفردان أك مثنى أك جمعان 

أٌما في أمثمة المجمكعة الثانية فكؿ كممة كقعت منادل فيها كانت قبؿ النداء نكرة  
سٌمي المنادل في هذا  كلكف عندما دخمت عميها أداة النداء أصبحت مقصكدة ، كلذلؾ
. األمثمة نكرة مقصكدة كهك أيضان يككف مبنيان عمى ما يرفع به 

كما في أمثمة المجمكعة الثالثة فإننا نستخدـ  [ؿ أ ]أٌما إذا أردنا نداء المعٌرؼ بػ  
. أٌيها لممذكر كأٌيتها لممؤنث 

  :خالصظ ال
    
 
 
 
 
 
 

ػ هناؾ حالتاف ال يأتي المنادل فيها منصكبان بصكرة مباشرة بؿ يجيء مبنيان عمى ما   ُ
:  يرفع به ، كهاتاف الحالتاف هما 

. أ ػ المفرد العمـ      
. صكدةب ػ النكرة المؽ     

ػ يبنى في الحالتيف السابقتيف إٌما عمى الضـٌ أك األلؼ أك الكاك كهك في محؿ نصب   ِ
. عمى النداء 

. التعريؼ باستخداـ أٌيها لممذكر كأٌيتها لممؤنث  [أؿ  ]ػ ينادل االسـ المحمى بػ  ّ
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:  نماذج مطربظ 
ٍطبيؾى ًيا سىاًمرٍّمُّد : " ته ػ قاؿ تعالى في محكـ آيا ُ "    قىاؿى فىمىا خى
فعؿ ماض مبني عمى الفتح كالفاعؿ ضمير مستتر تقديرا هك يعكد عمى سيدنا :  قاؿ  

. عميه السالـ  مكسى
 .الفاء استئنافية :  فما  

. اسـ استفهاـ مبني عمى السككف في محؿ رفع خبر مقٌدـ :  ما  
.  مة رفعه الضمة كالكاؼ ضمير في محؿ جر باإلضافةمبتدأ مؤخر مرفكع كعال:  خطبؾ  
.  يا أداة نداء: يا   
. منادل مبني عمى الضـٌ ألنه مفرد عمـ كهك في محؿ نصب عمى النداء :  سامرمُّد   
 
"    قاؿ يا نكح إٌنه ليس مف أهمؾ إٌنه عمؿ غير صالح: " ػ  قاؿ تعالى في محكـ آياته  ِ
. يا أداة نداء :  يا   
. منادل مبني عمى الضـٌ ألنه مفرد عمـ كهك في محؿ نصب عمى النداء :   حي نك   
 
"    يا رجاؿي اٌتقكا ا " ػ   ّ
. يا أداة نداء :  يا   
. منادل مبني عمى الضـٌ ألنه مفرد عمـ كهك في محؿ نصب عمى النداء :   رجاؿي   
 
  " يا عالماف انشرا عممكما النافع" ػ  ْ
. داء يا أداة ف:  يا   
. منادل مبني نكرة مقصكدة مبني عمى األلؼ كهك في محؿ نصب عمى النداء :   رجاؿي   
 
. "   يأٌيها المتفٌكؽ حافظ عمى تفٌكقؾ" ػ  ٓ
منادل مبني عمى الضـٌ في محؿ نصب كالهاء حرؼ لمتنبيه ال محؿ له مف :  يأٌيها   

. اإلعراب 
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. لظاهرة عمى آخرا نعت مرفكع كعالمة رفعه الضمة ا:  المتفٌكؽي   
   
ٍف قمنا    . فيككف اإلعراب / ياء / أيُّدها مف دكف / كا 
........  منادل بأداة النداء المحذكفة : أيُّدها   
. أٌيتها  -كقس عمى هذا اإلعراب إعراب   يأٌيتها      
 
!   يا أحمدكف تعاكنكا عمى البٌر كالتقكلػ  ٔ
. يا أداة نداء :  يا   
. مفرد مبني عمى الكاك كهك في محؿ نصب عمى النداء عمـ ل مناد:  أحمدكف  

: تدريبات 
:  ػ اقرأ اآليات الكريمة اآلتية قراءة تدٌبر ، ثـ أعربها  ُ
كقيؿ يا أرضي ابمعي ماءؾ كيا سماءي أقمعي كغيض الماء كقضي األمر كاستكت عمى "    

."   الجكدم كقيؿ بعدان لمقكـ الظالميف
ـي اجته" ػ  ِ ."   د في طمب العمـيا سال
ػ حكؿ المنادل في الجممة السابقة إلى المثنى ثـ الجمع كبٌيف عالمة بنائه في كٌؿ مٌرة    

. مف اإلعراب  كمحٌمه
في خمس جمؿ مفيدة مستكفيان فيها حاالت بناء المنادل  [ كشاؼ ]ػ كظؼ كممة  ّ
. ان النكرة المقصكدة في حالتي المذكر كالمؤنث مفردان كمثنى كجمع   
. مستخدما النداء المناسب  كالعاممة العامؿػ ناد في جممتيف مفيدتيف كالًّ مف  ْ

. كأعرب كالًّ مف المنادل كاالسـ بعدا       
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االسرثُاء االسرثُاء 
 (إال  )المستثنى بػ : أكال    : األمثلظ 
   ااَأ  َأ  َأ  ُر ااْن   َّش  ِع  مْن  ُر  َأ  َأ  ِع    ُر  ُر  ُر   ااْن مِع  ْن  َأ  .
   ( ا ٌع  َأ  َأ   َّش  ِع  ) انبًا  َأ  َأ   َّش  ِع  مْن  ِع  ِع  َأ  ِع   ِع  َأ صْن  ُر   ْن عَأ الْنجُرنُرو ُر  اَأ ا َأ  َأ ا  َأ مَأ.  

  َأ  َـأتَأخَأب َأاُر  ِع َّش الْنجَأبَأب ُر   .
 (غير ، سكل  )المستثنى بػ : ثانيا 

  ( ا ٍص  َّش    َأ  َأ  ِع  ) ا ٍص  َّش  َأ   َأ  ْن  َأ فَأب َأ السَّشبَأبحُرو َأ . 
  رُر  )  َأ  ْن  َأ مَأب فَأب َأ السَّشبَأبحُرو َأ   .( ا ٍص  َّش    َأ  َأ  ِع  )ـ  ا ٍص  َّش  َأ   (غَأيـْن

  رُر اَأبَّشب ٍص مَأب فَأب َأ وَأ  اَأبَّشب ٍص  ) غَأيـْن   .( اِع

  (خال ، عدا ، حاشا  )المستثنى بعد : ثالثا 
  هُر ْن  اٍص مِع  ْن مُر   َأ  َأ  ُرقَأيِّز ُر الطُّيالَّش َأ نـْن هُر ْن   ًا مِع  ْن مُر   َأ  َأ  )مِع نـْن  . (مِع
  ِعيِع   َأ  ْن ا اللِّز  َأ ا عَأ مَأ  َـأ ْن ِعرُر ااُر  ُرنُرو َأ عِعبَأب ِعاِع . 

:  اإليضاح 
  اسـ يقع بعد أداة االستثناء مخالفا لما قبمه في الحكـ المستثنى .

 : (إال  )ػ حكـ المستثنى بعد 
. ينصب كجكبا في األسمكب التاـ المثبت *  
. ينصب أك يعرب بدال مف المستثنى منه في األسمكب التاـ المنفي *  
. يعرب حسب مكقعه في الجممة في األسمكب الناقص المنفي *  

 : (غير ، سكل  )بعد ػ حكـ المستثنى 
. يأتي المستثنى بهما مجركرا باإلضافة دائما *  
. يعرباف إعراب االسـ الكاقع بعد إال  (غير ، سكل  )*  

  (خال ، عدا ، حاشا  )ػ حكـ المستثنى بعد 
كحركؼ جر ، كيجر االسـ بعدها ، كما   (خال ، عدا ، حاشا  )تستخدـ * 

. عمى أف مفعكؿ به  تستخدـ أفعاال كينصب االسـ بعدها
. المصدرية تككف أفعاال ، كينصب االسـ بعدها عمى أنه مفعكؿ به" ما"إذا سبقتها * 
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: تدريب 
" .  مف اآلباء عدد قميؿ يخطئكف في تكجيه أبنائهـ" ػ  ُ

. ، ثـ اضبطها كأعرب ما بعدها  (غير  )عبر عف المعنى السابؽ بأسمكب استثناء أداته 
 
:  ػ يقكؿ الشاعر  ِ
ككؿ نعيـ ال محالة زائؿ أال كؿ شيء ما خال ا  باطؿ  
. أعرب الشطر األكؿ كمه  (أ  
. كأعرب ما بعدها بكؿ كجه ممكف  ( ما خال )بدال مف  ( عدا )ضع  (ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
أسهىب انرفضيم أسهىب انرفضيم 
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:  األمثلظ 
   طَأرُر الْنمُرنَأبفِعيُر . مِعيَأ الْنيَأيُر ِّز الظَّشبهِعرِع   َأخْن
   رَأ ْنيِع   ُر  َأكْنيَأ الْن ُروَأ ْنتُر تَأبجبًا لِعلنـِّز ْنلِع مِعيَأ الْنبَأحْن  . ِعنْـن

الحالة األكلى       
   ا الْنجَأبَأيُر  .مِعيْن غَأيْنرِعاِع   َأعْنلَأىهَأذَأ

   ا ِع الْنجَأبَأالَأ ِع  .مِعيْن غَأيْنرِعهِعمَأب   َأعْنلَأىهَأذَأ

   بَأباُر  .مِعيْن غَأيْنرِعهَأب   َأعْنلَأىهَأذِعاِع الْنجِع

 الحالة الثانية
   صَأيِع يٍص   َأحْنسَأيُر الْن ِعتَأب ُر. 

   صَأيِع قَأيْنيِع   َأحْنسَأيُر ا ِع الْن ِعتَأب َأ. 

   َأصْنيِعقَأباَأ   َأحْنسَأيُر الْن ُرتُريُر . 

لثة الحالة الثا
   ا َأ َّشاُر  َأنْنتَأ . 

   ا ُر لَأى َأنْنتِع . 

   تُرمَأب  . ا َأ َّش َأ ِع  َأنْـن

   تُرمَأب  . ا ُر لَأيَأب ِع  َأنْـن

   تُر ُر  . ا َأ َأائِعيُر  َأنْـن

   تُريَّش  . ا ُر لَأيَأب ُر  َأنْـن

الحالة الرابعة 
   ا الطَّشبلِعيُر  .الطُّيالَّش ِع عِعلْنمبًا  اُر  َأفْن َأ هَأذَأ

   الطُّيالَّش ِع عِعلْنمبًا   َأفْنضَأالَأ :    .  عِعلْنمبًا  الطُّيالَّش ِع   َأفْنضَأيُر هَأذَأا ِع الطَّشبلِعبَأب ِع. 

   يُر :    .  الطُّيالَّش ِع عِعلْنمبًا   َأفْنضَأيُر هَأؤُر َأاِع الطُّيالَّش ُر  .الطُّيالَّش ِع عِعلْنمبًا   َأفَأبضِع

   الطَّشبلِعبَأب ِع عِعلْنمبًا  فُرضْنلَأى:    .  لْنمبًا الطَّشبلِعبَأب ِع عِع   َأفْنضَأيُر  الطَّشبلِعبَأةُر هَأذِعاِع. 

  لَأيَأب:    .  الطَّشبلِعبَأب ِع عِعلْنمبًا   َأفْنضَأيُر هَأب َأب ِع الطَّشبلِعبَأتَأب ِع  .الطَّشبلِعبَأب ِع عِعلْنمبًا  فُرضْن

  لَأيَأب ُر :    . الطَّشبلِعبَأب ِع عِعلْنمبًا   َأفْنضَأيُر هَأؤُر َأاِع الطَّشبلِعبَأب ُر  .الطَّشبلِعبَأب ِع عِعلْنمبًا  فُرضْن
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:  اإليضاح 
لمداللة عمى أف شيئيف اشتركا في صفة كزاد  ( أفعؿ )اسـ عمى كزف : سـ التفضيؿ ػ ا

. أحدهما عمى اآلخر في تمؾ الصفة 
: ػ يتككف أسمكب التفضيؿ مف 

ػ المفضؿ عميه  ّػ اسـ تفضيؿ   ِػ مفضؿ   ُ 
. ػ يصاغ اسـ التفضيؿ مباشرة مف األفعاؿ التي يجكز التعجب منها 

مما بـ يستكؼ الشركط باإلتياف باسـ تفضيؿ مناسب عمى كزف ػ يتكصؿ إلى التفضيؿ 
. أفعؿ ، كيذكر مصدر الفعؿ منصكبا 

: ػ اسـ التفضيؿ له حاالت أربع 
. كاإلضافة  (أؿ)ػ أف يككف مجردا مف  ُ 

. كفي هذا الحالة يجب إفرادا كتذكيرا كاإلتياف بعدا بالمفضؿ عميه مجركرا بمف  
. ة ػ أف يككف مضافا إلى نكر ِ 

  .ؿ في النكع كالعدد ضكفي هذا الحالة يجب إفرادا كتذكيرا كيطابؽ المفضؿ عميه المؼ
 . (أؿ)ػ أف يككف معرفا بػ  ّ 

. كفي هذا الحالة يجب مطابقته لممفضؿ كال يذكر المفضؿ عميه  
. ػ أف يككف مضافا إلى معرفة  ْ 

. كفي هذا الحالة يجكز المطابقة كعدمها  
: تدريب 

.  الكلد أكبر إخكته عقالهذا ػ  ُ
. ثف كاجمع اسـ اإلشارة في الجممة السابقة ، كأعد كتابة األسمكب صحيحا *  
.  المؤمف هك األسعد باالػ  ِ
. في الجممة السابقة ، كأعد كتابة األسمكب صحيحا  ( المؤمف )ثف كاجمع كممة  (أ  
. ألسمكب صحيحا كأعد كتابة ا ( المؤمف )هات المثنى المؤنث كجمعه لكممة  (ب

  أسهـــىب انشـــشطأسهـــىب انشـــشط

: األمثلظ 
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   ا ااِع  َأ  ِع   اااُر  َأ  َأ   ِع  ْن  َأ   ااْن  ِع  ا ْن عَأ  ْن  َأ   ْن  ِع .
   ا ُر اليَّش   ُر  ّر  ِع  ُر   ِع  َأ  َأ ااْن   ِع اُر  ُر ااْن  ِع  اَّش  َأ  َأ  َأ   ْن مَأ  .
   ُر ااَأ  َأ  َأ   َأ اْن  َأ    ٍص  ُر عْن مَأ   ْن مِع  مْن  ِّز  َأ  ُر  امَأ   .
   َأ ا ِع  َأ  ُّي صَأ    َأ  ِع   ْن  َأ  ْن  َأ   َأ اعِع  َأ  ِع   ْن مِع   ِع  ْن  ُر  امَأ  ْن مَأ   .
   ااَأ  َأ عَأ  ُر   ا لُر عِع  َأ  ا ُر اليَّش  مِع ا َأ  َأ  َأ  َأ    َأ مَأ  .
   َأ اَأ   ًا  َأ ا ِع انبًا صَأ آ َأ   ْن  ِع  َأ  اِع  ْن  َأ   ااْن  ِع   ْن  ُر صْن  َأ  ا َأ  َّش  َأ   .
   عُر مَأ  َأ  ْن مُر ااْن   َأ  ْن  َأ   ُر  يَأ حَأ ِع ااْن   ُر  َأ  ْن ا َأ   ِع  ِع  َأ  ْن  َأ   َأ  ْن  َأ  .
   مبًا   ْن ااِع  َأ  ُر  امَأ  َأ  ْن  َأ .  مْن  ُر  ْن مِع   ْن  ِع  َأ  ْن  َأ   يَأ  ِع ااِع صَأ قَـأوْن
   ُر   َأ  ِع  َأ ااْن  اّر  ِع  َأ   ُّي  يِع اليِّز  عُر ا ِع  َأ ااْن   َأ  ْن  َأ    َّش  َأ  .
   رِع  ِع  ْن التَّش  ِع   َأ  ْن  َأ   ِع اُر  ُر ااْن    ُر  ِع  َأ  اْن  ِع  َأ  ْن  َأ  امَأ  ُر  ْن  َأ  .
   ِع  ِع  َأ  ْن  َأ  مَأ ا ِع  َأ مَأ   ْن  ِع  ْن  ُر   اِع  ُر الرَّش   ِع  رَأ    ِع  ِع   ْن  َأ  ْن  َأ  ا ٍص  َأ  ْن  ِع   ُّي  َأ    .

  
:  ح  يضااإل

اؿ منها يتككف مف أداة شرط كجممتيف تربط تأمؿ األمثمة السابقة تجد أف كؿ مث        
، ففي المثاؿ األكؿ أداة  بينهما أداة الشرط لبياف أف حصكؿ األكلى شرط لحصكؿ الثانية

كقد تبيف " تنالكا رضا ا  " كجممة " تسعكا في الخير " ربطت بيف جممة   (إف)الشرط 
ا فإف الجممة األكلى لذ" نيؿ رضا ا  " شرط لحصكؿ " السعي في الخير " أف حصكؿ 

. تسمى جممة الشرط ، كالثانية جممة الجكاب 
:  خالصظ ال
إف ، مف ، ما ، مهـ ، متى ، أياف ، أيف ، أينما ، أنى : " ػ مف أدكات الشرط الجازمة  ُ

". ، حيثما ، أم 
. األكؿ يسمى فعؿ الشرط ، كالثاني يسمى جكاب الشرط : هذا األدكات تجـز فعميف  ػِ

:  تدريبات 
: ، كفعمه كجكابه في كؿ آية مف اآليات اآلتية  ف أداة الشرطػ عيٌ  ُ

" إف تنصركا ا  ينصركـ * " 
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"  مف يعمؿ سكءان يجز به * " 
"  كما تفعمكا مف خير يعممه ا  * " 
"  أينما تككنكا يدركـ المكت * " 

: ػ امأل كٌؿ فراغ فيما يأتي بفعؿ شرط مناسب ، كبيف عالمة إعرابه  ِ
. تحقؽ أممؾ  -------------أ ػ إف   
. تنؿ خير الجزاء  -----------ب ػ مهما   
ـي خبراته ------------ج ػ مف    . تن
. تشاهدكا معالمه  ------------د ػ أياف   
: ػ ضع جكاب شرط مناسبان في كٌؿ فراغ مما يأتي  ّ
.  -------------أ ػ متى تعرؼ طريقؾ في الحياة   
.  -----------اتجهت ببصرؾ في السماء  ب ػ أينما  
.  ------------------ج ػ حيثما يتكافر األمف   
.  -----------د ػ أم طالب يستفد مف كقت فراغه   
:  ػ اربط كٌؿ جممتيف مما يأتي بأداة شرط جازمة ، كبيف عالمة إعراب الشرط كالجكاب ْ

. ػ تقكل أجسامكـ .    أ ػ تمارسكف الرياضة 
. ػ يعمك شأف الكطف .  يؤدم المكاطنكف عممهـ بإخالص ب ػ 

. ػ تعتزكف بماضيكـ المجيد .   ج ػ تقرءكف صفحات التاريخ 
:  ػ عبر عف المعاني اآلتية في أسمكب شرط ، مع التنكيع في أدكات الشرط  ٓ
. أ ػ برعاية الشباب نضمف سالمتهـ   
. ب ػ بتشجيع الدكلة عمماءها تتقدـ البالد   
. ػ بالمثابرة عمى القراءة تزداد ثقافتؾ  ج  
:  ػ أعرب اآلية الكريمة اآلتية  ٕ

   {فاستبقكا الخيرات أينما تككنكا يأت بكـ ا  جميعا إف ا  عمى كؿ شيء قدير  }

أدواخ انششط غري اجلاصيح أدواخ انششط غري اجلاصيح 
: األمثلظ 
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  ُر  ُر  ُر ااْن   ِع  َأ  َأ ا ْن  مُر  َأ اللَّش  ا َأ  َأ  ا َأ  ِع    .
  ُر  ْن  َأ ااْن  اَّش  َأ اَأ  ا ُر اليَّش  مَأ ا َأ  َأ  َأ   ْن اَأ   .
  ٍص ا َأ عَأ    َأ  ِع   ُر  َّش  ِع  َأ  َأ ااْن   ِع ا َأ عَأ اَأ  عُر مَأ اللَّش   َأ  ْن اَأ   .
  مِع  َأ اللَّش  صُر  َأ  ُر   ْن مَأ  َأ عَأ ا ْن    ُر  ُر  ُر ااْن   ِع  َأ  َأ  َأ ا ْن  امَأ اَّش  ُر  .
  مِع  َأ   اللَّش اَأ  ِع   ِع  َأ عْن اليَّش  ِع    َأ  ُر اِع صْن مُر   ااْن ا َأ  َأ  َأ    ُر  ُر  ُر ااْن   ِع  َّش  َأ ا ْن  امَّش اَأ  .

: ة ، كسجؿ معانيها في الفراغ اآلتي تعرؼ أدكات الشرط غير الجاـز
 --------------------------------------------

انؼطف تني انششط واجلضاء انؼطف تني انششط واجلضاء 
  (أ  )      :األمثلظ 
  ا ُر اليَّش   ُر  ْن  ِّز  َأ  ُر   ُر اَأ مَأ عَأ  (  ُـرتْنقِعيَأ  )  ُـرتْنقِعيْن   َأ  اْن مَأ عْن  َأ   ْن مَأ  .
  ا ُر اليَّش   ُر  ْن  ِّز  َأ  ُر   ُر اَأ مَأ عَأ  ( فَـأيُرتْنقِعيَأ  ) فَـأيُرتْنقِعيْن  اْن مَأ عْن  َأ   ْن مَأ . 

 (ب  )
  ُر  ْن عَأ  (  َـأنْنصَأرِع ُر  ) (  َـأنْنصَأرِع َأ  )  َأ َـأنْنصَأرِع ْن  ا ُر اليَّش   ُر  ْن  َأ  ْن  َأ  اِع مَأ عَأ   ااْن  ِع   ْن صِّز  َأ  ُر   ْن مَأ   

.   ُر ا ُر  َأ  ِع صْن  َأ 
  ُر ا ُر  َأ  ِع صْن  َأ  ( فَـأيَأقِعيُّي  ) ( فَـأيَأقِعيَّش  ) فَـأيَأقِعيّر  ا ُر اليَّش   ُر  ْن  َأ  ْن  َأ  اِع مَأ عَأ   ااْن  ِع   ْن صِّز  َأ  ُر   ْن مَأ   .

: ة لتستنتج ما يأتي اقرأ األمثمة السابؽ
ػ إذا تال الشرط مضارع مقترف بالكاك أك الفاء جاز فيه الجـز عمى العطؼ أك النصب 

. عمى إضمار أف 
ػ أما إذا تال الجكاب مضارع مسبكؽ بالكاك أك الفاء فيجكز فيه الجـز أك النصب كما 

. سبؽ ، أك الرفع عمى االستئناؼ 
 
 

اقرتاٌ جىاب انششط تانفاء اقرتاٌ جىاب انششط تانفاء 
:  األمثلظ 
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  فَأبلْنقِعرَأااَأ ُر مُر ِعييَأ ٌع   ٍص عْن  َأ  ِع   ْن  َأ  ْن  َأ   ْن مَأ  .
  رَأ ْن   َأ  ْن  َأ ا  َأ  َأ  ِع .  مٍص  ْن  َأ  ِع  فَأبقـْن
  يَأ  ِع  َأ  ْن  َأ   ْن  َأ  فَـأيَأسَأى  ًا  َأ ا ِع  َأ   ًا ااَأ  َأ  ِع   ْن  َأ  ْن  َأ   ْن  ِع   .
  ِع ااَأ  َأ  ِع ااْن   ِع عَأ  فَأمَأب  َأ َـأوَأقَّشفُر   عٍص  ُر  ْن   مَأ  ِع   ُر  ْن  َأ  َأ   ْن  ِع   .
  ييَأ فَـألَأيْن  َأ   ِع ااَأ  َأ  ِع   ااْن اَأ  ِع  عَأ  ْن  َأ   ْن مَأ .   ُر  ُر عْن  َأ  خِع
  اَّش ُر مَأ  ُر   َأ   راًا مِع  َأ  فَـأقَأيْن  َأجَأيَأ   ِع ااَأ  َأ  ِع   ااْن اَأ عَأ   ْن ا ِع  َأ  ُر   ْن مَأ  .
  يُر   ْن  َأ  ْن  َأ   ْن مَأ يُر  ) فَأسَأوْن َأ  َأ ْنسِع .   ًا  َأ  ِع عْن مَأ  َأ   ًا  َأ  ْن  ِع  ( فَأسَأيَأ ْنسِع

: اإليضاح 
: يقترف جكاب الشرط بالفاء في المكاضع اآلتية 

. ػ إذا كاف جممة اسمية 
. لية فعمها طمبي ػ إذا كاف جممة فع

. ػ إذا كاف جممة فعمية فعمها جامد 
" . لف " النافية ، أك " ما " ػ إذا كاف جممة فعمية فعمها مسبكؽ بػ 
" . قد " ػ إذا كاف جممة فعمية فعمها مسبكؽ بػ 

. ػ إذا كاف جممة فعمية فعمها مسبكؽ بالسيف أك سكؼ 
 

: تدريب 
. مناسبة  اربط بيف كؿ جممتيف مما يأتي بأداة شرط

. لف يخيب سعيه .   يسعى في الخير *  
. األزهار متفتحة .   يأتي الربيع *  
. هؿ تنجزا بإتقاف عمؿ تؤديه    *  

 

  أسهـــىب انقســـىأسهـــىب انقســـى

: األمثلظ 
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  (أ  )
  ٍص  َّش  ِّز  ُر   َأ  ِع  ا َأ  َأ  َأ   َأ   َأااِع  . 

  ٌع  َّش  ِع  َأ  َأ  اِع مَأ عَأ ااْن   ِع   عَأ ا ِع  َأ   التَّش  ِع   َأ  ْن اَأ   َأباِع   .
  ٌع  َأ  َأ صَأ   َأ  َأ  ِّز اللَّش   َأ مَأ اِع  َأ ااْن   َّش  ِع   َأ  ِعرَأ ِّز   .
  ٌع ااِع  َأ اِع   َّش  َأ ااْن   َّش  ِع   َأ ِعلَأيِع الْنيَأبلَأمِعييَأ   .

  (ب  )
   رُر َأ  . ا َأ  َأ  َأ ا ْن   ِع مَأ  ا َأ ا  َأ مَأ  لَأيَأمْن

  صٍص  َأ  ْن  ِع    ِع  ِع ا ِع  َأ   ُر  ْن  َّش  َأ   ْن  َأ اَأ   َأااِع  .
  ا ِع  ِع  َأ    ِع  ِع  َأ  َأ   ُر  ْن  َّش  َأ   ْن  َأ اَأ  ااِع  ِع   ُرقْنسِع ُر   .

  (ج  )
  ٌع ااِع  َأ مُر   ُر ااَأ  َأ  َأ   ٌّ  ِع   يَأ  ِع  َأ   ْن اَأ  ااِع  َأ   . 

  يَأ  ِع مِع  ْن مُر ااْن   ُر ااَأ  َأ اِع  ْن  َأ  ااُر   َّش  َأ صُر  ْن  َأ اَأ   َأااِع 
:    يضاحاإل

. ػ  تأمؿ األمثمة السابقة تجد المتكمـ في كؿ منها يقسـ عمى شيء ليؤكد لدل السامع ُ
... ، لعمرؾ ، أقسـ  كا : ػ كفي كؿ مثاؿ تجد مقسمان به كهك كؿ ما يعظـ مف مثؿ  ِ

.  كمقسما عميه ؛ كيسمى جكاب القسـ
فإف ،  ةتجدا جممة اسمية ، منفية أك مثبت (أ  )ػ تأمؿ جكاب القسـ في أمثمة المجمكعة  ّ

ف كانت مثبته أكدت بأف أك إف كالالـ  .  كانت منفية لـ تؤكد ، كا 
فعمها ماض منفي أك مثبت  تجدا جممة فعمية (ب  )ػ انظر جكاب القسـ في أمثمة المجمكعة  ْ

ف كاف مثبتان أكد بقد أك بقد كالالـ معان  . ، فإف كاف منفيان ال يؤكد ، كا 
تجدا جممة فعمية فعمها مضارع منفي أك مثبت  (ج )ػ تأمؿ جكاب القسـ في أمثمة المجمكعة ٓ

ف كاف مثبتان متصالن بالـ القسـ كداالن عمى االستقباؿ .  أكد بالنكف فإف كاف منفيان ال يؤكد ، كا 
    
 

 

 

: الخالصظ 
 .أسمكب يراد به تأكيد الكالـ : ػ أسمكب القسـ  ُ

 . [جكاب القسـ  ]ـ مف مقسـ به كمقسـ عميه ػ يتككف أسمكب القس ِ
. ػ إذا كاف جكاب القسـ منفيان ال يؤكد سكاء كاف جممة اسمية أـ جممة فعمية ّ
ػ إذا كاف جكاب القسـ مثبتان   ْ
. أ ػ فإف كاف مبدكءان باسـ أكد بإٌف أك بإٌف كالالـ معان    
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:  تدريبات 
:  ػ عيف في كؿ مما يأتي جكاب القسـ كحكمه مف حيث التككيد كعدمه  ُ

. "     اليصر   ّر اانسب  ل ي خسر" أ ػ 
"    النج   مب هو  مب ضي صبحب    مب غو " ب ػ 

"    في  حسي  قو   التيي  الز تو   او  انيي  هذا البلي ا ميي لقي خلقنب اانسب" ج ػ 
"     قبلوا  با لقي آثر  علينب     كنب لخبائيي" د ػ 
"      با  كيي   صنبم    يي   ْن  ولوا مي ر ي" هػ ػ 

.  كالن مما يأتي جكابان لقسـ ، كبيف حكـ تككيدا كطريقته اجعؿ ػ  ِ
  . لف يفكز المهممكفأ ػ     

. سكؼ نحقؽ هدفنا ب ػ 
.  اإلرادة الصادقةيتحقؽ األمؿ بج ػ 
. حٌب الخير يسعد النفس د ػ 
. المجدكف بالتقدير  محظهػ ػ 

. قسـ مثبت  ػ أكمؿ كؿ مقسـ به فيما يأتي بجكاب ّ
. --------------------------كربؾ ػ  
.  ---------------------------كا  ػ  
.   --------------------------كحقؾػ  
. يأتي بجكاب قسـ منقي  ػ أكمؿ كؿ مقسـ به فيما ْ
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.  ---------------------أقسـػ  
.  ----------------------تا ػ  
.  -------------------يميف ا ػ  
:  ػ أعرب ما يأتي  ٓ

. كا  ألحققف هدفي بالمثابرة ػ     
 .كحقؾ إٌف السعادة لفي راحة الضمير ػ  
. أقسـ ما قصرت في عممي ػ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجرًاع انششط وانقسى اجرًاع انششط وانقسى 
: األمثلظ 
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  َـأنْنيَأمْن  ااِع  َأ  ا َأ  َأ  ْن ا َأ   ِع ا ِع صَأ  ُر   ْن  ِع   .
  لَأتـَأنْنيَأمَأيَّش  ا َأ  َأ  ْن ا َأ   ِع ا ِع صَأ  ُر   ْن  ِع  ااِع  َأ  .
  رٌع   ُر عْن  َأ صْن  َأ   ْن  ِع  ااِع  َأ    ُر  ُر عْن مَأ ااْن يـْن .  فَـأيَأبقِعبَأتُريُر خَأ
  رٌع  ااِع  َأ   ُر عْن  َأ صْن  َأ   ْن  ِع    ُر  ُر عْن مَأ ااْن يـْن .  فَـأيَأبقِعبَأتُريُر خَأ

 
:  اإليضاح

: اقرأ األمثمة السابقة لتستنتج ما يأتي 
ذا تقدـ عمى كؿ مف الشرط  ػ إذا اجتمع الشرط كالقسـ فإف الجكاب لممتقدـ ، كا 

. كالقسـ مبتدأ ركعي الشرط تقدـ أك تأخر ، فكاف الجكاب له 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:   السادساملبحث 
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ادليضاٌ انظشيف ادليضاٌ انظشيف 
األمثلظ 
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 (أ  )
الكزف الكممة الكزف الكممة الكزف الكممة 
ـى فىعىؿى  كىتىبى فىًعؿى  شىًربى  فىعيؿى  كىري
بىؿ فىٍعؿ نىٍهر  ًفٍعؿ ًبٍئر فىعىؿ جى

  (ب  )
الكزف الكممة الكزف الكممة 
سى فىٍعمىؿى  دىٍحرىجى  ٍسكى فىٍعمىؿى  كى
د ًفٍعمىؿ ًدٍرهىـ  بىٍرجى فىعىمَّشؿ زى

  (ج  )
الكزف الكممة الكزف الكممة لكزف االكممة الكزف الكممة الكزف الكممة 
ـى  ا ٍهًدٌم ميفىاعو ميرىابو يىٍفعىؿ يىقيكـ ًاٍفتىعىؿى ًاٍصطىبىرى فىعىؿى صى مىٍفعيكؿ مى
ـٍ  ًعمىة ًزنىة ًعمىة ًهبىة يىٍفعيكفى يىٍرميكفى ًاٍفعىٍكا ًاٍسعىكيا فيٍؿ قي

 
: انظر إلى األمثمة السابقة تجد أف 

 عؿ كتضبط أحرؼ الميزاف عمى حسب ضبط الثالثي المجرد يكزف عمى كزف ؼ
. أحرؼ المكزكف 

  كيكزف الرباعي أك الخماسي المجرداف عمى كزف فعمؿ أك فعمؿه 

  إذا كانت الكممة مزيدة بتضعيؼ حرؼ ضٌعؼ الحرؼ المقابؿ له في الميزاف. 

  إذا اشتممت الكممة عمى حرؼ زائد أك أكثر كضع الزائد مكانه في الميزاف. 

 لمة إبداؿ أك إعالؿ بالقمب أك التسكيف كزنت الكممة عمى حسب إذا حدث في الؾ
 .أصمها قبؿ اإلبداؿ أك اإلعالؿ 

  إذا حذؼ مف الكممة بعض أحرفها حذؼ نظير ذلؾ مف الميزاف. 

: فوائد 
 . (غير الجامدة)، كاألفعاؿ المتصرفة  (المعربة)ػ يكزف بالميزاف الصرفي األسماء  ُ
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فعاؿ الجامدة ، كحركؼ المعاني كحركؼ االستفهاـ كالشرط   ػ األسماء المبنية ، كاأل ِ
. ال تكزف بالميزاف الصرفي .. كالعطؼ 

 
تدريب 
: ػ زف الكممات اآلتية  ُ

 
 ( اطمأفػ  يدافعكفػ  داعػ  قائـػ  ميزافػ  أعداءػ  أطباء )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجملشد وادلضيذ اجملشد وادلضيذ 
:  األمثلظ 
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: المجرد الفعؿ  ( ُ )
رى    يىفٍ   رىبى صير  نىصى فىتىحى        يىٍفتىح  يىٍضًرب    ضى

ـى فىًرحى     يىٍفرىح   ـي     كىري ًسبى      يىٍحًسبي يىٍكري حى
كسكس يكسكس ييزىٍخًرؼ     زىٍخرىؼى   
: مزيد الثالثي  ( أ :المزيد الفعؿ  ( ِ )

سب احـ   رٌ ؾحسف   أػ  ُ 
ـ دٌ ؽتمح  است  رٌ صؼامؿ  تشاطمؽ  افػ  ِ 
 ارٌ خضاف  كشخشابؿ   ؽاستػ  ّ 

: مزيد الرباعي  (ب      
 رٌ قشعاػ  ّجـ  فحراػ  ِبعثر  تػ  ُ 

. الحظ األمثمة السابقة تجد أف الفعؿ ينقسـ إلى مجرد كمزيد   
. ما كانت جميع حركفه أصمية ، كيككف ثالثيا أك رباعيا : الفعؿ المجرد * 
. أكثر  ما زيد عمى حركفه األصمية حرؼ أك : الفعؿ المزيد * 
: يزاد الفعؿ الثالثي بحرؼ أك حرفيف أك ثالثة * 

أفعؿ ػ فٌعؿ ػ فاعؿ : فالمزيد بحرؼ كاحد يأتي عمى ثالثة أكزاف هي 
انفعؿ ػ افتعؿ ػ افعٌؿ ػ تفاعؿ  : كالمزيد بحرفيف يأتي عمى خمسة أكزاف هي 

ػ تفٌعؿ   
ؿ ػ افعاٌؿ استفعؿ ػ افعكع: كالمزيد بثالثة أحرؼ يأتي عمى أكزاف أشهرها 

كالفعؿ الرباعي يزاد بحرؼ كاحد أك بحرفيف * 
" .  تفعمؿ" في أكله " التاء " فالمزيد بحرؼ هك 
افعنمؿ ػ افعمٌؿ : كالمزيد بحرفيف 

 
 

:  تدريب 
: ػ بٌيف أحرؼ الزيادة في كؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية  ُ
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 (استقاـ ػ ارتٌد ػ أجاز ػ تخاصـ ػ اعشكشب   ) 
: مف األفعاؿ اآلتية مزيدا بحرؼ ػ اجعؿ كؿ فعؿ  ِ
 (شهد ػ خرج ػ قدـ  ) 
: ػ اجعؿ كؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية مزيدا بحرفيف  ّ
 (بعد ػ رفع ػ قتؿ  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انظذيخ وادلؼرم انظذيخ وادلؼرم 
األفعاؿ الصحيحة 
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نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ 
ـى   مضعؼرىدَّش  مهمكزأىًمفى سالـ فىًه
 

تمة األفعاؿ المع
نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ 
ًثؽى   ناقصسىعىى  أجكؼقىاؿى  مثاؿكى

: الحظ األفعاؿ السابقة تجد أنها تنقسـ إلى قسميف 
. ػ أفعاؿ معتمة  ِ.  ػ أفعاؿ صحيحة  ُ 

: ما خمت حركفه األصمية مف أحرؼ العمة ، كيككف : ػ الفعؿ الصحيح 
. تضعيؼ كهك ما سمـ مف الهمز كاؿ: سالما *  
. كهك ما كاف أحد حركفه األصمية همزة : مهمكزا *  
 . (مضعؼ الثالثي  )كهك ما كف كسطه كآخرا مف جنس كاحد : مضعفا *  

هك ما كاف في حركؼ األصمية حرؼ أك اثناف مف أحرؼ العمة ،  : ػ الفعؿ المعتؿ 
: كيككف                   

. ة حرؼ عمة كهك ما كاف أكؿ حركفه األصمي: مثاال *  
. كهك ما كاف ثاني حركفه األصمية حرؼ عمة : أجكفا * 

. كهك ما كاف آخر حركفه األصمية حرؼ عمة : ناقصا *  
:  فوائد 

: الفعؿ المعتؿ بحرفي عمة نكعاف 
كهك ما كاف أكله كآخرا حرؼ عمة كيفصؿ بينهما حرؼ صحيح  : ػ لفيؼ مفركؽ  ُ

مى فً ل ػ كى عى ل ػ كى ؽى كى : مثؿ    
كهك ما كاف فيه الحرفاف الثاني كالثالث حرفي عمة : ػ لفيؼ مقركف  ِ

ل كى ل ػ قى كى ل ػ طى كى فى : مثؿ    

ادلظادس ادلظادس 
ادلظادس انثالثيح ادلظادس انثالثيح : : أوالأوال
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: األمثلظ
 – للشجبعة نت  هي  –للمحتي في   ضنب   قبا   –ص ة كر مة  اا با -1

 . التجب   نبعة الل  بلز اعة تقيم ا م  التي  هت   –  بلرحمةا مهب   تميز  

: الحظ أن
لك رجعنا إلى أفعالها سنجدها : األسماء التي تحتها خط في المجمكعة السابقة -

 (تجر –صنع  –زرع  –رحـ  –شجع  –بقي  –أبى  ): عمى الترتيب

كمصادرها جاءت عمى أكزاف  (ثالثية)تأمؿ بعد ذلؾ أفعاؿ هذا المصادر تجد أنها  -
 )عمى كزف  (أبى)ف القياس عميها، فالفعؿ متخمفة ، ليس لها قاعدة مطردة يمؾ

 (فيعؿ)جاء عمى كزف  (شجع)عمى كزف فعاؿ، كالفعؿ  (إباء)، كمصدرا  (فعؿ
... كهكذا بقية األمثمة (فعالة)جاء عمى كزف  (شجاعة)كمصدرا 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

ادلظادس انشتاػيح ادلظادس انشتاػيح : : ثاَياثاَيا
: األمثلظ

: الخالصظ 
 .اسـ يدؿ عمى حدث مجرد مف الزماف: المصدر-ُ

كليس له قاعدة مطردة يمكف . مصدر الفعؿ الثالثي يأتي عمى صكر متعددة-ِ
نما تعرؼ بالسماع، كالرجكع إلى المعاجـ المغكية  .القياس عميها، كا 
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 – جيا     مجب لةًا صي قي جب لت  –  هي ببًا  هذّر ت الولي –  كرامب كرمت الضيف  -

.  لزلة     لزا  لزلت ا     –  حرجةًا  حرجت ال ر  

: الحظ أن
ذا  - األسماء األخيرة في األمثمة المتقدمة كمها مصادر ، كجميع أفعالها رباعية، كا 

تدبرت صيغتها كأكزانها كجدتها مختمفة بحسب اختالؼ صيغ األفعاؿ، ففي المثاؿ 
، كفي المثاؿ  (إفعاؿ )جاء المصدر عمى كزف  (أفعؿ)األكؿ حيث الفعؿ عمى كزف 
، كفي المثاؿ (تفعيؿ)جاء المصدر عمى كزف  (فٌعٌ ؿ)الثاني حيث الفعؿ عمى كزف 
،  (فعاؿ أك مفاعمة )جاء المصدر عمى كزف  (فاعؿ)الثالث حيث الفعؿ عمى كزف 

 )ف كفي المثاؿ الرابع حيث الفعؿ رباعي مجرد غير مضعؼ جاء المصدر عمى كز
 )، كفي المثاؿ األخير حيث الفعؿ رباعي مضعؼ جاء المصدر عمى كزف(فعممة

. (فعممة أك فعالؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظادس األفؼال اخلًاسيح وانسذاسيح يظادس األفؼال اخلًاسيح وانسذاسيح : : ثانثا ثانثا 
: األمثلظ
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 نبفل  – قيم الجيل  قيمب  –اات بر الجبهي اات بب ا  –اشتي البر  اشتيا ا  -
 .الصنّربع  نبفسب

: الحظ أن
ألخيرة في األمثمة المتقدمة كمها مصادر لألفعاؿ الخماسية كالسداسية،  الكممات ا -

نؾ لتستطيع  ما مبدكءة بتاء زائدة، كا  ذا تأممت كجدتها إما مبدكءة بهمزة كصؿ، كا  كا 
بنفسؾ أف تستنبط أكزاف هذا المصادر بمكازنة يسيرة بيف صيغتها كصيغ أفعالها 

. الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فائدة 

عمل فعله الالزم فٌرفع فاعال ، وٌعمل عمل فعله المتعدي فٌرفع فاعال وٌنصب ٌعمل المصدر  -

إن هللا ٌحب إتقان  –صوم المسلمٌن رمضان فرٌضة  –صبرا على الشدائد ): مفعوال به، مثل

 .(العامل عمله

 :والمصدر ٌعمل عمل فعله إذا توافر فٌه شرطان -

 .أن ٌكون نائبا عن فعله -ٔ

. ل أو ما والفعلأن ٌصلح تقدٌره بأن والفع -ٕ

تدريبات 
 :-ر١ٓ حٌّظخ ز حٌٛحز س فٟ وً ِٓ حٌؼزخزط١ٓ ح٢ط١ظ١ٓ، ػُ ر١ٓ ٔٛػٙخ -

 :الخالصظ 
 :قياسية ، كتأتي عمى كزنيف مصادر األفعاؿ الخماسية كالسداسية -

إف كانت مبدكءة بهمزة كصؿ جاءت عمى كزف الماضي مع كسر ثالثه كزيادة -ُ
 .ألؼ قبؿ آخرا

ف كانت مبدكءة بتاء زائدة جاءت عمى كزف الماضي مع ضـ ما قبؿ اآلخر -ِ كا 
 .فقط
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ينبغي لإلنساف أف يتثبت قبؿ أف يقكؿ أك يفعؿ، فإف  : -قاؿ أحد الفالسفة -ُ

الرجكع عف السككت أحسف مف الرجكع عف الكالـ، كاإلعطاء بعد المنع خير مف 

ل العمؿ بعد التفكير كحسف التثبت خير مف المنع بعد اإلعطاء، كاإلقداـ عؿ

 .اإلمساؾ عنه عند اإلقداـ عميه كالدخكؿ فيه

: أم األمكر أشد تأييدا لمعقؿ، كأيها أشد إضرارا به؟ فقاؿ : سئؿ بعض الحكماء -ِ

مشاكرة العمماء، كتجريب األمكر، كحسف التثبت، : أشدها تأييدا له ثالثة أشياء

 .التعجؿ، كالتهاكف، ك االستبداد: كأشدها إضرارا به ثالثة أشياء

 
 

 

 

 

 

 

  
  
  

اسى انفاػم اسى انفاػم :     :       ادلشرقاخادلشرقاخ                          
: األمثلظ 



 ٔ87 

  (أ  )      :قاؿ تعالى    
   نبًا مِع آَأ  اًا  اَأ ا  َأ  َأ  َأ  اْن عَأ ا ْن   ِّز  َأ  البقرة/ُِٔ 
  مِع  ُر  ْن مَأ ااْن  َأ  اِع اِع اللَّش اِع   ٌّ  َأ  مْن  ِع ااِع  َأ مْن    َأ  ِع  َأ   الذاريات/ُٗ 
  ا ٍص  َأ  ااِع   َأ  ْن ا عِع مَأ  َأ   ُر  َأ  ْن  َأ  مْن  ُر  َأ  ْن عِع  امَأ   النحؿ/ٗٔ 

 ( ب )
  َأ  ُر اِع  ْن مُر ااْن  مُر  ُر   َأ اِع  اَأ  ُر  َأ  مْن  ِع  ِّز  َأ   ْن مِع    ًا    ُر اَأ عَأ   َأ اِع  اَأ  ُر     البقرة/ٓ 
  ٌع  َأ  ِع  ْن  َأ  ْن مُر   ٌع  َأ ا ِع  َأ *   ُر  َأ  ِع  ْن مُر   ٍص اِع مَأ  ْن  َأ   اٌع  ُر  ُر    عبس/ّٖ  ،ّٗ 

:  يضاح اإل
تجدها أسماء دالة عمى الحدث  (أ  )تأمؿ ما تحته خط مف آيات المجمكعة 

تدؿ عمى  ( ؿائً السَّش  )تدؿ عمى حدث األمف كفاعمه ، ككممة  ( نان ـً آى  )كفاعمه ؛ فكممة 
حدث ؿ، كاالسـ المشتؽ الذم يدؿ عمى ا ( اؽو بى  )حدث السؤاؿ كفاعمه  ككذلؾ كممة 

ط في ، كمثؿ ذلؾ األسماء المشتقة التي كضع تحتها خ" اسـ فاعؿ " كفاعمه يسمى 
تدؿ عمى حدث اإلفالح كفاعمه ، ككذلؾ كممة  (كفى حي ؿً ؼٍ ـي اؿٍ )فكممة  (ب  )آيات المجمكعة 

  . ( ةرى شً بٍ تى ٍس ـي  )
كتبيف كزنها الصرفي تجدها  (أ  )أعد النظر بأسماء الفاعميف في المجمكعة 

ذا رجعت إلى أفعالها كجدتها ثالثية كهي عمى التتابع  (فاعؿ  )عمى كزف  أمف ، " كا 
" . أؿ ، بقي س

فقد اشتقت مف أفعاؿ  (ب  )أما أسماء الفاعميف التي تحتها خط في المجمكعة 
مؤلفة مف أكثر مف ثالثة أحرؼ ، كجاءت عمى صكرة فعمها المضارع مع إبداؿ حرؼ 

 )كمفردا  (المفمحكف  )المضارعة ميما مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر ، فاسـ الفاعؿ 
" ح ؿً ؼٍ ـي " ك " ح ؿً ؼٍ مي " كلعمؾ تالحظ الفرؽ بيف " ح ، يفمحأفؿ"صيغ مف الفعؿ  (المفمح 

" .  مستبشرة " حيث أبدلت ياء المضارعة ميما مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر ، ككذلؾ 
 
 

 

: الخالصظ 
. اسـ مشتؽ لمداللة عمى الحدث كفاعمه : اسـ الفاعؿ ػ  ُ
، كمف فكؽ  (فاعؿ  )ػ يصاغ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثالثي عمى كزف  ِ

الثالثي عمى صكرة مضارعه مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمكمة 
. ككسر ما قبؿ آخرا 
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: ائد فو
: بأحد شرطيف فيرفع فاعال كينصب مفعكال به يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمه المبني لممعمـك ػ  ُ

" . الذاكريف ا  كثيرا : " مثؿ .  (أؿ)أف يككف معرفا ب 
.  "خاشعة أبصارهـ : " مثؿ  . (كيككف منكنا  )أف يدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ 

. قاؿ ػ قائؿ : يصبح همزة " فاعؿ"الفعؿ الثالثي أجكؼ فإف الحرؼ بعد ألؼ ػ إذا كاف  ِ
: في اسـ الفاعؿ ػ إذا كاف الحرؼ قبؿ األخير في الفعؿ المزيد ألفا فإنه يبقى كما هك  ّ

" . مفتًعؿ " ، أما الكزف فيبقى كما هك " اختار ، مختار " ، "  انحاز ػ منحاز "       
ػ هناؾ مشتقات تدؿ عمى ما يدؿ عميه اسـ الفاعؿ ، كتسمى صيغ المبالغة لداللتها عمى كثرة      ْ

  (عطارـً :فعاؿـً )،  (سٌماع:فٌعاؿ) :القياـ بالفعؿ كال تشتؽ إال مف الفعؿ الثالثي ، كأشهر أكزانها       
 (فًطف:فًعؿ)،  (عميـ:فعيؿ)،  (غفكر:فعكؿ)      

: ذج إعراب ونم 
  ُٖ/الكهؼ   يِع صِع  َأ ااْن  ِع   ِع  ْن اعَأ  َأ  ِع   ٌع ا ِع  َأ  مْن  ُر  ُر اْن  َأ  َأ  : قبا  يبلى 

اإلعــــراب الكلمة 

مْن  ُر  ُر اْن  َأ  َأ 
ضمة الظاهرة ، مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال: كلبهم . الواو بحسب ما قبلها 

ر متصل مبنً على الضم فً محل جر مضاؾ إلٌه ، والمٌم دالة على يوالهاء ضم
. الجمع 

. خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره هو  ٌع ا ِع  َأ 

منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى وحذفت " باسط"مفعول به السم الفاعل  ِع  ْن اعَأ  َأ  ِع 
. إلضافة ، والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه النون ل

. اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة : الباء حرؾ جر ، الوصٌد  يِع صِع  َأ ااْن  ِع 

اسى ادلفؼىل اسى ادلفؼىل 
: األمثلظ 
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  (أ  )      :قاؿ تعالى    
  ِع  ُر  ْن مَأ ااْن  ا ِع  َأ  َأ ااْن  َأ  ا ُر اليَّش    ُر  ُر  َأ  مَأ  ْن  َأ    القارعة/ْ 
  اًا  ُر  ْن مَأ   مبًا اُر مَأ  مَأ  َّش  ْن    َأ    ِع  َأ اْن  ُر  َأ   َأ  َأ آَأ  هبًا اَأ  ِع  ااِع  عَأ مَأ  اْن عَأ  ْن  َأ   َأ  َأ    اإلسراء/ّٗ 
  ا  َأ  َأ  اَأ  ْن  َأ  ا ًّد  ُر  ْن مَأ ا  يَأ  ِع   َأ  ْن  ُر   ْن  َأ   ُر ااِع ا صَأ  ا  َأ ااُر  َأ هكد/ِٔ 

 ( ب )
  ِع  ْن  َأ  َأ   َأ  ْن    َأ  ِع ااَّش   ُر  ِّز صَأ مُر   ٌع ا َأ  َأ مُر  ااُر  َأ اْن  َأ  ْن  َأ  ا ٌع  َأ ا  ِع  َأ  َأ  َأ   األنعاـ/ِٗ 
  يِع  ِع   يَأ  ِع اَأ  ْن  َأ  ْن مُر  مْن  ُر اَأ عَأ ا  َأ مَّش  ا مِع  ُر  ِع  ْن  َأ  َأ آَأمِعنُروا  ِعباِع  َأ َأاُرولِعيِع   الحديد/ٕ 
 

تجد أسماء مشتقة دلت عمى الحدث  (أ  )المجمكعة  فيق خط تتأمؿ ما تح
 (كمان ؿي ـى )تدؿ عمى الذات التي كقع عميها حدث البث ، ككممة  ( كثثي بٍ ـى اؿٍ  )كمفعكله فكممة 

في  (ب  )لذات التي كقع عميها حدث المـك ، ككذلؾ في أمثمة المجمكعة تدؿ عمى ا
 . (فيفؿى خٍ تى ٍس ـي )،  ( ؾارى بى ـي  )كممتي 

تجدها مشتقة مف أفعاؿ  (أ  )أعد النظر في أسماء المفعكليف في المجمكعة 
 (مبثكث)إذا كاف فعمها ثالثيا مجردا صحيحا  (مفعكؿ  )ثالثية مبنية لممجهكؿ عمى كزف 

ف كاف  (مبيع  )كاف اسـ المفعكؿ عمى مثاؿ  (باع  )ف كاف أجكؼ يائيا مثؿ ، كا   ، كا 
ف كاف ناقصا كاكيا  (ممـك  )كاف اسـ المفعكؿ عمى مثاؿ  (الـ  )أجكؼ كاكيا مثؿ  ، كا 

ف كاف الفعؿ ناقصا يائيا  ( مرجكٌ  )كاف اسـ المفعكؿ عمى مثاؿ  (رجا  )مثؿ   (رمى)، كا 
 . (مرمٌي  ) ؿكاف اسـ المفعكؿ عمى مثا

تجدها مشتقة مف أفعاؿ غير  (ب  )تأمؿ اآلف أسماء المفعكليف في المجمكعة 
ثالثية كأنها جاءت عمى صكرة فعمها المضارع مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمكمة 

بكرؾ  )مشتؽ مف الفعؿ المبني لممجهكؿ  (مبارؾ  )كفتح ما قبؿ اآلخر ، فاسـ المفعكؿ 
 . (مستخمفيف  )ككذلؾ في اسـ المفعكؿ  ، (يبارؾ)كمضارعه  (
 
 
 

: الخالصظ 
. اسم مشتق ٌدل على الحدث ومفعوله : مفعول ـ اسم ال ٔ
: ـ ٌصاغ اسم المفعول من الفعل المبنً للمجهول كما ٌأتً  ٕ

 . (مفعول  )من الفعل الثالثً على وزن  (أ 
على صورة مضارعه مع إبدال حرؾ  : من ؼٌر الثالثً  (ب 

. المضارعة مٌما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر      
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: فوائد 
: بأحد شرطيف فيرفع نائب فاعؿ  مجهكؿعمؿ فعمه المبني لؿ مفعكؿيعمؿ اسـ اؿػ  ُ

ـي : " مثؿ  . (أؿ)أف يككف معرفا ب  " .  كرىـ أخكاجاء ال
.  " سي له النا ذلؾ يـك مجمكعه : " مثؿ  . (كيككف منكنا  )أف يدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ 

هناؾ بعض األلفاظ التي تصمح ػ بحسب سياقها ػ السمي الفاعؿ كالمفعكؿ ، كيتعيف نكعها  ػ  ِ
:  مف خالؿ معناها مثؿ      

.  أم الذم اختارا الناس ، فهك اسـ مفعكؿ " كصؿ القائد المختار " 
ف قمت  . " مفتًعؿ " فمختار اسـ فاعؿ كأصمها عمى كزف " أنت مختار ما يناسبؾ " كا 

: مثؿ  (الظرؼ أك الجار كالمجركر)ػ لبناء اسـ المفعكؿ مف الفعؿ الالـز يستعاف بشبه الجممة  ّ
. منه ، معتصـ به  مجمكس عميه ، مدنكٌ  
اسـ مفعكؿ بشرط أف تدؿ عمى الحدث كعمى مف كقع عميه الحدث    " فعيؿ"صيغة  اػ تأتي أحياف ْ

. أسكر ، كسجيف بمعنى مسجكف جريح بمعنى مجركح ، كأسير بمعنى ـ: مثؿ     

: ذج إعراب ونم 

  َُّ/هكد  ا ُر اليَّش   ُر اَأ   عٌع مُر  ْن مَأ  مٌع  ْن  َأ   َأ اِع  َأ  : قبا  يبلى 

اإلعــــراب الكلمة 

. اسـ إشارة مبني في محؿ رفع مبتدأ ، كالالـ لمبعد ، كالكاؼ لمخطاب ذا  َأ اِع  َأ 

. خبر مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة مٌع  ْن  َأ 

. كعالمة رفعها الضمة الظاهرة  ةليـك ، مرفكع (نعت  )صفة  عٌع مُر  ْن مَأ 

. بحرؼ الجر الالـ حرؼ جر ، كالهاء ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ جر  ُر اَأ 

. مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة  (مجمكع  )نائب فاعؿ السـ المفعكؿ ا ُر اليَّش 

امسا انضياٌ وادلكاٌ امسا انضياٌ وادلكاٌ 
: األمثلظ 
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  (أ  )          
  ِع  ْن  َأ ااْن  عِع اَأ  ْن مَأ    َّش  َأ   َأ  ِع  مٌع  َأ  َأ   القدر/ٓ 
  جبًا  َأ  ْن مَأ   ُر اَأ  اْن عَأ  ْن  َأ  ااَأ   ِع  َّش  َأ   ْن مَأ  َأ  الطالؽ/ِ 

  ( ب )
  ًا اِع  ْن مَأ   ِع   ِع  ُر   ْن  ا مِع  ُر  ِع  َأ   ْن اَأ   ٌع عِع  ْن مَأ  مْن  ُر اَأ  اْن  َأ   الكهؼ/ٖٓ 
  ا  ُر  َأ ا ْن  َأ   ِع ااِع  َأ مَأ ااْن    ا  ِع  ُر  َّش  َأ  َأ  مْن  ُر اَأ   يَأ ا  ِع  َأ  ِع  لةالمجاد/ُُ 

  ( ج ) 
  ٍص  ْن صِع   َأ  َأ  ْن مُر    ِع  ْن  ِع  ْن  َأ  َأ   ٍص  ْن صِع  اَأ  َأ  ْن مُر    ِع اْن  ِع  ْن  َأ   ِّز  َأ  اْن  ُر  َأ   اإلسراء/َٖ 
  يٍص    ِع اَأ  ِع  اعٌع  َأ مَأ  َأ   ٌّ  َأ  َأ  ْن مُر   ِع  ْن   ا َأ  ِع  مْن  ُر اَأ  َأ   البقرة/ّٔ 

:  يضاح اإل
تجدها أسماء تدؿ  (أ  )تأمؿ الكممات التي كضع تحتها خط في شكاهد المجمكعة 

في اآلية األكلى تدؿ  ( عؿى طٍ ـى  )انه كفؽ سياؽ الكالـ ؛ فكممة ؾزماف كقكع الفعؿ أك ـعمى 
في اآلية الثانية تدؿ عمى مكاف الخركج ، كلعمؾ  ( جارى خٍ ـى  )عمى زماف طمكع الفجر ، ككممة 

كلك بحثت عف ،  (مفعؿ  )تالحظ أف أسماء المكاف كالزماف هذا تشترؾ في كزف كاحد هك 
ت أنها ثالثية مفتكحة العيف أك مضمكمة العيف دم صيغت منها هذا األسماء لكجاألفعاؿ الت

. في المضارع 
زماف سـ اتجدها  (ب  )تأمؿ اآلف الكممات التي كضع تحتها خط في المجمكعة 

م صيغت ت، كلك عدت إلى األفعاؿ اؿ (س ؿً جٍ ـى  )التي مفردها  (مجالس)اسـ مكاف   (دعً كٍ ـى )
 . ( الئً كٍ ـى  )مكسكرة العيف في المضارع أك معتمة األكؿ كما في كممة  منها لكجدتها ثالثية

ذا تأممت الكممات التي تحتها خط في أمثمة المجمكعة  : كجدت ما يمي  (ج  )كا 
 . (أخرج)،  (أدخؿ)في اآلية األكلى اسما مكاف كفعمهما  (ميخرج)ككممة  (ميدخؿ)ػ كممة 
  (رٌ استؽ)اسـ مكاف كفعمه  (ميستقرٌ )ػ كممة 

كهذا األفعاؿ غير ثالثية بؿ زيد عمى أصمها حرؼ أك اثناف أك ثالثة ، كاسما الزماف 
كالمكاف صيغا عمى كزف اسـ المفعكؿ ، كذلؾ عمى كزف المضارع المبني لممجهكؿ مع إبداؿ 

.  حرؼ المضارعة ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر 
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. مكاف أك اسـ زماف أك اسـ مفعكؿ  كسياؽ الجممة هك الذم يحدد نكع المشتؽ إف كاف اسـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: فوائد 
بكسر العيف مف أفعاؿ عينها مفتكحة أك " مفًعؿ"كردت عدة كممات أسماء زماف أك مكاف عمى كزف ػ  ُ

.. مشرؽ ، مغرب ، منسؾ ، مسجد ،  مهمؾ  " مضمكمة ، مثؿ 
لمداللة عمى كثرة الشيء في " عمةمؼ"ػ قد يصاغ اسـ المكاف مف األسماء الثالثية المجردة عمى كزف  ِ

... مدرسة ، مأسدة ، مسمكة ، ممحمة : مكاف ما ، مثؿ 
ػ يشترؾ اسما الزماف كالمكاف مع اسـ المفعكؿ كمع المصدر الميمي في الكزف لألفعاؿ غير الثالثية  ّ

: ، مثؿ ، كيفرؽ بينها مف خالؿ السياؽ 
. زماف اسـ " مستكدع "فكممة " الميؿ مستكدع األسرار " 
. مستكدع في هذا السياؽ اسـ مكاف "كممة " القمب مستكدع المحبة " 

 
 
 
 
 

اسى اآلنح اسى اآلنح 
: األمثلظ 

: الخالصظ 
. لزماف كالمكاف مشتقاف يصاغاف لمداللة عمى زماف كقكع الفعؿ أك مكانه اسما اػ  ُ
: ػ صكغهما  ِ
ٍفعىؿ " عمى كزف : مف الفعؿ الثالثي  (أ   إذا كاف مفتكح العيف أك  " مى

. مضمكمها في المضارع أك كاف معتؿ اآلخر صحيح األكؿ            
ٍفًعؿ " كعمى كزف       م المضارع أك كاف معتؿ األكؿ إذا كاف مكسكر العيف ؼ" مى
. مف الفعؿ غير الثالثي عمى كزف اسـ المفعكؿ  (ب 
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  (أ  )          
  ا ِع اليَّش    َأ  ُر  ُر   رُر  ِع  ُر  ا ٌع  َأ صْن مِع  مُر اْن عِع ااْن  .
  ِع  َّش ا ِع  َأ  ِع ااْن  ا ِع  َّش اِع مَأ عَأ   ااْن  ِع   َأ  َأ  ْن مِع ااْن   يُر  ِع اللَّش  اُر مِع عْن  َأ  ْن  َأ   .
  ٌع  رَأ  ِع  َأ  ا ِع  َّش  َأ ااْن   ُر  َأ  َأ  ْن مِع   .

  ( ب )        
  يِع  ِع  َأ ااْن   ِع صْن عَأ ااْن  ا ِع   َأ  ُر  َأ   ْن مِع   ُر ا َأ  َّش اللَّش   .
  اِع  ْن  َأ ااْن   ِع  َأ  َأ    َأ  ِع  مُر  َّش  َأ  َأ  َأ  امُر  َأ اليِّز  .
  ِع  ْن اليِّز   رِع  ِع صْن    َأ  ِع   ُر  َأ ا ِع اليَّش  مُر  َأ  ْن  َأ  ْن  ُر   .
  ِع  ْن  ُر ااْن  َأ   ِع  ْن  َأ ااْن   رِع  ِع  ْن    َأ  ِع    ُر ا ُر  َأ ااْن  مُر  ِع  ْن  ُر   .

 
تجدها أسماء تدؿ  (أ  )م كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة تأمؿ الكممات الت

بصيغتها عمى آلة معينة ؛ فالمصباح آلة تستخدـ في اإلضاءة ، كالمشرط آلة يستخدمها 
الطبيب ، كالمطرقة تدؿ عمى اآللة التي يطرؽ بها ، كلك أتيت بميزاف كؿ اسـ مف هذا 

: األسماء لكجدته عمى النحك اآلتي 
النظبئر ني   اا  ا لة 

  منشب   م تب    م يبا   مذ بع   مجيا اا عَأ  ْن مِع ا   َأ صْن مِع 
مقو    مقل   مبر    ميوا   م زا ا عَأ  ْن مِع    َأ  ْن مِع  
مليقة   مصيي    م نسة   ميصر    مسطر  لة عَأ  ْن مِع     َأ  َأ  ْن مِع  

. كهذا األكزاف قياسية يمكف أف يصاغ عميها ما يستحدث مف آالت 
 
 
 

تجدها أسماء آالت أيضا  (ب  )تي تحتها خط في أمثمة المجمكعة تأمؿ الكممات اؿ
: سمعت عف العرب كأضاؼ بعضها المحدثكف ، كأكزانها عمى النحك اآلتي 
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النظائر كزنه   اسـ اآللة   
ثالجة ، طيارة ، غسالة ، دبابة ة اؿى عَّش ؼى   ة ارى مٍّ سى     
  رتاج ، قطار ، زناد ، لثاـ ،اؿ عى ؼً   اـ جى ؿً      
حاسبة ، قاطرة ، كاسحة ، رافعة ة ؿى اعً ؼى   ة ؿى اؽً فى     
ناقكر ، ناقكس ، تابكت ، ماعكت  كؿ اعي ؼى   كب اسي حى    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: فوائد 
: هناؾ مف أسماء اآلالت قسـ غير قياسي ، كليس له أكزاف خاصة تنتظـ أفرادا ، مثؿ  * 

. فأس ، قمـ ، قدح ، غمد ، رمح ، سكيف ، سيؼ       
 
 
 
 
 

:  تدريب 
  (أ  )

: استخرج اسم الفاعل مما ٌأتً ، واذكر وزنه وفعله ـ  ٔ

 ٕٙٔ/النساء "ل ي الرااخو  في اليل  منه   المؤمنو   ؤمنو   مب  نزا  ليك " ـ  

: الخالصظ 
لفظ يصاغ لمداللة عمى آلة أك أداة أك جهاز يعيف الفاعؿ  : اسـ اآللة ػ  ُ

. في تحصيؿ الفعؿ       
:  ػ صيغه  ِ

. ػ ًمٍفعىاؿ ، ًمٍفعىؿ ، ًمٍفعىمىة   
. ًعمىة ، فىاعيكؿ ػ فىعَّشالىة ، ًفعىاؿ ، فىا  
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 9ٙ/النحل " خر  مي  طونهب شرا  مختلف  لواني فيي ش با للنب  " ـ  

. اد ، أخرج ، سعى ، استقال ، انحاز ع  :ـ هات اسم الفاعل من األفعال اآلتٌة  ٕ
 (ب  )      
: ـ استخرج مما ٌأتً أسماء المفعولٌن ، ثم بٌن فعل كل منها  ٔ

 ٕٖ/األنبٌاء " جيلنب السمبا اق ب مح وظب " ـ  

 7/آل عمران "هو الذ   نزا عليك ال تب  مني آ ب  مح مب  هي  م ال تب  "ـ  

 ٘ٗ/الحج " قصر مشيي    ئر ميطلةفهي خب  ة على عر شهب ـ  

: ـ صػ اسم المفعول من كل فعل مبنً للمجهول فٌما ٌأتً  ٕ
 (قٌل وصؾ ، استخدم ، بٌع ، دعً ،  )  
فً تعبٌر من إنشائك بحٌث تأتً مرة اسم فاعل ، ومرة أخرى اسم        (محتل  )ـ اجعل كلمة  ٖ

. مفعول       
 (ج  )

: اء المكان واذكر فعل كل منها ـ استخرج مما ٌأتً أسماء الزمان وأسم ٔ

 ٕٖ/الزمر " ليل في جهن  م و  لل بفر ي " ـ  

 79/اإلسراء "عسى     بي ك   ك مقبمب محمو ا " ـ  

 ٖٔ/ٌوسؾ "فلمب اميت  م رهي   الت  ليهي   عتي  لهي مت ئب " ـ  

: ـ مٌز اسم الزمان من اسم المكان فٌما ٌأتً  ٕ
. لبساتٌن ـ مجرى النهر بٌن الحدائق وا  
. ـ مشتى أهل الكوٌت فً شهر ٌناٌر   
. ـ مسبح الرٌاضٌٌن صباحا   
. فً جملتٌن على أن تكون اسم مكان مرة ، واسم زمان مرة  ( ملتقى )ـ ضع كلمة  ٖ

 (د  )      
: ـ استخرج مما ٌأتً أسماء اآللة ، واذكر وزن كل منها  ٔ
م ورماح والقلب بٌن صوارٌا عٌد عدت وأدمعـً منهلة    
وكأنـه بٌـت بال مصـباح والصدر فارقه الرجاء فقد ؼدا    
بٌن العروق كمبضع الجراح ٌمشً األسى فً داخلً متؽلؽال    
 

 


