
 قواعد اللغة العربية 

 الدليل الفعال لفهم 

المليوسف   
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الفعل•
الفعل المتصرف
الفعل الجامد

فعل التعجب
أفعال المدح و الذم

الصحيح و المعتل
الفعل المجرد
الفعل المزيد
الفعل المؤكد
المعلوم و المجهول
المتعدي و اللزم
التام و الناقص

كان و أخواتها
كاد و أخواتها

نصب المضارع
المضارعجزم 
همزة الوصل و القطع
الميزان الصرفي

العراب و البناء•
إعراب الجمل–

نماذج من العراب•
المراجع•

القائمة الرئيسة
ملخص للساسيات•
أقسام الكلم•
الجملة•
:السم•

النكرة
المعرفة

الضمير
العلم
اسم الشارة
اسم الموصول
المعرف بـ أل
المضاف إلى معرفة
النكرة المعرفة بالنداء

المجرد و المزيد
المقصور و المنقوص و الممدود
المذكر و المؤنث

علمات التأنيث

المفرد و المثنى و الجمع
المفرد
المثنى
الجمع

جمع المذكر السالم–
جمع المؤنث السالم–
جموع التكسير–

التصغير
النسبة
السماء المبنية
الممنوع من الصرف
المصدر
المشتقات

اسم الفاعل
اسم المفعول
الصفة المشبهة
اسم التفضيل
 اسم الزمان والمكان
اسم اللة

السماء الخمسة
أسماء الفعال

المرفوع من السماء
الفاعل
نائب الفاعل
لمبتدأ و الخبرا

المنصوب من السماء
المفعول المطلق
المفعول به
المفعول لجله
المفعول معه
المفعول فيه
الحال
التمييز
المستثنى
المنادى

جر السم
الجر بالحرف
الجر بالضافة

التوابع
التوكيد
النعت
العطف
البدل
عطف البيان

إن و أخواتها –الحروف الناسخة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أقسام الكلم
الكلم

حرف فعل اسم

جملة فعلية جملة اسمية

شبه جملة

خبر فاعلمبتدأ فعل

ظرف جار و جرور

أمر ماضي مضارع نكرة معرفة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

ملخص للساسيات

أقسام الكلم•
الجملة•
علمات السم•
علمات الفعل•
علمات الحرف•
أقسام السم )النكرة(•
أقسام الكلم )المعرفة(•
صيغ الفعال•
المثنى و الجمع•
المذكر و المؤنث•
السماء الخمسة•
الفعال الخمسة•
ما يدخل على الجملة السمية•
ما يدخل على الجملة الفعلية•
حركات العراب المقدرة•
حركات إعراب السماء•
إعراب السماء•
حركات إعراب الفعال•
بناء الفعال•
السماء المبنية•

التصغير•
النسبة•
المصدر•
المشتقات•
المرفوع من السماء•
المنصوب من السماء•
 جر السم•
التوابع•
السم المجرد و المزيد•
السم باعتبار حرفه الخير•
الفعل الصحيح و المعتل•
الفعل المجرد الثلثي و الرباعي•
الفعل المزيد الثلثي و الرباعي•
تقسيمات أخرى للفعال•
ماهو العراب؟•
الجمل التي لها محل من العراب•
الممنوعة من الصرف•
ا•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أقسام الكلم 

هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن:  السم•
بزمان 

 رجل، بيت، فرس، جبل، شجرة: مثل –

هو ما دل على معنى في نفسه واقترن:  الفعل•
بزمان 

. قام، يقوم، قم: مثل –

هو ما دل على معنى في غيره ولم يقترن:  الحرف•
بزمان 

. هل ، قد ، من: مثل –
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الجملة

سعيد جالس- خرج عمرو : هي اللفظ المركب تركيباً إسنادياً •
يمكن أن تكون مفيدة أو غير:  ل يشترط فيها حصول الفائدة•

.مفيدة، و الجملة المفيدة تسمى كلماً

: أقسام الجملة
:جملة اسمية وجملة فعلية: تنقسم الجملة إلى قسمين •

المبتدأ والخبر:هي المتألفة من جزأين أصليين هما :  الجملة السمية –
العلُم نافعٌ ، إّن علياً مجتهدٌ: مثل  .وهي تبدأ باسم

هي المتألفة من جزأين أصليين هما الفعل والفاعل و:  الجملة الفعلية–
نجح المجتهد ، رسب الكسلن: مثل .هي تبدأ بفعل

 إلىذهبت: أما شبه الجملة فتشمل الجار و المجرور  مثل •
تحتجلس أحمد :  و ظرف الزمان و المكان مثل المدرسة
.الشجرة

 6ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

علمات السم

: للسم خمس علمات •

مجتهدالسناد

مسجدالاللف واللم

محمدبمررت الجر

ٌتبيالتنوين

 زيدياالنداء

مثال:يقبل

 7ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

علمات الفعل

: للفعل خمس علمات •

كل ، اقرأ ، تعلم

ُت ، ضربُتقم

 ْت ، ضربْتقام

 سوفيقوم ، س
يقوم

 يقومقد قام ، قد

مثال

الدللة على المر اذا كان
مشتقا

تختص بالفعل المر

تختص بالفعل الماضيتاء الفاعل

تختص بالفعل الماضيتاء التأنيث الساكنة

تختصان بالمضارع السين  و سوف
فالسين حرف تنفيس
وسوف حرف تسويف

تدخل على الماضيقد
والمضارع وهي حرف

تحقيق 

استعمالها:يقبل
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القائمة  
الرئيسة

السابق

علمات الحرف

فكل كلمة لم تقبل: الحرف ليس له علمة وعلمته عدم قبول العلمة •
:، ومن أمثلته علمات السم ول الفعل فهي حرف

حرف امتناع لمتناعلو

حرف استفهامهل

حرف عطفثم

 حرفا نفي وجزملما ولم

حرف اضراببل

حرف نفي وتكون حرف نهيل

حرف جر ويكون حرف عطفحتى

 9ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

أقسام السم

: ينقسم السم الى قسمين 
 معرفة و نكرة

التالي  10ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

النكرة

رجل ، كتاب ، مسجد: كل اسم لم يوضع لمعين مثل•
 رأيته ، رّبرجلرّب :عليه نحو ( رّب)علمته دخول •

.  قرأت فيهكتاب دخلته ، رّب مسجد
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المعرفة

ملخص للساسيات 

(النكرة)المنادى 
المقصود بالنداء

 ،سائُق ، يا بائُع ، يا رجُليا هو اسم نكرة قبل النداء ، وقد تم تعريفه عن طريق النداء ،

هي ما يدل على شخص – شيء – معين ، بواسطة الشارة الحسية أسماء الشارة
إليه باليد أو غيرها ، إن كان موجودا أو بإشارة معنوية إن كان 

المشار إليه من الشياء المعنوية 

، .  بضاعةهذه
. ظُلٌْم هذا

هي تدل على شخص أو شيء معين ، بواسطة جملة تذكر بعدها السماء الموصولة
تكمل المعنى

للذان سافرت مريُم ، واالتي
شاركا في السباق أخوان ،

. َصبََر َمْنونََجَح 

هي أسماء تُذكر لتدل على اسم ُمسمى معلوم عند السامع ، اختصارا الضمائر
لتكرار ذكر السم

.الخ ...  هو ، أنت ، هي ، هن

السم المعّرف
بالضافة

 هذهبيت خالٍد ، ُزرُت بيُتهذا هو كل اسم نكرة قبل إضافته إلى واحد من المعارف
 الذي تعرفهبيتالبنت ، ُزرُت 

السم المعّرف بـ
التعريف( أل)

المدرسة ، الرجل ، الجبل وغيرها

هو السم الذي يدل على اسم مسمى شخص أو شيء معين فيسمى اسم العلم  
الشخص أو الشيء به ، ومنه أسماء العلم والبلدان والدول والقبائل

والنهار والبحار والجبال وغيرها

َمّي وسعاد وسعد ، سوريا
وأميركا وتميم ودجلة ، وأوراس

.وغيرها

أمثلةتعريفهاانواع المعرفة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

صيغ الفعال

أمثلةعلمتهتعريفهالفعل

ما دل على حدثالماضي
مضى وانقضى

تاء التأنيث الساكنةأن يقبل 
 تاء الفاعلأن يقبل 

 هندْتصل
  أناُتصلي

ما دل على حدثالمر
في الستقبال

يتحجبياء المؤنثة المخاطبةيقبل 

ما دل على حدثالمضارع
يقبل الحال
والستقبال

 السين وسوف ولمأن يقبل 
ما كان أوله أحد الزوائد

النون والهمزة:الربع وهي 
ويجمعها قولك.  والياء والتاء

، وتسمى أحرف(نأيت:)
المضارعة

 لم يجاهدُ، سوفيجاهدُ، س
يجاهدْ

قومتقوم، يقوم، أقوم، ن

 13ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

أنواع المفرد

:جدار وفتاة وأمة مثل المفرد ما دّل على واحد•

هو السم الذي ليس بمثنى ول جمع: المفرد في باب العراب –
زيد، رجل، مسجد: مثل•

هو الذي ليس بجملة ول شبه جملة: المفرد في باب الخبر –
الطفُل جميٌل: مثل•

هو الذي ليس: المفرد في باب ل النافية للجنس وفي باب المنادى –
بمضاف ول شبيها بالمضاف

يا طالباً اجتهد: مثل•
هو الذي ليس بمركب تركيب إسناد ول تركيب: المفرد في باب العلم –

إضافة ول تركيب مزج
أحمد، القمر: مثل•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المثنى و الجمع

نيالمضيُف المسافر نظّم نيابة عن الفتحةيالياءوينصب 

جمع
المذكر
السالم

لفظ دل على أكثر من
اثنين بزيادة واو ونون أو ياء

ونون على مفرده مثل
المسلمون و عائدون:

نورجعَ المسافر نيابة عن الضمةبالواويرفع 

جمع
المؤنث
السالم

لفظ دل على أكثر من
اثنتين بزيادة ألف وتاء على

مسلمات: مفرده مثل
وصالحات وفاطمات

ُتاجتهدْت الطالبابالضمةيرفع 

ِتحدثت هندٌ الطالبابالكسرةوينصب 

دَأنشأْت الحكومُة المساجبالفتحةوينصب 

جمع
التكسير

لفظ دل على أكثر من
اثنين أواثنتين مع تغيّر في

مساجد: بناء مفرده مثل
ومدارس وأقلم وكتب

 بيوُت اللهدُالمساجبالضمةيرفع 

نيكافأ المدرُس الطالب نيابة عن الفتحةبالياءوينصب 

لفظ دل على اثنتين بزيادةالمثنى
ألف ونون أو ياء ونون على

الكتابان و: مفرده مثل
لعبان

ناجاَء الطالب نيابة عن الضمةباللفيرفع 

يصلي المسلمون فيبالكسرةويجر 
دِالمساج

أمثلةعلمة إعرابهتعريفهالفعل

نيذهبُت مع الطالب نيابة عن الكسرةبالياءويجر 

نيرجعُت مع المسافر نيابة عن الكسرةبالياءويجر 

ِترحبْت المعلمُة بالطالبابالكسرةويجر 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المذكر والمؤنث

بقية الشياءِ التي ليس فيها مذكر ومؤنث•
فبعضها يعامل معاملة المذكر الحقيقي في

الضمائر والشارة والموصولت فيقال له
مذكر مجازي

بيت وكتاب وعُْشب وفهْم 

السم الدال على مذكر من أجناس الناس•
والحيوان، مذكر حقيقي

.غلم وثُعْلُبان

التاء)كل اسم فيه إحدى علمات التأْنيث وهي •المؤنث اللفظي
المربوطة واللف المقصورة واللف

ودل على مذكر ويعامل معاملة( الممدودة
المذكر في الضمائر والِشارة وغيرهما

اسم)وبشرى  طلحة وزكرياء
(رجل

الحقيقي

السم الدال على مؤنث من أجناس الناس•
وأَتان بنتوالحيوان، مؤنث حقيقي 

المجازي

وبعضها يعامل معاملة المؤنث في كل ذلك•
دار وصحيفة ووردة ونباهةفيقال له مؤنث مجازي 

المؤنث الخالي من إحدى علمات التأنيث•المؤنث المعنوي
مؤنث معنوي

وشمس ورِْجل سعاد وهند

ينقسم السم باعتبار حرفه
الَخير

أمثلــــــــــــــةتعربفه

 16ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

السماء الخمسة

مما يعرب نيابة عن الحركات العرابية السماء الخمسة•
 :وهي

 ذو- فو - حم - أخ -أب –
أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب باللف نيابة: حكمها •

. عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة
: شروط إعراب هذه السماء بالحروف أربعة شروط هي•

 كريمكأبو:  مثل مضافةأن تكون –
 اك مجتهدأخإن :  مثلمفردةأن تكون –
 ليست منيأخ و يأب، أي إن  ياء المتكلمأن تكون إضافتها إلى غير –

السماء الخمسة
زوال الميم( فم)ويشترط في ( أخّي:غير مصغرة )أن تكون مكبرة –

 ذيكل أن تكون بمعنى صاحب مثل ( ذو) وفي كفول فُّض : منه مثل
.خلق محبوٌب

 17ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

الفعال الخمسة

:هي كل فعل مضارع اتصل به•
 ن ويفعلناتفعل: ألف الثنين مثل–
 تفعلون ويفعلون: أو واو الجماعة مثل–
تفعلين: أو ياء المخاطبة مثل–

 أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها:حكمها •
.

 18ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المتصلة

:تاء الخطاب
ن،تُما، قمت، قمتقم: مثل
 مقام أبيكَتأُقْم

 ياء المتكلم
ي أَكرمنيرب: مثل

 نا
{.نا َسِمعْنا إِنَّناَربَّ: }مثل

: واو الجماعة
ا ضيوفكم الذينوأكرم: مثل

ا من أَجلكموأحبوكم وأُوذ
.اوتُحمد

كاف الخطاب
 وَماَك َربَُّكما وَدَّعَ: }مثل
{ قَلَى

: أَلف التثنية
.ا تُْحمداأَحِسن: مثل

:ياء المخاطبة
.ي تُْحَمديأَحسن: مثل

: نون النسوة
 ضيوفكن الذيننأكرْم: مثل

.ن تُحمدْنأحبوك

هاء الغيبة 
مهم على أعمالهكافأ: مثل

ضمير الرفع و النصب وضمائر النصب و الجر ضمائر الرفع
الجر

 19ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المنفصلة

أنا وأَنتضمائر الرفع وهي 
: وفروعهنوهو

هو، هما، هم، هي، هما،
هَّن، أَنَت، أَنتما، أَنتم، أَنِت،

.أَنتما، أَنتن، أَنا، نحن

المتصلة( إيا)وضمير نصب وهو 
بما يدل على غيبة أو تكلم أَو

{إِيّاَك نَعْبُدُ: }خطاب مثل

ضمير النصبضمائر الرفع

 20ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

ما يدخل على الجملة السمية

  و تسمى الفعال الناقصة الخبر و تنصب المبتدأترفع :  كان و أخواتها

برح، انفك، زال، فتئ،
رام، ونى

 تفيد الستمرار
و يشترط أَن يتقدمها نفي وهي تأتي في

صيغة الماضي و المضارع فقط

 تفتأ، ل غاضباً أَخوك زالما 
 بارح عهدك، أَنا غير ذاكراً

مجاهداً

نفي الحال

تقيد الحدث بحالة مخصوصة 
المصدرية( ما)ويشترط أَن تتقدمها 

الظرفية و هي تأتي في صيغة الماضي
فقط

تفيد التحول

تقيّد الحدث بوقت مخصوص

فائدتـــــــــها

منصرفاً ُتلسليس

نشيطاً ُتدمأَقرأ ما دام

جليداً الماءُ صارصار

كان، أَصبح، أَضحى،
ظل، أَمسى، بات

 نظرذا زيدٌ كان
بارئاً ٌتأَصبح

أمثـــــــــــــــــــــلةالداة

 21التاليملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

ما يدخل على الجملة السمية

( الخبر يجب أن يكون مضارعاً)  الخبر و تنصب المبتدأترفع :  كاد و أخواتها

أَفعال الشروع وهي كل فعل
ل يكتفي بمرفوعه ويكون

بمعنى شرع

أفعال الرجاء

أَفعال المقاربة

فائدتـــــــــها

شرع، أَنشأً، طفق،
قام، هَّب، جعل،

علِق، أَخذ، بدأَ، انبرى
إلخ

يحصد الزراعُ طفق
يعْدون المتسابقون انبرى

أن يشفيك اللُه عسىعسى، حرى، اخلولق
أَن ينفرج الكرُب اخلولق

أَلحقك ُتكدكاد، كرب، أَوشك
يهطل المطُر كرب

أمثـــــــــــــــــــــلةالداة

 22التاليملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

ما يدخل على الجملة السمية

 و تسمى الحروف الناسخةالخبر و ترفع المبتدأتنصب  : إّن و أخواتها

يطوُل الربيعَ ليتالتمنيليت

يرحمنا  أن اللَه لعلالترجي و التوقعلعل

غائٌب علياً لكّنجاَء أحمدُ الستدراكلكَّن

قمٌر الطفَل كأّنالتشبيهكأََّن

ن
ََََّ  نظرذو زيداً إّنالتأكيدإ

أمثـــــــــــــــــــــلةفائدتـــــــــهاالداة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

ما يدخل على الجملة السمية

مفعول أول و مفعول) الخبر و المبتدأتنصب  :ظَّن و أخواتها
(ثاني

واضحًة الحقيقَةرأيت اليقينرأى

صعبا الحق زعم المجرمالرجحانزعم

مجتهداً خالداًحسبُت الرجحانحسب

طويلً الليلوجد خالد اليقينوجد

وسيلة المالاتخذت التحويلصيَّر/ اتخذ 

عالياً البناءجعل المهندس الرجحانجعل

باردة لياليهالشتاء علم محمود اليقينعلم

جديدةً السيارةَظن عمٌر الرجحانظن

أمثـــــــــــــــــــــلةفائدتـــــــــهاالداة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

ما يدخل على الجملة الفعلية

النواصب و الجوازم
ينصب و يجزم الفعل المضارع فقط •

الجزم

النص
ب

تخبرني كيلحرف مصدرية ونصب واستقبالكي

 أُبارْح مكانيلمحرف نفي وجزم وقلبلم

 يحضْر أَخيلماحرف نفي وجزم وقلبلما

 تكذْبليطلب بها الكف عن الفعلل الناهية

يذهْب أَخوكليطلب بها حصول الفعللم المر

حرف جواب وجزاٍء ونصبإِذْن
واستقبال

 إِذن:  فتجيبهسأَبذل لك جهدي
أُكافئَك

أَقرأَ أَن أُريدحرف مصدرية ونصب واستقبالأَْن

أَخوَن لنحرف نفي ونصب واستقباللن

أمثـــــــــــــــــــــلةفائدتـــــــــهاالداة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حركات العراب المقدرة

المضاف
إلى ياء
المتكلم

السم المضاف إلى ياء المتكلم
كتابي و أخي: مثل 

يقدر فيه العراب في حالت
. الرفع والنصب والجر

يرفع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء
المتكلم

 جديدٌيكتاب

ينصب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء
المتكلم

 جديديإن كتاب

أنشأ المهندُسينصب بالفتحة المقدرة على اللف
ىالمستشف

السم الذي آخره ألف لزمةالمقصور
موسى: قبلها فتحة مثل

والمستشفى
يقدر فيه العراب في حالة 

 الرفع والنصب والجر

 حديٌثىالمستشفيرفع بالضمة المقدرة على اللف

َيشاهدُت القاضينصب بالفتحة الظاهرة في آخره

السم المعرب الذي آخره ياءالمنقوص
القاضي: لزمة قبلها كسر مثل

والداعي
يقدر فيه العراب في حالتي
الرفع والجر ويظهر في حالة

. النصب

 بينيحكم القاضيرفع بالضمة المقدرة على الياء 
المحتكمين

ىسألُت عن المستشفيجر بالكسرة المقدرة على اللف

أمثلةعلمة إعرابهتعريفهالفعل

يذهب أحمد إلى القاضيجر بالكسرة المقدرة على الياء

يجر بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل

بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة

يبحثُت في كتاب
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حركات العراب المقدرة

ينصب بالفتحة المقدرة على
اللف والظاهرة في الواو والياء

 البُيىلن يرض
بالظلم 

الفعل
المضارع

المعتل
الخر

كل فعل مضارع آخره
ألف أو واو أو ياء 

يرضى ويسعى: مثل
ويقضي ويرمي ويدعو

ويسمو

يرفع بالضمة المقدرة على اللف
والواو والياء

 المجتهدىيسع
للنجاح

أمثلةعلمة إعرابهتعريفهالفعل

 اللعبمِلم ير. يجزم بحذف اللف والواو والياء
الكرة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حركات إعراب السماء

الياءالياء اللفالمثنى

المقصور و
المضاف إلى ياء

المتكلم

الكسرة المقدرةالفتحة المقدرةالضمة المقدرة

الكسرة المقدرةالفتحة الظاهرةالضمة المقدرةالمنقوص

الممنوع من
الصرف

الفتحةالفتحةالضمة

الياءاللفالواوالسماء الخمسة

الياءالياءالواوجمع مذكر سالم

الكسرةالكسرة الضمةجمع مؤنث سالم

الكسرةالفتحةالضمةجمع التكسير

الكسرةالفتحةالضمةالسم المفرد

الجرالنصبالرفعالسم
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القائمة  
الرئيسة

السابق

إعراب السماء

المسبوق بحرف جرخبر كان وأخواتهاالمبتدأ

المضاف إليهاسم إن وأخواتهاالخبر

المفعول فيه

المنادى

المستثنى

التمييز

الحال

المفعول معهنائب الفاعل

المفعول لجلهالفاعل

المفعول بهخبر إن وأخواتها

المفعول المطلقاسم كان و أخواتها

المجرورالمنصوبةالمرفوعة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حركات إعراب الفعال

المضارع المعتل
الخر  بالواو و

الياء

حذف حرف العلةالفتحة الظاهرةالضمة المقدرة

حذف النون حذف النون ثبوت النونالفعال الخمسة

المضارع المعتل
الخر باللف

حذف حرف العلةالفتحة المقدرةالضمة المقدرة

المضارع الصحيح
الخر

السكونالفتحةالضمة

الجزمالنصبالرفعالفعل
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القائمة  
الرئيسة

السابق

بناء الفعال

حذف النونحذف حرف العلةالسكونالمر

مضارعه من الفعالمضارعه معتل الخرمضارعه صحيح الخرالفعل
الخمسة

الكسر

اتصلت به ياء
المخاطبة

الضمالسكونالفتحالماضي

اتصلت به تاءعموماًالفعل
المخاطب و

الفاعل ونون
( نا)النسوة و

اتصلت به واو
الجماعة

..الحروف دائماً مبنيةالحروف دائماً مبنية: : ملحظةملحظة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

السماء المبنية

ملخص للساسيات 

ما يُبنى على

الَضّمِ
الظروُف الُمبَْهَمُة المقطوعُة

عْن الضافِة لفظاً
أتعتذُر عن الحضوِر بسبِب سفِر أخيَك ؟ أَْعِرُفَك ِمْن: مثل 
بَْعدُ وِمْن َقبُْل

المنادي الَعلَُم – غيُر المضاِف
. ، والنّكَِرةُ المقصودةُ

. ، مرحباً وائُليا 
. ، أنزلني – من فضلك – هنا سائُقيا 

ما يُبنى على
الكسِر

وما( ِفعاِل)الواردةُ على وزن 
ويه)ختم بـ 

من( ويه)ما ُختَِم بـ .  َحذامِ وَقطامِ: أعلمِ الناِث مثل 
. ِسيْبََويِْه ، وَحالَويِْة وغيِرها : السماِء مثل 

اسم ل النافيِة للجنس ، إذا
كان مفرداً ، وغيَر مضاٍف

.  في الساحِةطالَِبل 

يبنى الجزءُ الوُل فقط ،
ويُعرُب الخُر إعراَب الممنوِع

من الصرِف

بَْعلَبََّكُزرُت آثاَر 

ومن العداِد من أحدَ َعَشَر إلى تسعَة َعَشَر باستثناِء اثني
إحدى ديناراً ، أحدَ َعَشَرَصَرْفُت . َعَشَر واثنتي َعْشَرةَ 

 ديناراً ، اشتريُتثلثَة َعَشَرثمُن متر الُّرخامِ .  ليرةً َعْشَرةَ
 ديناراًبِِستََة َعَشَرالِمْعطََف 

تفرقوا: ومثل . بَيَْت بَيَْتهو جاري : وِمْن الحواِل مثل 
َشذََر َمذََر

ما يُبنى على
الفتِح

كُّل ما ُركَِّب منها تركيباً
َمْزجياً َصيّرهما كالكلمِة

الواحدِة ِمْن الظروِف
. والحواِل والعداِد 

يُوصي: فمثالُه من الظروِف الزمانيِة والمكانيِة ، مثل 
، وقَف ُمَقِدُّم. صباَح مساءَالطباءُ أْن يُنَظََّف الَفُم 

. بَيَْن بَيَْنالبرنامِج 

أمثلةاالسماء المبنية
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الَسماءُ غير المنونة 
الممنوعة من الصرف) )

السمالسم
((من حيث التنوينمن حيث التنوين((

أسماء غير منونة أسماء غير منونة 
(الممنوع من الصرفالممنوع من الصرف((

أسماء منونةأسماء منونة
رأَيت طائراً – - هذا طائٌر 

نظرت إِلى طائرٍ

ما كان علىما كان على
صيغة منتهى الجموعصيغة منتهى الجموع

مساجد، مصابيح
ما ختم بأَلف تأْنيثما ختم بأَلف تأْنيثصفاتصفاتأعلمأعلم

إذا كانت مؤنثة الَصلإذا كانت مؤنثة الَصل
طلحةطلحة- - سعاد سعاد 

إذا كانت أعجميةإذا كانت أعجمية
إِبراهيُم

مع التركيب المزجيمع التركيب المزجي
بعلبكبعلبك- - حضرموت حضرموت 

مع زيادة الَلف والنونمع زيادة الَلف والنون
عدنانعدنان- - عثمان عثمان 

علة نظريةعلة نظرية- - العدل العدل 
زحل- دلف 

على وزن خاص بالفعلعلى وزن خاص بالفعل
أَو يغلب فيهأَو يغلب فيه  

يغلبيغلب- - أحمد أحمد 

أفعل فعلءأفعل فعلء
حمراءحمراء- - أحمر أحمر 

فَعْلن فَعْلىفَعْلن فَعْلى
عطشانعطشان

فُعَل أَو فُعال أَو َمفْعَلفُعَل أَو فُعال أَو َمفْعَل
ثُلَث- َمثْنى - أَُخُر 

آخره أَلفآخره أَلف
تأْنيث مقصورةتأْنيث مقصورة  

ذكرىذكرى

آخره أَلف آخره أَلف 
تأْنيث ممدودةتأْنيث ممدودة

صحراءصحراء
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التصغير

أَو( ُفَعيِْعل)أًو ( ُفَعيْل)السم المحّول إلى صيغة •
.يقال له السم المصغر( ُفَعيْعيل)

:يصغر السم لحد الَغراض التية: أغراض التصغير•
(لَُقيْمة)و( كُتَيِّب)و( كُلَيْب)الدللة على صغر حجمه مثل –
(.لَُقيْمات)و( دَُريْهمات)و( وُريْقات)الدللة على تقليل عدده مثل –
، أو قرب مكانه(العشاء قُبَيْل سافر)الدللة على قرب زمانه مثل –

(.الرف دُوَيْن الحقيبة)مثل 
 الشويعر؟هذا أَأَلهاك: الدللة على التحقير–
.أَذهلتهم دُوَيْهية أَصابتهم: للدللة على التعظيم–
.كالغُزيّل ُجوَيْرية في دارك: الدللة على التحبيب مثل–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

النسبة

ياء( دمشق)إذا أَلحقَت بآخر اسم ما مثل •
مشددة للدللة على نسبة شيٍء إليه فقد

هذا نسٌج: ) فتقولصيرته اسماً منسوباً
، وإضافتك الياءَ المشددة إِليه مع كسر(دمشقٌّي

وينتقل العراب من حرفه الخير. آخره هو النسبة
.إلى الياء المشددة

 35ملخص للساسيات 



القائمة  
الرئيسة

السابق

المصدر واسم المصدر

وتجِردُّهُ عن. ما دَّل على الَحدَث  مجرداً من الزمان : المصدُر •
الزمان  يميزهُ من الفعل  الذي يدُّل على الَحدَِث مرتبطاً

كانت كلمة, نََصَر اللُه العراقيين على أعدائِهِم نَْصراً: فإذا قلنا .   بالزمان
وكانت,فِعلً لنها دَلَّت على الَحدَِث المقتَرِن  بالزمن الماضي "  نََصَر " ُ 

مصدراً لنها دَلَّْت على فِعِْل النَّصرِ من غير  اقتران  بزمن " نصراً  " كلمة 

. 

مصدر الفعل ما تضمن أَحرفه لفظاً أَو تقديراً، دالً على الحدث مجرداً من•
.علِم علْماً وناضل نضالً وعلَّم تعليماً واستغفر استغفاراً: الزمن مثل

:وإليك أَوزان •
مصادر الَفعال الثلثية –
مصادر الَفعال الرباعية –
مصادر الَفعال الخماسية –
مصادر الَفعال السداسية.–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المشتقات

التالي

اسم
التفضيل

للدللة على أَن شيئين اشتركا في صفة( أَفعل)يصاغ على وزن •
وزاد أَحدهما فيها على الخر

 منكأَذكىكلكما ذكي لكن جارك •
.أَعلمو

يصاغ من الَفعال الثلثية المتعدية أَوزان ثلثة للدللة على آلة•اسم اللة
( ِمْفَعل وِمْفعال وِمْفعلة)الفعل، وهي 

( َفعول( )فاعول( )ِفعال:) كاسم الفاعل ومبالغتهصيغة  •
سمعت بعض أسماء اللة بضم الول والثالث•

.ِمخَرز وِمبَرد ومفتاح وِمطرقة•
صَّقالة وجَّرافة وسَّحاب ،( فرام) كابِح•

َقدوم  ساطور، ،ِضماد، وِحزام
الُمنُْخل والـُمدُق والـُمكُْحلة•

اسم الزمان
اسم المكان

(َمْفَعل)المفتوح أَو المضموم العين في المضارع على وزن •
(مْفِعل)إِذا كان مكسور العين فالوزن  •
مهما تكن حركة عينه( مفَعل)إِذا كان الفعل ناقصاً كان على •
(مفِعل)إِذا كان الفعل مثالً صحيح اللم على  •

مكْتب، مدخل، مجال، منظر •
. منِزل، مهبِط، مطير، مبيع•
.مسعى، َمْوقى، مرمى•
.موِضع، موقع•

الصفة
المشبهة

إِذا دل على فرح أَو حزن( َفِعل)وزن •
.فيما دل على عيب أَو حسن في خلقته أَو على لون( أَفعل)وزن •

(ُفْعل)والجمع (:. فعلءً)ومؤنث هذه الصيغة 
(َفْعلى)والمؤنث : فيما دل على خلّو أَو امتلٍء( َفْعلن)وزن •

.وطربة طَِرب، وضجرة َضِجر•
أَصلع، أَحور، أَخضر، عرجاءُ،، أَعرج•

صلعاءُ، حوراءُ، خضراءُ، ُعْرج، ُصلع،
. ُحور، ُخْضر

.عطشان، وشبعان، عطشى، َشبْعى•

اسم
المفعول

(:مفعول)وزن •
يصاغ من غير الثلثي على وزن المضارع المجهول بإِبدال حرف•

المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الخر

مضروب، ممدوح•

ُمكَْرم•

اسم
الفاعل

فاعلوزن •
يكون من غير الثلثي على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف•

المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره

الدللة على المبالغة ُحّول اسم الفاعل إلى إحدى الصيغ•
فَّعال، ِمْفعال ، َفُعول ،َفعيل ،َفِعل:التية

ناصر، قائل، •

ُمكِْرم، ُمْستغِفر•

غفور، رحيم ،. ِمْقوال. غَّفار ضّراب•
.حِذر

أمثلةالوزن
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المرفوع من السماء

نائب
الفاعل

اسم مرفوع يقع بعد فعل مجهول
، أو يقع بعد( مبني للمجهول)فاعله 

شبه فعل ، وشبه الفعل في هذا
المقام هو اسم المفعول ، والسم

.المنسوب 

، أَحمصٌيثوبُه، أَخوك ممَّزقٌ المجرمعوقب 
كجاُر

المخلُصيَُقدَُّر 

 أناما يُستثنى إل 

أن تنتبهوايَُفَّضل 

  الخميسيوماحتُفل 
المبتدأ ل يكون إل كلمة واحدة – ليسالمبتدأ

جملة ول شبه جملة ـ ويكون مرفوعا
. أو في محل رفع 

 جادةٌ   ،أنِت موافقان ، هما غزيٌر  ،  المطُر
 مرهقوننحُن

يكون الخبر اسما مفردا مرفوعا  الخبر

يكون اسما مفردا مجرورا بالباء
الزائدة 

ويكون الخبر جملة فعلية

ويكون الخبر شبه جملة 

قد يكون للمبتدأ الواحد أكثر من خبر 

نافٌع العلُم 

بحاضٍرما سعيدٌ 

 يقف على الشارةالسائق 

 فوقَ الطاولِةالهاتُِف 

شاعُر كاتٌب مفكٌرالعقاد 

كل اسم دَّل على من فَعل الفعَل أَوالفاعل
اتصف به وُسبق بفعل مبني للمعلوم

أَو شبهه

هداُر، جاري حسنٌة الطفُل، نام الطالبُةقرأت 

الشمُسطَلََعْت 

االطائرتان هبطت

أمثلةتعريفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المنصوب من السماء

اسم يذكر بعد أَداة استثناء مخالفاً ما قبلها فيالمستثنى
، الحكم

خالداً إل التجارربح 

وصف منصوب يبين هيئة ما قبله من فاعل أوالحال
أو من غيرهما عند وقوع, مفعول به أو منهما معا 

. الفعل 

متللئًةأبصرت النجوَم 
 باسميَناستقبل الرجُل وزوجتُه ضيوَفُهْم 

مثلجاًيُشرُب الماءُ 

اسم نكرة منصوب ، يوضح المقصود من اسمالتمييز
سبقه ، والذي كان يحتمل المقصود به عدة وجوه ،

،لو أنه لم يحدد بالتمييز

عندي ثلثون: تمييز الذات أَو التمييز الملفوظ
 كتاباً

أَنا بها قريٌر: تمييز النسبة أَو التمييز الملحوظ 
عيناً

عبد الله أيا، خالد يااسم يذكر بعد أداة نداء استدعاءً لمدلولهالمنادى

 القاضيأَماَم الخميس يوَمحضرت اسم منصوب يبين زمن الفعل أَو مكانه المفعول فيه

َمْسبُوَقٍة( َمع ) بَِمْعنَى (واو ) اسٌم فضلة يَِجيءُ بَْعدَ المفعول معه
بُِجْملٍَة ِفيها ِفْعٌل ، أَْو ما يُْشبُِه الِفْعَل ، 

كيف-  الشمس طلوَعحضرُت و-  الشاطئسرت و
 من ثريدقصعًةأنت و

لَِحدٍث( سبباً ) يُذْكَُر علًَّة , مصدٌر قلبٌّي منصوٌب المفعول لجله
والفاِعِل شاَركَُه في الزماِن

 في الرضا   رغبًةُزرُت الوالدةَ 

 الّزلَِل   خشيَةأَتََحَّفُظ في كلمي 

اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعلالمفعول به
 إثباتاً أو نفياً ،

الحليَبما َشِرَب الطفُل . الحليَبَشِرَب الطفُل 

المفعول
المطلق

ُهَو َمْصدٌَر يُذْكَُر بِْعدَ ِفْعِل َصِريٍح من لَْفظِِه ِمْن أَْجِل
تَْوكِيِد َمْعنَاهُ أو بِيَاِن َعدَدِه ، أَْو بَيَاِن نَْوِعِه ، أَْو بَدَلُ

 .من إَِعادَِة ِذكِْر الِفْعِل

.      ِعتَابَاُعاتَبَتُُه : تَْوكِيِد َمْعنَاهُ 

 ثَلَثدَاَر اللِعُب َحْوَل الَملَْعِب : بِيَاِن َعدَدِه 
.      دَْوَراٍت

.       الواثَِق من نَْفِسِهَحِديَثتََحدَّثُْت : بَيَاِن نَْوِعِه 

 في َمَجاِل الِّشدَِةَصبَْراً:  بَدَلُ من إَِعادَِة ِذكِْر الِفْعِل

أمثلةتعريفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

جر السم

الجر
بالضافة

الِضافة نسبة بين
اسمين ليتعرف أولهما
بالثاني إن كان الثاني
معرفة، أو يتخصص به

إن كان نكرة

حبر وقلم سعيد كتابأَحضْر 

هابناؤو والدار مهندساحضر 

 سافرالرجلين كل

 بِما لَدَيِْهْمِحْزٍب كُُّل}
{. َفِرُحوَن

الجر
بالحروف

حروف الجر سبعة عشر
الباء، من، إلى،: حرفاً

عن، على، في، الكاف،
اللم، ُرّب، حتى، ُمذْ،
منذ، واو القسم، تاء

القسم، خل، عدا،
.حاشا

يدكبأمسكت 

 ماكََواذْكُُروهُ : }قوله تعالى
{.َهداكُْم

هاعن راغباً  بيروتعنسرت 

الحديث من إلّيالقراءة أحب 

 رامغير من  رميةرب

 الصباححتىسهرت 

أمثلةتعريفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التوابع

تابع يذكر بعد معرفٍة لتوضيحها، أَوالنعت
وبه يحصل بعد نكرة لتخصيصها

التمييز بين المشتركين في السم

ماهٍر، مررت بنجاٍر الشاعُرحضر خالدٌ 

 وهؤلِءالناجحينرأَيت الرفيقين : نعت حقيقي
، ناجحونرفقاءُ 

 معاملتُه،حسنٍةمثل مررت بنجاٍر : نعت سببي
 قصائدُهم، رنانٍةوبشعراءَ 

أَن يتوسط بين التابع والمتبوعالعطف
أَحد أَحرف العطف فيسري إِلى

التابع إِعراب المتبوع رفعاً أَو نصباً
أَو جراً أَو جزماً و أحرف العطف

(ثم)و( الفاءُ)و( الواو)تسعة وهي 
(ل)و( بل(. )أَم)و( أَو)و( حتى)و
 (.لكن)و

 الَطفاُل، أَودُّ أَن تقرأَثمالطالباُت فقرأَ الطلُب 
.النجاِر فتكتَب، مررت بالحداِدو

لم يسافر الطلُب.  خادُمهمبلما سافر جيرانك 
 سليٌمل وكيلُهم، نجح محمودٌ لكْن

تابع مقصود بالحكم يمَّهد له بذكرالبدل
المتبوع قبله

 خالدضيُفك اليوم جاُرك :  مثلبدل مطابق
 أكثَرهاقرأْت الصحيفَة :  مثلبدل بعض من كل

 وهو أَن يكون المبدل منه مشتملًبدل اشتمال
.فهُمهأَعجبني أَخوك : على البدل مثل

تابع يؤتى به تثبيتاً لمتبوعه ولرفعالتوكيد
احتمال السهو أَو المجاز في

الكلم، ويكون بتكرار اللفظ نفسه
سواءٌ أَكان اسماً أَم فعلً أم حرفاً

أم شبه جملة أم جملة

  غادَرذهب. الَميرزارني الَمير : توكيد لفظي
أَخوك

ه، وقرأَت خطنفَسقابلت الحاكَم : توكيد معنوي
هم، خاطبتجميَعه، وزرت أَصحابي عيِنالُستاذ 
هما، وسمعتكل، قبل الخصمان عامًةزواري 

.هماكلتيالخطبتين 

أمثلةتعريفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

السم المجرد و المزيد

التالي

الثاني يكون بإضافة أَحد أَحرف
الزيادة العشرة المجموعة في

سأَلتمونيها)قولك 

تكريم، اجتماع، مستنكف،
إلخ أُصول هذه... متدحرج
كرم، جمع، نكف،: الكلمات

دحرج

السم المزيد هو
ما أُضيف إلى

أُصوله حرف أَو
أكثر

الَول يكون بتكرار حرف من
حروفه الصلية

ُسلَّم، جلْباب، ُقْعدُد، صمْحمح،
سلم،: وأُصول هذه الكلمات)

جلب، قعد، صمح

سَفْرَجل، ُقذَْعِمل، َجْحَمرِش،المجرد الخماسي و أَوزانه أربعة
.ِجْردَْحل

َجْعَفر، بُْرقع، ِقرِمز، طُْحلَب،المجرد الرباعي أَوزانه ستة
.ِدْرَهم، ِقَمطْر

السم المجرد هو
الخالي من حرف
زائد على أُصوله

ظَبْي، َحَمل، َرُجل، كتِف، قفل،المجرد الثلثي وله عشرة أوزان 
ُزَحل، ُعنق، ِحْصن، ِعنب، إِبل

أمثلــــــــــــــةالتركيبالسم من حيث تركيبه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

تقسيم السم باعتبار حرفه الَخير

التالي

هو كل اسم معربالصحيح غير الممدود
آخره حرف صحيح

،جدار وجمل واستحضار
.وظَبْي، ودلْو

كل اسم معرب منتهٍالمقصور
بأَلف لزمة

ى والمستشفىالفت

كل اسم معرب آخرهالمنقوص
 لزمة مكسور ماياءٌ

قبلها

ي والمحاميالقاض

هو كل اسم معربالصحيح الممدود
همزة بعد ألفآخره 
زائدة

اء وبناءحسن

ينقسم السم باعتبار
حرفه الَخير

أمثلــــــــــــــةتعربفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الفعل الصحيح و المعتل

اعتل: الجوف الواوي أو اليائي
ثانيه

ع يبيعال يقول ، باق

ى ، رماغزاعتل ثالثه :الناقص

اعتّل أوله :اللفيف المفروق
وثالثه

ىفو

ما كاَن أحدُ حروِفِه:  المضاَعُف
.الصليِة مكرراً

 َعدَّ وَشدَّ: مضاعٌف ثلثٌّي ، مثل 
:، ومضاَعٌف رباعٌّي ، مثل 

. َزلََزَل وَعْسَس

ما كاَن أحدُ حروِفِه:  المهموُز
سواءٌ أوقعْت في أَولِِه أم: همزةً 

. في َوَسطِه أم في آخرِه 

. أْمَسَك وَرأََب ، وَملَ

الفعُل
المعتُّل

ما كاَن أَحدُ
حروِفه الصلية

حرَف ِعلٍّة

نعيعد ، واعتل الحرف الول: المثال

اعتل ثانيه :اللفيف المقرون
وثالثه

ما لم يَكُْن أحدُ حروِفِه:  الّسالُم
حرَف ِعلٍّة ، ول همزة ول ُمَضّعفاً –

بمعنى أن يكوَن في- ُمكّرراً 
الفعل حرفان أصليان من نوٍع

. واحٍد

أنواعه

وىط

الفعُل
الصحيُح

ما كانت حروُفُه
الصلّيُة حروفاً

صحيحًة

.دََرَس وَسَحَب وبَلََغ 

أمثلةتعريفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الفعل المجرد الثلثي و الرباعي

المجرد
الثلثي

الفعُل َحَسَب أصلِِه الذي ُوِضَع
عليه ، إّما أْن يكوَن ثُلثَّي

الحروِف ، وهو ما كانت حروُفُه
ول اعتبار لما يُزادُ. الصليُة ثلثًة 

على هذه الحروِف الصليِة

وهو ما كانت حروُف ماضيه ثلثًة
:فقط ، دوَن زيادٍة عليها ، مثل 

َسبََق وَقَرأَ وَفِرَح

فتح ضم ، : الباب الول

َفَعل يَْفُعلوزنه  

كتب يكتب

فتح كسر ، : الباب الثاني

َفَعل يَْفِعلوزنه  

كسر يكسر

فتحتان ، : الباب الثالث

فَعل يَْفَعلوزنه  

منع يمنع

كسرتان ، : الباب السادس

فِعل يْفِعلوزنه  

حِسب يحِسب

ضٌّم ضم ، : الباب الخامس

َفُعل يْفُعلوزنه  

حُسن يحُسن

المجرد
الرباعي

وهو ما كانت حروُفُه الصليُة
أربعًة ، ول ِعبَْرةً بما يُزاد عليها ،

وهو ما كانت حروُف ماضيه  
أربعًة أصليًة فقط ، دوَن زيادٍة

عليها

دَْحَرَج ويُدَْحِرُجَفْعلَل يَُفْعلِل :وله وزن واحد

كسر فتح ، : الباب الرابع

َفِعل يفَعلوزنه  

أنواعه

شِرب يشَرب

أمثلةتعريفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الفعل المزيد الثلثي و الرباعي

التالي

مثالالوزنمثالالوزنمثالالوزنمثالالوزن

افعاَّل

اْفَعَّول

اْفَعْوَعَل

استفعل

الثلثي المزيد
بثلثة أحرف

 اخضاَّر
الشجر

 اجلَّوذ
 (أَسرع)

 اعلَّوط
(ركب البعيَر)

،اعشوشب
اخَشْوشن

 استغفر
استنوق

اْفَعلََّل

اْفَعنْلََل

الرباعي المزيد
بحرفين

تفاعل

تفَّعَل

اْفَعَّل

اْفتََعل

انَْفَعل

الثلثي المزيد
بحرفين

فاعل

َفَّعل

أَْفَعَل

الثلثي المزيد بحرف

 تحاكم
تمارض

تعلَّم
تحلَّم

حاور
ضاعف

اخضَّر
َاْعُوّر

 َمَّزق
كَّسر

اجتمع
اختصم

 اطمأََّن
اشمأََّز

انشق أَنزَل
انزعج

 احرنجمت
اجتمعت،)

(.ازدحمت
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القائمة  
الرئيسة

السابق

تقسيمات أخرى للفعال

أَخوكسافر التي تتم الفائدة بها وبمرفوعهاالفعل التام 

ل تتم الفائدة بها وبمرفوعها كما تتمالفعل الناقص
بغيرها وبمرفوعه، بل تحتاج مع مرفوعها

، هذا نقصها عن الَفعالإلى منصوب
وتدخل الَفعال الناقصة على جملةالتامة 

اسمية لتقيد إِسنادها بوقت مخصوص أَو
حالة مخصوصة،

بارداًالجو كان 
جليداً الماءُصار 
نشيطاً ُت ما دمأَقرأ

عهدك ذاكراًل تفتأ 
 غداً بقادمين الطلبليس 

إِذا جاوز أَثره الفاعل إِلى مفعول واحد أَوالفعل المتعدي
مفعولين أو ثلث مفعولت

كتاباً، أَخوك اشترى
 المجدَّ جائزةت أَعطي
.جندَه المعركَة قريبة القائد أَعلم

 الَميرمشى الراكب ونزل الطفل، ونامإِذا اقتصر أَثر الفعل على فاعلهالفعل اللزم

إذا لم يكن الفاعل مذكوراً وسميالفعل المجهول
نائب فاعلالمرفوع بعده 

الدرُس، وسيُقرأُ الدرُس ُقِرئ

 الدرَس، ويقرؤه رفيقه غداًسليُم قرأَفاعل الفعلإذا ذكر في الجملة الفعل المعلوم

أسلوب يقوي الكلم في نفس سامعه تأكيد الفعل
التكرار ، القسم ، إضافة أدوات التوكيد

في( إن وأّن، ولكن ولم البتداء)مثل 
في( قد واللم ونوني التوكيد)السماء و

الفعال

ْن يا سليم درسك ثم الَعبََّناقرأَ

أمثلةتعريفه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

العراب

هو تغيّر أواخر الكلم لختلف العوامل الداخلة عليها•
. لفظاً أو تقديراً

: ويكون العراب مقدراً في مواضع منها•
. السم المنقوص–
. السم المقصور–
. المضاف الى ياء المتكلم–
. الفعل المضارع المعتل الخر–

. الجزم-الجر - النصب -الرفع : أنواع العراب•
. الرفع والنصب والجزم ول جر فيها: للفعال من ذلك–
. الرفع والنصب والجر ول جزم فيها: للسماء من ذلك–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الجمل التي لها محل من العراب

: الجمل التي لها محل من العراب سبع 
:الواقعة خبراً، وموضعها : إحداها •

أبوهإّن زيداً )، و (قاَم أبوهزيدٌ : )، نحو (إَّن)رفع في بابي المبتدأ و –
، (قائٌم

كاد زيد)، (أبوه قائمكان زيد : )، نحو (كان وكاد)نصب في بابي –
(. يفعل

:الواقعة حالً، والواقعة مفعولً، ومحلهما: الثانية والثالثة •
(. عمُرو منطلقٌ: قال زيد )، (زيدًا يضحكرأيُت : )النصب، نحو  –

الواقعة جوابا لشرط جازم، إذا كانت مقرونة: الخامسة •
:بالفاء، أو بإذا الفجائية

فسوف تنجحإن ذاكرت –

التابعة لمفرد أو لجملة لها محل من: السادسة والسابعة •
العراب
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القائمة  
الرئيسة

السابق

ما دل على مسمى معين 

التالي

السم
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المعرفة و النكرة

السم من حيث تحديد شخصه نوعان•
:معرفة ونكرة

ما دل على مسمى محدد يحدد:  المعرفة–
. هوية شخص أو غيره 

سعيد وبيروت وأنت: مثل 
ما دل على مسمى شائع – بحيث:  النكرة–

 يصلح ليدل على كل أنواع الجنس أو النوع
.

 وغيرها ولد ، بيت ، مدينة ، نهر: مثل 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

النكرة

السم
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القائمة  
الرئيسة

السابق

النكرة- السم 

ما لم يدّل على معيّن من أفراد جنسه فهو نكرة•
(ال)سواء قبل ( وشقيق، وأمير، وبلد، رجل: )مثل

،ذو: )التعريف كالسماء السابقة، أم لم يقبلها مثل
(.وما الشرطية
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المعرفة

السم
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المعرفة- السم 

كل اسم دل على معيّن من أفراد جنسه فهو معرفة•
.شقيقي، والمير، وهذا، وبيروت، وخالدو ،أنت: مثل

الضمير، والعلم، واسم الشارة،: المعارف سبعة•
، والمضاف إلى(ال)والسم الموصول، والمعّرف بـ

.معرفة، والنكرة المقصودة بالنداء
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المعرفة

السم

الضمائر
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المعرفة

:هي " سبعة"تُحصر أسماء المعرفة بأنواع 
وهو السم الذي يدل على اسم مسمى شخص أو شيء معين فيسمى  :اسم العلم  –

الشخص أو الشيء به ، ومنه أسماء العلم والبلدان والدول والقبائل والنهار والبحار 
.َمّي وسعاد وسعد ، سوريا وأميركا وتميم ودجلة ، وأوراس وغيرها: والجبال وغيرها ، مثل 

.المدرسة ، الرجل ، الجبل وغيرها :  ، مثل التعريف( أل)السم المعّرف بـ –

 ، وهو كل اسم نكرة قبل إضافته إلى واحد من المعارف ، السم المعّرف بالضافة–
 الذي تعرفه ، بيت هذه البنت ، ُزرُت بيت خالٍد ، ُزرُت بيُتهذا هذا بيتي ، : مثل 
كانت نكرة قبل إضافتها ، وبعد الضافة صار معروفا صاحبه فاكتسب( بيت)فكلمة .   الرجلبيتُزرُت 

.التعريف منه 

وهي أسماء تُذكر لتدل على اسم ُمسمى معلوم عند السامع ، اختصارا :  الضمائر–
.الخ ...  هو ، أنت ، هي ، هن: لتكرار ذكر السم ، مثل 

وهي تدل على شخص أو شيء معين ، بواسطة جملة تذكر بعدها :  السماء الموصولة–
. َصبََر َمْنشاركا في السباق أخوان ، ونََجَح للذان  سافرت مريُم ، واالتي: تكمل المعنى ، مثل 

وهي ما يدل على شخص – شيء – معين ، بواسطة الشارة الحسية  : أسماء الشارة–
أو بإشارة معنوية إن كان .   بضاعةهذه: إليه باليد أو غيرها ، إن كان موجودا ، مثل 

. ظُلٌْم هذامثل المشار إليه من الشياء المعنوية ، 

 ، وهو اسم نكرة قبل النداء ، وقد تم تعريفه عن طريق النداء ،المنادى المقصود بالنداء–
 إن كنت تقصد رجل بذاته أو بائعا معينًا يمر أمامك ،  ،سائُق ، يا بائُع ، يا رجُليا : مثل 

 ، فالسمان معرفتانيا سعيدٌ ، ويا خليُلأما إذا كان المنادى معرفة مثل .  أو سائقا واقفا في مكان ما 
وهما ليسا من باب النكرة المقصودة بل من باب أسماء العلم – الشخاص . من غير واسطة النداء 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر

ألفاظ تُستعمل في الحديث لتدل على أشخاص: مفهومها •
.  معروفين ، بدلً من ذكر أسمائهم

الضمائر من حيث دللتها على الشخاص والشياء تُقسم إلى•
:ثلثة أقسام 

وتسمى ضمائر, الضمائر التي تدل على الشخص المتكلم -أ–
 نَحتِْرُمنَْحُن أقوُم لعملي و أنا:  المتكلم أو المتكلمين   مثل   

الغرباءُ 

الضمائر التي تدل على الشخص الذي تُكَِلّمُه ، أو نتحدُث إليه ،: ب –
.  ُمهذٌَّب أنَت:  مثل      . وتُسمى ضمائَر المخاطب .  أو نُخاطُبُُه 

 أنْتَُّن.  كرماءُ أنتم.  رائعتان أنتما.   رائعٌة أنِت.   صادقان أنتما
.  إياِكما أكرمُت إل .  كريماٌت  

الضمائر التي تدل على الشخص الذي نتحدث عنه ، فهو غير: ج –
موجود أما منا ، أي هو غائب عنا في لحظة الحديث ، لذا تسمى

 إخوةٌهم أخوان ، هما.   يَْعَمُل سائقاً هو:  مثل   .  ضمائر الغائب 
 غائباٌت هن مشغولتان ،  هماهي متفوقٌة ، 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

 الضمـــــــائر
أنواعها من حيث انفصالها واتصالها 

واستتارها
تقسم الضمائر من حيث وجودها وحدها – منفصلة – في•

استتارها- الكلم أو اتصالها بغيرها من اللفاظ ، أو اختفاؤها 
: – إلى ثلثة أنواع أيضاً 

أنا نحن ، أنتما: الضمائر المنفصلة : النوع الول من الضمائر •
,إياي .  أنتم ، أنِت أنتما ، أنتن ، هو هما هم ، هي هما هن 

,إياها , إياكن , إياكما , إياِك , إياكم , إياكما , إياك , إيانا 
 .إياهن  , إياهم , إياهما 

تاء الخطاب،: الضمائر المتصلة : النوع الثاني من الضمائر •
واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة، أَلف التثنية، ياء

المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغيبة، نا المتكلمين
الضمائر المستترة: النوع الثالث من الضمائر •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

 الضمـــــــائر
أنواعها من حيث انفصالها واتصالها 

واستتارها
تقسم الضمائر من حيث وجودها وحدها – منفصلة – في الكلم أو اتصالها•

: استتارها – إلى ثلثة أنواع أيضاً - بغيرها من اللفاظ ، أو اختفاؤها 

 الضمائر المنفصلة: النوع الول من الضمائر هو 

وهي الضمائر التي تُذكر منفصلًة عن غيرها في الكتابة ، فل تتصل عند•
: وهي فئتان , الكتابة بغيرها من الكلمات 

أنا نحن ، أنتما أنتم ، أنِت أنتما ، أنتن ، هو هما: وهي تضم الضمائر : الفئة الولى –
وتسمى ضمائر الرفع المنفصلة.  هم ، هي هما هن 

نلحظ أن الضمائر المنفصلة مبنية – أي إن حركة آخرها ثابته ل: محلها من العراب –
وأن الضمائر المبنية لها موقع من. تتغير – كما تتغير حركة أواخر الكلمات المعربة 

 مثل الكلمات غير المبنية, العراب

إياك, إيانا , إياي وتسمى ضمائر النصب وهي : الفئة الثانية من الضمائر المنفصلة –
 .إياهن   , إياهم , إياهما , إياها , إياكن , إياكما , إياِك , إياكم , إياكما , 

نلحظ أن الضمائر المنفصلة قد يُقصد بها الدللة على المتكلم ، المتكلمين الثنين ، أو•
وقد يقصد بها الدللة على المخاطب أو المخاطبين الثنين ، أو.  المتكلمين الجماعة 

وقد.  جماعة المخاطبين  وكذلك المر بالنسبة للمخاطبة المؤنثة والثنين والجماعة 
نقصد بها الدللة على  الغائب ، وعلى الثنين الغائبين وعلى جماعة الغائبين وكذلك

 المر بالنسبة للغائبة ، والثنين الغائبتين ، والغائبات

60 



القائمة  
الرئيسة

السابق

التصال والنفصال- الضمائر 

إذا اجتمع ضميران قدم الَعرف منهما، وأَعرف الضمائر ضمير المتكلم•
فضمير المخاطب فضمير الغائب، وضمير الرفع مقدم على ضمير النصب

.الكتاب أَعطيتكه: إذا اجتمعا مثل
أَو وقع{ إِيّاَك نَعْبُدُ: }وينفصل الضمير المتصل إذا تقدم على عامله مثل•

أَو كان( إنما يحميك أَنا(: )إنما)، أَو حصر ب{أَلّ تَعْبُدُوا إِلّ إِيّاهُ: }بعد إِل
، أَو اتحدا ولم يختلف لفظاهما(سلمه إياك)الضمير الثاني أَعرف مثل 

أَو( ملكتك نفسك وملكته نفسه)، بمعنى ملكتك إياك، وملكته إياه: مثل
إِياك: )، أَو حذف عامله(أَكرمت خالداً وإِياك: )عطف على ما قبله مثل

(. والغش
يجوز التصال والنفصال في الضمير الثاني إذا وقع خبر كان أَو ثاني•

= الناجح حسبتُكه، كنت إياه=  الصديقُ كنتَه: )مفعولي ظن وأَخواتها مثل
الحاكم: ويلتزم عند اللبس تقديم ما هو فاعل في المعنى(. حسبتك إياه
.، لَنه هو المتسلمسلمته إياك
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القائمة  
الرئيسة

السابق

 الضمـــــــائر
أنواعها من حيث انفصالها واتصالها 

واستتارها
 الضمائر المتصلة: النوع الثاني من الضمائر 

وسميت بذلك لنها تتصل في الكتابة بالكلمات التي تجاورها ، ويلفظ بها•
وهي تدل على متكلم ، أو مخاطب أو غائب مثل.  ضمن هذه الكلمات 

.الضمائر السابقة
 
:المثلة  

.  المظلوم واا بالواجِب وانصروقوم.  في الشركِة ُتساَهْم
.  ي إرشادُ أخيأفادن.  عن الدوام يل تتأخر

.َّي  إلهاحمَل البريدُ رسالًة من.  الرجاَل َنالنساءُ يُساعد
.  ُه طلبُُهالمعلُم المخلُص يحترُم.  َُه كتابك صديُقكأعاَر
.  في الحتفاِلا  كَْرٌم فيِه عنب ، شاركننال. نا  اجتهادُناأفادَ

.الضمائر المتصلة مثل الضمائر المنفصلة من حيث أنها مبنية،  و لها موقع من العراب •
وقد ذكرنا سابقا أن الضمائر قد تكون في محل رفع ، وقد تكون في محل نصب ، وقلنا

. أنها قد تكون في محل جر أيضا 
ضمائر الرفع –- الضمائر المتصلة ، بعضها يتصل بالفعال ويكون في محل ضم مثل•

- تاء المتكلم ، وألف الثنين ، واو الجماعة ونو النسوة وياء المخاطبة: وهي 
وبعض هذه الضمائر يتصل بالفعال مثل ياء المتكلم ، وهاء الغائب وكاف المخاطب ،•

. وعندئذ تكون في محل نصب مفعول به 
بالسماء أو( ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف المخاطب )عندما تتصل هذه الضمائر •

. بحروف الجر تكون في محل جر 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المتصلة

الضمائر المتصلة ما تلحق السم أَو الفعل أَو الحرف•
فتكون مع ما تتصل به كالكلمة الواحدة، وذلك مثل

حضرُت خطابك: )التاء والكاف والهاء في قولنا
:وهي تسعة ضمائر في أَنواع ثلثة(. الموجه إليه

ضمائر ل تقع إل في محل رفع–
ضمائر مشتركة بين الجر والنصب–
ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المتصلة

:أنواع الضمائرالمتصلة 
ضمائر ل تقع إل في محل رفع على الفاعلية أو على نيابة1- 

: الفاعل وهي خمسة
(. مقام أبيكَتن، أُقْمتُما، قمت، قمتقم): تاء الخطاب–
ا من أَجلكموا ضيوفكم الذين أحبوكم وأُوذوأكرم: )واو الجماعة–

(.اوتُحمد
(.ن تُحمدْن ضيوفكن الذين أحبوكنأكرْم): نون النسوة–
(.ي تُْحَمديأَحسن: )ياء المخاطبة–
(.ا تُْحمداأَحِسن): أَلف التثنية–

والميم( ما)الضمير في الخطاب التاء فقط أما :ملحظة•
فأحرف اتصلت بالتاء( قمتما، قمتم، فمتن)والنون في 

.للدللة على التثنية والجمع والتأنيث
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المتصلة

:تتمة – أنواع الضمائرالمتصلة 
: ضمائر مشتركة بين الجر والنصب وهي ثلثة2- 

ي أَكرمنيرب: مثل ياء المتكلم•
{  وَما قَلَىَك َربَُّكما وَدَّعَ: }مثلوكاف الخطاب •
مهم على أعمالهكافأ: مثلوهاء الغيبة •

: ملحظة•
الضمير هو الكاف والهاء فقط، أما ما يتصل بهما فحروف دالة على–

.كتابكما، رأيهم، آراؤهن، دارها: التثنية أو الجمع أو التأنيث
ساكنة الميم، وقد تضم، وقد تشبع ضمتها حتى يتولد منها واو،( هم)–

(.هُم النجباء: )أما إذا وليها ساكن فيجب ضمها
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المتصلة

:تتمة – أنواع الضمائرالمتصلة 
:ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر وهو3- 

{.نا َسِمعْنا إِنَّناَربَّ: }مثل نا•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

 الضمـــــــائر
أنواعها من حيث انفصالها واتصالها 

واستتارها
الضمائر المستترة: النوع الثالث من الضمائر 

الضمير المستتر – أي غير الظاهر ، هو ما ينوى في•
الذهن ويبنى الكلم عليه ولكن ل يتلفظ به

 
الفاعل ضمير مستتر تقديرهُ أنَت:                   تسمعُ الندِاء–
الفاعل ضمير مستتر تقديرهُ نحُن :            نذهُب إلى المنزل–
الفاعل  ضمير مستتر تقديرهُ أنَت :                    تُرتُب غرفتك–
. الفاعل ضمير مستتر تقديرهُ هو :    العصفوُر يطيُر من القفص–
الفاعل ضمير مستتر تقديرهُ هي:                    الطيوُر تُهاجُر–
الفاعل ضمير مستتر تقديرهُ نحُن:                  نودعُ الُمسافر–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المستترة وجوباً

:الستتار الواجب يكون في المواضع التية
في الفعل أو اسم الفعل المسندين إلى المتكلم•

(أَقرأُ)ففاعل ( أَقرأُ وحدي ونكتب معاً: )مثل
مستتر( نكتب)، وفاعل (أَنا)مستتر وجوباً تقديره 

(أٍّف)وكذلك اسم الفعل  (.نحن)وجوباً تقديره 
فاعله ضمير مستتر وجوباً تقديرهبمعنى أتضجر، 

(.أَنا)
في الفعل المسند إلى المخاطب المفرد، مضارعاً•

ففاعل كل منهما( استقْم تربْح: )كان أَم أَمراً مثل
:واسم الفعل مثل(. أنت)مستتر وجوباً تقديره 

ضمير( نزاِل)فاعل ( نزاِل إلى المعركة يا أَبطال)
(.أَنتم)مستتر وجوباً تقديره 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المستترة وجوباً

:الستتار الواجب يكون في المواضع التية
ففاعل( ما أَصدق أَخاك)في صيغة التعجب •

يعود على( هو)ضمير مستتر وجوباً تقديره ( أَصدق)
(.شيء)التي بمعنى ( ما)

خل وعدا وحاشا وليس ول)في أَفعال الستثناء •
عند من يبقيها على فعليتها ويطلب لها فاعلً( يكون

ففاعل عدا( حضر الرفاق ما عدا سليماً)كقولنا 
ويعود على اسم (هو)ضمير مستتر وجوباً تقديره 

عدا: الفاعل المفهوم من الفعل السابق والتقدير
، أَو يعود على المصدر المفهومالحاضرون سليماً

.عدا الحضوُر سليماً: من الفعل
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الضمائر المستترة جوازاً

الستتار الجائز يكون في الفعل المسند إلى•
أَخوك: ) مثلالغائب المفرد أو الغائبة المفردة

ضمير مستتر جوازاً( قرأَ)ففاعل ( قرأ وأُختك تكتب
ضمير( تكتب)يعود على أَخيك، وفاعل ( هو)تقديره 

 ولو،(أُختك)يعود على ( هي)مستتر جوازاً تقديره 
.جاز( قرأَ أَخوك وتكتب أُختك)قلت 

وكذلك الضمائر المستترة في اسم الفعل الماضي•
وفي الصفات المحضة كأَسماء الفاعلين والمفعولين

.والصفات المشبهة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

العراب- الضمائر 

الضمائر كلها مبنية على ما سمعت عليه،•
في محل رفع أو نصب أو جر على حسب

 موقعها في الجملة

إل ضمير الفصل، وهو الذي يكون بين المبتدأ والخبر•
إن)، (خالد هو الناجح)أو ما أَصله المبتدأ والخبر مثل 

،(كان رفقاؤك هم المصيبين)، (المسافر سليماً هو
.فإنه ل إعراب له

 71التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

أحكام- الضمائر 

لكل ضمير غيبة مرجع يعود إليه، متقدم عليه إِما لفظاً ورتبة،•
،قابل خالداً جاُره، قابل خالدٌ جاَره: )وإِما لفظاً، وإما رتبة

لن الضمير( جاُره خالداًقابَل : )، ول يقال(قابل جاَره خالدٌ
.حينئذ يعود على متأَخر لفظاَ ورتبة

اعْدِلُوا هُوَ أَقَْرُب}وقد يعود إلى متقدم معنًى ل لفظاً مثل •
المفهوم من قوله( العدل)يعود إلى ( هو)فالضمير { لِلتَّْقوَى

{.اعْدِلُوا}
وإذا تقدم الضميَر أَكثُر من مرجع، رجع غالباً إلى أقرب•

حضر خالد: )مذكور ما لم تقم قرينة على غير ذلك مثل
.فالضمير عائد على فريد(. وسعيد وفريد وجاره
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أحكام- الضمائر 

:نون الوقاية
إذا سبق ياءَ المتكلم فعل أَو اسم فعل وجب اتصالهما بنون الوقاية،•

تتحمل هي الكسرة المناسبة للياء وتقي الفعل أَو اسم الفعل من هذا
 .الزمني= يكفيني، عليكَني = علمني ما ينفعني، قَطْني : الكسر مثل

وكثيراً( منّي وعنّي)فتقول ( من وعن)وكذلك تزداد لزوماً بعد حرفي الجر 
(.لدُنِّي)فتقول ( لدُْن)ما تزاد بعد الظرف 

إنني =إِني ولكنّي )ويجوز زيادتهما بعد الَحرف المشبهة بالفعل فتقول •
، والَمران في(لعل)وتركها مع ( ليت)، لكن الَكثر التزامها مع (ولكنني

.الباقي سواءٌ

كذلك تتصل نون الوقاية بالَفعال الخمسة الداخلة على ياءِ المتكلم مثل•
.وحذف إِحدى النونين جائز في حال الرفع( يكرمونني)
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أحكام- الضمائر 

وياءُ المتكلم ساكنة ويجوز تحريكها بالفتح، أَما إذا•
(فتايَ ومحامَّي، وحضر مكرِمَّي)سبقت بساكن مثل 

.فالفتح واجب

إل على( هم)ل تطلق واو الجماعة ول الضمير •
أَما جماعة غير العقلءِ فيعود عليها. الذكور العقلء

البضائع شحنتها. الضمير المؤنث مفرداً أَو مجموعاً
.أَو شحنتهن
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السابق

المعرفة

السم

العلم
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القائمة  
الرئيسة

السابق

العلم- السم 

اسم موضع لمعيَّن من غير احتياج إلى قرينة مثل؛•
.خالد، دعد، دمشق، الجاحظ، أَبو بكر، أَم حبيبة

:والَعلم منها •
( ذو الكلمة الواحدة)المفرد –

:المركب وإِليك أنواعه–
المركب الضافي •

المركب المزجي•

المركب السنادي•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

السم – العلم المركب

.عبد الله وأَبي بكر وزين العابدين:  مثلالمركب الضافي•
 وهو ما تأَلف من كلمتين مندمجتين مثلالمركب المزجي•

فجزؤه( حْضَر موَت وبعلَبك وبختَنَُّصَر ومعد يكرَب وقالي قل)
 يبنى على الفتح إل إذا كان ياءً فيسكن، وجزؤه الثانيالَول

وما كان جزؤه. يعرب حسب العوامل ممنوعاً من الصرف
بني على الكسر وقدرت عليه العلمات( ويهِ)الثاني كلمة 

.الثلث
 تأَبط شراً ما كان جملة في الَصل مثل المركب السنادي•

 وشاب قرناها، وجادَ الحقُ، وبَرق نحُره، (الشاعر المعروف)
، فيبقى على حركته التي كان عليها قبل أَن ينقل(اسم امرأَة)

أُعجبت)إلى العلمية وتقدر عليه العلمات الثلث، ففي قولك 
مبني على السكون في محل( تأَبط شراً(: )بشعر تأَبط شراً
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القائمة  
الرئيسة

السابق

العلم – الكنية و اللقب

جاءَ) مثل كنيةسمي ( أُم)أَو ( أَب)والعلم إذا تصدر بـ•
، وإِذا دل على رفعة(أَبو سليم مع أُخته أُم حبيب

: مثلاللقبصاحبه أَو ضعته أَو حرفته أَو بلده فهو 
 إلخ.. الرشيدُ والجاحظ والَعشى والنجار والبغدادي

.وما عداهما فهو السم
فإِذا اجتمعت الثلثة على مسمى واحد بدأت بأَي•

كتاب: شئت، ولكن يتأَخر اللقب عن السم، فتقول
الحيوان لَبي عثماَن عمرو بِن بحرٍ الجاحِظ، أَو

لعمرو بن بحر الجاحِظ أَبي عثماَن، أَو لعمروِ بن بحرِ
.أَبي عثمان الجاحِظ
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القائمة  
الرئيسة

السابق

العلم الجنسي

هو اسم أطلق على جنس فصار علماً على كل فرد من•
(ال)أفراده، ويشبه من حيث المعنى النكرة المعرفة بـ

(ذؤالُة مخاتل)تقول ( الذئب مخاتل: )الجنسية، فكما تقول
وذؤالُة علم على الذئب، والعلم الجنسية كلها سماعية وإليك

:طوائف منها

:فمن أعلم أجناس الحيوان•
أبوالذئب، : أبو جعدةالثعلب، : ثُعالةالسد، : أسامةالهر،  :الخطل–

الكلب،: ذو النابالذئب، : ذُؤالةالثعلب، : أبو الحصينالسد، : الحارث
.الفرس: أبو المضاءالعقرب، : أم ِعْريطالضبع، : أم عامر
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الرئيسة

السابق

العلم الجنسي

:ومن أعلم طوائف البشر•
:فرعونلمن ملك الترك، : خاقانلمن ملك اليمن، : تُبّع–

لمن: كسرىلمن ملك الروم، : قيصرلمن ملك مصر، 
.لمن ملك الحبشة: النجاشيملك الفرس، 

مجهول العين: هيّان بن بيّانالحمق، : أبو الدَغفاء–
.والنسب

:ومن أعلم المعاني•
:فجارِالتسبيح، : ُسبحانالمحمدة، : حمادِالبِر، : بَّرة–

.اليُسر: يسارِالغدر، : كيسانالموت، : أم قشعمالفجور، 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

العلم الجنسي

يكون مبتدأصالح لن (: ال)علم الجنس كالمعرف ب•
ول يضاف تقول( ال)، ول تدخل عليه أو صاحب حال

السد أشجع من)كما تقول ( أسامُة أشجع من ثُعالة)
.هذا هيّاُن بُن بياَن مقبلً: وتقول( الثعلب

يمنع من الصرف إذا وجدت فيه علةوهذا العلم •
يا هياَن:  مثلًأخرى كالتأنيث أو زيادة اللف والنون

.بَن بياَن ابتعد من كيساَن
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السابق

المعرفة

السم

اسم الشارة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

اسم الشارة

أسماءٌ توميء إلى شخص أو شيٍء ُمَعيٍَّن بواسطِة إشارٍة ِحّسيٍَة باليِد أو•
 ، إذا كاَننحِوها ، إْن كاَن المشاُر إليه حاضراً وَمرأياً ، أو بإشارٍة معنويٍة

ومثاُل الشارِة إلى الحاضِر. المشاُر إليه معنى ، أو ذاتاً َغيَْر حاِضرٍة 
هذا رأٌي: ومثاُل الشارِة المعنويِة .هذا هاتٌِف وهذِه سيارةٌ : والمرأّي 

. جميٌل ، تِلَك َمسألٌَة َصْعبٌَة 

: وأسماء الشارِة المستعملُة هي •

 للمفرِد والمذكِر العاِقل وغيِر العاقِل هذا=  ذا•

هذين=  ذين في الرفع للمثنى المذكِر العاقِل وغيِر العاقِل و هذاِن=  ذاِن•
نصباً وجراً 

.للمفرِد المؤنث العاِقل وغير العاِقل :  هذه=  هاته  وتِْه=  ِذهْ•

.في النصِب والجّر :  هاتينللمثنى المؤنِث في الرفع و :  هاتان=  تاِن•

ويشار بها:   أولى.للجمع المذكر والمؤنث  ،  للعاقل وغير العاقل :   أولء•
 إلى العاقل وغير العاقل البعيدين  

ويشار بها إلى:   تلك. ويشار بها إلى العاقل وغير العاقل البعيد :   ذلك•
.المذكر العاقل وغير العاقل البعيِد ، وللمفرد المؤنث العاقل وغير العاقل 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

دللة أسماء الشارة واستعمالتها

ِعنْدَ الشارِة إلى السمِ المفرد المذكّر العاقل وغيِر العاقِل•
 ،هذا=  ذانستعمُل اسَم الشارِة 

  العامُل نَشيٌطهذا: نقوُل في الدّللِة على العاقل  •

الموقف واحتَرْمُتهذا أُعِجبُْت ب: وفي الدللِة على غيِر العاِقل •
.   المبدأَ هذا

وفي الشارِة إلى السمِ المثنى المذكِّر ، العاقِل وغيِر•
 فيهذينفي حالة الرفع ، و ( هذان: )العاقِل ، نَستعمُل 

:حالتي النصب والجر 

 هذاِنراِفُق .  الطبيباِن حتى ساعٍة ُمتأّخَرٍة هذانيداوم  •
 .  المرشداِن الفواج السياحيَة

استعنُت .   الكتابين هذيناستَعْرُت . المبنيين مؤجران هذينإَّن •
. المرجعين هذيناستفدت من . الرجلين هذينب
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القائمة  
الرئيسة

السابق

دللة أسماء الشارة واستعمالتها

في الشارِة إلى َجمِع المذكِر وَجّمِع الُمؤنِّث ، العاقِل وغيِر العاقِل ،•
 أولِئك=  هؤلِء وأولى=   أولِءنستعمُل

 الرجاَلهؤلِءاستقبلُت : نقوُل ُمشيرين إلى الجمع العاقل الَّمذكَِر –
.  اللَعبين محترفونأولئكالغراَب ، إّن 

.  النِّسوةُ غريباٌت أولئكلعل : ونقول ُمشيرين إلى الجمع العاقل المؤنِث –
.   الفتياِت القادماِت مجتهداتهؤلِءكأّن 

نعيش أياماً ُمّرةً بَعدَ: وفي الشارة للجمع غير العاقِل المذكر ثّم المؤنِث –
  . اليامِ الحلوِة أولئِك

وفي الشارِة إلى السمِ المفرِد المؤنِث العاقِل وغيِر العاقِل ،•
 هاتي=  هذه وته=  هذي وذه=  ذينستعمُل 

 هذِه ، هذيإن  ،   الفتاةُ رياضيٌةهذِه ، هذي:  نقوُل في الشارِة للعاقِل –
  . البائعِة ولدان هاتي ، لهذه ، لهذيل. المعلمَة مربيٌة 

 هذِه المدنيُة مزدحمٌة، ليَت هذِهأصبحت : وفي الشارِة لغيِر العاقِل –
 . الحفرِة هذهابتعدْ عن ! السيارةَ لي 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

دللة أسماء الشارة واستعمالتها

وفي الشارة إلى السم المثنى المؤنث ، العاقل وغير العاقل نستعمل هاتان في حالِة الرفِع وهاتين1.
. في حالة النصِب والجِر 

 هاتينأُعجبُت بعمِل .  المسؤولتين هاتينقابلت .  المهندستان من الدورة  هاتانعادْت :  نقول في الشارِة للعاقِل –
. النّساجتين

 الفرقتينهاتينُسِرْرُت بأداِء .  الشارتين هاتينَعَرْفُت . المؤسستان حديثاً هاتانأْفتُتَِحْت :  وفي الشارة لغير العاقل –
  .

للشارِة ، أيضا ، إلى المفردِة( تلَك)وقد تُْستَْعَمُل تِلَْك في الشارِة إلى الجمِع غيِر العاقِل  وتُستعمُل 3.
المؤنثِة العاقلِة وغيرها ، 

 تلكلماذا يَُشُّن الغرُب : ومثُل قولِنا "   الياُم نُداولُها بَيَْن الناِستِلَّك:" قوله تعالى :في الشارِة الجمِع غيِر العاقِل مثل–
 . الحملِت الظالمَة على العرِب والمسلمين 

.    الحقيبَة الثقيلَةتلَك الفتاةَ القادمَة ، وهي تحمُل تلَكأنظر : نقول . و في الشارة إلى المفردِة المؤنثِة العاقلِة–

 هنا: في الشارة إلى المكاِن القريِب مثل ( ُهنا)حيْث تُستعمُل ( : ُهنا َوثَّم ) من أسماِء الشارِة كلمتا •
وبِسبََب دللِتها على المكاِن بالضافِة إلى الشارِة ، فهي ُمْزدََوَجُة الدللِة على الظرفية.  َمَحطُّة الذاعِة

التنبيِه ، صارْت َمَع الظرفيِة دالًة( ها)المكانية والشارة ، فإذا أُضيَف إليها كاُف الِخطاِب وْحدَها ، أو مع 
أما إذا اتصل بأخُرها.    في الساحِة زائرونُهناَك ، ها هناَك: على الشارة إلى المكاِن المتوسِط ، مثل 

 في القدس ، آثاٌرُهنالَِك: مثل .  كاف الخطاِب واللّم ، دَلّْت مع الظرفيِة إلى الشارِة إلى البعيِد 
.  إسلميٌة ومسيحيٌة

الخطاب( كاُف)التنبيه ول ( ها)فهي اسُم إشارٍة للمكاِن البعيِد ، وهي ظَْرُف مكاٍن ، فل تَلَْحُقها ( ثََّم)أما •
 كثيراً من الغاباِتثَْمةإَّن ، َفيُقاُل ( تاءُ التأنيِث المفتوحُة)وقد تَلحُقها ْوحدَها ( .  هنا)، اللتين تلحقان 

 .في أُستراليا
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وتُْستَْخدَُم في كّل حالٍة.  المشاُر إليِه إّما أن يكوَن قريباً ، أو ُمتََوّسطاً أو بعيداً •
. أسماءُ إشارٍة مخصوصٌة 

هذا ، هذين ، هذان ، وهذه وهاتان: ففي الشارِة إلى القريِب تُثْستَْعَمُل •
وهاتين وهؤلء أو لء  

أسماءَ الشارِةوفي الشارة إلى الشخاِص والشياِء المتوسطة ، نَْستَْعِمُل •
 – وهي َحْرٌف مبنٌي على الفتح ل َمَحَل لُه منالتي تحتوي كاَف الخطاِب

مثل . العراب 

ذاك القطاُر متوقٌف –

.  تلك الطائرةُ التي تَْجثُُم على أرِض المطاِر طائرةٌ َمدنيٌّة–

أسماءَ الشارِة التيوفي الشارة إلى الَشخاص أو الشياِء البعيدِة نستعمُل •
 ، وهي َحْرٌف مبنٌّي علىتحتوي كاف الخطاب ومعها اللم الدالة على البعِد

الفتِح ، ل َمَحّل له من العراب ، ويُؤتى بها ُمتََوّسطًة بين اسمِ الشارِة وبَيَْن
.  وهناَك وأُولى ، ذلَك وتلَكوتُستعمُل مع . كاِف الخطاِب

انظْر ذلك القادَم ، أهو رجٌل أْم أمرأةٌ ؟ –

انظْر تلَك الطائرةَ أمدنيٌة هي أم عسكريٌة ؟ –

 هْل تَْستَطيُع تحديدُ اللوِن الغالِب على ثياب أولئَك القادمين ؟–

87 



القائمة  
الرئيسة

السابق

المعرفة

السم

السم الموصول

88 



القائمة  
الرئيسة

السابق

السم الموصول

اسٌم ُمبَْهٌم يحتاُج دائماً لزالة إبهاِمِه وتوضيِح: السُم الموصوُل •
 -  المراِد منُه في الكلمِ إلى جملة تتمم معناه – تُسمى جملَة الِّصلِة
التي تتضمن ضميراً يعودُ إلى السم الموصوِل ، كي يُستفادُ من

. السمِ الموصوِل مع الجملِة معنى مفهوٌم 
ولتوضيِح هذا المفهوم ، نَْفتَِرُض أننا نْستَِمُع إلى شْخٍص يَتَحدَُّث بالكلمِ التالي•

 :
... التيشاهدُت –

... الذيودَّعُت –

... التيالمذيعُة ...        الذيناستمعُت إلى –

 َقاَمْتالتيشاهدُت : فإننا لن نَْفهَم كَلَمُه على وجِه الدَّقِة دوَن أْن يَقول مثلً •
 أدْلواالذين َعّز ََعلََّي َودَاُعُه ، واستمعُت إلى الذيبرحلٍة إلى الفضاِء ، وودّْعُت 

.  أمامك َجديدةٌالتيوالمذيعُة .  بشهادتهم في المحكمِة أمس 

ولعّل ما جعَل من الكلمِ غير المفيِد السابِق ، كلماً ذا معنى مفهومٍ ، هو•
الجملة التي أتمت المرادَ ، والضميُر الواردُ فيها والعائدُ على السم الذي كاَن

 َفزاَل ابهاُمُه بهذين العاملين.  ُمبْهماً ِمْن َقبْل 
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الوّْل يُسمى الموصوَل الُمْختَّص: يُْقَسُم الموصوُل إلى قسمين •
. والثاني الموصوُل العاَم أو الُمْشترَك ( الخاص)

 ، وهو ما كاَن ُمَخّصصاً في الدللِة علىالموصوُل الخاُّص أو المختُّص: أولً •
بعِض النواِع التي تدل عليها السماءُ الموصولة  ومقصوراً عليها وْحدَها ،
فللدّللِة على الُمْفَرِد المذّكِر ألفاٌظ خاصٌة بِه ، وألفاٌظ أُخرى للدللِة على

المفردِة المؤنثة ، وأُخرى للمثنى المذكِّر والمؤنِث ، وألفاٌظ خاصٌة في الدللِة
:واللفاُظ الدالُة على الموصوِل الخاّص ، هي . على الجمِع المذكِر والمؤنِث 

الذي التي واللذان ، اللذين واللتان واللتَيِْن ، والُلى ، والذين واللتي ،
. اللئي ، اللواتي 

:وهو مبنٌي على السكون ويَْختَّص المفرِد المذّكَِر ، عاقلً وغيَر عاقٍل ، نقوُل :  الذي–
 نَْسكُُن في الّسوِق الذي يُباُع فيه الُسكَُّر . الذي يَْربَُح يَْحَمدُ السوقَ 

:وتُبنى على السكون وتختُص بالمفردِة المؤنثِة، عاقلًة وغيَر عاقلٍة ، مثل :  التي–
  !هذِه المذيعُة التي تَُقدُّم براِمَج الطفاِل ما أجمَل الغيمَة التي تحمُل الَمطََر 

وهما يعربان.  وتَْختَُّص بالمثنى المذكِر العاقِل وغيِر العاقِل :  اللذان – اللذين–
الولدان اللذان تراُهما أخوانِإَّن الولدين اللذين تراهما:إعراب المثنى ، مثل 

 توأمانوالدةُ الولدين اللذين تراهما طبيبٌة
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وتُعربان.  وتختُص بالمثنى المؤنِث ، العاقِل وغيِر العاقِل :  اللتان – اللتين–
 شاركتا في المسابقِة، َقلّدَْتاللتانفاَزْت الفتاتان :إعراَب المثنى ، مثل 

 فازتا ميداليتين ذهبيتين ،تُِوَجْت الفرحُة بفوِزاللتينالمديرةُ الطالبتين 
 مثلتا الُمحاَفظََة اللتينالطالبتين 

وهي مبنية على السكوَن تُستعمُل غالباً لجمع العقلِء ُمذكراً أو:  الُلى–
:وقد تستعمل لَجْمع َغيِْر العقلء فمن استعمالها لجمع العقلء .  مؤنثاً 

 يَُقّمَنالُلى يهتمون بالثقافة، تُسعدني النساءُ الُلىيَُسّرني الرجاُل 
اختاُر من الطعمِة:ومن استعمالها لجمع غير العقلء بالخدمِة العامة، 

 تُفيدُ الجسَم الُلى

:وهي مبنية على الفتح تُْستَْعَمُل لجمِع المذكِر العاقِل ، ِمثُل :  الذين–
 يحِرصون على الِسّر قليلون ، هذا واحدٌالذين أُِحبُُّهْم،  إّن الذينومضى 

   يمارسون الرياضة يومياًالذينمن 

.وتُستعَمُل لجمِع المؤنِث العاقِل وغيِر العاقِل :  اللتي واللئي واللواتي–
اللتي ،الطبيباُت : وهي مبنية على السكون فمن استعمالِها للعاقِل 

 يتخّصْصَن في الطّب الطبيعّي كثيراٌت، غادةُ من أوائِِلاللئي، اللواتي
ومن استعمالها لغير.   دَرْسَن الهندَسَةاللتي ، اللئي ، اللواتيالطالباِت 

 تَنُْقُل النفلونزا في الماكِن المزدحمِةاللئِيتَنْتَِشُر الفيروساُت : العاقل 
. 
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 هو الذي يكوُن بلفٍظ واحٍد للجميع ، ول –الموصوُل العاُم – الْمَشتَرُك: ثانياً •
. تُْقتََصُر على نوٍع واحٍد ، ول تتغيُّر صورتها اللفظيُة – بتغيِر النواع التي تَدُُّل عليها 

ولّما كاَن كُّل اسمٍ من هذِه.  َفيَْشتَِرُك فيها المْفَردُ والمثنى والجمُع والمذكُر والمؤنُث 
السماِء ُمْشتََرك الدللِة ، وصالحاً لنواٍع ُمْختَلَِفٍة ، كاَن الذي يُوِّضُح مدلولَُة ويَُميُّز نوَع
.المدلوِل ، هو ما يأتي بَْعدَهُ من الضميِر ، أو القرائِن الخرى التي تُزيل أَثََر الشتراِك 

 َمْن ، وما ، ذو ، أّي: هي واللفاُظ المستعملُة في الموصوِل العامِ 

وتُستعمُل في الغالِب للعاقِل ، وتكوُن للمفرِد المذكِر والمؤنِث ، والمثنى المذكِر:  َمْن•
:والمؤنِث ، والجمِع المذكِّر والمؤنِث ، وهي مبنية على السكون فِمْن استعمالِها للعاقِل 

 فازتا ،من فازت ، ُعِرَفْت من فازوا ، ُعِرَفْت مْن فازا ، ُعِرَف َمْن فاَز ، ُعِرَف َمْنُعِرَف 
 : إذا تََخيّلْنا إنُّه في َمْرتَبِة العاقِل ، نقوُل : ويُْستْعَمُل لغيِر العاقِل .   ُفْزَنمنُعِرَفْت 

 ِمنْكَُّن يَْحِمُل سلمي للحباِبَمْنيا ِسْرَب الَحمامِ العائدَ إلى الوطِن ، –

وهي: وأكثُر استعمالِها ، َمَع غيِر العاقِل ، وتكوُن للمفرِد وبنوعيِه ، والجمِع بنوعيه :  ما•
 قالَُهما قالََه سعيدٌ وخليٌل ، و ما قالَُه سعيدٌ – و ماأعجبَنَي : مبنية على السكون 

ساِعدْ:  وتُستعمُل للعاِقِل في مثل  قالَتُْه البناُتما قالَتُْه سعادُ ، و ماأعَجبَني .المتحدثون 
إنّي" قولِِه تعالى على لساِن َمْريَم عليها السلُم  ِشئَْت من الفقراِء ، المعوِق والمريِضما

 في بطني ُمَحّرراً َفتََقبَّْل ِمني ”مانَذَْرُت لََك 
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وتُْستَْعَمُل للدللِة على العاِقل وغيِر العاقل ، وتَظَُّل بَلْفظِها َمَع المفرِد:  ذا•
:وهي مبنية على السكون ، نقول : والمثنى والجمِع ، ومَع المذّكِر والمؤنِث 

 ذا نجحوا ، نَجْحَن ماذا نجحْت ، نجحتا ، وَمْن ذا نجحا  َمْن ذاَمْن ذا نََجح ؟ وَمْن 
  قابلتهم ، قابلتهنذا قابلتها  ،  قابلتهما ، و ماذا قابلتها  ،  ماذاقابلته  ،  ما

اسٌم موصوٌل( ذا)اسم استفهامٍ ، مبنٌي في محّل رفٍع ُمبْتَدَأٌ ، و: كلمة َمْن ، ما •
.بمعنى الذي أو غيِرِه ، مبنُّي على السكوِن ، في محِل رفٍع خبٌر 

:اسَم موصوٍل إل بثلثِة شروط( ذا)ول تكوُن •

الستفهاميين ، وتَدُُّل في العادِة على العاقِل( َمْن أو ما)أَْن تكوَن مسبوقًة – - أ 
( . ما)، ولغيِر العاقِل بعد ( َمْن)إْن َوَقَعْت بعد 

مستقلًة بلفظها ومعناها ، الستفهام –( ما)و( َمْن)أن تَكوَن كلمُة - ب•
( =من ذا)تركيباً يَْجَعلُهما معاً اسَم استفهامٍ مثل ( ذا)وبإعرابها فل تَُركُّب مع 

من هذا ؟لِنَّهما في( = من ذا)كالكلمِة الواحدِة ( ما)ول تَُركَُّب مع  من هذا ؟ 
وما بَْعدَهما خبٌر لهما( اسم استفهام)صارتا كلمًة واحدةً ( ما)حالِة تركيبهما مع 

 .

اسَم إشارٍة ، لنها ل تْصلُح ِعنْدَئٍِذ أن تكوَن اسماً موصولً ، لن( ذا)أل تكون - جـ•
ول تدخُل في هذِه الحالِة على.  السَم الموصوَل يحتاُج إلى صلٍة تُكَّمُل معناهُ 

ذاما ه=  المُر ؟   ذاما : فهي اسُم إشارٍة في قولِنا .  الجملِة ، أو شبِه الجملِة 
الحاِضُر ؟  ذا َمْن ه=  الحاضُر ؟  ذاالمُر ؟ من 
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وتُْستَعْمُل للعاقل وغير العاقِل ، وتكوُن بلفٍظ واحٍد ، مع المْفَرِد:  ذو•
هذا: نقول . والمثنى والجمِع ُمذّكراً ومؤنّثاً وهي مبنية على السكون 

نذو قالتا ، هؤلء ذو قال ، هذه ذو قالت ، هاتان ذو قاَل ، هذان ذو
(ذو)لذا يُسمونُها ( طيٍء)وهذِه لَُغُة قبيلٌة   . ُقلَْن ذوقالِوا ، هؤلء 

الطائية ، نسبًة للقبيلِة 

وهي السُم الموصوُل الوحيدُ المْعَرُب ، وتكون بلفٍظ واحٍد:  أُّي•
:نقول . للمذكِر والمؤنِث والمثنى والجمع ، ويُستْعمُل للعاِقِل وغيرِه 

 طائرٍةأّيساِفْر على .  سيارٍة قادمٍة أَّي محتاٍج استقَّل أَّيساِعدهْ 
 .هم هو مخلٌص في َعَملِِه أيَّاحترمِ . اً هو ُمحتاٌج أيساِعدْ . ُمغاِدرٍة 

على الضمِ ، إذا أُضيفْت وُحِذَف َصدُْر ِصلَتِها أي( أُّي)ويجوُز أن تُبنى 
 ُهم أحسُن ُخلْقاًأيّأكرْم الضميُر الذي يََقع في أوِل ُجملِة الِّصلَِة – مثل 

ويجوُز.  فالضميُر محذوٌف ، إذ التقديُر أكِرْم أيَّهم هو أحسُن ُخلُقاً .  
أيضاً في هذه الحالِة أْن تُْعَرَب ، ول تُبنى فقد ُقِريء في اليِة الكريمِة

(أيهم)بِنَْصِب "  هْم أشدُّ على الرحمِن ِعتيّاأيَُّلَنَنِْزَعَّن ِمْن كُّل شيعٍة " 
 .وبنائِها على الَضّمِ 
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الخاص والمشترك ، ُمبَْهَمُة المعنى – كما: السماءُ الموصولُة بنوعيها •
ذكرنا – وهي ُمحتاجٌة إلى ما يُزيُل إبهاَمها ، وهو ما يُسمى صلَة

وهي.  لنّها تَُعيُّن مدلوَل الموصوِل وتَُوّضُح معناهُ .   الموصوِل
إما أَْن تكوَن: والِّصلَُة .  محتاجٌة إلى ضميٍر يعودُ إلى السم الموصوِل 

.  ُجملًة اسميًة أو ُجملًة ِفعليًة أو ِشبَْه ُجملٍَة
.   أعادَ الماءَ إلى منزلي الذيَشكَْرُت : مثاُل الجملِة الفعليِة –

.   هم قادرونالذينَساَهَم في حملِة النظافِة : مثال الجملُة السميُة –

 في الُّزجاجِةالذياستعملُت الِعطَْر مثاُل شبِه الجملِة –الجاِر والمجروِر– –
 الزرقاِء

  أَماَمَكالتيانْظُْر الصورةَ :  مثاُل شبِه الجملِة الظرفيِة –

فالجملتان وِشبُّه الجملِة السابِقِة ، تََضّمنَْت كُّل واحدٍة معنًى َوّضَح•
المقصودَ بالسمِ الموصوِل – واحتوْت كُّل واحدٍة على ضميٍر عادَ إلى

أن ُجملََة الّصلَِة ل َمَحَل لها من العراب ،ومعلوم . السمِ الموصوِل 
 . وأنه يُْشتََرُط في جملِة الّصلِة أْن تكوَن جملًة خبريًة 

• 
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ِصلَُة الموصول

ذكرنا أَّن الجملَة أو شبَه الجملِة التي تََقُع:  الضميُر الِعائدُ في ِصلَِة الموصوِل•
بَّعدَ السمِ الموصوِل والتي توِّضُح المقصودَ به ، وتُزيُل إبهاَمُه ، يَِجُب أَْن

وفي الموصوِل الخاِّص يجب أن. تتضمَن ضميراً يعودْ إلى السمِ الموصوِل 
يُطَابَِق الضميُر العائدُ ، السَم الموصوَل ، في الفِراد والتثنيِة والجمِع والتذكيِر

 اللتين أخطأ، و اللذين أخطأَْت ، و التي أخطأ ، و الذيتَراَجَع : نقول . والتأنيِث
أّما الضميُر.   أَْخطَأَناللتي ، اللئي ، اللواتي أخطأوا ، و الذينأخطأنا و 

أن تُراعي لفَظ السمِ: العائدُ في الموصوِل الُمْشتََرك ، َفلَك فيِه وجهان 
 َمْنَسِعد : الموصوِل ، َفتُْفِردُهُ وتُذَكَرهُ َمَع الجميِع ، وهَو الكثُر ، فتقوُل 

 َمْن أحسنتا َسِعدَ َمْن أحَسنَْت َسِعدَْت َمْن أحسنا ، سعد منأْحَسَن ، َسِعدَ 
 َمْنَسِعد : ويجوُز أيضا أن تُراعي معناهُ ، فنقوُل .   أحسّنَمْناحسنوا ، َسِعدْ 
 َمْن أحَسنا ، َسِعدَ َمْن أْحَسنَْت ، َسِعدَْت َمْن أحسنا ، َسِعدَْت َمْنأّحَسَن ، َسِعدَ 

.    أحَسَّنَمْنأحسنوا ، َسِعدَْن 

يَجوُز َحذُْف الضميُر العائِدُ إلى السمِ الموصوِل ، إذا:  َجواُز َحذُْف عائِد الّصلَِة•
"لم يَْحدُُث البتاٌس بسبِب ّحذِْفِه، وِمْن المثلة على حذِف العائِد ، قولُُه تعالى 

 ، أي أنَت فاِعٌلماافعْل ومثُل قولنِا .  ، أي َخلَْقتُُه "   َخلَْقُت وحيداًَمْنذرني و"
.فاِعلُُه 
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ال)المعرف بـ  )

وهي. فأَفادته التعريف( ال)اسم اتصلت به •
:قسمان

)ال( العهدية–
)ال( الجنسية–
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العهدية( ال)المعرف بـ 

إذا اتصلت بنكرة صارت معرفة دالة على معين: العهدية( ال)•
لم تحدد( أَكرم رجلً)، فحين تقول (أَكرم الرجَل)مثل 

قد( أَكرم الرجل)لمخاطبك فرداً بعينه، ولكنك في قولك 
.عينت له من تريد وهو المعروف عنده

والعهد يكون ذكرياً إِذا سبق للمعهود ذكر في الكلم كقوله•
إِنّا أَْرَسلْنا إِلَيْكُْم َرُسولً شاهِداً عَلَيْكُْم كَما أَْرَسلْنا إِلَى: }تعالى

{.فِْرعَوَْن َرُسولً، فَعََصى فِْرعَوُْن الَّرُسوَل
إِذْ: }ويكون ذهنياً إِذا كان ملحوظاً في أَذهان المخاطبين مثل•

ويكون حضورياً إِذا كان مصحوبها{. يُبايِعُونََك تَْحَت الَّشَجَرةِ
أَي في هذا اليوم{ الْيَوَْم أَكَْملُْت لَكُْم دِينَكُْم: }حاضراً مثل

.الذي أَنتم فيه
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الجنسية( ال)المعرف بـ 

وهي الداخلة على اسم ل يراد به: الجنسية( ال)•
معين، بل فرد من أفراد الجنس 

وهي إِما أَن{ ُخلِقَ الِنْساُن ِمْن عََجٍل: }مثل قوله تعالى–
خلق كل: حقيقة كالمثال السابق( كل)ترادف كلمة 

.إِنسان من عجل، فتشمل كل أَفراد الجنس
مجازاً فتشمل كل خصائص( كل)وإِما أَن ترادف كلمة –

.أَنت الِنسان حقاً: الجنس وتفيد المبالغة مثل
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ال)المعرف بـ  )

العهدية حقيقي لفظاً ومعنًى،( ال)والتعريف في •
الجنسية لفظي فقط فما دخلت عليه( ال)وفي 

:معرفة لفظاً نكرة معنى، ولذا 
 لَنحالية دائماًالعهدية ( ال)كانت الجملة بعد المعرف بـ –

، (رأَيت الَمير يعلو جواده: )صاحبها معرفة محضة
يجوز أن تكون حالًالجنسية ( ال)والجملة بعد المعرف بـ–

: مثلمراعاة للفظ وأَن تكون صفة مراعاة للمعنى
ولقد أَمُّر على اللئيم يسبنيل يعنيني : فمضيُْت ثَُّمَت قلت•
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تعريف العداد( - ال)المعرف بـ 

:إذا أَردت تعريف العدد فإن كان•
 الكتبعندي خمسة مضافاً عرفت المضاف إليه مثل –

.  المطلوبةالوثائقتسع  والمقررة
 عشر كتاباًالخمسةاشتريت : مركباً عرفت الجزءَ الَول–

. عشرة صحيفةالسبعو
أَحضر: معطوفاً ومعطوفاً عليه عرفت الجزأَين معاً مثل–

. ديناراًالثلثة والخمسين
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المضاف إلى معرفة

 الخمسةالمعرفاتإذا أَضيفت النكرة إلى أحد •
السابقة اكتسبت التعريف بهذه الضافة وإليك أمثلتها

:بالترتيب
 الجميل عنديككتاب–
 خالدكتاُب  –
 هذاكتاُب –
 سافرالذيكتاُب –
.الَميركتاُب –
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المعرف بالنداء

إِذا قصدت من النكرة معيناً ناديته بها، أَصبح معرفة•
فكلمة. بهذا النداء وبنيته على الضم إلحاقاً بالَعلم

نكرة ولكن إِذا خاطبت بها شرطياً أمامك( شرطي)
صارت( يا شرطُّي أين المتحف؟: ) ليعينك فقلت

معرفة وعوملت معاملة المعارف المفردة( شرطي)
.بالنكرة المقصودةبالنداء وسميت 
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تقسيم السم باعتبار حروفه

السم الخالي من حرف زائد على: السم المجرد•
أُصوله

 هو ما أُضيف إلى أُصوله حرف أَو أكثرالسم المزيد •
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السم المجرد

السم الخالي من حرف زائد على أُصوله هو- أ•
:، وهو ثلثةالسم المجرد

المجرد الثلثي مثل رُجل وفتى وله عشرة أوزان هذه–
ظَبْي، َحَمل، َرُجل، كتِف، قفل، ُزَحل، عُنق،: أَمثلتها

(دُئِل)فقليل جداً مثل ( فُعِل)أَما وزن . ِحْصن، ِعنب، إِبل
.يكاد ل يوجد( فِعُل)اسم قبيلة، ووزن 

َجعَْفر، بُْرقع، قِرِمز،: المجرد الرباعي أَوزانه ستة وأَمثلتها–
.طُْحلَب، دِْرهَم، قَِمطْر

سَفْرَجل،: المجرد الخماسي هذه أَمثلة أَوزانه الَربعة–
.قُذَعِْمل، َجْحَمرِش، ِجْردَْحل
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السم المزيد

 هو ما أُضيف إلى أُصوله حرف أَوالسم المزيد•
:والزيادة على نوعين: أكثر

ُسلَّم،: الَول يكون بتكرار حرف من حروفه الصلية مثل–
سلم،: وأُصول هذه الكلمات)، جلْباب، قُعْدُد، صمْحمح

(.جلب، قعد، صمح
الثاني يكون بإضافة أَحد أَحرف الزيادة العشرة–

تكريم، اجتماع،: مثل( سأَلتمونيها)المجموعة في قولك 
كرم،: إلخ أُصول هذه الكلمات... مستنكف، متدحرج
.جمع، نكف، دحرج
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تقسيم السم باعتبار حرفه الَخير

ينقسم السم باعتبار حرفه الَخير إلى مقصور،•
.ومنقوص، وصحيح ممدود أَو غير ممدود

 ىالفت:  مثلبأَلف لزمةكل اسم معرب منتهٍ  المقصور–
ىوالمستشف

 لزمة مكسور ماياءٌكل اسم معرب آخره  المنقوص–
.ي والمحاميالقاض: قبلها مثل 

،جدار وجمل واستحضارمثل  الصحيح غير الممدود–
فهو كل اسم معرب الصحيح الممدودأَما . وظَبْي، ودلْو

. اء وبناءحسن:  مثلهمزة بعد ألف زائدةآخره 
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المقصور

 ىالفت:  مثلالمقصور كل اسم معرب منتٍه بأَلف لزمة•
: وأَنواع هذه الَلف ثلثةىوالمستشف

الَلف المنقلبة عن واو أَصلية أَو ياءٍ أصلية، فأَلف الفتى مثلً أصلها ياءُ،•
ان نبغا بين عشرةيَفَتَ: ويظهر هذا الَصل عند التثنية أَو التكسير فنقول

انوهاتان عص: ، وأَلف العصا مثلً أصلها واو إِذ نقول عند التثنيةانيفِتْ
.قويتان

رجل غضبان:  تقولى وفُضلى وُحبلىغَْضبالَلف المزيدة للتأْنيث مثل •
ان، استمعت إلى الرجل الَفضل والمرأَةي، هاتان حبلىوامرأة غْضب

.ىالفضل
الَلف التي تزاد للِلحاق، وهو مصطلح جعله النحاة للَلف التي ل هي•

منقلبة عن أصل ول هي للتأْنيث، وإنما ادَّعوا أن العرب زيادتها لتكون
العظم الشاخص خلف الُذن زيدت أَلفها( ىلذِفْرا)على وزن معلوم، فـ

وهو شجر مٌّر ترعاه الِبل زيدت( ىالَْرط)،و(دِْرهم)لتكون على وزن 
(.جعفر)أَلفه ليكون على وزن 
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المنقوص

المنقوص كل اسم معرب آخره ياءٌ لزمة•
(.ي والمحاميالقاض) مثل مكسور ما قبلها
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الصحيح الممدود و غير المدود

أَما. جدار وجمل واستحضار، وظَبْي، ودلْو مثل الصحيح غير الممدود•
الصحيح الممدود فهو كل اسم معرب آخره همزة بعد ألف

:وأَنواع هذه الهمزة أَربعة. ء وبناءحسنا:  مثلزائدة
(أَقر)من فعل ( ءٌرجل قرا) مثل همزة أصلية من بنية الكلمة•

.بمعنى نظف( ؤوُض) من فعل ةءَوَُّضابمعنى نسك، وامرأَة 
(وعل يعل)من فعل ( ءُعل) مثل همزة منقلبة عن واو أصلية أو ياٍء•

(يوقضى يقض( )يبنى يبن)من فعلي ( ءٌ وقضاٌبناء)، (علوٌ)وأَصلها 
، فلما تطرفت الواو والياُء بعد أَلف ساكنة قلبتا(بنايٌ وقضايٌ)والصل 

.همزة
مؤنث( ءخضرا)ومثل ء  وعذراءصحرا، مثل همزة مزيدة للتأْنيث•

(.أَخضر)
وهو عصب العنق، فإن همزة هذه( ءِعلْبا) مثل همزة مزيدة للِلحاق•

الكلمة ليست منقلبة عن أصل ول هي من بنية الكلمة ول هي للتأْنيث،
(.قِرطاس)فقالوا إنها زيدت لتصبح الكلمة ملحقة بوزن 

 114التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

المقصور والمنقوص والممدود

:أحكام •
،يقاس القصر في كل ما تقتضي صيغته فتح ما قبل آخره•

وكاسم الزمن( رضي رًضى، وهوِيَ هَوىً)كالمصدر من الَفعال الناقصة 
(ملْهى الصيادين لبحرا)، و(الوطن َمهْوى الَفئدة: )والمكان منه مثل

، وكاسم المفعول واسم الزمان والمكان(الوحوش مأْوى المغارات)و
والمصدر الميمي من الفعل الناقص رباعياً كان أَم خماسياً أَم سداسياً

(.الـُمعْطى، المنادى، والمستشفى)مثل 
،أَما الممدود فيقاس في كل صيغة يكون ما قبل آخرها أَلفاً•

أَبقى: كمصادر الَفعال الناقصة رباعية كانت أم خماسية أم سداسية مثل
، وكمصادر الفعال الثلثيةإبقاءً، واصطفى اصطفاءً، واستغنى استغناءً

.عُواء الذئب وُمشاء البطن: الناقصة الدالة على صوت أَو داءٍ مثل
أَما ما سوى ذلك من المقصور والممدود فيراعى فيه السماع ويعرف من•

.المعجمات
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المقصور والمنقوص والممدود

:أحكام •
إذا نِّون السم المقصور سقطت ألفه لفظاً في•

الرفع والنصب والجر، وذلك لجتماع حرف العلة في
 فنحذف حرف العلة طبقاً للقاعدةآخره والتنوين،

:الصرفية
(.إذا اجتمع ساكنان أحدهما حرف علةٍ حذف حرف العلة)–
هذه العصا حركت النوى)فإذا نونا السماءَ المقصورة في مثل قولنا –

(.هذه عصاً حركت نوىً في رحًى: )تصبح الجملة( التي في الرحى

أما المنقوص إذا نُِّون فتحذف ياُؤه في الرفع والجر•
هذا)، فهذه الجملة فقط وتبقى في حالة النصب

إذا نوّنا السماءَ المنقوصة( المحامي زار القاضي مع المدعي
(.هذا محامٍ زار قاضياً مع مدٍع: )فيها تصبح
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تقسيم السم باعتبار التذكير و
التأنيث

:الحقيقي•
السم الدال على مذكر أو مؤنث من أجناس الناس والحيوان–

 :المجازي•
بقية الشياِء التي ليس فيها مذكر ومؤنث فبعضها يعامل معاملة–

المذكر أو المؤنث الحقيقي في الضمائر والشارة والموصولت

:المؤنث اللفظي•
التاء المربوطة واللف)كل اسم فيه إحدى علمات التأْنيث وهي –

ودل على مذكر وهو يعامل معاملة( المقصورة واللف الممدودة
المذكر

:المؤنث المعنوي•
الخالي من إحدى علمات التأنيث وهو يعامل معاملةالسم –

المؤنث الحقيقي
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المذكر والمؤنث

:الحقيقي
السم الدال على مذكر من أجناس الناس والحيوان، مذكر حقيقي مثل•

.غلم وثُعْلُبان
 والسم الدال على مؤنث من أجناس الناس والحيوان، مؤنث حقيقي مثل•

ولكل منهما ضمائر وأسماُء إشارة وأسماٌء موصولة خاصة بها. وأَتان بنت
هذا الغلم هو الذي اصطاد ثُعْلُباناً، وهذه البنت هي التي خافت من: تقول
.الَتان

:المجازي
أَما بقية الشياءِ التي ليس فيها مذكر ومؤنث فبعضها يعامل معاملة•

المذكر الحقيقي في الضمائر والشارة والموصولت فيقال له مذكر
بيتك جميل أَمامه عشب: ، فتقولبيت وكتاب وعُْشب وفهْم: مجازي مثل

.أخضر، وفيه كتاب فهْمك له جيد
:وبعضها يعامل معاملة المؤنث في كل ذلك فيقال له مؤنث مجازي مثل•

تقرأ أختك صحيفة يومية أمام دار: ، فتقولدار وصحيفة ووردة ونباهة
.بنباهة زائدة وبيدها وردة حمراء. واسعة
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المذكر والمؤنث

:المؤنث اللفظي
التاء المربوطة واللف)كل اسم فيه إحدى علمات التأْنيث وهي •

 طلحة وزكرياء: ودل على مذكر مثل( المقصورة واللف الممدودة
ويعامل معاملة المذكر في الضمائر والِشارة(. اسم رجل) وبشرى
.وغيرهما

:المؤنث المعنوي
 سعاد وهند: المؤنث الخالي من إحدى علمات التأنيث مؤنث معنوي مثل•

، يعامل معاملة المؤنث الحقيقي في الضمائر والِشارةوشمس ورِْجل
طلعت الشمس على هند الصغيرة قبل أن تأمرها: والموصولت، تقول

.سعادُ بدخول الدار المجاورة
:تنبيه

ليس هناك قاعدة في معرفة التذكير والتأْنيث المجازيين، بل المدار في معرفة ذلك على•
الطريق: ونلحظ أن بعض الَسماء يذكر ويؤنث مثل. السماع، بالرجوع إلى كتب اللغة

هذا الطريق واسع أَو هذه: إلخ فتصح فيها المعاملتان فتقول.. والسوق والذراع والخمر
كما يلحظ أن بعض الَسماء. والمرجع في معرفة ذلك المعجمات اللغوية. الطريق واسعة

ولد الغنم) وسخلة حية وشاة: يحمل علمة التأْنيث ويطلق على كٍل من الجنسين مثل
(.معتدلة القامة)، وكذلك بعض الصفات مثل رجل َربْعة وامرأَة ربعة (والمعز
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التاء المربوطة - علمات التأنيث الثلث 

:التاء المربوطة وتفيد ستة أغراض: العلمة الولى
التأنيث•
إفادتها الوحدة•
إفادتها المبالغة •
توكيد المبالغة•
مجيئها بدلً من ياء النسب أو ياء التكسير•
مجيئها للتعويض عن حرف محذوف •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التاء المربوطة - علمات التأنيث الثلث 

وذلك حين تدخل على: التأْنيث- الغرض الول•
بائعة،: الصفات فرقاً بين مذكرها ومؤنثها مثل

.فاضلة، مستشفية، محامية
:وقَّل أَن تلحق السماء الجامدة، وقد ورد في اللغة•

،(متشبهة بالرجل)غلمة وإنسانة وامرأَة ورُجلة 
فإِن كانت الصفة مما يختص بالنساء. وحمارة، وفتاة

لم يكن هناك فائدة من التاء، لذلك عريت أكثر هذه
حائض، طالق، ثيِّب، ُمطْفل: الصفات عن التاء مثل

.، مرضع(تأْتي بالتوائم)ُمتْئم ( ذات أطفال)
ول يجوز أَن تدخل التاء هذه الصفات وأَمثالها إل ما•

.مرضعة: سمع عن العرب فقد قالوا
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التاء المربوطة - علمات التأنيث الثلث 

:وهناك خمسة أوزان للصفات ل تدخلها التاء فيستوي فيها المذكر والمؤنث•
هذا رجل عجوز وامرأَته: ، تقولصبور، عجوز، حنون: بمعنى فاعل مثل( َفعول)وزن –

.عجوز صبور
طفلة: إن سبق بموصوف أَو قرينة تدل على جنسه مثل( مفعول)بمعنى ( َفِعيل)وزن –

.وامرأة قتيل جريح
في الميدان ستة: أَما إِذا لم يكن هناك موصوف ول قرينة فتدخل التاء لِزالة اللَّبس، تقول•

.جرحى وقتيلة
ناقة ذِبٌْح، هذه الثياب َسلَب: إِذا كانا بمعنى مفعول، مثل( فِعْل وفَعَل)ويلحق بذلك وزنا •

.القتيل
[.خصلة حميدة فتحفظ ول يقاس عليها: وسمع]•

فصيح أو)، وِمقْوال (كثيرة التعطر أَو كثيره)ِمهْذار، وِمعْطار : مثلِمْفعال وزن –
(.فصيحة

[.توقن بكل ما تسمع، ول يقاس عليها: امرأَة ميقانة: سمع]•
(.كثير السكْر)؛ ِمْسكير (كثيرة التعطر أو كثيره)ِمعْطير :  مثلِمْفعيلوزن –

[.امرأَة مسكين على القاعدة: مسكينة، حملً على فقيرة، وقد سمع: شذ]•
(.مقدام ل يثنيه شيء) ِمغَْشمرجل :  ِمْفَعلوزن–

.هذا قوٌل حقٌّ وتلك قضيٌة حق: يستوي المذكر والمؤنث في المصادر حين يوصف بها نقول: ملحظة•

.وإدخال التاء على المصادر خطأ شائع في أَيامنا فينبغي اجتنابه والتنبيه عليه•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التاء المربوطة - علمات التأنيث الثلث 

تلحق التاء أسماء الجناس: إفادتها الوحدةالغرض الثاني •
للتفريق بين الواحد والجمع،.. شجر وثمر وتمر: الطبيعية مثل

وقَّل أَن. شجرة وثمرة وتمرة: ويقال لها تاء الوحدة مثل
لبِن ولبِنة، سفين: تلحق المصنوعات، فمما ورد من ذلك

.وسفينة، جّر وجّرة، آُجّر وآُجّرة

أَنت: مثل:  حين تلحق الصفاتإفادتها المبالغةالغرض الثالث •
داهية: ، كذلكالطفل نابغ وأَخوه نابغة، راوٍ ولكن أَخاك راوية

.وباقعة

وذلك حين تدخل على أَوزان: توكيد المبالغةالغرض الرابع •
.هذا علّم فهّام وذلك علّمة فهامةالمبالغة تقول 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التاء المربوطة - علمات التأنيث الثلث 

: مجيئها بدلً من ياء النسب أو ياء التكسيرالغرض الخامس •
.دمشقيون: فهي كقولنا( نسبة إلى دمشق) دماشقة: فالَول مثل–

:بدل قولنا( َجْحجاح بمعنى السيد) في جمع جحاجحة: والثاني مثل–
.زناديق: ، وتقابل(زنديق) في جمع  وزنادقةجحاجيح،

: مجيئها للتعويض عن حرف محذوفالغرض السادس •
(.أصلها وعْد) عدة: إما عوضاً عن فاء الكلمة مثل–

(.أَصلها إِقْوام) إقامة: وإما عوضاً عن عين الكلمة مثل–

(.أَصلها لُغَو) لغة: وإِما عوضاً عن لم الكلمة مثل–

:مثل( فَعَّل تفعيلً)وإِما بدلً من ياء المصدر في الناقص من وزن –
(.تزكيياً: أَصلها) تزكيةزكَّى 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الَلف- علمات التأنيث الثلث 
المقصورة

إذا دلت الصفة المشبهة. الَلف المقصورة: العلمة الثانية•
للمذكر وعلى( فعلن)على خلو أَو امتلء كانت على وزن 

َريَّا،: عطشى، ريّان: عطشان: للمؤنث مثل( فَعْلى)وزن 
.شبعى: جوعى، شبعان: َجوْعان

فهذه الَلف المقصورة دخلت قياساً في هذه الصيغة للتأْنيث•
وليست خاصة بها، بل أَوزان الَسماء المنتهية بهذه الَلف

:كثيرة، فمن أوزانها
(.اسم موضع) ُشعَبى، (الداهية) الَربىمثل : فُعَلى–
 بُْشرى، (صفة) ُحبلى، (نبت من أَحرار البقول) بُهْمى: فُعْلى–

(.مصدر)
(.ناقة سريعة) بََشكى، (حمار سريع) َحيَدى، (اسم) بردى: فَعَلَى–
.َمْرضى، نجوى، غَْضبى: فَعْلى–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الَلف- علمات التأنيث الثلث 
المقصورة

:أَوزان الَسماء المنتهية بالَلف المقصورة•
(.الشديد من البل) عُلدى، ُسكارى، (طائر) ُحبارى: فُعالى–
(.الباطل) الُسَّمهى: فُعَّلى–
(.مشية تبختر) ِسبَطْرى: فِعَلَّى–
دويبة: جمع ظَرِبان: )ظِْربى، (طائر: جمع حجلة) ِحْجلى: فَعَلَّى–

ما نوِّن من هذا الوزن فألفه للِلحاق ل. ]ذِكْرى، ِمعْزى، (منتنة
[.عَْزهًى عازف عن اللهو: للتأْنيث مثل

(.حث) ِحثِّيثى، (هذيان) هِّجيرى: فِعَّيلى–
(.غطاء الطَّلع في الزهرة) كُُفَّرى، (حذر) ُحذَُّرى: فُعُلَّى–
(.اختلط) ُخلَّيْطى، (لغز) لُغَّيْزى: فُعَّيْلى–
(.طائر) ُحَّضارى، (نبتان) ُشَّقارى، ُخبَّازى: فُعَّالى–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

اللف الممدودة- علمات التأنيث الثلث 

تقاس زيادتها في مؤنث الصفات الدالة: اللف الممدودة•
،صفراء: أَصفر: على لون أو عيب في الخلقة أو زينة مثل

.حوراء: ، أَحورعوراء: أَعور
:من الَسماء المعتلة الخر مثل( فعيل)كما تُقاس في جمع •

.إلخ.. أَنبياء: أَذكياء، نبّي: ذكّي
:وأَوزانها كثيرة في الَسماء والصفات منها•

اسم جمع) طَْرفاء، (رغبة: مصدر) َرغْباء، (اسم) صحراء: فَعْلء–
(.مؤنث غير أَفعل) هطْلء، (أُنثى أَفعل) حمراء، (لنبات

. أَنبياء، أَربِعاء: أَفْعِلء–
.قُْرفُصاء: فُعْللء–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

اللف الممدودة- علمات التأنيث الثلث 

أَوزان اللف الممدودة في الَسماء والصفات- تابع •
:
.عاشوراء، تاسوعاء: فاعولء–
(.بابا جحر الضب) نافِقاء، قاِصعاء: فاِعلء–
.كبرياء: فعْلياء–
.نَُفساءُ، (موضع) َجنَفاءُ، (ثوب خز مخطط) ِسيَراءُ: فَعُلء–
(.نوع من التمر) قَريثاء: فَعِيلء–
.خنفساء: فُنْعُلء–
(.جمع شيخ) مشيوخاء: َمْفعُولء–
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الرئيسة

السابق

علمات التأنيث الثلث

فالَوزان المشتركة بين الَلفين المقصورة•
:والممدودة أَربعة هي

 وصحراء سكرى: فَعْلى–
.وُجنَفاء أَُربى: فُعَلى–
.جمزى وَجنَفاء: فَعَلى–
.أَربِعاءُو( دعوة عامة) أَْجِفلى: أَفْعِلى–

الَعلم أَو الصفات المنتهية بإِحدى هاتين: تنبيه•
ممنوعة من الصرف، وما نوِّن منها فأَلفهالَلفين 

.لغير التأْنيث
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الرئيسة

السابق

تقسيم السم باعتبار العدد

السم
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المفرد و المثنى و الجمع

السم 
من حيث العدد

الجمع الجمع 

ما دل على أكثر من اثنين ما دل على أكثر من اثنين 
بتغيير صورة مفردهبتغيير صورة مفرده

أو بإضافة إليهاأو بإضافة إليها  

المثنى المثنى 

ما دّل على اثنين أو اثنتينما دّل على اثنين أو اثنتين
متفقين لفظاً ومعنىمتفقين لفظاً ومعنى

المفردالمفرد

ما دّل على واحدما دّل على واحد  

جمع تكسيرجمع تكسير جمع مؤنث سالمجمع مؤنث سالم جمع مذكر سالمجمع مذكر سالم
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الرئيسة

السابق

المفرد

جدار وفتاة وأمة مثل ما دّل على واحد المفرد•

 133التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

المثنى

المثنى ما دّل على اثنين أو اثنتين متفقين لفظاً ومعنى•
 يْن بدلْواناستندت فتات) مثل ياء ونون أو ألف ونون بزيادة
:إل أن( ين إلى جدارينممتلئ

 ان، ذهب مصطفيان فتيانهذالسم المقصور تقلب ألفه ياء مثل –
إل إذا كانت ألفه ثالثة أصلها واو. ان معهما دعْوييْنإلى مستشفي

.عصويْن قويتينفتقلب واواً مثل اشتريت 
 قديٌر لدىمحامهذا )والسم المنقوص المحذوف الياء للتنوين مثل –

 قديران لدىيانهذان محام: )فتردّ ياؤه في التثنية(  نزيهقاٍض
(. نزيهينييْنقاض

السم الممدود يثنى على حاله إل إذا كانت ألفه للتأنيث فتقلب واواً–
 وانظرين جميلين واشتريت كساءانوُّضاءان هذان قُّراء: )مثل

 ين، ورأيت عندك حلتان صغيرتوانِعلباءيْ جارك، وهاتان صحرا
(.وان، وعينا الغزال حورااوينزرق

 134التالي



القائمة  
الرئيسة
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المثنى

أجازوا في اللف الممدودة المنقلبة عن- لحقة •
أصل مثل كساء والمزيدة لللحاق مثل علباء أن

 أوءان وكساءانعلبانقلبها واواً أيضاً فلنا أن نقول 
.وانوكساوان علبا

إذا أضيفتا( كل وكلتا)اثنان واثنتان، و: ويلحق بالمثنى•
.البوين والقمرينللضمير، وما كان مثل 

 135التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

الجمع

الجمع ما دل على أكثر من•
اثنين بتغيير صورة مفرده أو

:ُصورة:  مثلبإضافة إليها
:ناجحون، فتاة: ناجح. ُصور

.فتيات
جمع مذكر سالم: وهو ثلثة•

وجمع مؤنث سالم وجمع
.تكسير

جمع تكسير جمع مؤنث سالم

جمع مذكر سالمجمع مذكر سالم

الجمع

حمع كثرةجمع قلة
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جمع المذكر السالم

في حالة واو ونون كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة•
في ياء ونون أو(  في تجارتهمونهؤلء موفق) مثل الرفع

 في النتخاب معينزرت الناجح) مثل حالة النصب والجر
ول يتغير المفرد حين جمعه كما رأيت، إِل(. ينرفاٍق مرشح

:أن
 حين جمعه وتبقى الفتحة على ما قبل الَلف،أَلفهالمقصور تسقط –

 يْن كانوا منادَوْنهؤلِء مصطَف: )ى ومنادىفنقول في جمع مصطف
(.إلى المحاكمة

 عند الجمع ويضم ما قبلها مع الواو ويكسرياؤُهالمنصوص تحذف –
(.ينعن المدَّعون حضر محام)مع الياء فنقول 
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جمع المذكر السالم

ويشترط في السم الصالح لَن يجمع جمعاً مذكراً•
:سالماً أن يكون أَحد اثنين

  في حيِّناًونحضر المحمد:  مثلعلماً لمذكر عاقل–
، ويشترط أَل يكون مركباً(الذين اسم كل منهم محمد)

ول يكون بتاء مثل حمزة( معد يكرب وسيبويه)مثل 
.ومعاوية

 مثل هؤلء طلب مجدونوصفاً لمذكر عاقل–
مكَّرمون، ويشترط في الصفة أن تصلح لدخول تاء

ل تجمعان( أَخضر وعجوز)التأْنيث كما رأَيت، فكلمة 
جمعاً لمذكر سالم لَنهما ل تؤنثان بالتاء، كما ل يجمع هذا

(.نابغة وعلمة)الجمع الصفات المتصلة بالتاء مثل 
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جمع المذكر السالم

أما أَسماءُ التفضيل فتجمع جمع مذكر سالماً مع أَن التاءَ ل•
(.ينمررت بالرجال الَكرم: )تتصل بها، نقول

وهناك كلمات غير مستوفية الشروط عاملها العرب معاملة•
جمع المذكر السالم فرفعوها بالواو والنون ونصبوها وجروها

بالياء والنون، فيقتصر عليها وتسمى ملحقات بجمع المذكر
:السالم أَشهرها

أَولون، أََرضون، أَهلون، بنون، سنون، عالَمون، ِعلِّيُّون، وابلون،–
عشرون، ثلثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون،

 ألفاً ثمناً علىثمانين ساومت أَهليها فطلبوا أَرضونهذه : ) مثلمئون
(.سنينأَن يسلموها بعد عشر 
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 اتقرأت طالب) مثل أَلف وتاءِ ما دل على أَكثر من اثنين بزيادة•
:فل تغيير في صور المفرد كما رأيت إِل فيما يأْتي( اتمجتهد

(.ات عالماتفتي: ة عالمةفتا: )تاءِ التأْنيثحذف •
زارت) فنقول في جمع- كما فعلنا في المثنى -  ياءً أَلفهالمقصور تقلب •

 ثالثةالَلف، إِل إِذا كانت (اٍت مستشفياٌتزارت هُدي: ًى مستشفىهد
(.اترِضو: )اسم فتاة( ارض)وأَصلها واو فتنقلب واواً، فنقول في جمع 

فتيات: )فتاة وُضاءَةالممدود يعامل معاملته في المثنى فنقول في •
 اتعذراو: اء حسناءعذر)لَن همزتها أَصلية، ونقول في جمع ( اتوُضاءَ

أَو( اتكساءَ)فيجوز أَن نجمعها ( اءكس) للتأْنيث أَما أَلفهالَن ( اتحسناو
(.اتكساو)

دة،ْجد وسعْدَ: )مثل( فَعْلة)أَو ( فَعْل)الَسماءُ التي هي على وزن •
 اتدعَد) فنقول بفتح عينها نجمعها صحيحة العينإِذا كانت ( يةبوظ
لَنها صفة وليست( عبْلة)فل يصلح لهذا الجمع مثل (. اتيَب وظاتدَجوس

.لَن ثانيها متحرك( ورقة)لَن عينها غير صحيحة ول ( فيْنة)باسم، ول 
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جمع المؤنث السالم

:ويطرد جمع السم جمع مؤنث بالَلف والتاء إذا كان
.هند وسعاد وزينبعلماً لُنثى مثل –
ما ختم بعلمة من علمات التأْنيث وهي التاُء والَلف المقصورة والَلف الممدودة مثل–

(.فاطمات وليليات وحسناوات)فتجمع على ( فاطمة وليلى وحسناء)
.ُجبَيْلت وُحبيْبات ودَُريْهمات: مصغر غير العاقل مثل–
.جبال شامخات وأَيام معدوداتوصف غير العاقل مثل –
 أَو الَسماء الَعجميةحّمامات، إِصطبلت: ما لم يرد له جمع تكسير من الخماسي مثل–

.جنرالت: مثل
.تعريفات، إِنعامات: المصدر فوق ثلثة أَحرف مثل–
.بنات آوى وذوات القعدة: مثل( ذو)أَو ( ابن)اسم غير العاقل المصدّر ب–

أُمهات وسجلت وسماوات وشمالت،: وقد ورد قليلً من غير ما تقدم مثل•
. فيقتصر عليهورجالت، وبيوتات

:معاملة جمع المؤنث السالم( وأَذرِعات، وعرفات أُولت)وعاملت العرب مثل •
.أذرعات الفضل في أُولت من عرفاتهؤلءِ حاَجاٌت إلى 
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جموع التكسير

جبال،: جبل) مثل كل جمع تغيرت فيه صورة مفرده•
وأَوزانه واحد. فهو جمع تكسير( عنادل: عندليب

وعشرون وزناً، وقد يرد للمفرد أكثر من جمع،
 جمع قلةوهو إما . والمدار في ذلك على السماع

 وهوجمع كثرةويكون لما ل يزيد على العشرة وإما 
.لما فوق العشرة
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جموع القلة - جموع التكسير 

: أربعة أوزان جمعت في قول بعضهمجموع القلة- أ
بأَفْعٍُل وبأَفعاٍل وأَفْعِلةٍيعرف الَدنى من العدد •

وفِعْلةٍ
: يجمع هذا الجمع شيئان: أَفْعُل•

أَنفس،: نفسمثل ( فَعْل)الَول الثلثي السالم على وزن –
.أَُصْك: أَوجه، صٌّك:  وجهوشذَّ. أَكلب: كَلْب

عاذِر:  مثلثالثه حرف علةوالثاني كل رباعي مؤنث –
لَنه مذكر،ب وأَشهب، اشه :وشذَّ. ن وأَيُْمنيوأَذُرع، يم

.د وأَعْتُداب وأَغُرب، وعَتا غُروكذا
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جموع القلة- جموع التكسير 

أَجمال،: يجمع هذا الجمع الَسماء الثلثية مثل: أَفعال•
أَعضاد، أعناق، أَقفال، أوقات، أَثواب، أَبيات، أَفراخ، أفراد،

ُرطَب: فلم يجيء إل( فُعل) إلخ، إل وزن أَنجاد، أَنهار
. وأَرطاب

:أَشهاد، وعدو: شهيدأَما الصفات فلم يسمع منها على هذا الوزن إل –
.، فعدوا هذا شاذاًأَجلف: أَعداء، وِجلْف

يجمع هذا الجمع كل اسم رباعي ثالثه حرف مد زائد: أَفعِلة•
عمود وأَعمدة، ونصاب وأَنصبة، وطعام وأَطعمة،: مثل

 قفا وأَقفية، وعدّوا مثل وحمار وأحمرة، ورغيف وأرغفة
.شاذاً لعدم انطباق الشرط عليه

شحيح وعزيزفي جمع ( أَِشَّحة وأَِعَّزة وأَذِلة)وسمع في الصفات –
.وذليل

. وهو سماعيفتى وشيخ جمع فتية وِشيخةمثل : فِعْلة•
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جمع الكثرة - جموع التكسير 

:للكثرة سبعة عشر وزناً عدا صيغ منتهى الجموع:  وأحكامهاجمع الكثرة
ولمؤنثها الذي على وزن( أَفعل)للصفة المشبهة التي على وزن : فُعْل•

:عُْرج، وأَْحور حوراء: ُخْضر، وأَعرج عرجاء: أَخضر خضراءمثل ( فعلءَ)
.ُحور

:لشيئين : فُعُل•
رجل صبور ورجال ُصبُر، وامرأةمثل ( فَعول)الَول الصفات التي على وزن –

.وشذ رجال خشٌن ونجب جمع خِشن ونجيب. غيور ونساءُ غُيُر
:للَسماءِ الرباعية التي ثالثها حرف مد ولم تقترن بتاءِ تأْنيث مثل: والثاني–

جمع خشبة( خُشب وُصُحف) وشذَّسرير وُسُرر، وعمود وعُُمد، وذِراع وذُُرع، 
.وصحيفة

.غرفة وغُرف وُحجة وُحججلمثل ! فُعَل•
.فِعْلة مثل قِطْعة وقِطَع، وِحّجة وِحَججمفردها ! فِعَل•
.قاض وقضاة، وغازٍ وغزاة: لسم الفاعل من الناقص مثل: فَعَلة•
ساحر وسحرة، وقاتل: لسم الفاعل لمذكر عاقل من الصحيح: فَعَلة•
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 وتكونَمْرضى أَو َجْرحى: جمع لصفة على وزن فعيل دالة على أذى مثل: فَعْلى•
.أحمق وحمقى، أَو أَفعل مثل هالك جمع هلْكىأحياناً جمعاً لفاعل مثل 

.دُّب دِبَبة، وقِرد وقَِردَةمثل ( فِعْل)أَو ( فُعْل)جمع لسم ثلثي على : فِعَلة•
. وُسّجدد وُركَّع ساجعراك:  مثلالصحيح اللمجمع لفاعٍل وفاعلة في : فُعَّل•

.غازٍ وغَّزى: وسمع من المعتل مثل
. وكتَّاببكات: صحيحة اللمجمع لصفة على وزن فاعل : فُعَّال•
، ويطردَصعْب وِصعاب: ، ولصفة مثلجبَل وجباليكون جمعاً لسم مثل : فِعال•

:في
.ة ورقابب وجمال ورقَلجَم:  مثلصحيح اللمفَعٍَل اسماً –
.ذِئب وذِئاب، وبئر وبئار وظٌّل وظِللفِعٍْل اسماً غير سالم مثل –
. ورياحيح ورماح، ورمحُر:  مثلل عينه واو ول لمه ياءٌفُعٍْل اسماً –
.ة وقصاعع وكعاب وقصبكع:  مثلصحيحي اللمفَعٍْل أو فَعْلة اسمين –
.ة وكرامموكري:  وطواللطوي:  مثلصحيحتي اللمفعيل وفعيلة صفتين –
، أو فعْلنة مثلظمأَى وظِماء: ، أو فَعْلى مثلعطشان وعطاشصفة على فَعْلن مثل –

.ُخمصانة وِخماص، أَو فُعْلنة مثل ندمانة ونِدام
،وِجيد وجياد، وصائم قائم وصيام قيام، راٍع ورِعاء: وعدُّوا غير ما تقدم شاذاً مثل–

بِطاح، وقَلوص وقِلص، وأُنثى وإِناث، وفصيل وفِصال، وُسبع وِسباع،: وبطحاء وأبطح
.وطبْع وطِباع، وعَُشراء وعشار
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جمع الكثرة- جموع التكسير 

:، ويطَّرد فيقلوب وكبودمثل : فُعول•
.وِعل ووعول، ونَِمر ونموراسم على فَعِل مثل –
.ث وليوثيب وقلوب، وللق مثل غير واوي العيناسم على فَعْل –
.وفيل وفيول، وظل وظلولِحمل وحمول، : اسم على فِعْل مثل–
 ند وبرود وُجْردبُ:  مثلغير مضعف ول معتل العين أو اللماسم على فُعْل –

.وُجنود
أَسد وأُسود، وَشَجن وشجون،ومما أتى على غير القياس من هذا الوزن، –

(.فَعَل) وكلها جمع وذكور، وطلول،
:جمع للَسماء التي على: فِعْلن•

.غلم وِغلمان وغراب وِغربان، وصؤاب وِصئْبان: فُعال مثل–
.ُجرذ وجرذان، وُصَرد وِصردان: فُعَل مثل–
.ر ونيرانوز وكيزان، نود وعيدان، كوت وحيتان، عوح مثل عينه واوفُعْل –
.ر ونيرانار وجيران، وناج وتيجان، وجاب وبيبان، وتاب:  مثلعينه ألففَعَل –
ِصنْو وصنوان، وغزال وِغْزلن، وخروف: ومما ورد على غير هذا القياس–

.وِخرفان، وضيف وضيفان، وصبي وصبيان
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:جمع السماء التي على: فُعْلن•
.قضيب وقُضبان، وكثيب وكثبان، ورغيف وُرغفانفعيل مثل –
.ر وذُكْرانكل وُحملن، وذمح:  مثلصحيح العينفَعَل –
.ب وُركْبانكْد وعُبدان، وربر وظُهران، وعهظ:  مثلصحيح العينفَعْل –
ُجدران، وُحدان، ذؤْبان، ُرعيان، شجعان،: وورد على غير القياس مثل–

.سودان، بيضان، عُوران، عُميان

:فُعَلءُ•
نبيه ونبهاء،: جمع صفة مذكر عاقل على وزن فعيل دالة على سجية مثل–

.ُجلَساء، وُشركاء وعَُشراء ونُدَماء: كريم وكُرماء، أَو مشاركة مثل
(.ُجبَناءُشذَّ )، عُلَماء وصلحاء: جمع صفة مذكر عاقل على فاعل مثل–

: أَفْعِلءُ•
 مضعف وأَنبياء أَو ينب مثل معتلة اللم( فعيل)جمع صفة مذكر عاقل على –

. وأَطبّاءبيب وأشدّاء، وطديدش: مثل
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وهي كل جمع بعد أَلف تكسيره حرفان أو ثلثة :صيغه منتهى الجموع•
،19 مثل مدارس ومفاتيح، وصيغه كثيرة بلغت أحرف أوسطها ساكن

:إليك أشهرها
لمجرد الرباعي ومزيده بحرف واحد، وللخماسي: فعالِل وفعاليل &  2.•

درهم ودراهم، وغََضنْفر وغضافر، وَسَفْرَجل وسفارج، وعندليب: مثل
أَما فعاليل .ُسنْبُل وسنابل: ، وللثلثي زيد فيه حرف صحيح مثلوعنادل

ساقِْرط:  مثلحرف علة زيد قبل آخرهمافللرباعي والخماسي اللذين 
، وللثلثي المزيد فيهر ودنانيراس وفراديس، ودينوْوقراطيس، وفِْردَ

.سُّفود وسفافيد، وِسكين وسكاكين: مثل
(الَفعى) أَسود: اسماً أو علماً أَو اسم تفضيل مثل( أَفْعل)لوزن : أَفاِعل•

 الذي أَوله همزة زائدة، وللرباعي أحمد وأَحامد أَفضل وأَفاضل، وأَساود
.َرانبأنامل وأَصابع وأَمثل 

: مثلحرف مدّ مما تقدم في الفقرة السابقة زيد فيهلما : أَفاعيل•
.رة وأَضابيراب وأَساليب، وإِضبوأُسل
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جرِبةتوتنابل، و( قصير)نبل تِ : مثلالذي أَوله تاءُ زائدةللرباعي : تفاِعل•
.وتجارب

: مثلوزيد عليه مد قبل الخرلما تقدم في الفقرة السابقة : تفاِعيل•
.ل وتنابيلاتِنْب. ح وتسابيحيتسب

.فازة ومفاوزمسجد ومساجد، م: المبدوءِ بميم زائدةللرباعي : مفاِعل•
حاصبم:  مثلبميم زائدة وقبل آخره مدّ زائدللرباعي المبدوءِ : مفاعيل•

.ق ومواثيقايثمومصابيح، و
:فواِعل•

.هّر وجواهروتم وخواتم، جاخ: ثانيه واو أَو أَلف زائدتانجمع لرباعي –
.شاهق وشواهق، وناهد ونواهد: وزن فاعل صفًة لغير عاقل مثل–
.شاعرة وشواعرمثل : وزن فاعلة–

: مثلحرف مدّ قبل الخرلما زاد على ما في الفقرة السابقة : فواعيل•
.ر وسواطيرون وطواحين، ساطوطاح
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مةيفة ولطائف، وكريلط:  مثلقبل آخره حرف مد زائدللرباعي : فعائل•
.وكرائم

.عَذارى وغضابى: عذراء وغَضبىجمع لمثل : فَعالى•
.تراٍق وموامٍ: تَْرقُوة وموْماةجمع لمثل : فَعالِي•

: جمع لما يليفعالى وفعالِي: معا13ً و12 •
فتوى وفتاوى أو فتاوٍ: اسم على فَعْلى مثل–
ذِفْرى وذفارى أَو ذفارٍ: اسم على فِعْلى مثل–
، أَو صفة لُنثى ل مذكر لهاصحراء وصحارى أَو صحارٍاسم على فَعْلء مثل –

.عذارٍ وعذارىمثل 
.ُحبْلى وَحباٍل وحبالى: صفة لُنثى ل مذكر لها مثل–

.غُضابى وُسكارى: غضبان وسكرانجمع لمثل : فُعالى•
 ٍّيكرس: مثل( لغير النسب) ثلثي انتهى بياٍء مشددةجمع لكل : فعالُّي•

. وقماريٍّيّ وبخاتّي، وقُْمرتٍّيوكراسّي، وبُخ
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تبين أنهم يحذفون من السم الرباعي المزيد بحرف: ملحظة•
،جام وحراجمنواحر، فر وغضافرنغض مثل حرفَه الزائد

قتحمم:  مثلالزائد الولويستبقون من الثلثي المزيد 
ختارمخاشن، ومخشوشن ومداع، ومستدٍع ومقاحم، ومو
.قاودمنقاد ومخاير، ومو

أي أن الميم أوْلى بالبقاء ثم التاء ثم النون أما السين فليس•
فإن تكافأت الزيادتان تساوى المران مثل. لها شأن أخواتها

. سراديأوسراند يقولون في جمعها ( سريع: َسَرنْدى)
 فقالواحذفوا خامسه فقد لسفرجأما الخماسي المجرد ك•

.جيسفار:  تعويضاً فيقالويجوز زيادة ياء؛ (سفارج)
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مصطلحات - الجمع 

إن دل السم على جمع ول واحد له من لفظه•
، فيعودجيش وقبيلة وإبل وغنممثل  (اسم جمع)سموه 

عليه الضمير مفرداً مراعاة للفظة، أَو جمعاً مراعاة لمعناه
لكن يثنى ويجمع كأَنه(. جيشكم ظافر أَو ظافرون)مثل 

.جيشان وقبائلمفرد فنقول 
وكان الواحد منه اسم الجنس إذا دل على الجمع•

: مثلاسم جنس جمعيبالتاِء أَو ياِء النسب سموه 
.تمر وتمرة، وسفين وسفينة، وترٍك وتركٍّي، وعرب وعربٍّي

أَما ما دل على الجنس وصلح للقليل وللكثير فهو اسم
.ماء ولبن وعسلالجنس الِفرادي مثل 

قد تعامل الجمع معاملة المفرد فيثنى ويجمع: جمع الجمع•
 وهوبيوتات ورجالت وأَفاضلون وصواحبات: ثانية مثل
.سماعي
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هناك جموع سماعية ل مفرد لها مثل: خاتمة•
،(الفرق) التعاشيب والتعاصيب والتباشير والَبابيل

وهناك جموع جمعت على غير مفردها فيقصر فيها
لمحة وملمح، وشبَه ومشابه،على السماع مثل 

وخطر مخاطر وَسم ومساّم، وحاجة وحوائج، وباطل
.وأَباطيل، وحديث وأَحاديث، وعروض وأعاريض

وهنالك كلمات تدل على المفرد والمثنى والجمع معاً•
، وهذاُجنٌُب وهؤلء جيران ُجنٌُب، هذا جار الُفلكمثل 

، وهؤلءِولد، وهذا عدوٌّ وأُولئك خصوٌم عدوٌّخصٌم 
.وَلد

154 



القائمة  
الرئيسة

السابق

تقسيم السم باعتبار العدد

السم

التصغير

155 



القائمة  
الرئيسة

السابق
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 أَو( فُعَيْعِل) أًو( فُعَيْل) السم المحّول إلى صيغة•
.يقال له السم المصغر( فُعَيْعيل)

:يصغر السم لحد الَغراض التية: أغراض التصغير•
(لَُقيْمة)و( كُتَيِّب)و( كُلَيْب)الدللة على صغر حجمه مثل –
(.لَُقيْمات)و( دَُريْهمات)و( وُريْقات)الدللة على تقليل عدده مثل –
، أو قرب مكانه(العشاء قُبَيْل سافر)الدللة على قرب زمانه مثل –

(.الرف دُوَيْن الحقيبة)مثل 
 الشويعر؟هذا أَأَلهاك: الدللة على التحقير–
.أَذهلتهم دُوَيْهية أَصابتهم: للدللة على التعظيم–
.كالغُزيّل ُجوَيْرية في دارك: الدللة على التحبيب مثل–
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:صورة التصغير•
: مثليضم أَول السم المراد تصغيره ويفتح الثاني وتزاد ياٌء بعده–

فإِن زاد السم على ثلثة أحرف كسر الحرف الذي يلي، ُرَجيْل وكُلَيْب
(.عَُصيْفير)أَو ( دَُريْهِم: ) مثلياءَ التصغير

(دَُريْهم وُسَفيْرج)مثل ( فُعَيْعِل)، ولما فوقه وزن (فُعَيْل)فللثلثي وزن –
ُمنَيْهيج(: ِمنهاج وعصفور)لمثل ( فُعَيْعيل) ، ودرهم وسفرجلتصغير 

.وعصيفير
ويلحظ أَن التصغير كالتكسير فكما قلنا في تكسير الكلمات السابقة–

دَُريْهم وُسَفيْرج قلنا في تصغيرها دراهم وسفارج ومناهِج وعصافير
، فحذفنا في الطرفين لم سفرجل وقلبنا حرفوُمنَيْهيج وعُصيْفير

.العلة الذي قبل الخر ياءً في التصغير والتكسير
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جرت العرب في التصغير دون التكسير على عدم: ملحظة•
العتداد بتاء التأنيث ول بألفها المقصورة ول بألفها الممدودة،

ول باللف والنون المزيدين في الخر ول بياء النسب، ول
، فيجرون التصغير على ما قبلها(أصحابكلمة )بألف مثل 

ورقة وفُضلى وصحراء وخضراء)فيقولون في تصغير 
وَُريْقة وفَُضيْلى وُصَحيْراء وُخَضيراء(: )وعطشان وأصحاب

دون كسر ما بعد ياء التصغير كأنها ل( وعُطيَشان وأَُصيْحاب
حنظلة وأربعاء وعبقري)تزال ثلثية، ويقولون في تصغير مثل 

دون أن( ُحنَيْظِلة وأَُريْبِعاء وعُبَيْقري، وُزعَِفران(: )وزعفران
يحذفوا في تصغيرها ما كانوا حذفوا في تكسيرها حين قالوا

(.حناظل وعباقر وزعافير)
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أَما فيما عدا ما تقدم فالتصغير كالتكسير يرد الَشياء إِلى•
:أُصولها ولبدَّ من النتباه إلى ما يلي

تزاد في شمس وأَرض ودعد: السم الثلثي المؤنث تأْنيثاً معنوياً مثل–
.ة ودعيْدة وأَُريْضةُشَميْس:  فنقولآخره تاءُ حين التصغير

السم المحذوف منه حرف يرد إِليه المحذوف حين التصغير كما هو–
دم وعدة وابن وأَب وأُختالشأْن في التكسير، فكما نقول في تكسير 

:نقول في تصغيرها (دماءٌ ووعود وأَبناءٌ، وآباءٌ وأَخوات وأَيدي)ويد 
(.دَُمّي، ووُعَيْد، وبُنَّي وأُبّي وأَُخيّه، ويُدَيَّة)

إِذا كان ثاني السم حرف علة منقلباً عن غيره ُردَّ إلى أصله كما يردُّ–
(:ميزان ودينار وباب وناب)حين التكسير، فكما نقول في تكسير 

مويْزين ودُنَيْنير،: )نقول في التصغير( موازين ودنانير وأَبواب وأَنياب)
(.وبُوَيْب ونُييْب
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:تنبيهان•
الَلف الزائدة في اسم الفاعل، والمنقلبة عن همزة مثل–

تقلب جميعاً واواً( عاج)والمجهولة الَصل كالتي في ( آدم)
.ُشويْعِر وأُوَيْدِم، وعُوَيْج: في التصغير فنقول

يختص التصغير بالَسماء المعربة، وورد عن العرب شذوذاً–
تصغير بعض أسماءِ الِشارة والَسماء الموصولة مثل

(ذا) تصغير ذَيّا، و(الذي والتي، تصغير اللذيا واللتيّا)
، وتصغير بعض أَفعال التعجبهؤلء في تصغير هؤليّاءِو

فيقتصر في ذلك على ما سمع ول( ما أَُميْلح الغزال)مثل 
.يقاس عليه

160 



القائمة  
الرئيسة

السابق

تقسيم السم باعتبار العدد

السم

النسبة

161 



القائمة  
الرئيسة

السابق

النسبة

ياء مشددة( دمشق)إذا أَلحقَت بآخر اسم ما مثل •
للدللة على نسبة شيٍء إليه فقد صيرته اسماً

، وإضافتك الياءَ(هذا نسٌج دمشقٌّي: ) فتقولمنسوباً
وينتقل العراب من. المشددة إِليه مع كسر آخره هو النسبة

.حرفه الخير إلى الياء المشددة
يعتري السم المنسوب مع التغيير اللفظي المتقدم تغييٌر آخر•

هو اكتسابه الوصفية بعد أَن كان جامداً ويعمل عمل اسم
هذا: )المفعول في رفعه نائَب فاعل ظاهراً أَو مضمراً مثل

لَن معنى دمشقي( نسج دمشقٌّي صنعُه، هذا نسج دمشقي
فنائب الفاعل في المثال الول، (منسوب إلى دمشق)
يعود( هو)وفي المثال الثاني ضمير مستتر تقديره ( صنعُه)

(.يُنَْسب إِلى دمشق) كما لو قلت ،(نسج)على 
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:قاعدة النسبة
الَصل أَن تكسر آخر السم الذي تريد النسبة إِليه ثم تلحقه ياءً مشددة•

:طرابلسي، خلق: علمي، طرابلس: علم) مثل من غير تغيير فيه
(إلخ..خلقي

:كثير من الَسماء يعتريها بعض تغيير حين النسب وإِليك هذه التغييرات•
،ة، شيعة، مكةفاطم: ) حين النسب مثلتاؤُهتحذف : المختوم بتاء التأنيث–

.فاطمي، مكي، شيعي، طلحي: تصبح بعد النسب( ةطلح
ِيّوفت: ) فنقولواواًقلبت ( ا وعصىفت) مثل أَلفه ثالثةإن كانت : المقصور–

بردى وبُْشرى ودوما: )وإِن كانت رابعة فصاعداً حذفت، فمثل(.  يّووعص
بردِيّ وبُْشري، ودُوِمّي،: )تصبح بعد النسب( ومصطفى وبخارى ومستشفى

(.ومصطفّي، وبخاريَ، ومستشفّي
 واواً ألفها المقصورة قلب ا وطنطىبُْشرأجازوا في الرباعي الساكن الثالث مثل 

؛وياوي وطنطابشر:  فيقالوزيادة ألف قبل الواو، يوي وطنطوبُْشر: فيقال
وقلب الَلف واواً فيما. إل أن الحذف فيما كانت أَلفه للتأنيث كبشرى أحسن

.أحسن( مسعى)عداها مثل 
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:قاعدة النسبة- تابع •
 القلب) مثل واواً ياؤه الثالثةيعامل معاملة المقصور فتقلب : المنقوص–

 فصاعداً مثلياؤه الرابعة، وتحذف (يّوالعمالقلب )تصبح في النسب ( يالعم
القاضّي)فتصبح بعد النسب ( ي، والمستقصي، والمعتدي الراميالقاض)

(.الرامُّي، والمعتديّ، والمستقصّي
: أيضاً فنقولقلبها واواًويجوز في ذي الياء الرابعة إذا كان ساكن الثاني 

اسم) مقضّي، وفي تْربِّي وتربويّ: تربية، ونقول في يوي الراموالقاض
.مقضّي ومقضوي( المفعول

، فقلت في النسبة إلىقلبت واواً وجوباًإن كانت أَلفه للتأْنيث : الممدود–
.يوي وحمراوصحرا: صحراء وحمراء

وإِن لم تكن للتأْنيث بقيت على حالها دون تغيير، فننسب إلى المنتهي بأَلف
، وإِلىقرائّي ووضائّي: بقولنا( بمعنى نظيف وناسك) وَّضاء وقُّراءأَصلية مثل 

كسائي: بقولنا( بناء)أَو ياء مثل ( كساء)المنتهي بهمزة منقلبة عن واو مثل 
:بقولنا( ِعلْباء وِحْرباء)، وإلى المنتهي بهمزة مزيدة للِلحاق مثل وبنائي

.علبائي وِحربائي
كسائي:  في المنقلبة عن أَصل وفي المزيدة للِلحاق فقالواوأجازوا قلبها واواً

وعدم القلب. يوي ، حربائي وحرباوي، علبائي وعلباووبنائي وبنا، يووكسا
.أحسن
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:قاعدة النسبة- تابع •
إذا كانت الياءُ المشددة بعد حرف واحد مثل: المختوم بياء مشددة–

رددَت الياء الُولى إلى أَصلها الواو أَو الياء وقلبت( طّي)و( حّي)
.حيوي وطووي: الثانية واواً فقلت

 وفتحت ماالياء الُولىحذفت ( ّي وقُصّيعل)وإن كانت بعد حرفين مثل 
.يّويّ وقُصوعلَ:  فقلتوقلبت الياء الثانية واواًقبلها 

وإن كانت بعد ثلثة أَحرف فصاعداً حذفتها فقلت في النسبة إلى
فيصبح لفظ. كرِسّي وبختّي والشافعي(: كرسّي وبختّي والشافعي)

.المنسوب ولفظ المنسوب إليه واحداً وإن اختلف التقدير
عةينة وربيُْجهَمثل : ُفَعيْلة أو َفعيلة أو َفعولة في العلم–

ُجهَنّي:  عند النسب ويفتح ما قبلها فنقولياؤُهنتحذف : ءَةووشن
ول واوي( قُلَيْلة)، بشرط أل يكون السم مضعَّفاً مثل وََربَعّي وَشنئّي

.فإن هذين يتبعان القاعدة العامة( طويلة)العين مثل 
،ِرَيّل وُحميِّب وغَُزيِّطمثل : ما توسطه ياء مشددة مكسورة–

.طيْبِّي وغَُزيْلّي وُحَميْريّ عند النسب فنقول ياؤُه الثانيةتحذف 
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 :قاعدة النسبة- تابع •
ل،ِبِإ:  تخفيفاًَ عند النسب مثلعينهتفتح : الثلثي المكسور العين–

.إِبَلّي، ودُؤَلَي، ونََمرِِيّ، وَملَكّي:  فنقولكلِر، وِممنَ، و(اسم علم) لُئود
أَب وابن وأَخ وأُخت وأَمة ودم وَسنةٍمثل : الثلثي المحذوف اللم–

: عند النسب فنقولترد عليه لمه، وشفة وعَمٍ وغدٍ ولغةٍ ومئةٍ ويدٍ
أَو)ي وشفهي وي وشجوي وسنويّ ودمويّ، وأُمويّ وأَخويّ وبَنَوأَب

.يوي ويدوي، ومئوي ولُغَوي وغدَووعَم( يوشف
ينسب( عدة وزنة)الصحيح اللم منه مثل : الثلثي المحذوف الفاء–

من) شية، والمعتل اللم منه مثل ِعديّ وزِنّي: إليه على لفظة فنقول
:يرد إليه المحذوف فنقول في النسب إِليهما(. من ودى) ودية( وشى

.وَِشوِيّ، وِدَوِيّ
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 :قاعدة النسبة- تابع •
إذا أُريد النسب إلى المثنى والجمع رددتهما إلى المفرد فالنسب إلى: المثنى والجمع–

.يدوي وُخلُقي وفََرضي وأَدبي وِمنخري: اليدين والَخلق والفرائض والداب والمنَْخرين
، أَو كان من أَسماء الجموع مثلأَبابيل، ومحاسنفإن لم يكن للجمع واحد من لفظه مثل 

، أَبقيتها على حالهاعرب وترك وورق، أَو من أَسماءِ الجنس الجمعي مثل قوم ومعشر
.أَبابيلّي ومحاسنّي وقومّي ومعشريّ وعربّي وتركّي: في النسب فقلت

:، فالنسبة إِليهابنين، واثنين، وثلثيّنوما أُلحق بالمثنى والجمع السالم عاملته معاملته مثل 
.وثَلثي( أَو ثنوي)بنويّ وإثني 

أوزاعوأما العلم المنقولة عن المثنى أو الجمع فإن كانت منقولة عن جمع تكسير مثل 
وما جرى مجرى العلم عومل. أَوزاعي وأَنماري:  نسبت إليها على لفظها فقلتوأَنمار

.أَنصاري: الَنصارمعاملته فنقول ناسباً إلى 
(عابدون) أو جمع سالم مثل الحسنيْن والحرمينفإن كانت منقولة عن مثنى مثل 

:رددته إلى مفرده إن كان يعرب إعراب المثنى أو الجمع فقلت( عرفات)و( أَذرعات)و
.حسنّي، حرمّي، عابديّ، أَذرعي وعَرفي

 نسبت على لفظهازيدوٍن وحمدوٍن، وزيداٍن وحمداٍن وعابديٍنوإن أعربت بالحركات مثل 
.زيدوني وحمدوني وزيداني وحمداني وعابديني: فقلت

دعْدات)وإذا عدل بالعلم المجموع جمع مؤنث سالماً إلى إعرابه إعراَب ما ل ينصرف مثل 
دعْديحذفت التاء ونسبت إلى ما بقي كأَنها أسماٌء مقصورة فقلت ( وتمرات ومؤمنات

.ودعْدوي، وتَمري ومؤمنّي
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:قاعدة النسبة- تابع •
ينسب إلى صدره سواءٌ أَكان تركيبه تركيباً إسنادياً مثل: المركب–

، أَم كان تركيباً مزجياً مثل بعلبك ومعد(جاد الحق)و( تأَبط شًّرا)
تيم اللت وامرئ القيس ورأس: يكرب، أَو كان تركيباً إضافياً مثل

تأَبطّي،: تنسب في الجميع إلى الصدر فتقول.. بعلبك وُملعب الَسنة
.وجاديّ، وبعلّي، ومعدويّ، وتيمّي، وامرئي، ورأسي، وملعبّي

بأَب أَو أُم أَو ابن مثل أَبي بكر وأُم الخير،إذا ُصدِّر المركب الضافي 
.بكري، وخيري، وعباسي: ، نسبت إلى العجز فقلتوابن عباس

عبدوكذلك إذا أَوقعِت النسبُة إلى الصدر في التباس كأَن تنسب إلى 
المطلب وعبد مناف وعبد الدار وعبد الواحد، ومجدل عنجر، ومجدل

.مطلبي ومنافي وداري وواحدي وعنجري وشمسي: ، فتقولشمس
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 شواذ النسب

ترخص العرب في باب النسب ما لم يترخصوا في غيره، ويكاد أَكثر هذه الحوال•
التي مرت بك تكون خروجاً على القاعدة العامة للنسب حتى ظن بعضهم أن شواذ

.هذا الباب تعدل مقيسه
وثمة. وهم يميلون إلى الخفة في النسب إلى العلم لكثرة دورانها على الَلسنة•

أَعلم غير قليلة ل تنطبق على حالة من الحوال الثنتي عشرة التي تقدمت، سموها
:شواذ النسب، أَرى أَن أُسميها المنسوبات السماعية

وْحداني نسبة إلى الوحدةروحاني نسبة إلى الروحَحروري نسبة إلى حروراء

قَُرشي نسبة إلى قريشتحتاني نسبة إلى تحتبِصري نسبة إلى البَصرة

بَدَوي نسبة إلى الباديةشآمٍ نسبة إلى الشامبَحراني نسبة إلى البحرين

ُسهْلي نسبة إلى الَّسهلأَموي نسبة إلى أُميةسلمى نسبة إِلى قبيلة ُسلَيْم

.وقد يتبعون في أكثر هذه الكلمات القواعد المتقدمة وهو الحكم•
.ول يجوز بحال أن يقاس على هذه الشواذ وإنما تتبع في أَمثالها القواعد المقررة•
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شواذ النسب

وقع أن استغنوا عن ياء النسب بصوغ السم المراد النسبة•
إليه على أحد الوزان التية للدللة على شيء من معنى

:النسبة
تامر وطاعم ولبٍسمثل ( صاحب شيء) للدللة على معنى فاعل–

 بدل أن يقولواوكاٍس بمعنى ذي تمر وذي طعام وذي لبن وذي كسوة
.تمري وطعامي ولبني وكسوي

نجار وحداد وخياط وعطار وبزاز، للدللة على ذي حرفةٍ ما مثل فعّال–
أو أي شيء ما وهو أبعد (ل ينسب إلَّي ظلم)إلخ، ومثل ما أنا ظلم 

.ما يكون عن المبالغة التي تفيدها الصيغة
.طَعِم، لَبِس، لَبِن، نَهِرمثل، ( صاحب شيء)، بمعنى فَعِل–
.ِمعْطار بمعنى صاحب عطرمثل ( صاحب شيء)، بمعنى ِمْفعال–
 بمعنى صاحب ُحضرِمْحِضيرمثل ( صاحب شيء)، بمعنى ِمْفعيل–

(.سرعة جْري)
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السماء المبنية

الَصل في الَسماِء أن تكون معربة،•
ولكَّن أَسماء. والعراب ظاهرة مطردة فيها

ويعنينا منها هنا ما يطَّرد فيه. قليلة أَتت مبنية
. البناءُ قياساً لَنه ذو جدوى عملية

في اللغِة أسماءٌ تُبنى على الفتِح أينما•
وهذه السماءُ منها ما. وقعْت في الكلمِ 

يُبنى عن الفتِح ، وما يُبنى على الكسِر ، وما
. يُبنى على الضّم 
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يُبنى على الفتِح من السماِء ، كُّل ما ُركَِّب منها:  ما يُبنى على الفتِح•
تركيباً َمْزجياً َصيّرهما كالكلمِة الواحدِة ِمْن الظروِف والحواِل

. والعداِد 

يُوصي الطباءُ أْن يُنَظََّف:  ، مثل الظروِف الزمانيِة والمكانيِةفمثالُه من - أ•
َقدَّم المتناظراِن رأيين ُمختلفين ، ووقَف ُمَقِدُّم.  صباَح مساءَالَفُم 

.  بَيَْن بَيَْنالبرنامِج 

تفرقوا: ومثل .  أي ُملصقاً بَيَْت بَيَْتهو جاري :  مثل الحواِلوِمْن - ب•
 . وتفرقوا أيدَي َسبَأ ( متفرقين) َشذََر َمذََر

 من أحدَ َعَشَر إلى تسعَة َعَشَر باستثناِء اثني َعَشَر واثنتيالعداِدومن - جـ•
ثمُن متر الُّرخامِ.  ليرةً إحدى َعْشَرةَ ديناراً ، أحدَ َعَشَرَصَرْفُت . َعْشَرةَ 

 ديناراًبِِستََة َعَشَراشتريُت الِمْعطََف .  ليرةً وَسبَْع َعْشَرةَ ديناراً ، ثلثَة َعَشَر
 .  ليرةً ثمانَي َعْشَرةَ، و 
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-يتبع•
يُبنى على الفتِح من السماِء ، كُّل ما ُركَِّب منها:  ما يُبنى على الفتِح•

تركيباً َمْزجياً َصيّرهما كالكلمِة الواحدِة ِمْن الظروِف والحواِل
. والعداِد 

 التي ُعّربت – صارت جزءاً من الستعمال اللغوي فيالعلمِومن - د•
العربية – حيُث يبنى الجزءُ الوُل فقط ، ويُعرُب الخُر إعراَب الممنوِع من

أقيَم َمْصنٌَع.  مدينٌة محتلٌة بَيَْت لَْحَم.  بَْعلَبََّكُزرُت آثاَر الصرِف – 
أّما العلُم الجنبيَّة َفتُتَْرُك على لَْفظها.  َحْضَرَمْوَتللبتروكيمائيات في 

 بيونْج يانْج: مثل . الذي َوَردَْت عليه في لَُغتِها الصليِة ، ثُّم تُْعرُب في َمَحل 
بيرْلَشِهدَ : نقول . وغيرها .  وريودي نيرد ، وبيرْل هاربَْر ، ولينيْن غرادْ، 

 عاصمٌةريودي جانيرو.  معركًة جويًة في الحرِب العالميِة الثانيِة هاربْر
  2003 . أوائل عام بيونْج يانْجأُبِْعدَ مراقبوا الطاقِة النوويِة من . البرازيِل 

 طالَِبل :  ، إذا كان مفرداً ، وغيَر مضاٍف ، مثل اسم ل النافيِة للجنس- هـ•
. في الساحِة
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السماء المبنية

وهي السماءُ الواردةُ على.  من السماِء ما يُبنى على الكسِر1.
( . ويه)وما ختم بـ ( ِفعاِل)وزن 

:وقد َوَردَ هذا الَوْزُن .  السماءُ على وزِن فعاِلأ

: نقول .  َحذامِ وَقطامِ: في أعلمِ الناِث مثل •
 َحذامِ فصدقوها               فإَّن القوَل ما قالْت َحذامِإذا قالْت –

 . ، إذْ سافرنا وُسهادَ َقطامَِودَّْعُت : ونقول –

:في أَسماِء فعل الَمر مثل•
أَن تكذبوا حذاِر.

. ِسيْبََويِْه ، وَحالَويِْة وغيِرها :  مثل من السماِء( ويه)ما ُختَِم بـ •
.  أَحدُ أساتذِة النحِّو العربِّي سيبويِه–

.  وآراءَهُ سيبويِهأَُقِدُّر –

.  سيبويِهتََعلَّْمُت على –
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: ِمْن السماِءما يُبنى على الَضّمِ•
.  الظروُف الُمبَْهَمُة المقطوعُة عْن الضافِة لفظاً •

 وِمْنَقبُْلأتعتذُر عن الحضوِر بسبِب سفِر أخيَك ؟ أَْعِرُفَك ِمْن : مثل 
. ِمْن قبِل السفِر ، وِمْن بَْعِدِه : والتقديُر  . بَْعدُ

: مثل.  المنادي الَعلَُم – غيُر المضاِف ، والنّكَِرةُ المقصودةُ•
 مرحباً وائُليا ، .
 أنزلني – من فضلك – هنا سائُقيا ، .

176 



القائمة  
الرئيسة

السابق

السماء المبنية

البناءُ سمة الحروف، وإنما بني ما بني من الَسماء لشبهه•
:بالحرف في وجه من الَوجه الَربعة التية

 الضمائربأَن يكون السم على حرف أو حرفين ك: الشبه الوضعي–
..ذهبُْت، ذهبنا، ذهبتم، هو، هي، إلخ

لدللتها على معنى يعبر عما يشبهه عادة: الشبه المعنوي–
بالحرف، فنحن نعرف أَن التمني والترجي والتوكيد والجواب والتنبيه

والنفي يعبر عنها بالحروف، فما أشبهها من المعاني كالشرط
والستفهام، يعبر عنهما بالحرف تارة وبالسم تارة، ويلحق بهما

أسماءُ الشرط وأَسماءالِشارة، ولهذا الشبه المعنوي بنيت 
.الستفهام وأَسماُء الِشارة

الحرف ليدل على معنى مستقل بنفسه، فهو: الشبه الفتقاري–
:ويلحق بالحروف في هذا. مفتقر إلى غيره حتى يفيد معنًى ما

 فهي ل تفيد إل إِذا وصلت بجملة تسمى صلةالَسماءُ الموصولة
.الموصول فجعلوا هذا الفتقار علة بنائها
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شبه السم المبني بالحرف في وجه من الَوجهتابع – •
:الَربعة التية

من الحروف ما يؤثر في غيره ول يتأَثر: الفتقار الستعمالي1.
وهي الَحرف العاملة كالنواصب والجوازم، ويشبهها في التأْثير

، فكان هذا الشبه علة بناءٍ أَسماءِ الَفعالأَسماءُ الَفعالوعدم التأَثر 
.عندهم

ومن الحروف ما ل يؤثر ول يتأَثر، كالَحرف غير العاملة، مثل أَحرف
أَسماءُ، وأَحرف التنبيه، ويشبهها في ذلك (نعم، بلى)الجواب 
فمن هنا. ، فهي ل تعمل في غيرها، ول يعمل غيرها فيهاالَصوات

.بنيت على ما قالوا

بعضومن المبني سماعاً أيضاً . وهذه الَسماءُ كلها مبنية سماعاً•
وكل هذه المبنيات ل يخطُئ..( حيث، إِذا، الن، إِذ، إلخ) مثل الظروف

. أَحد في استعمالها على ما سمعت عليه إذ ل قاعدة لها
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الَسماءُ غير المنونة 
الممنوعة من الصرف) )

السمالسم
((من حيث التنوينمن حيث التنوين((

أسماء غير منونة أسماء غير منونة 
(الممنوع من الصرفالممنوع من الصرف(( أسماء منونةأسماء منونة

ما كان علىما كان على
صيغة منتهى الجموعصيغة منتهى الجموع ما ختم بأَلف تأْنيثما ختم بأَلف تأْنيثصفاتصفاتأعلمأعلم

إذا كانت مؤنثة الَصلإذا كانت مؤنثة الَصل إذا كانت أعجميةإذا كانت أعجمية

مع التركيب المزجيمع التركيب المزجي مع زيادة الَلف والنونمع زيادة الَلف والنون

علة نظريةعلة نظرية- - العدل العدل  على وزن خاص بالفعلعلى وزن خاص بالفعل
أَو يغلب فيهأَو يغلب فيه  

أفعل فعلءأفعل فعلء

فَعْلن فَعْلىفَعْلن فَعْلى

فُعَل أَو فُعال أَو َمفْعَلفُعَل أَو فُعال أَو َمفْعَل

آخره أَلفآخره أَلف
تأْنيث مقصورةتأْنيث مقصورة  

آخره أَلف آخره أَلف 
تأْنيث ممدودةتأْنيث ممدودة
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: السم المنون
يدخلها التنوين في حالت إِعرابها كلها رفعاًالكثرة الغالبة من السماء •

ويقال لهذا( رٍنظرت إِلى طائ-  اًرأَيت طائر- ٌر هذا طائ) مثل ونصباً وجراً
التنوين تنوين التمكين، وقد مر بك حال الَسماء المبنية التي تلزم حالة

.واحدة ول يدخلها تنوين التمكين

:السم غير المنون
فل يلحقها التنوين: لكن هناك أَسماء قليلة معربة غير مبنية تعامل بيَن بيَن•

وتجر بفتحة بدل الكسرة في أَغلبإِل في الضرورات الشعرية وما إليها، 
:تقول( أَفضل)أَو أُضيفت مثل ( ال) ول تجر بكسرة إل إِذا دخلتها أَحوالها،

:فإذا أضفتها أَو عَّرفتها جررتها بالكسرة فتقول( مررت برجٍل أَفضَل منك)
وتسمى هذه الَسماءُ بغير(. مررت بالَفضِل- مررت بأَفضِل الرجال )

.المنونة أو بالممنوعة من الصرف
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الممنوعة من الصرف) )

:وإِليك ضوابط هذه الَسماء غير المنونة
:الَسماءُ غير المنونة ثلثة•

أَعلم، وصفات–
ما ختم بأَلف تأْنيث –
ما كان على صيغة منتهى الجموع–
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العجمة، والتأْنيث، وزيادة الَلف والنون،مع : العلم تمتنع في ستة مواضع•
:، وهذا بيانهاوالتركيب المزجي، ووزن الفعل، والعدل

فإِن كان العلم. إِزميَر في شمعوَن إِبراهيُمقابل : ، تقولإذا كانت أعجمية•
. أَمسجرٍج إِلى جاٌكاعتذر : الَعجمي ثلثياً ساكن الوسط نّون لخَّفته تقول

وظاهر أَن السم الَعجمي إِذا لم يكن علماً في لغته لم يمنع من التنوين فلو–
:نونت السم فتقول( القمر)التي تعني بالفرنسية ( ل لُون)سميت طفلً بكلمة 

(. يأْكلل لُوٍنمررت ب)

( آخرطنُّوٍس مع طنوُسأَقبل : )وكذلك إن لم تقصد العلمية نونت، تقول مثلً–
فهي( آخر يسمى بطنوس)فطنُّوس الُولى علم ولذا لم تنون، أما الثانية فمعناها 

.عندك نكرة ل علم ولذا نّونت

، سواءٌ( هديًةطلحَة وأَخيها سعادَ إلى نائلُةقدّمْت : ) مثلإذا كانت مؤنثة الَصل•
.أَسميت بها مذكراً أَم مؤنثاً

( صباحاًدعٍدمررت ب: )تقول( دعد)وجّوزوا تنوين الثلثي الساكن الوسط منها مثل –
 قاصدةحمَصسافرت روُز من : )ما لم يكن أعجمياً فقد التزموا منعه التنوين مثل

(.نيَسإِلى 

أَو الَسماء المذكرة مثل( وداد، نجاح: )وإِذا كان تأْنيث العلم عارضاً كالمصادر مثلً–
:منعتها التنوين إِن سميت بها الناث، ونونتها إِن سميت بها الذكور تقول( رباب)
(. أَمسنجاَح ورباَب مع أُختيه ودادٌسافر . نجاٍح مع أَخيها ودادُتجتهد )
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هذا ولبدَّ من مراعاة المعنى في أشباه ذلك كأَسماء القبائل والبلد،–
مثلً ينونونهما على اعتبار كل منهما اسماً لجدّ( تميم وهذيل)فالسمان 

فلما حذفت حل محلها في(. بنو)القبيلة وأن قبله مضافاً محذوفاً هو 
إعرابها المضاف إليه، ويمنعونهما التنوين على اعتبارهما اسمين لقبيلتين

، فإذا(أقبلت هذيُل تحارب تميَم: )أو( أقبلت هذيٌل تحارب تميماً: )فيقولون
:ذكر المحذوف نون اسم القبيلة حتماً إن لم يكن ثمة مانع آخر فيقولون

:وكذلك أسماء البلد والمواضع مثل(. أقبلت بنو هذيٍل تحارب بني تميمٍ)
ويمنعونهما على معنى( المكان)ينونونهما على معنى ( جلجل، عكاظ)
.أو البلدة( الرض)

.عدنان، عمران، عثمان، غطفان:  مثلمع زيادة الَلف والنون•
 وهو أَن تعتبر الكلمتان كلمة واحدة فيبنى جزؤُهامع التركيب المزجي•

لم: )الَول على الفتح ويعرب الجزءُ الثاني إِعراب الممنوع من الصرف
(.حضَرموَت ول بعلَبَّك على بختَنّصُريعّرج 
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العلم- الممنوع من الصرف 

تغلب، يزيد، شَّمر،: ) مثلإِذا كان العلم على وزن خاص بالفعل أَو يغلب فيه•
ودُئَِل وكليب تغلَب وشَّمَر في قبائل يزيدُ وأَسعدُ طاف: )تقول( أَسعد، إِصبعْ

(.وقريٍش
ولك في العلم المنقولة عن الفعال أن تعربها إعراب السم الذي ل ينصرف، أو–

وإن كان الفعل في أوله ألف وصل. تحكيها على حالها الذي نفلت عنه، والول أكثر
(.جاء إِقطعُ وإستغفُر: )تقول( اقطعْ، استغفر)قطعتها عند التسمية بها، فإن سميت بـ

(.جاء اقطعْ واستغفر)فإن أردت الحكاية قلت 

، والعدل علة نظرية وذلك أَن هناك خمسة عشر علماً وردت عن العربمع العدل•
ليس في أَوزان المشتقات القياسية،( فُعَل)، و(فُعَل)غير منونة على وزن 

(فُعَل)إلى ( فاعل)وأَنهم عدلوا فيها عن ( فاِعل)فافترضوا أَن أَصل صيغتها 
. فجعلوا ذلك مع العلمية علَة المنع

:والَعلم المعدولة هي–
بُلع، ثعل، جشم، جحى، جمع، دلف، زحل، زفر، عصم، عمر، قثم، قزح، مضر، هذل،)–

(.هبل
قرأ: )حين تقول( ُجمعَ، كتع، بُصع، بتُع: )وأَلحقوا بها مؤكدات الجمع المؤنث وهي–

(.جمعَ، فأَثنيت عليهن ُجَمعُالطالبات كلهَّن 
والعدل في هذه السماءِ الَربعة ظاهر غير نظري كما كان الحال في سابقاتها، لَن–

.جمعاء، وجمعاُء تجمع قياساً على جمعاوات ل على جمع: مؤنث أَجمع
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الصفات- الممنوع من الصرف 

أَفْعل فعلء، فَعْلن فَعْلى،: الصفات تمتنع مع ثلثة أوزان•
:فُعَل أَو فُعال أَو َمْفعَل

:مثل( فعلءُ) الذي مؤنثه أَفعلتمتنع الصفة إِذا كانت على وزن –
(.خضراءَ في حلةٍ أَعرُجهذا رجٌل : )أَخضر، أعرج، تقول

 أَرمٌلفي القاعة رجل : )نوّن مثل( فعلء)غير ( أفعل)فإِن كان مؤنث 
منونان لَنهما( أَربعٌ)و( أَرنب)وكذلك (. أَرملةإلى جانب امرأَة 
.اسمان ل صفتان

عطشان،: )مثل( فعْلى)الذي مؤنثه ( فعْلن)وإذا كانت على وزن –
(. فأَرضهغضبان فاسقه وكَّل عطشاَنانظر كل : )تقول( غضبان

 أَلياٍنانظر إلى كبش : نوّن، تقول( فعْلى)وإِن كان مؤنثه على غير 
. فاشترهماأَليانةٍوغنمةٍ 
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الصفات- الممنوع من الصرف 

 مثلوَمْفعل وفُعال( أَُخر) مثل فُعَل: الصفات المعدولة وأَوزانها–
،وُرباعَ وثُلَث َمثْنىأَقبل المدعواُت ونساٌء أَُخُر : )تقول( َمْربعَ وُرباع)

(.إلخ.. أَو َمثْلَث وَمْربَع
والعدل ظاهر في الَعداد فإن هذه الصفات تقاس من الَعداد حتى–

(وأُحاد وَموَحد( )أَربعة)العشرة، فمربع وُرباع معدولتان عن 
.وهكذا البقية( واحد)معدولتان عن 

على( آخر)مؤنث ( أُخرى)، و(أُخَرى) فمعدولة لَنها جمع أَُخرأَما –
والعدل فيها هو خروجها عن قياس أَسماءِ. اسم تفضيل( أَفعل)وزن 

بصيغة( أَفضُلأَقبل المدعوات ونساٌء : )التفضيل التي ل تجمع تقول
ونساءٌ)عن قياس أَخواتها وجمعوها فقالوا ( آخر)الفراد، فعدلوا بـ

(.أَُخُر
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الممنوع من الصرف – 
ما ختم بأَلف تأَنيث 

:ما ختم بأَلف تأَنيث
ذِكرى،) مثل كل اسم آخره أَلف تأْنيث مقصورة•

َصْحراء،) مثل أَو أَلف تأْنيث ممدودة( قتلى، ُزلفى
يمنع التنوين ويجر بالفتحة( شعراء، أَنبياء، عذراء

. كثيرينقتلى على صحراءَمررت في : تقول
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الممنوع من الصرف – 
صيغة منتهى الجموع

:ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع
صيغ منتهى الجموع وهي كل جمع يعد أَلف تكسيره حرفان •

مساجد، مصابيح، شواعر،: ) مثلأَو ثلثة أَوسطها ساكن
 مساجدُأُضيئت : )، تقولممنوعة من التنوين( كراسّي، مجاٍل

والسم(  من فضةكراسَّي وهاجة، جلسوا على مصابيَحعدّةٌ ب
تحذف ياؤُه رفعاً وجراًالمنقوص الذي على هذه الَوزان 

 مجاٍلهذه ) أَما التنوين الظاهر، ويقدر عليها علمة العراب
.فتنوين عوض عن الياءِ المحذوفة ل تنوين إعراب( واسعة

وما كان على هذه الَوزان وإِن لم يكن جمعاً عومل معاملتها،•
:، تقولشراحيلمفرد وجمعه سراويلت، وكذا ( سراويل)فـ
وبعضهم ينون سراويل في(.   طويلةسراويُل شراحيَلل)

.النكرة فإذا سمى بها رجلً منعها التنوين
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المصادر

السم
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المصدر واسم المصدر

وتجِردُّهُ عن. ما دَّل على الَحدَث  مجرداً من الزمان : المصدُر •
الزمان  يميزهُ من الفعل  الذي يدُّل على الَحدَِث مرتبطاً

كانت كلمة, نََصَر اللُه العراقيين على أعدائِهِم نَْصراً: فإذا قلنا .   بالزمان
وكانت,فِعلً لنها دَلَّت على الَحدَِث المقتَرِن  بالزمن الماضي "  نََصَر " ُ 

مصدراً لنها دَلَّْت على فِعِْل النَّصرِ من غير  اقتران  بزمن " نصراً  " كلمة 

. 

مصدر الفعل ما تضمن أَحرفه لفظاً أَو تقديراً، دالً على الحدث مجرداً من•
.علِم علْماً وناضل نضالً وعلَّم تعليماً واستغفر استغفاراً: الزمن مثل

:وإليك أَوزان •
مصادر الَفعال الثلثية –
مصادر الَفعال الرباعية –
مصادر الَفعال الخماسية –
.مصادر الَفعال السداسية–
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مصدر الثلثي

لكثرته ولَن قياس مصدر المرة التي بيانه هو( فَعْل)يُظن أن وزنه الَصلي •
.وأَوزانه كثيرة وهي سماعية، وقد يأْتي للفعل الواحد مصدران فأَكثر(. فَعْل)

ُصعود، نزول، ُجلوسفُعول(فَعل)مصدر اللزم من 

صفْرة، خضرة، زرقةفُعْلةالغالب فيما دل على لون

نْصرٍ وفَهْمٍفَعٍْل(فعِل)و( فعَل)مصدر المتعدي من باب 

ضجر، بطر، عطش، حوَرفَعٍَل(فَعِل)مصدر اللزم من 

الغالب فيما دل على صوت
/فُعال 
فَعيل

زئير، نهيق، أَنين/ عُواء، نُباح، ُمواُء، 

رحيل، رسيم، ذميلفعيلالغالب فيما دل على سير

مثالالوزنضوابط غالبة تتبع المعنى أو غير ذلك

ُزكام، ُصداع، دُوارفُعالالغالب فيما دل على داءٍ

فوَران، غلَيان، جولن، جيشانفَعَلنالغالب فيما دل على اضطراب

إِباء، ِجماح، نِفار، شرادفعالالغالب فيما دل على امتناع

وِزارة، نِيابة، إِمارة، زعامة.. تجارة، حدادة، خياطةفِعالةالغالب فيما دل على حرفة أَو شبهها

(فَعُل)مصدر اللزم من 
فُعولة
فَعالة

نباهة وشجاعة/ صعوبة وسهولة 
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مصدر الرباعي

مثالالوزنالفعل

الثلثي المزيد بحرف
أَكرم إِكراماًإفعالأَفْعل

الثلثي المزيد بحرف

فعّل

حَّسن تحسيناًتفعيل

الثلثي المزيد بحرف
(معتل الخر)

تَْفعِلة
زكَّى تزكِية

(التاءُ عوض من ياء تفعيل)

فعللالرباعي
فَعْلَلة
فِعْلل

دحرج دِْحراج :و أحياناًدحرج دحرجًة      
:المضعف جاء منه الوزنان

زلزل زلزلة وزِلْزالً

الثلثي المزيد بحرف
 مفاعلة فِعال

لكثير من)
( الَفعال

ناضل نضالً ومناضلة، حاور محاورةًفاعل
وِحواراً
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مصدرالخماسي
:مصادره كلها قياسية

وزن الفعل
وزن

المصدر
مثال

افعلل

تفاعٍُل

تفعُّل

انفعال

افتعال

تََفعْلُلً

اصفَّر اصفراراًافْعََّل

تمارض تماُرضاًتفاعل

تكَّسر تكُّسراًتفعل

انطلق انطلقاًانْفعل

الثلثي المزيد
بحرفين

اجتمع اجتماعاًافْتَعل

الرباعي المزيد
بحرف

تَدْحَرج تَدَْحُرجاًتََفعْلَل
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مصدرالسداسي

اصفار اصفيراراًافعيعالافْعاَّل
الثلثي المزيد بثلثة

أَحرف

استفهم استفهاماًاستفعالاستْفعل

اجلوّذ اْجلِواذاًافعِوَالافْعوَّل

اعشوشب اعشيشاباًافعيعالافْعوعل

الرباعي المزيد
بحرفين

افْعلََّل 
افعنْلََل

افْعِلَّل 
افْعِنْلٍل

اقشعَّر اقشعراراً 
احرنْجم احرنجاماً

وزن الفعل
وزن

المصدر
مثال

:مصادره كلها قياسية
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مصدرالخماسي والسداسي

وفي جميع هذه الوزان الخماسية والسداسية كسر•
الحرف الثالث من الفعل وزيدت ألف قبل الخر، إل

المبدوء بتاء زائدة فمصدره على وزن ماضيه بضم ما
.تقاتلوا تقاتُلً، تدحرج تدحرجاً: قبل آخره
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أنواع المصادر

يبدأُ بميم زائدة : المصدر الميمي•
أَما. مضَرب، مشرب، َموْقى: مثل( َمفعل)يصاغ من الثلثي على وزن –

فمصدره الميمي( وعد)المثال الواوي المحذوف الفاء في المضارع مثل 
.موعدمثل ( مْفعِل)على 

أَسأَمني: ومن غير الثلثي يكون المصدر الميمي على وزن اسم المفعول–
.ارتقاب:  القطارُمْرتََقب

يصاغ للدللة على عدد وقوع الفعل : مصدر المرة•
 كتبتين وأَكتب قَْرأَةأَقرأُ في النهار : مثل( فَعلة)يصاغ من الثلثي على وزن –

. ثلثاًفرحاٍتفأَفرح 
. في اليومانطلقتينانطلق : ويصاغ من غير الثلثي بإضافة تاءٍ إلى المصدر–
. واحدةإِنالةأَنلْت : فإن كان في المصدر تاءٌ، دَّل على المرة بالوصف فيقال–
وإِذا كان للفعل مصدران أَتى مصدر المرة من المصدر الَشهر والَقيس–

(.زِلزالةزلزله ) ول يقال زلزلًةزلزله : مثل
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أنواع المصادر

يصاغ للدللة على الصورة التي جرى عليها الفعل: مصدر الهيئة•
 المتكبر، فإن كانِمْشيةيمشي : مثل( فِعْلة)يصاغ من الثلثي على وزن –

:دللنا على مصدر الهيئة بالوصف أَو بالضافة مثل( فِعلة)مصدره على وزن 
. تلهفنِْشدةَ واضحة، نِشدةًينشد 

:وليس لغير الثلثي مصدر هيئة وإِنما يدل عليها بالوصف أَو بالِضافة مثل–
. ُملِحاًاستفهاماً الخائف، ويستفهم تنُّقَليتنقل 

:من غير الثلثي، فقد سمع للَفعال التية( فِعْلة)هذا وقد شذَّ مجيءُ وزن –
 ِعَّمة بارعة، واعتم الرجل نِْقبة حسنة، وانتقبْت ِخمرةًاختمرت المرأَة 

.جميلة

يشتق من الكلمات مصدر بزيادة ياءٍ مشددة على: المصدر الصناعي•
الِنسانية، الديمقراطية: آخره بعدها تاء، يقال له المصدر الصناعي مثل

ل فرق في ذلك.. البهيمية، ومثل العالمية، الَسبقية، الحرية، التعاونية
.بين الجامد والمشتق
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اسم المصدر

ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف فعله•
 منعطاء: دون عوض أَو تقدير فهو اسم مصدر مثل

،(سلَّم تسليماً)من ( سلم)، و(أَعطى إِعطاء)
(.زكَّى تزكية)من ( زكاة)، و(أَعان إِعانة)من ( عون)و

لَن فيها( قاتل)ليست اسم مصدر من ( قتال)فكلمة •
ليست اسم( زنة)، و(قيتال)ياءً مقدرة بعد القاف 

لَن الواو الناقصة منها عوضت بتاءٍ( وزن)مصدر من 
.في الخر
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ملحظات ثلث- المصدر 

يصاغ من الثلثي مصادر تدل على المبالغة على وزن•
، وهي مفتوحةتْضراب، تسيار، تَسكابقياساً مثل ( تَْفعال)

.لقاءتِبيان وتِ هما تاؤُهما مكسورةالتاءِ إِل في كلمتين 
وردت سماعاً أَسماءٌ بمعنى المصدر على وزن اسم الفاعل•

العاقبة، العافية، الباقية، الدَّالة،: أَو اسم المفعول مثل
.الميسور، المعسور، المعقول

المصادر المؤكدة ل تثنى ول تجمع ول تتغير في التذكير•
، وكذلكنصراًنصرتهم في ثلث معارك : والتأْنيث مثل

 ثقٌةهذا رجٌل : المصدر الذي يقع صفة بقصد المبالغة مثل
.صدق وهم رجاٌل عدٌلوهي امرأَةٌ 
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عمل المصدر واسمه

المصدر أَصل الفعل، ولذلك يجوز أَن يعمل هو واسم•
:المصدر عمل فعلهما في جميع أحواله

 فقيراًإِعطاءٌ بمعروف صدقة، وأَمٌر)، مثل والضافة( ال)مجرداً من –
لَن( أَمْر)تعلقاً بالمصدر ( بمعروف)فالجار والمجرور ( كساءً صدقة

المصدر نصبت( إعطاءُ) ويتعدى إلى المأْمور به بالباءِ،( أَمر)فعله 
.مفعولين لَن فعلها ينصب مفعولين

مفعول به( الحساب)فـ.  الحساَبتعلُّمكأَعجبني : مثلمضافاً –
.والكاف مضاف إليه لفظاً وهو الفاعل في المعنى( تعلم)للمصدر 

مفعول به(أعداءَ)فـ.  أعداءَهالنكايةِضعيف : مثل (ال)محلى ب–
(.النكاية)للمصدر 
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الرئيسة

السابق

عمل المصدر واسمه

:ول يعمل المصدر واسم المصدر إل في حالين•
. المجرَمحبساً الفقيَر، عطاءً: أَن ينوبا عن فعلهما–
(ما)المصدرية أَو ( أَْن)أن يصح حلول الفعل محلهما مصحوباً بـ–

:المصدرية تقول
يعجبني أن تتعلم الحساَب، وإذا كان الزمان=  الحساَب تعلُّمكيعجبني •

.يعجبني ما تتعلُم الحساَب اليوم: للحال قلت

:وعلى هذا•
أُحب صوت)ل تعمل المصادر التي ل يراد بها الحدوث مثل –

أَكرمت)، ول المصادر المؤكدة مثل (العلم، أَنت واسع المطرب
والمصدر مؤكد ل عمل( أَكرم)فالفقير مفعول للفعل (  الفقيَرإكراماً

،له
 أخاك فإذا لهزورتينزرت )ول المصادر المبنية للنوع أَو العدد مثل –

ل بالمصدر المبين( زرت)نصب بالفعل ( أَخاك)فـ(  سبعصوَتصوٌت 
ولكن بفعل( صوٌت)لم تنصب بالمصدر السابق ( صوَت)للعدد، و

وكذلك المصادر المصغرة ل تعمل فل (.يصوت)محذوف تقديره 
(.سرني فُتيْحك الباب)يقال 
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السابق

أحكام ثلثة- المصدر 

ل يتقدم مفعول المصدر عليه إل إذا كان المصدر•
أَو كان( حبساًالمجرَم : )نائباً عن فعله مثل

تتجنب: )المعمول ظرفاً أَو جاراً ومجروراً مثل
الفقيَر يعجبني: )ول يقال(. المروربالدار 
(.كإكرام

كقراءَتُتفيدك : )إِذا أُريد إِعمال المصدر أُخر نعته•
ك الكثيرةُقراءَتتفيدك )ول يقال ( الدرس الكثيرةُ

(.الدرَس
يجوز في تابع المعمول المضاف إِليه المصدر الجر•

مراعاةً للفظ والرفع أَو النصب مراعاةً للمحل
(.وأَبوه=  أَخيك وأَبيه زيارةسررت ب: )مثل

(.والمسكيَن=  الفقيِر والمسكين انتهاُرساءَني )
للمصدر الميمي ولسم المصدر في: ملحظة•

 .عملهما عمل المصدر كل الحكام المتقدمة
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الرئيسة

السابق

تقسيم السم باعتبار الشتقاق

السم
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الرئيسة

السابق

المشتقات

اسم الفاعل،: الَسماءُ المشتقة سبعة•
واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم

التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان،
.واسم اللة

أَخذ كلمة من أُخرى مع تناسب بينهما في :الشتقاق•
(.حُسن)من ( َحسن) مثل المعنى وتغيير في اللفظ

.وأَصل المشتقات جميعاً المصدر•
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الرئيسة

السابق

السمالسم
((من حيث الشتقاقمن حيث الشتقاق((

اسم الفاعلاسم الفاعل

اسم اللةاسم اللة

اسم المفعولاسم المفعول

اسم الزماناسم الزمان

اسم المكاناسم المكان

الصفة المشبهةالصفة المشبهة

اسم التفضيلاسم التفضيل
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الرئيسة

السابق

اسم الفاعل

:يصاغ اسم الفاعل للدللة على من فعل الفعل على وجه الحدوث•
. سليممائت:  أَخوك درسه، أَو على من قام به الفعل مثلكاتبأ: مثل

ناصر، قائل، واعد، رام، قاض،: ويشتق من الَفعال الثلثية على وزن فاعل مثل•
ويكون من غير الثلثي على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة .شادّ

ُمكْرِم، ُمْستغِفر، متخاِصمان، متجِّمع،: ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل
.مختار، مصطٍف

:وإِذا أُريد الدللة على المبالغة ُحوّل اسم الفاعل إلى إحدى الصيغ التية•
.غفَّار ضّراب: فعَّال مثل–

.ِمْقوال: ِمفْعال مثل–

.قؤول، غفور، ضروب: فَعُول مثل–

.رحيم، عليم: فَعيل مثل–

.حذِر: فَعِل مثل–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

اسم الفاعل

يلحظ أَن أَفعال صيغ المبالغة كلها متعدية،•
.وقّل أَن تأْتي من الفعل اللزم

= ِمدْعَس)ِمْفعل : وهناك صيغ أُخرى سماعية مثل•
مثل( للمداوم على الشيء)فِعّيل وِمْفعيل ( طعاْن

،هُمَزة ولمَزة وُضَحكة، وفُعَلة مثل سكِّير وِمعطير
، وفُعال مثلفاروق وحاطوم وهاضوموفاعول مثل 

.كبار وحّسان، وفُعَّال مثل طُوال وكُبار
(فعول ومفعال وِمْفعل وِمْفعيل)صيغ : ملحظة•

 معطيررجل : يستوي فيها المذكر والمؤنث نقول
.رؤُوم وأُم رؤُوم، ورجل معطيروامرأَة 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

عمله ومبالغاته- اسم الفاعل 

ٌزائرأَ)، تقول يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم•
وقد يضاف إلى مفعوله بالمعنى(. أَيزور أَخوك رفيقه= أخوك رفيَقه 

فرفيق مضاف إليه لفظاً وهو المفعول به(  رفيقهِزائُرأَأَخوك : )مثل
، هذا ول يضاف اسم الفاعل إلى فاعله البتة على عكس ما رأَيتمعنى

:في المصدر، ويعمل في حالين
 مكرمِ ضيَفه محمود، مررت بالُمكرُمال: عمل دون شرط( ال)إِذا تحلى بـ1- –

.ضيَفه إلخ
:فلبدَّ لعمله من شرطين( ال)إِذا خل من 2- –

.أَن يكون للحال أَو للستقبال- أ•
أَن يسبق بنفي أو استفهام، أو اسم يكون اسم الفاعل خبراً له أَو صفة أَو حالً- ب•

مررت-  درسه قارئٌأخوك -  أَنت معي ذاهٌبهل -  خالدٌ أخاه منصٌفما : مثل
( - أَمتعتهحازمٍمررت ب: وقد يحذف الموصوف إِذا علم تقول) أَمتعَته حازمٍبرجل 

.اً يده بالتحيةرافعرأَيت أَخاك 
 مفعالف( فعَّال)ومبالغات اسم الفاعل تعمل عمله بشروطه وأَكثرها عملً وزن •

- الخيَر محبوب قؤوُلال-  الِبَل منحارٍمررت ب-  الضعفاَء ظلٌَّمهذا : فَعِل ففعولف
.ٌ عدوَّهحذرما -  أَبوك أَطفاله رحيٌمأَ

.هذا والمفرد والجمع من اسم الفاعل ومبالغاته في العمل سواء•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

اسم الفاعل

:ملحظتان
الجريجوز في تابع المفعول المضاف إليه اسم الفاعل، •

 على نحو ما مر فيمراعاة للفظ والنصب مراعاة للمحل
.المصدر

عليه، إل إذا( ال)يجوز تقديم معمول اسم غير المحلى بـ•
أَهذا جاُر: كان مجروراً بالِضافة أَو بحرف جر أَصلي، تقول

.اً إلى خصمهمسيئ ضيفه؟ ليس أَخوك ُمكرِمٍ
أَهذا ضيَفه: )وفي غير هذين الحالين يجوز تقديمه تقول•

(ال)أَما المحلى بـ(. منصفليس أَخوك خصَمه ب)و( مكرٌم
.فل يتقدم معموله عليه
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السابق

اسم المفعول

.يصاغ اسم المفعول للدللة على من وقع عليه الفعل•

مضروب، ممدوح، موعود، مغُزٌّر،(: مفعول)ويكون من الثلثي على وزن •
أَصلها مقوول) مقول، مدين، (أصلها مرمويٌ قلبت الواو ياءً) مرمٌّي

تحذف العلة في الفعل الَجوف ويضم ما قبلها إِن كانت العلة: ومديون
(.واواً، ويكسر إِن كانت ياءً

حرفويصاغ من غير الثلثي على وزن المضارع المجهول بإِبدال •
:ْستغَفريُ، مَركُْم: كَرميُ: وفتح ما قبل الخر ميماً مضمومة المضارعة

.راختُم: ْختاريُ، ىَفْصطُم: ْصطفىيُ، لوَتداُم: تَداوليُ، رََفْستَغُْم

ل يصاغ اسم المفعول إل من الفعل المتعدي، فإِذا أُريد صياغته من فعل•
:جار ومجرور أَو مصدر أَو ظرفلزم فيجب أَن يكون معه 

 عظيم؟فرٌح اليوم مفروٌح، هل عليها متسابقه، الَرض فوق منوٌمالسرير –
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اسم المفعول

بمعنى اسم المفعول صيغ أَربع سماعية: ملحظة•
.يستوي فيها المذكر والمؤنث

.جريح، قتيل: فَعيل1- –
طِْحن، طِْرح، (مذبوحة) ذِبٌحشاة : فِعْل2- –
قَنص، َسلَب، جلَب: فَعَل3- –
أُكلة، ُمضغة، طُعمة: فُعْلة4- –

يجتمع أحياناً اسم الفاعل واسم المفعول من: تنبيه•
غير الثلثي على صيغة واحدة في المضعف والجوف

.مختار ورئيسك مختارمثل اختاَرك رئيسك فأنت 
، والتفريقُمشاد وأخوك مشادشاددْت أخاك فأنا 

.بالقرينة
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الرئيسة

السابق

اسم المفعول

:عمل اسم المفعول والسم المنسوب•
يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول في الَحوال•

:والشروط التي تقدمت لسم الفاعل تقول
الذي يُكَْرُم ضيُفُه( = الن أَو أَمس أَو غداً) محمودضيُفه  الـُمكَْرُم1- –

.محمود
مررت برجل-  درُسه مقروءٌهل أَخوك -  أخوه ُمنَْصٌفما خالد 2- –

. يدُه بالتحيَّةمرفوعًةرأَيت أَخاك -  أَمتعتُُه محزومةٍ

يرفع نائب فاعل فقط لَن ياءَهأَما السم المنسوب ف•
 منسوبأَ =جاُرك أَحمصُّي : تقول (منسوب)المشددة بمعنى 

.أَيُنَسب جارك إلى حمص= جاُرك إِلى حمص 
يجوز إضافة اسم المفعول والسم المنسوب إِلى: ملحظة•

تقول ما خالدٌ: مرفوعهما على خلف ما مر في اسم الفاعل
 الجارِ أَنت؟حمصُّي الجارِ، أَمنَصُف
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الصفة المشبهة باسم الفاعل

 كريم: أَسماء تصاغ للدللة على من اتصف بالفعل على وجه الثبوت مثل•
ول تأْتي إِل من الَفعال الثلثية اللزمة، وصيغها كلها. نبيل، شجاعالخلق، 

أَن( باب طرِب يطَرب)سماعية إِل أَن الغالب في الفعل من الباب الرابع 
:يكون على إِحدى الصيغ التية

 طَرِب، وضجرة َضِجر: إِذا دل على فرح أَو حزن مثل( فَعِل)على وزن 1- –
.وطربة

فيما دل على عيب أَو حسن في خلقته أَو على لون( أَفعل)على وزن 2- –
عرجاءُ، صلعاءُ،(: فعلءً)ومؤنث هذه الصيغة . أَصلع، أَحور، أَخضر، أَعرج: مثل

.عُْرج، ُصلع، ُحور، ُخْضر(: فُعْل)والجمع . حوراُء، خضراءُ
عطشان وريان، َجوْعان: فيما دل على خلوّ أَو امتلءٍ( فَعْلن)على وزن 3- –

.عطشى وربّا، وَجوْعى وَشبْعى(: فَعْلى) والمؤنث وشبعان
(فعيل)فأَكثر ما تأْتي صفته على ( كُرم)وإذا كان الفعل اللزم من باب •

وُصلْب وحَسن وجبان شجاع: وله أَوزان أُخرى مثل. وشريف كريممثل 
.وشهْم

هذا وكل ما جاءَ من الثلثي بمعنى اسم فاعل ووزنه مغاير لوزن اسم•
.سيّد وشيخ هِّم وسيء: الفاعل فهو صفة مشبهة مثل
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الصفة المشبهة باسم الفاعل

 الثبوت ل الحدوثاسم المفعول أو اسم الفاعلإذا قصدت من : ملحظة•
 الخلقُطاهر السجايا محمودُأنت : أصبح صفة مشبهة يعمل عملها مثل

أما إذا قصدت من الصفة المشبهة الحدوث جئت بها على.  الطباعمعتدل
الصفة) رفاقَك سائدٌأنت غداً : صيغة اسم الفاعل فتعمل عمله مثل

صدرك اليوم: فضيّق الصفة المشبهة إذا أردت منها الحدوث قلت(. سيد
. على غير عادتكضائق

:عمل الصفة المشبهة•
(أَخوك حسٌن صوتُه: )معمول الصفة المشبهة إِما أَن يرفع على الفاعلية•

وهو أَغلب أَحواله، وإِما أَن( أَخوك حسُن الصوِت: )يجر بالِضافةوأَما أَن 
:ينصب على التمييز إن كان نكرة، أَو شبه المفعولية إِن كان معرفة

(.أَخوك حسٌن صوتاً، حسٌن صوتَه)
ومعمولها خاٍل منها ومن الِضافة( ال)وتمتنع الِضافة إذا كانت الصفة بـ•

أَخوك)على الِضافة ويقال ( أَخوك الحسن صوتِه)إلى محلى بها، فل يقال 
(.الحسن الصوِت، أَخوك الحسن أَداءِ الغناءِ
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اسم التفضيل

للدللة على أَن شيئين اشتركا في( أَفعل)يصاغ على وزن •
كلكما ذكي لكن: صفة وزاد أَحدهما فيها على الخر مثل

.أَعلم منك وأَذكىجارك 
وقد يصاغ للدللة على أن صفة شيء زادت على صفة شيء•

. من الصالحأخبث من الخل، والطالح أحلىالعسل : آخر مثل
:وقليلً يأْتي بمعنى اسم الفاعل فل يقصد منه تفضيل مثل•

(. حيث يجعل رسالتهأَعلمالله )
هذا ول يصاغ اسم التفضيل إل مما استوفى شروط اشتقاق•

فإِذا أُريد التفضيل فيما لم يستوف الشروط. فعلي التعجب
أتينا بمصدره بعد اسم تفضيل
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اسم التفضيل

واسم التفضيل ل يأْتي على حالة واحدة في مطابقته لموصوفه، وأَحواله
:ثلثة

حين يقارن بالمفَّضليلزم حالة واحدة هي الِفراد والتذكير والتنكير 1- •
:يضاف إليه منكراًأَو ( الطالبات من أَكثرالطلب ) مثل عليه مجروراً بمن

(.كاتباٍت أَسرعالطالبات )
أَم( ال)يطابق موصوفه إِن لم يقاَرن بالمفضل عليه سواءٌ أَعّرف بـ2- •

 الَقدروننجح الدارسون : )أُضيف إِلى معرفة ولم يقصد التفضيل مثل
 فضليات، زميلتك ( حتى الطالبتان الصغريانالفضلياتوالطالبات 

.الطالبات
:مثل:  وقصد التفضيل جازت المطابقة وعدمهاأُضيف إلى معرفةإذا 3- •

كبرى=  الرفيقات أَكبرأَفاضلهم، زينب =  الفتيان أَفضلالطلب )
(.الرفيقات

لم يرد لكثير من أسماءِ التفضيل جمع ول مؤنث، فعلى المتكلم: ملحظة•
.مراعاة السماع؛ فإِذا اضطر قاس مراعياً الذوق اللغوي السليم

 217التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

اسم التفضيل

:عمله•
أَخوك: )أَغلب عمل اسم التفضيل رفع الضمير المستتر مثل•

يعود على( هو)ضمير مستتر ( أَحسن)ففي (  منكأَحسن
.المبتدأ

 ويطَّرد ذلك حين يصح إِحلليرفع السم الظاهر أَحياناًوقد •
 فيأَحسنما رأَيت رجلً : )الفعل محله مثل هذا التركيب
وهو تركيب مشهور في كتب( عينه الكحُل منه في عين زيد

2- مسبوق بنفي، 1- النحاة، وظاهر أَن اسم التفضيل فيه 
الكحل في عين)وهو مفَّضل مرة 3- ومرفوعه أَجنبي عنه، 

(.الكحل في عين غير زيد)ومفَّضٌل على نفسه مرة 4- ، (زيد
(. منه أَبوهأَكرَممررت بكريم )وقد سمع في مثل •
هذا ول يتقدم معمول اسم التفضيل عليه بحال، وتقدم الجار•

.والمجرور المتعلقين به ورد ضرورة في الشعر على الشذوذ
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يصاغ من الَفعال الثلثية المتعدية أَوزان ثلثة للدللة على آلة•
بكسر الميم في جميعها( ِمْفعَل وِمْفعال وِمْفعلة)الفعل، وهي 

.ِمخَرز وِمبَرد ومفتاح وِمطرقة: مثل
 اسم الفاعل ومبالغتههذا وهناك صيغ أُخرى تدل على اللة ك•

:مثل( فِعال)، وصَّقالة وجَّرافة وسَّحاب( فرام) كابِح: مثل
(قَدوم)مثل ( فَعول) و ساطورمثل ( فاعول) و ِضماد، وِحزام

.وغيرها
الُمنُْخل: سمعت بعض أسماء اللة بضم الول والثالث مثل•

 . ويجوز فيها اتباع القاعدة العامة أيضاًوالـُمدُق والـُمكُْحلة
ل عمل لسم الزمان ول لسم المكان ول لسم: ملحظة•

.اللة
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هنا: )يصاغان للدللة على زمن الفعل ومكانه مثل•
(. متسابَق العدّائينأَمس الثروة، ومدْفن

:ويكونان من الثلثي•
المفتوح العين في المضارع أَو المضموم العين على وزن–

مكْتب، مدخل، مجال، منظر: مثل( َمْفعَل)
منزِل، مهبِط،: مثل( مْفعِل)إِذا كان مكسور العين فالوزن –

.مطير، مبيع
مهما تكن حركة( مفعَل)إِذا كان الفعل ناقصاً كان على –

.مسعى، َموْقى، مرمى: عينه مثل
إِذا كان الفعل مثالً صحيح اللم فاسم الزمان والمكان–

.موِضع، موقع: مثل( مفعِل)منه على 
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وزن اسمأَما غير الثلثي فاسم الزمان والمكان منه على •
، غداً(مكان انتظارهم) الزوار ُمنتظََرهنا :  مثلالمفعول

(.زمن سفره) الوفد ُمسافَر
المصدر: فاجتمع على صيغة واحدة في الَفعال غير الثلثية•

الميمي واسم المفعول واسما الزمان والمكان، والتفريق
.بالقرائن

ما ورد على غير هذه القواعد من أسماء الزمان: ملحظة•
والمكان يحفظ ول يقاس عليه، فقد سمع بالكسر على خلف

المشرق، المغرب، المسجد، المنبت،: القاعدة هذه السماء
وفتحها على القاعدة صواب أيضاً وإن كان... المنِجر، المظِنة

.مراعاة السماع أحسن
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السماء الخمسة

 . أٌب ،اٌخ ،  حٌم ، فو ، ذو: هي خمسة أسماء معربة : تحديدها •
تُْعَرُب هذِه السماءُ – في حالت خاصة – بالحروف ل: إعرابها •

: بالحركات 
 علٍّي صاحُب أشهرأبو: فهي تُرفع بالواو – بدلً من الضمة – مثل •

 هيفاَء وحماتُهاحمو.  الفتاةِ في التجارةِ أخويَعَْمُل . مكتبة في البلد
 الختصاص يُجيدُذوالطبيُب . َك من السناِن الصناعيةِ فويخلو . متقاعدان 
  .اختصاَصُه 

ك في المور المهمةأباشاوِْر : وتنصُب باللف بدلً من الفتحة مثل •
.ك قوَل السوء فاَجنّْب . َك وحماتََك حماأحبِْب . ك يَعْلَُم المَر أخالَعَّل . 

. الحاجةِ الملهوَف ذاساِعدْ 
ِصْل: وتُجر السماءُ الخمسُة بالياء بدلً من الكسرة ، مثل •

تعتِمدُ الموظفُة على. َك أخيأرسلُت رسالًة الكترونيًة إلى . َ أبيكأصدقاءَ 
ل تعتِمدْ. ك فيأنت قلَت هذا بملءِ . ها وحماتِها في العنايةِ بأطفالِها حمي

.  خبرة ذيفي تصليح سيارتك على ميكانيكٍي غيرِ 
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: شروط إعرابها بالحروف •
لكن هنالك شروطاً خاصة ، يجب أن تتوفر في السماء الخمسة حتى تُعرب•

: بالحروف ، وهذه الشروط هي 

فإن كانت مثناة أو مجموعة ، أُعربت، - أن تكون مفردة – غير مثناة ول مجموعة –
احترمت. عاد أخواه وحمواه من السفر :  فمثال المثنى  ،إعراب المثنى أو الجمع

احترمُت الشاَب ذوي: ومثال الجمع .  الشابين ذوي الرادة ، والفتاتين ذواِت الهمة
 وطنك هو إرث آبائك وأجدادك. الرادة ، والفتيات ذواِت الهمة 

 أن تكون السماء الخمسة مضافة ،ومن شروط اعراب السماء الخمسة بالحروف –
هذا أٌب مكافٌح ، نعم الُخ علٌّي ، لؤٌي: فإن كانت غير مضافة أعربت بالحركات مثل

 حٌم مثالي

ياء) أن تكون إضافتها إلى غير ومن شروط إعراب السماء الخمسة بالحروف –
، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم ، فإنها تُعرب بالحركات المقدرة على (المتكلم 

بأبي أنت وأمي ، يحاول أخي جهده إقناعي،: آخرها – ما قبل ياء المتكلم – مثل 
 أُشارك أبي وأخي السكن
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هيهاَت وآميْن: في اللغة ألفاٌظ مثَل : مفهومها •
 ، ومعناها بَُعدَ واْستَِجْب وأَتََضّجُر ، ل تدُخُل منوأٍُّف

حيُث تعريْفها والعلماُت التي تكوُن على أخِرها ،
فهي. السمِ والفعِل والحرِف : في أقسامِ الكلمِة 

تُْشبُِه السماءَ المبنيَة من حيُث ملزمُة آخِرها لحركٍة
واحدٍة ، وتُشبُِه الفعاَل من حيُث دللتُها على

. الَحدَِث ُمْقتِرناً بالّزَمِن 

كلماٌت: وقد ُعِّرفْت بناءً على معناها وَعَملِها بأنها •
تَدُُّل على معاني الفعاِل ، ولكنّها ل تَْقبَُل علماِت

.  الفعاِل
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وتصنَُّف اسماءُ الفعاِل من حيُث دللتها على معنى: أنواعها •
:الفعِل إلى ثلثِة أصناٍف 

 الكريُمشتّاَن: ابتعَدَ ومثل :  عَنَْك الََمُل هَيْهاَت: اسُم فعٍل ماٍض ، مثل  –
ما أسرع=  ما رضيَت َسْرعاَن ما غَِضبَْت ، و شكاَنافترق ،و : واللئيُم 

 ما أَبْطَأَ =  ما رضيَت بَطْآن ، 

: من الكسِل أٍُّفاتوجع، :  من الصداعآه:  اسُم فعٍل مضارٍع ، مثل –
 منَحِّسأتوجعُ ، :  من أَلَمِ الِّسِن أًخاتعجب ،:  من كسلكويأتََضَّجُر ،  

أتألُم : الفراِق 

:مثل اسُم فعِل أمٍر ، وهو أكثُر أسماِء الفعاِل وروداً في اللغِة ، –
اسماء أفعال: صْه ، مْه )اكُفْف ، أميْن  :  َمْهأُْسكُْت ، :  َصْهاستَِجْب، :  أميْن

  (. اسما فعل أمر مبنيان على الكسر:  بِس ، إيهِأمر مبنية على السكون،  
 شهداَءكم – أحضروا ،هَلُّم إلينا – تعاَل ، احُضْر ، هَلُّمأقبل، :   على الفلححي
. خمسة قروشقطكأمهِلُْه ، :  المديَن تَيْدَاتُئِدْ – تََمهّْل ،:  تَيْدَ
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أسماءُ الفعال التي: المْرتََجُل والمنقوُل منها •
 ، أيوردت في المثلِة السابقِة ، جميُعها ُمْرتََجلٌَُة

موضوعٌة في أْصِل اللغِة لتَدَُّل على المعاني التي
وهنالك أسماءُ أفعاٍل منقولٌة. ُوِضَعْت من أْجلِها 

:منها ما نُِقَل عن أَْصِل  .عن أصوٍل لُغويٍة أُخرى 
  أمِهلُْه:  الُمْعِسَر ُرَويْدَاتركُْه ، :  الّسفيَه بَلَْه: مثل . َمْصدٍَر –
اثبُْت  ،:  مكانََكأماَمك  ، :  العنواَن دونََك: ظَْرٍف ، مثل –

 تأّخْر :  وراءََك
الَْزْمُه :  أخاك عليَكابتَِعدْ ، :  عني إليَك: جاٍر ومجروٍر مثل –
 .ُخذْها : هاءَ النقودَ .  ها ، هاَك ، هاءَ: حرٍف مثل –

:أسماءُ الفعاِل جميُعها :الَسماعُّي والقياسُّي من أسماِء الفعاِل •
، الذي يُمكن (َفَعاِل)المرتََجُل والمنقوُل سماعٌّي ، ما عدا وزن 

:َحذاِر ونَزاِل ، نقول : قياُسه من كِّل فعٍل ثلثٍّي ، تاّمِ ُمتََصّرٍف مثل 
وقد َوَردَ هذا الوزُن شذوذاً من غيِر.  مسرعاًنزاِل الدهاَن ، حذاِر

.من أدِْرْك ، فل يُقاُس عليه دَراِك  من بادََر وبَدَاِرالثلثِّي ، مثل 
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:أحكاُم أسماِء الفعاِل •

 ، وتُلِزُم حالًة واحدةً في الفراِدأسماءُ الفعاِل كلها مبنيٌة على ما ُسِمعت عليه–
الخطاِب ، فإنهما( بكاف)وما اتَصَل ( هاء)والجمِع والتذكيِر والتأنيِث ، إلّ همزةَ 

هاَك ، هاِك ، هاكُما ، هاكُْم ، هاكُّن ، رويدََك ، رويدَِك ، رويدَكُما ،: نقول . يتصرفان 
.رويدَكُْم ، رويدَكُّن 

 ، من حيث التّْعديُة واللزوُمتَْعَمُل أسماءُ الفعاِل َعَمَل الفعاِل التي هي بمعناها–
احتاَج اسم الفعل رويدَ إلى فاعل ،: َرَويْدَ الُمْفلَِس : ففي قولنا. وطلُب الفاعِل 

على أنُه مفعوٌل به( المفلَس)، ونصَب ( أنت)وهو الضميُر المستتُر الُمَقدَُّر 
( . أْرود المفلَِس)منصوٌب ، وهو ما يُتْطَلَُّب في جملة 

 ، أما ما يُنَّوُن فيها فيسمىيُقاُل فيما ل ينوُن من هذه الفعاِل أنُّه واجُب التعريف–
َصْه: فإذا ُقلٍَت لُمَحدّثَِك . ويترتُب على التنويِن وَعدَِمِه معاِن إضافيٌة . واجَب التنكيِر 

أما.  فالمقصودُ أن يَْسكَُت عن حديثِه الذي يتحدُث فيه ، ويجوُز أن يتجَه إلى غيِرِه . 
أن( إيِه)والمُر يُقاُس في .  فالمقصود أن يَْسكَُت عْن كِّل حديٍث ( َصٍه)إذا ُقلَْت له 

.أن يتحدََّث في أَّي أمٍر يشاءُ ( إيٍه)يمضي في حديثِِه المعهوِد ، و

 .الَغَرُض من َوْضِع أسماِء الفعاِل ، اليجاُز والتوكيدُ والمبالََغُة –
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تقسيم السم باعتبار العراب

السم

الرفع
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المرفوع من السماءالمرفوع من السماء

نائب الفاعلنائب الفاعل

الخبرالخبر المبتدأالمبتدأ

الفاعلالفاعل
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الفاعل

كل اسم دَّل على من فَعل الفعَل أَو اتصف به•
قرأت: ) مثلوُسبق بفعل مبني للمعلوم أَو شبهه

(.هداُر، وجاري حسنٌة الطفُل، ونام الطالبُة
: في هذا الباب خمسةوشبه الفعل•

.السفُر هيهات:  مثلاسم الفعل–
 فتاٌكأَخوك . ولدُه الناجُحهذا هو :  مثلاسم الفاعل–

.سلُحه
.خلُقه حسناًعاشر امرءأً :  مثلوالصفة المشبهة–
 وما كان في معنى الصفة المشبهة من الَسماِء الجامدة–

هنا بمعنى الصفة( علقم)و. لقاُؤه علقٌمخالد : مثل
.ولذا عمل عملها( ُمٌّر)المشبهة 

.أَبوه منه أَكرَم مثل مررت بكريمٍ واسم التفضيل–

.المرفوع بعد أَشباه الفعل يعد فاعلً لها•
 233التالي
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 اسم الفعل

كما يقع الفاعل بعد الفعال المعلومة ، فإنه يقع أيضاً بعد•
وهو ما يشبه الفعل في جانب ويفترق عنه في- شبه الفعل 

آخر  

ألفاظ تدل على ما يدل عليه الفعل – الحدث: أسماء الفعال•
وارتباطه بزمن مخصوص – ولكنها ل تقبل العلمات التي

 – كالمضارع مثلً – لنها تلزم حالةتلحق ببعض الفعال
إعرابية واحدة ، ل تفارقها إلى غيرها ، هذا من ناحية ، ومن

ناحية أخرى ، فهي تختلف عن الفعل بأنها تأتي على هيئة
واحدة ، فل تتصرف كما يتصرف الفعل ، فيكون من الفعل

الواحد المضارع والماضي والمر والمصدر واسم الفاعل
. وبقية المشتقات 

:أسماء الفعال على أشكال ثلثة •
 العالمشتان  ، ابتَعدَ:  السفُر هيهاَت:  اسم فعل ماٍض مثل : الول –

افترقَ : والجاهل 
 منأٍف   ، أتوجع:  من الصداع آِه: اسم فعل مضارع مثل : الثاني –

 أتَضجُر ، أَمُّل: الكسل 
: شهداءكم هلّم   ، أَْقبِْل:  على الصلة حّي: اسم فعل أمر مثل : الثالث –
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اسم الفاعل و الصفة المشبهة به

يشبهان الفعل في الدللة :اسم الفاعل والصفة المشبهة به •
على الحدث ، وشيء آخر ، دون الدللة على الزمن المتنقل 

 يدل على الحدث ومن وقع منه الحدث – الفاعلاسم الفاعل•
 ،قاريء ، كاتب ، سامعفإذا قلنا .  – ، أو اتصف بأنه وقع منه

فقد أفدنا بهذا العناء – فاعل – الدللة على القراءة ، ومن
وقعت فيه أي َمْن قرأ أو َمْن يقرأ – وكذلك كاتب وسامع –

وإذا قلنا أصبحت منقبضاً ، المزاج المتكدر يؤثر على سلوك
الدللة على( منقبض)فقد أفدنا بـ . المرء تأثيراً سلبياً 

الدللة على التكدر ومن( متكدر)النقباض ومن تعلق به ، وبـ 
وواضح أن قولنا الحدث ومن وقع عليه يُشير  .اتصف بالتكدر 

:إلى أن الفاعل يقوم بفعله على نحو إرادي ، أما قولنا 
الحدث ومن تعلق به أو الحدث وما تعلق به ، فيشير إلى أن

" . الفاعل يتلقى الفعل بغير إرادة ذاتية
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الفاعل بعد شبه الفعل
اسم الفاعل و الصفة المشبهة به

 ، لذاتدل على ما يدل عليه اسم الفاعل:  الصفة المشبهة•
سميت بالصفة المشبهة باسم الفاعل ، ولكن الفرق بين

دللتها على الحدث ومن اتصف به تكوُن على وجه من الثبوت
النسبي ، الذي ل يدل عليه اسم الفاعل ، حيث تتجه دللته

على التغير أو التحول ، بينما الصفة المشبهة تدل على
.التصاف بالصفة اتصافاً أطول منه نسبياً في اسم الفاعل

  ِحبالُهاطويلٌةالدوائُر الحكوميُة . طبُعه حادٌالمديُر : نقول •
فالحدةُ وطول الحبال ، صفتان تكادان تكونان ملزمتين.

.لذا اعتبرنا كل واحدة منهما صفة مشبهة .للموصوف 

 رأيُُه ، علٌيالصائُب َصديَقُه ، هذا هو مكِرٌمالصديُق : أما قولنا •
و( مكِرٌم)و ( الصائُب) فإن أسماء الفاعل  دَْررَسُهقاريءٌ

.قد ل يلزمان الموصوفين ( قاريءٌ)
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أشكال الفاعل

:هنالك أشكال عديدة للفاعل ، فقد يكون الفاعل•

اسماً ظاهراً ، سواء أكان اسماً معرباً أم اسماً مبنياً ، وقد يكون غير ظاهر –•
مستتراً – كما يكون مصدراً محولً – مؤولً – وهو في كل هذه الشكال

مرفوع ، إما بالعلمة الصلية – الضمة أو تنوين الضم – وإما بالعلمات الفرعية
، الواو في السماء الخمسة ، أو باللف كما في المثنى أو ما يلحق به ، أو

  . هذا بالنسبة للسماء المعربة . بالواو كما هو في جمع المذكر السالم 

أما السماء المبنية التي تقع فاعلً ، فهي تُبنى على ما ُسمعت به ، وتكون•
.في محل رفع 

 ، وغاَبالشمُسطَلََعْت :-   مثال .    الفاعل حالة كونه اسماً ظاهراً معرباً( أ•
 ،المسافرانعاد .  الشاهقُة في أرجاِء العاصمِة المبانياََرتََفَعْت .    الَقَمُر
 هذانكَبَِر .  المرشحتين كلتا المرشحين ، نجحت كلنجح .  المسافرتانعادت 

 اللتان َرّشْحتُهما ، فازت اللذانفاز .  الطفلتان هاتانالطفلن ، كبرت 
 .  والشاعراُت القاعةالشعراءُملَ . رشحتهما 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أشكال الفاعل

 الفاعل اسماً ظاهراً مبنياً( ب •

.عن الَعَمِل ن العاملُت توقف. وا الطفال نام. ا الطائرتان هبطت: الضمائر 1. –
 ،أنتما ، أنِت ، أنَت ،ما َحَضَر إل هم ، هما ، هَي ، هَوما ربَح إل . الحتفاَل ُت َحَضْر
.   أنتم

 هذِهأمتعتني .  المشاهدُ هذِه المشهدُ ، سرتني هذاسرني :-مثال : اسم الشارة 2. –
 . – الرجاُل في تنظيِف البيئة أولئَِك – هؤلِءساعدني . المناظُر 

. رافقته لذياغادر .  َودَّعَت َمْنعاد . تََوّقْعُت ماحدَث :- مثال :-السم الموصول 3. –
 أجلهم ،الذين – ساَفْرن ذهب اللواتي – اللتيرجعْت  .   رافقتها التيغادرت 

 وبقيُت مثَل السيِف فردا
 

 نانحضُر أنفس.  للختبار يأَُحِّضُر نفس.  للختباِر ََكَحِضْر نَفس:  الفاعل ضميراً مستتراً( ج•
.  رشا تُْخِرُج برنامجاً ناجحاً .  سعيدٌ يعمُل طويلً . للمر 

نجاُحك ينفعك ما أخلصت في عملك = أن تنجَحسرني : الفاعل مصدراً محولً – مؤولً( د•
مدةُ دوام إخلصَك= 

{.كَيَْف َفَعلْنا بِِهْم َوتَبَيََّن لَكُْم }   :الفاعل جملة  (هـ•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

مطابقة الفاعل للفعل السابق له 
من حيث التذكير والتأنيث

من الفضل أن يطابق الفعل الفاعل في •
 ، ثم نزلالطائرةهبطت :-التذكير والتأنيث 

. المسافرون
أما من حيث الفراد والتثنية والجمع ، فإن•

(الفراد)الفعل المتقدم يُلزم صورة واحدة 
:سواءً أكان الفاعل مفرداً أم مثنى أم جمعاً 

 ، َرَجَعالمسافران ، َرَجَع المسافُرَرَجَع 
 ، رجعتالمسافرةرجعت . المسافرون

. المسافراُت ، رجعت المسافراتان
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القائمة  
الرئيسة

السابق

مطابقة الفاعل للفعل السابق له 
من حيث التذكير والتأنيث

 المؤنث ويذكَّر مع المذكر تقولالفاعلالَصل أَن يؤنث الفعل مع - أ•
(.سافر أَخوك عندما وصلْت الحافلُة)

:وجّوزوا ترك المطابقة في الحوال التية•
.فاطمةقرأَ اليوم : إذا كان بين الفعل والفاعل المؤنث فاصٌل ما•
.الشمسطلع : إذا كان الفاعل مجازي التأْنيث•
حضرت=  الصحف ونُشر الطلبحضر : إذا كان الفاعل جمع تكسير•

.الصحف ونشرت الطلب
 المرأَةنعمت =  أَسماء المرأةُنعم : إذا كان الفعل من أَفعال المدح والذم•

.أَسماء
جاءَت=  الطلحاتجاءَ : إِذا كان الفاعل مفرده مؤنثاً لفظاً فقط•

.الطلحات
تقرأُ: البنونيقرأُ : إِذا كان الفاعل ملحقاً بجمع سالم للمذكر أَو المؤنث•

.البناتقرأَت : البنات، قرأَ البنون
أَو من أَسماِء( قوم، نساءٌ: )إِذا كان الفاعل من أَسماِء الجموع مثل•

= النساءُحضر : ، تقول(العرب، الترك، الروم: )الَجناس الجمعية مثل
.تأْبى العرب الضيم=  الضيم العرب، يأْبى النساءُحضرت 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

مطابقة الفاعل للفعل السابق له 
من حيث التذكير والتأنيث

يجب ترك التأْنيث إِذا فصل بين المؤنث الحقيقي وفعله كلمة•
: مثل( إِل)

فإِذا كان( ما حضر أحد)وذلك لَن المعنى . هندما حضر إِل –
ما حضرت=  هي ما حضر إِل: الفاعل ضميراً منفصلً جاز الَمران

.هيإِل 

:تجب المطابقة إِذا كان الفاعل ضميراً يعود إلى متقدم، تقول•
(.أَو قرأْن)الشمس طلعت، أَسماءُ نعمت امرأَةً، البنات قرأَْت –

قد يكتسب الفاعل المضاف من المضاف إليه التذكير أو: ملحظة•
:التأنيث إذا صح قيام المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه مثل

والمطابقة تقضي تأنيث(  صغيراتهشأن الدهر وأهمته صروفشيّبه )
الفعل الول وتذكير الثاني، وإنما جاز ذلك لنه يصح إسناد الفعل إلى

فلوحظ في ترك( صغيراته، وأهمته الدهرشيبه )المضاف إليه فتقول 
 أخوقابلني )المطابقة لفظ المضاف إليه، ول يجوز ذلك في مثل 

لن الذي( قابلني)إلى ( هند)لتغير المعنى إذ ل يصح إسناد ( هند
.قابلني أخوها ل هي
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القائمة  
الرئيسة

السابق

مطابقة الفاعل للفعل السابق له 
من حيث الِفراد والتثنية والجمع

أَما من حيث الِفراد والتثنية والجمع،- ب•
فالفعل المتقدم يلزم الِفراد دائماً سواءٌ

تقول.  مفرداً أَم مثنى أم جمعاًالفاعلأَكان 
، حضرالرجلن، حضر الرجُلحضر : )في ذلك
،المرأَتان، حضرت المرأة، حضرت الرجال

بصيغة الفراد ليس غير،( النسوةحضرت 
.وما ورد على خلف ذلك فشاذ ل يعتد به
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القائمة  
الرئيسة

السابق

جر الفاعل لفظاً

يجر الفاعل لفظاً على الوجوب في موضع واحد هو•
.فزيادة الباِء هنا واجبة( خالدأَكرْم ب)صيغة التعجب 

نَُعَم الكريُم !  الكريمِأنِعْم بفي أسلوب التعجب –

:وقد يجر لفظاً جوازاً بثلثة أَحرف جر زائدة هي•
(.من، الباء، اللم)

. كفى اللُه شهيداً =   شهيداًاللِهكفى بفي تركيب –

أحدٌ =  أحدما رسب من : في أسلوب النفي –

أحدٌ=  أحدل يُغادْر منكم من : في أسلوب النهي –

=  ؟مكروههل أصاب السائَق من : في أسلوب الستفهام –
مكروهٌ 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

تقديم الفاعل على المفعول به وتأخيره عنه

الصل في الترتيب اللغوي ، أن يُذكر الفعل وبعده الفاعل وبعدهما•
. المفعول به 

 : ولكن يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول به في الحلت التالية •
ساعدإذا كانت علمات العراب ل تظهر على الفاعل والمفعول به مثل –

. مصطفى موسى

 ُتشاهد: وإذا كان الفاعل ضميراً ، والمفعول به اسماً ظاهراً مثل –
.النجوَم

. ُتُهكلّْم: أن يكون الفاعل والمفعول به ضمير من مثل –
 فريد إِل كتابين، إِنما أَكل خالدٌما قرأَ : )أَن يحصر الفعل في المفعول به–

(إِل)ومن النحاة من جّوز التقديم والتأخير إذا كان الحصر بـ(. رغيفاً
.فقط

:كما يجب تقديم المفعول به على الفاعل في الحالت التالية •
 ا ،صاحبُهساقَ السيارةَ : إذا اتصل الفاعل بضمير يعود على المفعول به –

لن الضمير يعود على اسم سبق ذكره وليس العكس 

.ك أبوساَعدني : إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً والمفعول به ضميراً مثل –
 244(.كَخو، إِنما أَكل الرغيف أسعيدما أَكرم خالداً إِل : )أَن يحصر الفعل فيه–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

الرفع

السم

نائب الفاعل
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نائب الفاعل

اسم مرفوع يقع بعد فعل مجهول فاعله ، أو يقع: تعريفه •
بعد شبه فعل ، وشبه الفعل في هذا المقام هو اسم

. المفعول ، والسم المنسوب 
وهو في(. كجاُره، أَحمصٌي ثوبُ، أَخوك ممَّزقٌ المجرمعوقب : )مثل•

 ثوَب، أَنت ممِّزقٌ المجرَمعاقب الحاكُم ) إِذا الصل مفعول بهالمعنى 
(.ك إلى حمص؟جاَرأَخيك، أَتنُسب 

فإِن لم يكن في الجملة مفعول به جاز حذف الفاعل بعد بناِء الفعل•
:للمجهول وإِنابة الجار والمجرور أَو الظرف أو المصدر مناب الفاعل

تقول بعد حذف الفاعل( على السريرنام أَخوك : ) مثلفالجار والمجرور–
(.على السريرنيم )

لن( لجللكُوقف : )اشترط بعضهم في حرف الجر أل يكون للتعليل مثل–
ويقدر حينئذ(.  لم ُوقف؟: )التعليل جملة أخرى كأنها جواب سؤال

(.ُوقف الوقوف: )المصدر المفهوم من الفعل نائب فاعل، وهو هنا
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القائمة  
الرئيسة

السابق

ملحظة- نائب الفاعل 

/لعَّل من المفيد أن يدرك الدارس  :ملحظة •
الدارسة أن الفعل الذي يسبق نائب الفاعل هو فعل
مجهول فاعله – والذي درج النحويون على تسميته –

 – وهم ل يقصدون أنه مبني ،الفعل المبني للمجهول
(مبني)نظراً لنه معرب ، ولكنهم يعنون بكلمة 

والفضل – تجنباً لسوء( مصوغ)المقصود بكلمة 
فعل مضارع مرفوع ،الفهم ، أن يُقال عن هذا الفعل 

. مجهول فاعله
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القائمة  
الرئيسة

السابق

لماذا نستخدم السلوب الذي يُحذُف منه
الفاعل

:يحذف الفاعل لعدة أسباب منها 

معرفة المتحدث به والمخاطب به ، وعندئٍذ ل تكون هنالك•
"  ضعيفاًالنساُنوُخلَِق : "قيمة من وراء ذكره ، مثل 

:جهل المتحدث والمخاطب به ، ولذا ل يمكن تعيينه مثل •
 السيارةُُسِرَقت 

 ، إذا عرفتاللِعُبُضِرَب الخوف عليه من ذكره ، مثل •
الضارب، لكنك خفت عليه من العقاب فلم تذكره 

 ، إذا َعَرْفَت من ساقها،الماشيُةسيقت : مثل : الخوف منه •
! وخفت من ذكره، لنه شرير 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أشكال نائب الفاعل

: مثل الفاعل ، إما أن يكون

 المخلُصيَُقدَُّر :  اسماً ظاهراً•

.  ُت أُكِرْم:  ضميراً متصلً•

.يَُفَّضُل انتباُهكم :  أن تنتبهوايَُفَّضل :  مصدراً مؤولً•

:جملة أو شبه جملة•

كيف يستعرض الطيارونشوهد •

 القائدأَمام الخميس، اصطَُّف يوماحتُفل •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

كيفية تحويل الفعل إلى مبني للمجهول

 يُْعلَُّميصير :  يُضُم أول حرف فيه ويُكسر ما قبل الخر يَْعلَُّم الفعل المضارع•
أما إذا كان الحرف الذي قبل الخير حرف، ُ مباديءَ السوقالرجليَُعلَُّم : مثل
أصلها يُْصَوم ، أبدلت الولو:  يُصام ، فإن الفتح يكون مقدراً عليه ، مثل عله

. ليلُه رمضان ، يُقاُم نهاُريُصاُم : الفاً بسبب صرفي مثل

 ، يُضم أولُه ويكسر ما قبلالفعل الماضي صحيح العين ، الخالي من التضعيف•
. ُعلَِم السر: مثل ( فالفعل َعلَِم ، يصير، ُعلَِم: آخره 

 ، فإن الحرف الواقع بعدها يضم كما تضمإذا كان الماضي مبدوءاً بتاء زائدة•
. تُُقبَِل: تُُفِّضَل تصير : تََفَّضَل وتََقبََّل : التاء ، مثل 

 مثل صام أصلها َصَوَم ومثل قالالفعل الماضي المعتل الوسط بالواو أو الياء•
 :

.ِصيم الشهُر وِقيَل الحِّق َقَوَل ، يكسر أولها فتصيران 

الُمدَْعْم – المدخل( الذي ثانية وثالثة من جنس واحد) الماضي الثلثي المضعف•
:فيه الحرف الخير فيما قبله – مثل شدّ وهّز ومدّ ، فيجوز فيه ضم الول مثل 

.ُشدّ الحبل ، وُهّزت الرض ، وُمدِّت الجسوُر  

.فعل المر والفعل الجامد ل يحولن إلى مجهول •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه

:عند حذف الفاعل ل بد من وجود ما يحل محله ، وينوب عنه

:المفعول به للفعل المتعدى لمفعول واحد2.

الكسوُفشوهد : شاهدُت الكسوف •

المفعول به الول إذا كان الفعل متعدياً لمفعولين •

  ،  أخاًالصديُقظَُّن : ظَنَنُْت الصديَق أخاً •

 .  الفاتورةالجاُرأعطَي : أعطيُت الجاَر الفاتورةَ •

 المفعول به الثاني إذا كان الفعل متعدياً إلى ثلثة مفاعيل•

 العرَض مستمراًالحاضرونأُعلم : أعلََم عريُف الحفلِة الحاضريَن العرَض مستمراً  •
. 

: الظرف التصرف المفيد معنى محدداً 5.

. الشارة أماُمُوِقَف : َوَقَف السائُق أماَم الشارِة •

. الصيف ليُليُْسَهُر : يسهُر الناُس  في ليل الصيف •

:  مثل الجار والمجرور سواء أكان حرف الجر زائداً•

.  عن الجريمةمن شيٍءما ُعِرف : ما عرف المحقق شيئاً عن الجريمة •

. في الشكوىنُظَِر : نظر القاضي في الشكوى :  مثل وغير الزائد•
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الجملة السمية و ركناها

السم

المبتدأ و الخبر
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المبتدأ

:أحوال المبتدأ 
 كريٌماللُه: الصل في المبتدأ أن يكون اسما َمْعِرَفًة – معروفا – مرفوعا مثل •

والمبتدأ ل يكون إل كلمة واحدة – ليس جملة ول شبه جملة ـ ويكون مرفوعا•
 نحُن جادةٌ   ، أنِت موافقان ، هما غزيٌر  ،  المطُر: مثل . أو في محل رفع 

 مرهقون

:شكل المبتدأ 
اسما صريحاً مرفوعا •

ضميرا مبنيا في محل رفع •

اسم إشارة مبنيا في محل رفع •

اسم استفهام مرفوعا •

اسما موصول مبنيا في محل رفع •

المبتدأ مصدرا ، اسما مرفوعا •
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المبتدأ

:المبتدأ النكرة •
ذكرنا أن الصل في المبتدأ أن يكون اسما معروفا إذا ل معنى للحديث عن

مجهول، 
ولكن قد يأتي المبتدأ نكرة وذلك في أحوال مخصوصة يكون فيها قريبا من

: وذلك في المواقع التالية المعرفة ويفيد مع الخبر معنى مفيداً مفهوما،
. أعماٍل قادٌم رجُل: إذا أُضيفت النكرة مثل –

. غزيٌر نازٌل مطٌر: إذا وصفت النكرة مثل –

  ولََك تهنِئَُةضيٌفعندي : إذا تََقدَّم على النكرة الخبُر وهو شبُه جملٍة مثُل –

 في الساحة ؟  أحدٌ سافَر ، وهل أحدٌما : إذا سبقت النكرة بنفي أو استفهام مثل –

. لُه قانتونكٌل: أن يكوَن المبتدأُ كلمًة مَن الكلماِت الدالِة على عمومِ الجنس مثل –

. للمطففينَويٌل:  ، ومثل  لكرحمٌة: أن يكوَن المبتدأُ كلمًة دالًة على الدَّعاء مثل –

. لفلَح إهماٌللول : مثل ( لول)أن يقَع المبتدأُ بعدَ –

 مسكيناً حسنٌة إطعاٌم: إذا كاَن المبتدأُ عاِملً فيما بعده مثل –
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السابق

الخبر

: أشكال الخبر
الصل في الخبر أن يكون اسما مفردا مرفوعا ليس جملة ول شبه•

.جملة
كريٌم   ، اللُه طيٌِّب  ، الصبُر نافٌعالعلُم : مثل –

وقد يكون اسما مفردا مجرورا بالباء الزائدة •
. بحاضٍرما سعيدٌ : مثل –

ويكون الخبر جملة فعلية•
قلََّم  ، المزاِرُع استيقَظ ، الطفُل يقف على الشارةالسائق  :مثل–

 ، الشجاَر

(ظرفا أو جارا ومجرورا)ويكون الخبر شبه جملة •
بخير  ، أنت في الصدوِر ، الِعلُم فوقَ الطاولِةالهاتُِف : مثل –

قد يكون للمبتدأ الواحد أكثر من خبر •
. شاعُر كاتٌب مفكٌرالعقاد : مثل–
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حذف المبتدأ وجوباً 

:فيها المبتدأ وجوباً - يحذف - المواطن التي يجب أل يذكر 

 ، أي إذا أُْخبَِر عن المبتدأِ بِمخصوِص نِْعَمفي أُسلوب الَمدِْح والذَّمِ•
وبِئَْس 

نِْعَم الفاتُح صلُح الِدّيِن –

: مثل إذا أُخبر عن المبتدأ بلفظ يشعر بالقسم•
 والتقدير َعْهدٌ ، أو يميٌن في ذمتي في ذمتي لفعلن ما تريد–

:  مثل إذا أُخبَِر عن المبتدأ بمصدٍر نائٍب عن مصدره•
.صبٌر جميٌل ، سمٌع وطاعٌة –

( .اْصبُر و اْسَمُع)عن ذكر فعليهما ( َصبٌْر و َسْمٌع)حيث ناب ذكر المصدرين 
( .صبري و سمعي)وسد مكانهما المصدران  فحذف الفعلن

:مثل  (لسيما)أن يكون مبتدأً للسم المرفوع بعد •
.أحُّب الرياضَة ل ِسيَّما كرةُ الَمْضِرِب –
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حذف الخبر وجوباً 

مواطن يجب فيها أل يذكر الخبر ، ويكون حذفه واجباً ، وهذه المواطن
:هي 

مقطوٍع وتُْقطُع الصفة عندما ل تتبع( صفٍة)إذا أُخبَِر عنه بنعٍت •
وتقطع الصفة لتؤدي معنى. الموصوف أو المنعوت في إعرابه

:أقوى من معنى الصفة وهو  المدح أو الذم أو الترحم 

فبدل أن تكون العادُل صفًة مجرورةً.  اقتِد بالخليفِة العادُل: مثل –
للخليفِة، ُقطَِعْت عن الوصِف وصارت خبرا لمبتدأٍ محذوٍف وجوبا تقديره

.العادل، من اجل إظهار المدح وهو أقوى من الصفة ( هو)

 استِفدْ من الطبيِب العالُم: صفة المدح –

 تََجنَّْب ُصْحبََة الكاذِب المخادُع: صفة الذم –

                تَبََّرْع لليتامِ المحتاجون: صفة الترحم –
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حذف الخبر وجوباً

:-يُْحذَُف الخبُر وجوبا في الحالت التالية 

: ، مثل بَْعدَ اللفاِظ الَّصريحِة في القسم أي التي يُذكَُر فيها لفُظ الجللِة•
( لحياةُ الله= لعمُر الله ) والتقدير لََعْمُر الله قسمي . لَُعْمُر الله لساعدََّن المحتاج–

 والمبتدأ واقع بعد لول ،( – موجود)أن يكون الخبر كونا عاما – أي كلمة بمعنى •
:-مثل 

لول المشقة موجودةٌ=                لول الَمَشقُة سادَ الناُس كُلُّهُم–
ولوجود لول قبله ،- كلمة بمعنى موجود او موجودة- فقد حذف الخبر لنه كون عام 

والتي هي حرف امتناع لوجود ، وهذا يعني امتناع سيادة الناس لوجود المشقة ، 

:مثل  (مع)التي تعني ( بواو العطف)أن يقَع الخبُر بعدَ اسمٍ مسبوٍق  •
أنت واجتهادُك  ، كُّل امرٍئ وعملُه ، الفلَُّح وَحْقلُُه ، التاِجُر ومتجُرهُ ، العامُل    –

وعملُه  ، 

: مثل أن تُغني عن الخبر حال ل تصلح أن تكون خبراً•
لنك لو قلت مشاهدتي التلفاز جالس لما أخبرت عن.  مشاهدتي التلفاَز جالسا–

.المشاهدة بشكل دقيق ، فلم تصلح كلمة جالس أن تكون خبراً 
         أفضُل ما يكوُن النساُن منتجاً:  مثل والمر نفسه يقاس في اسم التفضيل
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الخبر/ جواز تقديم المبتدأ 

:جواز تقديم أحدهما 

الصل في المبتدأ أن يقع في أول الكلم ، لنه هو الشيء الذي تبدأ به•
.الحديث ، ونريد أن نخبر عنه ، ثم يليه الخبر وهو ما نريد أن نتحدث عنه 

أنا جاهٌز : مثل –
.فقد بدأت الحديث عن نفسي ، ثم أخبرُت عنها 

 أخوك في المكتبة: ومثل –
.ثم أخبرت عنه بشبه الجملة ( أخيك)وكذلك بدأت الحديث عن 

إذ عندما يوَّجُه الهتماُم إلى الجاهزية في الجملة: ويجوز أن نعكس المر •
 أن نبدأ بها الولى ،

 جاهز أنا: مثل –
.وكذلك المر عندما نوجه الهتمام الى مكان وجود الخ أن نقول في المكتبة أخوك 

لكَّن في اللغة استعمالٍت ومواطَن يجب أن يُبدأ فيها بذكر المبتدأ يتلوه الخبر ، وهي•
وكذلك هنالك استعمالت. تقديم المبتدأ وجوباً على الخبر ( مواطن)التي تسمى مواضع 

يجب أن يُبدأ فيها بذكر الخبر أولً ثم يتلوه المبتدأ ثانياً ، وهي مواطن تقديم الخبر وجوباً
.على المبتدأ 
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تقديم المبتدأ وجوباً على الخبر

:يتقدم المبتدأ وجوبا على الخبر في أربعة مواطن 

 – وهي السماء التي تأتيإذا كان المبتدأ من أسماء الصدارة: أولً •
:في صدر – بداية – الكلم فل يصح تأخيرها وهذه السماء هي 

.َمْن ، أين ، كيف ، ما وغيرها :  مثل أسماء الستفهام–
 الدليُل ؟أيَن الحاُل ؟   ، كيَف عندك ؟    ، َمْن: مثل  

.من ، أينما ، متى ، كيفما ، حيثما وغيرها :  أسماء الشرط–
 تذهْب أذهْبأينما تسافْر تجدْ أصدقاء ، َحيْثَُما تُساِعدْهُ يَْشكُْرَك ، َمْن: مثل 

.

. ما التعجبية–
 أكثَر الناَس فيما، !   أغلى النفَط ما، !     أجمَل الحريََّة ما: مثل 

! الرخاء 
      

.  كم الخبرية–
.  كتاٍب مفيٍد موجودٌ في المكتبةكْم ِعظٍَة َمَّرْت بَِك  ، كَْم: مثل 

. ما يلي لم البتداء–
نت أقرُبل.  أنت صديقي ل.  أنت أسودُ في عيني ِمن الظٌّلمِ ل: مثل 
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تقديم المبتدأ وجوباً على الخبر

:أن يكون الخبر جملة فعلية : ثانياً •
خالدٌ ساَفَر–

أن يكون المبتدأ والخبر متساويين في التعريف: ثالثاً •
: والتنكير

صديقي أخوك   ، ِعلمي ِعلُمك   ، داُرنا داُرُهم–
فالمتقدم في مثل هذا النوع من الكلم هو المبتدأ والمتأخر هو–

الخبر 

.إذا ُقِصَر المبتدأُ على الخبِر أو ُحِصَر فيه : رابعاً •
 ما أنَت إلَّ كاتٌب ، إنما هو شاعٌر ،–
، المبتدأ ، على الكتابة دون أي حرفة( أنت)فقد َقَصْرَت وَحَصْرَت –

، المبتدأ ،على الشاعرية فقط( هو)وحصرت وقصرت . غيرها 
.دون غيرها من الصفات الخرى 
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تقديم المبتدأ وجوباً على الخبر

:يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ في المواطن التالية 

إذا كان الخبر من السماء التي لها الصدارة في الكلم كأسماء: أولً •
: الستفهام

متى السفُر ؟  ، أين المفُّر ؟  ، ما اْسُمَك ؟  ، كَْم ُعْمُرَك ؟•

: ، أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ: ثانياً  •
ما ناجٌح إل المجتهدُ    ،   انما في الحقيبة العاٌب•

فقد حصرنا النجاح في الجملة الولى وقصرناه على المجتهد دون غيره ، كما
.حصرنا الوجود في الثانية وقصرناه على اللعاب فقط 

أن يكون المبتدأ نكرة بحتة ، غير موصوفة وغير مضافة ،  وخبره شبه: ثالثاً •
: جملة ظرفاً او جاراً ومجروراً ،

في البستاِن شجٌر ، عندي آراءٌ–

: أن يكون في المبتدأ ضمير يرجع إلى الخبر: رابعاً •
في المزرعِة حارُسها   ، أماَم العمارِة حاِرُسها               *
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تطابق المبتدأ والخبر

: مثل يتطابق المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنيًة وجمعاً
.الرجُل فاضٌل والمرأةٌ فاِضلٌة –
.العالمان مشغولن بالبحث ، والعالمتان مشغولتان –

.الرياضيون مهتمون باللياقة الجسمية والرياضياُت مهتّماٌت –

ويستثنى من المطابقة الصفة الواقعة مبتدأ بعد نفي أو•
استفهام، فإن ما تعمل فيه بعدها يغني عن الخبر ويسد

:  مثلمسده
.أمسافٌر أخواك –

ما مقصر معلموك –

ما مذموٌم أخلقك–

أَِعراقٌّي صديُقَك–
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إعراب المبتدأ 

وقد يجر بحرف جر، المبتدأً مرفوع دائماً•
:زائد اطراداً

إذا كان نكرة مسبوقة بنفي أَو( ِمْن)بـ –
، هل في الدار منكتاٍبما عندي من : استفهام

؟أَحد
.ك لَُقيماتحسبب: بالباِء، إذا كان كلمة حْسُب–
ُرَّب متهمٍ: إِذا كان نكرة لفظاً أَو معنى(: رب)بـ –

. يضركمن تحُّببريءٌ، رّب 
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إعراب الخبر 

 وهو مرفوع دائماً، وقد يجر بالباِء الزائدة بعد نفي•
:ٍ، وكما يقع اسماً يقعمسافرما خالد ب: مثل

.ذهبخالد : جملة فعلية مثل1- –
.تجارتُه رابحةأَخوك : وجملة اسمية مثل2- –
 الرئيس، وجاراًعندوالدك : وشبه جملة ظرفاً مثل3- –

. بخيرأَنت : ومجروراً مثل
ضمير: ولبدَّ للجملة الخبرية من رابط يربطها بالمبتدأ، إما–

:ظاهر أَو مستتر كالمثالين الولين، وإما ضمير مقدر
الرطل منه بمئة)إذ التقدير ( اللبُن الرطُل بمئة قرش)

َولِباُس التَّْقَوى ذَلَِك: }، أو إشارة إلى المبتدأ مثل(قرش
المروءَة ما المروءَة؟ أَو كلمة: أَو إعادة لفظة مثل{. َخيٌْر

.الوفاءُ نعم الخلق: أَعم من المبتدأ يدخل فيها

 265التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

الحروف الناسخة
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الحروف الناسخة

إَّن و أَّن ولكَّن وكأَّن ولَيَْت " : إن وأخواتها•
"ولَعَّل ول النافيُة للجنس

ُسميت هذه الدواُت بالحروِف الناسخِة ،•
لنها عندما تَدُخل على الجملة السميِة
المكونِة من المبتدأ والخبِر ، فإنها تَُغيُِّر

معنى الُجْملََة ، ثَُّم تَُغيُِّر ّصدارةّ المبتدأِ في
الجملِة السميِة كما تَُغيُِّر حركَة المبتدأِ من
الرفِع إلى النصِب ، ولهذا السبب اعتُبَِرْت

.من النواسخ 
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أحوال اسم إَّن وأخواتها

يكون اسم إن اسما صريحاً – ل جملة ول•
شبه جملة – ويكون معرباً أو مبنياً ، مفرداً أو

:مثنى أو جمعاً مثل 
إَّن الحياةَ  جميلٌة–
لعَّل اللذين ربحا أخواك–
المعلمان حاضران لكَّن التلميذين غائبان–
المعلمون حاضرون لكَّن التلميذَ غائبون–
صقٌر( الكونكورد)كأَّن الطائرةَ –
كأَّن الطائراِِت صقوٌر–
ليّت ما نتمناه حاصٌل–
ليَت الموظفين مخلصان–
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أشكال خبر إن وأخواتها

:خبر إّن وأخواتها إما أن يكون •
اسماً صريحاً مرفوعاً ، مفرداً أو مثنى أو•

جمعاً
:أو جملة فعلية ، مثل •

َّن العلَم يتقدُمإ–
:جملة اسمية  ، مثل  أو•

ليت الشباَب أياُمه عائدةٌ–
:أو شبه جملة •

إن العلَم في الصدور: جار ومجرور مثل –
ليت الخيَر عندك: ظرفية مثل –
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أحوال خبر إن وأخواتها

يشترط في خبر إن وأخواتها إن كان مفرداً•
: أو جملة أْن يتأخر عن اسمها مثل 

إَّن الحروَب طريُق الهلِك –
 كأّن قارَئ الخباِر يُعاني من البَْرِد–

أما إذا كان خبر هذه الحروف شبه جملة•
ظرفا أو جاراً ومجروراً ، فيجوز أن يتقدم

على السم ، إن لم تكن في الجملة لم
:البتداء ، مثل 

إَّن في المثاِل ِحكَْمًة      –
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الرئيسة

السابق

تقدم خبر إن وأخواتها وجوباً

يتقدم خبر إن وأخواتها وجوبا في حالة•
واحدة ، وهي إذا كان في اسمها ضميٌر يعود

إّن في البقالة: إلى الخبر شبه الجملة مثل 
صاَحبها

:ملحظة هامة 
إذا جاء بعد إَّن أو أخواتها ظرف أو جار ومجرور ، فإن اسمها•

       إن في الدار أثاثاً كثيراً:يكون مؤخراً مثل 
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الرئيسة

السابق

شروط عمل إن وأخواتها

نصب المبتدأ ورفع-  ّن وأَّن وكأَّن وليتإ- يُشترط في عمل •
الزائدة –( ما)الخبر في الجملة السمية ، أل تَدُْخَل عليها 

-الكافة – فإذا لحقت ما الزائدة إحدى هذه الدوات كفتها 
حيث يجوز إلغاء عملها إذ( ليت)باستثناء . منعتها – من العمل 

لحقتها ما الزائدة ويجوز أن تظل عاملة ، والفضل إلغاء
.  عملها عندئذ 

، ليتما العدُل سائدٌ ، ليتما العدَل"إنما المؤمنون إخوة :"مثل –
 سائدٌ

. أكثر من سائر أخواتها( إّن)الزائدة الكافة على ( ما )وتدخل •

(ما)الكافة أن تكون الزائدة ، وليست ( ما)ويشترط في •
 ،إن ما ترجوه واقٌع: مثل ( الذي)الموصولة التي تعني معنى 

(الذي)والتفريق بينهما سهل ، حيث تَعنى الموصولة معنى 
وعند حذفها يتغير المعنى ، أما الزائدة فل تََغيَّر يَطرأُ على

الجملة عند حذفها ، ثم إنه يَُفِّرقُ بين الزائدة والموصولة في
طريقة الكتابة أيضا ، ففي حين تتصل ما الزائدة مع إن أو

الموصولة تكتب( ما)أخواتها حيث تكتبان كلمة واحدة ، فإن 
.مستقلة عن هذه الدوات
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السابق

تخفيف إن وأن وكأن ولكن

إذا خففت إَّن َوَجَب إهمالُها ، َوَوَجَب أيضا أن:  إّن •
(لُم البتداء)تَدُْخَل على ما كان يُعتبُر خبراً لها 

التي تَُفِّرقُ( اللم الفارقة)والتي تسمى أيضا 
.العاملة عمل ليس ( إْن)هذه وبين ( إْن)َوتَُميُِّز بين 

 إْن العامُل لجادٌ: فالولى مثل –
ليَس خالدٌ=  إْن خالدٌ غائبا: والثانية العاملة عمل ليس   –

 غائباً

)فل يليها من الفعال إل الناسخُة ( إّن)وإذا ُخِفَفْت •
،( كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظََّن وأخواتها

وعندئذ تدخل لم البتداء على ما كان في الصل
: خبراً مثل 

"وإن كانت لكبيرةً إل على الذين هدى الله "قوله تعالى –
إْن يكادُ الحُّر لَيَْعَشُق الُحّريَة –
 إْن وجدنا معظَمهم لصادقين–
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السابق

تخفيف إن وأن وكأن ولكن

بَطََل عملُها ، وفي هذه(  أَّن)إذا خففت •
:الحالة تدخل على الجملة السمية مثل 

"  وآخُر دعواهم أْن الحمدُ لله رب العالمين" –

.فإنها مهملة ل عمل لها ( كأّن)إذا خففت •
وعند ذاك تدخل على السماء وعلى الفعال

:مثل 
حضر المدعوون لكْن المضيُف غائٌب–
حضر المدعوون لكْن غاَب المضيُف–

 أما لعَّل فل يجوز تخفيفها ولذا تظل عاملة•
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الرئيسة

السابق

وكسرها( إن)فتح همزة 

مفتوحة أو مكسورة ، والقاعدة العامة التي تقرر( إّن)تكون همزة •
إذا صح أن يُصاغ من إّن واسمها وخبرها: فتح همزتها أو كسرها هي 

مصدر يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجروراً ، فإن همزة إن مفتوحة ،
أما إذا لم يَُجْز تحويلُها هي واسمها وخبرها إلى مصدر ، فإن همزتها

. مكسورة

 في المواقع التاليةويصاغ من إن واسمها وخبرها مصدر مرفوع•
سرني=  سرني أنّك كريٌم: إذا كانت وما بعدها في موقع الفاعل مثل –

كرُمك

 ُعِرف أَّن الرجَل محسٌن :إذا كانت وما بعدها في موقع نائب الفاعل مثل –
ُعِرف إحسانُه= 

= من حسناتك أنَّك مستبشٌر: إذا كانت وما بعدها في موقع المبتدأ مثل –
من حسناتك استبشاُرك

حسبُك=  حسبُك أنّك مبادٌر:إذا كانت وما بعدها في موقع الخبر مثل –
مبادََرتُك

إذا كانت وما بعدها في موقع التابع لسم مرفوع بالعطف أو البدل–
أعجبني سلوكُُه وإخلُصُه=  أعجبني سلوكُه وأنّه مخلٌص:فالعطف ، مثل 

 275يفرحني خليٌل تهذيبُُه=  يُفر حني خليٌل أنُّه مهذٌب:والبدل مثل –
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الرئيسة

السابق

وكسرها( إن)فتح همزة 

: في الحالت التاليةوتؤول إن وما بعدها بمصدٍر منصوٍب•
 عرفُت أنََّك قادم: أن تكون هي وما بعدها في موضع المفعول به ، مثل –

عرفُت قدوَمَك= 
كان ظني: أن تكون هي وما بعدها في موضع خبر كان أو أخواتها ، مثل –

كان ظني نََجاَحَك=  أنّك ناجٌح
قوله: أن تكون هي وما بعدها في موضع تابع المنصوب بالعطف ، مثل–

" اذكروا نعمتي التي أنعمُت عليكم ، وأني فضلتكم على العالمين" تعالى 
والتقدير اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم 

عرفت حضوَرك واهتماَمك :  عرفُت حضوَرك وأنََّك ُمْهتٌَم: ومثل 
أكبرت َمَريََم ُحْسَن=  أكبرُت َمْريََم أنها َحَسنَُة الُخلِْق: أما البدل فمثل –

ُخلُِقها 
    

وتؤول بمصدر مجرور•
استغربت من أنك: إذا وقعت أَّن واسمها وخبرها بعد حرف جر مثل –

استغربت من إهمالك =  مهمل
تدارْك المَر قبَل أَّن الْمَر: إذا وقعت في موضع المضاف إليه مثل –

قبَل تفاُقمِ المِر =  يتفاقُم
ٌسِرْرُت ِمُن أدِب الفتاِة: إذا وقعت في موضع تابع المجرور بالعطف مثل –

سررُت ِمْن أدِب الفتاِة  واجتهاِدها =  وأنَّها مجتهدةُ
 عجبُت من القطاِر بُطْئِِه=  َعِجبُْت ِمْن القطاِر أنَُّه بطيءٌ:أو البدل مثل –
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إّن)كسر همزة  )

ذكرنا أَّن همزة إَّن مكسورة ، إذا لم يَُجْز تأويلَها هي واسمها وخبرها بمصدر ،•
:وذلك في مواضع اشهرها 

”إنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً: "أن تقع في بداية الكلم حقيقًة مثل –
:أو تقع في بداية الكلم ُحكْماً وذلك بعد حرف –

أل إَّن المعتدين نادمون: تنبيه مثل - •
أما إنِّي موافق: أو استفتاح مثل - •
كل إنَّه لم يَْصدُقْ: مثل - أو ردع – إجابٌة بشدة - •
 وقد اعتبرت همزة إَّن مكسورة بعدل إنَّه بريء:  ، ومثل نعم إنَّه ُمخطيء: أو جواب مثل - •

 .هذه الحروف لنها في حكم الواقعة في بداية الكلم 
َصاَم الَّرُجُل عن الكلمِ ، حتى إنَّه لم يكلَّم أحداً: مثل ( حتى)أن تََقَع بعدَ –
 اذهْب حيُث إَّن الِّرْزقَ وفيٌر: مثل ( حيث)أن تََقَع بعدَ –
وقفت إذ إَّن الشارةَ حمراءُ : مثل ( إذ)أن تََقَع بعدَ –
 هنأت الذي إنَّه فائٌز: أن تقع في أول صلة الموصول –
يس والقران الحكيم ، إنََّك لمن":  ومثل والله إنَّه متواضع: أن تََقَع بعدَ القسمِ مثل –

المرسلين”
قيل إنََّك غائٌب ، يُقال إَّن المشكلَة  ، قال إنَُّه موافٌق: أْن تََقَع بعدَ القول مثل –

ُسِّويْت
 صافحته وإنِّي غيُر راٍض: أْن تََقَع بعدَ واو الحال مثل –
والله يعلم إنََّك لرسولُه والله يشهد إَّن": أن تقع في خبرها لم البتداء مثل –

" المنافقين لكاذبون
يَظُُّن بَْعُض الطُّلِب أَّن النجاَح ل يحتاُج إلى: أن تقع في بداية جملة مستأنفة مثل –

 َجْهٍد ، إنَّهم واهمون
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السابق

ل النافية للجنس

 ، وهي فيتفيد ُشُموَل نفي جميع أنواع الجنس الذي تُذْكَُر معه•
في توكيد الثبات ، ولهذا فهي تعمل عمل( إَّن)توكيدها النفَي تُْشبُِه 

 ، فإننا ننفي وجود جنسل رجَل في الحفل: إَّن ، فعندما نقول 
. الرجال كلياً في الحفل 

:بشروط ( إَّن)وتعمل ل النافية للجنس عمل –
ل: أن تَدَُّل على شمول النفي بها لكل أفراد الجنس دون استثناء مثل –

غريَب بيننا
  ل غاَّش رابٌح: أْن يكون اسمها وخبرها نكرتين لفظا مثل –
أو يكون اسمها وخبرها نكرتين معنى وإن كان لفظهما يدل على معرفة ،–

مثل ، السماء المشهورة بصفات معلومة ، عندما يُْقَصدُ باستعمالها
ل حاتَم: الصفَة التي اشتُِهَرْت بها دوَن أن يقصد السُم بالذات ، مثل 

ل كريَم فيكم ول شاعَر=   فيكم ول متنبَي
 ل ماءَ في البيت ول زادَ: ألَّ يفصل بينهما وبين اسمها أَّي فاصل مثل –

ل في البيت ماءٌ ول زادٌ: أما إذا فصل بينهما أُلغَي َعَملُها مثل 
:ألَّ تُسبَق بحرف جر ، فإذا ُسبَِقْت بحرف جر فإن عملها يُلغى ، مثل–

 جاؤوا بل سلٍح
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السابق

أحوال اسم ل النافية للجنس

:اسم ل النافية للجنس على ثلثة أشكال

: ، مثل وهو يُبني على ما يُنصُب به: غير مضاف 1( •
رجل اسم ل النافية للجنس مبني على الفتحة:  ل رجَل في الدار–
رجلين اسم ل النافية للجنس مبني على الياء:  ل رجلين في الدار–
رجال اسم ل النافية للجنس مبني على الفتحة:  ل رجاَل في الدار–
معوقتين اسم ل النافية للجنس مبني على الياء لنه مثنى:  ل معوقتين في السرِة–
معوقين اسم ل النافية للجنس مبني على الياء لنه جمع:  ل معوقين في السرِة–

مذكر سالم
 معوقاِت اسم ل النافية للجنس مبني على الكسرة:  ل  معوقاِت في السرة–

:مثل أن يكون اسمها مضافاً ، فإذا كان كذلك فإنه يكون معربا منصوبا ، 2( •
رجل اسم ل النافية للجنس منصوب علمته الفتحة:  ل رجَل سوٍء محبوٌب–
رجلي اسمها منصوب علمته الياء لنه مثنى:  ل َرُجلَْي سوٍء محبوبون–
مهملي اسمها منصوب علمته الياء لنه جمع مذكر:  ل ُمْهِملَْي واجبهم ناجحون–

سالم
مهملت اسم ل النافية للجنس منصوب علمته الكسرة:  ل مهملِت واِجبِِهَّن ناجحاٌت–

وهو ما: الشبيه بالمضاف النافية للجنس هو ( ل)الشكل الثالث لسم 3( •
:مثل . اتصل به شي يتمم معناه ، وهو معرب 

ل سيئاً فعلُه حاضٌر –
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أحوال خبر ل النافية للجنس

كما يكون خبرها مفرداً – غير جملة ول شبه جملة –•
:كالمثلة السابقة ،  فإَّن خبرها قد يكون 

 ل كريَم أصٍل يُذَُّم: جملة فعلية  ، مثل –
ل لئيَم طَبٍْع أْصلُه كَريٌم: جملة اسمية  ، مثل –
ل أماَن لمن ل أمانَة ِعنْدَهُ: شبه جملة ظرفية  ، مثل –
ل عقَل كالتدبير: جار ومجرور ، مثل –

ل: هذا وقد يُْحذَُف اسم ل النافية للجنس ، مثل •
أي ل بأَس عليَك=  عليَك

ل: هذا وقد يُْحذَُف خبرها إن كان معروفا ، مثل •
أي ل بأَس عليَك =  بأَس
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إذا تكررت( ل)أحكام 

الولى( ل)في الكلم فإن ( ل)إذا تكررت •
غير المتكررة تظل عاملة عملها العادي ، أما

: – المكررة – فيجوز ل الثانية
ل حوَل:  أن تعمل عمل ل النافية للجنس مثل –

 قوةَ إل باللهل و

 قوةٌ إللل حوَل و:أو أن تعمل عمل ليس مثل –
بالله

ل: أو أن تُلغى ويكون ما بعدها مبتدأ وخبراً مثل –
 قوةٌُ إل باللهلحوَل و
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أحكام صفة اسم ل النافية للجنس

إذا ُوِصَف اسُم ل  النافية للجنس أو ُعطَِف عليه اسٌم غيُر مضاٍف•
ول شبيٌه بالمضاف جاز ان تكوَن الصفُة أو المعطوُف مبنيين على

.الفتح أو منصوبين 
 فاضَل خاسٌررجَلل : فالصفة مثل –

 وامرأةَ في الداررجَلل : العطف مثل –

أما إذا وصف اسم ل النافية للجنس بما هو غير مضاف ول•
مباشرةً ، فل( ل)شبيٍه بالمضاف وكان الوصُف غيَر متصٍل باسم 

: مثليجوز بناء النعت ، بل يكون منصوباً
  في السرِة ُمهاجراًأحدَل –

 ذاَرُجَلل : وإذا وصف اسم ل النافية للجنس باسم مضاف مثل •
 راغباً في السوءأحدَل :  ، أو باسم شبيٍه بالمضاف مثل سوابق فينا

. ،  فالفضل أن تكون الصفة منصوبة فينا
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وأخواتها( إن)خبر 

المبتدأُ المسبوق بإِحدى الَدوات التي بيانها•
:يصبح منصوباً على أَنه اسم لها، تقول في

 النبَلإن (: )النبُل جماٌل لصاحبه، زهيٌر يصحبنا)
(. يصحبنازهيراًجمال لصاحبه، لعل 
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معاني الدوات

 إلىالخبريفيدان التوكيد لمضمون الجملة، فنسبة ( إَِّن وأََّن)•
( مسافرك يصحبنا، ظننت أَنزهيراًإن : )المسند إليه في قولك

(.زهير يصحبنا، ظننتك مسافراً)أَقوى وأَوكد من قولك 

تفيد التشبيه والتوكيد، والتوكيد هو ما تزيده في( كأََّن)و•
ثبت الفرسان على: )المعنى على كاف التشبيه، فقولك

ثبت الفرسان: )أَقوى وأَوكد من قولك(  الَطوادهمالجياد كأَن
.وإن كان المضمون واحداً في الجملتين( على الجياد كالَطواد

حضر الطلب لكَّن: )تفيد الستدراك والتوكيد، تقول( لكَّن)•
لفهم أَن سليماً في..( لكن)، ولول قولك ( غائبسليماً

لو: )وأَما التوكيد فكقولك. الحاضرين ولذلك استدركت
كان( لكن)فما بعد (  لم تستجبكاستجبَت لي لكوفئت، لكن

.مفهوماً من الجملة الُولى، وإنما أُتَي به للتوكيد
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معاني الدوات

 الصباأَياَمليت : )تفيد التمني وهو طلب المتعذر مثل( ليت)•
 تغنيه عنصيغًةليت لهذا الفقير : )أَو بعيد الوقوع مثل( رواجع

(. تصحبناكليت: )، وتأْتي قليلً للممكن القريب مثل(السؤال
أيضاً، تفيد التوقع وهو حصول( عَّل)ويقال فيها ( لعل)•

 كاجتهد لعل)الممكن، فإن كان محبوباً أَفادت الترجي مثل 
ل: )، وإِن كان مكروهاً أَفادت الِشفاق مثل(تنجح هذه المرة

هذا أَغلب أَحوالها،(. هالٌك اليوم أَو غداًه تعلق أَملك بفلن لعل
اعمل لكي:  تكسب قوتككاعمل لعل)وقد تأْتي للتعليل مثل 

على خبرها نادراً فتشبه عسى( أَْن)وقد تدخل (. تكسب قوتك
(. أَن يفرج عنااللهلعل : )مثل

(. في القاعةرجَلل )مثل . تفيد نفي الجنس( ل)•
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) وأخواتها – أحكام عامة( إن

أَخبار هذه الَدوات يجوز أَن تكون مفردة أَو جملة•
فعلية أَو جملة اسمية أَو شبه جملة 

اسم هذه الَدوات ل يحذف بحال، أَما حذف أَخبارها•
فكما تقدم في حذف الخبر

هذه الَدوات ل تتقدم أَخبارها على أَسمائها أَبداً•
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السم

النصب
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المنصوب من السماءالمنصوب من السماء

المنصوب من السماءالمنصوب من السماء

المفعول بهالمفعول به

المفعول معهالمفعول معه المفعول لجلهالمفعول لجله

الحالالحال المفعول فيهالمفعول فيه

المفعول المطلقالمفعول المطلق

المستثنى التمييز

المنادى

ما خل من السناد والضافة إلى اسم أو حرف فموضعه النصب
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ُهَو َمْصدٌَر يُذْكَُر بِْعدَ ِفْعِل َصِريٍح من لَْفظِِه ِمْن أَْجِل: َمْفُهوَمُه •
تَْوكِيِد َمْعنَاهُ أو بِيَاِن َعدَدِه ، أَْو بَيَاِن نَْوِعِه ، أَْو بَدَلُ من إَِعادَِة

: ِمثْل .ِذكِْر الِفْعِل
.      ِعتَابَاُعاتَبَتُُه : تَْوكِيِد َمْعنَاهُ –

.       دَْوَراٍتثَلَثدَاَر اللِعُب َحْوَل الَملَْعِب : بِيَاِن َعدَدِه –

.       الواثَِق من نَْفِسِهَحِديَثتََحدَّثُْت : بَيَاِن نَْوِعِه –

.  في َمَجاِل الِّشدَِةَصبَْراً:  بَدَلُ من إَِعادَِة ِذكِْر الِفْعِل–

يُلَحُظ من التَعريف أَنَُّه يُْشتََرُط في الَمْفُعوِل الُمطْلَِق ، أْن يَكُوَن َمْصدََراً َواِقَعاً بَْعدَ ِفْعٍل•
وكما يكوُن الَمْفعوُل المطلُق َمْصدََراً يجيء بَْعدَ ِفْعٍل. من لَْفظِِه – أي من أَْحُرِفِه الَْصلِيَِّة

َصِريح من لَْفظِِه ومادَّتَُه الََساِسية ، فكذلك يََقُع الَمْفُعوُل الُمطْلَُق بَْعدَ ِفْعٍل َغيِْر َصِريٍح
من لَفظِِه ، لكنَُّه يَنُوُب عن الَمْصدَِر الَْصلِِّي ، َوِعندَئٍِذ يُْحذَُف المصدَُر الَّصِريُح ، ويَنُوُب َعنُْه

 .ويُْغنِي َعنُْه ما يَْصلُُح أن يَكُوَن َمْفُعولً ُمطْلَقاً
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-يتبع•

ثَلَثَاأَنْذَْرُت الحاِرَس : ما يَدُُّل على َعدَِد الَمْصدَِر ، مثل •

َرَشَق:ما يَدُُّل على الَدَاِة – اللَِة – أو الواسطِة التي يَكُوُن بها الَمْصدَُر ، ِمثْل •
َرأَساًَضَرَب اللِعبث الكَُرةَ . ِحَجاَرةًالَطَْفاُل الَعدُُّو 

أَّي َزْرٍع تَْزَرُع َحْقلََك=  ؟  تَْزَرُع َحقلََكما: مثلالستفهاميتان ، ( أي ) و ( ما ) •
 أَّيَوَسيَْعلَُم الذيَن ظلموا " ، أَْزَرُع َقْمٍح أم ذَُرة أم َعدَس ؟ومثُل َقْولَِه تََعالى 

ُمنَْقلٍَب َسيَنَْقلِبُون ” 

مهما. أَّي َزْرَع تَْزَرْع أَْزَرُع=  ما تَْزَرْع أَْزَرْع: مثلما ومهما وأُّي الشرطياُت ، •
. أَّي اتجاه  تَتَِّجُه أَتَِجْه.أَّي ِفْعٍل تَْفَعْل أَْفَعْل=  تَْفَعْل أَْفَعْل

ل تُْسِرْف: مثل. مضاعفاٌت إلى المصدر المحذوف ( كّل وبعُض وأُّي ) لفظ •
=  الَّسْعِّيبَْعَضَسَعيُت . ل تُْسِرْف إِْسَرافاً كَُّل الِْسَراِف=   الِْسَراِفكَُّل

.ُسِرْرُت ُسروراً أَّي ُسروٍر=   ُسرورأَّيُسررُت . َسَعيُْت َسْعيَاً بَْعَض الَّسعِّي
ونيابُة هذه الَلَْفاِظ عن الَمْصدَِر ، تُْشبُِه تََماماً نيابَة صفِة الَمْصدَِر الَمْحذُوِف ،

. عن الَمْصدَِر

.  الَعدَلذاَكَعدَلَْت : مثل . اسُم الَِشاَرِة العائِدُ إلى الَمْصدَِر •

.إذاَ ينوب عن المصدر كل ما يدُّل عليِه َويُْغنِي َعنُْه َحذُْفُه ، َفيُْعَرُب إِْعَراَب الَمْصدَِر
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ما يَْصلُُح أن يَكُون مفعولً ُمطْلََقاً  والَْشيَاءُ التي تَْصلُُح للنيابة عن •
الَمْصدَِر ، والتي تُْعطى ُحكْمُه في كَْونَِه َمنُْصوبَاً ، على أنَُّه َمْفُعوٌل

:ُمطْلٌَق هي 

. َمْعنَى الُوُقوِف( ِقيَاَماً ) إِذ يَُراِدُف المَصدُْر :  ِقيَاماًَوَقْفُت : ما يَُراِدُف الَمْصدََر –

 حيثُوُضوءاًتََوَّضأ الُمصلي : اسُم الَمْصدَِر َشْرَط أَْن يَكُوَن َغيَْر اسمِ علم مثل –
( تََوُضؤاً ) عن َعدَِد ُحُروِف الَمْصدَِر ( وضوءاً ) نََقَص َعدَدُ ُحُروِف اسم الَمْصدَِر 

" تَبْتِيلًواذْكْر اسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إليه : " ما يُلقي الَمْصدََر في الشتقاِق ، مثل –
َحيُْث إَِّن تبتيلً ، ومصدَر الِفْعِل بَتََل – تَبْتِلً – يَلْتَِقيان في أْصِل الْشتَِقاِق –. 

تَبْتََل – 

 ، َحيُْث يَُعودُ لم أْحبِبُْه لََحٍدُحبَّاًأْحبَبْتُها : الَضميُر العائِدُ إلى الَمْصدَر ، مثل –
(.حباً ) إلى الَمْصدَِر ( أُْحبِبْتَُها ) الَّضميُر في 

التقديُر اجتهدُت اجتهاداً.   اجتَِهاٍدأَْحَسَناجتَْهدْت : صفُة الَمْصدِر الَمْحذَُفِة ِمثْل –
أَْحَسَن اجتهاٍد

َجلََس ُجلوس=  الُقْرُفَصاءََجلََس الَولَدُ : ما يَدُُّل على نَوِع الَمْصدَِر ، مثل –
الُقرُفَصاِء
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 – السبُب في نَْصبِِه – َعَواِمُلالعاِمُل في المفعوِل الُمطْلَق•
:ثَلثٌَة

. َشِديدَاًَحذََراًإِْحذَْر َعدَُّوَك : مثل . الِفْعُل المتََّصِرُف التَّاُّم –

. كَبِيَراًُحْزنَاًَراَيْتُُه َحِزينَاً : مثل . الصفة المْشتََقُة –

"  َموُفوَراًَجَزاءًإَِّن َجَهنََّم َجَزاؤكْم : "ِمثل . الَمْصدَُر –

:للمفعوِل المطلِق ثلثُة أْحكَامِ: أَحكاُم المْفُعوِل المطلق•
. وجوُب نَْصبِِه–

وذلك في المفعوِل المطلِق الدَّاَِل على: وقوعُه بَْعدَ العاِمِل –
أما إِذَا كَاَن المفعوُل.  الُّشَرَفاِءُسلُوَكاْسلُْك : مثل . التأكيد

المطلُق اْستِْفَهاماً أَو َشْرطَاً ، َوَجَب أن يَتََقدََّم على عاِملِِه لََّن

 تَْزَرُعما: مثل . لَْسماِء الْستِْفهامِ والَّشْرِط الَّصدَاَرةَ في الكَلَمِ
 . تَْسلُْك أَْسلُْكَمْهَماَحْقلَك ، 

يَُجوُز َحذُْف عاِملِِه، إْن دََّل على النَّوِع أو العدِد ، لوجوِد َقرينٍَة تُِشيُر–
 طَويلً،جلوساًبلى : َفيَُقاُل في الَجواِب  !ما َجلَْسَت: تَُقوُل . إِليِه
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يَُجوُز َحذُْف عاِملِِه، إْن دََّل على النَّوِع أو العدِد ، لوجوِد َقرينٍَة –•
:َفيَُقاُل في الَجواِب  !ما َجلَْسَت: تَُقوُل . دَلَلَِة – تُِشيُر إِليِه

َجلَْسُت من:  ، بَِحذِْف العاِمِل َجلَْستَيِْن طَويلً، أو جلوساًبلى 
بلى:  ، فنقوُل إِنََّك لَ تَْهتَُّم بحديَقتَِك: ويَُقاُل . كلتا الُجْملَتَيِْن

وكذلك. اعتني بها اعتناءً َعظِيَماً:  والتَّْقِديُر  َعظِيماًاعتناءً
 ، ولمن عادَ من َمبُْروراًَحَّجاً: نقوُل لِمْن تَأََّهَب لداِء الَحِّج 

=  َمْقدَمَخيَْرُعدَْت َعوداً َحِميداً ، أو =   َحِميداًَعوداً: الَّسَفِر 
.َقِدْمُت َخيَْر مقدم 

وفي المصادر النائبِة عن ِفْعلَِها – التي ذٌكَِرْت بَدَلً من ِذكِْر•
الِفْعِل فيها ، ل يَُجوُز أَْن يُذْكََر العاِمُل فيها – بل يُْحذَُف َحذَْفاُ

 أَبُْخلً على الشدائِد ، َصبَْراً لك ، رعيا لََك ، سقياً: مثل . واِجبَاً 
 ويَل لمرَك ، َعَجبَاً.  وُشكْراً لكُفراً َحْمدَاًوقد كَثَُر مالَُك ، 

. َويَْحَك للمعتدين ، تَبَّاًالطاغيَن ، 
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هو المْصدَُر الذي يُذكُر بَدَلً من ذكِر ِفْعلِِه – يَنُوَب َعنُْه في:  الَمصدًَُر النَّائُِب عن ِفْعلِِه •
:الِذّكِْر – وهو على َستة أَنَْواٍع 

تَْرُك الَّشِر =  الشربَلَْه.  على المصاِعِبَصبَْرا: َمْصدٌَر يََقُع َمْوِقَع الَْمِر ، مثل 2.

َعَجلًَة ، مهلً ل كَلَماًُسكوتاً ل : َمْصدٌَر يََقُع َمْوِقَع النَّهِي ، مثل 3.

 للبائِِس ،َرْحَمًة للظالِمِ ، بُْعداً للعدِّو ، تَْعساً ورعياً ، َسقياً: َمْصدَُر يََقُع َمْوِقَع الدَُّعاِء ، مثل 4.
 َخيْبًَة لِلُمتََخاِذِل ، بُْؤَساً للمهمِل ، َشقاءً للكاذِب ، َعذَاباً لِلئيمِ ، ُسْحقاً لِلواِشي ، تَبَّاً

 للُمتَكَبِِّر نُكْساًللمهمِل ، 

أَُجْرأَةً: الََوُل مثل :َمْصدَر يََقُع بَْعدَ الستفهامِ الدَّاِّل على التوبيخ أو التََّعُجِب أو التََّوُجِع 5.
 واْشتِيَاَقاً َوَقتْلً أِسْجنَاً: والثالث مثل !  إلى الَْحبَاِبأََشْوَقاً:  والثاني مثل على الماضي؟

 حبيٍب ؟ إن ذا لَعظيُمونأَّي         َوُغْربًَة

 ومنها،َعَجبَاً ، ُشكراً لله وَحْمدَاً ، طَاَعًةَوَسْمَعاً : مصادُر َمْسُموَعٌة ، صارْت كالَْمثَاِل مثل 6.
 أي أَُعوذُ بهباللهعياذاً  اللِه ومعاذَوتَنِْزيَهاً للِه َوبََراءَةً لَُه مما ليَليُق بِِه ، =   اللِهًسبَْحاَن:

لَبَيَْك وَسْعدَيًْك وَحنايَنَْك ودََواليَك: مثل . ومنها مصاِدُر ُسمَعْت مثناةً .والتِجىءُ إليِه
ويُرادُ بالتثنيِة فيها التكثيُر وليَس التَثْْنِيََة الَحَقيقَة .  وَحذاَريَْك

 َمنَّاًَفّشدوا الَوثاقَ َفإَِما " المصدُر الواقُع تفصيلً لشيٍء ُمْجَمٍل قبْلَُه ، مثل قولِِه تعالى 7.
 " ِفدَاءًبَْعدُ وإَِما 
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اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل إثباتاً أو: تعريفه •
. الحليَبما َشِرَب الطفُل . الحليَبَشِرَب الطفُل :  مثل نفياً ،

يقع المفعول به اسماً صريحاً ، وقد يقع غير صريح:  أشكالُه•

:المفعول به الصريح 3.

. رفيعًة أوسمًة والفائزتين الفائزينَسلَّم الوزيُر : السم الظاهر –

.  في محنَتَِكَكساعدتُ: الضمير المتصل –

” نستعينإياك نعبدُ وإياك: "الضمير المنفصل –

:المفعول به غير الصريح 4.

عرفت= َعَرْفُت أنَّك قادٌم:ما يؤول بمصدر بعد حرف مصدري مثل –
.قدومك 

 .ظننتك حاضراً =  ظَنَنْتَُك تَْحُضُر: الجملة المؤولة بمفرد –

  .أْمَسكُت يَدََك =  أْمَسكَُت بيَِدَك: مثل : الجار والمجرور –
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الصل في الجملة أن تبدأ بالفعل ويُذكر بعده الفاعل ، ثم•
.يُذكر بعده المفعول به 

ويجوز تقديم الفاعل عليه وتأخيره إذا لم يحدث التباس في•
. حاتٌمالسيارةَ  و نظََّف السيارةنَظََّف حاتٌم : الكلم مثل 

فنتبع الفعل. أما إن خفنا اللتباس فنتبع الترتيب المنطقي •
أما المواطن التي يجب أن يتقدم. ثم الفاعل ثم المفعول به

:-فيها المفعول به على الفعل والفاعل فهي 
 ما تحترْمأياً: أن يكون اسماً  له الصدارة  مثل أسماء الشرط  –

.يَْحتَِرْمَك 

 ديناراً دفعَت ثمناً للسيارِة ؟كم: أن يكون اسم استفهام –

! صديٍق َضيَّعَت كم: الخبريتين ( كأين)أو ( كم)أن يكون –

" فل تَْقَهْراليتيَمفأما :"وجوابها ( إّما)أن يكون فاصلً بين –
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) تراكيب مخصوصة في المفعول به( أساليب

هذا السلوب يفيد التنبيه والتحذير و يُنصب السم بفعل محذوف:  أسلوب التحذير•
وتظل الفائدة منه تنبيه. وجوباً تقديره إحذْر أو حاذر أو تجنب أو تََوقَّ أو غيرها 

.المخاطب إلى أمٍر غيِر ُمحبب من أجل تجنُبِِه 
 إياَك: وجميع ضمائر النصب المقصود بها الخطاب مثل ( إياك)ويكون أسلوب التحذير بلفظ •

.والنفاقَ 

تََوقَّ=  نَْفَسَك والتدخيَن: وقد يكون أسلوب التحذير بدون لفظ ضمير النصب المنفصل مثل •
باِعد ِرجلََك واحذَْر الَحَجَر=  ِرْجلََك والحَجَر: نَفَسَك واحذَر التَدخين  ومثل 

الزْم واطلْب: وفيه يُنصب السم بفعل محذوف وجوباً تقديره :  أسلوب الغراء•
واقُصدْ وافعل وغيرها ، ويفيد هذا السلوب ترغيب وتشويق وإغراء المتلقي بأمر مجيب

:ليفعله مثل 
.إلزم=   الكرُم والوفاءَاقصد أخاك، =  أخاك ، أخاك عند الشدائد•

بفعل محذوف( المخصوص أو المختص)وفيه يُنَصُب السُم :  أسلوب الختصاص•
، ويفيد هذا السلوب مع التحديد والتخصيص شيئاً من( أعنى)أو ( أخُّص)وجوباً تقديره 

والسم المختص أو المخصوص أو المقصود ، يجب أن يقع بعد ضمير يُظْهُر. الطراء 
المقصود منه ، 

نحُن العرَب: وأكثر ما يُستعمل من الضمائر في الختصاص  ضمائر المتكلم الدالة على الجمع مثل •
.  نحترُم الغريَب

وقد تُستخدم في أسلوب الختصاص غير ضمائر المتكلمين ، فقد يُستعمُل ضميُر المخاطب ، في•
 . العظيَماللَهُسبحانَك  ،  أرجو التوفيقاللَهبَِك : مثل 

مضافة( َمْعَشُر)بنو فلن ، وكلمة : ولعل من أكثر السماء استعمالً في أسلوب الختصاص هي –
 .إلى اسم ، وآِل البيت وآل فلن 
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 .والمفعوَل من أَْجلِِه , ويُسمى كذلك المفعوَل لَُه •

 والفاِعِل لَِحدٍث شاَركَُه في الزماِن( سبباً ) يُذْكَُر علًَّة , مصدٌر قلبٌّي منصوٌب : تَْعريُفُه  •

:مثل •
     استجماماًلَزْمُت البيَت –
 في الرضا   رغبًةُزرُت الوالدةَ –
 على المودِة  ِحفاظاًأُساِمُح الصديَق –
 للراحِة  طلباًاْستََرْحُت –

 الّزلَِل    خشيَةأَتََحَّفُظ في كلمي –
 الَمْعِرَفِة  َقْصدَأَْسأُل الَعالَِم –

  الحواِدِث َحذََرأَلْتَِزُم الهدوءَ في قيادة السيارات –

ما الداعي أو ما السبب أو ما: في كِّل  جملٍة من الجمِل السابَِقِة إجابٌة لسؤاٍل تقديُرهُ  •
 .الِعلَُّة 

يبين سبَب ما, هي مصدٌر منصوٌب ( المفعوَل لجله ) ِنُلحُظ أًّن الكَلَِمَة الواقعَة جواباً •
والمصدُر.  .في الَّزَمِن ـ الوقِت ـ وفي الفاعل أيضاً( الِفْعَل ) ويشاِرُك العاِمَل , َقبْلَُه 

مثُل, هو ما كاَن مصدراً لفعٍل من الفعاِل التي َمنَْشُؤها الحواُّس الباطنَُه : القلبُّي 
التعظيمِ والجلِل والتحقيِر والخوِف والُجْرأِة والّرْهبَِة والَّرْغبَِة والحياِء والَوقاحِة

وهو ما يقابُِل أَفعاَل الجواِرِح ـ الحواِس الخارجيِّة وما. والَشَفَقِة والِعلْمِ والَجْهِل وغيرها 
.يَتِّصُل بها ـ مثل القراءَِة والكتابَِة والقعوِد والقيامِ والجلوِس والمشِي وغيرها 
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:ُشروُط نَْصِب المفعوِل لَْجلِِه •
ِمثُل قولِِه تعالى, فإن كاَن َغيَر َمْصدٍٍر لم يَُجْز  نَْصبُُه ,  أْن يكوَن مصدرا1ً. •

" . والرَض َوَضَعها للَنامِ"
لم يَُجْز, فإْن لْم يَكُْن من أفعاِل الَقلِب الباطِنَِة ,  أن يكوَن المْصدَُر قلبيَّا2ً.  •

.مثل اللم وِمْن وفي , َوَوَجَب َجُّر المصدِر بحرِف جٍر يُفيدُ التعليَل , نَْصبُُه 
نَْحُن نَرزقكم, ول تقتلوا أولدَكََم من إملٍق " ومثل, جئت للدراسِة : نَقوُل 
ل هي, دََخلَْت امرأةٌ الناَر في هرٍة َحبََستْها : َومثل الحديث الشريِف " .وإياهم

.ول هي تََركَتْها تأكُل من َخشاِش الرِض, أطَْعَمتْها 
بمعنى.  أن يكوًن المصدُر القلبُّي متحداً َمَع الفعِل في الزماِن وفي الفاعِل 3.•

فإْن اختلفا في, وفاِعلُهما واحد , أْن يكوًن َزَمُن الفعِل وَزَمٌن المْصدَِر واحداً
لن َزَمن,  سافرُت للعلمِ: فالول مثل . ل يُنَْصُب المْصدَُر , الزمِن أو الِفعل 

احتَرمتك لمساَعدَتَك: أما الثاني فمثل . السفر ماض وزمن الِعلْمِ مستقبٌل 
,حيث فاعل احترم هو المتكلم ,  للختلِف في فاعِل كُِّل ِفْعٍل المحتاجين

.وَفاِعُل المساعدِة هو المخاطَُب 
ِعلًَّة, أْن يكوَن المْصدَُر القلبُّي الَّمتِحدُ مع الِفْعِل في الزماِن والفاِعِل 4.  •

 "   ؟لَِم َفْعلََت"   بحيُث يَِصُّح  أن يََقَع جواباً لَِقولِِك لحصوِل الِفْعِل
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:أحكاُم المفعوِل لَْجلِِه 

على أنّْه,  يُنْصُب المفعوُل لجله إذا استوفى شروَط نَْصبِِه السابَقِة•
,ولم يستوِف الشروَط , أما إذا ذُكَِر للتعليِل .مفعوٌل لَْجلِِه صريٌح 

عندئذ يَُجُّر بحرِف َجٍر يفيدُ التعليل ـ كما ذُكَِر ـ واْعتُبَِر أنَُّه في محِل
وقد اجتمَع المفعوُل لجله الصريُح. مفعوُل لجله غيُر صريٍح , نصٍب 

 يجعلوَن أصابَِعُهْم في آذانِِهم من"وغيُر الصريِح في قولِِه تعالى 
 " .   المْوِتَحذََرالصواِعِق 

َسواءٌ أكاَن منصوباً (الفعل ) يَجوُز تقديُم المفعوِل لجلِه على عاِملِِه •
 حِّبو ل,  في الستطلِع أتيُت ُحبّاً: مثل , أم مجروراً بحرِف الجّر 

. الستطلِع أتيُت 

"َقْولِِه تَعالى : فالكثُر نَْصبُُه ِمثُْل ,  والضافِة( ألـ ) إذا تََجَّردَ من •
"   َمْرضاِة اللِهابتِغاءَيُنْفقوَن أموالَُهم 

.  في الِغنىلرغبِةهاَجَر ل: مثل .  فالكثُر َجُّرهُ( , بألـ ) إذا اقترَن •

 ِخشيَةتركُت المنْكَر :مثل ,    إذا أضيَف ، جاَز نصبُُه وَجُّرهُ بحرِف الجّر •
 . اللِه ِخشيِةتركُت المنكَر من .  اللِه ِخشيِةتركُت المنكَر ل. اللِه 
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العامُل الصلُّي الذي: عاِمُل نصِب المفعوِل لجلِِه •
ولكْن ثََمَة عوامُل.  يَنُْصُب المفعوًل لجلِه هو الِفْعُل

:أخرى تقوُم َمقاَم الِفِعِل في نَْصبِِه وهي 
, المْعِرَفِة طَلَبارتيادُ المكتباِت العاَمِة : مثل ,  الَمْصدَُر•

. َضرورةٌ لكّل  باِحٍث 

. في التََّميُِّّز رغبًَةساميُة ُمِجدَّةٌ : مثل ,  اسُم الفاِعِل•

 فيُحبّاًالمْحسُن َفَّعاٌل لعمِل الخيِر :  مبالغاُت اسمِ الفاِعِل•
.الخيِر 

. لَِعطائِِه نَظَراًالمعلُم ُمْحتَّرٌم :  اسُم المفعوِل•

 علىِحفاظاًإلى ساِحِة الوغى ( أنِزْل ) نزاِل :  اسُم الِفْعِل•
.الكراَمِة 
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اسٌم فضلة ، لَ يََقُع ُمبْتَدَأً َولَ َخبََراً –: تَْعِريُف •
(واو ) أَْو َما ُهُو في ُحكمِهما ، َويَِجيءُ بَْعدَ 

َمْسبُوَقٍة بُِجْملٍَة ِفيها ِفْعٌل ، أَْو( َمع ) بَِمْعنَى 
على اْقتَِراِن( الواو ) ما يُْشبُِه الِفْعَل ، َوتَدُُّل 

الْسمِ الذي بَْعدََها باْسمٍ آَخَر َقبْلََها في َزَمِن
ُحصوِل الِفْعِل – الَحدَِث – َمَع ُمَشاَركَِة الثَّانِي

.لِلَْوِل في الَحدَِث ، أَو َعدَمِ ُمَشاَركَتِِه 
 طلوَعحضرُت و-  الشاطئسرت و: مثل •

 من ثريد قصعًةكيف أنت و- الشمس 
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: يُْشتََرُط في نَْصِب ما بعِد الواِو على أنُه مفعوٌل َمَعُه ، ثلثُة شروٍط •

 – ليًس ُركناً أساسياً في الكلمِ ، مثِل المبتدأِ والخبِر ، والفاعِل والمفعوِلأن يكوَن َفْضلًَة•
به ، بل يجوُز أن تتكون الجملة وتُْفَهُم دوَن ِذكِْرِه – أما عندما يكوُن السُم الواقُع بعد

 ، فل يجوز نَْصبُُه علىاشترَك ابراهيُم وماجدٌ: الواِو ، ركناً أساسياً من الجملِة ، مثل 
وذلك لّن إبراهيَم ،. المعيِّة ، بل يكوُن معطوفاً على ما َقبْلَُه ، فتكوُن الواُو حرَف عطٍف 

وما ُعطَِف عليه – ماجد –. فاعل وهو ُركٌْن أساسٌّي في الكلمِ ، ل تَِصُّح الجملُة بغيِرِه 
.. ولم تُِفدْ معنى المعيِة  يُعاَمُل ُمعاَملَتَُه ، لذا أفادت الواو معنى العطِف،

 – غيَر جملٍة – فإن كاَن ما بعدها غيُر جملٍة ،وليَس مفرداً, أن يكوَن ما بعد الواِو ُجْملًَة •
وهي مبتدأ ويكوُن الخبُر: يكوُن معطوفاً على ما َقبْلَُه كل .  كُّل جندٍّي وسلُحُه: مثل 

محذوفاً وجوباً بعد الواو التي تعني العطَف والقتراَن ، كما هو واردٌ في باِب المبتدأِ
. حيُث التقديُر كُّل جندٍّي وسلُحُه ُمْقتَِرنان . والخبِر 

فإن كانت الواُو دالًة على العطِف . (مع)أن تكوَن الواُو التي تَْسبُِق المفعوَل َمَعُه ، تعني •
 ، لم يكن ما بعدهاجاءَ عمادٌ وسليٌم قبلَه أو بَْعدَهُ: ، لعدمِ ِصّحِة المعيِة ، في مثل قولنا 

جاءَ: والدليُل على ذلك أننا لو قلنا ( . مع)مفعولً مَعُه ، لَّن الواَو في الجملِة ل تعني 
.  عمادٌ مع سليمٍ َقبْلَُه أو بعدَهُ ، لكان المعنى فاسداً 

نََزَل: ومثل قولِنا " أو كالذي َمّر على قريٍة وهي خاويٌة على عروِشَها"قوله تعالى 
. الّشتاءُ والّشْمُس طَالَِعٌة
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:النَّْصُب ، َونَاِصبُه إما أن يَكون1.

.النَّْهَرساَر الَّرُجُل َو: الِفْعُل ِمثْل •

. لَشَجَرالظُِّل مائٌل وا: ِمثْل... َوأََما ما يُْشبُِه الِفْعَل كاسمِ الفاعَِل •

.َها َشَجرالَحِديَقُة َمْخدومٌة و: وكاسمِ الَمْفُعوِل ، ِمثَْل •

 .لُسَرةَيَُسرني ُحُضوُرَك وا: وكالمصدر ، مثل •

.أَْمِهْل نَْفَسَك َمَع الَّسائِل= الَّسائَِل ُرَويْدََك َو: وكاسم الفعل ، مثل •

وقد َوَردَت تَراكيب مسموَعٌة من الَعَرِب ، َوَردَ فيها الَمْفَعوُل معه َغيَْر•
:مثل . الستفهاميتين ( كيف)و ( ما ) ُمْسبُوٍق بِِفْعٍل أو بِِشبِْه ِفْعٍل ، بَْعدَ 

؟البَْردَ؟  و كَيَْف أَنَْت والبَْحَرما أَنَت و

ل يجوُز أن يتقدَم المفعوُل َمَعُه على عاِملِِه – الفعِل وما يُْشبُِهُه ، ول على•
.ساَر النَّهُر والَّرُجُل:  ، كما ل يُقاُل والنَّْهَر َساَر الَّرُجُل: ُمَصاِحبِِه – فل يَُقاُل 

.أُّي فاِصٍل( مع ) التي تعني ( الواو ) ليجوُز أن يُْفَصَل بينُه وبين •

إذا جاءَ بَْعدَهُ تابٌِع ، أو َضِميٌر أو ما يحتاُج إلى المطابقِة ، وَجَب أن يُراَعى ِعنْدَ•
 ، ول يَِصُّح أن كالَِخَشِريكيكُنُت أَنَا َو: مثل . المطابََقِة السُم َقبَْل الواِو َوْحدَهُ 

.كالخوين: يُقاَل 
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المنصوب من السماء

السم

المفعول فيه
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المفعول فيه

اسم منصوب يبين زمن الفعل أَو مكانه •
(يوَم الخميس)، فـ( القاضيأَماَم الخميس يوَمحضرت : )مثل•

.بينت مكانه( أَماَم القاضي)بينت زمن الفعل، و

أَسماءُ، أَما وجميع أَسماِء الزمان يجوز أَن تنصب على الظرفية•
وإل، المكان فل يصلح للنصب منها إل اسم المكان المشتق

فوق: )المبهمات غير ذات الحدود كأَسماِء الجهات الست
، وكأَسماِء المقادير مثل(وتحت ويمين وشمال وأَمام وخلف

 والدي،خلَفسرت : الذراع والمتر والميل والفرسخ تقول
  المعلم،مجلَس، وجلست متراً وزحفت الَفعى ميلًومشيت 

تجرفل تنصب بل ( ذات الحدود)أَما ظروف المكان المختصة 
.المعبد وصليت في القاعةجلست في : مثل( في)بـ
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المفعول فيه – ظرف الزمان و
المكان

يُذْكَُر( في)اسٌم منصوٌب على تقديِر : َمفهوُمه •
.لبياِن زماِن الِفْعِل أو َمكانِِه 

أْما الصُل اللغوُّي لمفهومِ الظرِف فهو ما كان وعاءً: ملحظة•
.لشيٍء ، وتُسمى الواني ظروفا ، لنها أوعيٌة لما يُْجَعُل فيها
وُسميْت الزمنُة والِمكنَُة ظروفاً، لّن الفعاَل تََحصُل فيها ،

 ،صباحاً جاءْت السيارةُ"ففي مثل .  فصارْت كالْوِعيَِة لها 
على َزَمٍن معروٍف ،( صباحاً) ، تَدُُّل كَلِمُة  الشاِرِعيميَنووقفْت 

الداِل على الظَرفيِة( في)وتتضّمُن في ثناياها معنى الحرِف 
بحيُث نَستطيُع أن نََضَع َقبْلَها هذا الحرَف ونقوُل جاءٍْت.  

. السيارةُ في صباٍح 
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نوعا الظرف

: ظرُف زماٍن وظرُف مكاٍن : الظَّْرُف نوعان •
  ليلًساَفْرُت : ما يدُّل على َوقٍت َوَقَع فيه الَحدَُث ، مثل :   ظرْف الّزماِن–

. الرمِل َفوقَِسْرُت : يَدُّل على مكاٍن َوَقَع فيه الَحدَُث ،  مثل :   ظرف المكان–

الظرُف سواءٌ أكان زمانيا أم مكانيا ، إّما ُمبَْهٌم أو محدودٌ – ُمَؤقٌت وُمختٌَص –•
:  وإما ُمتََصِّرٌف أو غيُر ُمتّصِرٍف 

ما دل على َقدٍْر من: الظّْرُف المبهُم والظّْرُف المحدودُالمبهُم من ظروف الزمان –
.  أبٍَد وأََمٍد وحيٍن ووقٍت وزماٍن: الزماِن غيِر ُمّعيٍن ، مثل 

:والمحدود – المؤقت ، المختص – ما دَّل على وقت ُمَقدٍّر ُمَعيٍّن ومحدوٍد ، مثل –

ومنه أسماء الشهور والفصول وأيام.  ساعٍة ويومٍ وليلٍة وأسبوٍع وشهٍر وسنٍة وعامٍ
 الّربيِعَزماُن: السبوع وما أضيف من الظروف المبهمة إلى ما يُزيُل إبهاَمُه ، مثل 

.  الصيِف َقُتَوو

ما دل على مكان غير ُمحدٍّد – اي ليس له ُصورةٌ تُدَرُك: والمبهم من ظروف المكان –
 يمين(  3( خلف) وراء- 2(  ُقدّام – أمام: 1( بالحّس الظاِهر ، كالجهاِت الّسِت وهي 

ميل ، كيلومتر ،:  ، ومثل أسماء المقادير ، مثل تحت6(  فوق5(   شمال – يسار4( 
فهي وإن كانت معلومَة المسافِة ، والمقداِر ، فإن إبهامها حاصٌل.   وغيُرها وَقصبة

.جانب ومكان وناحية وغيرها : ومثل . من ناحية أنها ل تََختَُّص بمكاٍن ُمَعيٍْن 
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الظرف المتصرف و غير المتصرف

هو الذي ل يلزُم النصَب على الظرفيِة ، وإنما:  الظرف المتصرف•
فيكون مبتدأ وخبراً وفاعلً. يَتُْركها إلى حالٍت أخرى من العراب 

: ومفعولً مثال
 السعيدَ،اليوَمكُم سعيدٌ، انْتَظَْرنا يوَمكم سعيدٌ، إَّن يوُم:الزمان المتصرف –

 سعيدٌ نَْفَرُح فيهيوٌمسيأتي 

بْل! الخلِفَك، ل تنظْر إلى ِشمالِك أوسُع من يَمينُ: المكان المتصرف –
 يساوي ثمانيَةالميُل. َك اليساَر وُجَهتُلتكن  . دائماً الَمامِانْظُْر إلى 

.أخماِس الكيلومتر 

وهو الذي ل يفارق الظرفية الزمانية:  الظرف غير المتصرف•
والمكانية إلى غيرهما من الحالت العرابية الخرى ، بل يظل على

:وهو نوعان.  حالته – الظرفية – أينما َوقع في الكلم 
ما يُلِزُم النصَب على الظرفيِة أبداً ، فل يُْستَْعَمُل إل ظرفا: النوُع الوُّل –

َقُّط وَعْوُض وبَيْنا ، وبَيْنَما وإذْ وأيّاَن وأني وذا صباٍح وذات: مثِل .  منصوباً 
ليَل)، (  ليَل ليَل)، و (  صباح مساءَ: ) ، ومنه ما ُركَِّب من الظروف ليلٍة
( . نهاَر

ما يُلِزُم النصَب على الظرفيِة ، أو الجّر بمن أو إلى أو: والنوع الثاني –
بعد وفوق وتحت ولدى ولدن وعند ومتى وأينمثل .  حتى أو ُمذ أو منذ 

. وهنا وثّم وحيُث والَن 
313 

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة

السابق

ناصب الظرف – العامل فيه

ناصُب الظرِف – الذي يُُسبُْب نَْصبَُه – هو الَحدَُث•
المصدُر ، واسُم:  الواقُع  فيه من ِفْعٍل أو ِشبِه فعٍل

.الفاعِل واسُم المفعوِل 
 يَْوَمُصْمُت      الشارِةُقْرَبوَقْفُت : وهو إما ظاهر مثل –

 الربعاِءيوَم     خليٌل عائدٌ أماَمَكالثنيِن   هو واِقٌف 

جواباً لمن َسألََك كَْم" ميلين" وإْما ُمَقدٌَّر مثُل قولَِك–
لمن سألََك كَْم َمَشيَْت ؟ "  ساعتين" وِسْرَت ؟

والتقدير أنا كائن أوَ أماَمكأنا : وإما ُمَقدٌَّر وجوباً مثل –
ُعدُْت إلى:  فمثال الفعل . - مستقر أو واقٌف أماَمَك 

  الطريِق أْسلَُميميَنالمشُّي :  ومثاُل المصدِر   مساءًالبيِت 
: ومثال اسم الفاعل  السياراِت خطٌروراءَوالَجْرُي    

اللْوْحُة:   ومثال اسم المفعول  البُْرجفوقَالعصفوُر ُمَحلٌّق  
 الماِء  تحَتَمرسومٌة 
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نصب الظرف

-يُنَْصُب الظرُف الزمانُّي دائماً ، سواءٌ أكان ُمبهماً أو محدوداً – ُمْختَّصا •
 شريطَة َرَمضاَنَشْهَر طويل ويصوُم المسلمون وقتاًانتظرتُه : ، مثل 

أُْعِرَب( في)فإن لم يتضمن معنى ( .  في)أن يَتََضَّمَن الظرُف معنى 
  الخميِسيوُممضى مثل : َحَسَب َمْوِقِعِه في الجملة 

:ول يُنصُب من ظروِف المكاِن إلّ شيئان •
:فالول مثل ( في)ما كاَن ُمبَْهما أو ِشبَْه ُمبَْهمٍ ، ويتضمن معنى - أ –

 فإن لم يتضمن معنىِسْرُت ميلً:  والثاني مثل  التلفزيونُقْرَبَجلَْسُت 
 ألُفالكيلومتر مسافٌة أرضيٌة، الميُل: أُْعِرَب َحَسَب َمْوِقِعِه ، مثل ( في)

متٍر  

ما كاَن ُمْشتَقاً من الظروِف ، سواءٌ أكان محدداً أم ُمبهما ، شريطَة أن- ب–
وذهبُت ،  أهِل الِعلمَِمْجلَِسَجلَْسُت : يُنصَب بفْعلِِه الُمْشتَّق منه ، مثل 

أما إذا كان من غيِر ما اْشتَُّق منه عاِملُه ، َوَجَب َجُّرهُ مثل.     الُعقلءَمذَْهَب
أما ما كان من.     العقلِءَمذَْهِبوِسْرُت في  ، َمْجلِِسَكأقمُت في : 

( . في)ظروِف المكاِن محدوداً غيَر مشتٍق ، لم يَُجْز نَصبُُه ، بل يجب َجُّرهُ بـ
. المسجِدوأقمُت في البَلَِد وصليُت في  ، الداِرجلسُت في : مثل 
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متعلق الظرف

كُُّل ما نُِصَب من الظرِف يَحتَاُج إلى ما يَتََعلَُّق بِه الظرُف أو يَْرتَبُِط به•
 ، ويُشاِرُك الظرَف في التعلِقفي المعنى ، من فعٍل أو شبِه فعٍل

وما يَتََعلُّق بِه. حروُف الجّر ، التي تحتاُج إلى ما يرتبُط معناها بِِه 
َحَضْرُت: مثل .  الظرُف إّما أن يكوَن َمذكوراً ، وإّما أن يكوَن محذوفاً 

يَِقُف: حيث ارتبط الظرف صباحاً بالحضور – َحَضَر – ومثل .  صباحاً 
  ، حيث ارتبَط الظرُف أماَم بالوقوف – وقَف – الباِبأماَمالطفُل 

ويُْحذَُف ما يَتََعلُّق بِه الظرُف ، إذا كان كوناً خاصاً ، ودَّل عليه دليٌل ،
أماَم الباِب ، لمن يسأُل أين يََقُف الطّْفُل ؟ : مثُل 

:ويُْحذَُف ما يَتعلُق به الظرُف وجوباً في هذه المواقع •
 ، يصلح لن يُرادَ به كُّل َحدَِث ، مثل موجود وكائنأن يكوَن كَْوناً عاماً–

  المكتبَفوقَالكتاُب : ويكون المتعلق المقدر إما خبراً مثل .  وحاصل 
والتقدير الكتاب موجود ، والجنة كائنة.    أقدامِ المهاِتتَْحَتالَجنُّة : ومثل 

والتقدير واقٍف .   الباِبعنَدمررُت برجٍل :  مثُل وإّما أْن يكوَن صَفة–
والتقدير مستقراً .   الُّسُحِببيَنرأيُت القمَر :  مثُل وإّما أْن يكوَن حالً–
وفي هذه الحالة.   هُ الخبُر اليقيُنِعنْدََجاَء َمْن :  ، مثُل وإّما أْن يكوَن صلة–

.  جاء من يوجد عنده الخبر اليقين ( : يوجد)يكوُن المتعلُق فعلً مثل 
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النائب عن الظرف

:ينوب عن الظرف مايلي•
انتظرت زمناً)،  من الزمن شرقَّي المحطةطويلًانتظرت : صفته–

(.طويلً مكاناً شرقَّي المحطة

. اليوَم قابعاً في داريهذافرحت : الِشارة إليه–

. أَميالخمسَةسرت -  يوماً عشرينلزمت فراشي : عدده المميَّز–

 الطريق ثم هرولتبعَضمشيت (: مضافتين للظرف)كل وبعض –
. الميليْن الباقييْنكَّل

=  الشمسطلوَعاستيقظت : المصدر المتضمن معنى الظرف–
  آيتينقراءةَ النجم، وقفت خفوقكان ذلك وقت طلوع الشمس، 

.مكاناً نحو النهر=   النهرنحَوذهب زمن قراءَة آيتين، = 

أفي حٍّق أنك=   أَنك موافقحقاًأَ: الظرفية المحذوفة( في)بعد –
 ظناً، محق- في غير شك - أَنت = محٌق -  غيَر شك- ، أَنت موافق

.في ظن مني نجح أَخوك= مني نجح أَخوك 
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المفعول فيه

من الظروف ما:  وغيرهاالظروف المتصرفة•
يستعمل ظرفاً وغير ظرف كأَكثر أَسماِء
الزمان والمكان، إِذ تجيءُ فاعلً ومفعولً

:ظروف متصرفةإلخ فيقال لها .. ومجرورة
 الصبح،ساعَة الخميس قريب، أُحب يوُم

. الفرسِخثلثالميُل 

أَما ما ل يستعمل إِل ظرفاً أَو شبه ظرف•
 ظرفاً غير متصرففيسمى ( مجروراً بمن)

،قُّطما كذبتن (: إذا، قبل، بعد، قُّط)مثل 
. العصربعدسأحضر من 
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المفعول فيه

الظروف منها معرب ومنها مبني: الظروف المبنية•
 وقد عرفت أًمثلة الظروفيلزم حالة واحدة،

:المعربة وإليك أَهم الظروف المبنية
 :ظروف المكان المبنية•

 حيثاذهب من -  انتهى بك المجلس حيُثاجلس -  حيث–
دائماً إلى( حيُث)تضاُف .  أَنت رابححيُثسافر إلى - أَتيت 

.الجمل الفعلية أَو السمية
هناقف -  هنا–
ثََّمَة، قف ثََّماجلس -  ثََّم–
 سافرت؟أين-  أين–
؟ انحدر الصخر من عٍلعُلأتكلمنا من -  عل–
قداَم، أَماَم، وراءَ، خلَف، أسفَل،.  الرفدوَنالكتاب -  دون–

.أعلى
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:ظروف الزمان المبنية•
وهو متعلق بجواب.  جاءَ أخوك فأَخبرنيإذا:  للزمن المستقبلإذا–

.الشرط
 وقع الزلزالإذْكان ذلك :  للزمن الماضيإذْ–
. يوم المعركةأياَنيسأَل : أيان–
قُّطما كذبت : ظرف لستغراق الزمن الماضي: قُّط–
 عوُضلن أَفعله : ظرف لستغراق الزمن المستقبل: عوض–
 نحنبينمادخل خالد -  أَنا واقف حضر أَخوك بينا: بينا وبينما–

(.الَلف، وما زائدتان) نتحاور
. خير مَن اليومأَمِس-  أَمِسحضر الَمير : أمِس–
ريث أَصلها مصدر. ) حضرريثماانتظرت -  أُصلي ريَثقف : ريَث–

(من راث يريث بمعنى أَبطأَ
 قرأَ أُعجبنالما: للزمان الماضي وتدخل على فعلين ماضيين: لَّما–

به
 مذانقطع أَخوك -  عقلت منذُما جبنت : للزمان الماضي: ُمذ، منذُ–

 يومِ الَحدمذ= يوُم الحد 

 320التالي



القائمة  
الرئيسة
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المفعول فيه

:ظروف مشتركة للزمان والمكان•
(.أَين)  تجلْس تسترحأَنَّى، (متى ): حضرت؟أَنَّى: أَنَّى–
إِذا استعملت للمكان كانت للَعيان الحاضرة والغائبة: عند–

ي خمسون أَلف دينارعند: ولَسماِء المعاني على السواِء
 عندسافر - ي عندخرج من - َك فهٌم عند- في بِْرن 

.الغروب
  عشرة دنانيرلدَّي: ل تستعمل إِل للَعيان الحاضرة: لدى–
. طلوع الشمسلدىحضر ، (إذا كانت حاضرة معك)
{.ا ِعلْماًلَدُنَّوَعلَّْمناهُ ِمْن : }لدُْن–
هذا وإذا أُضيف الظرف المتصرف المعرب إلى جملة جاز–

 يَنَْفُعيَْوُمَهذا : }بناُؤه على الفتح وجاز إعرابه مثل
، إل أَن الَحسن مراعاة الكلمة التي{الّصاِدِقيَن ِصدُْقُهْم

على)وإن كانت مبنيًة مثل . بعدها فإن كانت معربة أُعرب
.بني(  عاتبت المشيب على الصباحيَن
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المنصوب من السماء

السم

الحال
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الحال

,وصف منصوب يبين هيئة ما قبله من فاعل أو مفعول به أو منهما معا   :مفهوم الحال•
،الحالهي ( مسرورة)فـ( مسرورةً والدتكت قابل)مثل . أو من غيرهما عند وقوع الفعل 

.عامل الحالهي ( قابَل)، وصاحبة الحالهي ( والدتك)و

هللًظهر القمُر –
عندما ظهر ( القمر)الحال بيّنت هيئة الفاعل 

متللئًةأبصرت النجوَم –
عندما أبصرتها ( النجوم)الحال بيّنت هيئة المفعول به 

جالسينفحص الطبيُب المريََض –
معاً عندما تم الفحص ( المريض)والمفعول به ( الطبيب)الحال بيّنت هيئة الفاعل 

 كاملًةاسترجع المساهُم قيمَة أسُهِمِه –
عندما استرد نقوده( المساهم)الحال بيّنت هيئة الفاعل 

 باسميَنستقبل الرجُل وزوجتُه ضيوَفُهْم –
عندما استقبل الضيوف( زوجته)وما عطف عليه ( الرجل)الحال  بيّنت هيئة الفاعل 

مثلجاًيُشرُب الماءُ –
عند الشرب( الماء)الحال بيّنت هيئة نائب الفاعل 

بارداً ألذُُ منه ساخناًالشاُي –
عند برودته وسخونته ( الشاي)الحال بيّنت هيئة المبتدأ 
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صاحب الحال 

يسمى السم الذي تبين الحال هيئته ، صاحب الحال•
،

أو, وقد يكون كما مر الفاعل، أوالفاعل والمفعول به معاً  –
أو نائب الفاعل أو المبتدأ, المفعول به 

هذا الهلُل طالعاً: وقد يكون أيضا الخبر مثل –
 حثيثاً سيريسرُت : وقد يكون المفعول المطلق مثل –
 مظلماًالليَلل تسِر و: وقد يكون المفعول معه مثل –
 مظلماً الليَلوقد يكون المفعول فيه سريت –
 الخيِرمحبَةأفعُل الخيَر : كما يكون المفعول لجله مثل –

مجردةً 
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الحال الثابتة والمتنقلة

الحال الثابتة: تقسم الحال باعتبار دللتها على هيئة صاحبها إلى قسمين 
والمتنقلة

: -الحال الثابتة  1- 
وهي التي تدل على صفة ملزمٍة في صاحبها ل تفارقه ، وتكون الملزمة في الصور

:الثلث التالية 
 :الصورة الولى  أن يكون معناها التوكيد ، وهذا يشمل ( أ

أن يكون معناها مؤكداً لمحتوى الجملة الواقعة قبلها وأن يتفق معنى الحال مع مضمون•
. محباًأنت أخي : وفق ذلك مثل الجملة فتكون الحال ملزمًة لصاحبها

ومثل هذه الجملة -محبة الخ لخيه - فالحال ”محباً” دالًة على أمٍر ثابت ل يفارق صاحبه 
ل بد أن تكون إسميًة مكونًة من مبتدأ وخبر وأن يكون المبتدأ والخبر إسمين معرفتين

- .غير متصرفين ، غير مشتقين - جامدين 

في اللفظ والمعنى- الذي سبب نصبها - ويشمل أيضاً أن تكون الحال مؤكدة لعاملها •
.من فعل أو شبه أو غيرهما 

-الفعل - وهي الحال تؤكد لفظا العامل( رسول) ، فكلمة رسولوأرسلناك للناس : مثل 
. فالرسالة ملزمة لصاحبها ومؤكدة له في اللفظ . في الجملة ( أرسلنا)

"مثل قوله تعالى -  الذي أتت لتبين هيئته- ويشمل أيضاً أن تكون الحال مؤكدة لصاحبها •
" . جميعاًلمن من في الرض كلُّهم 

وهو في محل( َمْن)وهي الحال جاءت مؤكدةً لصاحبها السم الموصول ( جميعاً)فكلمة 
أيضاً( جميعاً)لن الحال - عموم الناس -تفيد الدللة على العموم ( َمْن)رفع فاعل ، و

.تفيد التعميم ، فقد كانت في الجملة مؤكدة للعامل 
325 



القائمة  
الرئيسة

السابق

الحال الثابتة والمتنقلة

أما الصورة الثانية من صور الحال الثابتة الملزمة لصاحبها ، فهي التي يدل عاملها( ب•
: مثلعلى َخلٍْق وتََجدٍُد دائمين

تدل على خلق وتجدد مستمر في أفراد( منقطاً)، فالحال منقطاًجعل الله جلدً النمِر 
.َجَعَل تدل على الخلق واستمراره - النمور لن الفعل العامل في الحال 

أما الصورة الثالثة من صور الحال الثابتة الملزمة لصاحبها ، فهي أحوال سمعت عن( جـ•
.العرب ، وهي تدل على الثبات بأدلة عقلية ، من خارج سياق الجملة 

. مفصلًوهو الذي أنزل إليكم الكتاب : مثل 
وصاحبها هو الكتاب وهو القرآن ودوام. حال وعاملها الفعل أنزل (مفصلً )فكلمة 

استمرارية الكتاب في توضيح الحق والباطل معروفة ، لنها من صفات من أنزل القرآن
.

 : -الحال المتنقلة 2- 
الصل وهي التي تبين هيئة صاحبها فترة مؤقتة ثم تفارقه بعدها ، فهي بذلك- وهي 

. هامسًةحادثْت سيريُن صديقتها بالهاتف :  مثل غير ملزمة له دائماً
. متلبدةًظهرت الغيوُم  :ومثل 
. ماشياًعدُت من المدرسِة إلى البيِت  :ومثل 

فالحوال الثلثة في الجمل ل تدل على صفة ثابتة لصحابها ، فالمتحدثة من خلل
الهاتف قد تكون هامسًة أو رافعًة صوتها والغيوُم قد تكون متلبدةً أو متفرقًة أو غير

.كما أن العودة إلى البيت قد تكون عن طريِق المشي أو السيارة أو الدراجة . موجودة 
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صاحب الحال

 من حيث التعريف والتنكير•
ورأينا أنه كان في جمل, عرفنا أن صاحب الحال هو ما بينت الحال هيئته 

فقد يكون في بعض, وكما يكون صاحب الحال معرفة , المقدمة معرفة 
:وذلك بشروط منها , الحيان نكرة 

:  أن تكون النكرة متأخرة والحال متقدمة عليها مثل –
  رجٌلشاكياًجاء 

: أن تسبق النكرة بنفي أو استفهام أو نهي مثل –
  عن العملعاطلًما في البلدة عامٌل 

:أن تدل النكرة على خصوص – وذلك حين توصف أو تضاف – مثل –

 محاضراً ، و زارنا أستاذُ طٍب زائراًجاء رجٌل عالٌم –

أو كالذي مر على قرية"قوله تعالى : أن تكون الحال جملة مقرونة بواو الحال مثل –
 عائدٌ من السفر هواستقبلت صديقاً و: ومثل ، " وهي خاويٌة على عروشها 

: أن تكون الحال جامدة مثل –
 فضًةهذا خاتٌم 

: هذا وقد يكون صاحب الحال نكرة دون مسوغ مثل  –
 قياماًصلى رجاٌل 
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صاحب الحال

: وتعدد الحال, ترتيب صاحب الحال في الجملة•

مضيت: قد تتعدد الحال في الجملة وصاحبها واحد مثل •
فقد جاءت الحوال الربعة.  مسرعاً فرحاً نشيطاً، أملي كبير

لصاحٍب- وجملة  أملي كبير - السابقة مسرعاً ، فرحاً ، نشيطاً 
( مضيت)وهو الضمير في , واحد 

واقفاًصادفت أخاَك : وقد تتعدد الحال ويتعدد صاحبها مثل •
(أخاك)للصاحب الثاني ( وافقاً) فتكون الحال الولى  مسرعاً

الضمير في)للصاحب الول ( مسرعاً)وتكون الحال الثانية 
أما إذ أُمَن. وهذا الترتيب يتبع إذا خشينا اللتباس ( . صادفت

. جالسًة واقفاًكلمُت ِهنداً : مثل, اللبُس فإننا نقدم أيا شئنا 
وواقفاً دلت على أنها, على صاحبها ( المؤنثة)إذ دَّلت جالسة 

 وافقاً جالسًةكلمُت هنداً هذا أو . حال من ضمير المتكلم 
نازلًأو التقيت أخويك ,  صاعدين نازلًالتقيت أخويك : ومثل 

 . صاعدين
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عامل الحال

. من فعل أو شبه فعل, هو ما عمل في الحال أي سبب نصبها 

العامل في نصب الحال هو الفعل أو شبه الفعل أو ما يكون فيه•
حيث كان"  خاويًةفتلَك بُيُوتَُهْم : "معنى الفعل مثل أسماء الشارة

الذي يتضمن معنى أُشير( تلك)هو اسم الشارة ( خاويًة)عامل الحال 
 . إلى بيوتهم 

إذ كان عامل.   حاتُم طيٍءكريماًكأنَك وكذلك أدوات التشبيه مثل  •
. التي تحمل معنى أشبهك ( كاُن)هو ( كريما)الحال 

اسم( نزال )حيث .   مسرعاًنزاِل: ومثل ذلك أسماء الفعال مثل •
. فعل أمر مبني على الكسر بمعنى إنزل 

 بمعنى أتساءل موظفاًكيف أنت : ومن ذلك أدوات الستفهام مثل •

بمعنى أتمنى .   تصيُر وزيراًمستقيماًليتك : وأدوات التمني مثل •

بمعنى أنبُه.  حاضراًها أنت ذا : أدوات التنبيه مثل •

بمعنى أخاطب.   ضيوفهمكرماًيا سعيد : أدوات النداء مثل •
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 حذف عامل الحال
إن دل عليه دليل في الكلم كجواب السائل, يجوز حذف عامل الحال 

 وقد التزم النحاة حذفمعافًى أو سالماًكيف أصبحت ؟ بقولك : 
:عامل الحال في خمسة مواضع 

يكافأ المجد بعشرة:ان تدل الحال على تدرج في زيادة أو نقصان مثل –
والتقدير ذهب الرقم صاعداً ….  أكثرف,  أقلف,  نازلً  فصاعداًدنانير ف

. إلخ .. نازلً 
 والتقدير أكلي الحلوىواقفاًأكلي الحلوى :أن تغني الحال عن الخبر مثل –

حاصل إذ أوجد واقفاً 
 مخلصاًأنت  صديقي :أن تكون الحال مؤكدة معنى الجملة قبلها مثل –

والتقدير أعرفك  مخلصاً 
 ؟ والتقدير أتبقى وقد نفَر الناُسقاعداًأ: بعد استفهام توبيخي مثل –

قاعداً وقد نفر الناس ؟ 
والتقدير ثبت لك الشيء,   لكهنيئاً: أن يكون العامل محذوفا سماعا مثل –

 .هنيئاً 
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الحال من حيث الجمود والشتقاق

وهي- وإلى جامدة - وهي الكثر - تقسم الحال بحسب الجمود والشتقاق إلى مشتقة 
القل – 

.الول ما يؤول بمشتق ، والثاني مالم يؤول : الحال الجامدة نوعان 
: أنواع الحال المؤولة بمشتق ( أ
:مثل - دون ذكره - أن تأتي الحال في جملة تفيد في معناها التشبيه •

أي مشبهًة زخات المطر -   مطٍرزخاِتانطلقت الحجارة نحو الصهاينة 
أي مشبها أسداً – -  وانقَّض الطفُل على العداِء أسداً

أو ما في معناها( مفاعلة)أن تكون الحال دالة على مشاركة بصيغة مخصوصة هي صيغة •
: مثل 

-. يداً بيد-   أي متقابضين مقابضًةسلمُت البائَع النقودُ 
 فعل وفاعل : سلمت 

مفعول به ثان منصوب : النقود 
 حال منصوبة علمتها تنوين الفتح وصاحبا الحال الضمير في أنا: مقابضة 

البائع ، المفعول به الول 
أي متقابلين – -  لوجه وجهاًقابلت المسؤول : ومثل 

: أن تكون الحال دالة على ترتيب مثل •
الولى بكلمة( واحداً) وتؤول الحال  واحداًواحداًدخل الزائرون إلى غرفة المريض 

.مرتبين المشتقة 
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:وأشهر أنواع الحال التي ل تؤول بمشتق هي ( ب
.أن تدل الحال على شيء له سعر ، مثل ما يُوزن ، أو يُقاُس أو يَُقيًُّم •

. بألِف دينار دونماًاشتريُت الرَض : ومثل .  بدينار أوقيًةباَع العطاُر الكّموَن : مثل 
جامدة( أوقيًة ، دونماً ، وباقًة )فالحوال الثلثة .   بثلثِة دنانيرباقًةيُباُع الوردُ : ومثل 

.غير مؤولة بمشتق 

.   سنينثلَثقضيُت مدةَ الجنديِة : أن تدل الحال على عدد مثل •

:أن تدل الحال على طوٍر فيه تفضيل مثل •
. مربى خيٌر منه طازجاًالتفاُح 
.هما حالن جامدتان غير مؤولتين بمشتق ( مربى)و ( طازجا)فكلمة 

:أن تكون الحال نوعاً من أنواع صاحبها المتعددة مثل  •
. ورقاًهذا مالك 

وله أنواع- مال - هي الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق ، وصاحبها ( ورقا)فكلمة 
.الذهب والفضة والقطع النحاسية والفضية والورقية أيضاً : متعددة منها 

:أن تكون الحال فرعاً من صاحبها •
. معطفاًتدفأت بالصوف 

الصوف – - وهي الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق فرع من صاحبها ( معطفا)فكلمة 

:أن تكون الحال هي الصل وصاحبها الفرع مثل •
. ذهباًاشتريت الخاتم 

.وهي الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق هي أصل والخاتم فرع منها ( ذهبا)فكلمة 
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الصل في الحال أن تكون نكرة ، كما مر في المثلة السابقة ،•
ولكنها قد وردت معرفًة في ألفاظ سمعت عن العرب ، فل يقاس

ومع كون الحال في هذه الجملة. عليها ، ول تجوز الزيادة فيها 
:المسموعة معرفة في اللفظ إل أنها في المعرفة نكرة مثل 

.ي وحدنظفُت الحديقَة •
وهي بإضافتها إلى ياء المتكلم اكتسبت( وحد)فالحال هي كلمة 

وحيداً – - التعريف شكلً ، لكنها ظلت في معنى النكرة 
.أي عائداً من حيُث أتى -   على بدئههعودََرَجَع المسافُر ومثل ذلك •

وهي- هاء الغائب - حال معرفة بإضافتها إلى الضمير ( عود)فكلمة 
( عائداً )مؤولة بمعنى النكرة 

جاءت حالً( الول) ، ومع أن  فالوَلالوَلادخلوا ومما ُسِمَع أيضاً •
.معرفة 

(مرتبين)لنها تبدأ بلم التعريف ، فإنها نكرة في المعنى حيث تعني 
.
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الجملة

الحال المفردة
تقع الحال مفردة – غير جملة ول شبه جملة – وإن دلت على مثنى أو جمع•

: وكما في الجملتين , كما مر في جمل سابقة 
حال منصوبة علمتها الياء لنها مثناه : مغتبطين  ، مغتبطينعاد المهاجران –

لنها جمع مذكر, حال منصوبة علمتها الياء :  ، مغتبطين مغتبطينعاد المهاجرون –
سالم 

فإن, فالحال رغم كونها مثناه في الجملة الولى ومجموعة في الجملة الثانية –
وهذا يعني أن الحال إذا وردت كلمة واحدة سميت حالً, كليهما يسمى حالً مفردة 

. مفردة 

:الحال الجملة نوعان
: مثل جملة اسمية•

  الشمُس مشرقٌةخرجت إلى الحقل و 
.الجملة السمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال 

:  مثل وجملة فعلية•
 يحُصدُ القمحشاهدُت المزارَع 

.الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب حال من المزارع 
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الحال الجملة
: ملحظة •
يُشترط أن ترتبط الجملة برابط, عندما تقع الحال جملة اسمية أو فعلية •

أو الضمير كما في, وهذا الرابط إما أن يكون الواو , يصلها بصاحب الحال 
وقد يكون الرابط الواو والضمير كليهما. الجملتين السابقتين على التوالي 

 وهو واقُف تحت الشمسرأيُت العامَل : مثل  
واو الحال حرف مبني على الفتح ل محل له : فعل وفاعل ، و : رأيُت العامل 

ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ : هو 
خبر مرفوع علمته تنوين الضم والجملة من المبتدأ والخبر في محل: واقف 

حيث احتوت جملة الحال على رابطين هما واو الحال( العامل)نصب حال من 
. والضمير معاً

عندما تقع الحال جملة اسمية أو فعلية فإنها يجب أن تسبق باسمٍ معرفة أي•
أن يكون صاحبها اسماً معروفاً وأن تكون جملة خبرية وأن ل تبدأ بما يدل على

وأن تحتوي على رابط يربط الحال( حرف السين أو سوف)الستقبال مثل 
.بصاحبه 
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: الحال شبه جملة 
: ويكون ذلك عندما يقع الظرف والجار والمجرور في موقع الحال مثل 

 بيَن السحابرأيُت الهلَل –

مضاف إليه علمته الكسرة : ظرف منصوب وهو مضاف، السحاب : بين 
وشبه الجملة بين السحاب – الظرفية – في محل نصب حال 

 في الجوشوِهدَ النسُر –

.شبه جملة جار ومجرور في محل نصب حال : في الجو

: ملحظة 
وهنالك رأي آخر للنحويين في الحال عندما تكون شبه جملة – ظرفا أو جاراً ومجروراً –

فبعضهم يعتبر أن ما يتعلق به الظرف أو الجار والمجرور هو الحال فتكون الحال في
لن الظرف" مستقراً "ما تعلق به الظرف وهو لفظة , الجملة رأيت الهلل بين السحب 

وكأن الجملة في الصل هي هكذا رأيت] مستقراً[تعلق وارتبط بالمعنى بمحذوف قدروه 
.الهلل مستقراً بين السحب 

لن الجار, شوهد النسر موجوداً في الجو : والمر نفسه يقدرونه في الجملة الثانية 
أما المر اليسر والصائب أن يُعتبُر الحال. المحذوفة ( موجوداً) والمجرور قد تعلقا ِب 

 .هو شبه الجملة في النوعين 
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مرتبة الحال

جاءَ أخوك)، تقول مرتبة الحال بعد صاحبها وبعد عاملها•
جاءَ: )ويجوز تقدمها على أحدهما أَو عليهما فتقول( ضاحكاً
:ولهذا الجواز قيود(.  جاءَ أخوكضاحكاً أَخوك، ضاحكاً

ما جئت إل: )تتأَخر عن صاحبها وجوباً إِذا كانت محصورة مثل–
ما جاءَ: )كما تُقدم هي وجوباً إذا ُحِصر صاحبها مثل( ضاحكاً
أَعجبني: )، وإذا كان صاحبها مضافاً إليه مثل( إل أنتضاحكاً

:، وإذا كان مجروراً عند الكثرين مثل(معارضاًموقف أخيك 
(.مسرورةمررت بها )

وتتأخر عن عاملها وجوباً إذا لم يكن فعلً متصرفاً، أَو كان اسم–
، أَخوك خيركمعاصياًصْه جالساً، بئس الطالب )تفضيل مثل 

، وكذلك إن كان عاملها مقترناً بما له الصدارة مثل لم( ناطقاً
،مطيعاً، لتسُّرني موافقاًلَنت مصيب : )البتداء أو لم القسم

أَو لحرف مصدري، أو مصدراً( الـ)أَو كان صلًة لـ( صابراًلَبقين 
.منصفاًأَنت المحبوُب : )مؤولً بالفعل والحرف المصدري مثل

(.خائباً، يسوُؤني انقلبك محامياًيعجبني أَن تقف 
والحال المؤكدة لعاملها والجملة المقترنة بواو الحال ل•

(.ويدي فارغةحضرت )، {ُمدْبِراًَولَّى : }تتقدمان عاملهما مثل
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التمييز

اسم نكرة منصوب ، يوضح المقصود من: تعريفه •
اسم سبقه ، والذي كان يحتمل المقصود به عدة

،وجوه ، لو أنه لم يحدد بالتمييز
 
(.عيناً أَنا بها قريٌر كتاباًعندي ثلثون : )مثل•

فسرت المراد بالثلثين التي تصلح لول التمييز لكل المعدودات،( كتاباً)فـ–
مني وهو العين، ولوله ما( قَّر)أوضحت وحددت المراد بالذي ( عيناً)و

:عرف السامع هل أنا قرير بها صدراً أو نفساً أو خاطراً

ويسمى النوع الول بتمييز الذات أَو التمييز الملفوظ، والثاني يعرف–
بتمييز النسبة أَو التمييز الملحوظ
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نوعا التمييز

: التمييز نوعان•

التمييز الملفوظ – ويسمى أيضاً تمييز الذات - أ .   

التمييز الملحوظ ، ويسمى تمييز النسبة - ب . 
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تمييز الذات)التمييز الملفوظ  )

ُسمي ملفوظاً لنه يميز اسما ملفوظاً غير واضح المقصود منه  – وارداً – قبله ، أما•
تسميته تمييز الذات  فذلك عائد الى أنه يفسر القصد من الذوات – السماء والشياء –

:الواردة قبله 

. طالباً أمامها ستون حاسوبافي المكتبة ثلثون ( : العدد)العداد وكنايتها –
:مثل( في المساحة أو الوزن أو الكيل أو القياس)أسماء المقادير –

.      حديداًاشتريب طناً .       دونماًأُقيم البناءُ على ثلثٍة وأربعين •
.  صوفاًبذلته ثلُث يارداٍت .       مخيضاً لبنياًاشربُت ليتراً •

أشباه المقادير 3.
 سحاباًما في السماء َقدُْر راحٍة :      شبه المساحة•
 عقلًما في رأِسِه ِمثقاُل ذَّرٍة :        شبه الوزن•
 سمناًاشتريُت جرةً :         شبه الكيل•
ماءًما بقي في الخزان إل مقداُر شبٍر :       شبه القياس•

: أو ما يمكن تقديره وإحصاؤه مثل 4.
 أو اكثُر  كتباًعندي مثُل ما عندك •
 فيروزاً ، وقرط ألماسا ، وخاتٌم ذهبالدى سواٌر •

أو تضيف ما قبله( من)أو تجره بـ( عدا العداد)لك أَن تنصب تمييز الذات بأَنواعه كلها •
، فإن كان ما قبلهفضةسواٌر من =  فضٍةسواُر =  فضًةفي الخزانة سواٌر : إليه فتقول

قدر شبر من: خيطاًأعطني قدر شبر )مضافاً إليه اقتصرت على النصب أَو الجر مثل 
(.خيط
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تمييز النسبة)التمييز الملحوظ  )

وهو ما يَُفِّسُر المبَهَم من نسبة الشيء إلى صاحبه ، والذي لول ايضاحه لهذه•
فإن ، أشجاراً: طاُب المكان : ففي قولنا .  النسبة لحتملت أكثر من وجه

الهواء والماء: نسبة الطيبة إلى الشجار – تحتمل وجوها عدة مثل طيبة
بدقة المراد من هذه( أشجاراً )والثمار وبذرها وغيرها ، وقد وّضح التمييز 

: وتمييز النسبة نوعان . النسبة  – بالطيبة – 
 
:النوع الول ما هو محول عن أصل فاعل ، أو مفعول به أو مبتدأ ويجب نصبه•

 طابت نفسي=     نفساًطبُت : مثل . المحول عن الفاعل - أ –
 فجرنا عيوَن الرِض" =  عيوناوَفّجرنا الرَض : "ومثال المحول عن المفعول به - ب–
عمري أكبُر من عمرك=  عمراًأنا أكبُر منك : ومثال المحول عن المبتدأ - جـ–

، و من (من)النوع الثاني غير المحول عن هذه الصول و يجوز نصبه وجره بـ•
 :أمثلته

 من=    فارساً لله دره   ،  بطٍلمن=      بطلأكرم به :   مثل معظم تراكيب التعجب–
  جبٍل – منجبلحبذا جيل الريان    ،  عالمٍ – منعالماًأنعم بسليم    ، فارٍس
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تؤنث مع المعدود المذكر، وتذكر مع المعدود)3- 9( العداد من - أ•
: فتقولالمؤنث في جميع حالتها مفردة أو مركبة أو معطوفاً عليها

 وخمسكتاباً، وثلثة عشر أقلم وسبعة مجلتفي الخزانة ست )
أًما(. بطاقًة وأربٌع وخمسون دفتراً، وثمانيٌة وستون رسالًةعشرة 
 يوافق معدوده إذا تركب مع غيره كما رأيت: فله حالن-10( العدد 

نجح: ) مثلويخالفه مفرداً( رسالة، خمس عشرة كتاباًثلثة عشر )
والواحد والثنان يوافقان المعدود في( طالبات وعشر طلبعشرة 

:نقول (فاعل)وكذلك ما يصاغ من العدد على وزن . جميع الحالت
(. عشرةَالتاسعَة عشَر من رجب وغداً الليلُة السابَعهذا اليوُم )

ومفرداً منصوباً)3- 10(. أَما تمييز العداد فيكون جمعاً مجروراً بين •
)100ومفرداً مجروراً مع  كما ورد في المثلة السابقة، )11- 99(بين 

(. أَلُف قرشقلمٍثمن كل مئة : )تقول 1000(و
هذا ويختار قراءة الَعداد ابتداءً من المرتبة الصغرى فصاعداً، فتقرأ•

.كان الجلءُ سنة خمس وأَربعين وتسعمئة وأَلف: قائلً)1945( العدد 
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تمييز العدد وكناياته- التمييز 

:كذا، كأَيِّْن، كم: يكنى عن العدد بكلمات ثلث- ب

 فتستعمل إخباراً عن العدد مطلقاً كثيراً أو قليلًكذاأَما •
وتمييزها(. ورأيت كذا وكذا قريًة. عندي كذا كتاباً: )تقول

مفرد منصوب أبداً وهي مبنية يختلف إعرابها بحسب موقعها
في الكلم، ففي الجملة الُولى هنا هي مبتدأ، وفي الثانية

.مفعول به

 تدل على الكثيرمبنية على السكون وهي خبرية (كأٍَّي)كأَيِّْن •
فقط، ولها صدر الكلم وتختص بالماضي، ومحلها من

 مثلمفعولً بهالعراب يختلف باختلف ما بعدها فتكون 
كأَين من مرة) مثل أَو مفعولً مطلقاً، (كأًين من كتاٍب قرأت)

كأَين من خير في التزام: ) مثلوتكون مبتدأ!( نصحتك
أما. ول يكون خبرها إل جملة أو شبه جملة!( الستقامة

.دائماً( من)فمفرد مجرور بتمييزها 
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:استفهامية وخبرية: لها استعمالن( كم)•
:  الستفهامية( كم)فأما •

ولها صدر الكلم،( ؟كم ديناراً عندك: )فيستفهم بها عن عدد يراد معرفته مثل–
كم في: )ويتصل بها تمييزها، فإن فصل فبالظرف والجار والمجرور غالباً مثل

(؟المجلس عاقلً
.وتمييزها مفرد منصوب في جميع الحالت كما رأيت–
كم)وهي مبنية دائماً ويختلف إعرابها على حسب جملتها، فهي مبتدأ في قولك –

ومفعول به في(. ؟كم سطراً كان خطابك)و( كم مالك؟)وخبر في (. ديناراً عندك؟
، ومفعول فيه في(كم مرةً قرأْت درسك)ومفعول مطلق في (. ؟كم كتاباً قرأت)
(.؟كم ليلًة سهرت)

: الخبرية( كم)وأما •
ول تستعمل( كثير)فل يسأَل بها عن شيِء وإِنما يخبر بها عن الكثرة وتكون بمعنى –

ولها الصدارة!( إِْن أُخفق الن فكم مرٍة نجحت: )إل في الِخبار عما مضى مثل
بكم عبرٍة تمُّر فل)كأختها الستفهامية، ل يتقدم عليهما إِل المضاف أَو الجار مثل 

.وإِعرابها كإِعراب الستفهامية تماماً!( جثَة كم رجل واريت!( )تتعظ
كم: )، وهي مفردة غالباً(من)الخبرية نكرة مجرورة بالضافة إليها أَو بـ( كم)وتمييز –

..(.كم من مغرورين... ، كم من مغرور!مغرور غرت الدنيا
كم)، تقول في (من)فإِذا فصل فاصل بينها وبين مميزها وجب نصبه أَو جره بـ–

(كم)وتفترق (. من عبرة=  كم في الدنيا عبرةً: )إِذا فصلت!( عبرة في الدنيا
الخبرية عدا ما تقدم من الفروق في المعنى وفي التمييز، في( كم)الستفهامية و

كم: )أَنك إِذا أَبدلت من الستفهامية وجب أن يقترن البدل بهمزة الستفهام مثل
كم مرٍة: )، أَما الخبرية فل تقترن بشيء تقول(؟كتاباً قرأْت؟ أَعشرين أَم ثلثين

!(.وعظتك، عشرين، مئة، أَلفاً

 345التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

ملحظات ثلث- التمييز 

، فإن أَتى معرفة لفظاً فهو نكرة معنىالتمييز نكرة دائماً•
(النفس)، فـ(أَلِم أَخوك رأْسه(. )طبت النفَس ببيع الدار: )مثل

طبت)معرفتان لفظاً نكرتان معنى إِذ هما بمنزلة ( رأَْسه)و
(.رأْساً، أَلم نفساً

مرتبة التمييز التأْخر عن المميز الذي يعتبر الناصب له فل•
 ولم يسمع إل نادراً في الشعر تقدم تمييز النسبة علىيتقدمه

:فعله المتصرف مثل
انفساً تطيب بنيل المنىجهاراوداعي المنون ينادي –
أَما إِذا كان التمييز ملفوظاً، أَو ملحوظاً وعامله جامد فل يتقدم–

.البتة ل في ضرورة ول في غيرها
،(في)يفرق غالباً بين الحال والتمييز بأَن الحال على معنى •

جئت في(: )راكباًجئت ) فمعنى ،(من)والتمييز على معنى 
لله(: )كتاباً، بعت ثلثة عشر فارساًلله دره )، ومعنى (ركوبي

(.دره من فارس، بعت ثلثة عشر من الكتب
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اسم يذكر بعد أَداة استثناء مخالفاً ما قبلها•
(.خالداً إل التجارربح )، مثل في الحكم

: وأَركان الستثناء كما في المثال ثلثة•
(التجار) مستثنى منه–
( خالد) مستثنى–
، (إل) أداة الستثناِء–
(. ربح)أما الحكم فهو –
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: الستثناء المتصل: الول •
: مثل المستثنى منه من نفس نوع المستثنىهو ما كان فيه 

. نجمًة إل النجومظهرت –

.  أشجار ثلثَة إل الشجارقلمت –

.  واحداً إل المدعويينعرفت –

:   الستثناء المنقطع: الثاني •
: مثل المستثنى منه من غير جنس المستثنىهو ما كان فيه 

"من غير جنس المستثنى منه " الشباك "  ، فالمستثنى شباكَهم إل الصيادونرجع –
فذكر الستثناء استدراكاً ودفعاً. وإنما هو من لوازمهم وأدواتهم " الصيادون 

. للتوهم حيث أن السامع قد يظن أنهم رجعوا بشباكهم  كما هي العادة

 سياراتِهم إل الضيوفحضر –

وهو ليس,  الستثناء المفًرغوهنالك من يضيف إلى هذين النوعين نوعا ثالثا يسمونه •
لعدم وجود مستثنى منه ول, من باب الستثناء ول رابط بينه وبين أسلوب الستثناء 

التي تدل على( إل)وقد توهموا الستثناء لوجود إحدى أدواته في الجملة وهي , مستثنى 
حيث.  بزيٍد إل محمدا وما التقيت إلوما ساعدت ,  الحُق إلما انتصر : مثل . الحصر 

واسم مجرور وكأن أداة, ومفعول به , تعرب السماء بعد أداة الحصر على أنها فاعل 
 .الحصر ل وجود لها 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حكم إعراب المستثنى

:وجوب نصب المستثنى

:مثل ( مثبته – غير منفية)أن تكون جملة الستثناء تامة موجبة 3.
 المرمىحامَي إل إلى الساحة اللعبوننزل •
 ًسعيدا ما خل النشيد المنشدونردد •

أن تكَون جملة الستثناء تامة – وجود المستثنى – منفية شريطة أن•
 :يتقدم المستثنى على المستثنى منه مثل 

أحدٌ علياً إلما جاء •

أن يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى منه – في الستثناء5.
:نقول . سواء أكانت الجملة مثبتة أم منفية - المنقطع 

حقائبََهم إل إلى الطائرة الركابصعد •

(.ما خل، ما عدا، ما حاشا، ليس، ل يكون، بيد)بعد الدوات –
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حكم إعراب المستثنى

"إبداله منه"جواز النصب واتباع المستثنى للمستثنى منه 

( .منفيا)و غير مثبت ( لوجود المستثنى منه في الجمل)إذا كان الستثناء تاما •
:مثل

:  حيث يعرب المحافظ على أنهالمحافُظ,  المحافَظ إل المسؤولونلم يحضر –
المسؤولون”"بدل مرفوع من :  المحافُظمستثنى منصوب  أو   :  المحافَظ•

:نقول في النهي –
الناجُح أو الناجَح إل أحدٌل يجلس  

: وفي الستفهام النكاري نقول –
 المكابُر,  المكابَر إلمن ينكر فضل الوحدة 

مستثنى منصوب :  المكابَر
( ينكر )بدل مرفوع من الفاعل المستتر في الفعل :  المكابُر

المستثنى كان في الجمل السابقة منصوبا وجاز معه إعراب آخر هو البدل من
لذا يجوز نصب المستثنى أو إبداله من المستثنى(. المستثنى منه)السم السابق له 

هذا ويعامل النهي والستفهام. منه عندما تكون جملة الستثناء تامة ومنفية
. النكاري – الذي ل يحتمل إجابة – معاملة النفي 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حكم إعراب المستثنى

,خل  ,عدا جواز نصب المستثنى وجره مع الدوات •
. والتي يعتبرها النحويون حروف جرحاشا

:نقول 
 الورِد ، الوردَ عدا الزهارقطفت  –
غرفٍة ,  غرفًة خل الغرَفزينت –
مدرسٍة,  مدرسًة حاشا الحي مدارسزرت –
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أدوات الستثناء

 إلوأداة حصر في غير ذلك ، مثل ما فاز , وهي أداة استثناء في جملة الستثناء :  إل•
. المجدُ

-وهما في الستثناء اسمان يعربان إعراب المستثنى ويحملن معنى إل :  سوى  وغير•
:” في الستثناء –المستثنىإلويثبت لهما العراب الذي يكون للسم بعد ” 

ففي الستثناء التام المثبت تعربان مستثنى منصوب وفي الوقت نفسه مضافتين والسم الواقع–
: نقول   .بعدهما مضافا إليه مجروراً 

 سميٍر غيَرفهم التلميذ القاعدة 
مستثنى منصوب علمته الفتحة وهو مضاف: غير 

مضاف إليه مجرور : سمير 

أما في الستثناء التام المنفي تعربان مستثنى منصوب أو تعربان على البدلية من المستثنى منه ،–
.ويكون السم الواقع بعدهما مجروراً بالضافة 

: فنقول  
 فصلينسوىما كتبت من الرسالة 

مجرور( الرسالة)بدل عن المستثنى منه : مستثنى منصوب  أو    سوى :  سوى

:أما في غير أسلوب الستثناء فتعربان وفق موقعهما من الجملة مثل –
ما احتُرَم غيُر العامِل

نائب فاعل مرفوع: غير 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أدوات الستثناء

 ويكون المستثنى بعدهما إما منصوبا أو مجروراً باعتبارحاشا, عدا , خل : الدوات •
.أن هذه الدوات حروف جر 

ويكون المستثنى بعدهما( حاشا)مع ( ما) –يمنع جل النحويين استعمال ما خل و ماعدا•
:مثل. إما منصوبا على الستثناء أو منصوبا على أنه مفعول به 

. منهماثنين ما عدا الطلبيقرأُ •

ذهب: )جاز مع النصب الجر، مثل( ما)مصحوبة ب( خل، عدا، حاشا)إذا لم تكن الَدوات •
(.سعيدٍ خل=  سعيداً خل الطلب
.أَكثر من النصب( حاشا)أَكثر من الجر، والجر ب( خل، وعدا)والنصب ب

إنما تعتبر كل,  ول تعتبران في الستثناء فعلين ليس ول يكونوهنالك أداتان هما •
(:إل )واحدة أداة ترادف معنى 

الميَر ليس القومسافر –
( إل)أداة استثناء مبنية على الفتح بمعنى : ليس 

مستثنى منصوب علمته الفتحة : المير 
القائدَ يكوُن ل الجنودانسحب –

(إل)أداة استثناء بمعنى : ل يكون 
مستثنى منصوب علمته الفتحة : القائد 
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الرئيسة

السابق

أدوات الستثناء

بيدَ و لسيماشبه الستثناء •

(مثَل)التي تعني ( سًَي) كلمة مركبة من ل النافية للجنس ومن ل سيما•
:نقول . وتستعمل لسيما لترجيح ما بعدها على ما قبلها . ومثناها سيان 
حيث رجحت حب النرجس على غيره من, النرجِس لسيما أحب الزهار و

.الزهار 

.وحكم إعراب السم الواقع بعدها – إن كان نكرة – جاز رفعه ونصبه وجره 
:مثل 

 كريٌم مثلُك  لسيماكل كريم محبوب و–
نافية للجنس حرف مبني على السكون : ل 

زائدة : اسم ل النافية للجنس منصوب بالفتحة لنه مضاف ، ما : سَُي 
. خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو : كريم 
في محل جر بالضافة : وهو مضاف ، ك , نعت مرفوع : مثل 

نعت لمجرور : مضاف اليه مجرور ، مثل : كريم : كريمٍ مثلِك   لسيما و 

نعت لمنصوب : تمييز منصوب  ، مثل : كريما :  كريماً مثلك  لسيماو

,ول تقع إل في استثناء منقطع , فهي دائما منصوبة  على الستثناء ( بيدَ)أما •
 وتكون مضافه إلى المصدر المؤول بأن المشبه بالفعل مثل إنه لكثير المال

 بُْخلِِه بيدَ=  أنه بخيل بيدَ
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المنصوب من السماء

السم

المنادى
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المنادى

هو طريقُة تُتَّبُع لستدعاِء:  أسلوُب النداء•
أو تَنْبيهِه لًمر يُريد الُمتَكلُِّم ، أْن, شخٍص 

عن طريِق استعماِل أدواٍِت تُسمى. يُخبَرهُ بِه 
يَتِفُق, أدواِت النداِء في تراكيٍب َمخصوصٍة 

كُل منها  َمَع الَغَرِض الذي يُريدُ المتكلُم أن
.يلفَت انتباهَ المخاطب إليه 

اسٌم منصوُب ـ في الغالب:  تَعريُف المنادى•
يُذْكَُر, ـ وقد يكوُن َمبْنياً في بعض الحالِت 

استدعاءً لتنبيه, بعد أداٍة من أدواِت النداء 
.المَخاطَِب 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المنادى

 أيا، خالد يا: ) مثلاسم يذكر بعد أداة نداء استدعاءً لمدلوله•
(عبد الله

أو( عبد الله يا) سواء أكان مضافاً مثل منصوب دائماًالمنادى •
:شبيهاً بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه مثل

اسماً) أربعة وأربعين يا، بالضعفاء رفيقاً يا،  فعلُهكريماً يا)
(. الحْق رفاقككسولً يا: )أو نكرة غير مقصودة مثل(( لرجل

يبنى على ما يرفع به، في محل نصب، إذا كان مفرداًوإنما •
أو نكرة قصد بها معين كقولك لشرطي( علٌّي يا: ) مثلمعرفة

،رجلن يا، شرطُّي يا: )أمامك ولرجلين ولمسلمين تخاطبهم
(.مسلمون يا

 وإذا كان السم مبنياً سماعاً بقي على حركة بنائه الصلية•
إنه مبني على ضم، وقيل حينئذ (هذا يا، سيبويه يا: )مثل

مقدّر، منع من ظهوره اشتغال آخره بحركة البناء الصلية، في
.محل نصب
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حروف النداء

الحروُف المستعملُة في النداِء سبعٌة:حروُف النداء •
 : 

ََ  أْي و أحيُث يُستْعَمُل ,     وا, هيا , أيا , يا , أْي , أ
:لنداِء القريِب ، مثل 

ُردَّ َعلى,  خليُل أْي.  ساعدني في َرْفِع الُصندوِق عادُلأ–
 . الهاتِف

بعيداً كاَن أو قريباً أو, لِكُِّل منادى ( يا)وتُستعمل  •
كما تُستعمُل في الستغاثة, متوسط الُقْرِب والبُعِد 

ـ 
لنداء( وا )  و هيا,  أياوتستعمل .  الدين تَوقْفعمادَ يا–

. تعاَل,  إبراهيُم ياأ: مثل .البعيد 
  !هل أتَمْمَت َوْصَل الكهرباِء إلى المشترك,  سليُم هيا

للنُدبِة ـ وسيأتي الحديُث عنها ( وا)كما تُْستَْعَمُل •
.هل َوَجدََت الِمحَفظََة , الرحمنعبدَ  وا–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أقسام المنادى

:المنادى خمسُة أقسامٍ هَي 
. مصطفى يا,  سعادْ يا:  مثل اسُم الَعلَمِ•
وتعني نِداءَ َمْن ل تَْعِرُف:  النَّكَِرة المقصودَةُ•

 يا: اسَمُه ، بِدللَِة ِصفتِِه أو َوظيَفتِِه مثل 
. سائُِق ياو,  ُشرطُّي

وتعني نداءَ من ل تَْعِرُف:  النّكرة غيُر المقصودَِة•
اسَمُه ، ول ِصَفتَُه ، مثُل قوِل شخٍص َعلَِق في

 ! ساعدني سامعاًيا أِمْصَعد 
 يا الرحمِن ، و عبدَ يا:  مثل المنادى الُمضاُف•

. الدَّراَجِة راكَِب
هو ما اتصل به:  المنادى الشبيُه بالمضاُف•

, َعَملَُه ُمتِْقناً يا: مثل ,  .شيءٌ يُتَِّمُم معناه
!َوَفّقَك اللُه 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

أحكام المنادى

إذا, ـ َويُنصُب المنادى .حكُم المنادى أْن يكوُن منصوباً لَْفظاً أو َمَحلً •
أو إذا كاَن مضافاً,    ساعدنيسامعاً يا:  مثل كان نَكَِرة غيَر مقصودٍَة

 يا: أو إذا كان شبيهاً بالمضاف مثل .  ل تَتَسَّرْع  الكرامِابن يا: مثل . 
!   ُخلُُقُه تََقدّْمَحَسناً

ـ :ويكون مبنياً في محل نَْصٍب إذا •
ـ .  أكملي الرسالَةفاطمُة يا: مثل , كان اسماً َمْعِرفًة ـ َعلماً ـ –
 ؟ ماذا تبيُعغلُم يا: مثل . كان المنادى نَكَِرة غيَر مقصودٍة –

على الحركِة التي يُرَفعاِن بها ،, ويُبنى هذان النوعان من المنادى •
يُبنى المنادى على الضمِة في محل نْصٍب, ويا غلُم , يا فاطمُة  –
يا موسى ويا فتى ، يُبنى على ضمٍة مقدرٍة على اللف في محل نصب–
   .           في محل نصب, يُبنى المنادى على اللف , يا بائعان –
.         في محل نصب , يُبنى المنادى على الواو : يا بائعون –
. في محل نصب , يُبنى المنادى على الضمة : يا بائعاُت –
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الرئيسة

السابق

أحكام تابع المنادى

: فتابُِعُه على أشكاٍل, إذا كان الُمنادى َمبنياً •
أّي وأية واسم) وهو ما يتبُع . ما يَِجُب َرْفُعُه َمْعرباً  تبعاً للْفظ الُمنادى –

 ياو,  الّرُجُل هذا يا والفتاةُ أيَّتُها ياو.  الرجُل أيُّها يا: مثل ( . الشارة 
. الفتاةُ هذه

 ذايا: مثل . فتابُِعُه ُمْعَرٌب منصوٌب  , إذا كاَن المنادى معرباً منصوباً –
.  الكرمِ وذا العقِل

أَبا يا: )بدلً أو معطوفاً عومل معاملة المنادى المستقل مثل التابع إذا كان•
(الـ)المعطوف بـ فإن تحلَّى، (وسعيدُ الله عبد يا، وسعيدُ خالدُ يا، سعيدُ خالد

:جاز فيه البناءُ على الضم إتباعاً للفظ المعطوف عليه والنصُب إِتباعاً للمحل
(.والحاجُب خالدُ يا)

أَما النعت وعطف البيان والتوكيد فيجب نصبها إذا كانت مضافة خالية من•
(. حسنأَبا علُّي ياكم، كلَّ طلُب يا الدار، صاحَب أحمدُ يا: )مثل( الـ)

أو توكيداً غير مضاف فيجوز فيه النصب( الـ)أَما إذا كان هذا التابع محلًّى بـ•
الباب،/ الفاتُح أَحمدُ يا، الكريُم أَحمدُ يا: )مراعاةً للمحل والرفع مراعاةً للفظ

(.سليٌم=  سليماً سليُم يا
 والنجاَر عبدَ الله يا، الكريَم عبد الله يا ):تابع المنادى المنصوب منصوب أبداً •

(.إلخ
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السابق

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

ويُكتفى,  ـ غير أٍب وأمٍ ـ غالباً ما تُحذَُف منه ياءُ الُمتَكَلُِّم السُم الصحيُح الِخِر•
ويجوُز إثباُت الياِء ساكنًة"  فاتقونعباِد يا: "مثل قوله تعالى , بكسَرٍة َقبْلَها 

 عبادَي يا: "وقوله "  .  ل خوُف عليكمعبادْييا : "مثل قوله تعالى , أو مفتوحًة 
كقوله. والياِء ألفاً , ويجوُز َقلُْب الكسرِة فتحًة " . الذين أسرفوا على أنفسهم

" . على ما َفَّرطُْت في َجنِْب اللِهحسرتا يا"تعالى 

مفتوحًة فقط, َوَجَب اثباُت الياء .   ُمْعتََّل الِخِر( الياء ) إذا كان المضاُف إلى  •
 . محامَّي يا,  فتاَي يا: مثل , 

إذا كان المضاُف إليه اسَم فاعِل أو أََحدَ ُمبالغاته أو اسَم مفعوٍل وكاَن صحيَح•
. ُملِهمَي يا,  سائلْي يا: مثل . َوَجَب اثباُت الياِء ساكنًة أو مفتوحًة . الِخِر 

َجاَز فيه ما جاز في المنادى الصحيح الِخِر, أما إذا كان المضاُف إلى الياِء كلمة أب أو أم •
. أُّما ويا أبايا ,  أمَي ويا أبَييا ,  أمي ويا أبييا . أّمِ ويا أِبيا : فنقول . 

يا: مثل . كما يَجوُز َحذُف ياِء المتكلِّمِ والتعويُض عنها بتاِء التأنيث مكسورةً أو مفتوحًة •
. أُّمَت ويا أبََت ويا أُّمِت ويا أبِت

 يا: مثل . فالياء ثابتٌة ل غير . أما إذا كان المنادى مضافاً إلى ما أُضيَف إلى ياِء المتكلمِ •
. خالي ابَن
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المنادى المَرَّخم

 في نداءفاطُم يامثل ,  َحذُْف آِخِر المنادى للتخفيف: يُْقَصدُ بالتّرخيمِ •
( .حارث )  في نداء حاِر ياو( فاطمة ) 

:وما يجُوز ترخيُمُه من السماء نوعان •
 ياو,  َحمَز يا,  ِهَب يا,  فاطُم يا: مثل . الَعلَُم المختوُم بتاِء التأنيث : الول •

.وجارية , وحمزة , وهبة , فاطمة . في ترخيم .  جارَي
والزائد على ثلثِة حروٍف, غيُر المَركَِب : الَعلَُم الُمذَكَُّر والمؤنُث : الثاني •

.ومنصور , وسعاد , في ترخيم جعفر .   منصويا,  سعا يا,  َجْعُف يا: مثل 

:ويجوُز في نُطِْق السمِ المَرَّخمِ وجهان •
بعد الحذف على أصلها من, أن نُبقي على حركَِة الحرِف الخيِر : الول •

ويُسمي.  جعُفيا و,  فاطَم ياو,  حاِر يا: مثل . كسرة أو ضمة أو فتحة  
أي يَنْتَظُِر نُطَْق الحرف, النحويون هذا الستعمال لَُغَة من يَنْتَظُِر 

.ـ الضمة ـ  ليضع عليه علمة البناء , المحذوف الخيِر 
, حاُر يافنقول , أن نَُحِّرَك الحرَف الخير ـ بعد الحذِف ـ بالضمة : والثاني •

أي من ل ينتظر نُطَق. ويسمونها لُغة من ل يَنْتَظُِر .   َجْعُفيا,  فاطُم يا
.الحرِف المحذوِف من السمِ ليََضَع عليه علمة البناء ـ الضمة ـ 
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تراكيب الستغاثة في النداء

.  نداءُ من يُعين في دَْفِع البلِء والِشدَِة: الستغاثُة •
,فالقوياءُ ُمستغاٌث بهم .   للُّضعفاِء من الظَّلمِ لَلْقِوياِء يا: مثل –

لْمِ مستغاٌث منه , والُضعفاءُ مستغاٌث لهم 
وأداة. ومن الظَُّ

.الياء : الستغاثة 

ول يجوُز(  يا )إل , ول يُْستَْعَمُل للستغاثَة من أحرف النداِء  •
.أما المستغاُث له فيجوُز َحذُفُه . ول َحذُْف المستغاِث , َحذُْفها 

وتكون لم الجِّر الزائدةُ في المستغاِث به مفتوحًة.  لَلِّهيا: مثل –
.دائماً

:   وللمنادى المستغاُث به ثلثُة وجوٍه •
.لِلمظلومين  للِه يا: الَجُّر بلمٍ زائدٍة واجبِة الفتِح مثل •
. أغنياءا  يا: أن يُزادَ في آِخِرهُ ألُف توكيٍد للستغاثة مثل  •
. أغنياءُ يا: أن يُنادى نداءً عادياً •
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ملحظات- المنادى 

مبنياً في الصل فإنه يَظَُّل على حركِة بنائه, إذا كان المنادى المستَِحُّق البناء 1. 
َمنََع من ظهوِرها حَركَُة البناِء, َمبنٌي بَضَمٍة ُمَقدََرٍة : ويُقال فيه .  الصليِة

. الفاضلُة حذام يا.  الكراُم هؤلِء يا.  العالُم سيبويِه يا: مثل . الصليُة 

: عند نداء السم الذي فيه ألـ التعريف 2. 
وتبقيان مع التثنية والجمع, للمذكر وأيَّتُها للمؤنث ( أيُّها ) يؤتى َقبْلَُه بكلمة •

 أيَّتُهايا : "ومثل " .  ما َغَّرَك بربك الكريمالنساُنأيُّها ا ي: "مثل . بلفظ واحد 
 ” اتقوا ربَّكُمالناُس أيُّها يا: " ومثل " .   المطمئِنُةالنفُس

.  المرأةُهِذِهيا و,  الَرُجُل هذا يا: مثل . أو يُؤتى باسم الشارة َقبْلَُه •
.وقد تُْحذَُف ياءُ النداء ,  اللُهيا تقوُل ( الله ) إذا كان المنادى لفَظ الجللِة •

 فاطَريا اللَُّهَّم : مثل . ويُّعَّوُض عنها بميمٍ مشدَّدٍة مفتوحًة دللًة على التعظيمِ 
. السموات أَِغثْنا

"مثل قوله تعالى ,  دون غيرها( يا)إذا كان , يجوُز حذف حرف النداء بكثرٍة 3. 
 الرجُل و  أيُّها :ومثل "   أرني أَنْظُْر إليكَرِّب" ومثل "   أعرْض عن هذايوسُف
 .الفتاةُ 

من المنادى( يا)ويا أيتُها ول يجوز َحذُْف . يا يوسُف ويا رِّب ويا أيَّها : والتقدير •
! والمنادى البعيد , والستغاثة والمنادى المتَعَّجِب منه , في تركيب النُّدبة 
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أحرفه- المنادى 

يا، آ، آي،)و( أَخالد، أَيْ أَخي: )وتكونان لنداء القريب مثل( أيْ)و( أ: )أحرف النداء ثمانية1-•
واو لدي،)تكون للندبة خاصة مثل ( وا)وتكون لنداءِ البعيد لما فيها من مد الصوت، و( أَيا، هيا

(.وارأْسي
،(يا للَغنياِء لِلفقراءِ)فهي أُم الباب، ينادى بها القريب والبعيد، ويستغاث بها مثل (: يا)أما •

يا)ول ينادى لفظ الجللة إل بها خاصة مثل ( يا رأْسي: )ويندب بها عند أَمن اللبس تقول
(.خالدُ الحقني)وهي وحدها التي يجوز حذفها مع المنادى مثل (. أَللُه

مضافتين إلى علم، جاز فيه البناءُ على( ابن أَو ابنة)بـإذا وصف المنادى العلم المبني 2- •
وكذلك الحكم. والتباع أَكثر( يا خالد بن سعيد: )تقول( ابن وابنة)الضم، ونصبه إتباعاً لحركة 

يجوز مع البناء على الضم نصبه على أنه( يا سعدُ سعدَ العشيرة: )فيه إذا أُكد بمضاف مثل
.الثانية توكيد لفظي لها( سعد)هو المضاف وأن 

يا: )يتجرد منها حين النداِء فننادي العباس والحارث والنعمان بقولنا( ال)العَلم المحلى بـ3- •
(.عباُس ويا حارُث ويا نعمان

يا: )قبله مثل( أَيها أَو أَيتها)توصلنا إِلى ذلك بنداءِ اسم إِشارة أَو ( ال)فإِن أردنا نداءَ ما فيه •
فيكون المنادى( أَيُّها النساُن، يا أَيتها المرأَة، يا هذا الطالُب، يا هذه الطالبُة، يا هؤلِء الطلُب

بعدهما صفة للمنادى إن كان( ال)، ويكون المحلى بـ(أَيها أَو أَيتها)اسم الشارة أَو كلمة 
.مشتقاً أَو عطف بيان إن كان جامداً

خاصة وأَن أَلف الوصل فيها يجب( يا)فتفرد وحدها بأَنها تنادى بـ( الله)أَما لفظة الجللة •
:والتعويض عنها بميم مشددة في الخر( يا)، ويجوز حذف (يا ألله)قطعها عند النداِء فنقول 

(.اللهم)فنقول 
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الندبة- المنادى 

ول(. رأَساه وا، أَبتاه وا: )نداء متفَّجع عليه أو متوَّجع منه مثل•
تندب النكرات إِذا ل معنى لَن يتوجع الِنسان على مجهول،
ول المبهمات كأَسماِء الموصولت والشارات، إِل إذا كانت

، وإنما تندب(فتح دمشقاه من وا)جملة الصلة مشهورة مثل 
(.ولداه وا: )المعارف غير المبهمة مثل

مقامها( يا)ويجوز أن تقوم ( وا)والحرف الصلي في الندبة •
ويجوز في السم المندوب(. رأْساه يا)عند أَمن اللبس مثل 

:ثلثة أوجه
 كبداحرقة يا-  خالدا وا: أن يختم بأَلف زائدة1-–
 يا-  خالداهْ وا: أن يختم بألف زائدة وهاءُ السكت في الوقف2- –

. كبداهْحرقة
. كبديحرقَة وا – خالدُ وا: أن ينادى نداءً عاديا3ً- –
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تقسيم السم باعتبار العراب

السم

الجر
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مواضع جر السم

يجر السم إذا سبقه حرف
جر أو أضيف إليه اسم

سابق
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المجرور من السماء

السم

السم المجرور بحروف الجر
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مواضع جر السم – حروف الجر

الباء، من، إلى، عن، على، في، الكاف،: حروف الجر سبعة عشر حرفاً•
وقد .اللم، ُرّب، حتى، ُمذْ، منذ، واو القسم، تاء القسم، خل، عدا، حاشا

وإليك أهم معاني الحروف. مر ذكر الثلثة الخيرة في مبحث الستثناء
:الربعة عشر الباقية على ترتيب هجائها الحادية فصاعداً

 مجازياًأو ( بيدكأمسكت : )كان مثلاللصاق حقيقياً رأس معانيها : الباء•
والسببية، (بالملعقةأكلت : ) مثلالستعانة، ثم (بداركمررت : )مثل

،(بسحركذهبت : ) مثلوالتعدية، ( قوطعتبظلمك: ) مثلوالتعليل
 بلأي ) والبدل، (بدينار أو بالدفترخذ الكتاب : ) مثلوالعوض أو المقابلة

 بدمشقمررت ) مثل والظرفية، ( عافيةبمالهليت له : مثل( )مقابلة
،باللهأقسمت : ) مثلوالقسم، (بسلماذهب : ) مثلوالمصاحبة، (بالليل
(. لسافرنبالله

(تالله، ترَب الكعبة، تربِّي: )تختص التاء بثلث كلمات هي: تاء القسم •
فهي أضيق حروف الجر نطاقاً،

(. إلخوالله: )تدخل على مقسم به ظاهر مثل:  واو القسم•
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مواضع جر السم – حروف الجر

(على)بمعنى وتأتي قليلً (. كأسدصرخ : ) مثلالتشبيهومعناه : الكاف•
 كَماوَاذْكُُروهُ : } كقوله تعالىللتعليل، وتأتي ( أنتكماكن : ) قولهممثل

{.هَداكُْم
،(للفرس، السرج لي، الكتاب للهالحمد : ) مثلالختصاصومعناه : اللم•

عدت) وانتهاء الغاية، (للستجمامسافرت : ) مثلالتعليلومن معانيها 
،(للخراب وابنوا للموتلدوا ) مثل والصيرورة، (لجل، أخرت لداري

،لرؤيته من رمضان، صوموا لخمسةكانت الموقعة ) مثل والظرفية
أي بعد خمسة، وبعد رؤيته، ومضى في(: لوقته، كشفه لسبيلهمضى 

يا: )، والتعجب مثل(للغنياءيا ) مثل والستغاثةسبيله وكشفه في وقته، 
!(.للروعة

، وتأتي(عنها راغباً عن بيروتسرت ) مثل المجاوزة والبعدومعناها : عن•
،عنيأجب :  مثلوللبدلية{  قَلِيٍل لَيُْصبُِحَّن نادِِميَنعَّما} مثل بمعنى بعد

{. وَل َموْلُودٌ هُوَ جازٍ عَْن والِدِهِ َشيْئاًعَْن وَلَدِهِل يَْجزِي والِدٌ }
(في رمضان في دمشقأقمت ) مثل الظرفية حقيقةومعناه : في•

دخلت: ) مثلللتعليلوتأتي {.  َحياةٌفِي الِْقصاِصوَلَكُْم } مثل مجازيةو
(.. حبستهافي هّرةالنار امرأة 
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مواضع جر السم – حروف الجر

ابتداء الغاية إن كانحين تكونان حرفي جر تفيدان : مذ ومنذ - &  9 •
إن( في)وتكونان بمعنى (.  أياممنذ ثلثةلم أكلمه ) مثل الزمان ماضياً

ول تأتيان إل(.  هذامذ يوميما سمعت صوتك : ) مثلكان الزمان حاضراً
.بعد فعل ماٍض منفي، مفيدتين زمناً ماضياً أو حاضراً

 إلى المدرسةمن الدارسرت ) مثل ابتداء الغاية: ومعناها العام: من•
م منمنك) مثل التبعيض، ومن معانيها ( إلى الظهرمن الضحىوغبت 

 من مالما عندك ) ما قبلها مثل والبيان لجنس، (نجح، أنفقوا مما تحبون
 والتعليل، ( شيئاًمن الصدقل يغنيك الجدل ) مثل والبدلية، (فأحضره

(.ك خسرتمن تقصير)مثل 
،إلى الفجرسهرت : )انتهاء الغاية الزمنية أو المكانيةومعناها : إلى•

،( إبلإلى الذودالذود : )كقولهم( مع)وتأتي بمعنى (. إلى الربوةسرت 
(. من الحديثإلّيالقراءة أحب )وبمعنى عند مثل 

 374التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق
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،( من غير رامرب رمية)، فالول مثل التكثير أو التقليلومعناها : ُرّب•
والتمييز بالقرائن، ول تدخل إل على نكرة(  بربحرَّب غاش)والثاني مثل 

( صائبة، رَّب رجل غاشرَّب رمية)موصوفة معنى كما رأيت إذ الصل 
، وقد تدخل على معرفة لفظاً( فاضل لقيتهرب رجل: )أو لفظاً مثل

ومن ذلك دخولها على الضمير( . رَّب مؤذينا أكرمناه)نكرة معنى مثل 
ربّه فتى قصدني فحمدني، ربّه)المفرد المذكر المميز بما يفسره مثل 

(.فتبيْن، ربّه فتياناً، ربّه فتيات
أو( على الرفالكتاب : ) مثلالستعلء حقيقياًومعناها العام : على•

،(ي لهعلى نفعأكرمني )وتأتي للتعليل (.  فضلعلّيلك : )مجازياً مثل
وبمعنى مع{.  غَْفلَةٍ ِمْن أَهْلِهاعَلَى ِحيِنوَدََخَل الَْمدِينََة : }وبمعنى في

على أنيخسرت الصفقة : )وللستدراك مثل( هعلى كسلأحبه : )مثل
وهذه الستدراكية شبيهة بحرف الجر الزائد ل تحتاج إلى( غير يائس

.متعلق
حتى، سأمشي حتى الصباحسهرت : ) مثللنتهاء الغايةتأتي : حتى•

ومجرورها آخر جزء مما قبله أو متصل بآخر جزء، وتأتي للتعليل( الربوة
(.اجتهد حتى تفوز: )مرادفة اللم مثل
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مذ)، إل وتجر هذه الحرف الظاهر والمضمر من الَسماء•
فل تجر إل الَسماء (ومنذ وحتى والكاف وواو القسم وتاؤه

.الظاهرة
مشتركة بين الفعلية( خل وعدا وحاشا)وقد علمت أن •

أفعالً ماضيًة جامدة فينصب ما بعدها،والحرفية فتكون 
، فاعلم الن أَن خمسة منوتكون أحرف جر فيجر ما بعدها

الكاف،)أحرف الجر مشتركة بين السمية والحرفية وهي 
:وإليك البيان( عن، على، مذ، منذ

وخص ذلك بعضهم في (مثل)فتكون اسماً إذا رادفت  الكافأَما –
 وتتعين اسميتها إذا سبقت بحرف جر. الشعر، ول داعي للتخصيص

أَو إِذا أُسند( الذائب=  المنهّمِ كالبرديضحكن عن )مثل قول رؤُبة 
، أَو إذا عاد( عنهمكالعفووما قتَل الَحراَر : )إليها، مثل قول المتنبي

 الطَّيْرِكَهَيْئَةِأَنِّي أَْخلُقُ لَكُْم ِمَن الطِّيِن : }عليها ضمير كقوله تعالى
{.فَأَنُْفُخ فِيهِ فَيَكُوُن طَيْراً بِإِذِْن اللَّهِ
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: أحرف الجر المشتركة بين السمية والحرفية- تابع •
 وذلك حين،(جانب)فتكون اسماً إذا رادفت ( عن)وأما –

حين تكون( على)وبمعنى ( من أو على)تسبق بحرف جر 
خطبت)ومسبوقة بحرف جر كقولك ( فوق)مرادفة كلمة 

(.من على الفرس
فهما اسمان إذا أتى بعدهما اسم مرفوع( مذ ومنذ)وأما –

: مثلأو جملة فعلية ماضياً
(.ما قابلته مذ يومان، مذ كان في بيروت، مذ أبوه سافر)•
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الرئيسة

السابق

التعليق ومحل- مواضع جر السم 
المجرور

يعدون عمل حرف الجر في الجملة إيصال معنى الفعل أَو- أَ•
،ما في معناه إلى المجرور لقصور الفعل عن الوصول إليه

إلى( أَكل)وصل معنى الفعل ( بالملعقةأكلت الطعام )ففي قولك 
(الملعقة)مباشرة، ولذا نصبه، ووصل أَثر الفعل إلى ( الطعام)المفعول 

.بوساطة الباءِ
والتعليق ربط الجار والمجرور أو الظرف بأحد أربعة أشياء•

:على حسب المعنى
(.بأخيكمررت ) نفسه، مثل الفعل1- –
أنا ماٌّر( ) يسرنيبكمروري : ) وهو المصدر والمشتقات مثلشبه الفعل2- –

(.إلخ.. بجارك غداً، أنت حفٌّي بك
.لهأُِّف : أسماء الفعالما فيه معنى الفعل وهو 3- –
(علقم)فـ( على المبطلينكلم الحق علقٌم : ) كقولكما يؤول بشبه الفعل4- –

(مٌر، شديد)لَنه بمعنى ( على المبطلين)اسم جامد تعلق به الجار والمجرور 
.وهما مشتقان يشبهان الفعل
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القائمة  
الرئيسة

السابق

التعليق ومحل- مواضع جر السم 
المجرور

على من: )هذا ويجوز أن يحذف المتعلق إذا قام عليه في الكلم دليل كأن تجيب من سأَلك•
(.أَنا معتمد عليك: )فإن لم يقم عليه دليل وجب ذكره كقولك( على خليل: )بقولك( تعتمد؟

وجب حذفه، والمتعلق هنا محذوف يقدر( أَخوك في الدار: )فإذا كان المتعلق كونا عاماً مثل•
ول يجوز ذكره لنه مفهوم( موجود، كائن، مستقر، حاصل: )بإحدى الكلمات التية أو شبهها

.بالبداهة دون أن يذكر

:وأحرف الجر من حيث حاجتها إلى التعليق أصناف ثلثة•
(.الملعقةبأَكلت ) وهو ما توقف عليه المعنى واحتاج إلى متعلق مثل حرف جر أصلي–
وهو ما ل يتوقف عليه المعنى ول يحتاج إلى متعلق، وكل عمله: حرف جر زائد–

(ليس)فذاهب خبر ( ذاهببلست : )التوكيد، فإسقاطه ل ينقص من المعنى شيئاً مثل
.منع من ظهور الفتحة على آخرها اشتغاله بحركة حرف الجر الزائد

 رَّب)وهو ما توقف عليه المعنى ولم يحتج إلى متعلق مثل : حرف جر شبيه بالزائد–
فمعنى التكثير أو التقليل(  رجٍل مغمور خير من مشهوررَّبكتاٍب قرأَت فلم أَستفد، 

ولكنها مع مجرورها ل تحتاج إلى متعلق، فمجرورها في الجملة( ُرَّب)متوقف على ذكر 
.، وفي الجملة الثانية في محل رفع مبتدأ(قرأَ)الُولى في محل نصب مفعول به لـ
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السابق

التعليق ومحل المجرور- مواضع جر السم 

علمت أن المجرور بعد حرف جر زائد أَو شبيه- ب•
رفع أَو نصب علىبالزائد محله العرابي في الكلم 

.حسب الجملة والعوامل
لكن من النحاة من يقدر للمجرور بحرف أصلي محلً•

(خل، عدا، حاشا)فيجعل مجرور من العراب أيضاً، 
ومحل المجرور في: في محل نصب على الستثناء

 وفيرفعاً نائباً فاعل،( يقبض على المجرم)قولنا 
، وفيرفعاً خبر ل( ل حسب كحسن الخلق: )قولنا

نصباً على الظرفية( أَقرأُ في الدار في الليل)
نصباً( بكيت من الشفقة)، وفي المكانية والزمانية

. وهكذامفعولً لَجله

 380التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

زيادة الجار سماعاً وقياساً

الحرف التي تزاد قياساً باطراد اثنان، واثنان آخران يزادان على•
:قلة

يشترط لزيادتها شرطان، الَول تنكير مجرورها والثاني أن تسبق( من)1.
،(ما جاءَ من أَحٍد)، ويكون مجرورها إما فاعلً مثل (هل)بنفي أو نهي أو 
هل من معترض) ؟، وإما مبتدأ مثل(هل رأَيت من خلل)وإِما مفعولً مثل 

(.بينكم؟
لست بقارٍئ، وما أنا)تزاد اطراداً في الخبر المنفي مثل ( الباء)2.

{.َوكََفى بِاللَِّه َشِهيداً}مثل ( كفى)وتزاد سماعاً في فاعل (. بذاهب
كفى المعتدية إلى واحد مثل: وسمع زيادتها في مفعول الَفعال التية

، علم، جهل، سمع، أَحَّس،(كفى بالمرِء إِثماً أن يحدث بكل ما سمع)
علمت بالَمر، أنت جاهل به، سمع بالخبر،)أَلقى، مد، أَراد، مثل 

َوَمْن}، {َفلْيَْمدُدْ بَِسبٍَب إِلَى الَّسماِء}، (أَحسست باللم ألقيت بالورقة
ناهيك)وتزاد بعد ناهيك مثل { يُِردْ ِفيِه بِإِلْحاٍد بِظُلْمٍ نُِذْقُه ِمْن َعذاٍب أَلِيمٍ

:وبعد كيف( خرجت فإذا بفريد أمامي)، وبعد إِذا الفجائية (بعمر حاكماً
.بحسبك دينار(: حسب)وتزاد قبل (. كيف بكم إذا طولبتم بالدليل)

تسمى اللم المزيدة قياساً بلم التقوية، وتقع بين المشتق( اللم)3.
َوما}ومعموله تقوية له إذ أن المشتق أضعف من الفعل فيالعمل مثل 

وتزاد على المفعول به إذا تقدم على فعله مثل{. َربَُّك بِظَلّمٍ لِلَْعبِيٍد
يرهبون ربَّهم، فلما تقدم المفعول: المعنى{ لِلَِّذيَن ُهْم لَِربِِّهْم يَْرَهبُوَن}

أَما إذا تأَخر المفعول فل تزاد إل في. ضعف أثر الفعل فقوي باللم
.ضرورة قبيحة

:منهم من ذكر زيادتها سماعاً في خبر ليس كقوله تعالى( الكاف)4.
 {.لَيَْس كَِمثْلِِه َشْيءٌ}
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حذف الجار قياساً وسماعاً

:يقاس حذف الجار في المواضع التية
عجبت أَْن: )إذا أُمن اللبس مثل( أَّن، أَْن، كي)قبل حرف مصدري •

(:شهدت أَنك صادق)، ..(من أَن)الَصل (: غضب أخوك مع حلمه
حضرت لكي)الصل (: حضرت كي أَستفيد)، (بأَنك صادق)الَصل 
والمصدر المؤول من الحرف المصدري وما بعده في محل(. أَستفيد

.إلخ.. عجبت من غضب أَخيك، شهدت بصدقك: جر إذا ذكر الجار
.وفي محل نصب بنزع الخافض إذا حذف الجار

والله( = اللِه لقد صدقت)يجوز حذف واو القسم قبل لفظ الجللة •
بكم ديناٍر: )الستفهامية التي بعد حرف جر مثل( كم)قبل مميز •

(.بكم من دينار)يجعلون الصل ( ؟بعت الكتاب
إذا تقدم كلم مشتمل على حرف جر مثل المحذوف كسؤالك من•

كقولك: أَو بعد إِن الشرطية( ؟أَسليمٍ السمان: )أَخبرك بثقته بسليم
(.إِن بنجار وإن بحداد: )الَصل( ابدأْ بمن شئت إن نجاٍر وإن حداٍد)

هلَّ)فتقول ( عَّولت على كلم جاري)يقول لك قائل (: هلَّ)أو بعد 
، أَو قبل جملة مماثلة(هلَّ عولت على كلم خبير)أي ( كلمِ خبير

.لجملة فيها مثل الحرف المحذوف 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

حذف الجار قياساً وسماعاً

أَما حذفه سماعاً فقبل أَفعال كثر تعديتها بحرف الجر، وسمعت محذوفة الحرف•
تقول( كفر، أَمر، شكر، استغفر، اختار)ومنصوبة المجرور على نزع الخافض مثل 

كفر النعمَة وكفر بها، شكرت المنعم، وشكرت للمنعم، أَمرتك خيراً وأَمرتك)
بخير، استغفرت الله ذنبي واستغفرته من ذنبي، اختار خالدٌ إخوانه خمسًة واختار

(.من إخوانه خمسة

، فيبقى عملها كقول امرِئ(قليلً)بعد الواو أَو الفاءِ أَو بعد بل ( ُرَّب)تحذف 2.
:القيس

وليٍل كموج البحر أَرخى سدوله  علَّي بأَنواع الهموم ليبتلي•

:ملحظتان•
بين الجار والمجرور فل تكف الول عن جر الثاني، والَحرف التي زيدت( ما)قد تزاد –

ِمّما َخطِيئاتِهِْم}مثل ( من)، و{فَبِما َرْحَمةٍ ِمَن اللَّهِ لِنَْت لَهُْم: }بعدها هي الباء مثل( ما)
{.عَّما قَلِيٍل لَيُْصبُِحَّن نادِِميَن}مثل ( عن)، و{أُغْرِقُوا

فتكفهما عن العمل وتزيل اختصاصهما بالَسماء،( ما)فتزداد بعدهما ( ُرَّب والكاف)أما –
على الَفعال الماضية أو المتحققة الوقوع كأَنها وقعت فعلً مثل( رب)وأغلب ما تدخل 

.اجلس كما يحلو لك{ ُربَما يَوَدُّ الَّذِيَن كَفَُروا لَوْ كانُوا ُمْسلِِميَن}، (ربما نفع الصدق)
(.ُربَّما رجٍل صادِق ظُن كاذباً: )وقَّل أَن يجر السم بعدهما كقولك
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المجرور من السماء

السم

الجر بالضافة
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الرئيسة

السابق

الجر بالضافة

الِضافة نسبة بين اسمين ليتعرف أولهما بالثاني- أ•
،إن كان الثاني معرفة، أو يتخصص به إن كان نكرة

نكرة( كتاب)فـ( حبر وقلم سعيد كتابأَحضْر : )مثل
(قلم)تعرفت حين أُضيفت إلى سعيد المعرفة، و

.النكرة أيضاً( حبر)نكرة تخصصت بإضافتها إلى 
ويحذف من السم المراد إضافته التنوين إن كان•

مفرداً، وما قام مقامه إن كان مثنى أو جمع مذكر
 الدار مهندساحضر : )سالماً وهو النون، تقول

(.هابناؤوو
معنوية ولفظية: والضافة نوعان•
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السابق

الجر بالضافة

:الضافة المعنوية أو المحضة
 التعريف أوأو التخصيصالمضاف إليه من المضافهي التي يكتسب فيها •

كما تقدم وهذا هو الغرض الحقيقي من الضافة، وتكون الضافة المعنوية
:على معنى أحد أحرف الجر الثلثة

 خالد رأي)، (داٌر لي=  يدار)اللم المفيدة للملك أو الختصاص، كقولك 1- –
.وهذا أكثر ما يقع في الضافات( رأَيٌ لخالد= 

هذه: )البيانية، وذلك حين يكون المضاف إليه جنساً للمضاف كقولك( من2- )–
وضابطها أن يصح الخبار بالمضاف(. هذه عصاً من خيزران=  خيزراٍن عصا

(.هذه العصا خيزراٌن)إليه عن المضاف فتقول مثلً 
الظرفية، وذلك حين يكون المضاف إليه ظرفاً في المعنى للمضاف( في3- )–

سهٌر في الليل وحراسٌة في=  الحقول حراسة والليل سهرأَتعبني : )مثل
(.الحقول

.هذا ومتى أُطلقت الضافة أُريد بها الضافة المعنوية هذه•
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الجر بالضافة

:الضافة اللفظية
هذه إضافة ليست على معنى حرف من حروف الجر، وإنما هي نوع من•

اسم فاعل أَو مبالغته)التخفيف اللفظي فحسب، وتكون بإضافة مشتق 
:إلى معموله مثل( أو اسم مفعول أو صفة مشبهة

، صاحبالرأْس معصوُبمَّر بي رجٌل -  العسِل شَّراُب والفقيرِ مكرُمحضر –
.الخلق حسَنامرأً 

معصوٌب الرأُس منه،- مكرٌم الفقير، وشراٌب عسلً : )وأَصل هذه الِضافات–
.وبالضافة يحذف التنوين وما يقوم مقامه فيخف اللفظ( حسناً خلُقه

، جائز(ال)واعلم أَن ما منع في الضافة المعنوية وهو تحلي المضاف بـ•
هنا في الضافة اللفظية بشرط أن يكون المضاف إليه محلًّى بها أو

مضافاً إلى محلَّى بها أو ضميراً يعود على محلًّى بها، أو يكون المضاف
:مثنى، أو جمع مذكر سالماً، مثل

هذا أخوك الحسُن الخلق الكريُم أَصِل الَب، الفضل أَنت الجامعُ أَطرافهِ،–
.مررت بالمكرمْي خالدٍ وبالزائري أبيك
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أحكام- الجر بالضافة 

كثيراً ما يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه في الجملة عند1.
قرر المجلس البيع، استفِت)ظهور المعنى وعدم اللتباس، كقولك 

(.قرر أَهل المجلس، استفت سكان حيك: )، والَصل(حيَّك
وكذلك قد يحذفون المضاف من جملة إذا سبق له ذكر في جملة مماثلة2.

،(ول كلُّسوداءَ)والَصل ( ما كُّل بيضاءَ شحمة، ول سوداءَ تمرة: )كقولهم
ول رأَي)والَصل ( ليس التسليم رأْي الموافقين ول المخالفين: )وكقولك

(.المخالفين
قد يكون في الكلم إضافتان المضاف إليه فيهما واحد، فيحذفونه من3.

حضر مدير)الضافة الُولى اكتفاءً بوجوده في الثانية، فهذه الجملة 
حضر مدير ومعلمو: )يختصرونها على الشكل التي( المدرسة ومعلموها

.والفصيح الَول وإنما يضطر إلى الثاني الشاعر أحياناً(. المدرسةِ
قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأْنيث فيعامل معاملة4.

(.محبُة الوالد نفعك، وحب الديار منعتْك المغامرة: )المضاف إليه، مثل

(الديار)مذكر لفظاً عومل معاملة المؤنث لن المضاف إليه ( حب)و
.مؤنثة
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أحكام- الجر بالضافة 

هذا وشرط اكتساب المضاف من المضاف إليه التذكير أو•
التأْنيث أَن يبقى الكلم صحيحاً إذا قام المضاف إليه مقام

وفي الثاني( الوالد نفعك: )المضاف، تقول في المثال الَول
(.الديار منعتْك المغامرة)

فإذا لم يصح المعنى على ذلك لم يكتسب المضاف من•
ل( صحيفة خالد مزقت)المضاف إليه تذكيراً ول تأنيثاً، فقولك 

خالد: )يصح فيه إقامة المضاف إليه مقام المضاف فل تقول
(.صحيفة خالد مزق)لفساد المعنى، وإذن ل نقول ( مزق

،(كل)والَوْلى مراعاة لفظ المضاف دائماً إل في كلمة •
فالَصح تأْنيث العائد عليها إذا كان المضاف إليه مؤنثاً مع أَن

{.كُُّل نَْفٍس بِما كََسبَْت َرهِينٌة}لفظها مذكر، مثل 

 389التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

أحكام- الجر بالضافة 

(:كل وكلتا وكل: )من الَسماء الملزمة للِضافة: ملحظة•
خذ الكتابين)فأَما كل وكلتا فإن أُضيفتا إلى ضمير أُعربتا إعراب المثنى •

، وإن أُضيفتا إلى اسم ظاهر أُعربتا(ماهكلتيما واقرأْ مقدمتيهما هكليْ
إعراب السم المقصور فقدرت عليهما جميع حركات العراب؛ ول يضافان

،( سافرالرجلين كل)حينئذ إل إلى معرفة دالة على اثنين إما نصاً مثل 
وإما بالشتراك كضمير المتكلم مع غيره فهو( البلدين كلمررت ب)

(. موافقناكل: )مشترك بين المثنى والجمع
واعلم أن الَفصح إعادة الضمير عليهما أَو وصفهما أو الِخبار عنهما•

بالمفرد مراعاة للفظهما كما رأَيت في الَمثلة المتقدمة، ودون ذلك
(.كلنا موافقان)مراعاة معناهما فنقول 

فالَفصح إذا أُضيفت إلى معرفة مراعاة لفظها مثل قوله( كل)وأما •
وإذا أُضيفت إلى نكرة أو نونْت{. ْ آتِيهِ يَوَْم الِْقياَمةِ فَْرداًهُمُكُلّوَ: }تعالى

 بِماِحْزٍب كُُّل: }بعد حذف المضاف إليه فالَفصح مراعاة معناها مثل
 {. إِلَيْنا راِجعُوَنكٌُّل{. }لَدَيْهِْم فَرُِحوَن
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إذا تبعت الكلمة ما قبلها في العراب لعلقة معنوية بينهما•
.سميت تابعاً فتُرفَع أَو تنصب أَو تجر أَو تجزم تبعاً لمتبوعها

التوابعالتوابع

النعتالنعت

البدلالبدل العطف العطف 

عطف البيانعطف البيان

التوكيدالتوكيد
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تابع يؤتى به تثبيتاً لمتبوعه ولرفع احتمال السهو أَو المجاز•
في الكلم، ويكون بتكرار اللفظ نفسه سواءٌ أَكان اسماً أَم

.الَميرزارني الَمير : ، مثلفعلً أم حرفاً أم شبه جملة أم جملة
 كتب أَخوك رسالته، لقد بقلمك قبلت، بقلمك نعم الحاّج، نعْم سافرسافر

. لقد تم الصلحتم الصلح
وهذا التوكيد أَحد أَساليب العربية في تقوية الكلم وأَثره في نفس السامع•

توكيد لفظي يكون بتكرار اللفظ كالَمثلة السابقة أَو: وهو هنا قسمان
(. أَخوك غادَرذهب: )بذكر مرادفه بعده مثل

أما التوكيد المعنوي فيكون بسبعة أَسماء يضاف كل منهما إلى ضمير•
قابلت الحاكَم: مثل( نفس، عين، جميع، عامة، كل، كل، كلتا)المؤكَّد وهي 

هم، خاطبت زواريجميعَه، وزرت أَصحابي عيِنه، وقرأَت خط الُستاذ نفَس
هما، وسمعت الخطبتينكله، قبل الخصمان  كلَّ، أَخذوا حقهمعامًة
.هماكلتي
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كل، جميع،)الغرض من التوكيد بأَلفاظ الشمول •
دفع توهم السامع احتمال تخلف بعض( عامة

، كما أن الغرض من التوكيد بالنفس والعين ألالمذكورين
يتوهم السامع احتمال مجيءِ نائب الحاكم مثلً أو كاتبه،

:وإليك بعض الملحظات
أَما النكرة فل يفيد. التوكيد خاص بالمعارف كالَمثلة المتقدمة1.

:توكيدها إل إذا كانت محدَّدة وكان التوكيد من ألفاظ الشمول مثل
.غبت شهراً كله

ل يؤكد ضمير الرفع المستتر ول المتصل بالنفس والعين إل بعد2.
أَخوك سافر هو نفُسه، قبلتم أنتم: توكيدهما بضمير رفع منفصل

.أَعينُكُم

أَما ضمير النصب وضمير الجر فيجوز توكيدهما وإن لم•
أَكرمتك عينََك أَو أَكرمتك أَنت عينَك،: يؤكدا بضمير منفصل

.ومررت به نفِسه أَو مررت به هو نفِسه
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يؤكد بضمير الرفع المنفصل جميع الضمائر سواءٌ أَكانت ضمائر رفع أَم•
ك،عينَك، أَسمعتك أَنت نفُسسافرت أَنت : ضمائر نصب أم ضمائر جر

الضمير المؤكِّد في موضع رفع أو نصب أَوه، ويكون نفِسومررت به هو 
.جر تبعاً للضمير المؤكَّد

:مطابقاً للمؤكَّد فنقول( أَجمع)يقوَّى التوكيد بتوكيد آخر وهو لفظ 3- •
تلوت الخطاَب كلَّه أَجمعَ، ونقلت الصحيفَة كلَّها جمعاءَ، وهنأْت الفائزين

.كلَّهم أَجمعين والفائزات كلَّهن ُجمعَ
.فقط( كلهما وكلتاها)أَما في التثنية فيكتفى بـ•
:فنقول( كل)ومؤنثها وجمعها مباشرة بدون ( أَجمع)ويمكن أَن يؤكد بـ•

.أَعجبتني الُخطب ُجَمعُ والخطباءُ أَجمعون
(حضر المدعوان أَنفُسهما: )يستحسنون في المثنى جمع التوكيد مثل4- •

(حضر المدعوان نفساهما: )وذلك لئل تتوالى تثنيتان في كلمة واحدة
إِْن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فََقدْ َصغَْت: }والعرب تستثقل ذلك، وفي القرآن الكريم

(.قلباكما)والمعنى { قُلُوبُكُما
قابلني: حين يؤكد بهما فيقال( نفس وعين)قد تزاد الباءُ في كلمتي 5- •

فتجران لفظاً وتكونان في محل رفع. الَميُر نفُسه، وقابلني الَمير بنفسه
.أَو نصب تبعاً للمؤكَّد
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تابع يذكر بعد معرفٍة لتوضيحها، أَو بعد نكرة•
، مررت بنجارٍالشاعُرحضر خالدٌ :  مثللتخصيصها

.ماهرٍ
.بالنعت يحصل التمييز بين المشتركين في السم•
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إذا تعلق النعت بمتبوعه مباشرة، وحينئذ: النعت الحقيقي•
يطابقه في العراب، وفي التذكير والتأْنيث، وفي التعريف

رأَيت الرفيقين: مثل. والتنكير، وفي الفراد والتثنية والجمع
 ترافقهامجتهدة، وتلك طالبة ناجحون وهؤلءِ رفقاءُ الناجحين
.ماهرات، وأولئك خياطات ذكيتانجارتان 

:إِذا تعلق النعت بما يرتبط بالمنعوت مثل: النعت السببي•
، لَن الحسن ليس صفة للمتبوع وهو( أخلقُهحسنٌةهذا رجٌل )

وهو يتبع ما. الرجل، وإنما صفة لما يرتبُط به وهو الخلق
أما في. قبله في العراب وفي التعريف والتنكير فقط

التذكير والتأْنيث فيراعي ما بعده، ويبقى مفرداً دائماً، مثل
 قصائدُهم،رنانةٍ معاملتُه، وبشعراءَ حسنةٍمررت بنجارٍ 

. بيانُهماحسٍنوبمعلمتين 
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نلحظ أن في النعت الحقيقي ضميراً مستتراً يعود•
على المنعوت، أما النعت السببي فلبدَّ من ضمير

ظاهر في معموله يعود على المنعوت فالضمير في
(.شعراء)مثلً يعود على المنعوت وهو ( قصائدهم)

:ويجوز أن ينعت جمع غير العاقل بمفرد مؤنث مثل•
ليس( معدوداتأَو أَيامٍ ) معدودةٍزارني بعد أيام 

(.شاهقاتأَو جبال ) شاهقةحول دمشق جبال 
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:يكون النعت اسماً أَو جملة أَو شبه جملة•
فأما السم فيجب أن يكون مشتقاً كاسم الفاعل واسم المفعول- أ•

.والصفة المشبهة واسم التفضيل
فإن كان اسماً جامداً فلبد أن يكون مؤولً بمشتق، وحينئذ يكون أَحد•

.عشرةِ أشياءَ
،عادُلهذا رجُل : قد يوصف بالمصدر عند إرادة المبالغة فنقول: المصدر1-–

لننا ندعي أن العدل( هذا الرجل عادل)، وهو أبلغ من قولنا (ثقُةوأنت شاهد 
ويلزم المصدر حالة واحدة في التذكير والتأنيث. المطلق هو هذا الرجل

 ونساءٌعدٌل ورجال عدٌل، ورجلن عدٌلرجٌل )والفراد والتثنية والجمع فنقول 
(.عدٌل

 في محل نصب صفة( هؤلءِ)، فـهؤلءِسل أَصدقاءَك : اسم الشارة مثل2- –
(.سْل أَصدقاءَك المشاَر إِليهم)لَنها بمعنى ( أَصدقاءَك)لـ

 تثق بأَمانتهم،الذينصاحِب الرفاق (: ال)السم الموصول المحلى ب3- –
الرفاق الموثوقَ: ، التأْويل(الرفاق) لـمبني في محل نصب صفة( الذين)فـ

.بأَمانتهم
 ذواِت فضٍل ونساءٍ ذويمررت برجاٍل : بمعنى صاحب، وصاحبة: ذو، وذات4- –

. حشمةذات مروءَة وتلك فتاة ذووقار، وهذا رجٌل 
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تابع  فإن كان اسماً جامداً فلبد أن يكون مؤولً بمشتق، وحينئذ يكون أَحد عشرةِ•
:أشياءَ

.ثلثون وعندي كتٌب أربعاًقرأْت صحفاً : العداد مثل5- –
.صحفاً معدودة أَربعاَ وكتٌب معدودةٌ ثلثين: التأْويل

صفة( ثعالب. )أسدٌ ليس فيهم رجٌل ثعالِببُلينا بسياسيين : ما دل على تشبيه مثل6- –
:صفة لرجل لَنه مؤول بمشتق( أَسدٌ)، و(مشبهين ثعالبة)لَنَّها مؤولة بـ( سياسيين)لـ
.بسياسيين ماكرين، ورجٌل شجاع: وكأَننا قلنا(. مشبُه أَسداً)

وذلك لن السم. حمصياً يبايع زميلً بيروتٌّيهذا تاجٌر : السم المنسوب مثل7- –
زميلً منسوباً إلى)، و(تاجر منسوب إلى بيروت: )المنسوب مؤول بمشتق، كأَننا قلنا

(.حمص
بطٌل كامٌل في=  البطل كُّلأخوك بطٌل : التي يراد بها الكمال مثل( كل)كلمة 8- –

.البطولة
شهم كامل في=  شهم أَيُّأَنت شهم : التي يراد بها الكمال مثل( أيّ)كلمة 9- –

.الشهامة
هنا نكرة( ما)، فماتسَّل بقراءَة كتاٍب : الدالة على التنكير والِبهام مثل( ما)كلمة 10- –

 جدع قصيٌرمالَمرٍ )وقد يراد بها مع التنكير التهويل كالمثل (. غير محدد)بمعنى مطلق 
.وهي في كل ذلك مؤولة بمشتق صفة لما قبلها. لَمرٍ عظيمٍ هام: أيْ( أَنَفه
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رأَيت رجلً: )وأما الجملة فتوصف بها النكرات وما في معناها مثل- ب•
ولبدَّ في الجملة الواقعة نعتاً(. يلعبون وإلى جانبه أطفاٌل ضحكتُه عالية

أَن تكون خبرية ذات ضمير يربطها بالمنعوت كما رأَيت، سواءٌ في ذلك
.الجملة الفعلية والجملة السمية

الجنسية لَنه ل يدل على( ال)المعَّرف ب: يراد بما في معنى النكرات•
فجملة( يكتُم علَمهل ينفع العالُم : )معين، فلفظه معرفة ومعناه نكرة مثل

مراعاة لمعناها النكرة، وحالً( العالم)يصح إعرابها نعتاً لـ( يكتم علمه)
.مراعاة للفظها المعرفة

:وأما شبه الجملة فكل ظرف أو جار ومجرور ينعت بهما النكرات مثل- جـ•
شبه( على فرسه)فـ(  اللوحوراءَ، وتلك منضدةٌ على فرسههذا فارٌس )

محذوف صفة( بكائن)أَو متعلقة ( لفارس)جملة في محل رفع صفة 
أو ظرف( منضدة)ظرف في محل رفع صفة لـ( وراءَ)لفارس، وكذلك 

.محذوف صفة لمنضدة( كائن)متعلق بـ
هذا وإذا وصف المنعوت باسم وجملة وشبه جملة فالغالب تأْخير الجملة•

يخفي، قامتُه طويلة، على فرس كريٌمزارني رجٌل : عن غيرها مثل
.ملمحه
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قد يحمُل اليجاُز العربَّي على أَن يؤدي بجملة واحدة: النعت المقطوع•
ويرفعه على أَنه خبر لمبتدأمعنى جملتين، فيقطع النعت عن جملته 

،أَو ينصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً محذوف وجوباً،
إِذا أَراد منها إِخبارك بمروره بخالد وبأَنه( مررت بخالدٍ الشجاِع)فالجملة 

ففي الرفع تكون( مررت بخالدٍ الشجاعَُ)يمدح شجاعته، قطع النعت فقال 
وأَكثر ما( أَمدح الشجاعَ)وفي النصب تكون ( هو الشجاعُ)الجملة الثانية 

أُعجبت بأَخيك: يكون القطع في مقام المدح أَو الذم أَو الترحم مثل
.لتُعَْن بسليمٍ المنكوَُب- أَعرضت عن فؤاد الخائَُن - الخطيَُب 

على حسب( أَمدح، أَذم، أَرحم، أَعني: )والَفعال المقدرة في حالة النصب•
.المقام

ول يلجأُ إلى القطع إن كان المنعوت ل يعرف إل بذكر الصفات كلها•
حتى ل يلتبس بخليل آخر ليس( مررت بخليل الحدادِ النجارِ البناءِ)كقولك 

.له كل هذه الصفات معاً
ومتى تكررت النعوت فإن كانت لَحد الغراض المتقدمة حسن إِتباعها•

.كلها أَو قطعها كلها، وإِن لم تكن لشيءٍ من ذلك فالِتباع أَحسن
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قد تحذف الصفة لفظاً إِن كانت معلومة بالقرينة: ملحظة•
فريدٌ رياضي)، (رجٌل عظيم: )تريد!( أَخوك هذا رجٌل: )كقولك

رب رمية من غير)، (ذو ساعدٍ قوٍيّ مفتول: )تريد( ذو ساعدٍ
.رَّب رميةٍ صائبةٍ: يعني( رام

وأكثر من ذلك حذف الموصوف إذا كان معلوماً وقيام الصفة•
ومررت(. أَي رجلن شاعران)هذان شاعران : مقامه مثل

(. أَي برجلين مجتهدين)بمجتهدين في عملهما، 
وشرط ذلك صحة حلول الصفة محل الموصوف، فإِذا كانت•

الصفة جملة أَو شبه جملة لم يصح ذلك لَن حرف الجر
مثلً ل يتسلط عليهما؛ إِل إذا كان المنعوت فاعلً أو( الباءِ)

(من)مفعولً أو مبتدأ أَو مجروراً أو كان بعض اسمٍ مجرورٍ ب
نحن فريقان منا ظعَن ومنا: )، ومثلوا لذلك بقولهم(في)أَو 

.أَي منا فريق ظعَن ومنا فريق أَقام( أَقام
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 التابعأَن يتوسط بين ( عطف النسق)يقال له •
 أَحد أَحرف العطف فيسري إِلى التابعالمتبوعو

:، مثلإِعراب المتبوع رفعاً أَو نصباً أَو جراً أَو جزماً
ول ل يقرأُ، جارنا الَطفاُل ثم الطالباُتف الطلُبقرأَ 

.ِالنجارف الحدادِ، مررت بتكتَبو تقرأَ، أَودُّ أَن يكتُب
ستة منها تفيد المشاركة بين: أحرف العطف تسعة•

المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والعراب معاً
(.أَم)و( أَو)و( حتى)و( ثم)و( الفاءُ)و( الواو)وهي 

والثلثة الباقية تعطي المعطوف حركة المعطوف
(ل)و( بل)عليه دون المشاركة في الحكم، وهي 

 (.لكن)و
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 فيتفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه: الواو1- •
، ول تدل على(سليموسافر أَحمد )الحكم والعراب، مثل 

ترتيب بينهما ول تعقيب، إِذ يمكن أَن يكون أَحمد سافر قبل،
.أَو سليم سافر قبل، كما يمكن أَن يكونا سافرا معاً

ول يجوز أَن يعطف بغير الواو بعدما ل يكون إل من متعدد كأَفعال–
(.اختصم بكٌر وزيدٌ، جلست بين أَخي وأَبي: )المشاركة

، فقولناتفيد الترتيب مع التعقيبكالواو تماماً إِل أَنها : الفاء2- •
نٌّص على أَن المسافر الَول أَحمد،( سليُمفسافر أَحمدُ )

.وسليم سافر عقبه بل مهلة بينهما
:وكثيراً ما تتضمن مع الترتيب معنى السببية في عطف الجمل مثل–

(.اجتهدت فنجحت)

 ثمسافر أَحمد )، فالجملة تفيد الترتيب مع التراخي: ثم3- •
.تدل على أَن سليماً سافر بعد أَحمد بمهلة متراخية( سليم
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غادر المحتفلون الساحَة:  مثلتفيد الغاية :حتى4- •
 حلمائهم، أَكلتحتى الصبياُن، نِفد صبر الناس حتى

:وللعطف بها شروط ثلثة.  رأَْسهاحتىالسمكة 
.أن يكون المعطوف اسماً ظاهراً غير ضمير1- –
.أَن يكون جزءاً من المعطوف عليه أَو كالجزءِ منه2- –
.أَن يكون غاية لما قبله في الرفعة أَو الضعة3- –
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 الرياضة،أويحسن أن تشغل نفسك بالقراءة :  مثللَحد الشيئين: أو5- •
 أَوسافْر :  الباحةأَوفإن تقدمهما طلب كانت للتخيير .  خوخاًأَواشتر تفاحاً 

والفرق بينهما أَن التخيير يكون فيما ل.  الصلحاءَأَوأَقْم، جالس العلماءَ 
وإن تقدمها خبر. يجمع بينهما، والباحة تكون فيما يمكن الجمع بينهما

:كانت لَحد المعاني التية
.هم ستة أَو سبعة:  مثلللشك–
المتكلم يعرف أَن المخاطب مخطئٌلكنه أورد)أَنا وأَنت مخطٌئ :  مثلللِبهام–

.ذلك في صيغة مبهمة تلطيفاً وتأَدباً
(.بمعنى بل)استدِع لي خالداً، أَو اجلس فل يعنيني أَمره :  مثلللِضراب–
.الكلمة اسم أَو فعل أو حرف:  مثلللتقسيم–
:قالت اليهود: المعنى{ وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصاَرى تَهْتَدُوا: } مثلللتفصيل–

.كونوا نصارى تهتدوا: كونوا هوداً تهتدوا، وقالت النصارى
.بجمع ذلك كله( لَحد الشيئين)وقولنا –
جالس إِما العلماءَ وإِما الصلحاءَ، هم: فتقول مثلً( أَو)معنى ( إما)تؤدي : تنبيه–

.وليست حرف عطف. إِما ستة وإِما سبعة
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:متصلة أَو منقطعة( أم)6- •
 لم تكنأَم أَخوك؟ سواءٌ علينا أَوعظت أَمأَأَنت الناجح : فالمتصلة مثل–

ويسبقها همزة استفهام أَو همزة تسوية كما رأَيت،. من الواعظين
ويشترك ما قبلها وما بعدها في الحكم وفي حركة العراب ول

.يستغنى بأَحدهما عن الخر
فتقطع الكلم الَول لتستأْنف( بل) مثل الِضرابوالمنقطعة معناها –

بل أَنت=  أَنت معتزل أَمهل زرَت أَصدقاءَك الناجحين : )كلماً جديداً
(.معتزل

فإِذا كان ما بعدها مستنكراً أَضافت إلى معنى الِضراب معنى–
 َخلَُقوا الَّسماواِت وَالَْرَض بَْل لأَْم: }الستفهام الِنكاري مثل

!بل أَهم خلقوا السموات والَرض؟: يعني{يُوقِنُوَن
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وشرط. للِضراب عما تقدمها والهتمام بما بعدها: بل7- •
ما سافر: العطف بها أن يكون المعطوف مفرداً ل جملة مثل

. خادُمهمبلجيرانك 
فإِن وقعت بعد نفي أو نهي أَفادت تثبيت النفي أَو النهي لما قبلها،–

ففي الجملة السابقة نفينا سفر الجيران وأثبتنا: وثبوَت ضده لما بعدها
فكان معناها الستدراك بمنزلة( خادمهم)وهو ( بل)السفر لما بعد 

وإن وقعت بعد جملة خبرية أَو أَمرية أفادت سلب الحكم عما(. لكن)
، فقد أَلغينا أَمرنا(ليشهدْ سليٌم بل معاذٌ: )قبلها وإثباته لما بعدها مثل

.لسليم وجعلناه لمعاذ
جملة أصبحت حرف ابتداء ولم تعد حرف عطف،( بل)فإذا أتى بعد –

أَْم}فإن أريد إبطال الحكم الذي قبلها كانت للضراب البطالي مثل 
، وإن لم يرد إبطاله كانت للضراب{يَُقولُوَن بِهِ ِجنٌَّة بَْل جاءَهُْم بِالَْحِقّ

أَأُنْزَِل عَلَيْهِ الذِّكُْر ِمْن بَيْنِنا بَْل هُْم فِي َشٍّك ِمْن ذِكْرِي: }النتقالي مثل
{.بَْل لَّما يَذُوقُوا عَذاِب
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، وشرط العطف بها أَن تسبق بنفي أَو نهي، وأَلللستدراك: لكْن8- •
لم يسافر الطلُب: )تقترن بالواو، وأَن يكون المعطوف غير جملة، مثل

(. محسٌنلكْن وكيلُهم، ل يقرأََّن ضعيٌف لكْن

(.بل)شأْن 

ما قصر لكن مرض، وكأن: حرف ابتداء كأن يأتي بعدها جملة ل مفرد مثل
،(أي ولكن أخوك لم يوافق)وافق الطلُب ولكن أخوك : تقترن بالواو مثل

.سافروا لكِن الرئيس أقام: وكأَْن ل يكون قبلها نفي أو نهي مثل
( كتبََكل سليٌم، أَحضروثائَقك لنجح محمودٌ )، مثل للنفي والعطف: ل9- •

وتفيد إثبات الحكم لما.وشرط العطف بها أَن يتقدمها خبر مثبت أَو أَمر
.قبلها ونفيه عما بعدها

يجوز عطف الضمير على السم الظاهر والعكس، غير أنه ل: ملحظة•
يحسن العطف على ضمير الرفع المتصل أو المستتر إل بعد توكيدهما

اذهب: )اذهْب أَنت ورفيُقك، ذهبت أَنا ورفيقي، أَما: بضمير منفصل مثل
فإِن فصل بين المعطوف. فغير حسن( ورفيُقك وذهبُت ورفيقي

.حُسن( ما ذهبُت ول خالدٌ)والمعطوف عليه فاصٌل ما مثل 
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 تابع مقصود بالحكم يمَّهد له بذكر المتبوع قبله•
:، وأَنواعه أَربعةخالدضيُفك اليوم جاُرك : مثل

. كالمثال المتقدمبدل مطابق–
(.ربعَه والكتاب أكثَرهاقرأْت الصحيفَة ) مثل وبدل بعض من كل–
 وهو أَن يكون المبدل منه مشتملً على البدل مثلوبدل اشتمال–

.فهُمهأَعجبني أَخوك 
 يذكر إِما على سبيل الغلط كأَن تريد نداءَ خالد فيسبقوبدل مباين–

 بدل نسيانوإما . خالدٌيا فريدُ : إلى لسانك فريد ثم تبدل منه فتقول
وإِما أَن يذكر ثم يعدل عنه لتغير قصد. أَبوكزارني أَخوك : مثل

ول يقع هذا البدل إل. الربعاءِزرني صباح الحدِ : المتكلم مثل
زرني صباح(: بل)ارتجالً، والحسن التيان قبله بحرف الِضراب 

.الَربعاءِالَحد بل 
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هذا ولبد في بدل بعض من كل وفي بدل الشتمال أَن يحويا ضميراً يعود•
.على المبدل منه مطابقاً له في التذكير والتأْنيث والِفراد والتثنية والجمع

أَما التطابق في التعريف والتنكير بين البدل والمبدل منه فليس بشرط إل•
:أَنه يحسن حين تقع النكرة بدلً من معرفة أن تكون نكرة مختصة مثل

.أَقبُل بالشروط شروٍط معتدلة
ول يقع الضمير بدلً، أَما السم الظاهر فيمكن أن يقع بدلً من الضمير•

.بدل اشتمال من واو الجماعة( بيان)فـ( بيانُهمأَعجبوني : )مثل
من يزْرني)ويقع البدل في السماء كالمثلة المتقدمة، وفي الَفعال مثل •

مجزوم لَنه بدل من فعل الشرط( يحدْث)ففعل ( أُكافئه آنْس به يحدثني
، وفي(آنْس)جزم لَنه بدل من جواب الشرط ( أَكافئْه)وكذلك ( يزْر)

وفي{ أََمدَّكُْم بِأَنْعامٍ وَبَنِيَنوَاتَُّقوا الَّذِي أََمدَّكُْم بِما تَعْلَُموَن، : }الجمل مثل
(.من آدابِهاستفد من خالدٍ : )أشباه الجمل مثل

إذا كان المبدل منه اسم استفهام أَو اسم شرط قرنت البدل: ملحظة•
(كم كُتبك؟ أَمئٌة أَم مئتان؟: )الشرطية مثل( إن)بهمزة الستفهام أو بـ

ما تقرأْ إِن)، (من يسبقْ إلى زيارتي إْن أَنت وإِن جاُرك أُهدِه هدية)
(.ما)بدل من اسم الشرط ( صحيفة)فـ( صحيفًة وإْن كتاباً تستفد منه
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تابع جامد يشبه الصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وفي•
 معه أبو زيد عمراُن، انظرالتميمُّيجاءَ خالدٌ :  مثلتخصيصه إن كان نكرة

فَوَْسوََس إِلَيْهِ الَّشيْطاُن}، أَخوها، جارتك جاءَ خالدٌ بكرٍ، مررت بالفائزِ هذاالرجَل 
.، أشرت إِليه أَِن اقرأأَسداً، رأَيت غضنفراً أَي {قاَل

فأَنت ترى أَن التابع في هذه المثلة أَوضح من المتبوع وهذا شرطه، فإِن لم يكن•
.كذلك فهو بدل

اللقب بعد السم، والسم بعد الكنية، والموصوف: وأَفراد عطف البيان غالباً هي•
عندي عسجد أَي: )، والتفسير بعد المفَّسر مثل(الفارس عنترة)بعد الصفة 

.إلخ(.. ذهب
بعض النحاة ل يقول بتابع خامس هو عطف البيان، ويجعل التوابع أربعة فقط،•

والحق أن(. بدل كل من كل)وكل أمثلة عطف البيان يجعلها من البدل المطابق 
هذا يمكن في بعض المثلة ل كلها، فحيثما بقيت الجملة سليمة بوضعنا التابع
مكان المتبوع تصح البدلية فيها وعطف البيان، وحيثما يختل اللفظ أو المعنى

تختل إذا حذفت منها( جارتك جاء خالد أخوها)فالتابع عطف بيان حتماً، فالجملة 
:وإليك زيادة بيان. ، ولو كان بدلً ما اختلت(أخوها)عطف البيان 
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:فروق بين البدل وعطف البيان•
البدل هو المقصود بالحكم وأُتي بالمتبوع قبله تمهيداً لذكر البدل،1.

على حين عطف البيان متبوعه هو المقصود وإنما أُتي بعطف البيان
.للتوضيح فهو كالصفة

.عطف البيان أوضح من متبوعه، ول يشترط ذلك في البدل2.

(عند بعضهم)يخصون عطف البيان بالمعارف أو النكرات المختصة 3.
.ول يشترط ذلك في البدل

جاءَ الشاعر)لك في البدل أن تستغني عن التابع أو المتبوع فقولك 4.
،(جاءَ الشاعر: )يبقى سليماً إذا أسقطت البدل أو المبدل منه( خالدٌ

فلذا صح: لَن البدل على نية تكرير العامل كما يقولون(. جاء خالدٌ)
.تسليط عامل المبدل منه على البدل
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ول يتأَتى ذلك دائماً في عطف البيان فالجمل التية ل تبقى•
:على سلمتها لو أَسقطت التابع أَو المتبوع

(.يا أيها)ول يقتصر على ( يا الرجُل)ل يقال : يا أيها الرجل–
(يا الفاضل)ل يقال : يا زيدُ الفاضل–
يا عبد)، بل (يا عبد الله وخالداً)ل يقال : يا رفيقَّي عبد الله وخالداً–

(.الله وخالدُ
رأَيت أَيْ)ول ( رأَيت غضنفراً أي)ل يقال : رأَيت غضنفراً أَي أسداً–

(أَسداً
(.جارك ماتت زينب)ل يقال : جارك ماتت زينب أُمه–
ولذا يكون التابع في هذه الجمل وفي أمثالها عطف بيان، لعدم صحة–

.حلوله مكان المبدل منه
وحين تبقى الجملة سليمة بإِسقاط التابع أو المتبوع، صح في التابع أن–

يكون بدلً أَو عطف بيان، لكن الصح إعرابه عطف بيان إذا كان أوضح
.أو أشهر من المتبوع
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هو كل مادل عى حدث ما

أنواع الفعلأنواع الفعل

الفعل المضارعالفعل المضارع الفعل الماضيالفعل الماضيفعل المرفعل المر
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تقسيم الفعال

التالي

مجرد و مزيد: من حيث عدد الحروف

صحيح و معتل: من حيث قوة الحروف

متصرف و جامد: من حيث التصرف

مضارع و ماضي و أمر: من حيث النوع

مبني للمعلوم و مبني للمجهول: من حيث معرفة فاعله

لزم و متعدي: من حيث التعدي للمفعول
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:يُْقَسُم الفعُل من حيُث زمانُُه ، إلى ماٍض ومضاِرٍع وأَْمٍر •

عادَ ،: ما دَّل على معنى ُمْقتَرٍن بالّزَمِن الماضي ، مثل :  الماضي•
عادَْت:  ، وعلَمتُُه أن يَْقبََل تاءَ التأنيِث الساكنَة ، مثل وقاَل و ساَهَم

َحَضْرَت ،: وكذلك أْن يَْقبََل تاء الضميِر مثل .   وقالْت وساَهَمْت
. وَحَضْرِت وحضرتُما وَحَضْرتُم وَحَضْرتَُّن وحضرُت 

وهو ما دّل على معنًى مقترٍن بزماٍن يَدُُّل على الحاِل:  المضارُع •
:أو يدُّل على الستقباِل – الزمِن التي – مثل " اللّْحظَِة الحاليِة "

أو( لم)أو " َسْوَف "و" السيَن " ، وعلمتُُه أْن يَْقبََل يعودُ ويقوُم ويناُل
. سأعودُ ، سوف يناُل ، ولم أذهْب – ولن أتَحدََّث : مثل ( . لن)

وهو ما دَّل على طَلَب حدوِث الفعل من الفاِعل المخاطَِب،:  الَْمُر •
 وعلَمتُُه أْنُقْم واعمْل وتَذَكّْر ،: الَْمِر مثل ( لمِ ) بدون استعماِل 

، وأْن يَْقبََل ياءَ المؤنثِة( الْمِر)يَدَُّل على الطَلَِب بصيغِة الطَّلَِب 
.  إعملي: المخاطبِة ، مثل 
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هو ما يُشبُه الحرَف ، لنُّه يؤدي معنى خالياً من: الفعُل الجاِمدُ •
الدللِة على الزماِن والَحدَِث ، وقد لَِزَم حالًة واحدةً – كالحرِف

– في التعبيِر ، فهو غيُر قابٍل للتحوِل من صورٍة إلى أُخرى بل
عسى ولَبَْسكما هو الحاُل في . يَلَْزُم صورةً واحدةً ل يُغادُرها 

 . ونِْعَم وبئَس

 

والفعُل الجامد ل يَدُّل على الَحدَِث وزماِن حصولِِه ، كما تَدُُّل•
عليهما الفعاُل ، وهو ما داَم كذلك ، فل حاجَة له في التصرِف

لّن معناه ل يختلُف باختلِف الزماِن الماضي أو الحاِضِر أو، 
ومعنى( لَيَْس) ، فمنعى النفّي الذي يُْفَهْم من المستقبِل

، ومعنى المدِح والذّمِ والذي تؤديه( عسى)الترّجي الذي تؤديه 
 . في الجملِة ، ل يختلف باختلف الزمان والمكان نِْعَم وبئَْس
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الفعل الجامد

لزوم الفعل حالة واحدة جعله في جموده•
عسى: )هذا أشبه بالحروف، ولذا كان قولك

لعل الله يفرج)مشبهاً ( الله أن يفرج عنا
ول يشبه الفعل الجامد الَفعال إل(. عنا

بدللته على معنى مستقل واتصال الضمائر
ليس وليسا ولستم، وليست: به، فتقول

 عسيتم وعسى وعسيتَّن كما تقول ولسُت
.إلخ
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الفعل المتصرف

الفعل المْشتَُّق – المتَصّرِف •

في لُزوِمِه شكلً واحداً- وهو ما لم يُْشبُِه الحرَف في الجموِد •
في التعبير – لنه يَدُّْل على َحدٍَث مقترٍن بزَمٍن – وهو قابٌل
للتحوِل من صورٍة إلى أخرى ، ليؤدي المعاني وفَق أزمنتِها

:وهو نوعان تاَم التصرّف وناِقُص التصِرِف .  المختلَِفِة

الماضي: وهو ما تأتي منه الفعاُل الثلثُة :  التاَم التصرِّف–
وهو النوع الغالُب في( لَِعَب يَلَْعُب الَْعْب: )مثل . والمضارُع والمُر 

. الفعاِل 

إما الماضي: وهو ما يأتي منه ِفعلن فقط :  والناِقُص التَْصّرِف–
كادَ ويكادُ وأَوشَك ويوشَك وما زاَل وما يزاُل ،والمضارُع ، مثل 

وإما أن يأتي.  وجميعها من الفعاِل الناِقصِة وما بَِرَح وما انَْفَّك
 . يَدَُع ودَْع َويذُر وذَْر: فيه المضاِرُع والمُر ، مثل 
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التصرف – الفعل المضارع

: بأَنيتصرف الفعل المضارع من الفعل الماضي: أولً•

الهمزة للمتكلم وحده، أَو) نزيد عليه أَحد أحرف المضارعة- أَ•
النون للمتكلم مع غيره، أو الياء للغائب، أو التاءُ للمخاطبين

.مضموماً في الفعل الرباعي ومفتوحاً في غيره( أو الغائبة

:ثم ننظر في عدد حروفه على ما يلي- ب•
ضمًة: الثلثي نسكن أَوله ونحرك ثانية بالحركة المسموعة فيه–

.يكتُب ويَْفتََح ويضِربفنقول مثلً، . أَو فتحًة أَو كسرةً

الرباعي والخماسي والسداسي إن لم تكن تبتدئ بتاٍء زائدة،–
نكسر ما قبل آخرها بعد حذف أَلف الوصل من الخماسي

يُدَْحرج،:  فنقولوالسداسي وهمزة القطع الزائدة من الرباعي
:فإِن بدئت بتاٍء زائدة بقيت على حالها. يَنطَلِق، يْستَْغِفر، يُكَِرم

.تشاَرَك يتشارك، تعلََّم يتعلَُّم، تدحرج يتدحرج
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فعل المر- التصرف 

يتصرف الَمر من المضارع بإجراء الخطوات: ثانياً•
:التالية

لم يكْتْب، لم يَْرم، لم: إِدخال الجازم على المضارع2.
يدَحرْج، لم ينطلقوا، لم تستخرجي، رفيقاي لم

.يتشاركا

.حذف حرف المضارعة3.

رد ألف الوصل وهمزة القطع اللتين كانتا حذفتا4.
اكتْب، دْحرْج،: في الفعل المضارع فنقول

 .يا رفيقَّي انطلقوا، استخرجي، تشاركا
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 فعل التعجب

إذا أَراد امرٌؤ أَن يعبر عن إعجابه بصفة لشيٍء ما، اشتق من•
:مصدر هذه الصفة إحدى هاتين الصيغتين

اسم منصوب  + فعل ماٍض على وزن أْفَعل + ما : هما أَْفَعلَ–
اسم+ حرف جر الباء + فعل ماٍض على وزن أْفِعْل  : هأَْفِعْل بـ–

مجرور

:مثال 
التعجب منه منصوباً:  حظَّهما أَحسن–
التعجب منه مجروراً بالباء الزائدة وجوباً:  حظهب أَحسْن–

:فائدة •
وفي الكلم)!( يدل على صيغة التعجب في الكتابة بعلمة الترقيم 

. يُعبّر عنه بتغيير نغمة الصوت تغييراً ينبئ عن الدهشة أو النفعال 
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شروط اشتقاقهما- فعل التعجب   

فعلً ثلثيا1ً.

تاما2ً.

متصرفا3ً.

(المفاضلة)قابلً للتفاوت 4.

مبنياً للمعلوم5.

مثبتاً غير منفي6.

مثل. صفته المشبهة على غير وزن أفعل7.
.ما أَصدق أَخاك
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شروط اشتقاقهما- فعل التعجب   

إِن نقص في الكلمة شرط من هذه الشروط توصلت إلى•
.التعجب بذكر مصدرها بعد صيغة تعجب مستوفية للشروط

 :أمثلة
إِنسانيتهب أَلطِْف ،  إِنسانيتهما أَلطف: ليست فعلً ثلثياً( إنسان)–
 كونك راضياًب أَْحِل ، كونَك راضياً ما أَحلى: فعل غير تام( كان)–
موتب أَسِرْع، موَت المولود وما أَسرَعغير قابل للتفاوت ( الموت)–

المولود
أَشِددْ ، هزيمَة خصمك ما أَشدَّ: مبني للمجهول( ُهِزَم خْصُمك)–

 هزيمة خصمكب
خضرةَ ما أَنضر: الصفة المشبهة منها على أَفعل( الُخْضرة)–

خضرة الزرعب أَنِضْر ، الزرع
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التعجب باستخدام فعل مساعد

نتوصل إلى التعجب باستخدام فعل مساعد نذكر•
أو كان, بعده المصدر إذا كان الفعل غير ثلثي 

( : أْفَعل  َفْعلء ) الوصف منه على وزن 
!  زرقة السماء أْصَفىما –
                    !     اضطراب المواجأَشدَّما  –

,ونتوصل إلى التعجب كذلك باستخدام فعل منفي •
أو فعل مبني للمجهول باستخدام فعل مساعد ثاني

 :نأتي بعده بالمصدر 
! فضلُك ألّ يُْجَحدَما أحُّق –
 الناس ما تُقِدّم لهم من خير ألّ يََنسىما أجدَر –
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التعجب بألفاظ سماعية

يكون التعجب كذلك بألفاظ سماعية كثيرة تفيد معناه
:

 :"لله " التعجب بتعبير لفظ الجللة •

ـ لله جمال خلقك !    دََّره فارساً للهـ !   دنياك الواسعة لله–

: التعجب بكيف وسبحان•

,ك ربي سبحانـ " !     تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم  كيف "–
!خلقَت هذا البحَر

 :(يا)التعجب بحرف النداء  •

! لجمالِِك الساحر ياـ ! " .                   رجُل أكرِْم بسعادٍ يا "–

: مثل بعض صور الستفهام •

! وَِصلِْت أنِت من الّزِحام كَيَْفبِنَت الدَهرِ عندي كل بِنٍْت              فَأَ–
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 أفعال المدح والذم

نعم وبئس وساء، وحبذا ول: الصنف الول•
.حبَّذا

فأما نعم وبئس ففعلن جامدان مخففان•
أَصلها من الباب( ساءَ)، و(نَِعم، وبَئِس)من 

وهو فعل متعٍد، فما( ساءَ يسوءُ)الَول 
جُمدَ وأَصبح(: َفُعل)نقلوه للذم إلى باب 

. لزماً بمعنى بئس
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 أفعال المدح والذم

التزمت العرب في فاعل نعم وبئس أَن يكون أحد•
:ثلثة

الجنسية، أو مضافاً إلى محلًّى بها، أَو( أَل)محلًّى بـ–
 نعم الرجل خالد، نعم: مضافاً إلى مضاف إلى محلًّى بها

. ابن أخت القوم سليمبئسخلُق المرأَة الحشمة، 
نعم رجلً فريد، وساءَ(: مفسراً بتمييز)أَو ضميراً مميزاً –

.خلقاً غضبك
.  كانوا يصنعونماساءَ : بئس ما فعل جارك( ما)أَو كلمة –

المرفوع بعد الفعل والفاعل هو المخصوص•
أَن(  الرجل خالدنعم)بالمدح أو بالذم، إذ معنى 

وفيهم خالد)المتكلم مدح جنس الرجال عامة 
.فكأَنما مدحه مرتين( خالد)ثم خص المدح بـ( طبعاً
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العراب-   أفعال المدح والذم

خبراً لمبتدأ محذوفويعرب المخصوص بالمدح أَو بالذم •
، وكأَن الكلم(الممدوح أو المذموم) أو ،(هو)وجوباً تقديره 

أَما إذا(. نعم الرجل؟: من عنيت بقولك)جواٌب لسائٍل سأَل 
(خالد نعم الرجل)تقدم المخصوص على جملة المدح مثل 

.فيعرب مبتدأً والجملة خبره
اسم إشارة فاعل،( ذا)فعل ماض جامد و( َحَّب)فـ: وأَما حبذا•

 ،(هو)والمخصوص بالمدح، خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره 
ول يتقدم على الفعل، ول يشترط أَن يكون أَحد الثلثة

الماضية في فاعل نعم، فيجوز أَن تقول ل حبذا خليل، وإِذا
أَخوك َحَّب: جاز جره بالباءِ الزائدة( ذا)اتصل بها فاعل غير 

.به جارا
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 تقسيم الفعل من حيث قوة حرفه وضعفها

الفعل

الصحيح و المعتل
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 الصحيح والمعتل

: الفعُل الصحيُح والمعتَُّل •
صحيٍح وهو ما خل: يُْقَسُم الفعُل من حيث قوةُ حروِفِه وَضْعُِفها ، إلى قسمين •

:من حروِف الِعلَِّة ، وُمْعتٍَّل وهو ما تََضّمَن حروفاً من حروِف الِعلَِّة الثلثِة 
 .اللف والواو والياء 

يُعتبُر الفعُل صحيَح الحروِف قوياً ، لَّن حروفُه تحتمُل الحركاِت: ملحظة•
الثلَث ، والمعتُّل ضعيفاً لعدمِ قدرِة حروِف العلِّة على احتماِل الحركاِت الثلِث

. وظهوُرها على أّي حرٍف منها 

َشِرَب وذََهَب: مثل .  الفعُل الصحيُح ، ما كانت حروُفُه الصلّيُة حروفاً صحيحًة•
.  سالمٍ ومهموٍز ومضاعٍف: والفعُل الصحيُح على ثلثِة أنواٍع   .وَعلَِم 

بمعنى- ما لم يَكُْن أحدُ حروِفِه حرَف ِعلٍّة ، ول همزة ول ُمَضّعفاً – ُمكّرراً :  فالّسالُم–
دََرَس وَسَحَب: ومثاُل السالمِ .  أن يكوَن في الفعل حرفان أصليان من نوٍع واحٍد 

.وبَلََغ 
سواءٌ أوقعْت في أَولِِه أم في َوَسطِه أم في: ما كاَن أحدُ حروِفِه همزةً :  والمهموُز–

. أْمَسَك وَرأََب ، وَملَ: مثل . آخرِه 
مضاعٌف ثلثٌّي ،:  وهو قسمان . ما كاَن أحدُ حروِفِه الصليِة مكرراً :  والمضاَعُف–

.  َزلََزَل وَعْسَس:  ، ومضاَعٌف رباعٌّي ، مثل َعدَّ وَشدَّ: مثل 
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الصحيح والمعتل

: ، مثل ما كاَن أَحدُ حروِفه الصلية حرَف ِعلٍّة: الفعُل المعتُّل •
مثاٌل وأجوُف: وهو على أربعِة أشكاٍل .  َوَردَ ، وماَل وَسعى

.وناقٌص ولفيٌف 

التالي

وىطاعتل ثانيه وثالثهلفيف مقرون

ىفواعتّل أوله وثالثهلفيف مفروق

ى ، رماغزاعتل ثالثهناقص

ع يبيعال يقول ، باقاعتل ثانيهأجوف واوي أو يائي

نعيعد ، واعتل الحرف الولمثال

مثالالتغييرنوع المعتل

هذا ويُْعَرُف الصحيُح والمعتُل من الفعاِل ، بإرجاِع الفعِل إلى الماضي المجرِدّ•
 .

- :فإذا أردْنا معرفة نوِع الفعاِل التالية – من حيث كونها صحيحة أو معتلة •
وهي من نوِع الفعِل( َسأََل)أعدناها إلى .  يتساءُل ، يستلقي ، ويستولي

وهي من( َولَي)ووهي من المعتِل الناقِص – ( لَقَي)الصحيِح المهموِز ، و
 442. المعتّل اللفيِف المفروِق 
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الفعل الصحيح

 سواء أكان همزةالمهموز ما كان أحد أصوله•
 ول أوى، وسأ وخذ أ: ) مثلصحيحاً أم معتلً

( ء شاو أى، وقرأر
 ما أدغم ثانيه وثالثه المتشابهانالمضعف •

(.دّش)مثل 
إن خل الفعل الصحيح من الهمز والتضعيف•

(. نصر) مثل سمي سالماً
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الفعل المهموز

إذا توالى في أَوله همزتان ثانيتهما ساكنة، قلبت•
 أُومنآمنت: )مداً مجانساً لحركة الُولى مثل

(.أَأْمنت أُْؤمن إِئْماناً)الصل ( إيماناً
في فعل الَمر إذا( أَخذ وأَكل وأَمر)حذفوا همزة •

أَما إذا(. ُمْر)و( كْل)و( خذ)وقعت أَول الكلم مثل 
و(  بالخيرومروا: )تقدمها شيءٌ فيجوز الَمران

(. بالخيروأْمروا)
يا خالد: )من المضارع والَمر( رأَى)حذفوا همزة •

(. أَخوكيرى كما َره
أَرى،: في كل الصيغ( أرى، يُري)وحذفوا همزة •

(.الَصل أَرأَي، يرئي، أَْرِء( يُري، أَره
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الفعل المضعف

شدَّ،) مثل الفعل المضعف ما كانت عينه ولمه من جنس واحد•
فيجب إدغامهما إن كان متحركين كما رأيت إذ الَصل( يشدُّ

(.َشدَدَ، يَْشدُدُ)
فإذا اتصل الفعل بضمير رفع متحرك وجب فّك الدغام مثل•

(.يشدُدَْن الحبَل والنسوة شددُْت)
فإن سكن الحرف الثاني لجزم المضارع أَو لبناِء فعل المر•

( يا سليماشدُدْ خالد، يشدُدْلم : )منه جاز فّك الدغام مثل
وجاز الدغام وحينئذ يحرك آخر الفعل بالفتح لَنه أخف

 يشدَّلم )الحركات، أَو بالكسر للتخلص من الساكنين، مثل 
وإذا كان( لم يشِدّ الجبل وُشِدّه أنَت)أَو (  أنتوُشدَّهالحبل 

جاز وجه ثالث هو الضم( يُشدُّ)عين الفعل مضمومة كما في 
فل يجوز فيهما الضم( يَهُّب ويِفُّر)اتباعاً لحركة ما قبله، أَما 

.لَن عين الفعل فيهما غير مضمومة
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أنواعه- الفعل المعتل 

:وهو خمسة أنواع•
عد،و: )تحذف واوه في المضارع والَمرالواوي مكسور عين المضارع : المثال•

، فإذا حذفنا الواو عوضناها بتاء في الخر مثل(وْعد)والمصدر منه (. يِعد، ِعدْ
(.عدة)

فإن كان من الباب( طال)إذا انقلبت العلة في ماضيه ألفاً مثل : الجوف•
الَول أَو الباب الثاني فإِن العلة تحذف منه حين يسند إلى ضمير رفع متحرك

؛ فإِن كان من الباب(ُقمت وبِعنا)ويحرك أَوله بحركة تناسب المحذوف مثل 
(.ِخْفنا)الرابع يحرك أَوله بحركة المحذوف مثل 

(.لم يُقْم، لم يَخْف

َعِوَر، وَحِوَر،: )يغير حرف العلة فيه ولم يحذف في الحوال السابقة مثل
ازدَوجوا،: وكذلك إذا دل على مفاعلة( لم يَْعَور، لم يْغيَدْ: )فنقول( وَغيِد

.ازدوْجنا

 الطفل أيأْغيَل الشاة، استتيست الجمل، استنوق الصبي، أعولالسماء، 
(.شرب لبن الَغيْل
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أنواعه- الفعل المعتل 

:الناقص•
(ييرمرمى )أَو عن ياء مثل ( ويدعدعا ) مثل منقلبة عن واوألف الناقص إِما - أ•
إذا اتصل الماضي منه بضمائر الرفع عدا واو الجماعة وياء المخاطبة، وكان- ب•

 دعواورفيقايدعوْت ورميُت، : )معتلً بالَلف ترد الَلف إلى أصلها إِن كانت ثالثة
 بالكرةتراميْنا: فإن كانت رابعة فصاعدا انقلبت ياءً( ورميا، ودَعَوْنا ورميْنا

. أيضاًيتداعيْن إلى اللعب، وهن وتداعيْنا
أَما إذا اتصل بواو الجماعة أَو ياء المخاطبة فتحذف علته ويحرك ما قبلها بما•

، إل إذا كانت( إلى خيرتدِعين بالحل وأَنِت ل رُضواالرجال : )يناسب المحذوف
 كرتهم وأَنِْتَرَموْارفاقِك )العلة أَلفاً فتبقى الفتحة على ما قبلها كما كانت 

(. أخذهاتخَشيْن
، لميستدِع لم يرمِلم : )إذا جزم مضارع الناقص حذف من آخره العلة مثل- جـ•

(.ارم، استدِع، اغُز، اخَش الله: )وكذلك في فعل الَمر( يخَش لم يغُز
فنقول في( وقى: )اللفيف المفروق يعامل معاملة المثال والناقص معاً مثل- د•

(. نفسك يا هندُقي)و(  أنفسكمقوا)و(  يا فلن وجهكِق)فعل المر منه 
،اطوِ(: طوى)اللفيف المقرون يعامل معاملة الناقص فقط ففعل المر من - هـ•

. أَخوك ثوبهيطوِلم : والمضارع
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الفعل الصحيح و المعتل

اعتل: الجوف الواوي أو اليائي
ثانيه

ع يبيعال يقول ، باق

ى ، رماغزاعتل ثالثه :الناقص

اعتّل أوله :اللفيف المفروق
وثالثه

ىفو

ما كاَن أحدُ حروِفِه:  المضاَعُف
.الصليِة مكرراً

 َعدَّ وَشدَّ: مضاعٌف ثلثٌّي ، مثل 
:، ومضاَعٌف رباعٌّي ، مثل 

. َزلََزَل وَعْسَس

ما كاَن أحدُ حروِفِه:  المهموُز
سواءٌ أوقعْت في أَولِِه أم: همزةً 

. في َوَسطِه أم في آخرِه 

. أْمَسَك وَرأََب ، وَملَ

الفعُل
المعتُّل

ما كاَن أَحدُ
حروِفه الصلية

حرَف ِعلٍّة

نعيعد ، واعتل الحرف الول: المثال

اعتل ثانيه :اللفيف المقرون
وثالثه

ما لم يَكُْن أحدُ حروِفِه:  الّسالُم
حرَف ِعلٍّة ، ول همزة ول ُمَضّعفاً –

بمعنى أن يكوَن في- ُمكّرراً 
الفعل حرفان أصليان من نوٍع

. واحٍد

أنواعه

وىط

الفعُل
الصحيُح

ما كانت حروُفُه
الصلّيُة حروفاً

صحيحًة

.دََرَس وَسَحَب وبَلََغ 

أمثلةتعريفه
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تقسيم الفعل من حيث
الحروف

الفعل

المجرد و المزيد
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الفعل المجرد و المزيد

الفعُل َحَسَب أصلِِه الذي ُوِضَع عليه ، إّما أْن يكوَن ثُلثَّي الحروِف ، وهو ما•
.ول اعتبار لما يُزادُ على هذه الحروِف الصليِة . كانت حروُفُه الصليُة ثلثًة 

:وأوزان المجرد الثلثي ستة.   َعلَِم ويَْعلََم واْستَْعلََممثل 
 فَعَل يَفْعُلفتح ضم ، وزنه : الباب الول–
 فَعَل يَْفعِلفتح كسر ، وزنه : الباب الثاني–

 فعَل يَفْعَلفتحتان ، وزنه : الباب الثالث–
 فَعِل يفعَلكسر فتح ، وزنه : الباب الرابع–

 فَعُل يْفعُلضٌّم ضم ، وزنه : الباب الخامس–
 فعِل يفْعِلكسرتان ، وزنه : الباب السادس–

وإّما أن يكوَن ْرباعَّي الحروِف ، وهو ما كانت حروُفُه الصليُة أربعًة ، ول ِعبَْرةً •
 فَعْلَل يَُفعْلِل :وله وزن واحد.   دَْحَرَج ويُدَْحِرُج : بما يُزاد عليها ، مثل 

:الفعُل الثلثُّي والرباعُّي ، إما أْن يكونا مجردين ، أو مزيداً فيهما •
 .َعادَ ودَْحَرَج : ما كانت حروُف ماضيه كُلُّها أصليًة – ل زيادةَ فيها – مثل :  المّجردُ–
  .أعادَ ويتدحرُج : مثل. ما كاَن بعُض حروِف ماضيِه ، زائدةً على الصِل :  فيه المزيدُ–

ويُزاد عليها ما كان( سألتمونيها)ومعلوٌم أَّن حروَف الزيادِة َعْشَرةٌ ، مجموعًة في كلمة •
. َصَّعد ، واْصَفَّر : من جنِس حروِف الكلمِة مثل 
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السابق

الفعل المجرد و المزيد

: الفعُل المجردَ نوعان 

وهو ما كانت حروُف ماضيه ثلثًة فقط ، دوَن زيادٍة:  مجردٌ ثلثٌّي•
.  َسبََق وَقَرأَ وَفِرَح: عليها ، مثل 

وهو ما كانت حروُف ماضيه أربعًة أصليًة فقط ، دوَن:  وُمَجّردٌ رباعٌّي•
.  َوْسوَس وَزلَْزَل ودَْحَرَج: زيادٍة عليها ، مثل 

: والمزيدُ فيه نوعان 
وهو ما ِزيد على حروِف ماضيه الثلثِة حرٌف:  َمزيدٌ فيه على الثلثِّي•

: أو ثلثُة حروٍف مثل انْطَلََق:  ، أو حرفان ، مثل أسَعدَ: واحدٌ ، مثل 
.  انْتََصَر

وهو ما ِزيدَ فيه على حروِف ماضيه الربعِة:  وَمزيدٌ فيه على الرباعي•
 اْحَر: أو حرفان ، مثل .  تَدَّحَرَج ، وتََزلَْزَل: الصليِة حرٌف واحدٌ ، مثل 

( .تََجّمَع) بمعنى نَْجَم
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الفعل الثلثي المجرد

 َفَعل يَْفُعلفتح ضم، وزنه : الباب الول •
كتب يكتب، دعا يدعو، أَخذ يأُخذ، قعد: مثل

.إلخ ويكون متعدياً أَو لزماً.. يقعد، شد يُشدّ
 َفَعل يَْفِعلفتح كسر، وزنه : الباب الثاني•

كسر يكسر، نزل ينزل، وَزن يِزن، خاط: مثل
يخيط، رمى يرمي، وقى يقي، شوى يشوي،

.، ويكون متعدياً أَو لزماًشذَّ يَِشذُّ، أَوى يأْوي
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الفعل الثلثي المجرد

منع:  مثلفَعل يَْفَعلوزنه : فتحتان: الباب الثالث•
وشرط هذا .يمنع، ذهب يذهب، نأَى ينأَى، درأَ يدرأُ

الباب أَن تكون عين الفعل أَو لمه من حروف الحلق
(. وهي الهمزة والحاء والخاء والعين والغين والهاء)

: مثلَفِعل يفَعلكسر فتح، وزنه : الباب الرابع•
شِرب يشَرب، ضِجر يضَجر، عرج يعرج، َخِشي

.إلخ.. يخشى، هاب يهاب، خاف يخاف، أَِمن يأْمن
.وهو متعد أَو لزم

سئمومن هذا الباب الفعال الدالة على فرح أَو حزن مثل –
.يسأَم وطرب يطرب

عطِش وظمَئ وصدي ورِويوالدالة على خلو أَو امتلٍء مثل –
.وشبع

َعِوَر: والدالة على عيب في الخلقة أو حليْة أو لون مثل–
 وأفعال هذهيْعَور وَحِور يحَور، وخِضر يخَضر وسِود يْسَود،

.المعاني لزمة غير متعدية
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الفعل الثلثي المجرد

 مثل حُسن يحُسن،َفُعل يْفُعلضٌّم ضم، وزنه : الباب الخامس•
 (شُرف يشُرف)نبُل ينبُل، لؤم يلُؤم، كُرم يكُرم، سُرو يسرو 

وأَفعال هذا الباب كلها لزمة، تدل على الَوصاف الخلقية
.الثابتة في الِنسان كأَنها غرائز

وكل فعل أَردت منه الدللة على ثباته في صاحبه حتى أَشبه–
الغرائز، يجوز لك أن تحوله من بابه المسموع، إلى هذا الباب

 بمعنى أَن الفهمفُهم يفُهم وكذْب يكذُبللمبالغة في المدح مثل 
.والكذب صارا ملكة ثابتة في صاحبهما

وِرث يرث،:  مثلفِعل يْفِعلوزنه : كسرتان: الباب السادس•
.حِسب يحِسب، نِعم ينِعم

والَفعال التي. ويقل هذا الباب في الصحيح ويكثر في المعتل•
:أُجمع على مجيئها من هذا الباب ثلثة عشر

، ورث يرث، وِرع عن الشبهات يِرع(حزن)وثق يثق، وِجد عليه يجد –
،(اكتنـز)، وِرم يرم، وِري المخ يري (اضطجع)وِرك يرك ( تعفف)

، وِقه له(صادفه موافقاً)وِفق أَمَره يفق ( عجل)وِعق عليه يعق 
(.أَحب)، ولي يلي، وِمق يِمق (اغتّم)وكم يكِم ( سمع)يِقُه 
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الفعل الثلثي المجرد

:خاتمة
ورود الَفعال الثلثية على أَوزان خاصة سماعي ل قاعدة•

:تضبطه غير السماع، إل أَن الغالب
وعد يعد:  أَن يكون من باب ضربالمثال الواويفي •
 مثلمتعدياً أَن يكون من الباب الَول إِن كان المضعفوفي •

فَّر يِفُّر مثل لزماً ومن الباب الثاني إِن كان شدّه ومدّه
 أن يكون من الباب الَولالَجوف الناقص من الواويوفي •

 الَجوف الناقص من اليائيوفي . قال يقول وغزا يغزومثل 
باع يبيع ورمى يرمي أَن يكون من الباب الثاني مثل 

وأَجاز بعضهم نقل الَفعال إلى الباب الَول إذا أُريد بها•
من الباب الثاني إِذا أًردت أَنك( سبَق يسبِق) ففعل المغالبة

سابقته فسبْقتُه: )غالبت خصمك في السبق فغلبته تقول فيه
أَي غلبته في( عالمته فعلَمته أَعلُمه: )ومن العلم(. أَْسبُُقه
.العلم
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الفعل الرباعي المجرد

دحرج مثل َفْعلَل يَُفْعلِل: أما الرباعي المجرد فله وزن واحد- •
.يُدَحرُج وطَْمأَن يُطمئن

وقد يشتق فعل رباعي من أسماء الَعيان للدللة على•
:المعاني التية

(.وضعته في الِقَمطْر وهو وعاء الكتب)ت الكتاب قمطر: التخاذ–
جبلته)ت الطين بندق: مشابهة المفعول به لما أخذ منه–

.ت الصدغعقرب، (كالبندقة
تفلفلت الثوب، عصفر: جعل السم المشتق منه في المفعول–

.الطعام
أصبت عرقوبه)تُه َلَْصْمتُه، غَعْرَقبْ: إصابة السم المشتق منه–

(.وغلصمته
حككتها بالِفْرَجْون أي الفرشاة)ت الدابة َفْرَجنْ: اتخاذ السم آلة–

(.في عامية اليوم
(.ظهرت براعمه)الشجُر بَْرعم : ظهور ما أخذ منه الفعل–
 بسمل: النحت هو اشتقاق من الكلمات وجعلوه سماعياً مثل–

 دمعز، (قال سبحان الله) سبحل، (قال بسم الله الرحمن الرحيم)
وهو نوع من الختصار في اللفظ. إلخ(.. قال أدام الله عزك)

.ويراعى في ترتيب الحروف ترتيب ورودها في الجملة المختصرة
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الفعل المزيد

: المزيدُ فيه نوعان 
وهو ما ِزيد على:  َمزيدٌ فيه على الثلثِّي•

:حروِف ماضيه الثلثِة حرٌف واحدٌ ، مثل 
 أو ثلثُةانْطَلََق:  ، أو حرفان ، مثل أسَعدَ

.  انْتََصَر: حروٍف مثل 
وهو ما ِزيدَ فيه:  وَمزيدٌ فيه على الرباعي•

على حروِف ماضيه الربعِة الصليِة حرٌف
أو حرفان ،.  تَدَّحَرَج ، وتََزلَْزَل: واحدٌ ، مثل 

( .تََجّمَع)بمعنى ( نَْجَم) اْحَر: مثل 
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الفعل المزيد 

كاتَب واستكتب مثل ما زيد فيه حرف فأكثر•
.وتدحرج
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الفعل الثلثي المزيد

الثلثي يزاد فيه حرف أو حرفان أو ثلثة

التالي

تفاعل

افعاَّلتفعََّل

افْعَوَّلافْعََّلفاعل

افْعَوْعََلافْتَعَلفَعَّل

استفعلانَْفعَلأَفْعََل

أَوزان الثلثي المزيد
بحرف

أَوزان الثلثي المزيد
بحرفين

أوزان الثلثي المزيد
بثلثة أحرف
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الفعل الثلثي المزيد

:أَوزان المزيد بحرف ثلثة•
نزل الرجُل:  ويأْتي كثيراً للتعديةأَْفَعَلوزن –

. الطفَل معهأَنزَلو
 َمَّزق:  وغالب معانيه التكثير والتعديةَفَّعلوزن –

. الطفَل والدهنَّزل، كَّسرو
 وغالب معانيه المشاركة في الفعل،فاَعلوزن –

.ت أجر العاملضاعفت زميلي، حاور: والتكثير
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الفعل الثلثي المزيد

:وأَوزان الثلثي المزيد بحرفين خمسة•
انكسر:  ويدل على المطاوعةانَْفَعلوزن –

انزعج، أَزعجته فانشقو
: ويدل على المطاوعة غالباًاْفتََعلوزن –

.وااختصم: وا، وعلى المشاركةاجتمعجمعتهم ف
: يكون في الَلوان والعيوب الَخلْقيةاْفَعَّلوزن –

.َت عينهاْعُوّر الشجر، اخضَّر
علَّمته:  يدل على المطاوعة حيناً مثلتفَّعَلوزن –

.تشَّجع وتحلَّم، وعلى التكلف مثل تعلَّمف
 يدل على المشاركة، وإظهار غيرتفاعلوزن –

،تمارض الخصمان، تحاكم: الحقيقة، والمطاوعة
.تباعدباعدته ف
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الفعل الثلثي المزيد

:وأوزان الثلثي المزيد بثلثة أحرف أربعة•
 الجملاستنوق ربه، استغفر:  وأهم معانيه الطلب والتحولاستفعلوزن –

. الطيناستحجرت المرأَة واسترجلت الشاة واستتيس
،اْحلَولى، اعشوشب:  يدل على قوة المعنى أَكثر من الثلثياْفَعْوَعَلوزن –

.اخَشْوشن
 اعلَّوط( أَسرع) اجلَّوذ:  يدل على قوة المعنى أكثر من الثلثياْفَعَّولوزن –

(.ركبه)البعيَر 
 الشجراخضاَّر:  يدل على قوة المعنى أكثر من الثلثيافعاَّلوزن –

: ويلحق بهذا الوزن أبنية عدة أهمها •
تمسكن، تمدرع: تََمْفَعل–
تجلْبب: تََفْعلَل–
(.استرخت مفاصله)ك تَرْهو: تََفْعَوَل–
 تجورب، تكوثر: تََفْوَعل–
( اضطرب) ترهيأ: تََفْعيََل–
تََسيْطر، تََشيْطَن: تََفيَْعل–
 تسلقى: تََفْعلَى–
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الفعل الرباعي المزيد

:الرباعي المزيد بحرفين له وزنان•
 ويدل على المطاوعة مثل َحْرَجمت الِبلاْفَعنْلََل–

اجتمعت،) احرنجمتف( رددت بعضها على بعض)
(.ازدحمت

 ويدل أيضاً على المطاوعة أَو المبالغةاْفَعلََّل–
اشمأََّز، اطمأََّن: مثل

ويلحق بالرباعي المزيد بحرفين البنية•
:التية وأصلها ثلثي زيد فيه ثلثة أحرف

.اقعنسس، اسحنكك: اْفَعنْلَل–
(تنفش للقتال) الديك اْحَزنْبى: اْفَعنْلَى–
(.مطاوع سلقتيه) استلقى: اْفتَْعلَى–

463 



القائمة  
الرئيسة

السابق
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الفعل المؤكد

التوكيد أسلوب يقوي الكلم في نفس•
، وله أحوال تقتضيه إذا خل الكلم فيها منسامعه

.توكيد كان إخللً ببلغته، وأحياناً إخللً بصحته
:وأساليبه متعددة كـ 

التكرار –
القسم –
(إن وأّن، ولكن ولم البتداء)إضافة أدوات التوكيد مثل –

في الفعال( قد واللم ونوني التوكيد)في السماء و
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توكيد الفعال بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة

: مثليلحق بالفعل نون مشددة أَو نون ساكنة لتوكيده•
{. وَلَيَكُوناً ِمَن الّصاِغرِيَنَّن لَْم يَْفعَْل ما آُمُرهُ لَيُْسَجنَْنوَلَئِ}

أَما الفعل الماضي فل تلحقه هاتان النونان، وأَما فعل الَمر•
 يا سليمَّناقرأَ: )فيجوز توكيده بهما مطلقاً دون شرط نحو

(.ْندرسك ثم العَبَ

:أما الفعل المضارع فله حالت ثلث•
متصل4ً- مستقبلً 3- مثبتاً 2- جواباً لقسم 1- يجب توكيده إذا وقع –

(.ّنوالله لُناضل: )بلم القسم مثل

ويمتنع توكيده إِذا وقع جواباً لقسم ونقص شرط من الشروط–
والله إِني- والله ل أَجبُن - والله لسوف أُناضل : السابقة مثل

.لُشاهد ما يسرني الن
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توكيد الفعال بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة

:ويجوز استحساناً توكيده كثيراً باطِّراد1.
أَمر أَو نهي أَو استفهام أَو عرض أَو حض أو)إِذا تقدمه طلب : أَولً–

 عنّنل تلهوَ( - أمر) معك أخوك ّن وليقرأْنمثل اقرأ( تمٍّن أو تََرٍّج
 الضعيفَّنأَل تعينَ( - استفهام) أخاك َّنهل تنصر( - نهي)الحق 

 أَمانيك فيّنليتك تحقِق( - حّض) بيد العاجز َّنهلَّ تأْخذ( - عرض)
(.ترٍّج) فنسَّر بك ّنلعلك تنجح( - تمٍّن)الصلح 

:الزائدة مثل( ما)المتصلة بـ( إِن)إِذا وقع فعل شرط بعد -  ثانياً–
 ِمْن قَوْمٍ ِخيانًَة فَانْبِذْ إِلَيْهِْم عَلَى َسواٍء إَِّن اللََّه ل يُِحُّبَّنوَإِّما تَخافَ}

وهذا كثير في كلمهم حتى قال بعضهم بوجوبه، ولم يقع{. الْخائِنِيَن
.في القرآن الكريم إل مؤكداً

وَاتَُّقوا فِتْنًَة ل: }ويجوز توكيده قليلً إذا وقع بعد نفي مثل-  ثالثاً–
الزائدة غير( ما)، أو بعد { الَّذِيَن ظَلَُموا ِمنْكُْم خاَّصًةَّنتُِصيبَ

بجهدٍ ما)، و(كنَّبعيٍن ما أَري: )الشرطية مثل( إن)المسبوقة ب
(.َّنتبلغَ
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توكيد الفعال بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة

كيفية التوكيد
الَفعال)أو نوناً في ( في المفرد)تحذف من المضارع علمة الرفع ضمة •

:ثم ننظر في حاله( الخمسة حتى ل تجتمع ثلث نونات
 نبنيه على الفتح في جميع أحواله سواء أكانالمضارع المسند إلى مفرد–

كنَّ في رزقه ثم ليدعُوََّن أخوك وليْسعَيَّنليسافر: صحيحاً أم معتلً مثل
. دينهنوليقضي

أَخواك:  تكسر نون توكيده بعد اللف مثلوالمسند إلى أَلف الثنين–
.ِّن وليقضيااِّن وليدعوِّن وليسعياِّنليسافرا

بعد) تحذف معه واو الجماعة للتقاء الساكنين والمسند إلى واو الجماعة–
إل مع المعتل بالَلف فتبقى وتحرك بالضمة( حذف نونه طبعاً كما تقدم

.َّن وليقُضَّن ولَيدْعَُّن وليسعَوَُّنإِخوانك ليسافُر: مثل
 تحذف ياؤه ويبقى ما قبلها مكسوراً، وفيوالمسند إلى ياء المخاطبة–

 يا سعادَُّنلتسافِر: المعتل باللف تبقى ياءُ المخاطبة وتحرك بالكسر مثل
.َّن ولتقِضَّن ولتدِعَّنولَتَْسعَيِ

 يبقى على حاله وتزاد أَلف فاصلة بين نونوالمسند إلى نون النسوة–
 ِّن وليدعوناِّن، وليسعيْناِّنليسافْرنا: النسوة ونون التوكيد التي تكسر هنا مثل

.ِّنوليقضينا
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الفعل المعلوم والفعل المجهول

 الدرَس،سليُم قرأَ) مثل فاعل الفعلإذا ذكر في الجملة •
كان الفعل معلوماً، وإذا لم يكن الفاعل( ويقرؤه رفيقه غداً

سمي الفعل( الدرُس، وسيُقرأُ الدرُس قُرِئ)مذكوراً مثل 
، وهو في المثاليننائب فاعلمجهولً وسمي المرفوع بعده 

السابقين مفعول به في الصل، أُسند إليه الفعل بعد حذف
.الفاعل

يختص بناءُ الفعل للمجهول بالماضي والمضارع، أما الَمر- أ•
، وإليك التغييرات التي تعتري الَفعالفل يبنى للمجهول

:المعلومة حين تصاغ مجهولة
، وأَمافيكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله الماضيأما 1- –

أَما الَلف التي قبل الحرف. المضارع فيضم أَوله ويفتح ما قبل آخره
.الخير فتقلب ياءً في الماضي، وأَلفاً في المضارع
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أَمثلة للَفعال المبنية للمجهول 

دُْحرَِجدَْحَرَج      يُدَْحَرُجيُدَْحرُِج  •

كُتَِب    كَتََب   يُكْتَُبيكْتُُب  •

أُكْرَِم    أَكَْرَم  يُكَْرُميُكْرُِم  •

يدعو    دعا   يُدْعَىدُِعَي  •

عُوِملعاَمَل      يُعاَمليُعاِمل  •

ُرِمَي    رمى   يُْرمىيرمي   •

عُلَِّم    علَّم   يُعَلَُّميعَلِّم  •
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وُِعدوعد   يوعَديعدُ •
تُعُلَِّمتَعَلََّم   يُتَعَلَُّميَتَعَلَّم  •
قِيَلقال   يُقاليقول  •
انْطُلِقانْطَلَق   يُنْطَلَقينطلِق  •
بيعباع   يُباعُيبيع  •
اعُْرورِياعَْروْرى   يُعَْروَرىيَعَْروْري  •
 ُردََّردَّ   يَُردُّيَُردُّ  •
 اختيراختار   يُختاريختار  •
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 إِذا أُسند إلى ضمير رفعالَجوف المبني للمجهول•
متحرك غيَّرنا حركة فائه إلى الضم إن كانت مكسورة في

:المعلوم، وإلى الكسر إن كانت مضمومة في المعلوم
(لن المعلوم منها ُسْمت) ظلماً ِسْمُت: فنقول في سامني خالد ظلماً–

(لن المعلوم منها بِعْت) للعدو بُعُْت: بالضم وفي باعني سليم للعدو
بِعت)بالكسر وذلك حذر اللتباس بين المعلوم والمجهول فإِذا قلت 

فأَنا المبيع( بُعُْت وِسمت)فأَنا البائع والسائم، وإذا قلت ( وُسمت
.والمسوم

:والَفعال المعلومة في هذه الجمل–
بِعتك الفرَس وما ِضمتك وقد- ُسْمُت البائع وُرمتُه بخير وقُدْت أجير 

.نلتَني بمعروف
:إذا قلبتها مجهولة قلت–

بُعَت الفرس وُضْمَت وقد نُلَْت- يا بائع ِسمَت ورِْمت بخير وقِدَْت 
.بمعروف
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أمثلة- الفعل المبني للمجهول 

 الدرُسكُتَِبكتب أخوك الدرس •

 اقتراُحك صعباًُرئيرأَيُت اقتراَحك صعباً •

 الجندُ المعركَة قريبةأُْعلَِمأعلم القائد جنده المعركة قريبًة•

...................نام الطفل •

 على السريرنيمنام الطفُل على السرير •

 أَمام القاضيُجلَِسجلسنا أمام القاضي •

 فرٌح عظيمُفِرَحفِرح الناس فرحاً عظيماً•
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الفعل المبني للمجهول

حين يصاغ الفعل للمجهول يصبح المفعول الول هو نائب•
أَصلهما مبتدأ)الفاعل في الَفعال المتعدية إِلى مفعولين 

وفي المتعدية إلى ثلث مفعولت، أَما الَفعال التي( وخبر
فيمكن جعل( أصلهما غير مبتدأ وخبر)تتعدى إلى مفعولين 

 أُعْطَِي الفقيُر ثوباً، أَو أُعْطَِي: كل منهما نائب فاعل فتقول
.الثوُب الفقيَر، والَول أَكثر لَن الفقير هو الخذ

ويفهم من هذا أَن الجملة الفعلية التي ليس فيها مفعول به ل•
يصاغ فعلها مجهولً لعدم وجود ما يحل محل الفاعل، فل
يصاغ المجهول من الفعال اللزمة إل إذا كان معها جار

ومجرور أَو مصدر مختص متصرف أو ظرف مختص متصرف
كالمثلة المتقدمة، ويكون نائب الفاعل حينئذ الجار والمجرور

.أو المصدر أو الظرف
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تقسيم الفعل من حيث التعدي

الفعل

المتعدي و اللزم
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المتعدي واللزم

 الراكبنزل الطفل، ونام:  مثلإِذا اقتصر أَثر الفعل على فاعله: الفعل اللزم•
 الَميرمشىو

: كان مثلإِذا جاوز أَثره الفاعل إِلى مفعول واحد أَو أَكثر: الفعل المتعدي•
 القائد جندَهأَعلمت المجدَّ جائزة وأَعطي أَخوك كتاباً، واشترىت رغيفاً وأَكل

.المعركَة قريبة

:الَفعال المتعدية ثلثة
أَكل وشرب واشترى وقرأَوهو كثير جداً مثل : ما يتعدى إلى مفعول واحد1- •

.إلخ.. وعرف ولبس
: وهو زمرتانما يتعدى إلى مفعولين2- •

الَولى أَصل مفعوليها مبتدأ وخبر وتشمل أَفعال اليقين والرجحان وأَفعال التحويل –
الثانية ما تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأً وخبراً، ول يصلحان لتكوين جملة، وهي–

..أَعطى، أَلبس، سأَل، علَّم، فَّهم، كسا، منح، منع: أَفعال كثيرة مثل

:وهو هذه الَفعال السبعة وما تصَّرف منها: ما يتعدى إلى ثلث مفعولت3- •
. أَرى، أَعلم، أَنبأَ، نبَّأَ، أَخبر، خبَّر، حدّث
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الفعل اللزم

:يكون الفعل لزماً في الَفعال التالية 

وهو الباب الذي ينتظم( ضم ضم)إذا كان من الباب الخامس •
:أَفعال الغرائز والسجايا، وما حِّول إِليه بقصد المدح والذم

صار) جارك صدُق خلُقه، نُبلت قامته، وقُصر أَخوك وشُجع
(.الصدق طبيعة فيه

ودَّل على فرح أو حزن،( كسر فتح)إذا كان من الباب الرابع •
 الجيد،غيِد)، أَو عيب أَو ِحلْيَة (شبع، عطش)أَو خلو أو امتلء 

(. الشجرخِضر)أَو لون (  العينعمشتو

 أَوازرقَّ واربدَّ: ، أَو افعَّلانسحب: إِذا كان على وزن انفعل•
.احرنجم: ، أَو افعنللاطمأَن: ، أَو افعلَّلازراقَّ واربادّ: افعاّل

تمَّزق: إِذا كان مطاوعاً للفعل المتعدي لمفعول واحد•
تدحرجت الحجر فدحرجت، وتمزقالصحيفة ف
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الفعل اللزم – متى يصبح متعدياً

:في الحوال التالية
.ت المختبئأَخرجأن تدخله همزة التعدية، •
.ت البضاعَةنَّزلْ: أَن يضعف ثانيه•
تجالس: أَن تزاد بعد أَوله أَلف المفاعلة•

.تهخاطبأَخاك و
أَن يزاد في أَوله الَلف والسين والتاء•

:الدالة على الطلب أَو النسبة مثل
.ت الطاعةاستحسنت الخصم واستنزل
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الفعل اللزم – متى يصبح متعدياً

:أَو سقط معه الجار، وهو 1.
ُهْم َوَزنُوُهْم أَْوكالُوَوإِذا }سماعي مثل –

.كالوا لهم أَو وزنوا لهم: بمعنى{ يُْخِسُروَن
إذ تؤول جملتها( أَّن)و( أَن)وقياسّي قبل –

 أَنك منصف، الَصل بأَنك،أَشهد: بمصدر مثل
أَشهد إنصاَفك،: أَشهد بإِنصافك: والتأْويل

 أَن رضيت بسهولة، الَصل عجبت منَعجبُت
عجبت: أَنك، والتأْويل عجبت من رضائك

.رضاءَك
شرط هذا الحذف القياسي أل يوقع في لبس، فالفعل رغب يتعدى•

في حالة السلب فتقول أرغب عن السفر اليوم( عن)بحرفي جر، بـ
في حالة اليجاب فتقول أرغب في( في)أي ل أريد، وبالحرف 

لم يُعرف هل أنا( أرغب السفر)السفر، فإذا أسقطنا الجار فقلنا 
راغب فيه أو راغب عنه، فيجب التصريح به إل إذا قام في الكلم

.قرينة دالة على المحذوف مثل أحبك ولذا أرغب أن أصاحبَك
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ما يتعدى إلى مفعول واحد- الَفعال المتعدية 

أَكل وشرب واشترىوهو كثير جداً مثل •
.إلخ.. وقرأَ وعرف ولبس
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ما يتعدى إلى- الَفعال المتعدية 
مفعولين 

أَصل مفعوليها مبتدأ وخبر بحيث: الَولى•
 تظنن مثل يصح تكوين جملة مفيدة منهما

، وتصنف بحسب معانيهاالَمير مسافراً
:صنفين

،أَفعال القلوب وتشمل أَفعال اليقين والرجحان–
رأَى، علم، درى، وجد،: فأَفعال اليقين ستة

، تقول رأَيت النصَح مربحاً، علمتأَلفى، تعلَّْم
:السفَر بعيداً، تعلَّْم أَباك غاضباً وأَفعال الرجحان

، عدَّ،(بمعنى ظَّن)ظن، خال، حسب، زعم، جعل 
 هْب الكتاَب كبيراً، حِسُبأَ: تقول. حجا، هْب

ظن وقال)  وقد ترد أَجيرك غائباً فماذا تصنع؟،
.أحياناً بمعنى اليقين( وحسب
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ما يتعدى إلى- الَفعال المتعدية 
مفعولين 

صيَّر، ردَّ،:  وهي سبعةوأَفعال التحويل•
وشرط نصبها. ترك، تَِخذَ، اتخذ جعل، وهب
:مثل( صيَّر)مفعولين أَن تكون بمعنى 

ت الشمع تمثالً ،جعلرددْت الطيَن إِبريقاً، 
صيَّرك،  فإن خرجت عن=  ك الله نافعاًوهب

والعبرة. هذا المعنى لم تعمل عمل صيّر
دائماً في المعنى الذي يؤديه الفعل،

والعمل تبع لذلك، فقولك تركت الحضوَر، ل
قلت له)ينصب إل مفعولً واحداً، على حين 

:ترك نصبت مفعولين( ه متحيراًتركقولً 
.فلينتبه إلى الفعال ذات المعاني المتعددة
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ما يتعدى إلى- الَفعال المتعدية 
مفعولين 

ما تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأً: الثانية•
، وهي أَفعال كثيرةوخبراً، ول يصلحان لتكوين جملة

أَعطى، أَلبس، سأَل، علَّم، فَّهم، كسا، منح،: مثل
..منع

تكعلَّمت ولدي ُحلًة، كسويت الفقير مالً، أَعطتقول –
 والمفعول الول منهما هوُت الجاَر النتقال،منعمسأَلتين، 

فالفقير هو الخذ، والولد هو المكتسي،: فاعل في المعنى
.وأنت المتعلم مسألتين، والجار هو المتنقل

مقام المفعولين في أَفعال( أََّن)وتقوم جملة •
القلوب والتحويل
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ما يتعدى إلى ثلث مفعولت- الَفعال المتعدية

أَرى، أَعلم،: الَفعال السبعة وما تصَّرف منها•
.أَنبأَ، نبَّأَ، أَخبر، خبَّر، حدّث

 الوالدُ، تلميذَه الحَّل سهلً المعلَُّم أَرى: تقول –
والمفعول. ولدَه عاقبَة التقصير وخيمًة يُري

:الثاني والثالث تتأَلف منهما جملة مفيدة فتقول
الحُّل سهٌل، عاقبُة التقصير وخيمة،

مقام المفعولين الثاني( أََّن)وتقوم جملة •
 تعلم:  فيما ينصب ثلثة مفعولتوالثالث

تلميذَه أَن الحل المعلُم أَرى، أَن السفر بعيد
.سهل
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تقسيم الفعل 

الفعل

التام و الناقص
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التام والناقص

الَفعال الناقصة هي أَفعال ل تتم الفائدة•
بها وبمرفوعها كما تتم بغيرها وبمرفوعه،

، هذابل تحتاج مع مرفوعها إلى منصوب
نقصها عن الَفعال التامة التي تتم الفائدة

(.أَخوكسافر : )بها وبمرفوعها مثل
وتدخل الَفعال الناقصة على جملة اسمية•

لتقيد إِسنادها بوقت مخصوص أَو حالة
 فهي وسط بين الَفعال التامةمخصوصة،
وهي زمرتان(. أحرف المعاني)والَدوات 

(.كاد)وزمرة ( كان)كبيرتان زمرة 
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كان وأخواتها- الَفعال الناقصة 

تقيد الحدث بوقت( كان، أَصبح، أَضحى، ظل، أَمسى، بات)•
وهذه. بارئاً ُتأَصبح: مخصوص كالصباح والمساء إلخ تقول

وقد تعرى أَحياناً عن معنى التوقيت. الَفعال تامة التصرف
.بزمن مخصوص فتصبح بمعنى صار

 ُت ما دمأَقرأ: تقيد الحدث بحالة مخصوصة تقول( دام)•
المصدرية الظرفية، وتؤول دائماً( ما)، وتتقدمها نشيطاً

.، وليس لهذا الفعل إِل صيغة الماضي(مدة دوام)ب
ويشترط. تفيد الستمرار( برح، انفك، زال، فتئ، رام، ونى)•

،(بحرف أَو اسم أَو فعل أَو نهي أَو دعاءٍ)أَن يتقدمها نفي 
 غير بارحأَنا، عهدك ذاكراً، ل تفتأ غاضباً أَخوكما زال : )تقول

.وليس لهذه الَفعال إل الماضي والمضارع(. مجاهداً
.جليداً الماءُصار : تفيد التحول( صار)•
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كان وأخواتها- الَفعال الناقصة 

 ُتلس: )لنفي الحال وقد تنفي غيره بقرينة مثل( ليس)•
، وهي فعل جامد لم يأْت( غداًبقادمين الطلب ليس، منصرفاً

أَربعة من أَحرف( ليس)منه إل الماضي وقد يعمل عمل 
بشرط أَل تتقدم أَخبارها على( إِْن، ما، ل، لت)النفي هي 

، وأَل تزاد بعدها إِْن، وأَن(إِل)أَسمائها، وأَل يكون في جملتها 
وخبرها( لت)وخبرها نكرتين، وأَن يكون اسم ( ل)يكون اسم 

على( السم)من أَسماءِ الزمان محذوفاً أَحدهما ويكون 
:الَكثر

(.إن مسافٌر أَخوك- إِْن أَخوك إِل مسافٌر ) مسافراًك أَخو إِْن–
ما إن- ما مخطئون نحن - ما نحن إل مخطئون ) مخطئين نحن ما–

(.نحن مخطئون
(.ل خالدٌ أَحد، ل أَنت مصيب ول أًنا- ل أَحد إِل ميت ) خالداً أَحدٌ ل–
فإِن( وليست الساعُة ساعَة مندم)، الَصل  مندمساعًة ولتندموا –

.نقص شرط لم تعمل هذه الدوات عمل ليس
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كان وأخواتها- الَفعال الناقصة 

:خصائص كان
يجوز حذف نون مضارعها المجزوم بالسكون إِذا أَتى بعده متحرك غير ضمير•

.مخطئاً تُكلم (: لم تكْن مخطئاً)متصل فتقول في 
(ما)زائدة بين كلمتين متلزمتين، وأَكثر ما يكون ذلك بين ( كان)قد ترد كلمة •

 أَعدلكانما : ونائب فاعلها( يوجد)وفاعلها، وبين ( نعم)التعجيبة وخبرها، وبين 
وسمع زيادتها بين المتعاطفين، وبين الصفة. أَرحُم منه- كان - عمر، ولم يوجد 

.ومتى زيدت استغنت عن السم والخبر وكان عملها التوكيد. والموصوف
(انطلقت لَن كنَت منطلقاً)يجوز حذفها وحدها وذلك إِذا حولَت مثل هذه الجملة •

(أَن)فقد حذفت كان بعد (: أَما أَنت منطلقاً انطلقُت: )إلى التركيب التي
(.ما)المصدرية فانفصل اسمها الضمير، وعُوِّض عنها 

التمْس ولو: )ويجوز حذفها مع أَحد معموليها، وأَكثر ما يحذف معها اسمها مثل•
وحذفها مع( التمْس ولو كان الملتَمُس خاتماً من حديد)الَصل (. خاتماً من حديد

إِن كان خيٌر فيه فكافئني)الَصل (. كافئْني بعملي إِن خيٌر فخيراً: )الخبر مثل
(.خيراً

(خذ هذا إِن كنت ل تأْخذ غيره: )ويجوز حذفها مع اسمها وخبرها من مثل قولك•
(.خذ هذا إِّما ل: )فتقول( ما)وتعوض بكلمة 
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كاد وأخواتها- الَفعال الناقصة 

كاد، كرب، أَوشك(: أَفعال المقاربة)•
.يهطل المطر كرب، أَلحقك تكد: مثل–

عسى، حرى، اخلولق(: أفعال الرجاء)•
.أَن ينفرج الكرب اخلولق ، أن يشفيك الله عسى: مثل–

:وهي كل فعل ل يكتفي بمرفوعه ويكون بمعنى شرع(: أَفعال الشروع)•
 إلخشرع، أَنشأً، طفق، قام، هَّب، جعل، علِق، أَخذ، بدأَ، انبرى

.يعْدون المتسابقون انبرى، يحصد الزراع طفق: مثل–

وأخوات كاد الناقصات ل يستعمل منها غير الماضي، إل كاد وأَوشك•
.فيستعمل منهما الماضي والمضارع

ويشترط في خبر هذه الفعال أَن يكون مضارعاً غير متقدم عليها، مجرداً•
ويستوي(. حرى واخلولق)في أَفعال الشروع، ومقترناً بها في ( أَن)من 

والتجرد في( عسى وأَوشك)بـ( أَْن)الَمران في الباقي، والَكثر اقتران 
(.كاد وكرب)
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إعرابها- الَفعال الناقصة 

هذه الفعال الناقصة وما بمعناها وما يتصرف منها•
ترفع( مضارعها وأَمرها، والمشتق منها ومصدرها)

، ولسمهاالخبر ويسمى اسمها وتنصب المبتدأَ
وخبرها من الَحكام في التقديم والتأْخير ما للمبتدأ

. والخبر
فقط على( كان وأَخواتها)ويجوز أن تتقدم أَخبار •

 الجو أَصبح: أَسمائها وعلى الَفعال أَنفسها أَيضاً تقول
،الجو أَصبح مصحياً=  الجو مصحياً أَصبح=  مصحياً

فل تتقدم أَخبارها على( ما)وما اقترن ب( ليس)إِل 
.أَفعالها
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الفعال الخمسة

هي أفعال مضارعة تُْستنَدُ إلى ألف الثنين ،•
. أو إلى واو الجماعة ، أو إلى ياء المخاطبة

:مثل
                   للغائبين   – يدرسانالتلميذان •
 للمخاطَبَيْن – تدرسانأنتما •
                           للغائِبيْن – يدرسونهم •
                              للمخاطَبِيْن – تدرسونأنتم •
للمخاطبة   – تدرسينأنِت •

وهذه الفعال المضارعة مقصورة على•
اتصالها بألف: الستعمالت الخمسة السابقة 

 .الثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة

494 

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة

السابق

الفعال الخمسة

تُعرب الفعال الخمسة بالحروف – والتي تُسمى الحركات: خصوصية إعرابها•
غير الصلية أو الفرعية 

: مثل .  ففي حالة الرفع تُعرب بثبوت النون في آخرها( أ•
.  في الصحافِة يعملنهما –
.  للسباِق تستعدانأنتما –
.  أهداَفَهم يُحددونهم –
.  واجبَكم تعرفونأنتم –
  النظاَمتحبينأنِت –

 ، نقولوفي حالة النصب ، تُعرب الفعال الخمسة بحذف النون من آخرها( ب•
 :
.  عن الكلم يتوقفاهما لن –
.  الزبائن تخدعاأنتما لن –
.  المسابقة ، عليهم أن يستعدوا يربحواهم كي –
! رضى المستمعين ، فل بدَّ أن تختاروا أغاني تُناسب ذوقهم تنالواأنتم كي –
.  يوَم الحد تُسافريأنِت لن –

: نقول . وفي حالة الجزم تُعرب الفعال الخمسة بحذف النون من آخرها ( جـ•
.  جهداً في إنقاذ الفريق يوفراهما لم –
.  التقريَر المطلوَب تُِعدَّاأنتما لما –
.  الدقَة في الوقٍت يراعواهم لم –
!اللُه في أمواِل المودعين لتتقوا أنتم –
!  تعوديأنِت َخَرْجِت ولما –
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، ول يُْعَرُب منه إل الِفعُل كُلُُّه َمبْنِّي•
الفعُل الُمضارُع ، الذي لم تتصْل به

. نون التركيِب، ونوُن النسوِة 
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المبني و المعرب من الفعال
بناء الفعل الماضي

فإْن كاَن آِخُرهُ. عادَ الغائُب :  مثل يُبنى الفعُل الماضي على الَفتِْح ، وهو الصُل في بنائه•
فإْن اتصلت به تاءُ.  بُنَي على فتٍح ُمَّقدٍر على آخرِهحرَف ِعلٍَّة ، مثل رمى ودعا وبنى ، 

 ، إذ أصلهما َرَمْت ودََعْتالتأنيث ، ُحِذَف آخُرهُ ، لجتماِع الساكنين – اللف والتاء – مثل 
وإْن.     فيكوُن بناؤه بفتحٍة مقدرة على اللِف المحذوفِة للتقاِء الساكنينرماْْت ودعاْْت

كاَن الماضي معتَل الِخِر بالواو أو الياء ، فإنه يُعامل في إعرابه معاملَة الفعِل الصحيِح
.  َعَفْوُت وَرِضيُْت: الِخِر ، مثل 

 ، إن اتصلت به واو الجماعة ، لنها حرُف َمٍد ، وهو يقتضي أن يكوَنويُبنى على الَّضمِ•
 .  شربوا ولعبوا: مثل . قبلَُه حركٌة تُجانُِسُه، َفيُبنى على الَّضمِ ليُناِسَب الواو 

أما إْن كاَن ُمْعتََّل الِخِر باللف ، ُحِذَفْت للتقاِء الساكنين ، وبَِقَي ما قبَل الواو مفتوحاً –•
ويكون عندئٍذ.  رماْْوا ودعاْوا:  ، أصلهما َرَموا ودََعْوادللًة على اللِِف المحذوفِة – مثل 

. مبنياً على ضم مقدر على اللف المحذوفة 

وإذا كان معتل الخر بالواو أو الياء ، ُحِذَف آِخُرهُ وُضَّم ما قبله ، بعد حذفه ليناسب واو•
.  دُعووا ، ورضيوا ، الصل دَْعوا وَرُضوا: مثل . الجماعة 

 كَتَبُّْت َوكَتَبِْت وكتبْنا ، وكَتَبَْن:  ، إذا اتصَل به ضمير َرْفٍع ُمتََحِّرٍك مثل ويبُني على السكون •
 .

وإذا اتصَل الفعُل الُمْعتَُّل الِخِر باللِف ، بضميِر َرْفٍع ُمتََحِرٍك ، ُقلِبَْت أَلُِفُه ياءً إن كانت•
فإْن كانت.  أعطيُت و استحييُت وأتيُْت: رابعًة فصاعداً ، أو كانت ثالثًة أَْصلُها الياءُ ، مثل 

فإن كاَن معتَل الِخِر بالواِو .  دََعْوُت ، َوَشكْوُت: مثل . ثالثًة أصلُها الواو ، ُردَّْت إلى أصلِها
.   َعَفْوُت َوَرضيُْت: أو الياِء ، بقَي على حالِِه ، مثل 
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المبني و المعرب من الفعال
بناء المر

وذلك إن اتصلْت به نوُن.  مبنٌي في الصِل على السكونفعُل المِر •
 ، أو كاًن صحيَح الِخِر ، لم يتصْل به شيءٌ ،ادُرْسَن: النِّْسَوِة ، مثل 

.ْ ادرس: مثل 

ولم يتصْل بآِخِرِه شيءٌ.  ، إن كاَن ُمْعتَُّل الِخِر ويُبنى على َحذِْف آِخِره•
.  انُج بِنَْفِسَك و أسَع لِرْزِقَك و اْرمِ الكَُرةَ نَْحَو السلِّةمثل . 

 ، إن كاَن متصلً بألِف الثنين أو واو الجماعةويُبنى على َحذِْف النون•
اذهبا ، اذهبوا ،: أو ياء المخاطبِة – في الفعال الخمسة – مثل 

 .اذهبي 

 إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيِد – الخفيفِة والثقيلِة –وعلى الفتح •
   .اْشَربَْن واْشَربََّن : مثل 

إذا اتصلت نوُن التوكيِد المشددةُ بضميِر التثنيِة ، أو واو الجماعِة أو ياِء•
: النوُن ، مثل َوكُِسَرْت. الُمخاطَبَِة في المِر ، ثَبَتَْت اللُف َمَعها 

. فعل أمر مبني على حذف النون لنه من الفعاِل الخمسة : اكتُباِن 

:اكتُبُن .  اكتُبَُّن  : مثل وتُحذُف الواُو والياءُ َحذَراً من التقاِء الساكنين•
 499فعل أمر مبني على حذف النون ، من الفعال الخمسة
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يكوُن الفعُل المضارُع في الكلمِ ، إما مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً ، وإعرابُُه إما لفظٌّي•
وإما تقديرٌّي وإما َمَحلٌّي – في محل –   

:مثل . أو الَّضمُة الُمَقدََّرةُ .  ِيسأُل الصديقٌ عن صديقِه:  ، مثل وَعلَمُة َرْفِعِه الضمُة الظاِهرةُ•
 . يعلو قَدُْر َمْن يرعى المحتاجين ، وإنما يخشى الله من عبادِهِ العلماءُ 

أسعى لن: مثل .  ، أو الفتحُة المقدرةُ لن أُغادَِر أرضي:  ، مثل وعلمُة نْصبِِه الفتحُة الظاهَرةُ•
 . إل في عمٍل ُمثِْمرٍ 

" . لَْم يَلِدْ ولْم يُولَدْ" مثل قوله تعالى .  وعلمُة َجْزِمِه السكوُن•

إن كان آِخُرهُهذا ويُعرُب المضارُع بالضمِة رفعاً وبالفتحِة نَْصباً وبالسكوِن َجْزماً ، •
. ، ولم يتصْل شيءُ بآخرهصحيحاً

مَ ، للم يَْسع: مثل .  ، َغيَْر ُمتِّّصٍل بآخِرِه شيءٌ ، ُجِزَم بحذِف آِخِرِه فإْن كاَن ُمْعتََّل الِخِر•
 – حرِف العلِة – وتكوُن علمُة جزِمِه َحِذَف الِخِر . لم يَدِْن، يَرمِ 

فهو.  ضميُر التثنيِة – ألف الثنين – أو واو الجماعِة ، أو ياءُ المخاطبِة: وإذا اتصَل بآخِرِه •
.  ُمْعَرٌب بثبوِت النوِن في الرفِع ، وبَِحذِْف النوِن في النصِب والجزمِ 

 .البنتان تنتظران السيارة  :مثال الرفع   –

. المهاجرون لن ينسوا وطنهم  :مثال النصب –

 .المزارعون لم يجنوا ثمر الزيتون بَْعدُ  :مثال الجزم  –

500 
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:مثل .  بُنّي على الفتِحوإن اتصلْت به نوُن التوكيِد الثقيلُة أو الخفيفُة ، •
 ،بُنَِي على السكوِنوإْن اتصلت به نون النسوِة ،  !لتقوَمّن – لتقوَمْن بواجبك 

ويكوُن َرْفُعُه ونَْصبُُه وَجْزُمُه مع.  المهندساُت يُتابِْعَن تنفيذَ المشروع: مثل 
فإْن لم يتصْل آخُر المضاِرِع بنوِن.     نوني التوكيِد ونوِن النسوِة محلياً 

التوكيِد ُمباشرةً ، بَْل ُفِصَل بَيْنَهما بضمير التثنيِة أو واِو الجماعِة أو
. لم يكْن مبنياً ، بل ُمْعَرباً بالنوِن رفعاً ، وبَِحذِْفها نصباً وجزماً ياِء المخاطبِة، 

 .لتنجحان أيها المجتهدان : مثل •
ّن ، حيث اجتمعت ثلث نونات ، نون الفعل التي هي علمُة العراب في+ تنجحان : أصل الفعل •

الفعاِل الخمسة، ونوُن التوكيِد الثقيلُة المشددةٌ ، َفُحِذَفْت النوُن الولى ، حتى ل تجتمُع ثلُث نونات ،
ضمير مبني على السكون: فعل مضارع مرفوع ، بالنون المحذوفة للتقاء المثال ، واللف : وإعرابه 

.  حرف مبني على الفتح ، ل محل لها ( ّن ) والنون المشددة . في محل رفع فاعل 

.لتنَجُحّن أيها المجتهدون : ومثل  •
فصار. نون الفعل . ّن ، توالت ثلث نونات ، كالسابق ، فحذفت النون الولى + أصل الفعل تنجحون •

( .الوِل)َفُحذف الساكن الول . فالتقى ساكنان ، الواو والنون الولى الساكنة من المشددة : تنجحوّن 
فعل مضارع مرفوع ، علمته ثبوت النون المحذوفة ، والواو المحذوفة ضمير في محل رفع: ويعرب 
.  حرف مبني ل محل له : والنون .  فاعل 

 .لتنَجِحَّن أيتها المجتهدةَ : ومثل •

فالتقت ساكنان ، ياء. توالت ثلث نونات ، فحذفت الولى ، فصار تنجحيّن . ّن + تنجحيَن : أصل الفعل •
فعل مضارع ،: تنجحيّن .  فحذفت الياء ، ودلت عليها الكسرة . المخاطبة والنون الولى من المشددة 

 حرف مبني على الفتح ل محل له: ّن   .    مرفوع بنون محذوفة ، والياء المحذوفة في محل رفع فاعل 
 .
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أْن ، لَْن ، إذْن ، وكَْي: يُنَْصُب المضاِرُع ، إذا سبََقُه أَحدُ الحروِف الناصبِة ، وهي •
.

 .  طُلَِب إلى الموظف أن يستقيَل :وهي حرُف َمْصدَِريٍَّة ، ونصٍب واستقباٍل ، مثل : أْن  •

وُسميت أْن مصدريًة ، لنها تَتََشكَُّل َمَع ما بَْعدها على َهيئِة َمْصدٍَر ، ففي الجملِة السابقِة تَُؤَّوُل أْن•
الستقالُة وُسميْت حرَف نَْصٍب ، لنها تَنُْصُب الفعَل المضاِرَع بَعدَها: والفعُل بَْعدَها على شكِل مصدٍر هو 

دوَن. وُسميت َحْرَف استقباٍل لنها وبقيُة حروِف النصِب تَْجَعُل معنى المضاِرِع دالً على الستقباِل  . 
. الدللِة على الحاِل – الوقِت الحاضِر – 

 .لَْن أُشارَِك في المؤتَمرِ : وهي حرُف نَْفٍي ونَْصٍب واستقباٍل ، نقوُل  : لَْن•

إذْن. سأَبذُُل جهدي في إقناِعهِ بالَْمرِ :  تقوُل جواباً لمن قال . وهي حرُف جواٍب ونَْصِب واستقبال  :إذْن •
. تَنَْجَح 

: ويُْشتََرُط فيها كي تَنُْصُب المضاِرُع ، ما يلي •
. أن تََقَع في َصدِْر – بدايِة – الكلمِ ، مثِل الجملِة السابقِة . أ–

سآتي غداً لزيارتَِك ، إذْن: أْن تَدََُّل على الزَمِن المستقبِل ، ل على الزمِن الحالي – الحاضِر – مثُل إجابَتَِك لمن قاَل . ب–
!أَُرِحب بَِك 

. أْن تَتَِصَل بالفعِل ، دوَن وجوِد فاصٍل بينَهما ، فإْن ُفِصَل بينها وبيَْن الِفْعِل فاصٌل ، أُلِغَي َعَملُها -. ج–

سأجتنَب رفاقَ السوءِ ، بقولَِك إذْن –: تجيُب مَن يُقوُل . وقد اغتفروا أن يكوَن الفاِصُل الَقَسَم أو ل النافيَة •
. والله – تُْفلَِح ، إذْن ل تَْخَسَر 

من حيُث أنها تجعُل ما بعدها في تأويِل( أْن)وهي تُْشبُِه . وهي َحْرُف َمْصدَريٍَّة ونَْصِب واستقباٍل  : كي •
.ويكوُن المصدُر مجروراً باللمِ المقدرِة .  حضرُت لمساعَدَتَِك= َحَضْرُت كي أساِعدَك : ففي قولِنا . َمْصدٍَر 
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نصب المضارع

يصلح الفعل المضارع للحال وللستقبال فإذا اتصل•
:أَثر فيه أَثرين( أَن، لن، كي، إِذن)به أَحد النواصب 

( أَذهَبلن)أَثراً لفظياً هو النصب الظاهر على آخره مثل –
 لن)ويقوم مقامه حذف النون في الَفعال الخمسة 

..( تذهبوا
أَثراً معنوياً هو تخصيصه للستقبال –

 503التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

أدواته- نصب المضارع 

أَْن•
حرف مصدرية ونصب واستقبال، وهو مع الفعل بعده أبداً في تأْويل–

.أُريد القراءَة: مساوٍ قولك( أَقرأَ أَنأُريد )مصدر فقولك 
ول تقع بعد فعل داٍّل على اليقين والقطع وإِنما تقع بعدما يرجى–

الواقعة بعد فعل يقيني هي( أَْن)أُحب أَن تسافر، و: وقوعه مثل
والَصل{  ِمنْكُْم َمْرَضىَسيَكُوُن أَْنعَلَِم }المخففة من المشددة مثل 

..(.علم أَنه سيكون)
فإن وقعت بعد فعل داٍّل على رجحان ل فاصل بينها وبين الفعل ترجح–

استوى( ل)، وإِن فصل بينهما بـ( إليكيحسَن أَنظننت : )النصب بها
(أَتظن أَن ل يكافئُك؟)أَو ( أَتظن أَل يكافئَك؟: )النصب والرفع تقول

أَنه ل)وأَْن في حالة رفع الفعل مخففة من الثقيلة كأَنك قلت 
تعيَّن أن تكون( قد، سوف)مثل ( ل)، وإن كان الفاصل غير (يكافئُك

حسبت أَْن قد يسافُر أَخوك، ظننت أَْن سيسافُر(: أََّن)المخففة من 
.أَخوك

التالي
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لن•
.أَخوَن لن: حرف نفي ونصب واستقبال مثل–

كي•
حرف مصدرية ونصب واستقبال، ومعنى التعليل الذي–

يصحبها هو من لم التعليل التي تقترن بها لفظاً أَو تقديراً
والفعل مع كي. كي تخبرني=  تخبرني كيلسأَلتك : تقول

(.سأَلتك)مؤول بمصدر في محل جر باللم وهما يتعلقان بـ
وإذا حذفت اللم بقي معناها ونصب المصدر المؤول بنزع

ومثل الفعل الموجب في ذلك الفعل المنفي،. الخافض
.لعدم تشاؤُمك=  ل تتشاءَمكيعّجلت مسرتك ل: تقول
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إِذْن•
سأَبذل: )حرف جواب وجزاءٍ ونصب واستقبال، يقول قائل–

.إِذن أُكافئَك: فتجيبه( لك جهدي
إِذْن: )وتدخل على الَسماء كما تدخل على الَفعال تقول–

ومن هنا انفردت عن أخواتها المختصة( أَنا مكافئك
. بالَفعال

التالي
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ِمثلما يُنَْصُب المضارُع بأْن الظاهرِة في•
.أطَْمُح أْن أَُحِقَق آمالي : مثل قولِنا 

فإنّه يُنَصُب بأْن المضَمرة – غير
قابَلْتُه:  – في مثل قولنا الظاِهَرِة

قابَلْتُه لن أوِضَح له= لوِضَح له خطأهُ 
.  خطأه 

وتُْضَمُر أْن جوازاً – أي يُجوُز ِذكُْرها ، وَعدَُم•
كما أنّها تُْضَمُر وجوباً – ل يجوز- . ِذكِْرها 

 507 ِذكُْرها أو إظهاُرها – 
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تضمر أْن جوازاً أو تذكر صراحًة ، بَْعدَ ِستَِة حروٍف:  إضماُر أْن جوازاً  •
: هي 

 – والتي تُسمى لَم التعليل – وهي لُم الَجِّر التي يكوُن ما بعدهالُم كي1. •
أي لجِل أن تُبَيَِّن "وأنزلنا إليك الذِكَْر لتُبيَِّن للناِس": مثل. َسبَباً في حدوث ما َقبْلها 

.حضرُت لستفيدَ ، أو لن أستفيدَ :  ومثل   هاتَفْتَُك لِتَطَْمئَِّن: ومثل . للناِس 

 ، وهي اللُم الجاَّرةُ ، التي يكوُن ما َقبْلَها نتيجًة وعاقبًةلُم العاِقبَِة2.  •
ومصيراً ، لما قبلها وليًس سبباً في حصولِِه ، ويُسميها بَْعُضهم لَم الصيرورِة –

ويمثلون لها باليِة. أو لَم المآل – أي ما آَل إليه المُر . أي ما صاَر إليه الحاُل 
.الكريمِة المتَعلَِقٍة بُِعثوِر قومِ فرعوَن ، على سيدنا موسى عليِه السلُم 

قال فرعون لم يلتقطوا موسى عليه "فالتَقَطَُه آُل فِْرعوَن ليكوَن لهم عَدواً وََحزناً"
ولكن العاقبَة والمآَل والمصيَر الذي انتهي. السلُم ليكون لهم عدواً وِحزناً 

. ربى الوالدان ابنهما ليعقهما عند الكبر : ومثل . إليه التقاطُهم له ، أنّه صاَر كذلك 

عندما تَْعطُِف الِفْعَل( الواو والفاء وثم و أو)بَْعد أحِد هذه الحروِف العاطفِة 3. •
وإنما يُنَْصُب الفعُل المضارُع بعد هذه الحروِف بأْن. المضارَع علىالسمِ الجاِمدَ 

مضمرٍة لسبٍب منطقٍّي ، ليتسنى لنا أْن نُوِجدَ بواسطتها َمْصدراً نستطيُع
َعطَْفُه على السمِ الجاِمِد – المصدر – لن الفعل ل يجوز أن يُْعطََف على

يأبى التاجُر الميُن الغِّش: أمثلة .السمِ الخالِِص ، بْل يُْعطَُف على ِفْعٍل ِمثلِِه 
يرضى. ل يَقْبَْل الكريُم الُجبَْن ثم يَْسلََم . ويَْربََح ، شقاؤك فَتَْستَريَح ، خيٌر من كََسلَِك فَتَتْعَب 

 . عَدّوَُّك نزوحَك أو تُْسَجَن
في جميع المثلة المتقدمة ُمقدَّرةٌ قبَْل الفعِل المضاِرِع ، والِفْعُل(  فأْن)

 508.منصوٌب بها ، وهو ُمَؤَّوٌل بمصدٍر معطوٍف على السمِ قبلَه 
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:تَُقدَُّر أْن وجوباً بعد َخْمَسِة ُحروٍف هي  :وجوباً ( أْن)إضماُر •

َمنْفٌّي ، مثل قولِه( أحِد مشتقاِت كاَن) ، وهي لُم الجِّر المسبوقُة بكوٍن بعدَ لمِ الحجوِد•
لم:  ، وهَي أبلُغ من قولِنا لم تَكُْن لِتَكِْذَب: ومثل قولنا " ما كاَن اللُه ليظلَِمهم"تعالى 

تَكُْن تَكِْذُب ، لَّن الفعَل المنصوَب بَْعدَ أْن الُمْضَمرة ُمَؤّوٌُل بمصدٍر مجروٍر ، والتقديُر لْم
 . لّن نفي إرادِة الكَِذِب أبلُغ من نْفِي الكذِب ذاته . تَكُْن ُمريداً الكَِذَب 

وهي التي تُفيدُ أَّن ما قبْلَها َسبٌَب لما بَْعدَها ، وأّن ما بَْعدَها ُمَسبٌّب عما:  بعدَ فاِء الَسبَبيّة•
.  ويُشترُط أْن تُْسبََق بنفٍي أو طلٍب . قبلَها 

لَيَْس: ومثل .  جاُرَك َغيُْر ُمَقِّصِر َفتَلوَمُه: ومثل .  لْم تحضْر َفتَْستَفيدَ: فأما النَْفُّي ، فمثُل َقْولَِك  –
.  الُمْجِرُم نادماً فتعفَو َعنُْه

 .اسكْت َفتسلََم أْو لِتَْسكَُت َفتَْسلََم : أما الطَّلُب َفيَْشتَمُل المَر ، مثل  –
.  أل تُراِفُقنا َفتَْستَْمتَِع: ويَْشتَمُل الَعْرُض ، مثل   –
 .هلّ َعِملَْت الخيَر َفتُْؤَجَر : مثل : كما يشمُل الَحَّض   –
.  لَيْتََك َحَضْرَت َفتَُسَّر: ويشمُل التمنّي ، مثل   –
.  لََعلَّك عائِدٌ فأستضيَفَك: ويشمُل التّرجَي ، مثل   –
.  هل أنت منتبه فأُخاطِبََك: ويشمُل الستفهام ، مثل   –
ويكوُن المضاِرُع المنصوُب بأْن ُمْضَمَرةً بَْعدَ فاِء الَّسبَبَيِِّة ُمَؤولً بَِمْصدٍَر َمعطوٍف على مصدٍر ُمنتََزٍع–

.  ليكن منَك سكوٌت فسلمٌة:  اْسكُْت َفتَْسلََم: ففي . من الِفْعِل َقبْلَها 
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الرئيسة

السابق

المبني و المعرب من الفعال
نصب المضارع بأن المضمرة

 ، فالنهُّي في الجملِةل تأكُْل وتَتََحدَّث: مثل ( مع) ، التي تُفيدُ معنى بعدَ واِو الَمِعيَِّة•
ليَس ُمتَِّجهاً إلى الكِل وْحدَهُ ول الحديث َوْحدَهُ، وإنّما يَتَِّجُه النَّهُي عن أْن يتحدَث وهَو

المعيِة أن تُْسبََق بنفٍي أو طَلٍَب ، كما هو( واو)ويُشترُط لِنْصِب المضاِرِع بَْعدَ . يَأكُُل 
هل تََصدّْقَت. اقرأْ وترفَع َصوتَك . ل تَشَرْب وتَْضَحَك  : المثلة. الحاُل في فاِء الَسبَبيِة 

.لَيْتََك َحَضْرَت َوتَُشاِهدَ . لَعلَّك ُمساِفٌر وتراِفَقني . أل تزوُرنا وتَُسلَّم . وتَُخفَي َصدََقتََك 
.  هْل أنَت ساِمٌع وتُجيبَني 

:فمثاُل دللتها على النتهاِء ، َقْولُنا .  الدالِة على النتهاِء أو التعليِل( حتى)بَْعدَ •
لُرضيََك=  واَفْقتَُك حتى أُرضيََك: والتعليُل مثُل .   إلى أن تَرِجَع =  أنْتَظُِرَك حتى تَْرِجَع

انتظرتَُك إلى( : حتى)والمضاِرُع مع أْن المستترةَ يَُؤّوُل بمصدٍر في محِل جّر بـ . 
. ُرجوِعك ، ووافقتَُك لِرضاك

.أْسَهُر إلى أن أُنهَي عملي =  أْسَهُر أْو أُنِْهَي َعملي: مثل  (إلى)التي بمعنى ( أو)بعد •
. إل تَثْبٌَت =  يَظَُّل المتَّهُم بريئاً أو تثبَُت إدانتُُه: ، مثل ( إل)أو بمعنى 

وردَ عن طريِق الّسماِع إضماُر أْن ، في غيِر المواقِع السابَِقِة – :اضماُر أْن سماعاً  •
:ومما َوَردَ في ذلك . مواقِع الجواِز والوجوِب – ويُكتفى بمعِرَفتِها، دوَن القياِس عليها 

(امرهُ)ُمْرهُ .                  ُخذْ اللَص َقبَْل يأُخذََك.         تسمَع بالُمْعيدي خيٌر من أْن تراهُ
ُقْل أفغيَر اللِه تأمروا بي أعبدَ أيُّها" في اليِة ( أعبدَ)وُقريءَ بنصِب .  يَْحِفَرها

" . الجاهلون
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المبني و المعرب من الفعال
جزم الفعل المضارع

إذا تقدم المضارَع أَحدُ الجوازم التي بيانها، أَو كان•
 :جواباً لطلب ظهر الجزم على آخره إِن كان صحيحاً

 (ترمِل ) :وحذف آخره إن كان معتل الخر، (يسافْرلم )
ل) وحذفت النون إِن كان من الَفعال الخمسة

(.تتأَخروا
ما يجزم فعلً واحداً، وما يجزم فعلين،: والجوازم نوعان•

:وإليك بيانهما
:الناهية( ل)لم، لما، لم المر، : جوازم الفعل الواحد أربعة- أ–
إِْن، َمْن، ما، مهما، متى،(: ما)جوازم الفعلين وإعرابها واتصالها بـ–

إِذما،: ويلحق بها أَداتان يقل الجزم بهما. أَيّاَن، أَين، أَنّى، حيثما، أَيُّ
.كيفما

 511التالي



القائمة  
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السابق

جوازم الفعل- جزم المضارع 
الواحد

(ل)لم، لما، لم المر، : جوازم الفعل الواحد أربعة•
:الناهية

ينفي: كل منهما حرف نفي وجزم وقلب: لم ولما•
لم: المضارع ويجزمه ويقلب زمانه إلى المضي

:وإِليك الفروق بينهما. أُبارْح مكاني ولما يحضْر أَخي
(لم)إلى زمن التكلم ول يشترط ذلك في ( لما)يمتد النفي مع –
(لم)متوقع الحصول ول يشترط ذلك في ( لما)الفعل المنفي ب–
حاولت: )جائز الحذف عند وجود قرينه تدل عليه( لما)مجزوم –

.إل شذوذاً( لم)ول يحذف مجزوم ( ولما يقنعْ=  إقناعه ولما
(.إن لم تتعلْم تندم: )فتقع( لم)أَما . ل تقع بعد أداة شرط( لما)–
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القائمة  
الرئيسة

السابق

جوازم الفعل- جزم المضارع 
الواحد

وأكثر ما تدخل على. يطلب بها حصول الفعل: لم المر•
.يذهب أَخوكل: الغائب فتكون له بمنزلة فعل الَمر للمخاطب

، (فلنذهْب: )ويقُّل دخولها على المتكلم مع غيره–

وحركة هذه اللم الكسر، ويحسن إسكانها بعد الواو والفاء، ويجوز بعد–
.ثم

 ل: )يطلب بها الكف عن الفعل المذكور معها: ل الناهية•
فأَكثر دخولها على فعل المخاطب ثم فعل المتكلم( تكذْب

 ل أُخذْل، ل: )المبني للمجهول لَن المنهي غير المتكلم
(. نُْخذْل
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الرئيسة

السابق

جوازم الفعلين- جزم المضارع 

ويلحق بها أَداتان يقل. َمْن، ما، مهما، متى، أَيّاَن، أَين، أَنّى، حيثما، أَيُّ•
.إِذما، كيفما: الجزم بهما

 حرفان ل محل لهما من العراب، وعملهما ربط فعلإِْن، وإذما: إعرابهما•
الشرط بالجواب، وبقية الَدوات أَسماءٌ بل خلف؛ فلبدّ لهَّن من محل

:إعراب

لغيره،( ومهما ما)للعاقل و( من)ف: تدل على ذوات( من، ما، مهما)•
وتعرب مفعولً بها إن كان فعل الشرط متعدياً لم يستوف مفعولته، وإل

.أُعربت مبتدأ خبره جملة جواب الشرط
 تصاحْب منمهما تقرأْ تستفدْ منه، ما تكرْم يحببْك، من: )فأَمثلة الحالة الُولى–

(.فضل ينفعْك

 مهما تقرأْه تستفد منه، الفضل ما تكرْمه يحببْك، من: )وأَمثلة الحالة الثانية–
(. يسافْر يبتهْجمن-  يفعْل خيراً يُجَز به منتصاحبْه ينفعْك، 
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الرئيسة

السابق

جوازم الفعلين- جزم المضارع 

الُوليان تدلن على: متى، أيّان، أَنّى، حيثما، أينما•
الزمان، والباقي للمكان، وكلها مبني في محل نصب

 تسافْر تلقمتى)على الظرفية الزمانية أو المكانية 
 تذهبواحيثماتلقى خيراً حين تسافر، = خيراً 

(.تكرموا
تدل على الحال ويجب معها أَن يكون فعل: كيفما•

 تجلْسكيفما: )الشرط وجوابه من لفظ واحد
.ومحلها النصب على الحالية(. أَجلْس
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السابق

جوازم الفعلين- جزم المضارع 

فهي معربة مضافة غالباً إلى اسم( أيّ)كل أسماء الشرط مبنية إِل : أيّ•
ظاهر، وهي صالحة لكل المعاني المتقدمة لَخواتها فتعرب على حسب

:معناها

 كتاب يُعَْرْضأَيُّ)للعاقل وتعرب مفعولً به، (  رجل تكرْم يحببْكأَيَّ)•
نائب(  يوم تسافر أَصحبك فيهأَيَّ)لغير العاقل وتعرب هنا مبتدأ ( فاشتره

بمعنى كيفما وتعرب(  تجلْس أَجلْسأَياً)ظرف زمن متعلق بـ أَصحبْك، 
وهي مضافة إلى اسم ظاهر ومنه تأْخذ معناها فإِذا حذف المضاف. حالً

(. تكرْم يحببْكأَياً: )إليه عوضت عنه بالتنوين

على حدث أُعربت نائبة عن( ما، مهما، أَي)وإذا دلت إِحدى الَدوات •
(. تنْم تسترحمهما نوم تنْم تسترْح، أَيَّ: )مفعول مطلق
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السابق

الجزم بالطلب- جزم المضارع 

يجزم المضارع إذا كان جواباً وجزاءً لطلب•
 متقدم، سواءٌ أَكان الطلب باللفظ أو المعنى

وهو ما تقدمت أَقسامه من أَمر ونهي واستفهام- 
وعرض وحّض وتمٍّن وترّج في بحث النصب بفاءِ

أَم كان بالمعنى فقط، - السببية أَو واو المعية 
اجتهد تنجْح، ل تقصر تندْم، هل تحسُن: )فأَمثلة الَول–

إلخ، ..( تُحبَْب
فلفظ( اتَّقى الله امرؤٌ فعَل خيراً يُثْب عليه: )ومثال الثاني–

والجزم في. الفعل خبر ومعناه طلب، فروعي المعنى
اجتهد فإِن تجتهدْ= اجتهد تنجْح : )ذلك كله بشرط مقدر

.فحيثما صح تقدير الشرط صح الجزم(. تنجْح
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المبني و المعرب من الفعال
الشرط و الجواب

يَِجُب أْن يكوَن الشرُط ِفعلً َخبَرياً ، ُمتََصِِّرفاً ، غيَر•
 ُمْقتَِرٍن بَِقدْ ، أو إن أو ما النافيِة أو السيِن أو سوَف

والمرادُ بالفعِل الخبرِّي ، ما ليس أمراً ول نَْهياً ول.  

مسبوقاً بأداٍة من أدواِت الطَّلَِب ، مثل الستفهامِ
والعرِض والتحضيِض ، لَّن كَُّل هذِه النواِع ل يصلُُح

. أن يكون فعَل شرٍط 
أما جواُب الشرِط ، فالْصُل أْن يكوَن ِمثَْل َفِعل•

 ، تَتَوَّفُر فيه نفس الشروط التي تتوفُر فيالشرط
فعِل الشرط، حتى يَْصلَُح أن يقَع جواباً مباشراً

للشرط ، غيَر أنّه قد يقُع جواباً ما هو غيُر صالٍح لْن
يكوَن شرطاً صريحاً، فيجُب عندئٍذ اقتراُن الجواِب

التي تربُطُُه بالشرِط ، وتكوُن الُجملُة في( بالفاِء)
 518 . محِل جزمٍ جواباً للشرِط 
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الرئيسة

السابق

جزم المضارع – 
أَحوال الشرط والجواب

يحذف فعل الشرط أَو جواب الشرط أَو الفعل والجواب معاً إن كان في3- 
:الكلم ما يدل على المحذوف، وإليك البيان بالترتيب

وأَن( اجتهد تنجح)تقدم أَنه يطرد حذفه في جواب الطلب : فعل الشرط•
أَو( إن)التي تلي ( ل)ويجوز حذفه بعد ( اجتهد، فإِن تجتهد تنجْح)الَصل 

من حاستك. وإِن ل تحَّب فأَمسك= أَجْب إِن أَجببت وإل فأَمسْك (: َمن)
.ومن ل يحاسنَْك فل تعامله= فحاسنْه ومن ل فل تعامله 

إذا كان فعل الشرط ماضياً ولو في المعنى وفي الكلم ما: جواب الشرط•
-إِن غدرت -  والله، رابح- إِن سافر - ِنه إ: يدل على الجواب حذف وجوباً

أَما إِذا لم يكن في الكلم ما يصلح للجواب. ، ل أَغدر إِن غدرتل أَغدر
جواباً لمن( إْن نجح: )وأَمكن فهمه من فعل الشرط جاز حذفه جوازاً مثل

(.؟أَتكافُئ خالداً: )سأَل
يجوز حذفهما إن بقي من جملتيهما ما يدل عليهما: الفعل والجواب معاً•

،(ومن ل يلبِّك فل تكرْمه: )، الَصل(من يلبِّك فأَكرْمه ومن ل فل: )مثل
(.وإِن لم يِف فل تعطه: )، الَصل(إِن وفى فأَعطه حقه وإل فل)
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السابق

جزم المضارع – 
أَحوال الشرط والجواب

يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين أَو ماضيين، أَو1- 
ماضياً فمضارعاً، أو مضارعاً فماضياً، وقد يأْتي

:الجواب جملة مقرونة بالفاءِ أَو إِذا الفجائية
(. يُحسْن يُكَرْممن: )فإِن كانا مضارعين وجب جزمهما–
وإن كان فعل الشرط ماضياً ولو في المعنى والجواب–

 لم تقصْر تفْز، إِنإِن: )مضارعاً كان الَحسن جزم الجواب
، ويجوز رفعه فتكون الجملة في محل جزم(اجتهدت تفْز

وإِن كان مضارعاً فماضياً جزمت(.  اجتهدت تفوُزإن)
 يقدّْم خيراًمن: )الَول وكان الفعل الثاني في محل جزم

(.ُسعد
أَما إِذا اقترن الجواب بالفاءِ أَو بإِذا الفجائية فجملة–

الجواب في محل جزم
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جزم المضارع – 
أَحوال الشرط والجواب

إِذا عطفت مضارعاً على جواب الشرط بالواو أَو الفاءِ أَو ثم2- 
جاز في المعطوف الجزم على(  تجتهدْ تنجْح وتْفرْحإِن: )مثل

.، والرفع على الستئناف(أَْن)العطف، والنصب على تقدير 
 تقرأ الخطابإن: )وإذا عطفته على فعل الشرط مثل

جاز فيه الجزم والنصب دون( فتحفظْه يهْن عليك إِلقاؤُه
.الرفع، لَن الستئناف ل يكون إل بعد استيفاء الشرط جوابه

أَما إذا كان المضارع بعد فعل الشرط أَو جوابه بل عطف•
( تزرني تحمْل إِلي المانة أَكافئْك أُهدِ إليك هديةمتى: )مثل

جاز جزمه على البدلية من فعل الشرط أَو جوابه، وجاز
رفعه، وتكون جملته حنيئذ في موضع الحال من فاعل فعل

.الشرط أو جوابه
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السابق

جزم المضارع – 
اجتماع الشرط والقسم

:جواب القسم يجب أَن يؤكد بالنون إِن استوفى شروطه•
إِن تحسْن: ، وجواب الشرط ينبغي جزمه(والله لَكرمنَّك)

.أُكرْمك

فإِذا اجتمع شرط وقسم كان الجواب للسابق وحذف جواب•
:اكتفاءً بجواب السابق( وجوباً على ما تقدم لك)المتأَخر 

.والله إِْن تحسْن لُكرمنَّك، إن تحسن والله أُكرْمك

فإذا تقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر جاز أَن يجاب الشرط•
.لُكرمنّك= أَنا والله إِن تحسْن أُكرْمك : المتأَخر
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جزم المضارع – 
ربط جواب الشرط بالفاء

. مواِضُع َربِْط جواب الشرط بالفاء•
يَجُب َربُْط جواَب الشرِط بالفاِء ، عندما ل يَصلح الجواب أن يقع جواباً•

: مباشراً صريحاً للشرط وذلك في المواقع التالية
.  إن تُغاِمْر فأنت خاسٌر: أن يكوَن الجواُب جملًة اسميًة ، مثل –
َمْن يعمْل خيراً فعسى: أن يكون الجواُب فعلً جامداً – غير متصرف – مثل –

.  أن يُكافأ
إن كنُت صادقاً ، فأثبْت: أن يكون الجواب فعلً طلبياً غير خبرّي – مثل –

.  صدقك
" . متى تسافْر فقد أسافُر معك: "مثل ( – قد)أن يكون الجواب ُمْقتًِرناً بـ –
فإن توليتم فما سألتُكُْم عليِه: "مثل ( – فما)أن يكون الجواب مقترناً بـ –

" . من أجٍر
.  متى تتصْل بي فلَْن أتأخَر: مثل ( – لن)أن يكون الجواب مقترناً بـ –
 ، فسوفأَّي بلٍد تقصدْ( : السين أو سوف)أن يكون الجواب مقترناً بـ –

( .  فسأُساِرُع إليه)
. إن تجيءَ فربما أجيءُ ( : ُرَّب أو كأنما)أن يَُصدََّر الجواُب بـ –
" . فكأنما قتَل الناَس جميعاً. إنه من َقتَََل نْفساً بغيِر نفْس "–
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سميت همزة وصلالتعريف وأَشباهها ( ال)همزة •
فاللم( لْمحسُناب اغ) كقولنا لَنها تكتب و لتنطق

الساكنة اتصلت بالباء قبلها وسقطت الَلف بينهما
وإنما نتوصل بها إلى النطق بالساكن. لفظاً ل خطاً

.ولهذا سميت همزة الوصل( اَلمحسن جاء)كقولنا 
، ابتداءًهمزة القطع فهي التي تثبت لفظاً وخطاًأَما •

.باكأَكرم أَخاك وأَكرْم أَ: ووصلً مثل
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هي المزيدة في ماضي: همزات الوصل معدودة•
الفعل الخماسي والفعل السداسي وأَمرهما

انْطلَق وانْطلِق انْطلقاً: ومصدرهما وأَمر الثلثي
.اْستغَْفَر واْستغفرِ اْستغفاراً، اعْلْم واكْتب واغِفر

: هيوزيدت ألف الوصل في عشرة أسماءٍ فقط•
اسم، است، اثنان واثنتان، ابن، ابنم، ابنة، امرؤ،•

 وما عدا ما تقدم من الَسماِء والَفعالامرأَة، ايمن
فهمزاته همزات قطع تثبت في الخط وفي اللفظ

.َكرمهأُمه وأَخوك طفلً إِلى أأَخذ : مثل
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:ملحظتان•
فتفتح، وإِل في الماضي( ايمن)و ( ال)حركة أَلف الوصل الكسر إِل في 1- –

،أُكتُْب الَمر اْستُدرك: المجهول وفي فعل الَمر المضموم العين فتضم مثل
.أُغزوا

إِذا( ابن)ل تلفظ أَلف الوصل إِل أَول الكلم، وتحذف لفظاً وخطاً من كلمة 2- –
فإِن وقعت أَول عبد الله بنمحمد : وقعت صفة بين علمين ثانيهما أَب للَول

.السطر تثبت الَلف خطاً فقط
المْجدُ للمجدّ، إِنه: خطاً ولفظاً بعد اللمات مثل( ال)وتحذف كذلك ألف –

.لَلْحقُّ، وللخرة خير لك من الُولى، يالَلَبطال
أَْسمك خالد؟)فإِن وقعت الهمزة المكسورة بعد همزة استفهام تحذف مثل –

(.أَنتقدت عليه شيئاً؟
آلله أَذن لكم؟: )أَما الهمزة المفتوحة فتبدل بعد همزة الستفهام أَلفاً مثل–

(.آلسفر أَحب إِليكم أَم الِقامة؟
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. معرفة أصول الكلمات وما يطرأ عليها من زيادٍة أو حذٍف : الميزان الصرفي •
ولما كان أكثر الكلمات في اللغة العربية ثلثياً جعل علماء الصرِف لوزنها ثلثة•

الفاء للحرف الول من الكلمة ، والعين للحرف الثاني ، واللم: أحرٍف هي 
. للحرف الثالث

ٌَفَعٌلَقَمر  َفُعَلَشُرَف  َفِعَلَقِدَم •
قد قابله حرف" قدم"من كلمة " القاف"تجد في المثلة السابقة أن حرَف •

"الميم"وحرف " العين"قابله حرف " الدال"، وحرف "َفِعَل " من " الفاء"
نفسها ،" َفِعَل " جاءت في " َقِدَم"وأَّن الحركات في " . اللم"قابله حرف 

"ومثل هذا يقال في . وهذا ما يُسمى بميزان الكلمة أو الميزان الصرفي 
.وأمثالها " َقَمٌر " و " َشُرَف 

َفَعلٌّلَسَفْرَجٌل  ِفْعلٌَلِدْرَهٌم  َفْعلََلبَْعثََر •
"فعل " ترى الن أن الكلمات السابقة رباعية وخماسية ، ولما كان الميزان •

"َفْعلََل " " بَْعثََر " على ثلثة أحرف ، زدنا عليه لماً في الرباعي فقلنا في 
، ونفعل مثل هذا" َفَعلٌَّل " " َسَفْرَجٌل " وزدنا لمين في الخماسي فقلنا في 

أي حروفهما الصلية هي أربعة أو خمسة) في كل رباعي وخماسي مجردين 
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ِعنْدَ النَّظَِر إلى الكلمِة في الجملِة ، فإننا نُلحُظ أَّن•
بعَضها يَتََغيُّر آخرها ، باختلِف تَغيِّر مواِقِعها في

الجملِة، وكذلك نُلحُظ أَّن ثََمة كلماٍت ل يتغيُر
ويُسمى. آخرها ، مهما تغيَّر مكانَها في الجملِة 

. المبنُّي ، والَخُر هو المعرُبالنوُع الوُل 
تغير حركة آخر الكلمة من رفٍع أو : هو العرابف•

نصٍب أو جٍر أو جزمٍ تبعاً لما يقتضيه مكانها في
 .الجملة

ثباُت آخِر الكلمِة على حالٍة واحدٍة ، ل:   هوالبناءُو•
تفاِرُقها ، َمهما اختلَف موِقُعها في الكلمِ ،

.واختلفْت العوامُل المؤثَّرِة فيها 
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.وهو ما يَُسبُّب لحوقَ علمٍة معينٍة بآِخِر:  العامُل•

وهو الكلمُة التي تأثرْت بسبٍِب خارجٍي ،:  المعموُل•
.فظهرْت عليها علمُة ما 

وهو ما يَُحدّدُ وظيفَة الكلمِة ومدلولها مثل:  الَمْوِقُع•
كونِها فاعلً أو مفعولً به ، أو ظرفاً أو مجرورةً أو: 

.غيِرها 

وهي الشارةُ التي تَدُّل على مواقِع الكلمِة:  العلمة•
.المختلفِة في أبواِب النّْحِو 
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.تكوُن علمُة العراب إّما حركًة وإّما حرفاً وإّما حذفاً   : علماُت العراب•
.الّضّمُة والَفتَْحُة والكَْسَرةُ : والحركاُت ثلٌُث –

.الَلُِف والنوُن والواو والياءُ : والحروُف أربعٌة –

 .إّما غياُب الحَركَِة ـ السكون ـ وإّما حذُف الِخِر ، وإّما حذُف النون : والحذف –

يُْحتََرُم: الضمُة وهي الصُل مثل : علماُت الَّرْفِع أربَُع وهي : علماُت الرفِع–
:  أما علمات الرفع الفرعية فهي الّشريُف

.  ِعلْمٍوجاُرك ذ. ن يحترمون َرْغبََة الطفاِل والمرب: الواو مثل •

 . ان صادقانالبائع: واللُف والنون •

تجنْب السوءَ: للنصِب علمٌة أصليٌٌة هي الَفتَْحُة مثل :  علماُت النَّْصِب–
:وأربع علمات فرعية هي .  فتسلَم

.  الماِل كريٌمالَيَْت ذ: اللف مثل •

. ن على الثَقاَفِة مبدعونيإَّن القائم: والياء مثل •

.َودَّْعُت صاِحبَة الدعوِة المدعواِت واحدةً واحدةً : والكسرة مثل •

.لن تكسبوا ُقلوَب الناِس بالَقسوِة : َوْحذَُف النون مثل •
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 – يتبععلماُت العراب•
: علماُت الَجّر–
. ل أَْرَغُب في َعطِْف الُضعفاء: الكسرةُ هي الصُل –
. ساِفْر مع أبيَك وحميَك: والياءُ مثل –
. تَنَّقَل الطالُب في مدارَس عديدٍة: والفتحُة –
– 
: علماُت الجزمِ–
. ل تتقاعْس: للجزم علمٌة أصليٌة هي السكوُن مثل –
.ل تبِن ُقصوراً في الريِح: وعلماٌت فرعيٌة،  َحذُْف الِخِر  –
. ل تتهاونوا في حقوقكم: وحذُف النوِن –
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: الُمَعرُب قسمان •
أََحدُهما يُْعَرُب بالحركاِت ، والَخُر يُعرُب بالحروِف –

 :أربعٌة أنواٍع : والمعرُب بالحركاِت –
. إبراهيُم: السُم المفردُ •

.  الَعَمِلأرباَب العماُليحترُم : َجْمُع التكسيِر •

 في أنشطٍةالسيداُتتُشارُك : َجمُع المؤنِث السالمِ •
.إجتماعيٍة مختلفٍة 

والمضارع غيُر المسبوِق بناصٍب أو جازمٍ ، والذي لم•
.  الهدوءُ أجواءَ المصيِفيَسودُ. يتصْل بآِخِرِه ضميٌر 
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.لَْفظٌِي وتَقديرٌي َوَمحلٌّي : أقساُم العراب ثلثٌة 

وهو الثُر البادي في آخِر الكَلِمِة:  العراب اللفظُّي•
، ويكوُن في الكلماِت المعربِة غيِر المنتهيِة بحرف

.يَسير النهُر من الجنوِب إلى الشماِل : ِعلٍّة ، مثل 

وهَو أَثٌَر غيُر ظاهٍر ـ غيُر مرئٍي:  العراب التقديرُّي•
أو مسموٍع ـ على آِخِر الكلمِة ، لذا يُقاُل إَّن الحركَة

ويكوُن العراب التقديرُّي في. مقدرةٌ على آِخِرِه 
الكلمات المعربِة المعتلِة الِخِر ، باللِف أو بالواِو أو
الياِء ، وفي المضاِف إلى ياِء المتكلمِ وفي المحكِّي

ـ إن كان ُجْملَة ـ وفيما يُسمى به من الكلمات
. المبنيِة أَو الُجَمِل 
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العراب التقديري

:العراب التقديري في المعتل الخر•
 ، والذي تَُقدَُّر عليهاالعراِب التقديرِّي في المعتِّل الِخِر باللِفمثال •

(:الفتحُة والضمُة والكسرةُ ) الحركاُت الثلُث 
.        يسعى الفتى إلى نيل الشهادِة الُعليا –
.دعا المديُر الموظفين إلى الجتماِع –
فعٌل مضارع مرفوٌع بضمة مقدرة على اللف منع من: حيث تُعرب يسعى –

ويُْقَصدُ بالتََّعذُِّر ، َعدَُم القدرِة أبداً على إظهاِر الَعلمِة. ظهورها التعذر 
.على آِخِر الكلمِة 

 
:  حيُث تُحذَُف اللُِف  حالِة الَجزمِ في المعتِّل باللِفمثالُه في •

.لَْم يَْسَع لنيِل ِرْزِقِه –
 
 ، َفتَُقدَُّر عليهما الضمُة والكسرةُ ، ولالمعتل الخِر بالواِو والياِءأما •

: تظهران على آِخرهما بسبب الثقِل في مثل 
.يدعو الداعي إلى إقناع القاصي والداني –
.وكلت المحامي في القضية –
 اختلفُت مع المحامي حوَل الجر–
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العراب التقديري

: العراب التقديري في المضاف إلى ياء المتكلم•
 في حالتي الرفعالمضاف إلى ياء المتكلم في السم الصحيحويعرب •

يمنع من. والنصب ، والجر بضمة وفتحة وكسرة تقدر على آخره 
: مثل .  ظهورها كسر ما قبل الياء ليناسب في صوته الياء 

.وذلك بيت أمي .    هذا أخي    ،     إن أخي سائق    –

 مثل عصا وفتى ، فإن اللفما يضاف إلى الياء مقصوراًأما إذا كان •
:نقول. تظل على حالها ، وتقدر الحركة عليها 

.  تركُت عصاَي اتكأُت على عصاي .هذه عصاي –
 ـ منتهياً بألف لزمة ماالمضاف إلى ياء المتكلم منقوصاًـ أما إذا كان •

. ، تدغم ياؤه في ياء المتكلم المحامي ، الراعيقبلها مكسور ـ مثل 
:ويعرب

 أكره عدوي مقصَّي من أرضي: في حالة النصب بفتحة مقدرة على آخره –
.

أما في حالتي الرفع والجر ، فيرفع ويجر بضمة وبكسرة مقدرتين على –
.  سخرت من مقصّي  هذا مقصّي من الوطن ،: نقول . آخره 

 ، وتدغمهذان هاتفاي: وإن كان ما يُضاُف إلى ياِء المتكلمِ مثنى مثل –
.  َحَرثُْت َحْقلََّيومثل . ياؤه في ياء المتكلم 

نقول. وإذا كان جمَع مذكٍر سالماً ، تقلب واوه ياء وتدغم في ياء المتكلم –
.معلمَّي مازالوا يذكرونني : 
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 العراب التقديري

: العراب التقديري في المسّمى به•

إذا َسَميّنا شخصاً بكلمٍة مبنيٍة ، تَظَُل على لفظها ويكوُن•
إعرابُها في حالِت العراب الثلثِة ُمَقدّراً ، فلو سميُت رجلً ـ

َحَضر أزَهَر  و َشكَْرُت أَزَهَر ، َحَضْرُت مع حضوِر:  ، قلت أْزهَر
حيث تُقدَُر حركاُت العراب رفعاً ونصباً وجراً على آخِره.  أْزهَر

وقد َمنَع من ظهوِرها وجود َحَركَِة العراب الصليِة للفعل. 
داَموالمُر نفُسُه يُقاُل أن سمينا شخصاً بجملٍة، مثل .الماضي 

 وغيرها  الِعُّز وجادَ الَحُّق

:نقول •
.افتتح داَم العُّز فرعاً جديداً لمخبِزه  –
.اخترُت جادَ الحُّق ليكوَن رفيقي في الرحلِة  –
.استمتعُت بسماِع صوِت جادَ الحُّق على الهاتف –
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أقسام العراب

وهو تََغيٌّر اعتبارٌّي ـ: العراب المحلُّي•
باعتبار أَّن ما يُْعَرُب هذا العراب لو َحَّل

َمَحلَه ما هو معرٌب لكاَن َمَحلَُّه مرفوعاً أو
فإعرابُه. منصوباً أو مجروراً أو مجزوماً 

. ليَس ُمقدراً ول ظاِهراً 
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 على ما سمعت عليه ول محلمبنية كلها الحروف•
.لها من العراب

 منها إل المضارع الذييعرب ول مبنية كلها الفعال•
.لم تتصل به نون النسوة ول نون التوكيد

 يا خالد فقد سبقك أمِس سليمسافْر: فبناؤها مثل –
. بك بعد أسبوعفسيلحقن بك أخوك، أما أخوتك وليلحقّن

 يكتْب أخوَك صباحاً ولم يكتُب: والمضارع المعرب مثل–
. إل ما يفهميكتبأمس شيئاً ولن 

إل قليلً منها كبعض الظروف وكأسماء) معربة السماء•
الشارة والسماء الموصولة، وأكثر أسماء الشرط

والستفهام، وكالضمائر، فهي مبنية في محل نصب أو رفع
(.أو جر على حسب موضعها من العراب
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العراب والبناء

.الفتح والضم والكسر والسكون علمات بناء1.
.النصب والرفع والجر والجزم علمات إعراب

يكون الرفع بالضمة وينوب عنها ألف في السم المثنى وواو في•
.الجمع المذكر السالم وثبوت النون في الفعال الخمسة

ويكون النصب بالفتحة وينوب عنها ياء في المثنى وجمع المذكر•
السالم، وكسرة في جمع المؤنث السالم، وحذف النون في الفعال

.الخمسة
ويكون الجر بالكسرة وينوب عنها فتحة في الممنوع من الصرف إذا•

(.ال)لم يضف ولم يحّل بـ
ويكون الجزم بالسكون وينوب عنه حذف النون في الفعال الخمسة،•

.وحذف حرف العلة في المعتل الخر
وإذ ل تظهر الحركات الثلث على اللف للتعذر، ول الضم والكسر•

وإذا أضيف. على الياء للثقل، فإن علمات العراب هذه تقدر عليهما
جاء أخي)السم إلى ياء المتكلم فإن آخره يكسر حتماً لمناسبة الياء 

ويقدر الرفع والنصب على آخر السم لتحركه بحركة( يصطحب ولدي
 .الكسر المناسبة للياء
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إعراب الجمل

، سواء أفادتالجملة ما تألف من مسند ومسند إليه•
،(أخوك مسافر)و( أكل الطفُل)معنى تاماً مثل 

،(إن تجتهد ): أم لم تفدْ معنى تاماً مثل؛(َصْه)و
(.ما فتئ خالد)و
قرأت)الجملة التي تصدرها فعل مثل : الفعلية والسمية–

إلخ جملة(.. كان الدرس سهلً)و( ُقرئ الدرُس)، و (درسي
ما: )وما لم يكن صدرها فعلً فهي جملة اسمية مثل. فعلية

(.هل محسن رفيقاك؟)و( الدرس يفيد)و( أخوك مسافراً
مع فاعله أو نائب فاعله،( أو شبهه)الفعل : وأفراد الجملة–

والفعل الناقص وما عمل عمله مع اسمه وخبره، والمبتدأ
.وأخواتها، واسم الفعل مع فاعله( إن)والخبر، وجملة 

 543التالي



القائمة  
الرئيسة

السابق

إعراب الجمل

أما الكلم فل يطلق إل على ما أفاد معنى تاماً يحسن•
ما)و( إن تجتهدْ تنجْح)، و(َصْه)و( هَلُّم: ) مثلالسكوت عليه

وعلى هذا فكل كلم جملٌة فأكثر، وليس (.فتئ خالد راضياً
.كل جملة كلماً

ذات محلكل جملة حلت محل المفرد وأَمكن تأْويلها به كانت •
أَخوك: ) مثلمن العراب هو محل المفرد الذي حلت مكانه

:فإعرابها مثله( كاتٌب)، فجملة يكتب حلت محل (يكتب درسه
ظننتك)في قولنا ( تعلُم)وجملة  .في محل رفع خبر المبتدأ

لَن التأْويل( ظن)في محل نصب، مفعول ثان لـ( تعلم
(.ظننتك عالماً)

والجملة التي ل يمكن تأْويلها بمفرد، ل يكون لها محل من•
(.لول أَخوك لخسرنا)و( أَتاك زائر)العراب مثل 
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إعراب الجمل – 
 الجمل التي لها محل من العراب

:الجمل التي لها محل من العراب ثمان•
: مثلوأخواتها( إن)في محل رفع بعد المبتدأ أَو اسم فتكون : الواقعة موقع الخبر•

وتكون(. عاقبتُه حميدة، ل مؤذيَ يسعى في خيرك، إِن أَخاك يحبّب بكبْشرك )
ما دمتأَنا سعيد : )في محل نصب إن وقعت خبراً للفعل الناقص وما يعمل عمله

.ما دمُت عاملً، إِن الناصُح نادماً: والتأْويل( يندمإِِن الناصُح )، (أَعمل
بُعْداًوَقِيَل }، {كَيَْف فَعَلْنا بِهِْموَتَبَيََّن لَكُْم : }مثل: الواقعة فاعلً أَو نائب فاعل•

{.لِلَْقوْمِ الظّالِِميَن
أو ثاني مفعولي( إني موافق: يقول: )بأَن كانت مقول القول مثل: الواقعة مفعولً•

علمتك محباً الفقراءَ، أو بعد الفعال=  تحب الفقراءعلمتك : وأخواتها مثل( ظن)
(.أَسافَر أَم أَقامل أدري : )المعلقة عن العمل

علقه الستفهام عن النصب لفظاً، فصارت الجملة الستفهامية سادة( أَدري)فالفعل –
.في محل نصب( أُدري)مسدَّ مفعولي 

في محل{ تَْستَكْثِْر}فجملة { تَْستَكْثِْروَل تَْمنُْن : }بعد معرفة مثل: الواقعة حالً•
(.مستكثراً: )المستترة، والتأْويل( أَنت)نصب، حال من فاعل تمنن وهو 

فمحل. برجل محدث أَصحابَه=  يحدُث أَصحابهمررت برجل : الواقعة صفة للنكرة•
(.رجل)الجر صفة لـ( يحدث)جملة 

التالي
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إعراب الجمل – 
الجمل التي لها محل من العراب

أَو كلمة( حيث)بعد ظروف الزمان أَو أسمائه أو : الواقعة مضافاً إليها•
أَبيكاذكر نصيحة )، {ل يَنْطُِقوَنهَذا يَوُْم : }مثل( آية)أَو ( قائل)أَو ( قول)

، أَجبيغُّر الجاهل( كان أَبي)، قوُل حيُث يجلس أخوك، اجلس (إذ سافر
. بآيةِ رفضتم الدعوةكنت قريباً منكم، (كيف أَنت؟)قائَل 

إِن: الفجائية مثل( إِذا)مقترنة بالفاء أَو : الواقعة جواباً لشرط جازم•
.إِذ هو عدوٌ لك، إن تحرمه فما لك من كارهتحسن 

هَذا يَوُْم ل}بالعطف أَو البدلية أَو التوكيد مثل : التابعة لجملة ذات محل•
{.وَل يُؤْذَُن لَهُْم فَيَعْتَذُِروَنيَنْطُِقوَن، 

التي هي في{ل يَنْطُِقوَن }محلها الجر لعطفها على جملة { وَل يُؤْذَُن}جملة •
التي هي في محل جر( ل ينطقون)إليها، كذلك جملة ( يوم)محل جر لضافة 

محلها الجر لعطفها بالفاء على{ فَيَعْتَذُِروَن}إليها، كذلك جملة ( يوم)لضافة 
فجملة( ينقذك من ورطتكاعمل عملً ينفعك ) ،{وَل يُؤْذَُن لَهُْم}جملة 

(.عملً)التي هي صفة لـ( ينفعك)محلها النصب بدل من جملة ( ينقذك)
فالجملة الثانية محلها الرفع( هو ضاٌر لكهذا قول هو ضاٌر لك : )والتوكيد مثل•

.المرفوعة( قوٌل)التي هي صفة لـ( هو ضاٌر لك) توكيد للجملة الُولى

التالي
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إعراب الجمل – 
الجمل التي ليس لها محل من العراب

:الجمل التي ليس لها محل من العراب ثمان•
،(السلم عليكم: )وهي التي تقع أول الكلم مثل: البتدائية•

(.سافر إخوانكم)، (؟كيف أنتم)
وهي التي يبتدأُ بها معنى جديدٌ بعد كلم سابق: الستئنافية•

أَحزنتْك وشاية فلن، ل)كالجملة الثانية والثالثة في قولنا 
(.تلتفت إليها، إني لم أُصدقها

أَحزنتك وشاية فلن، فل: )وقد تقترن بالواو أَو الفاء الستئنافيتين مثل–
فالجملة الُولى خبرية والثانية إنشائية( تلتفت إليها، وإني لم أُصدقها

.طلبية، والثالثة خبرية
سافْر ففي السفر)وكثيراً ما تكون الستئنافية مفيدة التعليل مثل –

(.اشتر هذا الكتاب إنه نافع لك)، (فائدة
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إعراب الجمل – 
الجمل التي ليس لها محل من العراب

:الجمل التي ليس لها محل من العراب ثمان- تابع•
رحمه- كان أبوك )وتقع بين جزأَي جملة مثل : العتراضية•

:أو بين جملتين متلزمتين معنى مثل( سخياً- الله 
وَوََّصيْنا الِنْساَن بِوالِدَيْهِ َحَملَتُْه أُُّمُه وَهْناً عَلَى وَهٍْن وَفِصالُُه فِي}–

{.عاَميِْن أَِن اْشكُْر لِي وَلِوالِدَيَْك إِلََّي الَْمِصيُر
(ووصينا)اعترضتا بين ( حملته أُمه، وفصاله في عامين)فالجملتان –

ووصينا النسان)ولول ذلك لكان الكلم ( أَن اشكر)وتفسيرها 
(.أن اشكر لي ولوالديك: بوالديه

.وقد تقترن الجملة المعترضة بالواو كما رأيت أو بالفاء–
ول يكون العتراض إل لغرض عند المتكلم كالدعاء في المثال الَول،–

وكتهييء نفس المخاطب لقبول ما بعده كما في الية، أَو لغيرهما
.من الَغراض كتقوية الكلم وتسديده
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إعراب الجمل – 
الجمل التي ليس لها محل من العراب

جملة تزيد ما قبلها توضيحاً وكشفاً: التفسيرية•
وتأْتي بعد ما يدل على معنى القول دون حروفه؛ إِما

مثل( أَيْ)و( أَْن)مقرونة بأحد حرفي التفسير وهما 
ينظر إلَّي أَيْ أَنت)، {فَأَوَْحيْنا إِلَيْهِ أَِن اْصنَِع الُْفلَْك}

جملة( أَنت مذنب)و( اصنع)، فكل من (مذنب
(ينظر)و( أوحينا)تفسيرية ل محل لها من العراب، و

هنا فيهما معنى القول؛
هَْل أَدُلُّكُْم عَلَى تِجاَرةٍ: }وإما أل تقترن بحرف تفسير مثل–

{.تُنِْجيكُْم ِمْن عَذاٍب أَلِيمٍ، تُؤِْمنُوَن بِاللَّهِ وََرُسولِهِ
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الجمل التي ليس لها محل من العراب

وذلك لَن: الواقعة صلة لموصول اسمي أَو حرفي•
صلة الموصول كأَنها جزءٌ مما قبلها ويؤول معها باسم واحد

.مشتق
فجملة( حضر الذي زارك أَمس)فصلة الموصول السمي مثل –

.حضر زائُرك أَمِس: ل محل لها، والتأْويل( زارك)
أَْن،)وصلة الموصول الحرفي ما اتصلت بأَحد الَحرف المصدرية –

أَحببت أَن: مثل( وأََّن، وكي، وما، ولو المصدرية، وهمزة التسوية
عَزِيٌز عَلَيْهِ ما}أَكتب إليك، سررت لَنك ربحت، حضر لكي يحسَن، 

.، ودُّوا لو تخسُر، سواءٌ عليكم أَربحُت أَم خسرت{عَنِتُّْم
وكل هذه الصلت تؤول مع الحرف قبلها بمصادر فكأَنها جزءٌ من–

أَحببت الكتابة إِليك، سررت: المصدر المؤول، والتقدير على الترتيب
لربحك، حضر للِحسان، عزيٌز عليه عَنَتُكم، ودُّوا خسارتَك، سواءٌ

.عليكم ربحي وخسارتي
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:الواقعة جواباً لقسم، أو جواباً لشرط غير جازم1.
(.لعمري لُناضلن)، (والله لَصدقَّن: )فالُولى مثل •
إِذا سافرت)، (لول السفر لزرتك)، (لو حضرت أَكرمتك: )والثانية مثل•

فكل من الجمل الثانية ل محل لوقوعها بعد شرط غير، (لحقتك
.جازم

(يا عبد الله أَحضْر كتبك: )مثل :الواقعة جواباً لنداء•
فالجملة الُولى ندائية والثانية واقعة في جواب النداءِ ول

.محل لها من العراب
إذا: ) مثلالتابعة لجملة لها محل لها من العراب•

ل محل لها( أكرمتك)فجملة ( أَنصفت تابعتك وأكرمتك
التي هي( تابعتك)لعطفها بالواو على جملة لها محل وهي 

.جواب شرط غير جازم
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فهي( أي معرفة لفظاً ومعنى)إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة - ملحظة •
؛ أما إذا وقعت بعدفهي صفة( لفظاً ومعنى)حال، وإن وقعت بعد نكرة محضة 

الجنسية جاز( ال)كالمحلى بـ( أي معرفة لفظاً ل معنى)معرفة غير محضة 
في( يسبني)جعلها حالً مراعاة للفظها أو جعلها مراعاة لمعناها مثل جملة 

:قول الشاعر
فمضيت ثمت قلت ل يعنينيولقد أمر على اللئيم يسبنيفهو ل يقصد لئيماً بعينه•

يجوز أن تكون في محل نصب( يسبني)بل يخبرنا بشأنه إزاء كل لئيم، فجملة 
مراعاة للفظه المعرفة، وأن تكون في محل جر صفة له( اللئيم)حالً من 

.باعتبار معناه النكرة
كذلك إذا كانت النكرة غير محضة بأن كانت موصوفة مثلً فتقترب بذلك من•

أو حالً مراعاة. المعرفة ويسوغ للجملة بعدها أن تعرب صفة مراعاة للفظها
(.يجالد خصمه)شاهدت فارساً قوياً : لمعناها مثل

(الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال)هذا والقاعدة المشهورة •
فالظرف أو الجار والمجرور بعد النكرات. سارية على أشباه الجمل أيضاً
خذ سمكًة في)و( رأيت رجلً على فرس)المحضة يتعلقان بصفات مثل 

رجلً كائناً على فرس، وسمكة كائنة في الحوض، وبعد: التقدير( الحوض
على( كائناً)أي ( رأيت أخاك على فرس: )المعارف المحضة تتعلق بأحوال مثل
وكذلك شاهدت( أخاك)حال من ( كائن)فرس، فالجار والمجرور متعلقان بـ
(كائناً)شاهدت أحمد : حال والتقدير( كائن)أحمدَ عند الحاكم، الظرف متعلق بـ

.عند الحاكم
التالي
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فهرس نماذج من العراب

المبتدأ و الخبر•
المثنى•
جمع المذكر السالم•
المقصور و المنقوص و الممدود•
الجر•
العدد•
الستثناء•
الظرف•
السماء المبنية•
الحروف المبنية•
الفعال المبنية•
الضمائر•
المنادى•
اسم الشارة•
اسم الفعل•
السم الموصول•
المفعول به•
المفعول المطلق•

المفعول لجله•
المفعول معه•
الحال•
الممنوع من الصرف•
اسم التفضيل•
اسلوب المدح و الذم•
الفاعل•
نائب الفاعل•
السماء الخمسة•
التمييز•
التعجب•
الفعل•
الفعل المضارع•
نصب المضارع بأن•
الفعال الخمسة•
نماذج عامة في العراب•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

الهاتُِف فوقَ الطاولِة •
مبتدأ مرفوع علمته الضمة : الهاتف 

ظرف زمان منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : فوق 
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة ، والمضاف إليه – شبه الجملة – في : الطاولة 

محل رفع خبر
 

الِعلُم في الصدوِر  •
.جار ومجرور في محل رفع خبر : في الصدور 

أنت بخير •
.ضمير مبني في محل رفع مبتدأ : أنت 

.جار ومجرور في محل رفع خبر : بخير 

.العقاد شاعُر كاتٌب مفكٌر  •
مبتدأ مرفوع : العقاد 
خبر مرفوع : شاعر 
خبر مرفوع : كاتب 
خبر مرفوع  : مفكر 

نِْعَم الفاتُح صلُح الِدّيِن •
فعل ماض مبني على الفتح : نعم 

الضمير)صلح الدين هو ( الممدوح)فاعل مرفوع علمته الضمة والتقدير نعم الفاتح هو أي : الفاتح 
(المحذوف مبني في محل رفع مبتدأ

خبر مؤخر مرفوع وهو مضاف: صلح 
مضاف إليه مجرور: الدين 

 555فهرس نماذج من العراب



القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

في ذمتي لفعلن ما تريد •
مبتدأ مرفوع ( عهد أو يمين المحذوفتان)جار ومجرور في محل رفع خبر : في ذمتي 

صبٌر جميٌل •
(صبري)خبر مرفوع علمته تنوين الضم لمبتدأ محذوف تقديره : صبر 

صفة مرفوعة علمتها تنوين الضم : جميل 

.أحُّب الرياضَة ل ِسيَّما كرةُ الَمْضِرِب •
.نافية للجنس مبنية على السكون : ل 

.اسم ل النافية للجنس منصوبة  بالفتحة : سي 
زائدة ، ل محل لها : ما 

( .هي)خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره : كرة 

لول الَمَشقُة سادَ الناُس كُلُّهُم   •
حرف مبني على السكون : لول 

مبتدأ مرفوع علمته الضمة  ، والخبر محذوف وجوبا لنه كون عام – موجودة: المشقة 
فعل ماض مبني على الفتح : ساد 

فاعل مرفوع علمته الضمة : الناس 
توكيد مرفوع علمته الضمة – وهو مضاف : كل 
في محل جر بالضافة : هم 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

استِفدْ من الطبيِب العالُم             •
والفاعل مستتر تقديره أنت . فعل أمر مبني على السكون : استفدْ 

شبه جملة جار ومجرور: من الطبيب 
خبر مرفوع علمته الضمة ، لمبتدأ محذوف تقديره هو : العالم 

تََجنَّْب ُصْحبََة الكاذِب المخادُع            •
فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه : تجنب 
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : صحبة 

مضاف إليه مجرور : الكاذب 
خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هو : المخادع 

تَبََّرْع لليتامِ المحتاجون                •
فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر فيه : تبرع 

جار ومجرور: لليتام 
خبر مرفوع علمته الواو لنه جمع مذكر سالم ، والمبتدأ: المحتاجون 

.محذوف تقديره هو 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

مشاهدتي التلفاَز جالساً •
والياء. مبتدأ مرفوع علمته الضمة، وهو مضاف : مشاهدة 

.في محل جر بالضافة 
-مفعول به منصوب للمصدر – مشاهدة : التلفاز 
حال من الياء – الضمير في مشاهدتي سدت مسدت: جالسا 
.الخبر 

أفضُل ما يكون النسان منتجاً•
مبتدأ مرفوع علمته الضمة : أفضل 

حرف مصدري مبني على السكون: ما 
فعل مضارع تام مرفوع : يكون 

كون مضاف اليه مجروراً( = ما ويكون)المصدر المصوغ من 
فاعل مرفوع : النسان 

حال منصوبة سدت مسد الخبر: منتجاً 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

َمْن عندك ؟    •
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : من 

. ظرف ومضاف إليه، شبه الجملة في محل رفع خبر : عندك 
•

.َمْن تُساِعدْهُ يَْشكُْرَك   
اسم شرط مبني على السكون جازم فعلين في محل رفع مبتدأ : من 

.فعل مضارع مجزوم فعل الشرط وفاعله مستتر فيه : تساعد 
.في محل نصب مفعول به : ه 

.جواب الشرط – علمته السكون وفاعله مستتر في - فعل مضارع مجزوم : يشكر 
.في محل نصب مفعول به : ك 

.الجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ 

! ما أجمَل الحريََّة •
اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدأ : ما 

( ما)فعل ماٍض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلي : أجمل 
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به. مفعول به منصوب علمته الفتحة : الحرية 

وامثالها على( ما أجمل الحرية)هذا والفضل انه تعرب جملة التعجب في محل رفع خبر
أسلوب يعبر به عن التعجب مبني على ما)أنها كتلة واحدة ، فيقال في إعرابها جميعها 

.لن في إعرابها المتعارف عليه تكلفا وتقديرا غريبين ( . سمع عليه

• 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

.   كَْم ِعظٍَة َمَّرْت بَِك  •
اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: كم 

(كم)المقدرة بعد ( من)اسم مجرور بالضافة أو بـ: عظة 
فعل وفاعل في محل رفع خبر : مرت 

ضمير مبني في محل جر ( ك)الباء حرف جر : بك 

.لنت أسودُ في عيني ِمن الظٌّلمِ •
لم البتداء حرف مبني على الفتح ل محل له : اللم 
في محل رفع مبتدأ: أنت 

.خبر مرفوع : اسود 

ما أنَت إلَّ كاتٌب ، إنما هو شاعٌر   •
.حرف مبني على السكون ل محل له : ما 

في محل رفع مبتدأ: أنت 
حصر مبني على السكون ل محل له ( حرف)أداة : إل 

.خبر مرفوع : كاتب 
إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح ل محل له : إنما 

حرف مبني على السكون ل محل له : ما 
في محل رفع مبتدأ: هو 

.خبر مرفوع : شاعر 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

متى السفُر ؟      •
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم : متى 

مبتدأ مؤخر مرفوع علمته الضمة : السفر 

أين المفُّر ؟     •
اسم استفهام مبني على الفتح ، في محل رفع خبر مقدم : أين 

مبتدأ مرفوع مؤخر علمته الضمة: المفر 

ما ناجٌح إل المجتهدُ    •
حرف نفي مبني على السكون : ما 

خبر مرفوع – مقدم – علمته تنوين الضم : ناجح 
أداة حصر – حرف – مبني على السكون : إل 

مبتدأ – مؤخر – مرفوع علمته الضمة : المجتهد 

في البستاِن شجٌر وعندي آراءٌ•
في محل رفع خبر مقدم - شبه جملة – جار ومجرور: في البستان 

مبتدأ مؤخر مرفوع علمته تنوين الضم : شجر 
ظرف مكان منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف: عند 

في محل جر بالضافة ، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم : ي 
مبتدأ مؤخر مرفوع علمته تنوين الضم : آراء 

في المزرعِة حارُسها •
شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم : في المزرعة 

مبتدأ مؤخر مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : حارس 
( المزرعة)والضمير هنا يعود إلى اسم مذكور في البداية . في محل جر بالضافة : ها 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المبتدأ و الخبر

.أمسافٌر أخواك : مثل •
.حرف مبني على الفتح ل محل له : أ 

.مبتدأ مرفوع وهو اسم فاعل عامل فيما بعده : مسافر 
.فاعل مرفوع علمته اللف ، سد مسد الخبر وهو مضاف : أخوا 

.في محل جر بالضافة : ك 

.ما مقصر معلموك : ومثل •
.حرف مبني على السكون : ما 

.مبتدأ مرفوع، وهو اسم فاعل : مقصر 
.فاعل لسم الفاعل مرفوع علمته الواو سد مسد الخبر، وهو مضاف : معلموك 

.في محل جر بالضافة : ك 

ما مذموٌم أخلقك: ومثل •
حرف مبني على السكون ل محل له : ما 

وهو اسم مفعول. مبتدأ مرفوع : مذموم 
نائب فاعل مرفوع سد مسد الخبر ، وهو مضاف : أخلق 

في محل جر بالضافة : ك 

أَِعراقٌّي صديُقَك: ومثل •
حرف مبني ل محل له : الهمزة 
مبتدأ مرفوع ، وهو اسم منسوب يُعامل معاملة اسم المفعول صرفيا ، : عراقي 

والتقدير أمنسوٌب صديُقك للعراق
، وهو مضاف - نائب فاعل للسم المنسوب – اسم المفعول مرفوع سدَّ مسد الخبر: صديق 

في محل جر بالضافة: ك 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المثنى

.الضوءان مبهران 
.مبتدأ مرفوع ، علمته اللف – مثنى – : الضوءان •
.  خبر مرفوع ، علمته اللف – مثنى – : مبهران •

. استمتع الطفلن برؤية الظبيين والزرافة 
. فعل ماٍض مبنى على الفتح : استمتع •
. فاعل مرفوع علمته اللف – مثنى – : الطفلن •
. شبه جملة جار ومجرور : برؤية •
  . مضاف إليه مجرور علمته الياء – مثنى – : الظبيين •

. يُدافع المحاميان عن الجانبين 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة : يدافع •
. فاعل مرفوع ، علمته اللف – مثنى – : المحاميان •
.  اسم مجرور ، علمته الياء – مثنى – : الجانبين •

. صدر الحكم في القضية باتفاق القاضيين 
. فعل وفاعل : صدر الحكم •
. شبه جملة جار ومجرور : في القضية •
. شبه جملة جار ومجرور : باتفاق •
.  مضاف إليه مجرور ، علمته الياء – مثنى – : القاضيين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المثنى

. يسير الرجل متكئاً على عصوين 
. فعل وفاعل : يسير الرجل •
. حال منصوبة ، علمتها تنوين الفتح : متكئاً •
.  اسم مجرور علمته الياء لنه مثنى : عصوين •

. تعمل في المدرسة امرأتان حبليان ومرضع 
. فاعل مرفوع علمته اللف – مثنى – : امرأتان •
.  صفة مرفوعة علمتها اللف – مثنى – : حبليان •

يصعب التمييز بين المصطفين في ال جتهاد ، مصطفى عيسى ومصطفى موسى
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : يصعب •
. فاعل مرفوع علمته الضمة : التمييز •
. ظرف منصوب علمته الفتحة وهو مضاف : بين •
.  مضاف إليه مجرور ، علمته الياء – مثنى – : المصطفين •

. يُراجع المستشفيين الوحيدين في المحافظة عدد هائل من المرضى 
. فعل مضارع مرفوع : يراجع •
. مفعول به منصوب علمته الياء – مثنى – : المستشفيين •
.صفة منصوبة علمتها الياء – مثنى – : الوحيدين •
 .نعت مرفوع : هائل . فاعل مرفوع : عدد •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المثنى

. في المسجد قراءان جيدان 
. شبه جملة في محل رفع خبر مقدم : في المسجد •
. مبتدأ مؤخر مرفوع ، علمته اللف – مثنى – : قراءان •
.  صفة مرفوعة علمته اللف – مثنى – : جيدان •

النفوذ والربع الخالي ثلثي مساحة المملكة العربية السعودية : تشكل الصحراوان 
.فعل مضارع مرفوع : تشكل •
.فاعل مروفع علمته اللف – مثنى – : الصحراوان •
. مرفوع ( الصحراوان)بدل من : النفود  •
. صفة لمرفوع : الخالي . معطوف على مرفوع : الربع •
. مفعول به منصوب علمته الياء لنه مثنى : ثلثي •

. يحتاج الطفل إلى كسائين جديدين 
. فعل وفاعل : يحتاج الطفل •
. اسم مجرور ، علمته الياء – مثنى – : كسائين •
. نعت مجرور ، علمته الياء – مثنى – : جديدين •

. حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح : إن . إن أبويه طيبان 
. في محل جر بالضافة : ه . اسم إن منصوب علمته الياء ، وهو مضاف : أبوي •
.  خبر إن مرفوع علمته اللف – مثنى – : طيبان •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المثنى

.الضوءان مبهران 
.مبتدأ مرفوع ، علمته اللف – مثنى – : الضوءان •
.  خبر مرفوع ، علمته اللف – مثنى – : مبهران •

. استمتع الطفلن برؤية الظبيين والزرافة 
. فعل ماٍض مبنى على الفتح : استمتع •
. فاعل مرفوع علمته اللف – مثنى – : الطفلن •
. شبه جملة جار ومجرور : برؤية •
  . مضاف إليه مجرور علمته الياء – مثنى – : الظبيين •

. يُدافع المحاميان عن الجانبين 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة : يدافع •
. فاعل مرفوع ، علمته اللف – مثنى – : المحاميان •
.  اسم مجرور ، علمته الياء – مثنى – : الجانبين •

. صدر الحكم في القضية باتفاق القاضيين 
. فعل وفاعل : صدر الحكم •
. شبه جملة جار ومجرور : في القضية •
. شبه جملة جار ومجرور : باتفاق •
.  مضاف إليه مجرور ، علمته الياء – مثنى – : القاضيين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المثنى

. يسير الرجل متكئاً على عصوين 
. فعل وفاعل : يسير الرجل •
. حال منصوبة ، علمتها تنوين الفتح : متكئاً •
.  اسم مجرور علمته الياء لنه مثنى : عصوين •

. تعمل في المدرسة امرأتان حبليان ومرضع 
. فاعل مرفوع علمته اللف – مثنى – : امرأتان •
.  صفة مرفوعة علمتها اللف – مثنى – : حبليان •

يصعب التمييز بين المصطفين في ال جتهاد ، مصطفى عيسى ومصطفى موسى
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : يصعب •
. فاعل مرفوع علمته الضمة : التمييز •
. ظرف منصوب علمته الفتحة وهو مضاف : بين •
.  مضاف إليه مجرور ، علمته الياء – مثنى – : المصطفين •

. يُراجع المستشفيين الوحيدين في المحافظة عدد هائل من المرضى 
. فعل مضارع مرفوع : يراجع •
. مفعول به منصوب علمته الياء – مثنى – : المستشفيين •
.صفة منصوبة علمتها الياء – مثنى – : الوحيدين •
 .نعت مرفوع : هائل . فاعل مرفوع : عدد •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المثنى

. ظل الحموان مثالً لبنائهما وبناتهما 
. فعل ماٍض ناقص ، مبني على الفتح : ظل •
. اسم ظل مرفوع علمته اللف – مثنى – : الحموان •
.  خبر ظل منصوب علمته تنوين الفتح : مثالً •

. وفوك نفخ ( ربطتا)يداك أوكتا 
. في محل جر بالضافة : ك . مبتدأ مرفوع علمته اللف – مثنى – ، وهو مضاف : يدا •
فعل ماٍض مبنى على الفتح ، واللف ضمير مبني على السكون في محل رفع: أوكتا •

.والجملة من الفعل والفاعل في محل خبر المبتدأ . فاعل 
في محل: ك . مبتدأ مرفوع علمته الواو ، لنه من السماء الخمسة ، وهو مضاف : فو •

. جر بالضافة 
والجملة من الفعل والفاعل, فعل ماٍض مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه : نفخ •

.  في محل رفع خبر المبتدأ 

. فصيلة الدمين متطابقة 
. مبتدأ مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : فصيلة •
خبر مرفوع علمته تنوين: متطابقة . مضاف إليه مجرور علمته الياء – مثنى – : الدمين •

.  الضم 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المثنى

.يبدو كأن لبعض الناس فمين وليس لهم فم واحد 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة المقدرة على آخره : يبدو •
. حرف مشبه بالفعل ، مبني على الفتح : كأن •
. شبه جملة جار ومجرور ، في محل رفع خبر كأن : لبعض •
. اسم كأن مؤخر ، منصوب علمته الياء – مثنى – : فمين •
. فعل ماٍض ناقص مبني على الفتح : ليس •
. جار ومجرور في محل نصب خبر ليس : لهم •
. اسم ليس مرفوع علمته تنوين الضم : فم •
.  صفة لمرفوع : واحد •

. نِْعَم البنان الباران 
. فعل ماٍض مبني على الفتح : نعم •
. فاعل مرفوع علمته اللف – مثنى – : البنان •
 صفة مرفوعة علمتها اللف – مثنى –: الباران •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

. ظَّل المتهمون خائفين 
فعل ماٍض ناقص ، مبني على الفتح : ظل •
اسم ظل مرفوع ، علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : المتهمون •
خبر ظل منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم  : خائفين •

" . َقدْ أفلًح المؤمنون"
حرف تحقيق ، مبني على السكون : قد •
فعل ماٍض مبني على الفتح : أفلح •
.فاعل مرفوع ، علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : المؤمنون •

  
. كَلَُّف الممثلون بأدواٍر مختلفة 

فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، مجهول فاعله : يُكَلَُّف •
نائب فاعل مرفوع علمته الواو  : الممثلون •

. يصوُم المسلمون شهَر رمضان 
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، مجهول فاعله : يصوم •
فاعل مرفوع علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : المسلمون •
( في)اسم منصوب بإسقاط حرف الجر : شهر •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

. يَصّمُم المهندسون مشروعاٍت مختلفًة 
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : يصمم •
فاعل مرفوع علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم  : المهندسون •

.ليَت المسؤولين قادرون على احتمال المسؤولية 
حرف مشبه بالفعل ، مبني على الفتح : ليت  •
اسم ليت منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم: المسؤولين •
 خبر ليت مرفوع علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : قادرون  •

!ينتظُر الموظفون نهاية الشهر بشوق 
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة: ينتظر •
 فاعل مرفوع ، علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : الموظفون  •

. المصرفيون يداومون ستة أيام في السبوع 
مبتدأ مرفوع علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : المصرفيون •
فعل مضارع مرفوع علمته ثبوت النون ، لنه من الفعال الخمسة ، : يداومون •
 .ضمير مبني في محل رفع فاعل ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ  : الواو •

. يرتادُ السائحون الماكن الثرية 
فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة : يرتاد •
 ا فاعل مرفوع علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : السائحون •

!المواطنون معتادون على دفع الضرائِب الكثيرِة 
مبتدأ مرفوع ، علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : المواطنون •
 خبر مرفوع ، علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم: معتادون •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

. أحاَل القاضي المتهمين إلى محكمة مدنية 
فعل ماٍض مبني على الفتح : أحال •
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره : القاضي •
مفعول به منصوب علمته الياء لنه جمع مذكر سالم  : المتهمين •

. إن المؤمنين في جناٍت ونعيم 
حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح: إن •
اسم إن منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : المؤمنين •
شبه جملة في محل رفع خبر إن  : في جنات •

. ظّل الحاضرون منجذبيَن إلى المحاضِر طيلَة الوقت 
 فعل ماٍض ناقص مبني على الفتح : ظل •
اسم ظل مرفوع علمته الواو ، لنه جمع مذكر سالم : الحاضرون •
خبر ظل منصوب ، علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : منجذبين •

. احترُم الممثلين الملتزمين 
فعل وفاعل : احترم •
مفعول به منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : الممثلين •
صفة منصوبة علمتها الياء ، لنه جمع مذكر سالم  : الملتزمين •

. صرف صاحُب المصنع العاملين دون  تعويض 
مفعول به منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم  : العاملين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

. دعا الماُم المصلين إلى النتظام 
مفعول به منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : المصلين •

. ليت المواطنين يُقِدّرون َعمَل ُعماِل النظافة 
اسم ليت منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : المواطنين •
فعل مضارع مرفوع علمته ثبوت النون ، لنه من الفعال الخمسة ، : يقدرون •
ضمير مبني في محل رفع فاعل ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر: الواو •

ليت  

!أتعَب صوُت المغني الَجُّش المستمعين 
فعل ماٍض مبني على الفتح : أتعب •
فاعل مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : صوت •
مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الياء : المغني •
مرفوعة لصوت ( سيئة)صفة : الجش •
 مفعول به منصوب ، علمته الياء لنه جمع مذكر سالم: المستمعين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

. ُيحُب الناُس الشباَب المبادرين 
صفة منصوبة علمتها الياء ، لنه جمع مذكر سالم  : المبادرين •

. أنذر المصرُف المدينين بسداد المبالغ 
مفعول به منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : المدينين •

 ُ
:جمع المذكر السالم في حالة الجر •

. مصيُر الظالمين سّيء 
مبتدأ مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : مصير •
مضاف إليه مجرور علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : الظالمين •
  خبر مرفوع علمته تنوين الضم : سيء •

. ولنا في الغابرين عظٌة 
  اسم مجرور ، علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : الغابرين •

. تُعاني المشافي نقَص الممرضين 
فعل مضارع مرفوع ، بضمة مقدرة على آخره : تعاني •
فاعل مرفوع ، بضمة مقدرة على آخره : المشافي •
مفعول به منصوب ، وهو مضاف : نقص •
 مضاف إليه مجرور علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم: الممرضين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

. تهتُّم الدولُة بمعالجِة المدمنين  
مضاف إليه مجرور ، علمته الياء  : المدمنين •

. يطَمئُِن النساُن إلى العاملين المخلصين 
اسم مجرور علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : العاملين •
 صفة مجرورة علمتها الياء ، لنها جمع مذكر سالم  : المخلصين •

. تهتُم المدرسة بالطفال المبدعين 
صفة مجرورة علمتها الياء ، لنها جمع مذكر سالم : المبدعين •
 

. أشتغُل في إدارة شؤون الموظفين 
مضاف إليه مجرور علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : الموظفين •
 

!ل يهتّم مديُر المصرِف إل بكباِر المودعين 
مضاف إليه مجرور علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : المودعين •
 

. ُوِّجَهْت الدعوةُ إلى عدٍد غفيٍر من المدعويين 
فعل ماٍض مبني على الفتح ، مجهول فاعله ، والتاء للتأنيث : وجهت •
نائب فاعل مرفوع علمته الضمة : الدعوة •
شبة جملة جار ومجرور : إلى عدد •
صفة لمجرور : غفير •
 اسم مجرور علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم: المدعويين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

صعدت المضيفاُت إلى الطائرة
فعل ماض مبني على الفتح، التاء حرف مبني على السكون للتأنيث : صعد •
فاعل مرفوع ، علمته الضمة : المضيفاُت •
( صعد ) شبه جملة متعلقة ب : إلى الطائرة •
• 

ظلت الطبيباُت مناوباٍت 
فعل ماض مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث : ظل •
إسم ظل مرفوع علمته الضمة : الطبيباُت •
خبر ظل منصوب ، علمته تنوين الكسر، لنه جمع مؤنث سالم : مناوباٍت •
  

تساهم المحطات الفضائية ، والشبكات الرضية في نقِل المعلومات 
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : تساهم •
فاعل مرفوع علمته الضمة : المحطات •
صفة لمرفوع ، علمتها الضمة : الفضائية •
إسم معطوف على مرفوع علمته الضمة : الشبكات •
صفة لمرفوع علمتها الضمة : الرضية •
( تساهم ) شبه جملة متعلقة بـ : في نقل •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : المعلومات •
• 

تزود المكتبات بالصحف والمجلت والدوريات والحْولياِت
فعل مضارع مرفوع ، مجهول فاعله : تزود •
نائب فاعل مرفوع ، علمته الضمة : المكتبات •
جار ومجرور : بالصحف •
 أسماء معطوفة على مجرور علمتها الكسرة: المجلت ، الدوريات ، الحوليات •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

تسيُر رحلُت شركِة الطيراِن بدقة 
فعل مضارع مرفوع، علمته الضمة : تسير •
فاعل مرفوع ، علمته الضمة وهو مضاف : رحلت •
مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة، وهو مضاف : شركة •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : الطيران •
( تسير ) شبه جملة متعلقة ب : بدقة •
 

إن الطفلت  بريئات  
حرف مبني على الفتح : إن •
جمع مؤنث سالم / إسم إن منصوب علمته الكسرة : الطفلت •
خبر إن مرفوع ، علمته تنوين الضم : بريئات •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب 
جمع المذكر السالم

حالُة المريضاِت مستقرةً 
مبتدأ مرفوع ، علمته الضمة : حالة •
مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة : المريضات •
 خبر مرفوع علمته تنوين الضم: مستقرة •

يهتم المربون بدراسة اتجاهات المراهقات والمراهقين 
فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة : يهتم •
جمع مذكر سالم / فاعل مرفوع ، علمته الواو : المربون •
شبه جملة جار ومجرور : بدراسة •
مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة ، وهو مضاف : إتجاهات •
مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة : المراهقات •
جمع مذكر سالم / إسم معطوف على مجرور ، علمته الياء : والمراهقين •

في المشفى عديد من الطبيبات ذوات الكفايات العالية 
شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم : في المشفى •
مبتدأ مؤخر مرفوع علمته تنوين الضم : عديد •
حرف جر : من •
إسم مجرور ، علمه الكسرة : الطبيبات •
صفة مجرورة ، علمتها الكسرة ، وهي مضافة : ذوات •
مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة : الكفايات •
صفة مجرورة ، علمنها الكسرة : العالية •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المقصور و المنقوص و الممدود

. يسعى الفتى إلى نيل الشهادِة الُعليا
فعٌل مضارع مرفوٌع بضمة مقدرة على اللف منع من ظهورها التعذر:  يسعى•

.
.فاعل مرفوع بضمة مقدرة على اللف منع من ظهورها التعذر :  الفتى•
. صفة مجرورة بكسرة مقدرة على اللف منع من ظهورها التعذر :  العليا•

. يدعو الداعي إلى إقناع القاصي والداني
.فعل مضارع مرفوع ، بضمة مقدرة على آخره منع من ظهروها الثقل :  يدعو•
.فاعل مرفوع ، بضمة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها الثقل :  الداعي•
مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على أخره منع من ظهورها:  القاصي•

 .الثقل 
• 

.اختلفُت مع المحامي حوَل الجر 
اسم مجرور بكسرة مقدرة على آخره ،منع من ظهورها الثقل:  المحامي•

أن ظهور الحركتين الضمة والكسرة على آخر المعتل بالواو: ومعنى الثقل .
أما السم المعتُل الخر بالياء ، فإنُّه يُنصُب بفتحٍة.والياء ثقيل غير مستحب 

.احترمُت القاضَي لَِعدلِه : مثل . ظاهرٍة 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المقصور و المنقوص و الممدود

:هذا أخي 
اسم إشارة مبني على السكون :  هذا•
خبر مرفوع بضمة مقدرة على الخاء منع من ظهورها كسر الخاء لتناسب الياء في:  أخ•

. صوتها 

:إن أخي سائق 
.حرف مبني على الفتح : أن •
.أسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الخاء ، منع من ظهورها حركة المناسبة :  أخ•
. خبر إن مرفوع :  سائق•

:ذلك بيت أمي 
.اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ :  ذلك•
.خبر مرفوع ، وهو مضاف:  بيت•
:ي .مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها حركة المناسبة :  أم•

 .في محل جر بالضافة 

.هذه عصاي 
.اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل رفع مبتدأ :  هذه•
ضمير مبني على الفتح ،: ي .خبر مرفوع بضمة مقدرة على اللف وهو مضاف :  عصا•

.في محل جر مضاف إليه 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المقصور و المنقوص و الممدود

تركُت عصاَي 
.فعل وفاعل :  تركُت•
. مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره ، وهو مضاف : عصا •

.اتكأُت على عصاي 
. اسم مجرور بكسرة مقدرة على اللف ، وهو مضاف : عصا :  على عصاي•

.أكره عدوي مقصَّي من أرضي 
.فعل مضارع مرفوع :  أكره•
ضمير: ي .وهو مضاف . مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره : عدو •

.مبني على السكون ، في محل جر بالضافة 
ضمير مبني: ي .صفة منصوبة ، بفتحة مقدرة على الياء الولى : ي / مقصي •

 .في محل جر بالضافة 

هذا مقصّي من الوطن
خبر مرفوع بضمة مقدرة على الياء الولى أما الياء الثانية فهي :ي/ َمقصي •

. في محل جر بالضافة
.سخرت من مقصّي 

اسم مجرور بكسرة مقدرة على الياء الولى والياء الثانية:  ي/ من مقصي •
.في محل جر مضاف إليه 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الجر

كفى باللِه َشهيداً 
.فعل ماٍض مبني على الفتح المقدر على آخره : كفى   •
.حرف جر زائد مبني على الكسر : بـ    •
.لفظ الجللة ، مجرور بحرف الجر الزائد لفظاً ، مرفوع محلً فاعل : الله    •
تمييز منصوب : شهيداً •

كُْن كما أنَت عليه
فعل أمر ، مبني على السكون ، اسمه ضمير مستتر تقديره أنت ، وخبرها محذوف: كن   •

.تقديره ثابتاً 
.حرف جر مبني على الفتح : ك    •
في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بـ, اسم موصول مبني على السكون : ما    •

( .كن ) 
.ضمير مبني في محل رفع مبتدأ : أنت   •
حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر ، والجار والمجرور في محل رفع: على : عليه •

خبر
ليس كمثله شيء•
.فعل ماٍض مبني على الفتح : ليس  •
.حرف جر زائد ، مبني على الفتح : ك    •
(ليس ) اسم مجرور لفظاً منصوب محلً على أنه خبر : مثله  •
.اسم ليس مرفوع : شيء •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الجر

يا للروعة
حرف نداء مبني على السكون : يا        •
.حرف جر مبني على الفتح ، أريد به التعجب : لـ      •
.اسم مجرور لفظاً ، منصوب محلً منادى : الروعة •
• 

عما قليل ستعرفون النتيجة
.حرف جر مبني على السكون : عن  •
(زائد ) حرف مبني على السكون : ما   •
( . تعرفون ) اسم مجرور ، والجار والمجرور متعلقان بـ : قليل •

ولكم في رسول الله أسوةٌ حسنة
.حرف جر مبني : لـ      •
والجار والمجرور في محل رفع خبر. ضمير مبني على السكون في محل جر : كم      •

.مقدم 
.حرف جر مبني على السكون : في     •
.اسم مجرور ، والجار والمجرور ، متعلقان بـالخبر المقدم : رسول •
. لفظ الجللة مضاف إليه مجرور : الله    •
.مبتدأ مرفوع مؤخر : أسوةٌ  •
صفة مرفوعة : حسنة •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الجر

لصلبنكم في جذوع النخل 
.حرف توكيد مبني على الفتح : اللم    •
فعل مضارع مبني على الفتح لتصاله بنون التوكيد ، وهي حرف مبني على الفتح ل محل له: أصلبن •

والفاعل .
.يعود إلى لفظ الجللة ( أنا ) ضمير مستتر تقديره     •
.ضمير مبني على السكون ، في محل نصب مفعول به : كم     •
.حرف جر : في    •
( .أصلب ) اسم مجرور علمته الكسرة ، والجار والمجرور ، متعلقان بـ : جذوع •
.مضاف إليه مجرور : النخل •

أُحُّب المسرحيات خل الهابطَة 
( أنا ) فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر تقديره : أحُّب        •
 .مفعول به منصوب ، علمته الكسرة : المسرحيات •
.حرف جر زائد ـ شبيه بالزائد ـ مبني على السكون : خل         •
أخوَك في الداِر.   اسم مجرور لفظاً منصوب محلً ـ مستثنى ـ : الهابطة     •

أخوك في الدار
.وهو مضاف . مبتدأ مرفوع ، علمته الواو : أخو       •
.في محل جر بالضافة: ك        •
.جار ومجرور ، متعلقان بكون محذوف تقديره ـ موجود ـ أو جار ومجرور سدا مسد الخبر : في  الدار •
 

رَّب مخادٍع مكشوف
.حرف جر زائد مبني على الفتح : رَّب      •
اسم مجرور لفظاً ، مرفوع محلً ، مبتدأ ـ: مخادع   •
.خبر مرفوع : مكشوف •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الجر

كفى بعقلَِك هادياً 
.فعل ماٍض مبني على الفتح المقدر على آخره : كفى   •
.حرف جر زائد مبني على الكسر : بـ    •
.اسم مجرور لفظاً ، مرفوع محلً ـ فاعل ـ وهو مضاف : عقل  •
في محل جر بالضافة : ك    •
.تمييز منصوب : هادياً •

استعنُت بكتابي الرياضيات
.فعل وفاعل : استعنُت    •
.حرف جر : بـ         •
.اسم مجرور علمته الياء ـ مثنى ـ وحذفت نونه للضافة: كتابي      •
.مضاف إليه مجرور : الرياضيات •

ذاَك ِجداُر اسمنت
.اسم إشارة مبني على الفتح ، في محل رفع مبتدأ : ذاك    •
.خبر مرفوع ، وهو مضاف : ِجداُر   •
.مضاف إليه مجرور : اسمنت •

ساعدُت إنساناً مهضوماً حقه
.فعل وفاعل : ساعدت  •
.مفعول به منصوب : إنساناً    •
.منصوب ( نعت ) صفة : مهضوماً •
.نائب فاعل مرفوع ، لسم المفعول ، وهو مضاف : حق      •
.في محل جر بالضافة: ه        •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

جاءَ َولَدٌ واِحدٌ
فعل ماض مبني على الفتح: جاء •
فاعل مرفوع علمته تنوين الضم : ولد •
صفة مرفوعة: واحد •

جاءَْت بنتان اثنتان
فعل ماض مبني على الفتح ، التاء للتأنيث حرف مبني على السكون: جاءت •
فاعل مرفوع علمته اللف لنه مثنى : بنتان •
 صفة مرفوعة علمتها اللف : اثنتان •

كَتَبُْت َسطْراً واِحدا
كتب فعل ماض مبني على السكون  لتصاله بتاء المتكلم وهي ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل : كتبت •
مفعول به منصوب علمته التنوين : سطرا •
نعت منصوب : واحدا •

كتبُت مقالتين اثنتين
مفعول به منصوب علمته الياء لنه مثنى : مقالتين •
صفة منصوبة علمتها الياء : اثنتين •

استََعنُْت بَِمْرِجٍع واحٍد                
فعل وفاعل : استعنت •
جار ومجرور : بمرجع •
نعت مجرور : واحد •

استَعنُت بموسوعتين اثنتين
اسم مجرور علمته الياء : بموسوعتين •
 نعت مجرور علمته الياء: اثنتين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

َهنَّأُت الفائَِز الَوَل
فعل وفاعل : هنأت •
 مفعول به منصوب علمته الفتحة : الفائز •
صفة منصوبة علمتها الفتحة  : الول •

َهنَّأُت الفائَِزةَ الولى
مفعول به منصوب : الفائزة •
صفة لمنصوب منصوبة بفتحة مقدرة على آخرها   : الولى •

السائُِق يَْسكُُن في الطابِق الول
جار ومجرور : في الطابق •

صفة مجرورة علمتها الكسرة   : الول 

السائِق يَْسكُُن في الطبقِة الولى
اسم مجرور علمته الكسرة : الطبقة •
صفة مجرورة علمته كسرة مقدرة على آخرها : الولى •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

للرجل ثَلثَُة أولٍد
شبه جملة في محل رفع خبر مقدم : للرجل •
مبتدأ مؤخر مرفوع علمته الضمة : ثلثة •
مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر  : أولد •

وله ثَلُث بناٍت
مبتدأ مرفوع مؤخر علمته الضمة : ثلث  •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة ، وهو مضاف : بنات  •

اشتريُْت أَْربََعَة كُتٍُب
فعل وفاعل : اشتريت •
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : أربعة •
مضاف إليه مجرور: كتب •

اشتريت أربَع مجلٍت  
مفعول به منصوب وهو مضاف : أربع •
مضاف إليه مجرور : مجلت •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

يُباُع ِمتُر البَلِط بَِخْمَسِة دنانيَر 
فعل مضارع مرفوع مجهول فاعله : يباع •
نائب فاعل مرفوع علمته الفتحة ، وهو مضاف: متر •
مضاف إليه مجرور : البلط •
اسم مجرور علمته الكسرة: الباء حرف جر – خمسة : بخمسة •
مضاف إليه مجرورعلمته الفتحة عوضا عن الكسرة لنه ممنوع من الصرف : دنانير •

ثََمُن ِمتِْر القماِش َخْمُس ليراٍت
مبتدأ مرفوع: ثمن •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة وهو مضاف: متر •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : القماش •
خبر مرفوع علمته الضمة وهو مضاف: خمس •
مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسرة : ليرات •

أََقلَّْت السيارةُ ِستَََََّة مسافرين
فعل ماض مبني على الفتح ، التاء مبنية على السكون للتأنيث: أقلت •
فاعل مرفوع علمته الضمة : السيارة •
مفعول به علمته الفتحة وهو مضاف : ستة •
مضاف إليه مجرور علمته الياء   : مسافرين •

 589فهرس نماذج من العراب



القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

أقلت السيارةُ ِسَّت مسافراٍت 
مفعول به منصوب علمته الفتحة وهو مضاف: ست •
مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر: مسافرات •

السبوُع َسبَْعُة أيامٍ
مبتدأ مرفوع علمته الضمة: السبوع  •
خبر مرفوع علمته الضمة: سبعة •
مضاف إليه مجرور  : أيام •

السبوُع َسبُْع لياٍل
خبر مرفوع علمته الضمة : سبع •
مضاف إليه مجرور: ليال •

َعدَدُ الطلِب في الّصِف ثَمانِيَُة طُلِب
مبتدأ مرفوع: عدد •
مضاف إليه مجرور: الطلب •
جار مجرور : في الصف •
خبر مرفوع علمته الضمة: ثمانية •
مضاف إليه مجرور   : طلب •

يُربي المزارُع َعَشَرةَ رؤوٍس من الغنم َوَعَشَر بََقراٍت 
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره: يربي •
فاعل مرفوع علمته الضمة : المزارع •
مفعول به منصوب علمته الفتحة : عشرة •
مضاف إليه مجرور: رؤوس •
جار ومجرورة: من الغنم •
معطوف على منصوب : عشر •
مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر : بقرات •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

وَعدَدُ الطالباِت ثماني طالباٍت
خبر مرفوع بضمة مقدرة على آخره : ثماني •
مضاف إليه مجرور  : طالبات •

بَدَّلُْت بالديناِر تَْسَعَة دََراهم
فعل وفاعل : بدلت •
جار ومجرور: بالدينار •
مفعول به منصوب علمته الفتحة وهو مضاف: تسعة •
مضاف إليه مجرور بالفتحة بدل من الكسرة لنه ممنوع من الصرف  : دراهم •

بَدَّلُْت بالديناِر تِْسَع روبياٍت
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف   : تسع •
مضاف إليه مجرور: روبيات •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

جاء اثنا َعَشَر ضيفاً 
فاعل مرفوع جزؤه الول مرفوع علمته اللف ، وجزؤه الثاني مبني على: اثنا عشر •

. الفتح 
 

أكَرْمُت اثنتي َعْشرةَ ضيفة 
مفعول به منصوب ، جزؤه الول منصوب بالياء وجزؤه الثاني مبني على: اثنتي عشرة •

. الفتح 
 

اشتركت مع اثنتي َعْشَرةَ قناةً فضائية 
 .اسم مجرور جزؤه الول مجرور علمته الياء والثاني مبني على الفتح : اثنتي عشرة •

في الَّصِّف أََحدَ َعَشَر طالباً
شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم : في الصف •
عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ  مؤخر: أحد عشر •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : طالبا •
 
وإحدى َعْشَرةَ طالبًة 
عدد مبني على فتح الجزئيين معطوف على مرفوع  محل : إحدى عشرة •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتحَرأيُت أََحدَ َعَشَر كَْوكَباً: طالبة •

فعل وفاعل : رأيت 
عدد مبني على فتح الجزئين ، في محل نصب مفعول به : أحد عشر •
تمييز منصوب : كوكبا •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

وإحدى َعْشَرةَ نَْجَمًة 
عدد مبني على فتح الجزئية معطوف محلً على ما هو منصوب: إحدى عشرة •
تمييز منصوب   : نجمة •

أبدلُت الديناَر بأََحدَ َعَشَر ِدْرهما
الباء حرف جر ، أحد عشر عدد مبني على فتح الجزئين في محل جر: بأحد عشر •
تمييز منصوب : درهما •

وإحدى َعْشَرةَ ليرةً
عدد مبني على فتح الجزئين معطوف على منصوب : إحدى عشرة  •
تمييز منصوب : ليرة •

عددهم اثنا َعَشَر َرُجل
مبتدأ مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف: عدد •
ضمير مبني على السكون في محل جر بالضافة : هم •
اثنا خبر مرفوع علمته اللف لنه مثنى ،عشر اسم مبني على الفتح: اثنا عشر •
تمييز منصوب : رجل •

واثنتا َعْشَرةَ امرأةً
اثنتا خبر مرفوع علمته اللف لنه مثنى ، وعشرة اسم  مبني على الفتح : اثنتا عشرة •
تمييز منصوب: امرأة •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

أَقاَمْت الدولُة اثني َعَشَر َمْرِصداً
اثني مفعول به منصوب علمته الياء لنه مثنى ، وعشر اسم مبني على: اثني عشر •

الفتح
تمييز منصوب : مرصدا •

واثنتي َعْشَرةَ َمَحطًَّة لِسكَِّة الحديِد
اثنتي مفعول به منصوب علمته الياء وعشرة اسم مبني على الفتح: اثنتي عشرة •
تمييز منصوب : محطة •
جار ومجرور: لسكة •
مضاف إليه مجرور: الحديد •

واستعانَْت باثني َعَشَر خبيراً  
فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث: استعانت •
مستتر تقديره هي – الدولة –: الفاعل •
اثني اسم مجرور علمته الياء وعشر اسم مبني على الفتح : باثني عشَر  •
تمييز منصوب : خبيرا •

واثنتي َعْشَرةَ َخبيَرةً
اثنتي  اسم مجرور علمته الياء وعشرة اسم مبني على الفتح  : باثنتي عشرة •
تمييز منصوب : خبيرة •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

َقلََّم الُمزارُع ثلَث َعْشَرةَ َشَجَرةً 
فعل ماض مبني على الفتح : قلم •
فاعل مرفوع علمته الضمة : المزارع •
عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به  : ثلث عشرة •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : شجرة •

وَقطََف ثَلَثَة َعَشَر ُعنقوداً من البلِح 
عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به  : ثلثة عشر •
تمييز منصوب : عنقودا •

َعدَدُ ُغَرِف الُفندِق أَْربََع َعْشَرةَ ُغْرَفًة
عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر : أربع عشرة  •

وَعدَدُ ُموظَفيِه أَْربََعَة َعَشَر ُمَوظَفاً
اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر : أربعة عشر  •

يُبَاُع كِيلو الُخبِز بَِخْمَسَة َعَشَر ِقْرشاً   
اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف جر: خمسة عشر : بخمسة عشر •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : قرشا •

بَينما يُباُع في لُبناَن بَِخْمَس َعْشَرةَ لِيرةً
عدد مبني على فتح الجزئين في محل جر: بخمس عشرة •
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نماذج من العراب
العدد

َعلََّم الُمْحِسُن على نََفَقتِِه ِستََّة َعَشَر َفتًى وِسَّت َعْشَرةَ فتاةً
عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به : ستةعشر •
تمييز منصوب بتنوين مقدر على آخره : فتى •
عدد مبنى على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به: ست عشرة •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : فتاة •

يَُقدَُّر َعدَدُ أفراِد بعض الُسِر الَعربِيَِّة بَِسبَْعَة َعَشَر َفْرداً
عدد مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر : بسبعة عشر •
تمييز منصوب : فردا •

بيَع من الَعمارِة َسبَْع َعْشَرةَ َشقًة
سبع عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع نائب فاعل: سبع عشرة  •
تمييز منصوب : شقة •

جنى الُمزارُع من ثِماِر الَّزيتوِن ثَماني َعْشَرةَ تنكَة َزيٍْت
عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به : ثماني عشرة  •

وتِّسَعَة َعَشَر رطلً من الَّزيتوِن الُمَخلَِل
عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب معطوف على منصوب: تسعة عشر •
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العدد

َعدَدُ َصَفحاِت الَجريدِة ِعشرون صفحًة ، وفي الَّصْفَحِة الَخيرِة ثلثون إعلناً 
خبر مرفوع علمته الواو ، ملحق بجمع المذكر السالم : عشرون •
تمييز منصوب : صفحة •
خبر مرفوع علمته الواو ، ملحق بجمع مذكرسالم : ثلثون •
تمييز منصوب : إعلنا •

استغرَقْت الِّرحلُة اثنين وثلثين يوماً وثلثا وثلثين ليلًة
فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث : استغرق •
فاعل مرفوع علمته الفتحة  : الرحلة •
ظرف منصوب علمته الياء لنه مثنى : اثنين •
معطوفة على اثنين بالنصب وعلمتها الياء لنه ملحق بجمع المذكر السالم : وثلثين •
تمييز منصوب: ليلة •

َمضى من الشهر أََربَعٌة وعشرون يوماً وَخْمٌس وعشرون ليلًة 
فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره : مضى •
جار ومجرور : من الشهر •
فاعل مرفوع علمته تنوين الضم : أربعة •
اسم معطوف على مرفوع علمته الواو لنه  ملحق بجمع المذكر السالم: وعشرون •
اسم معطوف على مرفوع علمته تنوين الضم : خمس •
اسم معطوف على مرفوع علمته الواو لنه ملحق بجمع المذكر السالم: وعشرون •

على الطائرِة َخمسٌة وأربعون راكباً وِسٌت وثلثون راكبًة
مبتدأ مؤخر مرفوع : خمسة •
اسم معطوف على مرفوع علمته الواو : وأربعون •
معطوف على مرفوع: ست •
معطوف على مرفوع  : وثلثون •
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العدد

َجَمْعُت ثَلثًَة وخمسين طابَعاً وثماني وستين بطاقًة بريديًة
مفعول به منصوب علمته الفتح : ثلثة •
معطوف على منصوب علمته الياء: وخمسين •
معطوف على منصوب علمته فتحة مقدرة على الياء : ثماني •
 معطوف على منصوب علمته الياء: وستين •

ادفعوا ثمانيًة وثمانين ديناراً وَسبْعاً وخمسين ليرةً
مفعول به منصوب علمته الفتحة : ثمانية •
اسم معطوف على منصوب علمته الياء: وثمانين •
معطوف على منصوب علمته تنوين الفتح : سبعاً •
معطوف على منصوب علمته الياء: وخمسين •

" إن هذا أخي له تسٌع وتسعون نعجًة ولي نعجٌة واحدة "
مبتدأ مؤخر مرفوع علمته تنوين الضم : تسع •
معطوف على مرفوع علمته الواو : وتسعون •
تمييز منصوب : نعجًة •
مبتدأ مؤخر مرفوع علمته تنوين الضم : نعجٌة •
نعت مرفوع علمته تنوين الضم: واحدة •
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نماذج من العراب
العدد

ثََمُن المحِّرِك مئُة ديناٍر•
خبر مرفوع علمته الضمة وهو مضاف: مئة 

 ثمنا للمحركٍمضاف إليه مجروردفعُت مئتي دينار: دينار 
مفعول به منصوب علمته الياء لنه مثنى ، وحذفت نون المثنى لنه: مئتي 

مضاف 
مضاف إليه مجرور  اشتريُت المحِّرَك الخر بثلِث مئِة ديناٍر : دينار 
اسم مجرور علمته الكسرة وهو مضاف : بثلث 

مضاف إليه مجرور علمته الكسرة وهو مضاف : مئة 
 مضاف إليه مجرور: دينار 

في السنِة ثلُث مئٍة وخمسٌة وستون يوماً •
مبتدأ مؤخر مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : ثلث 
مضاف إليه مجرور: مئة 

(ثلثة)اسم مرفوع ، لنه معطوف على مرفوع : وخمسة 
معطوف على مرفوع    : وستون 

تخَّرَج في كليِة الهندسِة أربُع مئٍة وواحدٌ(ستون)تمييز منصوب لـ : يوما 
وأربعون شاباً 

فاعل مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : أربع 
مضاف إليه مجرور: مئة 

(أربع)اسم معطوف على مرفوع : وواحد 
( واحد)اسم معطوف على مرفوع : وأربعون 

(أربعون)تمييز منصوب للسم : شابا 
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كاَن عددُ المسافرين عن طريِق الميناِء سَت مئٍة وأحدَ َعشَر مسافراً •
خبر كان منصوب ، وهو مضاف : ست 
مضاف إليه مجرور: مئة 

اسم مبني على فتح الجزئين ، في محل نصب لنه معطوف على اسم: وأحد عشر 
( ست)منصوب 
(أحد عشر)تمييز منصوب للسم : مسافرا 

منحْت السفارةُ تأشيراِت دُخوٍل لتسِع مئٍة وثلثٍة وسبعين مواطناً •
اسم مجرور بحرف الجر ، علمته الكسرة ، وهو مضاف : لتسع 

مضاف إليه مجرور: مئة 
اسم معطوف على مجرور: وثلثة 

اسم معطوف على مجرور ، وعلمته الياء : وسبعين 
(سبعين)تمييز منصوب بـ : مواطنا 

استوردْت الحكومُة تسَع مئِة وثلثًة وعشرين طناً من السمدة •
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : تسع 
مضاف إليه مجرور: مئة 

اسم معطوف على منصوب : وثلثة 
اسم معطوف على منصوب ، علمته الياء : وعشرين 

( عشرين)تمييز منصوب للسم : طنا 
عادَ مئاُت المهاجرين إلى الوطِن •

فاعل مرفوع علمته الضمة يَُقدَُّر َعدَدُ النسوِة العاملِت بمئاِت النساِء : مئات 
اسم مجرور علمته الكسرة: بمئات 

َرَّحلَْت الحكومُة مئاِت المهاجرين غير الشرعيين •
مفعول به منصوب علمته الكسرة ، لنه ملحق بجمع المذكر السالم: مئات 
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كانت عائداُت ضريبِة المبيعاِت هذا العام تسَع مئٍة وخمسًة وأربعين ألفاً ومئًة وسبعَة•
َعَشَر ديناراً

خبر كان منصوب وهو مضاف : تسع 
مضاف إليه مجرور: مئة 

(تسع)معطوف على منصوب : خمسة 
(تسع)معطوف على منصوب : أربعين 

تمييز منصوب: ألفا 
معطوف على منصوب: مئة 

. اسم مبني على فتح الجزيئين في محل نصب معطوف على منصوب: سبعة عشر 
 تمييز منصوب: ديناراً 

وحصلت دائرة الراضي في شهر واحد على عائداٍت َقدُرها ثلُث مئِة ألف وأْربُع مئٍة •
واثنا َعَشَر ألفاً وسُت مئٍة وديناران 

خبر مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف: ثلث 
وهو مضاف /مضاف إليه مجرور: مئة 
مضاف إليه مجرور: ألف 
معطوف على مرفوع ، وهو مضاف : أربع 

معطوف على مرفوع علمته اللف في الجزء الول ، والجزء الثاني مبني: اثنا عشر 
على الفتح 

تمييز منصوب : ألفا 
.معطوف على مرفوع : ست 
مضاف إليه مجرور : مئة 

.معطوف على مرفوع – علمته اللف لنه مثنى : ديناران 
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عدد العاملين في المؤسسة ألُف موظٍف ، وألٌف وثلُث موظفاٍت•
خبر مرفوع علمته تنوين الضم ، وهو مضاف : ألف 

مضاف إليه مجرور: موظف 
معطوف على مرفوع  : ألف 
معطوف على مرفوع وهو مضاف : ثلث 

مضاف إليه مجرور : موظفات 

تخَّرَج في قسم الحاسوب ألفان وسبُع مئٍة وأربََع َعْشَرةَ فتاةً•
فاعل مرفوع علمته اللف: ألفان 
 معطوفة على مرفوع ، وهي مضافة : سبع 

مضاف إليه مجرور: مئة •
اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع بالعطف على مرفوع : أربع عشرة 

تمييز منصوب  : فتاة 

تخَّرَج في قسم الحاسوب ثلثُة آلٍف وأربُعمئٍة وسبعٌة وعشرون شابا•
فاعل مرفوع ، وهو مضاف :  ثلثة 
مضاف إليه مجرور: آلف 
معطوف على مرفوع ، وهو مضاف: أربع 
مضاف إليه : مئة 

معطوف على مرفوع : سبعة 
معطوف على مرفوع : عشرون 

تمييز منصوب َعدَدُ الطلِب في كُليِة الطِِّّب خمسُة آلٍف وطالٌب واحدٌ : شابا 
خبر مرفوع وهو مضاف : خمسة 

مضاف إليه مجرور : آلف 
معطوف على مرفوع : طالب 
صفة مرفوعة   : واحد 
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َعدَدُ الطالباِت في كُليِة التمريِض ستُة آلٍف وثلثُمئٍة وطالبتان اثنتان •
خبر مرفوع ، وهو مضاف : ستة 
مضاف إليه مجرور: آلف 
معطوف على مرفوع : ثلث 
مضاف إليه مجرور:  مئة 

معطوف على مرفوع ، علمته اللف : طالبتان 
صفة مرفوعة   : اثنتان 

تََقدََّم لمتحاِن الشهادِة الثانويِة ثَلثََة َعَشَر الفاً وستُة طلب •
اسم مبني على الفتح ، في محل رفع فاعل : ثلثَة عشَر 

تمييز منصوب : ألفا 
معطوف على ما محله الرفع : وستة 
مضاف اليه مجرور : طلب 

بلغت أرقاُم السيارات عاَم الٍف وتسِعِمئٍة وخمسٍة وتسعين أربَع مئِة ألٍف  •
مضاف إليه مجرور : ألف 
معطوف على مجرور : تسع 
معطوف على مجرور: مئة 

معطوف على مجرور علمته تنوين الكسر: خمسة 
معطوف على مجرور علمته الياء: تسعين 

(بلغ)مفعول به منصوب للفعل : أربع 
مضاف إليه وهو مضاف : مئة 
مضاف إليه مجرور: ألف 
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اشترى الثرُّي القصَر بمليوِن ديناٍر •
.مليون اسم مجرور بحرف الجر علمته الكسرة ، وهو مضاف : بمليون 

.مضاف إليه مجرور : دينار 

يبلُغ َعددُ العماِل العاملين في إحدى شركاِت انتاِج السياراِت مليوني عامٍل •
مفعول به منصوب علمته الياء لنه مثنى ، وهو مضاف وقد حذفت منه النون: مليوني 

.لهذا السبب 
مضاف إليه مجرور: عامل 

بينما يبلغ عددُ سكان السعودية أكثَر من تسعَة يبلُغ عددُ ُسكّاِن قطر ثلثَة ملييِن نسمٍة •
 َعَشَر مليونا

مفعول به منصوب علمته الفتحة وهو مضاف : ثلثة •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة ، وهو مضاف : مليين 
 مضاف إليه مجرور: نسمة 

( بمن)اسم مبني على فتح الجزئين ، في محل جر : تسعة عشر •
تمييز منصوب : مليونا 

تنتُج بعُض دوِل منظمِة أوبِْك اربعَة ملييَن ومئتين وخمسًة وعشرين ألَف برميٍل في•
السبوع 

مفعول به منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : أربعة 
مضاف اليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : مليين 
(أربعة)اسم معطوف بالنصب على : ومئتين 
اسم معطوف بالنصب : وخمسة 

اسم معطوف بالنصب : وعشرين 
وهو مضاف ( عشرين)تمييز منصوب لـ : ألف 

برميل مضاف إليه مجرور
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تنتج دوٌل أخرى َعْشَرةَ ملييَن وسبَع مئٍة وواحداً وعشرين الفاً وثلثَمئٍة وبرميلً واحداً •
مفعول به منصوب ، وهو مضاف : عشرة 
مضاف إليه مجرور بالفتحة : مليين 
، وهو مضاف ( عشرة)اسم معطوف بالنصب على : وسبع 

مضاف إليه مجرور : مئة 
اسم معطوف على منصوب : وواحداً 

اسم معطوف على منصوب : وعشرين 
(عشرين)تمييز منصوب لـ : ألفاً 

اسم معطوف على منصوب ، وهو مضاف : وثلث 
مضاف إليه مجرور: مئة 

اسم معطوف على منصوب : وبرميل 
صفة منصوبة : واحداً 

نسمٍة ( مليوِن)عددُ سكاِن الّصين ملياٌر وأربُع مئِة الِف ألِف •
خبر مرفوع علمته تنوين الضم : مليار      
اسم معطوف على مرفوع وهو مضاف : وأربع     
مضاف إليه مجرور: مئة        
مضاف إليه مجرور: ألف       
توكيد لفظي لمجرور: ألف       
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة ، وهو مضاف : مليون     
مضاف إليه مجروربينما يقترب عددُ سكاِن العالَمِ من ثلثِة ملياراِت نسمٍة: نسمة      

اسم مجرور علمته الكسرة وهو مضاف : ثلثَة     
مضاف إليه مجرور وهو مضاف: مليارات  
مضاف إليه مجرور: نسمة     
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

كَْم مصنعاً في المنطقة •
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم: كَم 

تمييز منصوب: مصنعاً 
شبه جملة في محل رفع خبر كَْم قرشاً َصرفت : في المنطقة 

اسم استفهام مبني على السكون في نصب مفعول به   : كَْم 
تمييز منصوب: قرشاً 

فعل وفاعل : صرفت 

بكَْم ديناراً يُباع كيلو الجوز •
كم اسم مبني على السكون في محل جر بالباء   : بكم 

تمييز منصوب ويجوز أن تكون مجرورة بالضافة    : ديناراً 
.نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره : فعل مضارع مجهول فاعلهكيلو : يباع 

وهو مضاف 

عيادة كم طبيباً ُزْرَت •
مبتدأ مرفوع ، وهو مضاف: عيادة 

اسم مبني في محل جر بالضافة: كم 
تمييز منصوب : طبيباً 

كَْم ساعًة غبت هذا الفصل•
اسم مبني في محل نصب ظرف: كم 

تمييز منصوب: ساعة 
فعل وفاعل: غبت 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب بحذف حرف الجر : هذا 

بدل من منصوب: الفصل 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
العدد

كم طالٍب علمت •
اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به : كم 

مضاف إليه مجرور: طالب 
 فعل وفاعل: علمت 

كم من كتاب قرأت•
اسم مبني في محل نصب مفعول به: كم 

شبه جملة جار ومجرور: من كتاب 

كأين ِمْن ُمَشّرٍد تَركْت الحرُب •
اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به : كأين 

شبه جملة متعلقة بكأين : من مشرد 
فعل ماض مبني على الفتح: تركت 

 فاعل مرفوع: الحرب 

كأين من اختراْع أضّر بالبشريَة •
اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: كأين 

جار ومجرور: من اختراع 
فعل ماض وفاعله مستتر: أضر 

مفعول به منصوب: البشرية 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الستثناء

: عرفت المدعوين إل واحداً 
والضمير( ُت)فعل ماٍض مبني على السكون لتصاله بضمير المتكلم :  عرف•

في محل رفع فاعل 
مفعول به منصوب علمته الياء لنه جمع مذكر سالم  :  المدعوين•
أداة استثناء حرف مبني على السكون :  إل•
مستثنى منصوب علمته تنوين الفتح: واحداً •
 

:تعاملت مع المصارف إل مصرفين 
فعل وفاعل :  تعاملت•
شبه جملة جار ومجرور :  مع المصارف•
حرف مبني على السكون :  إل•
مستثنى منصوب علمته الياء لنه مثنى:  مصرفين•

:رجع الصيادون إل شباكَهم 
فعل ماض مبني على الفتح  :  رجع•
فاعل مرفوع علمته الواو :  الصيادون•
حرف مبني على السكون : ل •
مستثنى منصوب علمته الفتحة وهو مضاف :  شباك•
في محل جر بالضافة:  هم•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الستثناء

غيُر لعٍب , ما أتم الدوراَن حول المضمار أحد غيَر 
مستثنى منصوب: غير •
بدل مرفوع : غير •

ما صدقت أحداً غيَر ، غيَر عادٍل
مستثنى منصوب: غير •
بدل منصوب : غير •

ما وثقت بتاجر سوى  ، عبيٍد
مستثنى منصوب : سوى •
بدل مجرور : سوى •

ما كتبت من الرسالة سوى فصلين
مستثنى منصوب : سوى •
بدل مجرور: سوى •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الظرف

يُوصي الطباءُ أْن يُنَظََّف الَفُم صباَح مساءَ 
. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره :  يوصي•
. فاعل مرفوع بضمة على آخره :  الطباء•
. حرف نصب مبني على السكون :  أن•
. فعل مضارع منصوب ، مجهول فاعله :  ينظف•
. نائب فاعل مرفوع :  الفم•
. ظرف مبني على الفتح ، في محل نصب :  صباَح مساءً•

َقدَّم المتناظراِن رأين ُمختلفين
فعل ماض مبني على الفتح :  قدم•
. فاعل مرفوع ، علمته اللف :  المتناظران•
. مفعول به منصوب علمته الياء :  رأين •
. صفة مجرورة علمتها الياء :  مختلفين•

وقَف ُمَقِدُّم البرنامِج بَيَْن بَيَْن 
. فعل ماٍض مبني على الفتح :  وقف•
. فاعل مرفوع ، وهو مضاف :  مقدم•
. مضاف إليه مجرور :  لبرنامجا•
. ظرف مبني على فتح الجزئين في محل نصب :  بين بين•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الظرف

. هو جاري بَيَْت بَيَْت أي ُملصقاً 
. ضمير مبني على الفتح ، في محل رفع مبتدأ : هو •
. خبر مرفوع بضمة مقدرة على آخره ، وهو مضاف : جار •
. ضمير مبني في محل مضاف إليه : ي •
. اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب حال : بيت بيت •

. وتفرقوا أيدَي َسبَأ ( متفرقين)تفرقوا َشذََر َمذََر  
. فعل ماض مبني على الضم ، لتصاله بواو الجماعة وهي ضمير مبني في محل رفع فاعل : تفرق •
. اسم مبني على فتح الجزئين ، في محل نصب حال : شذر مذر •

.  َصَرْفُت أحدَ َعَشَر ديناراً ، إحدى َعْشَرةَ ليرةً 
فعل وفاعل : صرفت •
. اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به : احدى •
. تمييز منصوب : ديناراً •

 .ثمُن متر الُّرخامِ ثلثَة َعَشَر ديناراً ، وَسبَْع َعْشَرةَ ليرةً 
. اسم مبني على فتح الجزئين ، في محل رفع خبر : ثلثة عشر •
. اسم مبني على فتح الجزئين ، في محل رفع خبر : سبع عشرة •

. اشتريُت الِمْعطََف بِِستََة َعَشَر ديناراً ، وثمانَي َعْشَرةَ ليرةً 
. اسم مبني على فتح الجزئين ، في محل جر : ستة عشر •
. اسم مبني على فتح الجزئين ، في محل جر : ثماني عشر •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء المبنية

. َِهدَ بيرْل هاربْر معركًة جويًة في الحرِب العالميِة الثانيِة 
. فعل ماض مبني على السكون : شهد •
. اسم مبني على ما سمع عليه في محل رفع فاعل : بيرل هاربر •
 . مفعول به منصوب : معركة •

.ريودي جانيرو عاصمٌة البرازيِل 
. اسم مبني على ما سمع عليه في محل رفع مبتدأ : ريودي جانيرو  •

ز.  اسم مبني على ما سمع عليه في محل جر بحرف الجر : بيونج يانج •

  .ُزرُت آثاَر بَْعلَبََّك 
.فعل وفاعل : زرت •
. مفعول به منصوب : آثار  •
.  مضاف إليه مجرور بالفتحة ، لنه ممنوع من الصرف : بََّك . اسم مبني على الفتح : بلَْعَل •

.  بَيَْت لَْحَم مدينٌة محتلٌة
. اسم مبني على الفتح : بيت •
.  مضاف إليه مجرور بالفتحة ، ممنوع من الصرف : لحم •

. أقيَم َمْصنٌَع للبتروكيمائيات في َحْضَرَمْوَت 
. فعل ماِض مبني على التفح ، مجهول فاعل : أقيم •
. اسم مجرور بالياء علمته الكسرة : البيتروكيميائيات . نائب فاعل مرفوع : مصنع •
.  اسم مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : موت . اسم مبني على الفتح : حضر •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء المبنية

. ل طالَِب في الساحِة 
. حرف يفيد نفي الجنس مبني على السكون : ل •
. اسم ل مبني على الفتح : طالب •
.  جار ومجرور في محل رفع خبر ل : في الساحة •

إذا قالْت َحذامِ فصدقوها               فإَّن القوَل ما قالْت َحذامِ
. حرف مبني على السكون ، يفيد الشرط : إذا •
. فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء للتأنيث : قالت •
. اسم مبني على الكسر ، في محل رفع فاعل : حذام •
. حرف مبني على الفتح ، ل محل له : ف •
. فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو في محل رفع فاعل : صدقوا •
. ضمير مبني في محل نصب مفعول به : ها •
. اسم إن منصوب : القول . حرف مبني على الفتح : إن •
. فعل ماض : قالت . اسم موصول في محل رفع خبر إن : ما •
والجملة من الفعل. اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل : حذام •

.والفاعل ، صلة الموصول ل محل لها
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء المبنية

.َودَّْعُت َقطامِ وُسهادَ ، إذْ سافرنا 
.فعل وفاعل : ودعت  •
.اسم مبني على الكسر ، في محل نصب مفعول به : قطام  •
.اسم معطوف على محل قطام بالنصب : سهاد  •
  
.  هاتُِف َقطامِ مشغوٌل 
.مبتدأ مرفوع ، وهو مضاف : هاتف •
.اسم مبني على الكسر ، في محل جر مضاف إليه : قطام  •
 . خبر مرفوع : مشغول  •

 .سيبويِه أَحدُ أساتذِة النحِّو العربِّي 
.اسم مبني على الكسر ، في محل رفع مبتدأ : سيبويه •
. خبر مرفوع : أحد  •
. مضاف إليه مجرور : أساتذة •
. مضاف إليه مجرور : النحو •
. صفة لمجرور : العربي •

 .أَُقِدُّر سيبويِه وآراءَهُ  
.فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر فيه تقديره أنا : أقدر •
. اسم مبني على الكسر ، في محل نصب مفعول به : سيبويه  •
 . اسم معطوف بالنصب على المنصوب : آراء •

 .تََعلَّْمُت على سيبويِه 
 . اسم مبني على الكسر ، في محل جر بحرف الجر : على سيبويه •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء المبنية

أَْعِرُفَك ِمْن َقبُْل وِمْن بَْعدُ 
. فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر تقديره أنا : أعرف •
.ضمير مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به : ك •
. ظرف مبني على الضم مقطوع عن الضافة ، في محل جر : قبل  •
 . ظرف مبني على الضم مقطوع عن الضافة ، في محل جر : بعد •

لَيَْس غيُر 
.فعل ماض ناقص مبني على الفتح : ليس •
.ظرف مبني على الضم ، في محل رفع اسم ليس ، التقدير ليس غير الساعتين وقتا : غير  •

.يا وائُل ، مرحباً  
.منادى مبني على الضم ، في محل نصب : وائل •
 .  مفعول مطلق منصوب : مرحباً  •

. يا سماح 
.حرف نداء مبني على السكون : يا •
اسم مبني على الكسر ، في محل رفع منادى علم على أنه منصوب منادى : سماح  •

.يا عذاب  
 .اسم مبني على الكسر ، في محل رفع منادى علم ، على أنه منصوب : عذاب  •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الحروف المبنية

.أمسافٌر أخواك 
.حرف مبني على الفتح ل محل له : أ •
.مبتدأ مرفوع وهو اسم فاعل عامل فيما بعده : مسافر •
.فاعل مرفوع علمته اللف ، سد مسد الخبر وهو مضاف : أخوا •
.في محل جر بالضافة : ك •

.ما مقصر معلموك  
.حرف مبني على السكون : ما •
.مبتدأ مرفوع، وهو اسم فاعل : مقصر •
.فاعل لسم الفاعل مرفوع علمته الواو سد مسد الخبر، وهو مضاف : معلموك •
.في محل جر بالضافة : ك •

ما مذموٌم أخلقك 
حرف مبني على السكون ل محل له : ما •
وهو اسم مفعول. مبتدأ مرفوع : مذموم •
نائب فاعل مرفوع سد مسد الخبر ، وهو مضاف : أخلق •
في محل جر بالضافة : ك •

أَِعراقٌّي صديُقَك 
حرف مبني ل محل له : الهمزة •
مبتدأ مرفوع ، وهو اسم منسوب يُعامل معاملة اسم المفعول صرفيا ، : عراقي •
والتقدير أمنسوٌب صديُقك للعراق•
، وهو مضاف - نائب فاعل للسم المنسوب – اسم المفعول مرفوع سدَّ مسد الخبر: صديق •
 في محل جر بالضافة: ك •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعال المبنية

لَْم يَْفَخِر الَمولَى َعلى عبده لو َعَرَف النَْساُن مقداره يعجز أَْهُل الَْرِض َعْن رده أمس الذي َمَّر على ُقْربِِه 
( .الشرط ) لمتناع ( الجواب ) أداة شرط غير جازمة ، حرف الشرط يفيد امتناع : لو •
.فعل ماض مبنى على الفتح  :عرَف •
.فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  :النساُن •
ضمير مبنى على الضم في :الهاء مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحه الظاهرة على آخره ، : مقداَرهُ •

.والجملة من الفعل والفاعل جملة الشرط . محل جر على أنه مضاف إليه 
.حرف نفي وجزم وقلب  :لم •
.فعل مضارع مجزوم بلم وعلمة جزمه سكون آخره ، وكسر للتقاء الساكنين : يفخر •
. فاعل مرفوع وعلمة رفعة الضمة المقدرة على اللف منع من ظهورها التعذر  :المولى •
.حرف جر : على •
اسم مجرور بعلى وعلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلقان بالفعل :عبدِهِ •

ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل ل محل لها: الهاء يفخر ، 
.من العراب لنها جواب شرط غير جازم 

.اسم مبنى على الكسر في محل رفع على أنه مبتدأ : أمس  •
.اسم موصول مبنى في محل رفع صفة أمس  :الذي •
فعل ماض مبنى على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة هو يعود على أمس والجمله من الفعل :مّر •

.والفاعل ل محل لها من العراب لنها صلة السم الموصول 
ضمير مبنى على :الهاء جار ومجرور متعلقان بمحذوف منصوب على أنه حال من أمس ، و : على قربِهِ•

.الكسر في محل جر مضاف إليه 
فاعل مرفوع بالضمة :أهل فعل مضارع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه ضم آخره ،  :يعجز •

. الظاهرة على آخره وهو مضاف 
.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره  :الرض •
جار ومجرور متعلقان بالفعل يعجز والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل  جر مضاف إليه :عن رده •

.وجملة يعجز أهل الرض من الفعل والفاعل في محل رفع خبره 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعال المبنية

إِذَا نُوِديَْت لِلَْخيِْر 
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبنى على السكون :إذا •

. في محل نصب ، وهو أداة شرط غير جازمة ول يليه إل الفعل ظاهراً أو مقدراً 
 :التاء فعل ماض مبنى على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك مبنى للمجهول ،  :نوديَْت •

ضمير مبنى على الفتح في محل رفع نائب فاعل ، والجملة في محل جر بإضافة إذا
 .إليها 

اسم مجرور باللم وعلمة جرة كسر آخره ، والجار :الخير . حرف جر  : اللم: للخير •
. والمجرور متعلقان بالفعل نودي 

 َفكُْن أََّوَل َسبَّاِق
فعل أمر ناقص مبنى على السكون يدخل على :كن رابطة لجواب الشرط ،  :الفاء : فكْن •

المبتدأ والخبر يرفع الول فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى خبره ، واسمه ضمير
.مستتر تقديرة أنت 

. خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف : أوََل •
مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخرة والجملة من كان واسمها وخبرها :سبَّاِق •

. ل محل لها من العراب جواب الشرط 
َوإِْن ُعوِديَْت َفاْستَْعِصْم 

حرف شرط يجزم فعلين الول فعل شرط والثاني :إن حرف عطف ، : الواو : وإن •
.جوابه وجزاؤه 

فعل ماض مبنى على السكون في محل جزم على أنه فعل شرط وهو مبنى :عوديَْت •
.ضمير مبنى على الفتح في محل رفع نائب فاعل  :التاء للمجهول ، 

فعل أمر مبنى على السكون ، والفاعل :استعصْم . رابط لجواب الشرط  :الفاء : فاستعصْم •
. ضمير مستتر تقديره أنت ، والجملة في محل جزم على أنها جواب شرط جازم 

 بِـآدَاٍب وأَْخلَِق
.جار ومجرور بالفعل استعصم  :بآداِب •
اسم معطوف على آداب مجرور بالكسرة الظاهرة :أخلق  حرف عطف ، : الواو : وأخلق  •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الضمائر

 يَُهوُن َعلَيْنَا أَْن تَُصاَب ُجُسوُمنَا
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه الضمة :يهوُن •

.الظاهرة على آخره
ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر: نا و. حرف جر  :على : علينا •

.والجار والمجرور متعلقان بيهون 
فعل مضارع منصوب بأن وعلمة نصبه :تصاَب . حرف مصدرى موصول  :أن •

.الفتحه الظاهرة على آخره وهو مبنى للمجهول 
ضمير مبنى على :نا نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ،  :جسوُمنا •

وجملة تصاب جسومنا لمحل لها من. السكون في محل جر مضاف إليه 
وأن وصلتها مؤولة بالمصدر في محل رفع. العراب صلة الحرف الموصول 

.فاعل الفعل يهون والتقدير يهون علينا أصابة جسومنا 
 َوتَْسلََم أَْعراٌض لَنَا َوُعُقوُل

.فعل مضارع معطوف على يهون منصوب : تسلم حرف عطف ،  :الواو : وتسلم •
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :أعراُض •
ضمير مبنى على السكون في محل جر ، والجار :نا اللم حرف جر ، : لنا  •

والمجرور متعلقان بالفعل تسلم ، أو بمحذوف مرفوع صفة لعراض أي
.موجودة 

اسم معطوف على أعراض مرفوع بالضمه: عقوُل حرف عطف ،  : الواو: وعقول •
.الظاهرة 
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الضمائر المنفصلة

.إياّي شكَر المعلم 
.ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم : إياي     •
.فعل ماٍض مبني لى الفتح : شكر     •
.فاعل مرفوع علمته الضمة : المعلم    •
 

.إيانا شكر المعلم 
ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم : إيانا       •
 

إياك خَّص المدرُب بالجائزة 
ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم : إياك        •
فعل ماض مبني على الفتح : خص       •
فاعل مرفوع علمته الضمة : المدرب     •
( َخَّص - ) جار ومجرور يتعلقان بـ : بالجائزة    •
 

إياكما خَّص المدرُب بالجائزة 
ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به : إياكما      •

إياك أعني واسمعي يا جارة 
ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به : إياك        •
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره ، وفاعلُه مستتر فيه : أعني       •
حرف عطف مبني على الفتح : و           •
فعل أمر مبني على حذف النون لنه من الفعال الخمسة وفاعله مستتر فيه تقديره أنت : اسمعي     •
حرف مبني على السكون ، للنداء : يا           •
منادى مبني على الضم في محل نصب لنه نكرة مقصودة : جارة        •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الضمائر المنفصلة

.أياهما قصد المدير بكلمه 
ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به : إياهما         •
 

.إياهم قصد المدير بكلمه 
ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به : إياهم         •
 

.إياها مدحت المعلمة 
. ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به : إياها         •
مدح فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء للتأنيث مبنية: مدحت        •

.على السكون 
.فاعل مرفوع علمته الضمة : المعلمة      •
 

 إياهن كرمت الدولة
 ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به: إياهن         •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الضمائر المتصلة

ساهمت في الشركة 
.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بتاء – ضمير المتكلم : ساهم          •
.ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل : ت              •
(ساهم)شبه جملة – جار ومجرور –متعلقان ِب : في الشركة     •
 

شاركنا في الحتفال 
( ضمير المتكلمين ( ) نا)فعل ماض مبني على السكون لتصاله بالضمير : شارك           •
.ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل : نا               •
 
قوموا بالواجب ، وانصروا المظلوم 
.فعل أمر مبني على حذف النون لنه من الفعال الخمسة : قوم            •
.مبني على السكون في محل رفع فاعل ( ضمير متصل)واو الجماعة : وا             •
. شبه جملة ، متعلقة بالفعل قوموا : بالواجب        •
.فعل أمر مبني على حذف النون لنه من الفعال الخمسة : انصر          •
.مبني على السكون في محل رفع فاعل ( ضمير متصل)واو الجماعة : وا             •
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : المظلوم        •
 

.ل تتأخري عن الدوام 
.حرف نهي مبني على السكون : ل              •
.فعل مضارع مجزوم علمته حذف النون لنه من الفعال الخمسة : تتأخر          •
.ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل : ي              •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الضمائر المتصلة

.النساء يساعدن الرجال 
.مبتدأ مرفوع علمته الضمة : النساء         •
.فعل مضارع مبني على السكون لتصاله بنون النسوة : يساعد         •
.مبني على الفتح في محل رفع فاعل ( ضمير متصل )نون النسوة : ن             •
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : الرجال        •
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ                 •

.أفادني إرشادُ أخي 
.فعل ماض مبني على الفتح : أفاد           •
( .نون الوقاية )حرف مبني على الكسر : ن             •
. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم : ي             •
.فاعل مرفوع مؤخر ، علمته الضمة وهو مضاف : إرشاد          •
.مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره وهو مضاف : أخ             •
.ضمير متصل مبني على السكون ، في محل جر بالضافة : ي             •

.أعارك صديقك كتابه 
.فعل ماض مبني على الفتح : أعار          •
.ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم : ك             •
.مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره ، وهو مضاف : كتاب          •
.ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالضافة : ه             •
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السابق

نماذج من العراب
الضمائر المتصلة

.المعلم المخلص يحترمه طلبه 
.مبتدأ مرفوع علمته الضمة : المعلم        •
.صفة مرفوعة علمتها الضمة : المخلص      •
.فعل مضارع مرفوع : يحترم        •
.  ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم : ه            •
.  فاعل مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : طلب        •
ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالضافة والجملة من الفعل والفاعل والمفعول  به في محل خبر: ه             •

.المبتدأ 
 
. أفادنا اجتهادنا 
.فعل ماض مبني على الفتح : أفاد            •
.ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم : نا              •
. فاعل مرفوع علته الضمة ، وهو مضاف : اجتهاد         •
.ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالضافة : نا              •

.حمل البريد رسالة منها إلّي   
.فعل ماض مبني على الضمة : حمل          •
.فاعل مرفوع علمته الضمة : البريد         •
.مفعول به منصوب علمته تنوين الفتح : رسالة         •
. حرف جر مبني على السكون : من            •
.ضمير متصل مبني على السكون في محل جر : ها             •
.حرف جر مبني على السكون : إلى               •
ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر : ي                 •
  

 لنا كرم فيه عنب
. حرف مبني على الفتح : اللم          •
.ضمير متصل ، مبني على السكون في محل جر ، والجار والمجرور في محل رفع خبر     مقدم : نا             •
.مبتدأ مؤخر مرفوع : كرم           •
.حرف جر مبني على السكون : في            •
. في محل رفع خبر مقدم ( فيه)ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر وشبه الجملة : ه              •
.مبتدأ مؤخر مرفوع علمته تنوين الضم : عنب           •
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الرئيسة
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نماذج من العراب
الضمائر المستترة

.الحصان انطلق 
.مبتدأ مرفوع علمته الضمة : الحصان       •
.فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ، والجملة من الفعل : انطلق         •
.والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ                  •
 
 

.العصفوُر غّرد 
.مبتدأ مرفوع علمته الضمة : العصفور         •
فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجملة من الفعل والفاعل: غرد              •

في 
.محل رفع خبر المبتدأ                       •

     
.أحب أن تتقدم 

. فعل مضارع مرفوع : أحب              •
.حرف نصب ومصدرية مبني على السكون : أن                •
فعل مضارع منصوب علمته الفتحة ، وفاعله مستتر فيه والمصدر المتكون من أن : تتقدم              •
. يقع مفعول به ( تقدمك)والفعل                      •
 

.نحن نحب لك الخير 
.ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ : نحن              •
.فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه : نحب             •
( .نحب)جار ومجرور متعلقان بـ : لك                •
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : الخير              •
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به  في محل رفع خبر المبتدأ                       •
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نماذج من العراب
الضمائر المستترة

. القط يموء والقطة تموء 
.مبتدأ مرفوع علمته الضمة : القط             •
.فعل مضارع مرفوع علمته الضمة وفاعله مستتر فيه : يموء             •
.والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ                    •
 

سارة تحسن قيادة السيارة 
مبتدأ مرفوع علمته الضمة : سارة              •
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة وفاعله مستتر فيه تقديره هي : تحسن             •
.مفعول به منصوب وعلمته  الفتحة وهو مضاف : قيادة               •
.  مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : السيارة             •
  
. احترْم الوقَت  
.فعل أمر مبني على السكون – والفاعل مستتر فيه تقديره أنَت : احترم            •
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : الوقت            •
 

ضعي حزام المان عند السوق 
فعل أمر مبني على حذف النون ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنِت : ضعي             •
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : حزام             •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : المان             •
ظرف زمان منصوب – وهو مضاف: عند             •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : السوق          •
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نماذج من العراب
المنادى

.أعادُل ساعدني في رفِع الصندوق 
 . منادى مبني على الضمة في محل نصب : عادل .حرف نداء مبني على الفتح :  •

. ُردَّ َعلى الهاتِف, أْي خليُل 
.حرف نداء مبني على السكون : أي   •
 .منادى مبني على الضمة في محل نصب : خليل •

 .هل َوَجدََت الِمحَفظََة , وا عبدَ الرحمن
.حرف نداء مبني على السكون : يا , هيا , وا •
.مضاف إليه مجرور : الرحمن  .وهو مضاف , منادى منصوب : عبدَ •
   

. يا عمادَ الدين تَوقْف
.وهو مضاف , منادى منصوب : عماد •
 .مضاف إليه مجرور : الدين •

يا سعادُ
. منادى مبني على الضمة في محل نصب : سعاد 

يا شرطُّي
. منادى مبني على الضمة في محل نصب  : شرطي 
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المنادى

يا سامعاً ساعدني
. منادى منصوب علمته تنوين الفتح : سامعاً •

يا عبدَ الرحمِن
.علمته الفتحة وهومضاف , منادى منصوب  : عبد     •
. مضاف إليه مجرور : الرحمن •

!َوَفّقَك اللُه , يا ُمتِْقناً َعَملَُه 
.منادى منصوب علمته تنوين الفتح ـ شبيه بالمضاف : متقناً •
. وهو مضاف ( , متقن ) لسم الفاعل , مفعول به منصوب : عمل •

يا ابن الكرامِ ل تَتَسَّرْع
. وهو مضاف , علمته الفتحة ,منادى منصوب : ابن •

!يا َحَسناً ُخلُُقُه تََقدّْم 
.علمته الفتحة , منادى منصوب : حسناً •
.علمته الضمة ( حسناً ) فاعل مرفوع ـ للصفة المشبهة : خلق •

يا هذا الّرُجُل
.اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب منادى : هذا 

.بدل من اسم محله رفع : الرجل 

يا هذه الفتاةُ 
ي. بدل من مرفوع : الفتاة .اسم إشارة مبني في محل نصب منادى : هذه  •

.اذا الكرم وذا العقِل 
مضاف إليه مجرور : الكرم .وهو مضاف , منادى منصوب علمته اللف : ذا    •
.وهو مضاف . علمته اللف , اسم معطوف على منصوب : ذا    .•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المنادى

!للماِء 
 .حرف نداء مبني على السكون : يا     •
.حرف جر زائد مبني على الفتح : لـ    •
. منصوب محلً عل أن منادى , اسم مجرور لفظاً : الماء •

!يا ماءا 
. منادى متعجب منه مبني على الضمة في محل نصب واللف لطلق الصوت : ماءا •

! يا ماءُ 
.  منادى متعجب منه مبني على الضمة في محل نصب منادى : ماءُ •

. وا معتصماه 
.حرف نداء مبني على السكون : وا  •
واللف والهاء. منادى مبني على ضمة مقدرة على آخره في محل نصب  : معتصماه •

. لطلق الصوت 

.وا حّر كبدا  
.علمته الفتحة وهو مضاف , منادى مضاف منصوب : حر •
.مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره : كبد •
. الضمير المبني في محل جر بالضافة . عوضاً عن الياء  : ا  •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المنادى

.يا سيبويه العالم 
في محل( الكسرة ) الصلية , منع من ظهورها حركة البناء , منادى علم مبني على الضمة : سيبويه •

.نصب منادى 
. نعت مرفوع على الضمة  :  العالُم •

 يا هؤلِء الكراُم
اسم إشارة مبني على الضمة التي منع من ظهورها حركة البناء الصلية في محل نصب منادى: هؤلء .•

  .
.نعت مرفوع على الضمة : الكراُم •

.يا َحذامِ الفاضلُة 
.في محل رفع علم ـ على أنه منادى منصوب , اسم مبني على الكسر : حذام    •
. العلم ( حذام ) صفة مرفوعة لمحل : الفاضلة •

 ."يا أيُّها النساُن ما َغَّرَك بربك الكريم " 
.في محل نصب منادى , منادى مبني على الضمة : أيها     •
. بدل مرفوع : النسان •

يا أيَّتُها النفُس المطمئِنة ”" 
.حرف نداء مبني على السكون : يا •
في محل نصب, منع من ظهورها اشتغال حركة آخره بالضم , منادى مبني على الضمة : أيتها       •

. منادى 
( .أيُة ) بدل مرفوع من محل  :  النفُس   •
. صفة مرفوعة  : المطمئنة •
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السابق

نماذج من العراب
المنادى

يا أيُّها الناُس اتقوا ربَّكُم ”" 
.في محل نصب , منادى مبني على الضمة : أيها   •
. بدل من مرفوع : الناس •

.يا هذا الَرُجُل 
.في محل نصب منادى , اسم إشارة مبني على السكون : هذا    •
. بدل مرفوع : الرجل •

.ويا هِذِه المرأةُ 
اسم إشارة مبني على ضمة منع من ظهورها اشتغال حركة الخر بالكسر في: هذه   •

.محل نصب منادى 
. بدل مرفوع : المرأةُ •

. اللَُّهَّم يا فاطَر السموات أغثنا
.لفظ الجللة منادى مبني على الضمة في محل نصب منادى :     الله   •
.يا الله= النداء ( ياء)ذُكَِر عوضاً عن , حرف مبني على الفتح  :     م    •
.وهو مضاف , علمته الفتحة , منادى منصوب  :    فاطر •
.مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : السموات •
)وفاعله مستتر فيه تقديره . أريد به اللتماس  , فعل أمر مبني على السكون : أغث     •

.يعود للفظ الجللة ( أنت 
. ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به  :   نا    •

 631فهرس نماذج من العراب



القائمة  
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نماذج من العراب
المنادى

َرِّب أرني أَنْظُْر إليك ”" •
ي.منادى بحرف نداء مقدر مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الباء ـ وهو مضاف : رب   •

.المحذوفة في محل جر بالضافة : 
. فعل أمر مبني على حذف آخره الياء : أر    •
.حرف مبني على الكسر للوقاية ، والفاعل مستتر تقديره أنت : النون •
.في محل نصب مفعول به أول : ي •
من أر وفاعله مستتر تقديره أنا والجملة من الفعل. بدل مبني على السكون : انظر •

( . ”أر ) والفاعل في محل نصب مفعول ثان لـ 

" يوسُف أعرْض عن هذا  •
.مبني على الضمة في محل نصب , منادى بحرف نداء محذوف : يوسف •
( .أنت ) وفاعله مستتر فيه  , فعل أمر مبني على السكون : أعرض •
.حرف جر مبني على السكون : عن     •
( .أعرض ) والجار والمجرور متعلقان بـ , في محل جر , اسم إشارة مبني : هذا     •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المنادى

" يا عباد فاتقون : " قوله تعالى 
. منادى منصوب مضاف علمته فتحة مقدرة على الياء المحذوفة : عباِد •

"  يا عبادي ل خوٌف عليكم : " وقوله تعالى 
. منادى منصوب مضاف علمته فتحة مقدرة على الياء : عبادي •

" .يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم : " وقوله 
. منادى منصوب مضاف علمته فتحة ظاهرة على الياء : عبادي •

" .يا حسرتا على ما َفَّرطُْت في َجنِْب اللِه " قوله تعالى 
. علمته فتحة مقدرة على الياء التي انقلبت إلى ألف , منادى منصوب مضاف : حسرتا •

.يا فتاَي 
 .منادى مضاف منصوب علمته فتحة مقدرة على آخره : فتا •
. في محل جر بالضافة , حرف مبني على الفتح : ي •

.يا محامَّي 
.وهو مضاف , علمته فتحة مقدرة على الياء , منادى منصوب مضاف : محامي •
. في محل جر بالضافة , حرف مبني على الفتح : ي  •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المنادى

.يا سائلْي 
.وهو مضاف , منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على اللم : سائل •
. في محل جر بالضافة , حرف مبني : ي    •

.وهما مضافان , منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على آخرهما : أمِ     , أِب •

.وهما مضافان , منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الباء والميم :  أبي وأمي  •

.وهما مضافان , منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الباء والميم :   أبَي وأمَي •

.وهما مضافان , منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الباء والميم : أبا و أما    •

. وهما مضافان , منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الباء والميم :  أمِت , أبِت •

يا ابَن خالي
.حرف مبني في محل جر بالضافة : يا   •
.منادى مضاف منصوب علمته الفتحة : ابن •
 .وهو مضاف , مضاف إليه مجرور : خال •

 .مبني على ضمة مقدرة التاء المحذوفة في محل نصب , منادى مرخم : فاطَم •

في محل. منادى مرخم ـ أصلُُه َعبْلَُة ـ مبني على ضمة  مقدرة على التاء المحذوفة من آخره : عبُل •
. نصب 
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نماذج من العراب
المنادى

لم 
.يا لَلقْوِياءِ للضعفاءِ من الظَُّ

اسم مجرور بحرف الجر: يا للقوياء •
.في محل نصب منادى, الزائد 

اسم مجرور علمته: للضعفاء   •
.الكسرة 

. شبه جملة جار ومجرور : من الظلم  •

.يا لله للمظلومين 
.حرف نداء مبني على السكون : يا •
لفظ الجللة مجرور بحرف الجر: لله •

 .في محل نصب منادى , الزائد 

يا أغنياءا
منادى مبني على الضمة في: أغنياءا •

واللف لطلق,محل نصب منادى 
.الصوت 
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نماذج من العراب
اسم الشارة

هذا هاتف 
. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ :    هذا •
.   خبر مرفوع :  هاتف •

هذه سيارة 
.اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ :   هذه •
.  خبر مرفوع : سيارة  •

هذا العامل نشيط 
.اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ :    هذا •
.بدل من مرفوع : العامل •
.      خبر مرفوع : نشيط  •

                                              
أعجبت بهذا الرأي

أعجب فعل ماض مبني على الفتح ، مجهول فاعله ، التاء ضمير مبني في محل رفع نائب: أعجبت •
.فاعل 

. اسم إشارة مبني في محل جر بحرف الجر :     هذا •
. بدل من مجرور :   الرأي •
  

احترمُت هذا المبدأ
.اسم إشارة مبني ، في محل نصب مفعول به :   هذا •
.  بدل منصوب : المبدأ  •
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يداوم هذان الطبيباِن حتى ساعٍة ُمتأّخَرٍة
. فعل مضارع مرفوع :    يداوم •
. فاعل مرفوع ، علمته اللف ، ملحق بإعراب المثنى :    هذان •
.   بدل مرفوع ، علمته اللف : الطبيبان •

يراِفُق هذاِن المرشداِن الفواج السياحيَة
.فعل مضارع :      يرافق•
. فاعل مرفوع ، علمته اللف :     هذان  •
.    بدل مرفوع : المرشدان •

                                         
إَّن هذين المبنيين مؤجران 
ا.اسم إن منصوب ، علمته الياء :    هذين •
. بدل من مجرور ، علمته الياء : لمبنيين •
.   خبر إن مرفوع : مؤجران •

اْستََفدُْت ِمْن َهذين المرجعين
.   مفعول به منصوب علمته الياء : هذين •

اْستَْعنُْت بهذين الكتابين
ا. اسم مجرور ، علمته الياء :   هذين •
.بدل من مجرور : لكتابين •
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استقبلُت هؤلِء الرجاَل الغراَب
. اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به :  هؤلء •
. بدل منصوب :  الرجال •
.   صفة منصوبة : الغراب •

إّن أولئك اللَعبين محترفون
.اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إّن :     اولئك •
. بدل منصوب علمته الياء :   اللعبين•
 .  خبر إن مرفوع : محترفون •

لعل أولئك النِّسوةُ غريباٌت
.اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل نصب اسم لعل :   أولئك •
. بدل منصوب :  النسوة •
.   خبر لعل مرفوع : غريبات •

كأّن هؤلِء الفتياِت القادماِت لعباُت كَُرِة َسلٍَّة
.اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل نصب اسم كأن :    هؤلء•
. بدل منصوب علمته الكسرة :   الفتيات •
.صفة منصوبة علمتهما الكسرة : القادمات •
. خبر كأن مرفوع :   لعبات  •
. مضاف إليه مجرور :    كرة   •
.   مضاف إليه مجرور :    سلة  •

نعيش أياماً ُمّرةً بَعدَ أولئِك اليامِ الحلوِة
.فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر تقديره نحن : نعيش •
. ظرف زمان منصوب متعلق بـ نعيش : أياما  •
. صفة منصوبة :  مرة  •
. ظرف زمان منصوب ، متعلق بـ ُمّرةً :  بعد   •
. اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل جر مضاف إليه : أولئك •
. بدل من مجرور : اليام  •
. مضاف إليه مجرور : الحلوة •
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إَّن الّسْمَع والبََصَر والفؤاد ، كُّل أولئِك كاَن َعنُْه َمسؤولً”" 
. اسم إن منصوب :    السمع•
. اسم معطوف على منصوب :   البصر •
. اسم معطوف على منصوب  :   الفؤاد •
. خبر إن مرفوع :    كل    •
.اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل جر مضاف إليه :    اولئك •
هو –- فعل ماض ناقص ، اسمها محذوف تقديره :    كان   •
. جار ومجرور متعلقان بـ مسؤول :    عنه  •
 . خبر كان منصوب : مسؤول •

أْفتُتَِحْت هاتان المؤسستان حديثاً 
.  فعل ماض مبني على الفتح ، مجهول فاعله :        افتتح •
. حرف مبني على السكون ل محل له : التاء •
. نائب فاعل مرفوع ، علمته اللف :       هاتان •
. بدل مرفوع : المؤسستان •
.  ظرف زمان منصوب :        حديثا •

َعَرْفُت هاتين الشارتين 
. مفعول به منصوب ، علمته الياء :     هاتين •
.بدل منصوب ، علمته الياء : الشارتين •
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ُسِرْرُت بأداِء هاتين الفرقتين 
. مضاف إليه مجرور علمته الياء :    هاتين •
.   بدل مجرور علمته الياء : الفرقتين •

تِلَّك الياُم نُداولُها بَيَْن الناِس
. اسم إشارة مبني على الفتح ، في محل رفع مبتدأ :   تلك  •
. بدل مرفوع : اليام •
. فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر تقديره نحن : نداول •
. ضمير مبني ، في محل نصب مفعول به :    ها •
. ظرف مكان منصوب ، متعلق بـ نداول :    بين•
 مضاف إليه مجرور: الناس •
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لماذا يَُشُّن الغرُب تلك الحملِت الظالمَة على العرِب والمسلمين
. اسم استفهام مبني ، في محل جر :       لماذا •
. فاعل مرفوع :      الغرب .فعل مضارع مرفوع :       يشن •
. اسم إشارة مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به :         تلك •
. بدل منصوب ، علمته الكسرة :    الحملت •
. جار ومجرور ، متعلقان بـ يشن : على العرب . صفة منصوبة :      الظالمة•
معطوف على مجرور ، علمته الياء :    المسلمين. حرف مبني على الفتح :    و        •

                                             
أنظر تلَك الفتاةَ القادمَة ، وهي تحمُل تلَك الحقيبَة الثقيلَة  
. فعل أمر مبني ، وفاعله مستتر فيه تقديره أنت :    انظر •
. اسم إشارة مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به :    تلك  •
. صفة منصوبة : القادمة . بدل منصوب :   الفتاة •
.ضمير مبني على الفتح ، في محل رفع مبتدأ :  هي    •
فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر تقديره هي ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع:  تحمل  •

خبر 
. اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به :   تلك   .•
.بدل منصوب : الحقيبة •
.   صفة منصوبة : الثقيلة  •

 لهاتي البائعِة ولدان
. اسم إشارة مبني على السكون ، في محل جر :  لهذي •
 .خبر مرفوع ، علمته اللف :  ولدان . بدل مجرور : البائعة •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسم الشارة

 أصبحت هذه المدينة مزدحمة
. فعل ماض ناقص مبني على الفتح ، والتاء للتأنيث :    أصبح •
.اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل رفع اسم أصبح :      هذه •
.بدل من مرفوع :    المدينة•
. خبر أصبح منصوب : مزدحمة •

!ليَت هذِه السيارةَ لي  
. اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم ليت :     هذه •
. بدل منصوب : السيارة •
. جار ومجرور ، في محل رفع خبر ليت :    لي   •

                                         
ابتعدْ عن هذه الحفرة 
. اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل جر بحرف الجر :     هذه•
 . بدل مجرور : الحفرة •

 قابلت هاتين المسؤولتين 
. مفعول به منصوب ، علمته الياء :       هاتين •
 .بدل منصوب : المسؤولتين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسم الشارة

أُعجبُت بعمِل هاتين النّساجتين
.مضاف إليه مجرور :      هاتين •
.   بدل مجرور : النساجتين •

هنا محطة الذاعة 
. اسم إشارة مبني على السكون ، في محل فع مبتدأ :     هنا •
. خبر مرفوع :  محطة •
.  مضاف إليه مجرور : الذاعة •

.ها هناَك في الساحِة زائرون 
. اسما إشارة مبنيان على الفتح ، في محل رفع مبتدأ : ها هناك : هنالك •
.جار ومجرور ، متعلقان باسم الشارة هنالك أو هناك : في الساحة •
 َ. خبر مرفوع ، علمته الواو :      زائرون•

يُقاُل إَّن ثَْمة كثيراً من الغاباِت في أُستراليا
. اسم إشارة مبني على الفتح ، في محل رفع خبر إن مقدم :          ثمة •
جار ومجرور ، متعلقان بـ محذوف –:  من الغابات . اسم إن مؤخر منصوب :         كثيراً •

موجود
اسم مجرور علمته كسرة مقدرة على آخره – الجار والمجرور متعلقان: استراليا •

.  بمحذوف تقديره موجودة 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسم الشارة

 انظْر ذلك القادَم ، أهو رجٌل أْم أمرأةٌ ؟
. اسم إشارة مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به :   ذلك •
ضمير مبني في محل: الهمزة ، للستفهام حرف مبني على الفتح ، هو :   أهو . بدل منصوب : القادم •

. مبتدأ 
. حرف عطف ، مبني على السكون :    أم  . خبر مرفوع :  رجل •
. اسم معطوف على مرفوع : أمرأة •
• 
انظْر تلَك الطائرةَ أمدنيٌة هي أم عسكريٌة ؟  
.اسم إشارة مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به :     تلك •
.  بدل منصوب : الطائرة •

يبدو أن هنالك ناراً 
.فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو :   يبدو •
.اسم إشارة مبني على الفتح ،في محل رفع خبر إن : هنالك •
.  اسم إن منصوب ، مؤخر :   ناراً •

هْل تَْستَطيُع تحديدُ اللوِن الغالِب على ثياب أولئَك القادمين ؟
. حرف استفهام مبني على السكون ، ل محل له :        هل •
.فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر تقديره أنت :   تستطيع •
. مفعول به منصوب :     تحديد •
.  مضاف إليه :     اللون •
. جار ومجرور : على ثياب .صفة مجرورة : الغالب •
.اسم إشارة مبني على الكسر ، في محل جر مضاف إليه :     أولئك •
.مضاف إليه مجرور علمته الياء :  القادمين •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسم الفعل

آه من الصداع 
. اسم فعل مضارع مبني على الكسر ، فاعله مستتر تقديره أنا : آه •
 . جار ومجرور متعلقان بـ آه : من الصداع •

أٍُّف من الكسِل 
 . اسم فعل مضارع مبني على الكسر : أٍف •

أًخ من أَلَمِ الِّسِن َحِّس من الفراِق
اسما فعل مضارع مبنيان على الكسر مضاف مبنيان على: أِخ ، حِّس •

.السكون 

وا  من نجاحك  َوْي من كسلك 
. اسما فعل مضارع مبنيان على الكسر : وا ، وي •

اهتم بنفسك ثم بجل
 . اسم فعل مضارع مبني على السكون : بجل •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسم الفعل

حَّي إلى المر حَّي بالمر 
 . اسم فعل أمر مبني على الفتح : حّي •

َهيْت لك 
:لك . اسم فعل أمر مبني على السكون ، فاعله مستتر تقديره أنت : هيت •

 . شبه جملة جار ومجرور ، متعلقان بـ حيث 

َهلُّم إلينا ، َهلُّم شهداءَكم 
 . اسم فعل أمر مبني على الفتح ، فاعله مستتر فيه : هلم •

تَيْدَ المديَن 
:المدين . اسم فعل أمر مبني على الفتح ، وفاعله مستتر تقديره أنت : تيد •

 . مفعول به منصوب 

َقدَْك خمسَة قروٍش
ضمير مبني على الفتح ، في: ك . اسم فعل أمر مبني على السكون : قد •

. محل نصب مفعول به 
 .مضاف إليه مجرور : قروش . فاعل مرفوع : خمسة •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسم الفعل

دونََك العنوان 
. اسم فعل أمر مبني على الفتح : دونك •
 . مفعول به منصوب : العنوان •

عليَك أخاك 
. اسم فعل أمر مبني على الفتح ، وفاعله تقديره أنت : عليك •
في محل: ك . مفعول به منصوب ، لسم الفعل ، وهو مضاف : أخا •

جر بالضافة

إليَك عني 
. اسم فعل أمر ، مبني على الفتح ، فاعله تقديره أنت : إليك •
ضمير مبني في محل جر ، والجار: الياء . حرف جر : عن : عني •

 . والمجرور متعلقان بـ إليك 

هاَك ، هاءَ النقودَ
. اسما فعل أمر مبنيان عل الفتح : هاء ، هاك •
 . مفعول به منصوب : النقود •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسم الفعل

حذاِر الدهاَن 
( . أنت)اسم فعل أمر مبني على الكسر ، وفاعله مستتر فيه : حذار •
 . مفعول به منصوب : الدهان •

نزاِل مسرعاً 
. اسم فعل أمر مبني على الكسر ، فاعله مستتر تقديره أنت : نزال •
. حال منصوب : مسرعاً •

هيهات عنك الوطن 
. اسم فعل ماٍض مبني على الفتح : هيهات •
. في محل جر ، وشبه الجملة متعلقة بـ هيهات : عنك •
. فاعل مرفوع : الوطن •

َرَويْدَ الُمْفلَِس 
اسم فعل أمر مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه تقديره: رويد •

. أنت 
 .مفعول به منصوب : المفلس •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السم الموصول

ودّْعُت الذي َعّز علَّي َودَاُعُه
.فعل وفاعل : ودعت •
. اسم موصول مبني على السكون ، في محل نصب مفعول به : الذي •
.فعل ماض مبني على الفتح :   عز  •
. شبه جملة ، متعلقة بـ عز :  علي •
الجملة من في محل جر مضاف إليه ، وهو عائد الصلة ،: ه . فاعل مرفوع مؤخر ، وهو مضاف :  وداع •

. الفعل والفاعل صلة الموصول ، ل محل لها من العراب 

استمعت إلى الذين أدلوا بشهاداتهم
 . الذين اسم موصول على السكون ، في محل جر : إلى الذين •
فعل ماض مبني على الضم لتصاله بواو الجماعة ، وهي في محل رفع فاعل ، وهو العائد وجملة: أدلوا •

.الفعل والفاعل ، صلة الموصول ل محل لها 

الذي يربح يحمد السوق
.اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ : الذي •
فعل مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ، وهو عائد الصلة وجملة الفعل والفاعل: يربح •

. ل محل لها صلة الموصول 
. فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر : يحمد •
.  مفعول به منصوب ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر : السوق •

نَْسكُُن في الّسوِق الذي يُباُع فيه الُسكَُّر
. اسم موصول مبني في محل جر صفة : الذي •
شبه جملة جار ومجرور متعلقان بـ يباع ، والضمير: فيه . فعل مضارع مرفوع ، مجهول فاعله : يباع •

. هو العائد إلى السم الموصول ( فيه)في 
. نائب فاعل مرفوع ، والجملة من الفعل والفاعل ، صلة الموصول ، ل محل لها : السكر •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السم الموصول

! ما أجمَل الغيمَة التي تحمُل الَمطََر 
.اسم مبني في محل رفع مبتدأ: ما •
 .مفعول به منصوب: الغيمة .فعل ماض مبني على الفتح: أجمل •
.في محل نصب صفة: التي •
.فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر فيه تقديره هو، وهو عائد الصلة: تحمل •
. مفعول به منصوب ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول، ل محل لها: المطر •

.الولدان اللذان تراهما أخوان
.مبتدأ مرفوع، علمته اللف: الولدان •
.صفة مرفوعة، علمتها اللف: اللذان •
.فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على اللف، وفاعله مستتر تقديره أنت: ترى •
.والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول. ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وهو عائد الصلة: هما •
.  خبر مرفوع، علمته اللف: أخوان •

.إن الولدين اللذين تراهما توأمان
.اسم إن منصوب، علمته الياء: الولدين •
.صفة منصوبة علمتها الياء: اللذين •
ضمير مبني في محل نصب مفعول به،: هما .فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على اللف، وفاعله مستتر تقديره أنت: ترى •

.والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول.وهو عائد الصلة
. خبر مرفوع: توأمان •

.والدة الولدين الذين تراهما طبيبٌة
.مضاف إليه مجرور، علمته الياء: الولدين .مبتدأ مرفوع: والدة •
.فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على اللف، وفاعله مستتر تقديره أنت: ترى .صفة مجرورة علمتها الياء: اللذين •
.والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول. ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وهو عائد الصلة: هما •
.خبر مرفوع: طبيبٌة •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السم الموصول

.فازت الفتاتان اللتان شاركتا
.فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث: فازت •
.فاعل مرفوع ، علمته اللف: الفتاتان •
.صفة مرفوعة علمتها اللف: اللتان •
فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث ، واللف ضمير في محل رفع فاعل – وهو عائد: شاركتا •

. الصلة

.توجت الفرحة بفوز الطالبتين اللتين مثلتا المدرسة
.فعل ماض مبني على الفتح ، مجهول فاعله ، والتاء للتأنيث: توج •
.جار ومجرور – متعلقان بـ توج: بفوز .نائب فاعل مرفوع: الفرحة •
.مضاف إليه مجرور ، علمته الياء: الطالبتين •
.صفة مجرورة علمتها الياء: اللتين •
فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث ، واللف ضمير مبني على السكون ، في محل رفع: مثلتا •

فاعل – وهو عائد الصلة –
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به ، صلة الموصول ، لمحل. مفعول به منصوب : المدرسة •

. لها

يَُسّرني الرجاُل الُلى يهتمون بالثقافة
النون للوقاية ، حرف مبني على الكسر ل محل له ، والياء ضمير مبني: ني  .فعل مضارع مرفوع : يسر •

. في محل نصب مفعول به 
. فاعل مرفوع ، علمته الضمة : الرجال •
. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة : اللى •
ضمير مبني في محل رفع فاعل ، وهو: والواو . فعل مضارع مرفوع ، علمته ثبوت النون : يهتمون •

جار ومجرور: بالثقافة . عائد الصلة – والجملة من الفعل والفاعل ، صلة الموصول ، ل محل لها 
متعلقان بـ يهتمون
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السم الموصول

يقضي الواجُب الهتماَم بآثاِر العلماِء الُلى خدموا أّمتَُهْم
.فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء : يقضي •
. مفعول به منصوب : الهتمام .فاعل مرفوع : الواجب •
. جار ومجرور متعلقان بـ الهتمام : بآثار •
. مضاف إليه مجرور : العلماء •
. اسم موصول مبني ، في محل جر صفة : اللى •
وهي ضمير مبني على السكون في محل.  فعل ماض مبني على الضم ، لتصاله بواو الجماعة : خدموا •

. رفع ، وهي عائد الصلة 
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول ،.  مفعول به منصوب ، ومضاف إليه : أمتهم  •

 . ل محل لها 

ومضى الذين أُِحبُُّهْم 
. فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره : مضى •
. اسم موصول ، مبني على الفتح ، في محل رفع فاعل : الذين •
ضمير مبني على السكون ، في محل: هم . فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر فيه تقديره أنا : أحب •

:فداء . والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به ، صلة الموصول . نصب مفعول به ، وهو عائد الصلة 
. مفعول لجله منصوب 

إّن الذين يحِرصون على الِسّر قليلون 
. حرف مبني على الفتح : إن •
فعل مضارع مرفوع ،: يحرصون . اسم موصول مبني على الفتح ، في محل نصب اسم إن : الذين •

في محل رفع فاعل وهي الضمير العائد إلى السم الموصول ، والجملة: والواو .  علمته ثبوت النون 
.من الفعل والفاعل ، صلة الموصول 

.جار ومجرور متعلقان بـ يحرصون : على السر •
. خبر المبتدأ مرفوع ، علمته الواو : قليلون •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السم الموصول

هذا واحدٌ من الذين يمارسون الرياضة يومياً
. خبر مرفوع : واحد . اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ : هذا •
.اسم موصول مبني في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بـ يمارسون : الذين •
فعل مضارع مرفوع ، علمته ثبون النون ، والواو في محل رفع فاعل وهي الضمير العائد: يمارسون •

.للسم الموصول 
. مفعول به منصوب : الرياضة •
.ظرف زمان منصوب – متعلق بـ يمارسون : يوميا •

اللواتي يتخّصْصَن في الطّب الطبيعّي كثيراٌت ( اللئي)الطبيباُت اللتي 
 . مبتدأ مرفوع علمته الضمة : الطبيبات •
. اسم موصول مبني على السكون ، في محل رفع صفة : اللتي ، اللتي ، اللواتي •
فعل مضارع مبني على السكون ، لتصاله بنون النسوة ، وهي حرف مبني على الفتح ، في: يتخصص •

. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول ، ل محل لها .  محل رفع فاعل ، وهي عائد الصلة 
. جار ومجرور ، متعلقان بـ يتخصصن : في الطب •
.خبر مرفوع : كثيرات .صفة لمجرور : الطبيعي •

غادةُ من أوائِِل الطالباِت اللتي ، اللئي ، اللواتي دَرْسَن الهندَسَة
.جار ومجرور متعلقان بـ درس : من أوائل .مبتدأ مرفوع : غادة •
اسم موصول مبني على السكون ، في محل: اللتي – اللئي – اللواتي . مضاف إليه مجرور : الطالبات •

.جر صفة 
فعل ماض مبني على السكون لتصاله بنون النسوة ، وهي في محل رفع فاعل ، وعائد الصلة: درسن •

 .
. مفعول به منصوب ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به ، ل محل لها : الهندسة •
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يا ِسْرَب الَحمامِ العائدَ إلى الوطِن ، َمْن ِمنْكَُّن يَْحِمُل سلمي للحباِب 
. حرف مبني على السكون : يا !•
. مضاف إليه مجرور : الحمام . منادى منصوب : سرب •
.صفة مجرورة : العائد •
. جار ومجرور متعلقان بـ العائد : إلى الوطن •
.اسم استفهام ،  مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : من •
. جار ومجرور متعلقان بـ يحمل : منكن •
. فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر فيه ، وهو عائد الصلة : يحمل •
مفعول به منصوب ، والياء مضاف إليه ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به صلة: سلمي •

. الموصول 
 . جار ومجرور ، متعلقان بـ يحمل : إلى الحباب •

أعجبني ما قاله سعيد 
. في محل نصب مفعول به : فعل ماض مبني على الفتح ، ي : أعجب •
. اسم موصول ، مبني على السكون ، في محل رفع فاعل : ما     •
ضمير مبني على الضم ، في محل: ه      .فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه : قال    •

. وهو عائد الصلة .  نصب مفعول به 
.  فاعل مرفوع : سعيد •

ساِعدْ ما ِشئَْت من الفقراِء ، المعوِق والمريِض
اسم موصول مبني على السكون ، في محل نصب: ما     .فعل أمر مبني على السكون : ساعد  •

.مفعول به 
فعل ماض مبني على السكون ، لتصاله بتاء المتكلم ، وهي في محل رفع فاعل – وهي عائد: شئت  •

. الصلة –    والجملة من الفعل والفاعل ، صلة الموصول ، ل محل لها 
. جار ومجرور ، متعلقان بـ ساعد : من الفقراء •
.  بدل مجرور : المعوق     •
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من ذا نجح
. اسم استفهام مبني على السكون ن في محل رفع مبتدأ : من •
. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر : ذا •
فعل ماض ، مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه وهو عائد الصلة والجملة من الفعل والفاعل: نجح •

.  صلة الموصول، ل محل لها 

ماذا قابلتها ؟
. اسم استفهام ، مبني في محل رفع مبتدأ : ما •
. اسم موصول مبني في محل رفع خبر : ذا •
.فعل ماض مبني على الفتح ، لتصاله بتاء المتكلم ، وهي في محل رفع فاعل : قابلت •
ضمير مبني ، في محل نصب مفعول به ، وهو عائد الصلة والجملة من الفعل والفاعل والمفعول: ها    •

. الموصول  به ، صلة 

ماذا المر ؟ 
.اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم : ماذا •
.  مبتدأ مؤخر مرفوع : المر •

من ذا الحاضر ؟ 
. اسم استفهام مبني ، في محل رفع خبر مقدم : من ذا •
. خبر مرفوع : الحاضر •

هذا ذو قاَل 
.اسم إشارة مبني على السكون ، في محل رفع مبتدأ : هذا •
. اسم موصول ، مبني على السكون ، في محل رفع خبر : ذو  •
.  فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه تقديره هو ، وهو عائد الصلة : قال •
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هذان ذو قال
. مبتدأ مرفوع علمته اللف : هذان •
. اسم موصول ، مبني على السكون ، في محل رفع خبر : ذو  •
فعل ، وفاعله اللف في محل رفع ، وهو عائد الصلة ،: قال  •

. والجملة ل محل لها صلة الموصول 

هؤلء ذو قالوا
. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : هؤلء •
. اسم موصول مبني ، في محل رفع خبر : ذو     •
فعل ماض مبني على الضم ، والواو ضمير مبني على: قالوا   •

.السكون في محل رفع فاعل ، وهو الضمير العائد للسم الموصول 
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فإَّن الماءَ ماءُ أبي وَجدي         وبئْري ذو َحَفْرُت وذو طََويُْت
.حرف مبني على الفتح : إن •
. اسم إن منصوب : الماء •
. خبر إن مرفوع : ماء •
. مضاف إليه مجرور بالفتحة المقدرة على الباء : أب  •
. ضمير مبني على السكون ، في محل جر مضاف إليه : ي   •
.مبتدأ مرفوع ، وهو مضاف ، والياء في محل جر مضاف إليه : بئرى •
. اسم موصول مبني على السكون ، في محل رفع صفة : ذو   •
 .  فعل وفاعل : حفرت •

ساِعدهْ أَّي محتاٍج 
. فعل أمر مبني على السكون ، والفاعل مستتر تقديره أنت: ساعد •
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : أي   •
.  مضاف إليه مجرور : محتاج •

. استقَّل أَّي سيارٍة قادمٍة 
. فعل أمر مبني على السكون ، والفاعل مستتر تقديره أنت : استقل •
. مفعول به منصوب ، علمته الفتحة : أي   •
.مضاف إليه مجرور  : سيارة •
.  صفة مجرورة : قادمة •
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. ساِفْر على أّي طائرٍة ُمغاِدرٍة 
. اسم مجرور علمته الكسرة : أي •

. ساِعدْ أياً هو ُمحتاٌج 
.ضمير مبني في محل رفع مبتدأ : هو .مفعول به منصوب : أيا •
. خبر مرفوع : محتاج •

. احترمِ أيَّهم هو مخلٌص في َعَملِِه 
. مفعول به منصوب ، علمته الفتحة ،وهو مضاف : أي •
.ضمير مبني في محل جر مضاف إليه : هم •
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نماذج من العراب
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لننزع عّن ِمْن كُّل شيعٍة أيَُّهْم أشدُّ على الرحمِن ِعتيّا
.حرف توكيد ، مبني على الفتح : لـ •
فعل مضارع مبني على الفتح ، لتصاله بنون التوكيد ، وهي حرف مبني على الفتح ، والفاعل: ننزع •

. ضمير مستتر تقديره نحن 
.جار ومجرور متعلقان بـ ننزع : من كل •
أي مفعول به منصوب ، علمته الفتحة ، وهم في محل جر بالضافة: أيَّهم .مضاف إليه مجرور : شيعة •

.
.   أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب ، وهم في محل جر مضاف إليه : أيُّهم •

َشكَْرُت الذي أعادَ الماءَ إلى منزلي 
 .فعل وفاعل : شكرت •
فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله: أعاد .اسم موصول مبني على السكون ، في محل نصب : الذي •

. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ، صلة الموصول ، ل محل لها . مستتر فيه ، وهو عائد الصلة 
.  شبه جملة متعلقة بـ أعاد : إلى منزلي •

َساَهَم في حملِة النظافِة الذين هم قادرون 
.اسم موصول مبني على الفتح ، في محل رفع فاعل : الذين •
. ضمير مبني على السكون ، في محل رفع مبتدأ : هم  •
والجملة السمية من المبتدأ والخبر – ل محل لها صلة الموصول . خبر مرفوع ، علمته الواو : قادرون •

انْظُْر الصورةَ التي أَماَمَك 
.فعل أمر مبني على السكون ، والفاعل مستتر تقديره أنت : انظر •
اسم منصوب ، بحذف حرف الجر – التقدير انظر في الصورة : الصورة •
.اسم موصول مبني على السكون ، في محل جر صفة : التي •
ضمير في محل جر مضاف إليه ، وشبه الجملة الظرفية ، صلة: ك   .ظرف مكان منصوب : أمام •

. الموصول ، ل محل لها 
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.َسلَّم الوزيُر الفائزين أوسمًة رفيعًة 
فعل ماٍض مبني على الفتح : سلم •
.فاعل مرفوع علمته الضمة : الوزير •
 .مفعول به أول منصوب علمته الياء ، لنه مثنى : الفائزين •
.مفعول به ثان منصوب علمته تنوين الفتح : أوسمة •
  .صفة منصوبة علمته تنوين الفتح : رفيعة •

.كَّرَمت الوزارةُ المعلمين والمعلماِت 
.حرف تأنيث مبني على السكون ل محل له : ت .فعل ماٍض مبني على الفتح : كرم •
.فاعل مرفوع علمته الضمة : الوزارة •
حرف عطف : و .مفعول به منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : المعلمين •
 .معطوف على منصوب ، علمته الكسرة لنه جمع مؤنث سالم : المعلمات •

.َخبََّر مذيُع النشرِة المستمعين والمستمعاِت الطقَس حاراً 
.فعل ماٍض مبني على الفتح : خبر •
مضاف إليه مجرور علمته: النشرة .فاعل مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : مذيع •

:و .مفعول به أول منصوب علمته الياء ، لنه جمع مذكر سالم : المستمعين .الكسرة 
.حرف عطف مبني على الفتح 

.معطوف على منصوب ، علمته الكسرة ، لنه جمع مؤنث سالم : المستمعات •
.مفعول به ثان منصوب علمته الفتحة : الطقس •
.مفعول به ثالث منصوب علمته تنوين الفتح : حاراً •
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.ساعدتَُك في محنَتَِك 
.فعل ماٍض مبني على السكون : ساعد •
.ضمير مبني على لضم في محل رفع فاعل : ت •
.ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به : ك •
  في محل جر بالضافة : ك .جار ومجرور : في محنة •

.راجْعتُهم في المِر 
 ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل: ت .فعل ماٍض مبني على السكون : راجع •
.ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به : هم •
 .شبه جملة جار ومجرور : في المر •
 
" إياك نعبدُ وإياك نستعين"
.ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به : إياك •
:والجملة الفعلية .فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، وفاعله مستتر تقديره نحن : نعبد •

  .من الفعل والفاعل والمفعول به ، في محل رفع لمبتدأ محذوف تقديره نحن 

.إياه َخَّص الرجُل بالثناِء 
.ضمير مبني على السكون في محل مفعول به : إياه •
.فعل ماٍض مبني على الفتح : خَّص •
.فاعل مرفوع ، علمته الضمة : الرجل •
 (خص)شبه جملة جار ومجرور متعلقة بـ : بالثناء •
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.عرفت قدومك = َعَرْفُت أنَّك قادٌم
.ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل : ت .فعل ماٍض مبني على السكون : عرف •
ضمير مبني على الفتح في محل نصب: ك .حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح : أن •

.اسم إن 
والمصدر المسبوك من أن واسمها وخبرها.خبر إن مرفوع ، علمته تنوين الضم : قادم •

.يقع مفعولً به 
  .في محل جر بالضافة : ك ,مفعول به منصوب ، علمته الفتحة ، وهو مضاف : قدوم •

ظَنَنْتَُك تَْحُضُر 
ضمير: ك .ضمير مبني في محل رفع فاعل : ت .فعل ماٍض مبني على السكون : ظن •

.مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول 
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، وفاعله مستتر تقديره أنت والجملة من: تحضر •

( .ظَّن)الفعل والفاعل في محل نصب مفعول به ثاٍن للفعل 

أْمَسكَُت بيَِدَك
ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل: ت .فعل ماٍض مبني على السكون : أمسك •

.
اسم مجرور لفظاً بحرف الجر الزائد – في محل نصب: الباء حرف جر زائد ، يد : بيد •

مفعول به
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.أياً ما تحترْم يَْحتَِرْمَك 
.مفعول به منصوب علمته تنوين الفتح : أيا •
.اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه : ما •
والفاعل ضمير مستتر. فعل مضارع مجزوم ، علمته السكون ، فعل الشرط : تحترم •

.تقديره أنت 
.فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، جواب الشرط : يحترم •
.ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به : ك •

كم ديناراً دفعَت ثمناً للسيارِة ؟
.اسم استفهام مبني على السكون ، في محل نصب مفعول به : كم •
.تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : ديناراً •
.فعل ماٍض مبني على السكون ، والتاء في محل رفع فاعل : دفعت •
.مفعول لجله منصوب علمته تنوين الفتح : ثمناً •
.شبه جملة جار ومجرور : للسيارة •

 

!كم صديٍق َضيَّعَت 
.اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به : كم •
.اسم مجرور بحرف جر مقدر وتقديره من : صديق •
.فعل ماٍض مبني على السكون : ضيع •
 ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل: ت •
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! كأين من فرصٍة أهدرَت 
.اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به : كأين •
.شبه جملة جار ومجرور : من فرصة •
.فعل ماٍض مبني على الفتح ، والتاء في محل رفع فاعل : أهدرت •

"فأما اليتيَم فل تَْقَهْر"
.حرف مبني على السكون ، ل محل له : أما •
.مفعول به منصوب مقدم علمته الفتحة : اليتيم •
.حرف مبني على السكون : ل •
.فعل مضارع مجوم علمته السكون : تقهر  •
.والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت •

.إياَك والنفاقَ 
( .أَُحِذّْر)ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وتقديره : إياك •
.حرف عطف : و   •
مفعول به منصوب لفعل.   2- اسم معطوف على منصوب ، فهو منصوب ، علمته الفتحة : 1- النفاق •

( اْحذَْر)محذوف تقديره 
 

.إياَك إياَك والكََسَل
.ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف : إياك •
.توكيد لفظي لما هو مبني على الفتح : إياك •
.حرف عطف : و    •
أو مفعول به منصوب علمته الفتحة ، لفعل محذوف.  معطوف على منصوب علمته الفتحة : الكسل •

.تقديره إْحِذْر 
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نماذج من العراب
المفعول به

.إياكَُن والِّسمنَة 
( .أَُحِذُّر)ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره : إياكن   •
.حرف عطف : و       •
مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره.  معطوف بالنصب على منصوب ، علمته الفتحة : السمنة •

اتقيَن

نَْفَسَك والتدخيَن 
.أو تََوقَّ ، وهو مضاف ( ِق)مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره : نفس •
.حرف عطف : و . في محل جر بالضافة : ك •
أو مفعول به منصوب لفعل محذوف    .معطوف بالنصب على نفس ، علمته الفتحة : التدخين •

اقصد أخاك= أخاك ، أخاك عند الشدائد 
وهو( اقصد)مفعول به منصوب علمته اللف لنه من السماء الخمسة ، لفعل محذوف تقديره : أخا •

.مضاف
.في محل جر بالضافة : ك •
.توكيد لفظي لمنصوب : أخاك •
.وهو مضاف ( اقصد)ظرف منصوب متعلق بالفعل المحذوف : عند •
.مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : الشدائد •
 

.إلزم= الكرُم والوفاءَ  
( .إلزم)مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره : الكرم •
.حرف عطف : و     •
( .اتبع)مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره : الوفاء •
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.احَضروا , احضْر = الصلةُ جامعًة 
(اْحُضْر)مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديرة : الصلة •
.حال منصوب علمته تنوين الفتح : جامعًة •
• 

.اتبع = الصدقَ الصدقَ 
(اتبع)مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره : الصدق •
.توكيد منصوب علمته الفتحة : الصدق •

.نحُن العرَب نحترُم الغريَب 
.ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ : نحن •
.مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص ، علمته الفتحة : العرب •
.فعل مضارع مرفوع ، وعلمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه تقديره نحن : نحترم •
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : الغريب •
 

.نحُن الموقعين أدناه نشهد على صحة المعاملة 
.ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ : نحن •
.علمته الياء ، لن جمع مذكر سالم ( أَُخُّص )مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره : الموقعين •
.ظرف زمان منصوب بفتحة مقدرة على آخره ، وهو مضاف : أدنى •
.في محل جر بالضافة : ه •
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه والجملة من الفعل والفاعل في محل: نشهد •

رفع خبر مبتدأ 
.شبه جملة جار ومجرور : على صحة •
.مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : المعاملة •
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. تميم نأبى الضيَم بنينحن 
.ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ : نحن •
علمته الياء لنه ملحق بجمع( أخص)مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره : بني •

.المذكر السالم ، وهو مضاف 
.مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : تميم •
( .نحن)فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره ، وفاعله مستتر فيه تقديره : نأبى •
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : الضيم •
.الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ : والجملة •

. أرجو التوفيق اللَهبَِك 
العائد على لفظ الجللة مبني على( ك)الباء حرف جر مبني على الكسر ، الضمير : بك •

" .أرجو"الفتح في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بـ 
" .أخص"لفظ الجللة ، مفعول به منصوب علمته الفتحة لفعل محذوف تقديره : الله •
فعل مضارع مرفوع علمته ضمة مقدرة على آخره ن وفاعله مستتر فيه تقديره: أرجو •

" .أنا"
.مفعول به منصوب علمته الفتحة : التوفيق •

 
. العظيَماللَهُسبحانَك  
.مفعول مطلق منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : سبحان •
.في محل جر بالضافة : ك •
. .أو أقُصدُ " أخص"لفظ الجللة مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره : الله •
.صفة منصوبة علمتها الفتحة : العظيم •
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نماذج من العراب
المفعول المطلق

.داَر اللعُب حوَل الملعِب ثلَث دوراٍت
.فعل ماض مبني على الفتح: داَر     •
.فاعل مرفوع: اللعُب •
.ظرف مكان منصوب متعلق بدار، وهو مضاف: حوَل    •
.مضاف إليه مجرور: الملعب  •
.مفعول مطلق منصوب ، وهو مضاف: ثلَث    •
. مضاف إليه مجرور: دوراٍت  •

.تحدثُت حديَث الواثِق من نفسِه
.فعل وفاعل: تحدثُت    •
.مفعول مطلق منصوب ، وهو مضاف: حديَث     •
.مضاف إليه مجرور: الواثِق    •
. جار ومجرور متعلقان بِالواثِق: من نفسه •
 

.صبراً في مجال الشدة
.مفعول مطلق منصوب: صبراً    •
.جار ومجرور متعلقان بصبراً: في مجال •
. مضاف إليه مجرور: الشدة    •
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.وقفُت قياماً
.فعل وفاعل: وقفُت •
. مفعول مطلق منصوب: قياماً •

.توضأَ المصلي ُوضوءاً
.فعل ماٍض مبني على الفتح: توضأَ   •
.فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره: المصلي •
. مفعول مطلق منصوب: وضوءاً •

اذكر اسم رب تبتل إليه تبتل ”" 
.فعل أمر مبني على السكون ، فاعله مستتر فيه أنت: اذكر   •
.مفعول به منصوب ، وهو مضاف: اسَم   •
.مضاف إليه مجرور: رب   •
.فعل أمر مبني على السكون ، فاعله مستتر فيه أنت: تبتل   •
.شبه جمله متعلقة بتبتل: إليه   •
.مفعول مطلق منصوب: تبتيل  •
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.أحببتها ُحبَّاً لم أُحببُه لََحٍد
.ضمير مبني في محل نصب مفعول به: ها      .فعل وفاعل: أحبَبُت   •
.مفعول مطلق منصوب: حباً     •
.حرف نفي وجزم مبني على السكون: لم      •
.فعل مضارع مجزوم ، علمتخ السكون فاعله مستتر أنا: أحبب   •
.ضمير مبني  على الضم ، في محل نصب مفعول مطلق منصوب: ه       •
. جار ومجرور متعلقان بأحبب: لحٍد    •

.اجتهدُت أحسَن اجتهاد
.فعل وفاعل: اجتهدُت   •
.مفعول مطلق منصوب ، وهو مضاف: أحسَن    •
 . مضاف إليه مجرور: اجتهاد   •

.جلَس الولدُ الُقرفصاءَ
.فعل ماِض مبني على الفتح: جلَس     •
.فاعل مرفوع: الولدُ      •
. مفعول مطلق منصوب: القرفصاءَ •

.أنذرُت الحارَس ثلثاً
.فعل وفاعل: أنذرُت   •
.مفعول به منصوب: الحارَس •
. مفعول مطلق منصوب: ثلثاً     •
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.رشَق الطفاُل العدَّو حجارةً
.فعل ماٍض مبني على الفتح: رشَق    •
.مفعول به منصوب: العدَّو    .فاعل مرفوع: الطفاُل  •
. مفعول مطلق منصوب: حجارةً  •

.ضرَب اللعُب الكرةَ رأساً
.فعل وفاعل: ضرَب اللعُب   •
.مفعول به منصوب: الكرةَ   •
. مفعول مطلق منصوب: رأساً   •

.ما تزرع حقلك
.اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق: ما     •
.فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر فيه تقديره أنت: تزرع  •
. مفعول به منصوب ، وهو مضاف: حقل   •

.مهما تفعل أفعل
.اسم شرط منصوب في محل نصب مفعول مطلق: مهما   •
.فعل مضارع مجزوم فعل شرط: تفعل •
. فعل مضارع مجزوم جواب شرط: أفَعل •

.أُّي اتجاٍه تتجُه أتجُه
.مفعول مطلق مبني علمته الفتحة ، وهو مضاف: أُّي    •
.مضاف إليه مجرور: اتجاٍه •
.فعل مضارع مجزوم: تتجُه •
.فعل مضارع مجزوم: أتجه •
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.لتسرف كل السراِف
.حرف نهي مبني مبني على السكون: ل        •
.فعل مضارع مجزوم ، فاعل مستتر : تسرف   •
.مفعول مطلق منصوب: كل       •
.مضاف إليه مجرور: السراِف •

.عدلَت ذاَك العدل
.فعل وفاعل: عدلَت  •
.اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول مطلق وهو مضاف: ذاَك    •
. بدل منصوب: العدل   •

.احذر عدوَك حذراً شديداً
 .فعل أمر مبني على السكون ، والفاعل تقديره أنت: احذر  •
.في محل جر مضاف إليه: ك     .مفعول به منصوب ، وهو مضاف: عدو   •
.مفعول مطلق منصوب: حذراً  •
. صفة منصوبة: شديداً  •

.رأيتُه حزيناً حزناً
.فعل ماٍض مبني على السكون ، والناء في محل رفع فاعل: رأيُت   •
.ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول منصوب: ه       •
.مفعول ثاٍن منصوب: حزيناً  •
. مفعول مطلق منصوب: حزناً  •
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إن جهنم جزائكم جزاء موفوراً ”" 
.حرف مبني على الفتح: إَّن     •
.اسم إن منصوب: جهنم  •
.خبر إن مرفوع ، وهو مضاف: جزاء  •
.في محل جر بالضافة: كم     •
.مفعول مطلق منصوب: جزاء  •
. صفة منصوبة: موفوراً •

.بلى جلست جلوساً طويلً= بلى جلوساً طويلً 
.حرف جواب مبني على السكون: بلى     •
.مفعول مطلق منصوب ، عامله فعل محذوف تقديره جلست: جلوساً  •
. صفة منصوبة: طويلً  •

.حجاً مبروراً
. مفعول مطلق منصوب ، عامله محذوف تقديره حججت: حجاً   •

.حمداً وشكراً ، ل كفراً
.مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره أحمد: حمداً   •
.مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره أشكر: شكراً   •
. مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره تكفر: كفراً   •

.سقياً ورعياً
.مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره سقاك الله: سقياً  •
.مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره رعاك الله: رعياً  •
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أجرأةٌ على المعاصي؟
.حرف استفهام مبني : أ  •
.مفعول مطلق منصوب: جرأةً •
. شبه جملة متعلقة بجرأة: على المعاصي  •

 نأَّي حبيٍب؟
.مفعول مطلق منصوب وهو مضاف: نأَّي   •
.مضاف إليه مجرور: حبيب •

.إن ذا لعظيُم
.حرف مبني على الفتح: إَّن    •
.اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إَّن: ذا     •
.حرف مبني على الفتح ، يفيد التوكيد: لـ    •
. خبر إن مرفوع: عظيم •

.سبحان الله
.مفعول مطلق منصوب وهو مضاف: سبحان  •
. لفظ الجللة مضاف إليه: الله      •

.معاذ الله
.مفعول مطلق منصوب وهو مضاف: معاذَ   •
. لفظ الجللة مضاف إليه: الله    •
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.لبيك اللهم لبيك
مفعول مطلق منصوب علمته الياء لنه ملحق بالمثنى، والتقدير أُلبيَك تلبيًة بعد: لبيَك   •

.تلبيٍة
لفظ الجللة ، منادى مبني على الضمة في محل نصب والميم عوضاً عن حرف: اللهم  •

(.يا ) النداء 
. توكيد لفظي لمنصوب: لبيك   •

مفعول مطلق منصوب علمته الياء لنه ملحق بالمثنى ، والتقدير إسعاداً لك بعد: سعديك 
. إسعاد

مفعول مطلق منصوب علمته الياء لنه ملحق بالمثنى ، والتقدير حناناً لك بعد: حنانيك 
. حنان

مفعول مطلق منصوب علمته الياء لنه ملحق بالمثنى ، والتقدير مداولة لك بعد: دواليك 
. مداولة

مفعول مطلق منصوب علمته الياء لنه ملحق بالمثنى ، والتقدير َحِذٌر لك بعد: حذاريك 
. حذر

.شدوا الوثاق إما مناً بعد فداء
.في محل رفع فاعل: فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو : شدوا    •
.مفعول يه منصوب: الوثاق  •
.حرف مبني على السكون: إما      •
ظرف مبني على الضم ، متعلق بما في محل: بعد  .مفعول مطلق منصوب: مناً      •

.نصب
.مفعول مطلق منصوب: فداء    •
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لَزْمُت البيَت استجماماً
.فعل وفاعل : لزمت    •
.مفعول به منصوب : البيت     •
. مفعول لجله منصوب : استجماماً •

ُزرُت الوالدةَ رغبًة في الرضا
فعل وفاعل ا: زرُت       •
 .مفعول به منصوب : لوالدة     •
.مفعول لجله منصوب : رغبًة      •
. جار ومجرور متعلقان بـ رغبة :   في الرضا•

أُساِمُح الصديَق حفاظاً على المودِة
(أنا ) وفاعله مستتر فيه .. فعل مضارع مرفوع : أسامح         •
.مفعول به منصوب : الصديق       •
.مفعول لجله منصوب : حفاظاً        •
. شبه جملة متعلقة بـ حفاظاً :  على المودة •

اْستََرْحُت طلباً للراحِة
.مفعول لجله منصوب : طلباً      .فعل وفاعل : استرحت  •

أ تََحَّفُظ في كلمي خشيًة الّزلَِل
.وفاعله مستتر تقديره أنا , فعل مضارع مرفوع : اتحفظ     •
.جار ومجرور متعلقان بـ أتحفظ : في كلمي •
.وهو مضاف , مفعول لجله منصوب : خشية     •
مضاف إليه مجرور: الزلل     •
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أَْسأُل الَعالَِم َقصدَ الَمْعِرَفِة
.فعل مضارع مرفوع  وفاعله مستتر فيه : أسأل      •
.مفعول به منصوب : العالم     •
.وهو مضاف , مفعول لجله منصوب :   قصد    •
.مضاف إليه مجرور :    المعرفة•

والرَض َوَضَعها للَنامِ ”" قولِِه تعالى 
اسم معطوف على اسم سابق: الرض  .حرف عطف : و        •

.منصوب 
والفاعل ضمير مستتر يعود. فعل ماض مبني على الفتح : وضع   •

.إلى لفظ الجللة 
.في محل نصب مفعول به : هـا    •
 .جار ومجرور متعلقان بـ وضع :   للنام •

.ْجئُت للدراسة 
.فعل وفاعل : جئت     •

. جار ومجرور متعلقان بـ جئت : للدراسة 

 677فهرس نماذج من العراب

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول لجله

" .ول تقتلوا أولدَكَم من إملٍق " قولِِه تعالى 
.حرف نهي مبني على السكون : ل•
في محل رفع: والواو . فعل مضارع مجزوم علمته حذف النون : تقتلوا •

. فاعل 
.   وهو مضاف , مفعول به منصوب : أولد  •
. ضمير مبني في محل جر مضاف إليه : كم     •
.      حرف جر مبني : من    •
. اسم مجرور ، والجار والمجرور في محل نصب مفعول لجله : إملق •

.تركُت المنكَر من ِخشيِة اللِه .تركُت المنكَر لِخشيِة اللِه .تركُت المنْكَر ِخشيَة اللِه 
.فعل وفاعل : تركت       •
.مفعول به منصوب : المنكر      •
.وهو مضاف , مفعول لجله منصوب : خشية      •
.لفظ الجللة مضاف إليه مجرور : الله         •
.جار ومجرور في محل نصب مفعول لجله : لخشية     •
.جار ومجرور في محل نصب مفعول لجله :   من خشية•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول لجله

" .يجعلوَن أصابَِعُهْم في آذانِِهم من الصواِعِق َحذََر المْوِت " قولِِه تعالى 
.علمته ثبوت النون , فعل مضارع مرفوع : يجعلون          •
.وهو مضاف , مفعول به منصوب :  أصابع          •
.في محل جر بالضافة :   هم            •
.شبه جملة متعلقة بـ يجعلون :   في آذانهم     •
. جار ومجرور في محل نصب مفعول لجله :   من الصواعق •
.وهو مضاف , مفعول لجله منصوب :     حذر         •
.مضاف إليه مجرور :     الموت       •

 
.و لحِّب الستطلِع أتيُت , ُحبّاً في الستطلِع أتيُت 

.مقدم , مفعول لجله منصوب : حباً             •
( .أتيت ) جار ومجرور متعلقان بـ :   في الستطلع•
.فعل وفاعل :     أتيت        •
والجار, وحب اسم مجرور باللم , اللم حرف جر :       لحب      •

.والمجرور في محل نصب مفعول لجله 
• 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول لجله

"يُنْفقوَن أموالَُهم ابتِغاءَ َمْرضاِة اللِه " َقْولِِه تَعالى 
.علمته ثبوت النون , فعل مضارع مرفوع : ينفقون   •
.وهو مضاف , مفعول به منصوب : أموال    •
.في محل جر بالضافة: هم      •
.وهو مضاف , مفعول لجله منصوب : ابتغاء   •
.وهو مضاف , مضاف إليه مجرور علمته الكسرة :   مرضاة•
.مضاف إليه مجرور , لفظ الجللة :  الله     •
 

سجدوا لِكسرى إذ بَدى إجلل
وهي في محل رفع فاعل, لتصاله بواو الجماعة , فعل ماض مبني على الضم : سجدوا  •

.
.جار ومجرور متعلقان بـ سجدوا : لكسرى •
.حرف مبني على السكون : إذ      •
.فعل ماض مبني على الفتح : بدا     •
.مفعول لجله منصوب :  إجللً •
 

هاَجَر للرغبِة في الِغنى
.فاعله مستتر فيه , فعل ماض مبني على الفتح : هاجر     •
.جار ومجرور في محل نصب مفعول لجله : للرغبة   •
"الرغبة " جار ومجرور متعلقان بـ : في الغنى •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

.تَِسيُْر َوالَّشاِرع َهذا
.ِفعل ُمضاِرع َمرفوع علمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه: تَِسيُْر    •
.حرف مبني على الفتح: و       •
.مفعول معه منصوب ، علمته الفتحة: الَّشاِرُع •
. اسم إشارة ، مبني في محل نصب بدل من منصوب: هذا     •

.تَِسيُر َوالَمَحلِت التَِّجاِريَّة
.حرف مبني على الفتح: و         .فعل وفاعل: تسيُر     •
.مفعول معه منصوب وعلمته الكسرة ، جمع مؤنث سالم: المحلت  •
. نعت منصوب علمته الفتحة: التجاريَة  •
 
.يَتَبَادَُل الَُب الحديَث وأبناءَِه 
. فعل مضارع مرفوع: يتبادُل   •
.فاعل مرفوع ، وعلمته الضمة: الَُب     •
.حرف مبني على الفتح: و       .مفعول به منصوب: الحديَث  •
.مفعول معه منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف: أبناء    •
. في محل جر بالضافة: ه       •

.ُرَويْدََك َوالَّسائَِل
.ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه: َك      .اسم فعل أمر مبني على الفتح: ُرَويْدَ   •
.حرف مبني على الفتح: و      •
.مفعول معه منصوب علمته الفتحة: الَّسائَِل •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

.الحديقُة مخدومٌة وشَجُرَها
.مبتدأ مرفوع ، علمته الضمة: الحديقُة   •
.خبر مرفوع: مخدومٌة  •
.حرف مبني على الفتح: و         •
.مفعول معه منصوب علمته الفتحة وهو مضاف: شجَر     •
.في محل جر بالضافة: ها       •

.يسُرنِّي حضوُرَك والُْسَرةَ
.فعل مضارع مرفوع: يسُر    •
.في محل نصب مفعول به: ي      •
.في محل جر بالضافة: َك      . فاعل مرفوع وهو مضاف: حضوُر •
. مفعول معه منصوب علمته الفتحة: السرةَ •

ما أَنَت والبَْحر ؟
.اسم استفهام ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: ما    

.َضمير مبني على الفتح ، في محل رفع خبر: أنَت   •
.مبني على الفتح( مع ) حرف بمعنى : و     •
مفعول معه منصوب علمته الفتحة: البحَر •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

كَيَْف أَنَْت والبَْردَ ؟
.اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم: كيَف  •
.ضمير مبني في محل رفع مبتدا: أنَت  •
.حرف مبني على الفتح: و    •
. مفعول معه منصوب ، علمته الفتحة: البردَ •

كُنُت أَنَا َوَشِريكي كالَِخ
.فعل ماض ناقص مبني على السكون لتصاله بتاء المتكلم ، التي هي في محل رفع اسم كان: كْن   •
(.ُت ) ضمير مبني على السكون في محل رفع توكيد للضمير : أنا    •
.حرف مبني على الفتح: و     •
(.أنا ) مفعول معه ، أو اسم معطوف على : شريك •
 (.  كنت ) جار ومجرور متعلقان – : كالخ •

.عادَ الُمسافُر واليَل
.فعل ماٍض مبني على الفتح: عادَ     •
.حرف عطف مبني على الفتح: و        .فاعل مرفوع: المسافُر •
. مفعول معه منصوب: الليَل     •

.بالَغ الَّرُجُل وابنَُه
.فعل ماٍض مبني على الفتح: بالَغ    •
.حرف عطف مبني على الفتح: و    .فاعل مرفوع: الَّرجُل  •
حضْرُت. مفعول معٌه منصوب علمته الفتحة: ابُن  .اسم معطوف على مرفوع – وهو مضاف: ابُن  •

فعل: حَضْرُت  .والَّصِديَق
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

.حضْرُت والَّصِديَق
.فعل وفاعل: حَضْرُت  •
.حرف عطف مبني على الفتح: و        •
. مفعول معه منصوب: الصديَق •

.جاءَ ماِجدٌ وحساٌم َقبْلَُه أو بَْعدَهُ 
.فعل ماض مبني على الفتح: جاءَ    •
.فاعل مرفوع: ماجدُ   •
.حرف عطف مبني على الفتح: و      •
.أو فاعل مرفوع لفعل محذوف تقديره جاء. اسم معطوف على مرفوع : حساٌم  •
.ظرف زمان منصوب ، وهو مضاف: قبَل    •
والجملة جاء حسام معطوفة على جملة جاء ماجد. في محل جر بالضافة: ه      •

. البتدائية

.نََزَل الِّشتَاءُ والَّشْمُس طالَِعٌة 
.فعل ماض مبني على الفتح: نزَل     •
.فاعل مرفوع: الشتاءُ  •
.حرف مبني على الفتح دال على الحال: و       •
.مبتدأ مرفوع: الشمُس •
والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. خبر مرفوع: طالعٌة   •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

.تَِسيُر َوالَمَحلِت التَِّجاِريَّة
.فعل وفاعل: تسيُر     •
.حرف مبني على الفتح: و         •
.مفعول معه منصوب وعلمته الكسرة ، جمع مؤنث سالم: المحلت  •
. نعت منصوب علمته الفتحة: التجاريَة  •

.يَتَبَادَُل الَُب الحديَث وأبناءَِه
. فعل مضارع مرفوع: يتبادُل   •
.فاعل مرفوع ، وعلمته الضمة: الَُب     •
.مفعول به منصوب: الحديَث  •
.حرف مبني على الفتح: و       •
.مفعول معه منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف: أبناء    •
.في محل جر بالضافة: ه       •

.ُرَويْدََك َوالَّسائَِل
.اسم فعل أمر مبني على الفتح: ُرَويْدَ   •
.ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه: َك      •
.حرف مبني على الفتح: و      •
.مفعول معه منصوب علمته الفتحة: الَّسائَِل •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

.الحديقُة مخدومٌة وشَجُرَها
.مبتدأ مرفوع ، علمته الضمة: الحديقُة   •
.خبر مرفوع: مخدومٌة  •
.حرف مبني على الفتح: و         •
.مفعول معه منصوب علمته الفتحة وهو مضاف: شجَر     •
.في محل جر بالضافة: ها       •

.يسُرنِّي حضوُرَك والُْسَرةَ
.فعل مضارع مرفوع: يسُر    •
.في محل نصب مفعول به: ي      •
.فاعل مرفوع وهو مضاف: حضوُر •
.في محل جر بالضافة: َك      •
مفعول معه منصوب علمته الفتحة: السرةَ •

ما أَنَت والبَْحر ؟
.اسم استفهام ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: ما    •
.َضمير مبني على الفتح ، في محل رفع خبر: أنَت   •
.مبني على الفتح( مع ) حرف بمعنى : و     •
مفعول معه منصوب علمته الفتحة: البحَر •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

كَيَْف أَنَْت والبَْردَ ؟
.اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم: كيَف  •
.ضمير مبني في محل رفع مبتدا: أنَت  •
.حرف مبني على الفتح: و    •
مفعول معه منصوب ، علمته الفتحة: البردَ •

كُنُت أَنَا َوَشِريكي كالَِخ
فعل ماض ناقص مبني على السكون لتصاله بتاء المتكلم ، التي هي في محل: كْن   •

.رفع اسم كان
(.ُت ) ضمير مبني على السكون في محل رفع توكيد للضمير : أنا    •
.حرف مبني على الفتح: و     •
(.أنا ) مفعول معه ، أو اسم معطوف على : شريك •
(. كنت ) جار ومجرور متعلقان – : كالخ •

.عادَ الُمسافُر واليَل
.فعل ماٍض مبني على الفتح: عادَ     •
.فاعل مرفوع: المسافُر •
.حرف عطف مبني على الفتح: و        •
.مفعول معه منصوب: الليَل     •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
المفعول معه

.حضْرُت والَّصِديَق
.فعل وفاعل: حَضْرُت  •
.حرف عطف مبني على الفتح: و        •
.مفعول معه منصوب: الصديَق •

. جاءَ ماِجدٌ وحساٌم َقبْلَُه أو بَْعدَهُ 
.فعل ماض مبني على الفتح: جاءَ    •
.فاعل مرفوع: ماجدُ   •
.حرف عطف مبني على الفتح: و      •
.أو فاعل مرفوع لفعل محذوف تقديره جاء. اسم معطوف على مرفوع : حساٌم  •
.ظرف زمان منصوب ، وهو مضاف: قبَل    •
والجملة جاء حسام معطوفة على جملة جاء ماجد. في محل جر بالضافة: ه      •

البتدائية

.نََزَل الِّشتَاءُ والَّشْمُس طالَِعٌة 
.فعل ماض مبني على الفتح: نزَل     •
.فاعل مرفوع: الشتاءُ  •
.حرف مبني على الفتح دال على الحال: و       •
.مبتدأ مرفوع: الشمُس •
.      والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. خبر مرفوع: طالعٌة   •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الحال

  خرجت إلى الحقل والشمُس مشرقٌة•
لتصاله بضمير المتكلم, خرج فعل ماض مبني على السكون : خرجت 

.وهو في محل رفع فاعل . 
.   جار ومجرور متعلقان بالفعل خرج : إلى الحقل 

دال على الحال ,  حرف مبني على الفتح : و 
مبتدأ مرفوع علمته الفتحة: الشمس 

خبر مرفوع علمته تنوين الضم : طالعة 
.والجملة السمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال 

 شاهدُت المزارَع يحُصدُ القمح•
فعل ماضي مبني على السكون لتصاله بتاء المتكلم ، وهو: شاَهدَ 

.ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل
.مفعول به منصوب : المزارع 

.فعل مضارع مرفوع فاعله مستتر فيه تقديره هو : يحُصدُ 
مفعول به منصوب والجملة الفعلية من الفعل والفاعل: القمح 

.والمفعول به في محل نصب حال من المزارع 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الحال

رأيُت العامَل وهو واقُف تحت الشمس •
فعل وفاعل : رأيُت العامل 

واو الحال حرف مبني على الفتح ل محل له : و 
ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ : هو 

خبر مرفوع علمته تنوين الضم والجملة من المبتدأ والخبر في محل: واقف 
حيث احتوت جملة الحال على رابطين هما واو الحال( العامل)نصب حال من 

. والضمير معاً

رأيُت الهلَل بيَن السحاب •
فعل وفاعل : رأيت 

مفعول به: الهلل 
ظرف منصوب وهو مضاف: بين 

مضاف إليه علمته الكسرة : السحاب 
وشبه الجملة بين السحاب – الظرفية – في محل نصب حال 

 شوِهدَ النسُر في الجو•
مجهول فاعله, فعل ماٍض مبني على الفتح : شوهد 
نائب فاعل مرفوع علمته الفتحة: النسر 

.شبه جملة جار ومجرور في محل نصب حال : في الجو
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الممنوع من الصرف

 قدمت فاطمُة إلى سعادَ وأخيها طلحَة هدية•
.فاعل مرفوع علمته الضمة : فاطمة 

.اسم مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : سعاد 
معطوف على مجرور – علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف: طلحة 

. 

 سافر جورُج من إزميَر إلى نيَس•
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : جورج 
.اسم مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : إزمير 
. اسم مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : نيس 

 معاويُة بُن أبي سفياَن أول الخلفاء المويين•
مبتدأ مرفوع علمته الضمة ممنوع من الصرف بسبب: معاوية 

(وجود تاء التأنيث في آخره )العلمية والتأنيث المجازي 
مضاف إليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : سفيان 

 دُِونَْت المصاحُف في عهد عثماَن بِن عفاَن•
مضاف إليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : عثمان 
  مضاف إليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف: عفان 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الممنوع من الصرف

زرت بيَت لحَم بعد غياب طويل•
.اسم مبني على الفتح دائماً  : بيت 
.مفعول به منصوب علمته الفتحة ، ممنوع من الصرف : لحم 

طولَكرُم مدينة فلسطينية•
.اسم مبني على الفتح دائماً : طول 
 .مبتدأ مرفوع علمته الضمة : كرم 

لم يعرج بُْختَنَصُر على بَْعلَبَك ول حضَرموَت•
.اسم مبني على الفتح : بخت 
.فاعل مرفوع وعلمته الضمة ، ممنوع من الصرف : نصر 
.اسم مبني على الفتح : بعل 
.اسم مجرور علمته الفتحة بدل من الكسرة لنه ممنوع من الصرف: بك 

.اسم مبني على الفتح : حضر 
. اسم معطوف على مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : موت 

أن يكون اسم العلم على صيغة الفعل أو يشبه الفعَل في اللفظ: العلمية ووزن الفعل 
.يزيد ، أحمد ، يشكر ، تغلب ، شمر وغيرها : مثل 

 يزيدُ واحمدُ إخوان•
.مبتدأ مرفوع علمته الضمة ، ممنوع من الصرف : يزيد 

.معطوف على مرفوع  ، ممنوع من الصرف : احمد 

 زار اسعدُ قبائَل تغلَب وَشّمَر•
.فاعل مرفوع علمته الضمة ، ممنوع من الصرف : اسعد 
.مضاف إليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : تغلب 
معطوف على مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف: شمر 
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الممنوع من الصرف

 ُفتَِحْت مصُر في عهد الخليفة عمَر بن الخطاب•
نائب فاعل مرفوع علمته الضمة ، ممنوعة: مصر 

.من الصرف بسبب العلمية والتأنيث المجازي 
.بدل من مجرور علمته الفتحة : عمر 

 إَّن ُهبَل بعُض أصنامِ الجاهليِة
اسم إن منصوب علمته الفتحة ، ممنوع من: هبل 

الصرف 
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الممنوع من الصرف

 هذا رجٌل أعرُج في حلٍة خضراءَ•
.صفة مرفوعة علمتها الضمة : أعرج 

صفة لمجرور ، علمتها الفتحة بدل من الكسرة لنها: خضراء 
.ممنوعة من الصرف 

انظر كَّل عطشاَن فأسِقه ، وكَّل غضباَن فأرضه •
.مضاف إليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : عطشان 
 .مضاف إليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : غضبان 

 أقبلت المدعواُت ونساءٌ أُخُر•
.صفة لمرفوع علمتها الضمة ، ممنوع من الصرف : أخر 

 جاء المدعوون َمثنى وثُلَث وُرباَع•
حال منصوب علمته فتحة مقدرة على آخره ، ممنوع من: مثنى 

.الصرف 
.معطوف على منصوب علمته الفتحة ، ممنوع من الصرف : ثلث 
 معطوف على منصوب علمته الفتحة ، ممنوع من الصرف: رباع 
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الممنوع من الصرف

(مصٍر)إلى مصَر ( هندٌ)سافرت هندُ •
.فاعل مرفوع علمته الضمة : ِهنْدُ 
.فاعل مرفوع علمته تنوين الضم : هندٌ 

.اسم مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف : مصَر 
 .اسم مجرور علمته تنوين الكسر : مصٍر 

أُقيمْت احتفالٌت دينيٌة بمناسبة ذكرى السراِء والمعراِج في•
جميِع مساجِد القطِر

مضاف إليه مجرور علمته الكسرة وهو في الصل مضاف: مساجد 
-ُصرِفت كلمة مساجد لنها أضيفت - 

 يُقاُم ِمهرجاُن الربيِع في المعابِد الرومانيِة القديمِة•
.اسم مجرور بالكسرة – صرف لنه معرف بأل : المعابد 
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السابق

نماذج من العراب
اسم التفضيل

 كرماً من سعد خليٌل أشدُّ
خبر مرفوع علمته الضمة : مبتدأ مرفوع أشد : خليل •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح: كرما •

الشاعر الملتزم أكثُر الناس امتناعاً عن الكتابِة في مجاِل التكسِب 
مبتدأ مرفوع علمته الضمة : الشاعر •
صفة مرفوعة : الملتزم •
خبر مرفوع علمته الضمة وهو مضاف: أكثر •
 مضاف إليه مجرور  : الناس •
تمييز منصوب : امتناعا •
(امتناعا)جار ومجرور متعلقان بـ : عن الكتابة •
(الكتابة)جار ومجرور متعلقان بـ : في مجال •
مضاف اليه مجرور: التكسب •

 
الثلُج أجمُل كينونًة من الصقيع  

مبتدأ مرفوع : الثلج •
خبر مرفوع : أجمل •
تمييز منصوب : كينونة •
(كينونة)جار ومجرور متعلقان بالمصدر  : من الصقيع •

الزرافات أطوُل من اليائل 
مبتدأ مرفوع علمته الضمة : الزرافات •
خبر مرفوع علمته الضمة : أطول •
(أطول)شبه جملة جار ومجرور متعلقان بـ : من اليائل •

 696فهرس نماذج من العراب

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة
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نماذج من العراب
اسم التفضيل

سبح اسَم ربَك العلى•
فعل أمر مبني على السكون ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت : سبح 
اسم منصوب بسبب حذف حرف الجر التقدير باسم : )1( اسم 

(أذكر)معنى ( سبح)مفعول به منصوب على تقدير إعطاء  )2(       
مضاف اليه مجرور وهو مضاف : رب 
في محل جر بالضافة : ك 

صفة مجرورة علمتها الكسرة المقدرة على آخرها : العلى 

 الحد الدنى•
علمته الضمة ( هذا)خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره : الحد 

 صفة مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها : الدنى 

السياُب والبياتُّي أكبُر شاعرين محدثين•
مبتدأ مرفوع علمته الضمة : السياب 
اسم معطوف على مرفوع : البياتي 

خبر مرفوع علمته الضمة وهو مضاف : أكبر 

نعت لمجرور علمته الياء : محدثين 

العمران أعدُل المراء – أعدل•
مبتدأ مرفوع علمته اللف: العمران 

خبر مرفوع علمته الضمة : أعدل 
خبر مرفوع علمته اللف لنه مثنى ، وهو مضاف : أعدل 

مضاف اليه مجرور: المراء 

 697فهرس نماذج من العراب

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة
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نماذج من العراب
اسم التفضيل

وللخرة خيٌر لك من الولى •
حرف مبني على الفتح ل محل له ، لم البتداء : َل 

مبتدأ مرفوع علمته الضمة: الخرة 
اسم تفضيل - خبر مرفوع علمته تنوين الضم : خير 

(خير)جار ومجرور متعلقان بـ : من الولى 

 العتمادُ على النفس خيٌر من التواكل•
مبتدأ مرفوع : العتماد 

(العتماد- )متعلقان - جار ومجرور : على النفس 
-اسم تفضيل - خبر مرفوع علمته تنوين الضم : خير 

 (خير)جار ومجرور متعلقان بـ : من التواكل 

يقرر العلم أن التدخين شٌر من السم•
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : يقرر 
فاعل مرفوع علمته الضمة : العلم 

حرف ناسخ مبني على الفتح: أن 
اسم أن منصوب علمته الفتحة: التدخين 

خبر إن مرفوع علمته تنوين الضم : شر 
(شر)جار ومجرور متعلقان بـ : من السم 

 
 لعل َحّب شيء إلى الطفل ما يفرحه•

حرف ناسخ مبني على الفتح : لعل 
- اسم تفضيل وهو مضاف - اسم لعل منصوب علمته الفتحة : حب 

مضاف اليه مجرور: شيء 
(حب)جار ومجرور متعلقان بـ : إلى الطفل 

اسم موصول مبني على السكون ، في محل رفع خبر لعل : ما 
فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه : يفرح 
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الرئيسة
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نماذج من العراب
اسم التفضيل

وما ليٌل بأطوَل من نهاٍر                           
حرف نفي مبني على السكون عامل عمل ليس : ما •
اسم ما مرفوع علمته تنوين الضم : ليل •
الباء حرف جر زائد أطول مجرورة بحرف الجر الزائد لفظا منصوبة محل على انها خبر ما: بأطول •

العاملة عمل ليس 
(بأطول)شبه جملة والجار والمجرور متعلقان : من نهار •

ِرجلُه اليمنى أظَْهُر عرجا من رجله اليسرى 
مبتدأ مرفوع وهو مضاف: رجل •
في محل جر بالضافة : ه •
صفة مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها : اليمنى •
خبر مرفوع : أظهر •
تمييز منصوب : عرجا •
( أظهر)شبه جملة جار ومجرور متعلقان بـ : من رجل   •
في محل جر بالضافة : ه •
صفة لمجرور علمته كسرة مقدرة على آخرها : اليسرى  •
 
عينا الفتاة أوضُح كحل من عيني أختها 
مبتدأ مرفوع علمته اللف وهو مضاف: عينا •
مضاف اليه مجرور علمته الكسرة : الفتاة •
خبر مرفوع : أوضح •
تمييز منصوب : كحل •
وهو مضاف ( أوضح)اسم مجرور علمته الياء والجار والمجرور متعلقان بـ : عيني •
مضاف اليه مجرور وهو مضاف: اخت •
في محل جر بالضافة: ها •
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الرئيسة
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نماذج من العراب
اسلوب المدح و الذم

نِْعَم الكريُم خالدٌ 
فعل ماٍض مبني على الفتح : نعم  •
فاعل مرفوع: الكريم •
أو خبر: خبره الجملة الفعلية – نعم وفاعلها –     . أو مبتدأ مرفوع : بدل من فاعل مرفوع   : خالد   •

(  هو)لمبتدأ محذوف تقديره 

نعم – نعمت – الفتاة فاطمة
نعم – فعل ماض مبني على الفتح•
 .والتاء تاء التأنيث مبنية على السكون ، ل محل لها .  نعمت – نعم فعل ماض مبني على الفتح •
فاعل مرفوع علمته الضمة : الفتاة  •
خبر لمبتدأ: مبتدأ مرفوع ، خبره الجملة الفعلية       أو : بدل من فاعل مرفوع       أو : فاطمة •

(  هي)محذوف تقديره 

بئس السلوك الغدر 
فعل ماض مبني على الفتح : بئس    •
فاعل مرفوع: السلوك •
...  أو ... بدل مرفوع ، أو : الغدر    •

نعم فاعل الخير سعيدٌ
فعل ماض مبني على الفتح: نعم    •
فاعل مرفوع ، وهو مضاف: فاعل   •
مضاف إليه مجرور: الخير   •
...  أو .. بدل مرفوع من – فاعل : سعيد   •
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نعم قوما العرب 
(قوما)يعود إلى ( هو)فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله ضمير مستتر تقديره : نعم    •
مبتدأ مرفوع خبره الجملة الفعلية – نعم وفاعلها: تمييز منصوب العرب  : قوما    •

المستتر 

بئس قوما اعداؤهم
يعود إلى( هو)فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله ضمير مستتر تقديره : بئس  •

( قوماً )
تمييز منصوب : قوما  •
مبتدأ مرفوع ، خبره الجملة الفعلية – بئس وفاعلها المستتر: اعداء •
 في محل جر بالضافة   : هم    •

نعم رجلين السائق ومساعده
يعود إلى( هو)فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره : نعم   •

( . رجلين)التمييز 
. تمييز منصوب ، علمته الياء لنه مثنى : رجلين •
. مبتدأ مرفوع علمته الضمة : السائق •
.  اسم معطوف على مرفوع : مساعد  •

نعمت فتاتين المنيتان 
فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء للتأنيث وفاعله مستتر فيه تقديره هما يعود: نعمت  •

. إلى الفتاتين 
. تمييز منصوب علمته الياء : فتاتين  •
. مبتدأ مرفوع – خبره الجملة الفعلية قبله : المينتان •  701فهرس نماذج من العراب
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نعم ما يفعل المحسن الكريم 
(الشيء)فعل ماض مبني على الفتح – والفاعل ضمير مستتر تقديره : نعم   •

.
.اسم مبني على السكون في محل نصب تمييز : ما    •
.فعل مضارع مرفوع : يفعل  •
.فاعل مرفوع : المحسن •
صفة مرفوعة ، والجملة من الفعل والفاعل ، في محل رفع صفة: الكريم   •

.  للمخصوص المحذوف 

" إن تبدو الصدقات فنعما هي "
حرف شرط مبني على السكون: إْن     •
:والواو .  فعل مضارع مجزوم ، فعل الشرط ، علمته حذف النون : تبدوا  •

. في محل رفع فاعل 
. مفعول به منصوب علمته الكسرة : الصدقات •
.حرف ربط مبني على الفتح : ف     •
.فعل ماض مبني على الفتح : نعم    •
. اسم مبني على السكون ، في محل نصب تمييز : ما     •
والجملة من نعم وفاعلها في محل.  ابداؤها في محل رفع مبتدأ : هي    •

جزم جواب الشرط

 702فهرس نماذج من العراب



القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
اسلوب المدح و الذم

نعم السائق رجل خليل 
.فاعل مرفوع : السائق  •
.تمييز منصوب : رجل    •
.بدل من السائق مرفوع : خليل    •

حبذا صديقا الوفي 
اسم إشارة مبني على السكون ، في: ذا .فعل ماض مبني على الفتح : حب = حبذا •

 . محل رفع فاعل 
. تمييز منصوب : صديقا •
.  مبتدأ مرفوع ، والجملة قبله خبره : الوفي •

يا حبذا جبل الريان من جبل                 
.يا رجُل : أداة نداء مبنية على السكون ، والمنادى مقدر : ايا  •
. فعل وفاعل : حبذا •
. مبتدأ مرفوع ، وهو مضاف والجملة قبله خبر له : جبل •
.مضاف إليه مجرور : الريان •
مبتدأ: ساكن - . تمييز - من حرف جر زائد ، مجرور لفظاً منصوب محلً : من جبل •

..مرفوع ، والجملة قبله خبر عنه 
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حبذا المخلصين أصدقاء
. فعل وفاعل : حبذا  •
.مبتدأ مرفوع علمته الواو ، والجملة قبله خبر عنه : المخلصون •
.  تمييز منصوب علمته الفتحة : أصدقاء  •

حب سعيد كريما ، َحَّب بسعيٍد كريما
 . فعل ماض مبني على الفتح : حب   •
. فاعل مرفوع : سعيد  •
.اسم مجرور لفظا ، مرفوع محل فاعل : بسعيد •
.  تمييز منصوب : كريما •

. فتيات ( َحُسَّن)الكريماُت َحُسَن 
. مبتدأ مرفوع : الكريمات  •
( . هن)فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه تقديره : َحُسَن     •
فعل ماض مبني على السكون لتصاله بنون النسوة ، ونون النسوة ضمير ، مبني على الفتح: َحُسَّن     •

.في محل رفع فاعل 
. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ . تمييز منصوب : فتيات     •

َعظُما إنسانين( َعظَُم)المحسنان 
. مبتدأ مرفوع ، علمته اللف : المحسنان •
( .هما)فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه تقديره : عظم      •
. فعل ماض مبني على الفتح ، وألف الثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل : عظما     •
تمييز منصوب علمته الياء: إنسانين   •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج العراب
الفاعل

.َجَمَع المزارُع الثَّمَر ، جمع المزارعان الثمر ، جمع المزارعون الثمر 
.فعل ماٍض مبني على الفتح :      جمع  •
.فاعل مرفوع علمته الضمة :     المزارُع•
.مفعول به منصوب علمته الفتحة :        الثمر•
.فاعل مرفوع علمته اللف لنه مثنى :   المزارعان•
 .فاعل مرفوع علمته الواو لنه جمع مذكر سالم :   المزارعون•

نام الطفال. ناَم الطفُل ، نام الطفلن 
.فعل ماٍض مبني على الفتح :      نام•
.فاعل مرفوع علمته الضمة :    الطفل•
.فاعل مرفوع علمته اللف :  الطفلن•
.فاعل مرفوع علمته الضمة :   الطفال•

.شفيت المصابُة ، شفيت المصابتان ، شفيت المصاباُت 
.تاء التأنيث ، حرف مبني على السكون ل محل له :       ت.   فعل ماٍض مبني على الفتح :        شفي•
.فاعل مرفوع علمته الضمة :    المصابة•
.فاعل مرفوع علمته اللف :  المصابتان•
.فاعل مرفوع علمته الضمة :   المصابات•

.يستمُّر سقوُط المطِر طيلَة الِّشتاِء  
.فعل مضارع مرفوع علمته الضمة :   يستمر •
.مضاف إليه مجرور علمته الكسرة :    المطر. فاعل مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف :    سقوط •
 . مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة :   الشتاء. ظرف زمان منصوب ، علمته الفتحة ، وهو مضاف :     طيلة •

. تَّستَِعدُّ الطالِبتان للمتحان •
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة :     تستعد •
. فاعل مرفوع ، علمته اللف لنه مثنى :  الطالبتان•
 ( .تستعد)جار ومجرور متعلقان بـ :  للمتحان•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج العراب
الفاعل

. يحافُظ المواطنون على نظافِة مدينتهم 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة : يحافظ      •
. فاعل مرفوع ، علمته الواو لنه جمع مذكر سالم : المواطنون •
. وهي مضافة ( يحافظ)شبه جملة ، جار ومجرور ، متعلقان بـ : على نظافة •
 . في محل جر بالضافة : هم  . وهو مضاف , مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة : مدينة       •

. يحاِوُر القاضي المتَّهَم 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة : يحاور   •
فاعل مرفوع علمته ضمة مقدرة على آخره ، ُمنَِع من ظهورها الثقل – ثَِقُل لفظها على: القاضي  •

. الياء –
.مفعول به منصوب ، علمته الفتحة : المتهم   •

.يُساِوُم الشاريان البائَِع  
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : يساوم    •
. فاعل مرفوع ، علمته اللف لنه مثنى : الشاريان •
 . مفعول به منصوب ، علمته الفتحة : البائع     •

. يعفو مصطفى عن زلِت أصدقائه 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته ضمة مقدرة على الواو : يعفو      •
. فاعل مرفوع ، علمته ضمة مقدرة على اللف : مصطفى   •
. ، وزلت مضافة ( يعفو)شبه جملة ، متعلقة بـ : عن زلت •
 .في محل جر بالضافة : ه  . مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة ، وهو مضاف : أصدقاء    •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج العراب
الفاعل

.  يُهدي الَفتَياِن أمهُمما هديًة مناسبًة في العيد 
فعل مضارع مرفوع ، علمته ضمة مقدرة على آخره: يهدي   •

 .
. فاعل مرفوع ، علمته اللف ، لنه مثنى : الفتيان  •
 . مفعول به ثاٍن منصوب ، علمته تنوين الفتح : أم       •

. إذهْب ، ودافْع عن حقَك وحدََك  
فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه: إذهب •

. تقديره أنت 
فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه: دافع •

. تقديره أنت 
حال منصوبة علمته الفتحة ، وهي مضافة ، وعلى: وحد •

الرغم من أن الضافة تفيد التعريف ،  إل أن الحال هنا نكرة
 .في محل جر بالضافة : ك  . في المعنى وتقديرها وحيداً 

 707فهرس نماذج من العراب

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج العراب
الفاعل

هيهاَت السفُر
اسم فعل ماٍض مبني على الفتح بمعنى ابتعدَ : هيهات    •
فاعل مرفوع لشبه الفعل – اسم الفعل – علمته الضمة  : السفر    •

شتان العالم والجاهل
اسم فعل ماٍض مبني على الفتح ، بمعنى افترقَ : شتان    •
حرف عطف مبني على الفتح ، ل محل له : فاعل مرفوع لسم الفعل ، علمته الضمة ، و : العالم •
  اسم معطوف على مرفوع علمته الضمة : الجاهل  •

آِه من الصداع 
اسم فعل مضارع ، مبني على الكسر ، بمعنى أتوجُع وأتالُم ، وفاعله مستتر فيه تقديره أنا : آه         •
(آه)شبه جملة جار ومجرور ، متعلقان باسم الفعل : من الصداع  •

أف من الكسل 
اسم فعل مضارع مبني على الكسر ، بمعنى أتضجُر ، أََمُّل ، وفاعله مستتر فيه تقديره أنا : أف  •
 (أٍف)شبه جملة متعلقة بـ : من الكسل   •

حّي على الصلة 
اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى أْقبِْل ، وفاعله مستتر فيه تقديره أنت : حَّي           •
( حَّي)شبه جملة متعلقة باسم الفعل : على الصلة •

هلّم شهداءكم  
، وفاعله مستتر فيه تقديره أنتم( هاتوا أو احضروا)اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى : هلم        •
مفعول به منصوب لسم الفعل ، علمته الفتحة ، وهو مضاف : شركاء      •
 ضمير مبني على السكون في محل جر بالضافة: كم           •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
نائب الفاعل

.أُزيَل الركاُم من الشارِع 
.فعل ماٍض مبني على الفتح ، مجهول فاعله :  أزيل•
.نائب فاعل مرفوع علمته الضمة :  الركام•
.شبه جملة جار و مجرور :  من الشارع•
 

. مطلوٌب موظفون
(.ومطلوب صرفياً اسم مفعول)مبتدأ مرفوع علمته تنوين الضم :  مطلوب•
(.سدَّ َمَسدَّ الخبرِ ) نائب فاعل مرفوع وعلمته الواو :  موظفون•
 

.الشعوُب مقهورة آمالُها 
.مبتدأ مرفوع علمته الضمة :  الشعوب•
.خبر مرفوع علمته تنوين الضم ، ومقهور صرفياً اسم مفعول :  مقهورة•
.نائل فاعل مرفوع علمته الضمة – وهو مضاف :  آمال•
.ضمير مبني على السكون في محل جر بالضافة :  ها•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
نائب الفاعل

 علم السر
.فعل ماٍض مبني على الفتح ، مجهول فاعله :  ُعلِم•
 .نائب فاعل مرفوع علمته الفتحة :  السر•

يُعلم الرجل مباديء السوق 
.فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، مجهول فاعله :  يعلم•
.نائب فاعل مرفوع علمته الضمة :  الرجل•
.مفعول به منصوب علمته الفتحة وهو مضاف :  مباديء•
 .مضاف إليه مجرور علمته الكسرة :   السوق•

.يُصام نهار رمضان ويقام ليله  
.فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، مجهول فاعله :  يصام•
.نائب فاعل مرفوع علمته الضمة وهو مضاف :  نهار•
.مضاف إليه مجرور علمته الفتحة لنه ممنوع من الصرف :  رمضان•
.فعل مضارع مرفوع علمته الضمة مجهول فاعله :  يقام•
.في محل جر بالضافة : ه .نائل فاعل مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف :  ليل•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
نائب الفاعل

شد الحبل
.فعل ماٍض مبني على الفتح ، مجهول فاعله :  شد•
. نائب فاعل مرفوع علمته الضمة :  الحبل•

 هزت الرض
حرف تأنيث مبني على: التاء . فعل ماٍض مبني على الفتح ، مجهول فاعله :  هز•

.السكون ل محل له 
. نائب فاعل مرفوع علمته الضمة :  الرض•

 مدت الجسور
تاء التأنيث : والتاء . فعل ماٍض مبني على الفتح مجهول فاعل :  مد•
 نائب فاعل مرفوع علمته الضمة:  الجسور•

.أيمنٌّي صاحُب هذا المطعم
.مبتدأ مرفوع علمته تنوين الضم وهو اسم منسوب :  يمني•
.نائب فاعل مرفوع علمته الضمة :  صاحب•
.اسم إشارة مبني في محل جر بالضافة :  هذا•
.بدل من محل اسم الشارة ، مجرور علمته الكسرة :  المطعم•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
نائب الفاعل

.شوهد الكسوُف 
( .مبني للمجهول)فعل ماٍض مبني على الفتح ، مجهول فاعله :  شوهد •
.نائب فاعل مرفوع علمته الضمة :  الكسوف•

 .أعطَي الجاُر الفاتورة 
( .مبني للمجهول)فعل ماٍض مبني على الفتح مجهول فاعله :  أعطي•
.نائب فاعل مرفوع علمته الضمة :  الجار•
.مفعول به منصوب علمته الفتحة :  الفاتورة•

أعلََم عريُف الحفلِة الحاضريَن العرَض مستمراً  
.فعل ماٍض مبني على الفتح :  أعلم•
.فاعل مرفوع غعلمته الضمة وهو مضاف :  عريف•
.مضاف إليه مجرور علمته الكسرة :  الحفلة•
.مفعول به أول منصوب علمته الياء لن جمع مذكر سالم :  المدعوين•
.مفعول به ثاٍن منصوب علمته الفتحة :  العرض•
.مفعول به ثالث منصوب علمته تنوين الفتح :  مستمراً•
  

 أُعلم الحاضرون العرَض مستمراً
( .مبني للمجهول)فعل ماٍض مبني على الفتح مجهول فاعله :  أعلم•
.نائب فاعل مرفوع علمته الواو :  الحاضرون•
 .مفعول به أو منصوب علمته الفتحة :  العرض•
. مفعول به ثان منصوب علمته تنوين الفتح :  مستمراً•
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

. أبو علٍّي صاحُب أشهِر كشٍك للكتِب والُّصحِف في عماَن 
. مبتدأ مرفوع علمته الواو ، لنه من السماء الخمسة ، وهو مضاف : أبو •
. مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر : علي •
. خبر مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : صاحب •
. مضاف إليه مجرور علمته الكسرة ، وهو مضاف : أشهر •
. مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر : كشك •
. اسم مجرور علمته الفتحة ، لنه ممنوع من الصرف : عمان •

. يَْعَمُل أخو الفتاِة في التجارِة  
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : يعمل •
. فاعل مرفوع علمته الواو لنه من السماء الخمسة ، وهو مضاف : أخو •
. مضاف إليه مجرور : الفتاة •
 

. حمو هيفاءَ وحماتُها متقاعدان 
. مبتدأ مرفوع علمته الواو لنه من السماء الخمسة ، وهو مضاف : حمو •
. مضاف إليه مجرور علمته الفتحة ، لنه ممنوع من الصرف : هيفاء •
. وهو مضاف , اسم معطوف على مرفوع ، علمته الضمة : حمات •
. في محل جر بالضافة : ها •
 خبر مرفوع ، علمته اللف لنه مثنى: متقاعدان •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

. يخلو فوَك من السناِن الصناعيِة 
. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره : يخلو •
فاعل مرفوع علمته الواو ، لنه من السماء الخمسة ،: فو •

. وهو مضاف 
. في محل جر بالضافة : ك •
 

. الطبيُب ذو الختصاص يُجيدُ اختصاَصُه 
. مبتدأ مرفوع علمته الضمة : الطبيب •
صفة مرفوعة علمتها الواو ، لنها من السماء الخمسة ،: ذو •

. وهو مضاف 
. مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : الختصاص •
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه: يجيد •

( . هو)تقديره 
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، والجملة من: اختصاص •

 الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

. شاِوْر أباك في المور المهمة 
فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه تقديره: شاور •

( . أنت)
مفعول به منصوب علمته اللف ، من السماء الخمسة ، وهو: أبا •

مضاف
. في محل جر بالضافة : ك •
 

. لَعَّل أخاك يَْعلَُم المَر 
. حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح : لعل •
اسم لعّل منصوب علمته اللف ، لنه من السماء الخمسة ،: أخا •

. وهو مضاف 
. حرف مبني على الفتح في محل جر بالضافة : ك •
فعل مضارع مرفوع علمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه تقديره: يعلم •

( . هو)
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، والجملة من الفعل: المر •

( .لعل)والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

. أحبِْب حماَك وحماتََك 
( . أنت)فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه تقديره : أحبب •
مفعول به منصوب ، علمته اللف لنه من السماء الخمسة ، وهو: حما •

. مضاف 
. في محل جر بالضافة : ك •
. اسم معطوف على منصوب علمته الفتحة : حماة •

. َجنّْب فاك قوَل السوء 
( . أنت)فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه تقديره : جنب •
. مفعول به أول منصوب علمته اللف لنه من السماء الخمسة : فا •
. مفعول به ثان منصوب علمته الفتحة : قول •
 

. ساِعدْ ذا الحاجِة الملهوَف 
. فعل أمر مبني على السكون ، فاعله مستتر فيه : ساعد •
. مفعول به منصوب علمته اللف لنه من السماء الخمسة ، وهو مضاف : ذا •
. مضاف إليه مجرور علمته الكسرة : الحاجة •
 منصوب علمته الفتحة( ذا)نعت لـ : الملهوف •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

. ِصْل أصدقاءَ أبيَك 
فعل أمر مبني على السكون ، فاعله مستتر: صل •

فيه
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، وهو: أصدقاء •

. مضاف 
مضاف إليه مجرور علمته الياء ، وهو مضاف: أبي •

 .

. أرسلُت رسالًة الكترونيًة إلى أخيَك 
. فعل وفاعل : أرسلت •
. مفعول به منصوب علمته تنوين الفتح : رسالة •
. صفة منصوبة ، علمتها تنوين الفتح : الكترونية •
اسم مجرور علمته الياء ، لنه من السماء: أخي •

 .الخمسة ، وهو مضاف 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

. تعتِمدُ الموظفُة على حميها وحماتِها في العنايِة بأطفالِها 
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : تعتمد •
. فاعل مرفوع ، علمته الضمة : الموظفة •
اسم مجرور ، علمته الياء ، لنه من السماء الخمسة ، وهو: حمي •

. مضاف 
. في محل جر بالضافة : ك •
. اسم معطوف على مجرور ، علمته الكسرة : حمات •
 

. أنت قلَت هذا بملِء فيك 
. ضمير مبني على الفتح ، في محل رفع مبتدأ : أنت •
. فعل وفاعل : قلت •
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ،: هذا •

. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر 
. اسم مجرور بحرف الجر ، علمته الكسرة ، وهو مضاف : ملء •
مضاف إليه مجرور ، علمته الياء ، لنه من السماء الخمسة ،: في •

. وهو مضاف 
.في محل جر بالضافة : ك •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

. عاد أخواه وحمواه من السفر 
. فعل ماض مبني على الفتح : عاد •
. فاعل مرفوع باللف لنه مثنى ، وهو مضاف : أخوا •
. في محل جر بالضافة : ه •
 اسم معطوف على مرفوع علمته اللف: حموا •

. احترمت الشابين ذوي الرادة ، والفتاتين ذواتي الهمة 
. فعل وفاعل : احترمت •
. مفعول به منصوب علمته الياء لنه مثنى : الشابين •
. صفة لمنصوب ، علمته الياء – مثنى – : ذوي •
. معطوف على منصوب ، علمته الياء : الفتاتين •
.  صفة منصوبة علمتها الياء ، لنها مثناة : ذواتي •

. احترمُت الشاَب ذوي الرادة ، والفتيات ذواِت الهمة 
. نعت منصوب علمته الياء – ملحق بجمع المذكر السالم : ذوي •
 . نعت منصوب علمته الكسرة – جمع مذكر سالم : ذوات •

. وطنك هو إرث آبائك وأجدادك 
. في محل جر بالضافة : ك . مبتدأ مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : وطن •
. ضمير فصل مبني على الفتح ، ل محل له : هو •
مضاف إليه مجرور علمته الكسرة: آباء . خبر مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : إرث •

. 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

هذا أٌب مكافٌح 
. اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ : هذا •
. خبر مرفوع علمته تنوين الضم : أب •
 صفة مرفوعة: مكافح •

نعم الُخ علٌّي 
. فعل ماض مبني على الفتح : نعم •
. فاعل نعم مرفوع علمته الضمة : الخ •
بدل من الخ مرفوع ، أو خبر مرفوع لمبتدأ محذوف: علي •

( . هو)تقديره 
 

لؤٌي حٌم مثالي 
. مبتدأ مرفوع ، علمته تنوين الضم : لؤي •
. خبر مرفوع ، علمته تنوين الضم : حم •
 .صفة مرفوعة علمتها تنوين الضم : مثالي •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
السماء الخمسة

بأبي أنت وأمي 
اسم مجرور بكسرة مقدرة على آخره ، وهو مضاف ، والجار: أِب •

. والمجرور في محل رفع خبر مقدم 
. ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخر : أنت •
 

يحاول أخي جهده إقناعي 
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : يحاول •
. فاعل مرفوع علمته ضمة مقدرة على آخره ، وهو مضاف : أخ •
. في محل جر بالضافة : ي •
( .جاهداً)حال منصوبة علمتها الفتحة مؤولة بـ : جهد •
. مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره : إقناع •
 

أُشارك أبي وأخي السكن 
. فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : أشارك •
. مفعول به منصوب ، بفتحة مقدرة على آخره وهو مضاف : أب •
 اسم معطوف على منصوب ، علمته فتحة مقدرة على آخره: أخ •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
التمييز

فعل ماض مبني على الفتح ، مجهول فاعله : أُقيم          
نائب فاعل مرفوع ، علمته الضمة : البناء        

جار ومجرور : على ثلثة    
معطوف على مجرور ، علمته الياء : ثلثين        
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : دونما         

 
فعل ماض مبني على السكون : اشتري       
ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل : ت            

مفعول به منصوب علمته تنوين الفتح : طنا           
تمييز منصوب ، علمته تنوين الفتح : حديداً         

مبتدأ مرفوع ، علمته الضمة ، وهو مضاف : بذلته            
في محل جر بالضافة : ه               
خبر مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : ثلث           

مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر : ياردات         
تمييز منصوب – علمته تنوين الفتح : صوفا          
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
التمييز

حرف نفي مبني على السكون عامل عمل ليس : ما             
شبه جملة جار ومجرور ، في محل نصب خبر ما تقدم : في السماء    

اسم ما مؤخر مرفوع بالضمة وهو مضاف : قدر            
مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر : راحة          
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : سحابا         

فعل وفاعل : اشتريت       
مفعول به منصوب علمته تنوين الفتح : جرة           
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : سمناً          

 
حرف نفي مبني على السكون : ما               

فعل ماٍض ناقص مبني على الفتح: بقي              
(بقي) جار ومجرور في محل نصب خبر : في الخزان       

أداة حصر مبنية على السكون : إل               
اسم بقي مرفوع علمته الضمة : مقدار            
.مضاف إليه مجرور علمته تنوين الكسر: شبٍر              
.تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : ماءً              
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
التمييز

طبُت نفساً
. فعل ماض مبني على السكون ، التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل : طب     
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : نفساً    

 
طابت نفسي

والتاء للتأنيث, فعل ماض مبني على الفتح : طابت    
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على السين ، وهو مضاف : نفس    

في محل جر بالضافة : ي      

َعلَْوَت قدراً
فعل ماٍض مبني على السكون لتصاله بتاء المتكلم وهي ضمير مبني على الفتح في: علو    

.محل رفع فاعل 
.تمييز منصوب علمته تنوين الفتح: قدراً    

عل َقدُْرك 
. فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره : عل     

.وهو مضاف , فاعل مرفوع علمته الضمة : َقدْْر     
.في محل جر بالضافة : والكاف 
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نماذج من العراب
التمييز

كفى بعقلك رادعاً
فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره : كفى    
حرف جر زائد : ب      

فاعل كفى وهو مضاف : اسم مجرور لفظاً بحرف الجر الزائد ، مرفوع محل : عقل    
في محل جر بالضافة : ك       
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : رادعا   

 
"وَفّجرنا الرَض عيونا "

المبني على السكون ،: فعل ماض مبني على السكون ، لتصاله بضمير المتكلم : فجر    
والمرفوع محل – فاعل – 

مفعول به منصوب علمته الفتحة : الرض  
.ويمكن أن تُعرب على أنها حال منصوبة للرض , تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : عيونا   

عمري أكبُر من عمرك= أنا أكبُر منك عمراً 
ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : أنا       
خبر مرفوع علمته الضمة : أكبر     
( أكبر)شبه جملة جار ومجرور متعلقات بـ : منك     
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : عمراً    
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نماذج من العراب
التمييز

من بطٍل =  أكرم به بطل    
فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه ،: أكرم •

(كَُرَم)وأريد به الماضي 
جار ومجرور متعلقان – أكرم : به •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : بطل  •
شبه جمله متعلقة بأكرم: من بطل •

من فارٍس= لله دره فارساً   
اللم حرف جر ، واسم الجللة مجرور بحرف الجر علمته: لله •

. الكسرة – وشبه الجملة في محل خبر مقدم 
مبتدأ مؤخر مرفوع علمته الضمة ، وهو مضاف : در •
في محل جر بالضافة : ه  •
تمييز منصوب علمته تنوين الفتح : فارسا •
شبه جمله متعلقة بـ دُّر: من فارس •
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نماذج من العراب
التعجب

!ما أرَوَع البحَر
مبنية على السكون في, مبتدأ  " , شيء " أداة تعجب نكرة تامة بمعنى :    ما •

.محل رفع 
والفاعل ضمير مستتر تقديره, فعل ماٍض للتعجب مبني على الفتح : أروَع •

.هو في محل رفع خبر ما 
. مفعول به منصوب بالفتحة , متعجب منه :  البحر•

!أَنِْضر بالزرع 
.فعل ماٍض جاء على صورة المر للتعجب :  أنضر•
.حرف جر زائد :   الباء•
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها كسرة حرف الجر:  الزرع•

.الزائد 

!يا لعظمة المواج 
.حرف نداء للتعجب : يا•
متعجب منه مجرور باللم وعلمة جره: عظمة . اللم حرف جر :   لعظمة•

الكسرة 
.   مضاف إليه مجرور وعلمه جره الكسرة :  المواج•
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نماذج من العراب
التعجب

!:ما أَجمَل خطَّك
.نكرة تامة بمعنى شيء، مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ: ما•
فعل ماض جامد مبني على الفتح ل محل له من العراب،: أجَمَل•

(.ما)يعود على ( هو)وفاعله ضمير مستتر وجوباُ تقديره 
مفعول به منصوب، الكاف مبني على الفتح في محل( خّط):خطّك•

(.ما)في محل رفع خبر المبتدأ ( أَْجَمَل خطّك)وجملة . جر بالضافة

:أَكِْرْم بخالٍد 
فعل ماض جامد أتى على صورة المر، مبني على فتح مقدّر: أكِْرْم•

.على آخره منع من ظهوره السكون العارض لمجيئه على صورة المر
فاعل مرفوع بضمة مقدرة( خالد)الباء حرف جر زائد وجوباً، : بخالد•

على الخر منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد وإن كان ما بعد
الهاء فاعل، ووضع ضمير الجر: قلنا( أكرم به)الباء ضميراً مثل 

.موضع ضمير الرفع لوجود حرف الجر الزائد
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السابق

نماذج من العراب
الفعل

أعطيت البائع قطعة نقود
.فعل ماض مبني على السكون :  أعطى•
. ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل :     ت •
. مفعول به أول منصوب :   البائع•
. مفعول به ثاٍن منصوب ، وهو مضاف :   قطعة•
. مضاف إليه مجرور :   نقود •
 
منح المصرف الموظف علوة مجزية  
. فعل ماض مبني على الكسر :      منح •
.فاعل مرفوع :  المصرف•
. مفعول به أول منصوب :   الموظف•
. مفعول به ثان منصوب :   علوة  •
. صفة منصوبة :    مجزية•
 

منع الوالد الولد مرافقة الشرار 
. مفعول به أول منصوب :    الولد •
. مفعول به ثان منصوب :   مرافقة•
. مضاف إليه مجرور :  الشرار•
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نماذج من العراب
الفعل

كست الطفلة اللعبة ثوبا جميل
. مفعول به أول منصوب :  اللعبة•
. مفعول به ثان منصوب :    ثوبا•
. صفة منصوبة :  جميل•
• 
علم الستاذ التلميذ دروساً مفيدة  
. مفعول به أول منصوب :  التلميذ•
. مفعول به ثان منصوب :   دروساً•
. صفة منصوبة :   مفيدة •
• 

رأيت الصدق سبيل النجاح 
.فعل وفاعل :   رأيت •
.مفعول به أول منصوب :  الصدق•
.مفعول به ثاٍن منصوب ، وهو مضاف :    سبيل•
.مضاف إليه مجرور :   النجاح•
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الفعل

درى الصديق صديقه مخلصاً 
.فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره :    درى •
.فاعل مرفوع :  الصديق•
.مفعول به أول منصوب ، وهو مضاف :    صديق•
. ضمير مبني في محل جر بالضافة :         ه•
. مفعول به ثان منصوب :  مخلصا •
 
حجا ، خاَل ، ظن ، حسب ، الطالب المسألة سهلة   
. فعل ماض مبني على الفتح :     خال •
. فاعل مرفوع :   الطالب•
. مفعول به أول منصوب :  المسألة•
. مفعول به ثان منصوب :    سهلة•
 

عددت الصديق أخا
.فعل وفاعل :    عددت•
. مفعول به أول منصوب :  الصديق•
. مفعول به ثاٍن منصوب :       أخا•
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هب المر جداً  
( أنت)فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر تقديره :    هب•
. مفعول به أول منصوب :   المر•
. مفعول به ثاٍن منصوب :     جداً•
 
 رأيت رحمة الله واسعًة 
.فعل وفاعل :    رأيت•
.مفعول به أول منصوب ، وهو مضاف :  رحمة •
. لفظ الجللة ، مضاف إليه مجرور :   الله   •
. مفعول به ثان منصوب :  واسعة•
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نماذج من العراب
الفعل

دريت المخلص 
. فعل ماض مبني على السكون ، مجهول فاعله :  دري•
ضمير مبني على الفتح ، في محل رفع نائب فاعل َسدَّ مسد المفعول: ت  •

.الول 
.مفعول به ثان منصوب : المخلص •
• 
تعلم شفاء النفس قهر العدو  
( .أنت)فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر تقديره :    تعلم•
.مفعول به أول منصوب :   شفاء•
. مضاف إليه مجرور :  النفس•
. مفعول به ثان منصوب :    قهر•
 

تعلم أن خير الناس الكريم
.حرف مبني على الفتح ، مشبه بالفعل :     أن •
. اسم أن منصوب ، وهو مضاف :    خير•
.مضاف إليه مجرور :  الناس•
( .تعلم)خبر مرفوع ، وجملة إن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي :  الكريم•
 
الطب ( ادرس)تعلم  
.مفعول به منصوب :  الطب•
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعل

 
" وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين "  
.حرف مبني على السكون :        إن •
. فعل ماض مبني على السكون :      وجد •
. ضمير مبني على السكون ، في محل رفع فاعل :        نا •
.مفعول به أول منصوب ، وهو مضاف :      أكثر•
. في محل جر بالضافة :       هم•
. حرف توكيد ، مبني على الفتح :      لـ •
. مفعول به ثان منصوب :  فاسقين•
 
وجدت النظارة   
.مفعول به منصوب :  النظارة•
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الفعل

ألقيت كلمك صحيحا 
.فعل ماض مبني على السكون :     ألقى•
.ضمير مبني على الضم ، في محل رفع فاعل :      ت •
.مفعول به أول منصوب ، وهو مضاف :    كلم •
. في محل جر بالضافة :      ك •
.مفعول به ثاٍن منصوب :  صحيحاً•
•  
" وظنوا أنهم ملقو ربهم "
وهي ضمير مبني على السكون ، في محل: فعل ماض مبني على الضم ، لتصاله بواو الجماعة :  ظنوا•

. رفع فاعل 
. حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح :      أن •
.ضمير مبني في محل نصب اسم أن :      هم•
. خبر مرفوع علمته الواو ، وحذف نونه للضافة :   ملقو•
. مضاف إليه مجرور :     رب•
. في محل جر بالضافة :    هم •
( ظن)وإن واسمها وخبرها سدت َمسدّ مفعولي         •
 
" وتحسبهم أيقاظا وهم رقود " 
( أنت)فعل مضارع مرفوع ، والفاعل مستتر تقديره :  تحسب•
.ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول :      هم•
. مفعول به ثاٍن منصوب :  أيقاظا •
. حرف مبني على الفتح :       و•
.ضمير مبني على السكون ، في محل رفع مبتدأ :     هم•
.  خبر مرفوع ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال :   رقود•
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اخالَُك مصيبا
( . أنا)فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر تقديره :    اخال•
. ضمير مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به أول :      ك •
. مفعول به ثان منصوب :  مصيبا•
• 
حجا الطفل الحمامة صقرا  
.فعل ماض مبني على الفتح المقدره على آخره :      حجا•
. فاعل مرفوع :     الطفل•
. مفعول به أول منصوب :  الحمامة•
. مفعول به ثان منصوب :   صقراً  •
• 
"وجعلوا الملئكة – الذين هم عباد الرحمن ، إناثاً " 
وهي في محل رفع فاعل: فعل ماض مبني على الضم ، لتصاله بواو الجماعة :     جعلوا•

 .
. مفعول به أول منصوب :  الملئكة•
. اسم موصول مبني ، في محل نصب صفة :     الذين•
والجملة من المبتدأ والخبر، ل محل لها –. ضمير مبني في محل رفع مبتدأ :      هم •

- .صلة الموصل 
. خبر مرفوع ، وهو مضاف :      عباد•
.مضاف إليه :  الرحمن•
. مفعول به منصوب وجملة الذين هم عباد الرحمن ، جملة معترضة ل محل لها :      إناثاً•
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عد الراعي الغنم 
.فعل ماض مبني على الفتح :     عد •
.فاعل مرفوع ، بضمة مقدرة على آخره :  الراعي•
. مفعول به منصوب :     الغنم•
• 

زعمني المتهم كاذبا 
.فعل ماض مبني على الفتح :   زعم•
( .نون الرقابة)حرف مبني على الكسر – :      ن•
.ضمير مبني على السكون ، في محل نصب مفعول به أول :      ي•
.فاعل مرفوع :  المتهم•
. مفعول به ثان منصوب :   كاذبا •
• 

هبني مخطئا
( .أنت)فعل أمر مبني على السكون ، والفاعل مستتر تقديره :    هب•
.ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول :      ي•
. مفعول به ثان منصوب :  مخطئا•
• 
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صير النحات الطين تمثال
.فعل ماض مبني على الفتح :    صير•
.فاعل مرفوع :  النحات•
. مفعول به أول منصوب :   الطين•
. مفعول به ثان منصوب :   تمثال•
 

رد الدواء المريض سليما
.فعل ماض مبني على الفتح :        رد•
.فاعل مرفوع :    الدواء•
.مفعول به أول منصوب :  المريض•
.مفعول به ثان منصوب :    سليما •
 
" واتخذ الله ابراهيم خليل "
.فعل ماض مبني على الفتح :   اتخذ  •
.لفظ الجللة ، فاعل مرفوع :     الله •
. مفعول به أول منصوب : ابراهيم •
مفعول به ثاٍن منصوب :   خليل •
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وهبني الله فداء للمخلصين 
.فعل ماض مبني على الفتح :      وهب •
.ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول :       ي   •
.لفظ الجللة ، فاعل مرفوع :         الله•
.مفعول به ثاٍن منصوب :        فداء•
( .وهب)شبه جملة متعلقة بـ :  للمخلصين•
• 

أرى الدليل السائح التمثال مكسوراً 
.فعل ماض مبني على الفتح :     أرى•
.فاعل مرفوع :    الدليل•
.مفعول به أول منصوب :   السائح•
.مفعول به ثان منصوب :   التمثال•
. مفعول به ثالث منصوب :  مكسوراً•
•  

يحدث الطبيب المستمعين الوقاية واجبة 
.مفعول به أول منصوب :  المستمعين•
.مفعول به ثان منصوب :      الوقاية•
.مفعول به ثالث منصوب :       واجبة•
• 

ُخبِّْرُت المقابلة قريبة
.فعل ماض مبني على السكون ، مجهول فاعله :     خبر •
.ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل سد مسد المفعول به الول :        ت•
. مفعول به ثاٍن منصوب :  المقابلة•
. مفعول به ثالث منصوب :    قريبة•
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ليْحُضَر صاحُب البِضاعة
. حرف مبني على الكسر ، يراد به المر : لـ •
.علمته السكون ( لـ)فعل مضارع مجزوم بـ : يحضر  •
. مضاف إليه مجرور : البضاعة . فاعل مرفوع ، وهو مضاف : صاحب   •

ل تَتََسّرْع  
. حرف نهي ، مبني على السكون : ل       •
 . فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تتسرع •
 

يعلو َقدَْر َمْن يرعى المحتاجين
. فعل مضارع مرفوع ، علمته ضمة مقدرة على الواو : يعلو    •
. فاعل مرفوع ، علمته الضمة : قدر    •
. اسم موصول في محل جر : من   •
.فعل مضارع مرفوع ، بضمة مقدرة على اللف ، وفاعل مستتر فيه : يرعى  •
والجملة من الفعل والفاعل. مفعول به منصوب ، علمته الياء : المحتاجين •

.      والمفعول به صلة الموصول ، ل محل لها 
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يسأُل الصديٌق عن صديِقِه 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة : يسأل   •
. فاعل مرفوع علمته الضمة : الصديق •

إنما يخشى الله من عباِدِه العلماءُ 
حرف كاف مبني على: حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح ، ما : ان   : إنما •

. السكون 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته ضمة مقدرة على اللف : يخشى      •
. لفظ الجللة ، مفعول به منصوب علمته الفتحة : الله         •
( . يخشى)شبه جملة جار ومجرور متعلقان بـ : من عباده •
.فاعل مرفوع علمته الضمة : العلماء   •
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لن أُغاِدَر أرضي
. حرف نصب ، مبني على السكون : لن     •
.فعل مضارع منصوب ، علمته الفتحة : أغادر  •
.    مفعول به منصوب علمته فتحة مقدرة على آخره ، وهو مضاف : أرض : أرضي  •

لن أسعى إل في عمٍل ُمثِْمٍر
 . فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على اللف : أسعى •
 
لَْم يَلِدْ ولْم يُولَدْ 
. حرف جزم مبني على السكون : لم  •
. فعل مضارع مجزوم : يلد  •
. فعل مضارع ، مجهول فاعله ، مجزوم علمته السكون ، ونائب فاعله مستتر فيه : يولد •

   
لم يَْسَع ، لم يَرمِ ، لم يَدُْن 
. فعل مضارع مجزوم علمته حذف اللف : يسَع : لم يسع •
. فعل مضارع مجزوم علمته حذف الياء : يرمِ  : لم يرمِ •
. فعل مضارع مجزوم علمته حذف الواو : يدُن  : لم يدُن •
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البنتان تنتظران السيارة 
. مبتدأ مرفوع ، علمته اللف لنه مثنى : البنتان  •
. فعل مضارع مرفوع ، علمته ثبوت النون : تنتظران •
مفعول به منصوب ، علمته الفتحة ، والجملة من الفعل والفاعل: السيارة •

. والمفعول به في محل رفع خبر

المهاجرون لن ينسوا وطنهم   
. حرف نصب مبني على السكون : لن    •
فعل مضارع منصوب ، علمته حذف النون ، والواو في محل رفع: ينسوا •

. فاعل 
والجملة الفعلية: مفعول به منصوب ، علمته الفتحة ، وهو مضاف : وطن  •

. في محل رفع خبر المبتدأ 
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المزارعون لم يجنوا ثمر الزيتون بَْعدَ 
.مبتدأ مرفوع علمته الواو : المزارعون •
.حرف جزم مبني على السكون : لم       •
. فعل مضارع مجزوم ، علمته حذف النون ، والواو في محل رفع فاعل : يجنوا      •
. والجملة في محل رفع خبرالمبتدأ . مفعول به منصوب ، وهو مضاف : ثمر     •
. مضاف إليه مجرور ، علمته الكسرة : الزيتون  •
 . ظرف مقطوع عن الضافة مبني على الضم في محل نصب : بعد    •

لتنجحان أيها المجتهدان  
فعل مضارع مرفوع ، علمته: اللم حرف توكيد ، مبني على الفتح ، تنجحان : لتنجحان    •

. النون المحذوفة لتوالي ثلث نونات 
. ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل : اللف   •
. حرف مبني على الفتح ، نون التوكيد الثقيلة : ن     •
. منادى مبني على الضم في محل نصب : أيها    •
. مرفوع علمته اللف ( أي)بدل أو صفة من : المجتهدان •
 

لَْن أُشاِرَك في المؤتَمِر
. حرف نصب مبني على السكون : لن       •
. فعل مضارع منصوب بالفتحة : أشارك    •
. شبه جملة متعلقة بـ أشارك : في المؤتمر •
• 

 744فهرس نماذج من العراب

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعل المضارع

إذْن تَنَْجَح
. حرف نصب مبني على السكون : إذن  •
. فعل مضارع منصوب ، علمته الفتحة : تنجح •
• 

سآتي غداً لزيارتَِك ، إذْن أَُرِحَّب بَِك
فعل مضارع مرفوع بضمة: السين حرف مبني على الفتح ، آتي : سآتي  •

. مقدرة على الياء ، وفاعله مستتر فيه تقديره أنا 
( . آتي)ظرف زمان منصوب ، متعلق بـ : غداً    •
وهو مضاف ( آتي)شبه جملة متعلقة بـ : لزيارة •
. حرف نصب مبني على السكون : إذن   •
. فعل مضارع منصوب ، علمته الفتحة : أرحب •
.  شبه جملة ، جار ومجرور متعلقان بـ أرحب : بك    •
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والله – تُْفلَِح ، إذْن ل تَْخَسَر
اسم مجرور: لفظ الجللة : الله . واو القسم ، حرف مبني على الفتح : الواو : والله  •

. بواو القسم 
.فعل مضارع منصوب بإذن ، علمته الفتحة : تفلح  •
.حرف نفي ، مبني على السكون : ل      •
 . فعل مضارع منصوب بإذن ، علمته الفتحة : تخسر  •

َحَضْرُت كي أساِعدَك
فعل ماض مبني على السكون ، لتصاله بتاء المتكلم ، وهي حرف مبني على: حضرت •

. الضم في محل رفع فاعل 
. حرف نصب مبني على السكون : كي     •
. فعل مضارع ، منصوب بفتحة ظاهرة على آخره ، وفاعله مستتر تقديره أنا : أساعد •
. ضمير مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به : ك     •
•  

ما كاَن اللُه لِيَْغِفَر لَُهم
. حرف نفي ، مبني على السكون : ما    •
. فعل ماض ناقص ، مبني على الفتح : كان  •
. لفظ الجللة ، اسم كان مرفوع : الله   •
. حرف جر ، مبني على الكسرة : لـ   •
. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لم الجمود ، وفاعله مستتر فيه : يغفر •
. جار ومجرور متعلقان بـ يغفر : لهم  •
• 

 746فهرس نماذج من العراب

http://www.schoolarabia.net/arabic/index.htm


القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعل المضارع

لْم تحضْر َفتَْستَفيدَ
. حرف جزم مبني على السكون : لم      •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، وفاعله مستتر فيه : تحضر  •
. حرف مبني على الفتح : فـ     •
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، علمته: تستفيد •

. الفتحة 
 

جاُرَك َغيُْر ُمَقِّصِر َفتَلوَمُه
. في محل جر بالضافة : الكاف . مبتدأ مرفوع ، وهو مضاف : جار •
. مضاف إليه مجرور : مقصر . خبر مرفوع ، وهو مضاف : غير •
. حرف مبني على الفتح : فـ  •
فعل مضارع منمصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، وفاعله: تلوم •

. مستتر فيه 
.   ضمير مبني في محل نصب مفعول به : ه    •
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َيَْس الُمْجِرُم نادماً فتعفَو َعنُْه
. فعل ماض ناقص مبني على الفتح : ليس    •
.اسم ليس مرفوع : المجرم •
. خبر ليس منصوب : نادماً    •
. حرف مبني على الفتح : فـ     •
.فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، علمته الفتحة : تعفو   •
  

اسكْت َفتسلََم 
.وفاعله مستتر فيه . فعل أمر مبني على السكون : اسكت  •
. حرف مبني على الفتح : فـ    •
. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية : تسلم  •
  
أل تُراِفُقنا َفتَْستَْمتَِع 
. حرف عرض مبني على السكون : أل        •
. فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر فيه تقديره أنت : ترافق    •
. ضمير مبني في محل نصب مفعول به : نا        •
. حرف مبني على الفتح : فـ      •
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، وفاعله مستتر فيه: تستمتع •

. تقديره أنت 
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعل المضارع

هلّ َعِملَْت الخيَر َفتُْؤَجَر   
. حرف للحض مبني على السكون : هل    •
. فعل ماض بمني على السكون ، لتصاله بضمير الفاعل : عملت •
. مفعول به منصوب : الخير  •
. حرف مبني على الفتح : فـ    •
. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية : تؤجر •
• 

لَيْتََك َحَضْرَت َفتَُسَّر
في محل نصب: حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح ، يفيد التمني ، والكاف : ليت      •

. اسمها 
. فعل وفاعل ، والجملة في محل رفع خبر ليت : حضرت •
. حرف مبني على الفتح : فـ     •
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، وهو مجهول فاعله: تسر    •

(أنت)ومستتر تقديره 
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعل المضارع

لََعلَّك عائِدٌ فأستضيَفَك
والكاف في محل( الرجاء)حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح ، يفيد الترجي : لعل       

. نصب اسمها 
. خبر لعل مرفوع : عائد      
. حرف مبني على الفتح : فـ       

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية وفاعله مستتر فيه: استضيف 
. تقديره أنا 

 . في محل نصب مفعول به : ك  

هل أنت منتبه فأخاطبَُك
. حرف استفهام مبني على السكون : هل      •
. ضمير مبني في محل رفع مبتدأ : أنت     •
. خبر مرفوع : منتبه   •
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، وفاعله مستتر: أخاطب •

. تقديره أنا 
. ضمير مبني في محل نصب مفعول به : ك     •
 
ل تأكُْل وتَتََحدَّث 
. حرف نهي ، مبني على السكون : ل       •
. فعل مضارع مجزوم بل الناهية : تأكل    •
. حرف مبني على الفتح – واو المعية – : و      •
. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية ، وفاعله مستتر فيه : تتحدث •
• 
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نماذج من العراب
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ل اقرأْ وترفَع َصوتَك
. فعل أمر مبني على السكون : اقرأ    •
. حرف مبني على الفتح : و      •
.فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية ، وفاعل مستتر فيه : ترفع •
. مفعول بنه منصوب ، وهو مضاف : صوت •
. في محل جر بالضافة : ك     •
 

أل تزوُرنا وتَُسلَّم 
. حرف مبني على السكون ، يفيد العرض : أل    •
( . أنت)فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر فيه : تزور •
. ضمير مبني في محل نصب مفعول به : نا     •
. حرف مبني على الفتح : و     •
.فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية : تسلم •
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الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعل المضارع

هل تََصدّْقَت وتُخفَي َصدََقتََك
. حرف مبني على السكون ، يفيد الحث : هل    •
وهي ضمير( التاء)فعل مضارع مبني على السكون لتصاله بضمير المخاطب : تصدق •

. مبني على الفتح في محل رفع فاعل 
. حرف مبني على الفتح : و     •
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية ، وفاعله مستتر تقديره: تخفي •

. أنت 
. مفعول به منصوب ، وهو مضاف : صدقة •
 .في محل جر بالضافة : ك •

خرج ولما يعد
( . هو)فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله مستتر فيه : خرج •
. حرف عطف مبني على الفتح : و    •
. حرف نفي ، مبني على السكون : لما  •
.فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، وفاعله مستتر فيه : يعد  •
 

إْن تفعْل خيراً تجدْ الثناءَ
. حرف شرط مبني على السكون يجزم فعلين في أسلوب الشرط : إن    •
والفاعل مستتر تقديره. فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، فعل الشرط : تفعل  •

. أنت 
. مفعول به منصوب : خيراً  •
. فعل مضارع مجزوم ، جواب الشرط ، الفاعل ، مستتر تقديره أنت : تجد   •
. مفعول به منصوب : الثناء •
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نماذج من العراب
الفعل المضارع

لْم ينزْل المطُر
. حرف نفي وجزم مبني على السكون : لم    •
. فعل مضارع مجزوم ، علمته السكون : ينزل  •
. فاعل مرفوع : المطر •

. َمْن تكرُم يَُقدّرك 
. اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به : من  •
فاعله مستتر. فعل الشرط – فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تكرم •

. تقديره أنت 
وفاعله مستتر. جواب الشرط – فعل مضارع مجزوم علمته السكون : يقدر •

. فيه تقديره هو 
. ضمير مبني على الفتح ، في محل نصب مفعول به :  ك    •
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نماذج من العراب
الفعل المضارع

.ما تقدمه من خير يَنَْفْعَك مهما تَْعَمل من صالح تُْجَز عليه خيراً 
. اسم شرط مبني ، في محل رفع مبتدأ : ما  •
. فعل مضارع مجزوم ، علمته السكون ، وفاعله مستتر تقديره أنت : تقدم    •
. ضمير مبني في محل نصب مفعول به : ه  •
( . تقدم)جار ومجرور متعلقان بـ : من صالح •
( . أنت)فعل مضارع مجزوم علمته حذف حرف العلة ، فاعله مستتر فيه : تجز  •
 . مفعول به منصوب : خيراً   •
 

أياَن تتجْه تجدْ ترحيباً
. اسم شرط مبني على الفتح ، في محل نصب ظرف مكان : أيان •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تتجه •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، وفاعله مستتر فيه أنت : تجد   •
. مفعول به منصوب : ترحيباً •
 

! أينما ، أنّى تذهْب يتبْعك ظلك 
. اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان : أين    •
. اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان : أنى    •
( .أنت)فعل مضارع مجزوم ، علمته السكون ، وفاعله مستتر فيه : تذهب  •
( . أنت)فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، فاعله مستتر فيه : يتبعك •
فاعل مرفوع ، وهو مضاف : ظلك  •
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السابق

نماذج من العراب
الفعل المضارع

حيثما تنظْر تجدْ أشجاراً 
.اسم شرط مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان : حيثما   •
. فعل مضارع مجزوم ، فاعله مستتر فيه : تنظر   •
. فعل مضارع مجزوم ، فاعله مستتر فيه : تجد    •
مفعول به منصوب : أشجاراً •

متى تسافْر أصاحبُك
. اسم شرط مبني على السكون ، في محل نصب ظرف زمان : متى     •
( . أنت)فاعله مستتر فيه . فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تسافر   •
( . أنا)فاعله مستتر تقديره . فعل مضارع مجزوم علمته السكون : أصاحب •
. ضمير مبني في محل نصب مفعول به : ك       •
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الفعل المضارع

كيفما تكونوا يوَّل عليكم
.اسم شرط مبني على الفتح ، وما زائدة ل محل لها ، في محل نصب حال : كيفما •
فعل الشرط ، فعل مضارع ناقص مجزوم علمته حذف النون ، من الفعال: تكونوا  •

. الخمسة 
 . جواب الشرط ، فعل مضارع مجزوم علمته حذف حرف العلة : يول   •
 

كيفما تعامل الناس يعاملوك
. اسم شرط مبني على الفتح ، في محل نصب حال : كيف  •
. فعل مضارع مجزوم ، فاعله مستتر فيه : تعامل •
. مفعول به منصوب : الناس •
. فعل مضارع مجزوم ، فاعله مستتر فيه : يعاملو •
. في محل نصب مفعول به : ك     •
 

. أَّي برنامج تعددْ تستفدْ منه 
. مفعول به منصوب علمته الفتحة ،  وهو مضاف : أي      •
. مضاف إليه مجرور : برنامج •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تعدد    •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تستفد  •
. شبه جملة : منه    •
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. أَّي صديق تساعدْ يذكْرك 
. مفعول به منصوب ، وهو مضاف : أي     •
. مضاف إليه مجرور : صديق  •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تساعد  •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، فاعله مستتر : يذكر   •
. في محل نصب مفعول به : ك     •
  

أي يوم تسافر أصحبَك
. ظرف زمان منصوب علمته الفتحة ، وهو مضاف : أي      •
. مضاف إليه مجرور : يوم     •
. فعل مضارع مجزوم ، فاعله مستتر فيه تقديره أنت : تسافر  •
. فعل مضارع مجزوم ، فاعله مستتر فيه تقديره أنا : أصحب •
. في محل نصب مفعول به : ك     •
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بأِّي رأٍي تستِعْن يُفدك
ر. اسم مجرور بالباء علمته الكسرة ، وهو مضاف : بأي •
. مضاف إليه مجرور : أي •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون : تستعن •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون : يفد •
 . في محل نصب مفعول به : ك •

      
إن تغامر فأنت خاسر

. حرف شرط مبني على السكون : إن •
. فعل الشرط ، فعل مضارع مجزوم ، فاعله مستتر تقديره انت : تغامر •
. حرف مبني على الفتح – الفاء الرابطة لجواب الشرط – : فـ •
. ضمير مبني في محل رفع مبتدأ : أنت •
. والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط . خبر مرفوع : خاسر •
 

من يعمل خيراً فعسى أن يكافأ  
. اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ : من    •
. فعل مضارع مجزوم علمته السكون ، وهو فعل الشرط ن وفاعل مستتر فيه : يعمل   •
. مفعول به منصوب ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر : خيراً   •
. حرف مبني على الفتح : فـ    •
. فعل ماٍض مبني على فتحة مقدرة على آخره : عسى •
. حرف مصدرية ونصب : أن    •
فعل مضارع منصوب ، وفاعله مستتر فيه ، والمصدر أن تكافأ ، فاعل عسى والجملة من الفعل: يكافأ  •

والفاعل في 
. محل جزم جواب الشرط    •
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نماذج من العراب
الفعل المضارع

إن كنَت صادقاً فأثْبِت ِصدَْقَك
. حرف شرط مبني على السكون : إن        •
وهي في: فعل ماٍض ناقص مبني على السكون ، لتصاله بالتاء : كنت      •

. محل رفع اسم كان 
. خبر كان منصوب : صادقاً    •
. حرف مبني على الفتح : فـ      •
. فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله مستتر فيه : أثبت     •
والجملة. مفعول به منصوب ، والكاف في محل جر بالضافة : صد : صدقك  •

. من الفعل والفاعل والمفعول به في محل جزم جواب الشرط 
 

متى تسافر فقد أُسافُر معك
. اسم شرط مبني ، في محل نصب ظرف زمان : متى   •
. فعل مضارع مجزوم فعل الشرط ، علمته السكون : تسافر •
. حرف مبني على الفتح : فـ    •
. حرف مبني على السكون : قد     •
والجملة من الفعل والفاعل. فعل مضارع مرفوع ، فاعله مستتر فيه : أسافر •

. في محل جزم جواب الشرط 
. جار ومجرور متعلقان بـ أسافر : معك  •
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الفعل المضارع

فإن توليتم فما سألتُكُم عليِه من أجٍر ”" 
. وهو مبني على السكون في محل رفع فاعل ( ثم)فعل ماٍض مبني على السكون لتصاله بالضمير : توليتم   •
. حرف مبني على الفتح : فـ      •
. حرف نفي مبني على السكون : ما       •
. فعل ماض مبني على السكون ، لتصاله بتاء المتكلم ، وهي في محل رفع فاعل : سألت    •
. ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول : كم       •
. جار ومجرور متعلقان ، بـ أسأل : عليه    •
من حرف جر زائد ، : من أجر •
 . مجرور بحركة حرف الجر الزائد لفظاً ، منصوب محلً ، مفعول به : أجر •
 

ن تجيءَ فربما أُجيءُ  
. فعل مضارع مجزوم علمته حذف حرف العلة : أن تجيء •
. حرف مبني على الفتح ، وما زائدة : ربما      •
والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط. وفاعل مستتر فيه : فعل مضارع مرفوع علمته الضمة : أجيء    •

 .

"فكأنم قتَل الناَس جميعاً . أنه من قتل نْفساً بغيِر نفْس " 
. اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ : من      •
. فعل ماٍض ، مبني على الفتح ، في محل جزم فعل الشرط ، وفاعله مستتر فيه : قتل     •
. مفعول به منصوب : نفساً   •
. جار ومجرور متعلقان بـ قتل : بغير   •
. مضاف إليه مجرور : نفس   •
. الرابطة لجواب الشرط ، حرف مبني : فـ    •
. حرف زائد كاف ل محل له : ما . حرف مشبه بالفعل مكفوف : كأن   •
. فعل ماض ، فاعله مستتر فيه : قتل    •
. مفعول به منصوب : الناس •
. وجملة الفعل والفاعل والمفعول به في محل جزم جواب الشرط . توكيد منصوب : جميعاً •
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الفعل المضارع

( .فسأساِرُع إليه ) أَّي بَلٍد تقصدْ ، فسوف  
. مفعول به منصوب ، وهو مضاف : أي       •
. مضاف إليه مجرور : بلد       •
. فعل الشرط مجزوم علمته السكون : تقصد    •
. حرف مبني على الفتح : سوف   •
. حرف مبني على الفتح : سـ    •
والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب. فعل مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر فيه : أسارع •

. الشرط
• 

متى تتصل بي فلَْن أتأَخَر 
. اسم شرط ، مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان : متى   •
. فعل مضارع مجزوم فعل الشرط ، علمته السكون ، وفاعله مستتر فيه : تتصل •
. جار ومجرور متعلقان بـ تتصل : بي    •
. حرف رابط لجواب الشرط ، مبني على الفتح : فـ    •
. حرف نصب مبني على السكون : لن    •
فعل مضارع منصوب ، علمته الفتحة ، وفاعله مستتر فيه والجملة من الفعل والفاعل في محل: أتأخر •

. جزم جواب الشرط 
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نَْصُب المضاِرِع بِأْن الُمْضَمَرِة   

أطَْمُح أْن أَُحِقَق آمالي
. فعل مضارع مرفوع ، علمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه : أطمح •
. حرف نصب مبني على السكون : أن    •
. فعل مضارع منصوب علمته الفتحة ، وفاعله مستتر فيه : أحقق •
 . مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على اللم ، وهو مضاف : آمال  •
 
قابَلْتُه لوِضَح له خطأهُ 
. فعل وفاعل ومفعول به : قابلته  •
. حرف جر مبني على الكسر ، يفيد التعليل : لـ     •
. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لم التعليل : أوضح  •
 
"وأنزلنا إليك الِذكَْر لتُبيَِّن للناِس" 
وهو مبني في محل رفع( نا)فعل ماض مبني على السكون ، لتصاله بالضمير : انزل    •

. فاعل 
. شبه جملة متعلقة بالفعل السابق : إليك    •
. مفعول به منصوب ، علمته الفتحة : الذكر   •
.حرف جر مبني : لـ     •
وفاعله. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد اللم ، علمته الفتحة : تبين   •

. تقديره أنت 
. شبه جملة متعلقة بـ تبين : للناس •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
نَْصُب المضاِرِع بِأْن الُمْضَمَرِة   

 
"فالتََقطَُه آُل ِفْرعوِن ليكوَن لهم َعدواً َوَحزناً"
ضمير مبني على الضم في محل: ه . فعل ماض مبني على الفتح : التقط : التقطه   •

. نصب مفعول به 
. فاعل مرفوع : آل      •
. مضاف إليه مجرور علمته الفتحة ، ممنوع من الصرف : فرعون •
. حرف جر مبني على الكسر : لـ     •
اسمها ضمير مستتر تقديره هو. فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة جوازاً : يكون  •

 .
.خبر يكون منصوب : عدواً  •
 
يأبى التاجُر الميُن الِغّش ويَْربََح 
. فعل مضارع مرفوع ، علمته ضمة مقدرة على آخره : يأبى     •
.فاعل مرفوع : التاجر   •
. صفة مرفوعة : المين  •
. مفعول به منصوب : الغش   •
. حرف عطف مبني على الفتح : و       •
.فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً : يربح   •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
نَْصُب المضاِرِع بِأْن الُمْضَمَرِة   

لِبُْس َعباءٍة وتََقَّر عيني     أََحُّب إلَّي من لِبِْس الّشفوِف 
.مبتدأ مرفوع – وهو مضاف : لبس        •
مضاف إليه مجرور : عباءة       •
.حرف عطف : و    •
.فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً ، علمته الفتحة : تقر    •
.فاعل مرفوع ، بضمة مقدرة على آخره ، وهو مضاف : عين        •
. ضمير مبني على السكون ، في محل جر بالضافة : ي         •
 . خبر المبتدأ مرفوع : أحب      •
. شبه جملة متعلقة بـ أحب : إلى        •
. شبه جملة متعلقة بـ أحب : من لبس  •
.  مضاف إليه مجرور : الشفوف  •

شقاؤك َفتَْستَريَح ، خيٌر من كََسلَِك َفتَتْعَب
. مبتدأ مرفوع ، بضمة ، وهو مضاف : شقاؤ     •
. في محل جر بالضافة : ك        •
. حرف مبني على الفتح : ف       •
( . الفاء)فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد : تستريح  •
. خبر مرفوع : خير      •
. وهما مضافان ( خير)شبه جملة متعلقة بـ : من كسل •
. في محل جر بالضافة : ك        •
. حرف مبني على الفتح : ف       •
. فعل مضارع منصوب ، بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء : تتعب     •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
نَْصُب المضاِرِع بِأْن الُمْضَمَرِة   

ل يقبَْل الكريُم الُجبَْن ثم يْسلََم
. حرف نفي مبني على السكون : ل     •
. الضمة / فعل مضارع مرفوع : يقبل   •
. الضمة / فاعل مرفوع : الكريم •
.الفتحة / مفعول به منصوب : الجبن •
. حرف مبني على الفتح : ثم     •
( .  ثم)الفتحة بأن مضمرة جوازاً بعد / فعل مضارع منصوب : يسلم  •
• 

نزوحك أو َسْجنَك: يرضى َعدُّّوَك نزوحَك أو تُْسَجَن 
. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على اللف : يرضى •
في محل جر بالضافة: ك . وهو مضاف , فاعل مرفوع علمته الضمة : عدو   •

 .
.وهو مضاف . مفعول به منصوب علمته الفتحة : نزوح  •
. حرف مبني على السكون : أو     •
فعل مضارع منصوب علمته الفتحة ، وهو منصوب بأن مضمرة جوازاً: تسجن •

والمصدر المؤول في الجملة والجمل السابقة – سجنك – معطوف( أو)بعد 
( .نزوح)على المصدر السابق 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعال الخمسة

. هما يعملن في الصحافِة 
. ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : هما •
فعل مضارع مرفوع ، علمته ثبوت النون لنه من الفعال الخمسة ، وألف الثنين ضمير مبني: يعملن •

. في محل رفع فاعل 
 ( .يعملن)شبه جملة جار ومجرور ، متعلقان بـ : في الصحافة •

. أنتما تستعدان للسباق 
.ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: أنتما •

فعل مضارع مرفوع ، علمته ثبوت النون لنه من الفعال الخمسة ، واللف ضمير مبني في: تستعدان 
. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع مبتدأ. محل رفع فاعل 

. هم يُحددون أهداَفَهم 
. ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : هم •
. ضمير مبني في محل رفع فاعل : فعل مضارع مرفوع علمته ثبوت النون ، والواو : يحددون •
مفعول به منصوب ، علمته الفتحة ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع: أهداف •

 .خبر المبتدأ 

. أنتم تعرفون واجبَكم 
. ضمير مبني في محل رفع مبتدأ : أنتم •
فعل مضارع مرفوع علمته ثبوت النون ، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع: تعرفون •

. فاعل 
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع: واجب •

خبر المبتدأ  

. أنِت تحبين النظاَم 
. ضمير مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ : أنت •
. فعل مضارع مرفوع علمته ثبوت النون ، والياء في محل رفع فاعل : تحبين •
مفعول به منصوب علمته الفتحة ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع: النظام •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعال الخمسة

. هما لن يتوقفا عن الكلم 
. حرف نصب مبني على السكون : لن •
. فعل مضارع منصوب ، علمته حذف النون لنه من الفعال الخمسة : يتوقفا •

. أنتما لن تخدعا الزبائن 
. فعل مضارع منصوب علمته حذف النون ، لنه من الفعال الخمسة : تخدعا •
 
. هم كي يربحوا المسابقة ، عليهم أن يستعدوا •
. حرف نصب مبني على السكون : كي •
ضمير متصل في: فعل مضارع منصوب علمته حذف النون ، لنه من الفعال الخمسة ، والواو : يربحوا •

. محل رفع فاعل 
. حرف نصب مبني على السكون : أن •
. فعل مضارع منصوب علمته حذف النون لنه من الفعال الخمسة : يستعدوا •

 
! أنتم كي تنالوا رضى المستمعين ، فل بدَّ أن تختاروا برامج تُناسب ذوقهم  
. حرف نصب مبني على السكون : كي •
في محل رفع: والواو , فعل مضارع منصوب بحذف النون من آخره ، لنه من الفعال الخمسة : تنالوا •

. فاعل 
في محل رفع: فعل مضارع منصوب علمته حذف النون لنه من الفعال الخمسة ، والواو : تختاروا •

. فاعل 
 

. أنِت لن تسافري يوَم الحد 
في محل رفع: فعل مضارع منصوب علمته حذف النون ، لنه من الفعال الخمسة ، والياء : تسافري •

 فاعل
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج من العراب
الفعال الخمسة

. هما لم يوفرا جهداً في إنقاذ الفريق 
. حرف جزم مبني على السكون : لم •
فعل مضارع مجزوم ، علمته حذف النون لنه من الفعال الخمسة: يوفرا  •

.  واللف ضمير مبني في محل رفع فاعل 
 

. أنتما لما تُعدا التقريَر المطلوَب 
. حرف جزم مبني على السكون – يفيد النفي حتى الزمن الحاضر : لما •
. فعل مضارع مجزوم ، علمته حذف النون ، لنه من الفعال الخمسة : تُعدَّا •
• 

. هم لم يراعوا الدقة في الوقت 
. فعل مضارع مجزوم علمته حذف النون ، لنه من الفعال الخمسة : يراعوا •
• 

!أنتم لتتقوا الله في أموال المودعين 
. حرف أمر مبني على الكسر ، ل محل له – لم المر : لـ •
فعل مضارع مجزوم بلم المر ، علمته حذف النون لنه من الفعال: تتقوا •

. ضمير مبني في محل رفع فاعل : الخمسة ، والواو 
 .لفظ الجللة ، مفعول به منصوب ، علمته الفتحة : الله •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 ِقيَادَهُ النَّْفُس َعاَش الدَّْهَر َمذُْموَما  َعلَيَْك نَْفَسَك َهِذّبَْها َفَمْن َملَكَْت

. اسم فعل أمر : عليك •
.ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه : الكاف . مفعول به منصوب  :نفَسَك •
ضمير: ها فعل أمر مبنى على السكون ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة أنت ،  :هذيهَا •

.مبنى على السكون في محل نصب مفعول به 
اسم شرط يجزم فعلين الول فعل شرط: من حرف دال على التعليل ،  :الفاء : فمن •

. والثاني جوابه وجزاؤه ، وهو مبنى على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ 
.حرف تأنيث  :التاء فعل ما ضم مبنى على الفتح في محل جزم فعل الشرط ،  :ملكَْت •

. ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه  :الهاء مفعول به منصوب ، و: قيادَهُ •
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :النفُس •
فعل ماض مبنى على الفتح في محل جزم جواب الشرط ، والفاعل ضمير مستتر : عاَش•

. تقديرة هو يعود على من
.منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره متعلق بمذموما( ظروف زمان ) مفعول فيه  :الدهَر •
حال من فاعل عاش منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  وجملة الشرط: مذموماً •

.والجواب الشرط في محل رفع خبر مبتدأ من 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

  َولَ تَذَُّمتَُّه ِمْن َغيِْر تَْجِريِبل تَْمدََحَّن امرأً حتى تَُجِّربُه

.الناهية ، حرف مبنى على السكون ل محل له من العراب  :ل •
فعل مضارع مبنى على الفتح لتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل :تمدَحّن •

نون التوكيد الثقيلة حرف مبنى على الفتح ل محل له :النون جزم بل الناهية ، 
. من العراب ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة أنت 

حرف بمعنى إلى: حتى . مفعول به منصوب بالفتحه الظاهرة على آخره : أمراً •
(.ينصب الفعل المضارع  بأن مضمرة بعده ) أن 

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلمة وعلمة نصبه الفتحه :تجربَُه •
ضمير مبنى :الهاء . الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة أنت 

. على الضم في محل نصب مفعول به 
(.حرف يجزم الفعل المضارع ) ناهية  :ل حرف عطف ، : ول •
فعل مضارع مبنى على الفتح في محل جزم ، والنون نون التوكيد: تذمنه •

ضمير مبنى على الضم : الهاءالثقيلة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ، 
. في محل نصب مفعول به 

.جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل تذَّمَّن تقديره موجوداً : من غير •
.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره  :تجريب •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 َوبِئَْس اْمَرأً َمْن ل يُِعيُْن َعلى الدَّْهِر َفنِْعَم َصِديُق الَمرِء َمنء كَاَن َعْونَُه

فعل ماض جامد يدل على المدح مبنى على :نعم . بحسب ما قبلها  :الفاء •
. الفتح 

. فاعل مرفوع بالضمه الظاهرة على آخره  :صديقُ •
اسم موصول بمعنى الذي مبنى على السكون في محل رفع على أنه خبر :من •

فعل ماض ناقص مبنى على الفتح ،: كان . لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو 
.واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من 

ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف :الهاء خبر كان منصوب ، و :عونَُه •
. إليه والجملة صلة من 

فعل ماض جامد يدل على الذم مبنى على :بئس حرف عطف ، : الواو : وبئس •
. الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو 

. تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة  :امرأ •
اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ :من •

( .أو مبتدأ والجملة قبله في محل رفع خبر مقدم ) محذوف تقديرة هو 
فعل مضارع مرفوع  لتجرده عن الناصب والجازم :يعين نافية ،  :ل : ل يعين •

وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو
.يعود على من والجملة ل محل لها من العراب لنها صلة السم الموصول 

 .جار ومجرور متعلقان بالفعل يعين  :على الدهر •
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الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 َوَما أْحَسَن الُمْصطَاَف َوالُمتََربََّعا بِنَْفِسي هِذي الَْرَض َما أطْيََب الُّربَى

اسم مجرور بالباء وعلمة جره الكسرة المقدرة على ما: نفسي حرف جر ، : الباء : بنفسي •
ضمير مبنى على الفتح :الياء قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ، و

.والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أفدي . في محل جر مضاف إليه 
اسم إشارة مبنى على السكون في محل نصب على أنه :ذي حرف تنبيه ،  :الهاء : هذي •

. مفعول به للفعل المحذوف 
. بدل من اسم الشارة منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره :الرَض •
 :أطيب . نكرة تامة بمعنى شيء مبتدأ مبني على السكون في محل رفع  :ما  : ما أطيَب •

. فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره يعود على ما 
مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على اللف للتعذر ، والجملة من الفعل :الربَى •

. والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ 
اسم نكرة تامة بمعى شيء مبني على السكون في محل رفع :ما حرف عطف ، : وما •

. مبتدأ 
. فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما : أحسَن •
مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ، والجملة من الفعل والفاعل في محل :المصطاَف •

. رفع خبر ما  
اسم معطوف على المصطاف منصوب بالفتحة :المتربعَ حرف عطف ،  : الواو:والمتربع •

وجملة ما أحسن المصطاف والمتربعا معطوفة على جملة ما. للطلق  :اللف . الظاهرة 
.أحسن الربى 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 َويُنْكُِر الَفُم طَْعَم الماِء ِمْن َسَقمِ َقدْ تُنْكُِر الَعيُْن َضْوءَ الَّشْمِس ِمْن َرَمٍد
. حرف تقليل : قد •
. فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : تنكُر •
. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : العيَن •
.  مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف  :ضوءَ •
.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره  :الشمس •
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من :من رمدِ •

. العين 
فعل مضارع مرفوع بالضمة : ينكُر حرف عطف ، :الواو : وينكُر •

. الظاهرة على آخره 
. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :الفُم •
مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ، ومضاف إليه مجرور: طعَم الماء •

. بالكسرة الظاهرة 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفم ، والجملة من: من سقم •

 .الفعل والفاعل معطوفة على الجملة الولى 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 َوَزَماٌن يَُمُّر إِثَْر َزَماِنأَْشبَاٌب يَِضيُع في َغيِْر نَْفٍع 
 أَْو َحيَاةٌ َمْحُمودَةٌ بِالتَّوانِي َما َرَجاءٌ ُمَحَّقُق بِالتََّمنِّي 

. مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة  :شباُب حرف استفهام ،  :الهمزة : أشباب •
فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على شباب ، والجملة :يضيعُ •

. من الفعل والفاعل في محل رفع خبر 
. جار ومجرور متعلقان بالفعل يضيع ، وغير مضاف  :في غير •
. مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره  :نفع  •
. اسم معطوف على شباب مرفوع بالضمة الظاهرة  :زماُن حرف عطف ،  :الواو : وزمان •
فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زمان ، :يمُر •

. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ زمان 
.ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة ، وهو مضاف  :إثَر •
. مضاف إليه مجرور والظرف وما أضيف إليه متعلقان بالفعل يمر  :زمان •
.مبتدأ مروفع بالضمة الظاهرة على آخره : رجاُء حرف نفي ،  :ما : ما رجاء •
.خبر مرفوع بالضمة الظاهرة : محققٌ •
حرف جر واسم مجرور بالباء وعلمة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من :بالتمني •

. ظهورها الثقل ، والجار والمجرور متعلقان بالخبر محقق 
. اسم معطوف على رجاء مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة  :حياةُ حرف عطف ،  :أو : أو حياة •
. خبر مرفوع بالضمة الظاهرة  :محمودةٌ •
اسم مجرور بالباء وعلمة جره الكسرة المقدرة على :التواني حرف جر ،  :الباء : بالتواني •

 .الياء منع من ظهورها الثقل والجار والمجرور معلقان بالخبر محمودة 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب
 لِكُِّل ذي َحاِجٍة يَُرِّجيَْهافي ُعنِِقي لُْسِديََّن يَدَاًم

َنَْحُت نَْفِسي أَْقَصى أَمانِيَها إِذَا َوَضْعُت الِْحَساَن َمْوِضَعُه

وياءاسم مجرور بفي وعلمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء ،  :عنقي حرف جر ، : في : في عنقي •
ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والجار والمجرور في محل رفع خبر لمبتدأ :المتكلم 

.محذوف تقديره دين 
فعل مضارع مبني على الفتح لتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، : أسديَن لم القسم ،: اللم : لسديَّن •

والجملة جواب القسم ل محل لها من. نون التوكيد الثقيلة  :النون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ، 
. العراب 

. مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : يداً •
.مضاف : كل جار ومجرور متعلقان بالفعل أسدى ، و: لكل •
. مضاف إليه مجرور بالياء لنه من السماء الخمسة ، وهو مضاف  :ذي •
. مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره : حاجةٍ •
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ، والفاعل ضمير :يرِجي : يرِجيها •

ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، وجملة:  ها مستتر تقديره هو يعود على كل ،
. يرجيها في محل جر على أنها صفة لحاجة 

ظرف للزمان المستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه أداة شرط غير جازمة مبني على السكون: إذا •
. في محل نصب 

ضمير متصل مبني على الضم: التاء فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك ،  :وضعُْت •
. والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها . في محل رفع فاعل 

. مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة  :الحساَن •
ضمير مبني على الضم في محل :الهاء و. منصوب بالفتحة الظاهرة ( ظرف مكان ) مفعول فيه  :موِضعَُه •

. جر مضاف إليه والظرف وما أضيف إليه متعلق بالفعل وضع 
. ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل  :التاء فعل ماض مبني على السكون ،  :منحُت •
مفعول به أول منصوب وعلمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها إشغال :نَفِْسي •

. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه  :الياء المحل بحركة المناسبة ، و
. مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة المقدرة على اللف للتعذر وهو مضاف : أقَصى •
:ها مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وهو مضاف ،  :أماني : أمانيها •

والجملة من الفعل والفاعل ل محل لها من. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه 
.العراب جواب الشرط 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 ُصُروُف لَيَاٍل َماَفتِئَْن َجَواِرياأََرى النَّاَس أَْشبَاَهاً َوإِْن َغيََّرتُْهُم 
 وأَكْثَُر ما تَلََقى الَغنَِّي ُمَرائيا َفأَكْثُر ما تَلََقى الَفِقيَر ُمداِهنَاً 

فعل مضارع ينصب مفعولين مرفوع بالضمة المقدرة على اللف للتعذر والفاعل ضمير مستتر :أرى •
.تقديره أنا

. مفعول به أول منصوب بالفتحة  :الناَس •
.مفعول به ثان منصوب بالفتحة : أشباهاً •
حرف شرط يجزم فعلين الول فعل الشرط :إن عاطفة على محذوف سنذكر تقديره ،  :الواو : وإن •

. والثاني جوابه وجزاؤه 
ضمير :الهاء حرف تأنيث ، و: التاء فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ، و: غيرتهم •

. حرف لجماعة الذكور : الميم مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، و
. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف : صروف •
. مضاف إليه مجرور بالكسرة مقدرة على الياء المحذوفة  :ليال •
فعل ماض ناقص يدل على الستمرار من أخوات كان يدخل على المبتدأ :فتئ حرف نفي ، : ما : ما فتئن •

. ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسم ما فتيء  :النون و. والخبر فيرفع الول وينصب الثاني 
خبر ما فتيء منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وجملة ما فتئن جواريا في محل جر على أنها :جواريا •

وجواب الشرط محذوف وجوباً لنه سبقه ما يدل عليه ، وجملتا الشرط والجواب معطوفتان. صفة ليال 
. أرى الناس أشباهاً لو لم تغيرهم صروف ليال وإن غيرتهم : على محذوف تقديره 

. مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف  :أكثُر  .حرف عطف : الفاء : فأكثُر •
. حرف مصدري موصول مبني على السكون ل محل له من العراب  :ما •
.فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على اللف للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت  :تلقى •
مفعول به منصوب ، وجملة تلقي الفقير ل محل لها من العراب صلة الحرف المصدري :الفقير •

وخبر المبتدأ محذوف وجوباً. وصلته في محل جر مضاف إليه ( ما ) الموصول والمصدر المؤول من 
فعل ماض تام مبني: ظرف مبني على السكون في محل رفع خبر وكان : فإذا )تقديره إذا كان مداهناً 

( .على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفقير
 .حال من فاعل كان التامة منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :مداهناً •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 إِذَا لَْم يَكُْن في ِفْعلِِه والَخلَئِِق َوَما الُحْسُن في َوْجِه الَفتَى َشَرَفاً لَُه•

حرف نفي يعمل عمل  ليس برفع المبتدأ فيسمى اسمه:  ما بحسب ما قبلها ، :الواو : وما •
وينصب الخبر فيسمى خبره مبني على السكون مبنى على السكون ل محل له من

. العراب 
 .اسمه مرفوع بالضمة الظاهرة : الحسُن •
. جار وجرور متعلقان بمحذوف حال من اسم ما تقديره كائناً  ، ووجه مضاف  :في وجهِ •
. مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على اللف للتعذر  :الفتى •
. خبر منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : شرفاً •
ضمير مبني على الضم في محل جر على أنه مجرور باللم ،:  الهاء حرف جر ، :اللم  :لُه •

. والجار والمجرور متعلقان بالخبر شرفاً 
. ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل نصب أداة شرط غير جازمة : إذا •
. حرف نفي وجزم وقلب : لم •
فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلمة جزمه سكون آخره وهو يدخل على المبتدأ :يكْن •

والخبر يرفع الول فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى خبره ، واسمه ضمير مستتر
. تقديره هو يعود على الحسن 

اسم مجرور بفي وعلمة جره كسر آخره وهو مضاف ، :فعِل حرف جر ،  :في : في فعلِهِ •
والجار والمجرور متعلقان. ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه  :الهاء و

. بخبر يكن تقديره كائناً أو مستقراً 
اسم معطوف على فعله مجرور وعلمة جره :الخلئق  حرف عطف ، : الواو : والخلئق  •

كسر آخره ، وجملة لم يكن في فعله والخلئق في محل جر بأضافة إذا اليها وجواب
الشرط محذوف وجوباً لنه سبقه ما يدل عليه والتقدير إذا لم يكن الحسن في فعل

.الفتى والخلئق فما الحسن في وجهه شرفاً له 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

حرف نفى يعمل عمل ليس يدخل على المبتدأ والخبر: ما حسب ما قبلها ، : الواو : وما •
يرفع الول فيسمى اسمه وينصب الثاني ويسمى خبر وهو مبني على السكون ل محل

. له من العراب 
. اسم ما مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف :كُّل •
. مضاف إليه مجرور بالياء بدل من الكسره لنه من الفعال الخمسة ، وهو مضاف :ذي •
. مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره  :لِّب •
خبر ما منصوب بفتحة مقدرةعلى آخره منع من :مؤتى حرف جر زائد ،  :الباء : بمؤتيك •

ضمير مبني على الفتح في :الكاف . ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد 
( .وهو مفعول أول لمؤتى ) محل جر مضاف إليه 

مفعول به ثاني لسم الفاعل الذي عمل فعله منصوب بالفتحة الظاهرة على :نصحه •
آخره وهو مضاف ، 

. ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه  : الهاءو•
.حرف نفي يعمل عمل ليس : ما حرف عطف ،  : الواو: وما •
مضاف :مؤت اسم ما مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، و :كل : كل مؤت •

. إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل 
ضمير مبني على :الهاء و( لنه نون فعمل عمل فعله ) مفعول به لسم الفاعل  :نصحه •

 .الضم في محل جر مضاف اليه 
خبر ما منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع من: لبيِب حرف جر زائد ، : الباء : بلبيِب •

وجملة وما كل مؤت نصحه بلبيب. ظهورها اشتغال المحل بحركة حر الجر الزائد 
 .معطوفة على جملة ما كل ذي لب بمؤتيك نصحه
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 َسَقاهُ النَّدَى َفاْهتََّز َوُهَو َرطِيُْب كَأَْن لَْم يَكُْن كالُغْصِن في َميِْمِة الُّضَحى•
مخففة من الثقيلة وهي حرف مبني على السكون ، واسمها ضمير: كأن •

. الشأن المحذوف تقديره كأنه يعود على المرئي 
. حرف نفي و جزم وقلب : لم •
فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلمة جزمه سكون آخره ، و اسمه :يكْن •

( .وهو المرئي ) ضمير مستتر تقديره هو يعود على المتحدث عنه 
اسم مجرور بالكاف وعلمة جرة :الغصن  . حرف جر وتشبيه  :الكاف : كالغصن  •

.كسر آخره ، والجار والمجرور متعلقان بخبر كان المحذوف تقديره موجود 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من اسم كان تقديرة كائناً ، :في ميمه 

.وميمه مضاف 
.مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على اللف للتعذر  :الضحى •
الهاءفعل ماض مبني على الفتحه المقدرة على اللف للتعذر ، و :سقى : سقاهُ •

. ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به  :
فاعل بالضمة المقدره على اللف للتعذر ، والجملة في محل نصب :الندى •

. حال ثانية من اسم كان 
فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير: اهتَز حرف عطف ،  :الفاء : فاهتز •

مستتر تقديرة هو يعود على الغصن وجملة اهتز من الفعل والفاعل في محل
.نصب معطوفه على جملة سقاه الندى 

. ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ  :هو للحال ،  :الواو : هو •
خبر مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، وجملة وهو: رطيُب •

.رطيب من المبتدأ والخبر في محل نصب على أنها حال من فاعل اهتز 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

 إِذَا لَْم تَِزْن ُحْسَن الُجُسومِ ُعُقوُل َولَ َخيَْر قِي ُحْسِن الُجُسومِ َونُبْلَِها•
. نافية للجنس  :ل بحسب ما قبلها ،  :الواو : ول •
.اسمها مبني على الفتح في محل نصب  :خيَر •
أو متعلقان بخبر ل المرفوع)جار ومجرور في محل رفع خبرها  :في حسن  •

. وحسن مضاف ( تقديره موجود
. مضاف إليه مجرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  :الجسومِ •
اسم معطوف على حسن مجرور بالكسرة :نبل  حرف عطف ،  :الواو : ونبلِها •

. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه  :ها الظاهرة ، 
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه أداة شرط :إذا •

. غير جازمة 
فعل مضارع مجزوم بلم وعلمة : تزِن حرف نفي وجزم وقلب ، :لم : لم تزِن •

. جزمه سكون آخره 
. مضاف إليه مجرور  :الجسوم  مفعول به منصوب ،  :حسَن : حسَن الجسوم  •
والجملة من الفعل. فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : عقوُل •

وهي جملة الشرط ،( مضاف إليه ) والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها 
وجواب الشرط محذوف وجوباً لنه سبقه ما يدل عليه تقديره إذا لم تزن

 .حسن الجسوم عقول فل خير في حسنها ونبلها 
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فعل ماض مبني على الفتح المقدر على اللف للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود :قسا •
.على الممدوح 

.مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :السد حرف جر يدل على التفريع ،  :الفاء : فالسد •
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على :تفزع •

.السد ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للسد 
.حرف جر  :من : من قواه •
 ضمير مبني على الضموالهاءاسم مجرور بمن وعلمة جره الكسرة المقدرة على اللف للتعذر ،  :قوى •

.في محل جر مضاف إليه ، والجار والمجرور متعلقان برق 
.حرف عطف  :الواو : ورق •
فعل ماض مبني على الفتح معطوف على قسا ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على: رق •

.الممدوح 
.حرف للتفريع  :الفاء  :فنحن •
.ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ  :نحن •
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والجملة من :نفزع •

.الفعل والفاعل في محل رفع خبر نحن 
. حرف مصدري موصول ناصب  :أن : أن يذوبا •
فعل مضارع منصوب وعلمة نصبه فتح آخره ، واللف للطلق ، والفاعل ضمير مستتر تقديره :يذوب •

والجملة من الفعل والفاعل صلة الحرف المصدري أن ل محل لها من. هو يعود على الممدوح 
العراب ، والحرف المصدري الموصول وصلته مؤولن بالمصدر في محل نصب على نزع الخافض

.والتقدير نفزع ذوبه ( تقديره من : حرف الجر ) 
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.خبر لمبتدأ محذوف جوازاً تقديره هو أشد مرفوع بالضمة الظاهرة  :أشد •
.جار ومجرور متعلقان بأشد  :من الرياح •
.نعت حقيقي للرياح مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره  :الهوج •
.تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :بطشا •
.حرف عطف :  الواو :وأسرع •
.اسم معطوف على أشد مرفوع بالضمة الظاهرة  :أسرع •
.حرف جر  :في  :في الندى •
سم مجرور وعلمة جره الكسرة المقدرة على اللف للتعذر ، والجار والمجرورا :الندى •

.متعلقان بحال من هبوبا
.حرف جر  :من : منها •
.ضمير مبني على السكون في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بأسرع  :ها •
 .تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :هبوبا •
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ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب :إذا •
( .مفسراً ) أداة شرط غير جازمة ل يليها إل الفعل ظاهراً أو مقدراً 

ضمير مبني على الفتح في محل رفع على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور  تقديره :أنت •
.أكرمت ، وجملة الشرط من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذ إليها 

.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  :أكرْمَت •
وجملة أكرمت الثانية من الفعل والفاعل ل محل. ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل  :التاء •

.لها من العراب لنها مفسرة 
.مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :الكريَم •
.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  : ملْك: ملكْتَه •
.ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل  :التاء •
ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، والجملة ملكته ل محل لها من العراب لنها :الهاء •

.جواب شرط غير جازم 
.حرف عطف  :الواو : وإن •
.حرف شرط يجزم فعلين الول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه  :إن •
فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره أكرمت ، وهذا الفعل المقدر مبني على السكون :أنَت •

.لتصاله بضمير رفع متحرك في محل جزم على أنه فعل شرط 
.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  :أكرمُت •
ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل ، وجملة أكرمت الثانية لمحل لها من العراب لنها :التاء •

.مفسرة 
.مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :اللئيَم •
فعل ماض مبني على الفتح ، في محل جزم على أنه جواب شرط ، والفاعل ضمير مستتر :تمرداً •

.تقديره هو يعود على اللئيم ، واللف للطلق 
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ضمير مبني على الفتح في محل رفع على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور  تقديره :أنت •
.أكرمت ، وجملة الشرط من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذ إليها 

.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  :أكرْمَت •
وجملة أكرمت الثانية من الفعل والفاعل ل محل. ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل  :التاء •

.لها من العراب لنها مفسرة 
.مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :الكريَم •
.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  : ملْك: ملكْتَه •
.ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل  :التاء •
ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، والجملة ملكته ل محل لها من العراب لنها :الهاء •

.جواب شرط غير جازم 
.حرف عطف  :الواو : وإن •
.حرف شرط يجزم فعلين الول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه  :إن •
فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره أكرمت ، وهذا الفعل المقدر مبني على السكون :أنَت •

.لتصاله بضمير رفع متحرك في محل جزم على أنه فعل شرط 
.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  :أكرمُت •
ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل ، وجملة أكرمت الثانية لمحل لها من العراب لنها :التاء •

.مفسرة 
.مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :اللئيَم •
فعل ماض مبني على الفتح ، في محل جزم على أنه جواب شرط ، والفاعل ضمير مستتر :تمرداً •

.تقديره هو يعود على اللئيم ، واللف للطلق 
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.حسب ما قبلها  :الواو : ومن •
اسم شرط يجزم فعلين الول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل :من •

.رفع مبتدأ 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على :عاَش •

.من
.حرف جر  :في  :في الدنيا •
.اسم مجرور بالكسرة المقدرة على اللف للتعذر والجار والمجرور متعلقتان بعاش : الدنيا •
.حرف رابط لجواب الشرط  :الفاء : فل بد •
.نافية للجنس  :ل •
.اسمها مبني على الفتح في محل نصب  :بدَّ •
.حرف مصدري موصول  :أن : أن يرى •
فعل مضارع منصوب بأن وعلمة نصبه الفتحة المقدرة على اللف للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر :يرى •

تقديره هو يعود على من ، والجملة من الفعل والفاعل ل محل من العراب صلة الحرف الموصول ،
.والمصدر المؤول من أن وصلتها في محل رفع خبر ول التقدير لبد رؤيته 

.جار ومجرور متعلقان بالمفعول الثاني المقدم للفعل يرى والتقدير موجوداً  : من العيش•
.اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول  :ما •
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود :يصفو •

.على ما ، والجملة صلة السم الموصول ل محل لها من العراب 
.حرف عطف  :الواو : وما •
.اسم موصول معطوف على ما الولى مبني على السكون في محل نصب  :ما •
فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما ، والجملة ل محل لها من :يتكدُر •

العراب صلة السم الموصول ، وال النافية للجنس واسمها وخبرها في محل لها من وجملتا الشرط
.والجواب في محل رفع خبر للمبتدأ من 

 785فهرس نماذج من العراب



القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حسب ما قبلها  :الفاء : فإن •
.شرطية جازمة  :إن •
فعل مضارع مجزوم بأن وعلمة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليه وهو فعل :تولنِي •

.الشرط ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 
.للوقاية  :النون •
.ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول  :الياء •
.جار ومجرو متعلقتان بحال من الجميل تقديره كائناً منك  :منَك الجميَل •
.مفعول به ثان  :الجميل •
.رابطة للجواب  :الفاء : فاهلُُه •
وجملة فأنت أهله من المبتدأ والخبر في. ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه  :الهاء •

.محل جزم جواب الشرط 
.حرف عطف  :الواو : وإل •
وجملة الشرط محذوفة جوازاً لنها بعد أن الشرطية المدغمة. مركبة من أن الشرطية ول النافية  :إل •

.بل النافية تقديره وأن ل تولني الجميل 
.رابطة للجواب  :الفاء : فإني •
من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر ، تنصب الول فيسمى اسمها وترفع الثاني :إن •

.فيسمى خبرها 
.ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها  :الياء •
.خبر إن مرفوع  :عاذٌر  وشكوُر •
.حرف عطف  :والواو •
والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها في محل جزم جواب. اسم معطوف على عاذر مرفوع  :شكوُر •

والجملة المكونة من الشرط المحذوف وجوابه معطوفة على الجملة السابقة المكونة من. الشرط
.الشرط والجواب 
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أداة( الشرط ) لوجود ( الجواب ) حرف يفيد امتناع  :لول •
.شرط غير جازمة 

مبتدأ مرفوع ، وخبرها محدوف وجوباً تقديره :العقوُل •
.موجودة ، والجملة من المبتدأ والخبر جملة الشرط

.واقعة في جواب لول  :اللم : لكان •
.فعل ماض ناقص  :كان •
اسم كان مرفوع بالضمة المقدرة على اللف: ٍ أدنى ضيغم•

.للتعذر 
.مضاف إليه مجرور بالكسرة : ٍ ضيغم•
.خبر كان منصوب بالفتحة المقدرة على اللف للتعذر  :أدنى •
.جار ومجرور متعلقان بخبر كان  :إلى شرِف •
وجملة لكان أدنى. جار ومجرور متعقان بخبر كان  :من النساِن •

ضيغم أدنى إلى شرف من النسان من الفعل واسمه وخبره
.ل محل لها من العراب جواب الشرط غير الجازم 

• 
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.حسب ما قبلها  :الواو : وحسُن •
.مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف  :حسُن •
.مضاف إليه مجرور ، وهو مضاف  :ظنِك •
.مضاف إليه  :الكاف •
.جار ومجرور متعلقان بظنك  :  معجزةٌِباليام•
. خبر مرفوع  :معجزةٌ •
.حرف عطف يفيد السببية  :الفاء : فظِّن •
.فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت : ظِّن •
والتقدير ظنا( صفة له ) نائب عن المفعول المطلق منصوب  :شراً •

.شراً 
.حرف عطف : الواو : وكْن •
فعل أمر ناقص معطوف على ظن ، واسمه ضمير مستتر تقديره :كْن •

.أنت 
.جار ومجرور متعلقان بوجل  :منها •
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كن تقديره موجوداً :ِ على وجل•

.أو كائناً 
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.حسب ما قبلها  :الواو : ولسَت •
فعل ماض ناقص من أخوات كان مبني على السكون لتصاله :ليَس •

.بضمير رفع متحرك 
.ضميرمبني على الفتح في محل رفع اسمه  :التاء •
.حرف جر زائد  :الباء : بمستبٍق•
خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة على الياء المحذوفة منع :مستبٍق •

.من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد 
.مفعول به لسم الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة  :آخاً •
.حرف نفي  :ل : ل تلْمُه •
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه :تلْم •

.الضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 
.مفعول به  :الهاء •
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من :على شعٍث •

الهاء في تلمه والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة لخ
.

.اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ  :أي الرجاِل •
.مضاف إليه مجرور : الرجاِل •
.خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :المهذُب •
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.حرف نفي  :ما : ما عاَش •
.فعل ماض مبني على الفتح  :عاَش •
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل :من : من عاَش •

.
فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديره :عاَش •

هو يعود على من والجملة ل محل لها من العراب صلة السم
.الموصول 

.حال من فاعل عاش منصوب بالفتحة  :مذموماً : مذموماً خصائلُُه •
.نائب فاعل السم المفعول مرفوع  :خصائُل •
.مضاف إليه  :الهاء •
.حرف عطف  :الواو : ولم •
.حرف نفي وجزم وقلب  :لم •
.فعل مضارع مجزوم بلم وعلمة جزمه سكون آخره  :يمْت •
.اسم شرط جازم فاعل مبني على السكون في محل رفع  :من •
فعل مضارع ناقص مجزوم لنه فعل الشرط واسم يكن :يكن •

.ضميرمستترتقديره هو يعود على من 
.جار ومجرور بخبر يكن التي  :ِ بالخير•
خبر يكن منصوب ، وتقدير الجملة ومن يكن بالخير مذكوراً :مذكوراً •

. فإنه لم يمت 
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.حرف جر شبيه بالزائد  :رّب : رَّب مهزوٍل •
مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع :مهزوٍل •

من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر
.الشبيه بالزائد

.خبر مرفوع  :سميٌن : سميٌن عرُضُه •
.فاعل للصفة المشبهة مرفوع  :عرُض •
.مضاف إليه  :الهاء •
.حرف عطف  :الواو : وسميُن الجسمِ •
اسم معطوف على مهزول مجرور لفظاً :سميُن •

.مرفوع محلً 
.مضاف إليه مجرور  :الجسم •
.خبر مرفوع  :مهزوُل الحسِب •
.مضاف إليه مجرور وسكن لضرورة الشعر : الحسِب •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

منادى حذف منه حرف النداء تقديره يا بني ، وهو مضاف لنه :بنَّي •
أضيف إلى ياء المتكلم وعلمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل

.الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف 
.ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه  :والياء الثانية •
من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر :إن : إن البَّر •

.تنصب الول فيسمى اسمها وترفع الثاني فيسمى خبرها 
.اسم منصوب بالفتحة الظاهرة  :البّر •
.خبر مرفوع بالضمة الظاهرة  :شيءٌ : شيءٌ هيُن •
.مرفوع بالضمة ( صفة ) نعت  :هيُن •
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وجه إلخ مرفوع بالضمة الظاهرة :وجٌه •

.والجملة من المبتدأ والخبر مفسرة لشيء
 .نعت حقيقي مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :طليقٌ •
.حرف عطف : الواو : وكلٌم •
.خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو  :كلٌم •
نعت مرفوع بالضمة والجملة الثانية من المبتدأ والخبر معطوفة :ليُن •

 .على الجملة السابقة 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حسب ما قبلها  :الواو : ولرَب •
.لم البتداء  :اللم •
.حرف جر شبيه بالزائد  :رَّب •
مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة :نازلةٍ •

( .مجرور لفظاً مرفوع محلً ) حرف الجر الشبيه بالزائد 
.فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :يضيقُ •
.حرف جر  :الباء : بها •
.ضمير مبني على السكون في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يضيق  :ها •
فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على اللف للتعذر ، والجملة من الفعل والفاعل :الفتى •

.في محل رفع خبر نازلة 
.تميييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :ذرعَا •
.واو الحال  :الواو : وعندَ •
ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره موجود ،: عندَ •

.وهو مضاف 
.لفظة الجللة مضاف إليه مجرور بالكسرة  :اللهِ •
.حرف جر  :من : منها •
.ضمير مبني على السكون في محل جر والجار والمجرور متعلقان بالمخرج  :ها •
والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب. مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة  :المخرج •

( .بها ) في كلمة ( ها ) حال من الضمير 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل :لسانِي •
.بحركة المناسبة 

.ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه  :الياء •
.مضاف إليه  :والياء  .اسم معطوف على لساني  :سيفِي  .حرف عطف :  الواو: وسيفِي •
.خبر مرفوع باللف نيابة عن الضمة لنه مثنى  :صارمان •
.توكيد معنوي لصارمان مرفوع باللف لنه ملحق بالمثنى وهو مضاف  :كل : كلهَما •
.ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه  :الهاء •
.حرف عماد  :الميم •
.حرف للتثنية  :اللف •
.حرف استئناف  : الواو: ويبلغُ •
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على :يبلغُ •

.آخره 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل يبلغ الول :ما •

.
.حرف نفي : ل : ل يبلغُ •
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والمفعول به محذوف تقديره ما ل :يبلغُ •

.يبلغه وهو العائد 
وجملة ل يبلغه السيف من الفعل. فاعل للفعل الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة  :السيُف •

.والفاعل ل محل لها من العراب صلة السم الوصول ما 
فاعل مؤخر للفعل يبلغ الول مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من :مذودي •

.ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة 
وجملة ويبلغ ما ل يبلغ السيف. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه  :الياء •

.مذودي ل محل لها من العراب لنها مستانفة 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على اللف للتعذر ، والفاعل ضمير :أرى •
.مستتر تقديره أنا 

.مفعول به أول منصوب  :الناس •
.مفعول به ثان  :خلَن •
.مضاف إليه مجرور  :الكريم •
.حرف عطف  :الواو : ول •
.حرف نفي  :ل •
.فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا  :أرى •
.مفعول به أول منصوب بالفتحة الظاهرة  :بخيلً •
.حرف جر  :اللم : له •
ضمير مبني على الضم في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بالخبر :الهاء •

.المقدم المحذوف تقديره كائن أو موجود 
اسم مجرور بفي وعلمة جره الياء لنه ملحق بجمع المذكر السالم ، :العالمين •

.والجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة من خليل 
مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة من المبتدأ والخبر المقدم في :خليُل •

والجملة ل أرى بخيلً له في. محل نصب مفعول به ثان للفعل أرى الثاني 
العالمين خليل ل محل لها من العراب لنها معطوفة على جملة ل محل لها

(.البتدائية ) من العراب وهي جملة أرى الناس خلن الكريم 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل :أعلُمُه •
.ضمير مستتر تقديره أنا 

.ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول  :الهاء •
.مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :الرمايََة •
كل نائب عن ظرف الزمان منصوب بالفتحة الظاهرة على :كل يوم  •

.آخره وهو مضاف 
.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة  :يوم  •
.حرف عطف  :الفاء : فلما •
ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب ول يليه إل :لما •

.الفعل الماضي ، وهو أداة شرط غير جازمة
.فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل شرط  :اشتدَّ •
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو مضاف  :ساعده •
فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على اللف :رمى : رماني •

للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود على المتحدث
.عنه 

( .تقي الفعل من الكسر ) نون الوقاية  :النون •
ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، وجملة :الياء •

.رماني من الفعل والفاعل ل محل لها من العراب جواب الشرط 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حسب ما قبلها  :الواو : وما •
.حرف نفي مبني على السكون ل محل لها من العراب  :ما •
.فعل ماض مبني على الفتح  :ساء : ساءني •
.للوقاية  :النون •
.ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به  :الياء •
( .أداة استثناء ملغاة عن العمل لن الكلم منفي والمستثنى منه غير مذكور ) أداة حصر  :إل •
.اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل  :الذين •
.فعل ماض مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  :عرفتهم •
.ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل  :التاء •
.ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به  :الهاء •
والجملة من الفعل والفاعل ل محل لها من العراب صلة السم. حرف يدل على الجمع  :الميم •

.الموصول 
.فعل ماض مبني على الفتح المقدر على اللف للتعذر  :جزى الله •
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة  ( :الله ) لفظة الجللة •
.نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :خيراً •
.مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف  :كل : كل من •
.اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه  :من •
.فعل ماض ناقص مبني على السكون لتصاله بضمير رفع متحرك  :لست •
.ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم ليس  :التاء •
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، :أعرف •

والجملة من( وهو العائد ) والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ، والمفعول به محذوف تقديره أعرفه 
والجملة من ليس واسمها وخبرها ل محل لها من العراب. الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليس 

.لنها صلة السم الموصول من  
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.موطئة للقسم  :اللم : لئن •
.حرف شرط لزم  :إن •
فعل ماض ناقص مبني على السكون لتصاله بضمير رفع :كنت •

.متحرك في محل جزم على أنه فعل شرط
.ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان  :التاء •
.خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة  :محتاجاً •
.جار ومجرور متعلقان بمحتاجا  :إلى الحلم •
من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر :إن : إنني •

.تنصب الول فيسمى اسمها وترفع الثاني فيسمى خبرها 
.نون الوقاية  :النون •
.ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن  :الياء •
.جار ومجرور متعلقان بأحوج  :إلى الجهل •
.جار ومجرور متعلقان بأحوج أيضاً ، وبعض مضاف  :في بعض •
.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة  :الحايين •
والجملة من إن واسمها. خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة  :أحوج •

وخبرها ل محل لها من العراب لنها جواب القسم ، وجواب الشرط
.محذوف وجوباً لنه دل عليه جواب القسم المتقدم عليه 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

. حسب ما قبلها  :الواو : وفارقَت •
.فعل ماضي مبني على السكون لتصاله بضمير  رفع متحرك  :فارقَْت •
. مبني على الضم في محل رفع فاعل  :التاء •
مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث :مصراً •

. ولكنه نون لضرورة الشعر  
.للحال  :الواو : والسيود •
. مبتدأ أول مرفوع بالضمة الظاهرة  :السيود •
.مبتدأ ثان مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف  :عين : عينُُه •
. ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه  :الهاء •
وهو( وعاملة الفعل تستهل ) مفعول لجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  :حذاَر •

. مضاف 
مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها :فراقِي •

.اشتغال المحل بحركة المناسبة وفراق مضاف 
. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه  :الياء •
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه الضمة الظاهرة :تستهُّل •

على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على عينه ، والجملة من الفعل
. والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني عينه 

. حرف جر  :الباء :  بأدمع•
اسم مجرور بالباء وعلمة جره كسر آخره ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل :أدمِع •

وجملة عينه حذار فراقي تستهل بأدمع من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع. تستهل 
والجملة المكونة من المبتدأ الول وخبره في محل نصب حال من. خبر للمبتدا الول 

.فاعل فارقت 

 799فهرس نماذج من العراب



القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم وجوباً :إيا : إياك •
. لفعل محذوف وجوباً تقديره اياك احذر 

.حرف بدل على الخطاب  :الكاف •
.حرف عطف  :الواو : والمَر •
مفعول به لفعل محذوف تقديره اجتنب المر وهو منصوب بالفتحة الظاهرة على :المَر •

. آخره ، وجملة اجتنب المر معطوفة على جملة إياك احذر 
.للمر ( صفة ) اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت  :الذي •
. حرف شرط يجزم فعلين الول محل نصب نعت والثاني جوابه وجزاؤه  :إن •
.فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم على أنه جواب الشرط  :توسعَت •
. حرف للتأنيث  :التاء  •
.فاعل توسعت مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف  :مواردُ : مواردُهُ •
. ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه  :الهاء •
.فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم على أنه جواب الشرط  :ضاقَت •
. للتأنيث  :التاء •
.حرف جر  :على : عليَك •
.ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بضاقت  :الكاف •
فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ، وجملة الشرط والجواب ل محل لهما من :المصادُر •

. العراب صلة السم الموصول 
.حرف عطف يفيد السببية  :الفاء : فما •
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

. حرف نفي  :ما •
.مبتدأ مرفوع   :حسٌن •
.حرف مصدري موصول ناصب  :أن •
. فعل مضارع منصوب بأن وعلمة نصبه فتح آخره  :يعذَر •
.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة  :المرءُ •
.مفعول به منصوب  :نفَس : نفَسُه •
ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ، وجملة يعذر المرء نفسه ل محل لها من :الهاء •

والجملة في الحرف المصدري الموصول وصلته( أن ) العراب لنها صلة الحرف المصدري الموصول 
سد مسد الخبر والتقدير( حسن ) مؤولة بالمصدر في محل رفع فاعل للصفة المشبهة باسم الفاعل 

. فما حسن عذر المرء نفسه 
.واو الحال  : الواو: وليَس •
فعل ماض ناقص من أخوات كان يدخل على المبتدأ والخبر يرفع الول فيسمى اسمه وينصب: ليَس •

.الثاني فيسمى خبره 
.حرف جر  :اللم : له •
ضمير مبنى على الضم في محل جر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب على أنه :الهاء •

.  خبر ليس
.جار ومجرور متعلقان بحال من عاذر  :من سائرِ •
.مضاف : سائر  •
. مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره : الناِس •
اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة وجملة ليس له من سائر الناس عاذر من ليس واسمها: عاذُر •

 .وخبرها في محل نصب حال من المرء 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

اسم شرط يجزم فعلين الول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني :من •
.على السكون في محل رفع مبتدأ 

فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر يرفع الول فيسمى اسمه :كان •
.وينصب الثاني فيسمى خبره 

ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة متعلق بخبر كان :فوق : فوق الشمس  •
.المقدم تقديره موجوداً ، وهو مضاف 

.مضاف إليه مجرور بالكسرة  :الشمس  •
.رابطة لجواب الشرط  :الفاء : فليس •
فعل ماض ناقص من اخوات كان تدخل على المبتدا والخبر ترفع الول :ليس •

واسمه ضمير مستتر تقديره. فيسمى اسمها وتنصب الثاني فيسمى خبرها 
.هو يعود على من 

.فعل مضارع مرفوع  :يرفعُُه •
.ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به  :الهاء •
.فاعل مرفوع ، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليس  :شيء •
.حرف عطف  :الواو : ول يضعُ •
.حرف نفيس :  ل•
فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على شيء ، :يضعُ •

والجملة معطوفة على جملة يرفعه في. والمفعول محذوف تقديره ول يضعه 
وليس واسمها وخبرها في محل جزم على أنها جواب الشرط. محل نصب 

.وجملة الشرط والجواب في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ من 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حرف نداء واستغاثة  :يا •
( .لم المستغاث به ) حرف جر  :اللم : لقومي •
وعلمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء( مستغاث به ) اسم مجرور باللم  :قومي •

.المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة 
ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ، والجار والمجرور :ياء المتكلم •

.وهو أدعو ( يا ) أو بالفعل المحذوف الذي دلت عليه ( يا ) متعلقان بـ 
من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر تنصب الول فيسمى اسمها :إَّن •

.وترفع الثاني فيسمى خبرها 
اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو ممنوع من الصرف والمانع له من :ِمْصراً •

.الصرف العلمية والتأنيث ، ونون لضرورة الشعر 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه الضمة المقدرة :ترتِجي •

.على الياء منع من ظهورها الثقل ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي يعود على مصر 
.وجملة ترتجي من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن 

.حرف جر  :من : من بنيهَا •
اسم مجرور بمن وعلمة جره الياء بدلً من الكسرة لنه من السماء الملحقة بجمع :بني •

.المذكر السلم في إعرابها ، وحذفت نون بنين للضافة 
والجار والمجرو متعلقان. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه  :ها •

.بترجي 
.مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة  :عملً •
.فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة  :يرفعُ : يرفعها •
ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول يه ، وفاعل يرفعها ضمير مستتر :ها •

)وجملة يرفعها من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لـ ( عملً ) تقديره هو يعود على 
( .عملً 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل :طاف  •
.ضمير مستتر تقديره هو يعود على المتحدث عنه 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب :يبغِي •
والجازم وعلمة رفعه الضمة المقدرة على الياء

والجملة. للثقل ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
من الفعل والفاعل في محل نصب حال من فاعل

.طاف 
.مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة  :نجوةً •
.جار ومجرور متعلقان بنجوة  :من هلِك •
.حرف عطف  :الفاء : فهلَْك •
فعل ماض مبني على الفتح ، وسكن لضرورة :هلْك •

.الشعر ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب ، :إذا •
.أداة شرط غير جازمة ل يليها إل الفعل ظاهراً أو مقدراً 

نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، والتقدير إذا لم يرزق الجود ، والجملة من :الجودُ •
( .بإضافة إذا إليها ) الفعل المحذوف ونائي فاعله في محل جر مضاف إليه 

( .تنفي معنى الفعل وتجزمه وتقلب زمنه إلى الماضي ) حرف نفي وجزم وقلب  :لم •
فعل مضارع مجزوم بلم وعلمة جزمه سكون آخره ، مبني للمجهول ونائب فاعله ضمير مستتر :يرزقْ •

تقديره هو يعود على الجود ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل ل محل لها من العراب لنها مفسرة
( .للفعل المحذوف السابق ) 

منصوب بالفتحة( ومفعوله الول صار نائب فاعل لنه مبني للمجهول ) مفعول به ثان ليرزق  :خلصاً •
.الظاهرة على آخره 

.حرف جر  :من : من الذَى •
اسم مجرور بمن وعلمة جره الكسرة المقدرة على اللف للتعذر ، والجار والمجرور متعلقان :الذَى •

.بخلص 
.واقعة في جواب إذا  :الفاء : فل •
نافية تعمل عمل ليس تدخل على المبتدأ والخبر ترفع الول فيسمى اسمها وتنصب الثاني فيسمى :ل •

ويشترط النحويون أن يكون اسمها نكرة ، ولذلك خطأ معظمهم البيت لن اسمها جاء فيه) خبرها 
(.معرفاً باللف واللم 

.اسم ل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :الحمدُ •
خبر ل منصوب بالفتحة الظاهرة ، وجملة فل الحمدُ مكسوباً من ل واسمها وخبرها ل محل لها :مكسوباً •

.من العراب جواب الشرط 
.حرف عطف  :الواو : ول •
.نافية تعمل عمل ليس أيضاً  :ل •
.اسمها مرفوع  :الماُل •
خبرها منصوب وجملة ل الماُل باقياً معطوفة على جملة ل الحمدُ مكسوباً ل محل لها من العراب :باقياً •

.
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه الضمة الظاهرة :أقوُل •
.على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا 

.حرف جر  :اللم : للنفس •
.اسم مجرور باللم ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل  أقول  :النفس •
.مفعول لجله منصوب بالفتحة الظاهرة  :تأساءَ •
.حرف عطف  :الواو : وتعزيًة •
.اسم معطوف على تأساء منصوب بالفتحة الظاهرة  :تعزيًة •
.مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة المقدرة على اللف للتعذر ، وهو مضاف  :إحدَى •
.مضاف إليه مجرور بالياء لنه مثنى وهو مضاف ، وحذفت النون من يدين للضافة  :يديَّ •
.ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه  : (الياء الثانية ) ياء المتكلم •
. فعل ماض مبني على الفتح  :أصاَب : أصابَتْنِي •
.حرف يدل على التأنيث  :التاء •
.حرف للوقاية  :النون •
والجملة من الفعل والفاعل. ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به  :الياء •

.والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول . في محل رفع خبر 
.واو الحال  :الواو : ولم •
.حرف نفي وجزم وقلب  :لم •
فعل مضارع مجزوم بلم وعلمة جزمه سكون آخره ، وكسر لضرورة الشعر ، :تردِ •

والجملة من الفعل والفاعل. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على إحدى يدي 
.في محل نصب فاعل أصابتني 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

( .في إعرابه ) مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه اللف نيابة عن الضمة لنه اسم ملحق بالمثنى  :كل : كلهما •
.ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه  :الهاء •
.حرف عماد  :الميم •
.حرف يدل على التثنية  :اللف •
.خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :خلٌف •
.جار ومجرور متعلقان بصفة لخلف تقديرها موجود أو كائن ، وفقد مضاف  :من فقدِ •
.مضاف إليه مجرور بالكسرة ، وهو مضاف  :صاحِب : صاحبِه •
.مبني على الضم في محل جر مضاف إليه  :الهاء •
.حرف تنبيه  :الهاء : هذا •
.اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ  :ذا •
خبر مرفوع وعلمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل :أخي •

.بحركة المناسبة وهو مضاف 
.مضاف إليه  :ياء المتكلم •
وهو مضاف إلى. ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره متعلق بحال من المبتدأ هذا  :حين •

.الجملة 
.فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل  :أدعو : أدعوه •
وجملة. ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا  :الهاء •

( .بإضافة حين إليها ) أدعوه في محل جر مضاف إليه 
.حرف عطف  :الواو : وذا •
.اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  :ذا •
.خبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة  :ولدي •
والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه  :الياء •

 جملة هذا أخي
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حسب ما قبلها  :الواو : وكُّل •
.مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف  :كُّل •
.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره : امرىءٍ •
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلمة رفعه: يولي •

الضمة المقدرة على الياء للثقل ، وفاعله ضميرمستتر تقديره هو
.يعود على كل امرىء 

وجملة يولي الجميل. مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة : الجميَل •
.في محل جر صفة لمرىء

.خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  :محبٌب •
.حرف عطف  :الواو : وكُّل •
.مبتدأ مرفوع بالضمة  :كُّل •
.مضاف إليه مجرور بالكسرة  :مكان •
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر: ينبُت •

.تقديره هو يعود على مل مكان 
مفعول به منصوب ، وجملة ينبت العز من الفعل والفاعل في :العَّز •

.محل جر صفة لمكان 
خبرمرفوع معطوفة على جملة كل امرىء يولي الجميل محبب :طيُب •

.
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القائمة  
الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حسب ما قبلها  :الواو : ول •
إل أن اسمها يبنى) نافية للجنس تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل عمل الحروف المشبهة بالفعل  :ل •

( .على ما ينصب به في محل نصب إذا كان مفرداً أي ل مضافاً ول شبيهاً بالمضاف 
.اسم ل مبني على الفتح في محل نصب  :خيَر •
.حرف جر  :في : فيمْن •
اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر على أنه مجرور بفي ، والجار :من •

.والمجرور متعلقان بخبر ل تقديره موجود 
فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر ، يرفع الول فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى :ظَّل •

.خبره ، واسمه ضميرمستتر تقديره هو يعود على من 
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود :يبغِْي •

.على من ، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ظل 
.حرف جر  :اللم : لنفِسهِ •
.اسم مجرور باللم علمة جر كسر آخره ، وهو مضاف  :نفِس •
.والجار والمجرور متعلقان بالفعل يبغي . ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه  :الهاء •
.الموصولة ( ما ) جار ومجرور بيان لمفعول يبغي وهو  :من الخيرِ •
.اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبغي  :ما : ما ل •
.حرف نفي :ل •
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على :يببتغْي •

( .وهو العائد ) السم الموصول من ، والمفعول به محذوف تقديره يبتغيه 
.حرف جر  :اللم : لخيهِ •
.اسم مجرور باللم وعلمة جره الياء لنه من السماء الخمس ، وهو مضاف  :أخيهِ •
والجار والمجرور متعلقان بيبتغي وجملة ل. ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه  :الهاء •

والجملة المكونة من ظل واسمها( . ما ) يبتغيه لخيه ل محل لها من العراب صلة السم الموصول 
( .من ) وخبرها ل محل لها من العراب صلة السم الموصول 
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الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حسب ما قبلها  :الواو : وَمن •
اسم شرط يجزم فعلين الول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ، مبني :من •

.على السكون في محل رفع مبتدأ 
فعل مضارع ناقص يدخل على المبتدأ والخبر يرفع الول فيسمى اسمه :يُك •

وينصب الثاني فيسمى خبره ، مجزوم لنه فعل الشرط وعلمة جزمه سكون
.النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من 

.خبر يكن منصوب باللف لنه من السماء الخمسة وهو مضاف  :ذا •
.مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة  :فمٍ •
.لفم مجرورة بالكسرة ( نعت حقيقي ) صفة  :مّرٍ •
.صفة ثانية مجرور بالكسرة الظاهرة  :مريض •
فعل مضارع مجزوم لنه جواب الشرط وعلمة جزمه سكون آخره ، :يجدْ •

.وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على من 
.مفعول به ثان مقدم منصوب بالفتحة الظاهرة  :ُمَّرا •
.جار ومجرور متعلقان بحال من المفعول به الول الذي سيأتي  :بهِ •
وجملتا. مفعول به  أول منصوب بالفتحة الظاهرة ، واللف للطلق  :الماء •

 . الشرط والجواب في محل رفع خبر اسم الشرط من
وجملتا. نعت حقيقي للماء منصوب بالفتحة الظاهرة ، واللف للطلق  :الزلل •

.الشرط والجواب في محل رفع خبر اسم الشرط من 
• 
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الرئيسة

السابق

نماذج عامة من العراب

.حسب ما قبلها  :الواو : وَكَم •
.خبرية ، اسم مبني على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ  :كم •
.حرف جر :من :  من عائٍِب •
.تمييز مجرور بمن  :عائٍب •
مفعول به لسم الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة ، والفاعل :قولً •

.ضمير مستترتقديره هو 
والخبر محذوف. منصوب بالفتحة الظاهرة ( قولً ) صفة لـ  :صحيحاً •

.تقديره موجود 
.واو الحال  :الواو : وآفتُُه •
.مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف  :آفة •
.ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه  :الهاء •
.جار ومجرور متعلقان بالخبر تقديره مسببة أو آتية  :من الفهمِ •

 .والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من فاعل عائب 
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القائمة  
الرئيسة

السابق

المراجع

  النحو و الصرف من موقع المدرسة العربية•
http://www.schoolarabia.net

 موصلسعيد الفغاني الموجز في قواعد اللغة العربية•
الزهري الطلب إلى قواعد العراب

عبد الله العُتَيِّقالنحو إلى أصول النحو•

: الرجاء إرسال ملحظاتكم و اقتراحاتكم على البريد اللكتروني
mullaya_98@yahoo.com

تم بحمد الله و توفيقه
812 






