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ماجدة الُعطي

اإلهداء 

إىل سيّدي وويّل أمري، إىل من علّمني حبَّ اللغة العربية عندما قال: “لو مل تكن اللغة 

الله سبحانه وتعاىل أن تكون لغة كتابة  اللغات ملا أختارها  العربية أجمل وأعظم 

املعجز والخالد؛ القرآن الكريم...

إىل والدي أطال الله يف عمره...

إىل والديت حفظها الله...

إىل كّل معلّم علّمني منذ أن أمسكت يداي الصغريتان القلم ألّول مرّة. أُقبل أياديهم 

... الطاهرة اعرتافاً مّني بفضلهم عيلَّ

 محمود محمد عودة
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ماجدة الُعطي

مقّدمة
ة العرب ولغتهم، والصالة والسالم عىل خري من نطق العربيّة  الحمد لله منزل الكتاب بلغة العرب ترشيفاً ألُمَّ

منذ بدء الخلق وحتى قيام الساعة؛ محمد بن عبدالله وعىل آله وصحبه ومن وااله.

وبعد:

فهم  ملساعدتهم يف  املتواضع  العمل  هذا  النهائية  الثانوية  املرحلة  يف  الطلبة  وأخوايت  أقّدم إلخواين  فإنّني 

وتطبيق علم النحو والرصف.

وقد قمت باختيار املواضيع النحوية والرصفيّة املهّمة واملتداولة يف الكتب الدراسيّة املقّررة، ورشحت هذه 

الدروس عىل شكل جداول وخرائط مفاهيميّة وذلك لسببني هام:

1- االبتعاد عن أسلوب التلقني، والذي يعتمد الطالب كمتلقٍّ يتلّقى املعلومة وال يخضعها للنقد والتحليل.

2- عندما يدرس الطالب هذه الجداول فهو سيكون مضطرّاً للبحث يف الجمل التي يحتويها الجدول، فيقوم 

بتحليلها وتفكيكها ونقدها، ومن ثّم الوصول إىل النتيجة املنطقيّة لسبب إعراب كّل جملة عىل هذا النحو، 

ماّم يؤّدي إىل ترسيخ الفكرة يف عقله.

وقد قمت بوضع تدريبات يف نهاية الكتاب متنوعة وشاملة تشابه األسئلة النهائية المتحان الثانوية العام، 

وقد أرفقت معها اإلجابة النموذجية.

وقد ركزت يف هذه التدريبات عىل إعراب الجمل لسبب مهم، فمن أجل أن يعرف الطالب موقع الجملة 

من اإلعراب البّد أن يقوم بتفكيك الجملة التي قبلها للوصول إىل اإلجابة الصحيحة، ماّم يؤّدي إىل اكتسابه 

مهارة اإلعراب لكّل كلمة؛ ألنه أدرك التفاصيل البنيويّة لكل جملة؛ فهو كمن فّكك قطعة ما ليعرف مكّوناتها 

ثّم أعاد تركيبها.

وأرجو من الله أن أكون قد وفقت يف هذا العمل، فكل صواب يف هذا الكتاب فهو من الله سبحانه وتعاىل 

بتوفيقه وفضله، وكل خطأ يف هذا الكتاب فهو مني.

وختاماً أود أن أشكر كل من أظهر دعمه يل يف إنجاز هذا العمل املتواضع  وهم كرث والحمد لله.

وأخّص بالشكر األخ الفاضل حيدر السيد أحمد.

سبحان ربّك رّب العزّة عاّم يصفون وسالم عىل املرسلني، والحمد رّب العاملني.

محمود محمد عودة

السبت 1431/3/29هـ

2010/5/15م
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الُعطي
دة 

ماج

ضابط الشواهد النحوية

إّن الشواهد النحويّة التي قمت باالعتامد عليها هي:

1- القرآن الكريم

2- الخطب النبوية

3- خطب الصحابة الكرام وبلغاء العرب

4- الشعر الجاهيل، وشعر صدر اإلسالم، والشعر األموّي

ومل أقم باالحتجاج بالشعر العبّايّس ألنّه ال يُحتجُّ به بسبب ظهور اللحن فيه.

وآخر من يُحتجُّ بشعره يف النحو هو إبراهيم بن هرمة، وأّول من ال يُحتّج بشعره هو بّشار بن بُرد.

وأّول لحن ظهر يف الشعر قول الشاعر: 

 ت��أّن وال تعج��ل بلْوم��ك صاحب��اً

تل��وُم وأن��ت  ع��ذٌر  له��ا   لع��ّل 

فاللحن وقع يف كلمة »عذٌر«، فيجب أن تكون منصوبة ألنّها اسم لعّل كذلك مل أحتّج بالشعر الذي مل يُعرف 

صاحبه أو كان هناك خالٌف يف قائله.
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ماجدة الُعطي

الوحدة 
االأوىل
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الُعطي
دة 

ماج

مفاهيم نحوّية وصرفّية

تعريفهاملفهومالرقم

لفٌظ يدل عىل معنى فرد.الكلمة1-

ما دّل عىل معنى يف نفسه غري مقرتن بزمان.االسم2-

ما دّل عىل معنى يف نفسه مقرتن بزمان.الفعل3-

ما دّل عىل معنى يف غريه.الحرف4-

ما يتغري آخره بتغري العوامل التي تسبقهاملعرب5-

ما يلزم آخره حالة واحدة فال يتغري، وإن تغريت العوامل التي تتقّدمه.املبني6-

الضمري7-
ما يكّنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، فهو قائم مقام ما يكّنى به 

عنه. وهو عّدة أنواع.

اسم اإلشارة8-
ما يدل عىل معني بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها، إذا كان املشار 

إليه حارضاً، أو إشارة معنوية إن كان املشار إليه معنى.

ما يدل عىل معني بواسطة جملة تذكر بعده.االسم املوصول 9-

اسم مبهم يُستعلم به عن يشء.اسم االستفهام10-

اسم دّل عىل معنّي.املعرفة11-

اسم دّل عىل غري معنّي.النكرة12-

الفاعل13-
هو املسند إليه بعد فعل تام أو شبهه، فهو من قام بالفعل أو اتصف 

به. وحكمه الرفع.

هو املسند إليه بعد الفعل املبني للمجهول أو شبهه وحكمه الرفع.نائب الفاعل14-

هو اسم دل عىل يشء وقع عليه فعل الفاعل إثباتاً أو نفياً، وحكمه النصباملفعول به15-

املفعول املطلق16-
مصدر يذكر بعد فعل من لفظه تأكيداً ملعناه، أو بياناً لعدده أو نوعه، 

وحكمه النصب.

هو مصدر قلبي يذكر لبيان سبب حدوث الفعل، وحكمه النصب. املفعول ألجله17-

هو اسم ينصب عىل تقدير«يف«، يذكر لبيان زمان الفعل ومكانه، حكمه النصباملفعول فيه18-

املفعول معه19-
ليدل عىل شئ  بجملة،  الواو مبعنى مع مسبوقة  بعد  اسم فضلة وقع 

حصل الفعل مبصاحبته، وحكمه النصب.

هو ما نتحدث عنه، وهو محور الكالم، ومل يسبقه عامل، وحكمه الرفع.املبتدأ20-
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ماجدة الُعطي

الخرب21-

هو ما يتحدث عن املبتدأ ويتم به معنى الجملة، وحكمه الرفع إذا كان 

خرباً  كان  إذا  النصب  وحكمه  الناسخه،  لألحرف  خرباً  أو  للمبتدأ،  خرباً 

لألفعال الناقصة، وأفعال الرجاء والرشوع واملقاربة.

الفعل الناقص22-

له، ويدخل عىل  هو ما يدخل عىل املبتدأ فريفعه ويصبح املبتدأ اسامً 

الخرب فينصبه ويصبح الخرب خرباً له، وينقسم إىل قسمني: كان وأخواتها، 

كاد وأخواتها. 

الحرف الناسخ23-
مشبهة بالحرف تنصب املبتدأ فيكون اسامً لها، وترفع الخرب فيكون خرباً 

لها، وهي إن وأخواتها

وصف فضلة يذكر لبيان هيئة االسم الذي يكون الوصف له، وحكمه النصبالحال24-

اسم نكرة يذكر تفسرياً للمبهم من ذات أو نسبة،وحكمه النصب.التمييز25-

املستثنى26-
هو إخراج ما بعد إاّل أو إحدى أخواتها من أدوات االستثناء من حكم ما 

قبله، وحكمه النصب.

اسم وقع بعد حرف نداء ظاهر أو مقدر، وحكمه النصباملنادى27-

النعت28-
ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله، أو أحوال ما يتعلق به، وحكمه أنه 

يتبع املنعوت يف اإلعراب.

التوكيد29-
تكرير يراد به تثبيت أمر املكّرر يف نفس السامع، وحكمه أنه يتبع املؤكَّد 

يف اإلعراب.

البدل30-
هو التابع املقصود بالحكم بال واسطة بينه وبني متبوع، وحكمه أنه يتبع 

املبدل منه يف اإلعراب.

االسم املعطوف31-
أنه  العطف، وحكمه  بينه وبني متبوعه حرف من أحرف  تابع يتوسط 

يتبع املعطوف عليه يف االعراب.

نسبة بني اسمني عىل تقدير حرف الجر، توجب جّر الثاين أبداًاإلضافة32-

حروف الجر33-
هي من تجر معنى الفعل قبلها إىل االسم بعدها، وحكم األسامء التي 

بعدها الجّر أبداً.

-34
لها  التي  الجمل 

محل من اإلعراب

هي الجمل التي يصح تأويلها مبفرد، وحكمها الرفع أو النصب أو الجّر 

كاملفرد الذي تؤول إليه.

-35
الجمل التي ليس لها 

محل من اإلعراب
هي الجمل التي ال يصح تأويلها مبفرد.
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الُعطي
دة 

ماج

املثنى36-
اسم معرب، ناب عن مفردين اتفقا لفظاً ومعنى، بزيادة ألف ونون، أو 

ياء ونون، وكان صالحاً لتجريده منهام. 

اسم ناب عن ثالثة فأكرث بزيادة واو ونون، أوياء ونون يف آخرهجمع املذكر السامل37-

ما جمع بألف وتاء زائدتني.جمع املؤنث السامل38-

هو ما ناب عن أكرث من اثنني، وتغري بناء مفرده عند الجمع.جمع التكسري39-

املمنوع من الرصف40-
بالفتحه  ويجر  بالفتحه،  وينصب  بالضمه  ويرفع  ينّون  ال  الذي  االسم 

عوضاً عن الكرسة.

أسامء األفعال41-
كلمة تدل عىل ما يدل عليه الفعل ولكنها ال تقبل عالمته، وهي إما أن 

تكون مبعنى الفعل املايض أو الفعل املضارع أو فعل األمر.

هو الجمع الذي ثالثه ألف وبعد ألفه حرفان أو ثالثة. صيغة منتهى الجمع42-

املصدر43-
هو اللفظ الدال عىل الحدث، مجرداً من الزمان، متضمناً أحرف فعله 

لفظاً.

هو املصدر الذي يدل عىل حدوث الفعل مرة واحدة.مصدر املرة44-

هو املصدر الذي يدل عىل حصول حدث، وعىل هيئة حصوله.مصدر الهيئة45-

املصدر املؤول46-
هو تركيب لغوي مكون من حرف مصدري تليه جملة فعلية أو اسمية، 

ويصلح أن يحل محله املصدر الرصيح.

هو فعل مبدوء مبيم زائدة.املصدر امليمي47-

هو مصدر ُمْنتٍه بياء مشّددة وتاء.املصدر الصناعي48-

اسم املصدر49-
هو ما ساوى املصدر يف الداللة عىل الحدث، ومل يساوه يف اشتامله عىل 

جميع أحرف فعله، ففقد بعض األحرف لفظاً من غري عوض.

اسم مشتّق، يدل بصيغته عىل الحدث، وعىل من يقوم بالحدث، وهو طارئ.اسم الفاعل50-

اسم مشتّق، تدل عىل من يقوم بالحدث عىل وجه الكرثة.صيغة املبالغة51-

اسم مشتّق، يدل عىل الحدث ومن يتصف به اتّصافاً دامئاً أو شبه دائم.الصفة املشبهة52-

اسم مشتّق، يدّل عىل الحدث ومن وقع عليه الحدث.اسم املفعول53-

اسم التفضيل54-
اشرتكا يف صفة، وزاد أحدهام عىل  أن شيئني  تدّل عىل  صيغه مشتّقة، 

اآلخر يف تلك الصفة.

اسامن مشتّقان، يدالن عىل زمان الحدث ومكانه.اسام الزمان واملكان55-

اسم مشتّق، يدّل عىل ما وقع الفعل أو الحدث بواسطته.اسم اآللة56-
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ماجدة الُعطي

أنواع األسماء

الرقم
الفعل املضارعاألسامء

املجزوماملنصوباملرفوعاملجروراتاملنصوباتاملرفوعات

املبتدأ1-
اسم إن 

وأخواتها

مسبوق 

بحرف الجر

الفعل الذي 

ل��م يسبقه 

ناصب و ال

جازم

ل���ف�ع��ل  ا

الذي سبقه 

ناصب

ل�ف��ع��ل  ا

الذي سبقه 

جازم

الخرب2-
خرب كان 

وأخواتها
املضاف إليه

-3
اسم كان 

وأخواتها

خرب كاد 

وأخواتها
نعت املجرور

توكيد املجروراملفعول بهاسم كاد وأخواتها4-

املفعول ألجلهخرب إّن وأخواتها5-
معطوف عىل 

املجرور

املفعول معهالفاعل6-
البدل من 

املجرور

املفعول فيهنائب الفاعل7-

املفعول املطلقنعت املرفوع8-

الحالتوكيد املرفوع9-

-10
معطوف عىل 

املرفوع
التمييز

املنادىالبدل من املرفوع11-

نعت املنصوب12

-13
معطوف عىل 

املنصوب

توكيد املنصوب14-

-15
البدل من 

املنصوب

املستثنى16-
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الُعطي
دة 

ماج

عالمات اإلعراب

االفعالاالسامءالعالمةحالة االعراب

الرفع

الضمة1-
املؤنث  جمع  التكسري،  جمع  املفرد،  االسم 

السامل

املضارع من غري األفعال 

الخمسة

املثنىاأللف2-

األسامء الخمسة، جمع املذكر الساملالواو3-

مضارع األفعال الخمسةثبوت النون4-

النصب

االسم املفرد، جمع التكسري.الفتحة1-
املضارع من غري األفعال 

الخمسة

جمع املؤنث السامل.الكرسة2-

األسامء الخمسةاأللف3-

املثنى، جمع املذكر الساملالياء4-

مضارع األفعال الخمسةحذف النون5-

الجر

الكرسة1-
املؤنث  جمع  التكسري،  جمع  املفرد،  االسم 

السامل

املمنوع من الرصفالفتحة2-

األسامء الخمسة، جمع املذكر السامل، املثنىالياء3-

الجزم

املضارع صحيح اآلخرالسكون1-

-2
حذف حرف 

العلة
املضارع معتل اآلخر

مضارع األفعال الخمسةحذف النون3-
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الوحدة 
الثانية

1�



الُعطي
دة 

ماج

المبنيات

األنواعالبند

األسامء

الضامئر، أسامء اإلشارة ما عدا صيغة املثنى، األسامء املوصولة ماعدا صيغة املثنى، وأي 

يف بعض الصور، أسامء االستفهام ما عدا أي، أسامء الرشط ماعدا أي، بعض الظروف، 

املركب من الحال، والعدد ماعدا اثنا عرش واثنتا عرشة، أسامء األفعال، املبهامت املقطوعة 

عن اإلضافة لفظاً، بعض أنواع أخرى.

الفعل املايض، فعل األمر، الفعل املضارع املتصل به نون التوكيد أو نون النسوة.األفعال

جميع الحروفالحروف

عالمات البناء
الضمة والفتحة والسكون وتدخل عىل االسم والفعل والحرف، أما الكرسة فتدخل عىل 

االسم والحرف.
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ماجدة الُعطي

الضمائر

الضمري املسترتالضامئر املتصلةالضامئر املنفصلة

األمراملضارعاملايضالجرالنصبالرفعالنصبالرفع

أناياء املتكلمياء املتكلمتاء املتكلمإيايأنا

نحنناناناإيانانحن

أنَتأنَتتاء املخاطبإياَكأنَت

ياء املخاطبةإياِكأنِت

كاف املخاطبكاف املخاطبألف االثننيإياكامأنتام

كاف املخاطبكاف املخاطبواو الجامعةإياكمأنتم

كاف املخاطبكاف املخاطبنون النسوةإياكنأننت

هوهوإياههو

هيهيإياهاهي

هاء الغائبهاء الغائبألف االثننيإياهامهام

هاء الغائبهاء الغائبواو الجامعةإياهمهم

هاء الغائبهاء الغائبنون النسوةإياهنهن

الضامئر تعرب كالتايل:

1- ضمري منفصل مبني يف محل رف��ع ........................

2- ضمري منفصل مبني يف محل نصب ........................

3- ضمري متص��ل مبني يف محل رف��ع ........................

4- ضمري متص��ل مبني يف محل نصب ........................

5- ضمري متص��ل مبني يف محل ج���ّر ........................
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الُعطي
دة 

ماج

بعض صور إعرابات ضمير الرفع المنفصل

اإلعرابالضمرياملثالالرقم

يف محل رفع مبتدأهوهو صادق1-

يف محل رفع فاعلأنتما حرض إال أنت2-

يف محل رفع نائب فاعلهيما عوتب أال هي3-

يف محل رفع اسم كان مؤخرنحنما كان يف الحفل إال نحن4-

يف محل رفع توكيدهوجاء هو5-

بالنسبة للمثال الخامس للتوضيح:

جاء: فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. 

هو: ضمري منفصل مبني يف محل رفع توكيد لفظي.

بعض صور إعرابات ضمير النصب المنفصل

اإلعرابالضمرياملثالالرقم

يف محل نصب مفعول به مقدمإياكإياك أنصح1-

يف محل نصب مفعول بهإياهاما نصحت إال إياها2-

يف محل نصب خرب كانإياهمل يكن الفاعل إال إياه3-

يف محل نصب توكيدإياهزرت سعيداً إياه4-

حاول أن تحلل األمثلة السابقة لتعرف سبب األعراب يف كل مثال، فمثالً الضمري »أنت« يف محل رفع فاعل، 

ألنه هو من قام بالفعل حرض. 
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ماجدة الُعطي

ضمائر الرفع المّتصلة

اإلعراباملثالالضمريالرقم

التاء املتحركة1-

يف محل رفع فاعل.درسُت جيداً

يف محل رفع نائب فاعل.ُسومحَت بهدوء

يف محل رفع اسم كانكنِت نشيطة

نا2-  

يف محل رفع فاعلعملنا بجد

يف محل رفع نائب فاعل.نودينا بصوت عاٍل

يف محل رفع اسم صار.رْصنا عازمني

ألف االثنني3-

يف محل رفع فاعل.سحبا الحبَل

يف محل رفع نائب فاعل.ُعرضا بشكل جميل

يف محل رفع اسم مازال.ما زاال نامئني

واو الجامعة4-

يف محل رفع فاعل.عرضوا اللوحة

يف محل رفع نائب فاعلُلوِحظوا رسيعا

يف محل رفع اسم ظّل.ظّلوا صامدين

نون النسوة5-

يف محل رفع فاعل.رتَّْب البيَت

يف محل رفع نائب فاعل.ُكوِفنئ باألمس

يف محل رفع اسم أصبح.أْصبحَن نشيطاٍت 

حاول أن تحلّل هذه األمثلة أيضاً لتعرف السبب يف إعراب هذه الضامئر، فمثالً الضمري املتّصل »التاء« يف 

محل رفع نائب فاعل ألنه اتصل بالفعل املبني للمجهول »سومح«.
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الُعطي
دة 

ماج

ضمائر النصب والجّر المتصلة
 

مّتصل بحرف جّرمّتصل بإّن وأخواتهامّتصل بالفعلمّتصل باالسمالضمريالرقم

يلإنّنيساعدينصديقياملتكلم1-

بناليتناساعَدناصديقنااملتكلمني

بَكإنَّكساعدَكزميلَكالكاف2-

لِكليتِكساعدِكزميلِك

لكامكأنّكامساعدكامزميلكام

منكمإنّكمساعدكمزميلكم

لُكنَّإنّكنَّساعدتكّنزميلتكّن

لهإنَّهساعدهصديقهالهاء3-

فيهاليتهاساعدهاصديقتها

عليهاملكنهَّامساعدهماصديقهام

عنهملعلّهمساعدهمصديقهم

بُهنَّإنّهّنساعدهّنصديقتهّن

الضامئر املتصلة »الياء، الكاف، الهاء« تعرب كالتايل:

1- إذا اتصلت باالسم فهي يف محل جّر مضاف إليه.

2- إذا اتصلت بفعل فهي يف محل نصب مفعول به.

3- إذا اتصلت ب� »إّن وأخواتها« فهي يف محل نصب اسم إّن وأخواتها.

4- إذا اتصلت بحرف جّر فهي يف محل جّر بحرف الجّر.
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ماجدة الُعطي

الضمير المستتر

القاعدةالضمرياملثالالرقم

الضمري هوكتَب الدرَس1- للمعلوم يكون  املبني  املايض واملضارع  الفعل  1- يف 

املسترت يف محل رفع فاعل.

2- يف فعل األمر للمفرد املذكر فقط يكون الضمري املسترت يف 

محل رفع فاعل.

3- يف الفعل املايض واملضارع املبني للمجهول يكون الضمري 

املسترت يف محل رفع نائب فاعل.

يكون  االسمية  الجملة  عىل  وأخواتها  كان  دخول  عند   -4

الضمري املسترت يف محل رفع اسم كان وأخواتها للمفرد املذكر 

واملؤنث يف املايض واملضارع، ولكن يف أمر كان وأخواتها يكون 

الضمري املسترت يف محل رفع اسمها للمفرد املذكر فقط.

فلو خاطبنا املفرد املؤنث بصيغة األمر: كوين صادقًة، فالياء 

ضمري متصل يف محل رفع اسم كان.

هيكتبْت الدرَس2-

أناأكتُب الدرَس3-

أنَتتكتُب الدرَس4-

نحننكتُب الدرَس5-

هويكتُب الدرَس6-

هيمها تكتُب الدرَس7-

أنَتاكْتْب الدرَس8-

هوُعوتب باألمٍس9-

هيُعوتبْت باألمِس10-

هوكان سعيدا11ً-

هيتصبُح نشيطًة12-

أنَترِصْ صادقا13ً-
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الُعطي
دة 

ماج

أسماء اإلشارة

هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء، ذلك، تلك، ذانك، تانك، ذلكم، تلكم، أولئك.

أسامء اإلشارة يف محل رفع

اإلعراباسم اإلشارةاملثالالرقم

يف محل رفع مبتدأهذاهذا موقٌع مهم1ٌّ-

يف محل رفع خربهذهالفائزُة هذه املتسابقُة2-

يف محل رفع فاعلهؤالءحرض هؤالء من السفر3-

يف محل رفع نائب فاعلذلكطُلب ذلك لالجتامِع4-

يف محل رفع اسم صارأولئكصار أولئك بارعني5-

يف محل رفع خرب لعّلذلكلعّل خالداً ذلك الرجل6-

يف محل رفع نعتهذاجاء الرجُل هذا مرسعا7ً-

يف محل رفع اسم معطوفتلكنجحت ليىل وتلك الفتاُة8-

يف محل رفع بدل تفصيلهذانام الطفالن: هذا وذلك9-

1- أسامء اإلشارة مبنيّة وتعرب:

    اسم إشارة مبني يف محل ...

2- هذان، هاتان معربان، يعامالن معاملة املثنى رفعاً ونصباً وجرّاً.

3- أسامء اإلشارة تُعرب حسب موقعها من الجملة.

4- حاول أن تحلّل هذه األمثلة لتعرف سبب اإلعراب، كام قمت بذلك يف الضامئر.
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ماجدة الُعطي

أسماء اإلشارة في محل نصب

اإلعراباسم اإلشارةاملثالالرقم

يف محل نصب خرب كان.ذلك كنُت ذلك الرجل1-

يف محل نصب اسم لعّل.هذا لعّل هذا نادٌم2-

يف محل نصب مفعول به.ذلك وجْدنا ذلك املوقَع3-

يف محل نصب مفعول مطلق نائب عن مصدره.هذه انطلق هذه االنطالقَة4-

يف محل نصب مفعول معه.هذا رسُت وهذا الشارِع5-

يف محل نصب ظرف زمان.تلكقابلني تلك الساعة6-

يف محل منصب مستثنى. أولئك حرض الجميُع إال أولئك القوم7-

يف محل نصب منادى.هذايا هذا، احذْر8-

يف محل نصب نعت.هذهإّن الصخرَة هذه ثقيلٌة9-

يف محل نصب اسم معطوف.ذلكقرأُت الوصيَة وذلك امللحَق10-

يف محل نصب بدل تفصيل.هذهرأيُت اللوحتني: هذه وتلك11-
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الُعطي
دة 

ماج

أسماء اإلشارة في محل جّر

اإلعراباسم اإلشارةاملثالالرقم

يف محل جّر بحرف الجّر.هؤالءلهؤالء القوِم موقٌف1-

يف محل جّر مضاف إليه.ذلكتقديُم ذلك العرِض ُمرٍض2-

يف محل جّر نعت.هذهسمعُت بالفكرِة هذه3-

يف محل جّر اسم معطوف.تلكمررت بهذا الشارِع وتلك الحارِة4-

يف محل جّر بدل تفصيل.هذهاستفدُت من الفكرتني: هذه وتلك5-
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ماجدة الُعطي

األسماء الموصولة

الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللوايت، األىُل، الاليئ، ما، َمْن.

األسماء الموصولة في محل رفع

اإلعراباالسم املوصولاملثالالرقم

ُمه لنا يشٌء عظيٌم1- يف محل رفع مبتدأ.ماما تقدَّ

يف محل رفع خرب.منهو َمْن سيفعل ذلك2-

يف محل رفع فاعل.الذياستحّق الذي اجتهد النجاَح3-

يف محل رفع نائب فاعل.اللوايتكُوفئ اللوايت اجتهدن4-

يف محل رفع اسم كان.من كان َمْن فعل ذلك مصيبا5ً-

يف محل رفع خرب لعّل.الذيلعّل خالداً الذي وصَل 6-

يف محل رفع نعت.التيوصلت البضاعُة التي اشرتاها7-

يف محل رفع اسم معطوف.الذيفرح سعيٌد والذي معه8-

يف محل رفع بدل تفصيل.منوصال: َمْن باع والذي اشرتى9-

1- األسامء املصولة مبنية وتعرب كالتايل:

    اسم موصول مبني يف محل .....

2- اللذان، اللتان معربان، يعامالن معاملة املثنى رفعاً ونصباً وجراً.

3- قم بتحليل األمثلة السابقة ومعرفة السبب يف هذا اإلعراب.
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الُعطي
دة 

ماج

األسماء الموصولة في محل نصب

اإلعراباالسم املوصولاملثالالرقم

يف محل نصب خرب ليس.الذي ألسَت الذي كن معه؟1-

يف محل نصب اسم لعّل.ما لعّل ما سمعته صحيٌح2-

يف محل نصب مفعول به.الذينكرَّْمُت الذين وفوا بعهودهم3-

يف محل نصب نعت.التيحفظُت القصيدة التي أحببُت4-

يف محل نصب اسم معطوف.من أكرْمنا الضيَف وَمْن معه5-

عى وغرميه6- يف محل نصب بدل تفصيل.الذيسمعُت الطرفني: الذي ادَّ

يف محل نصب مستثنى.منما قابلنا أحداً إاّل َمْن تقّدم لنا7-

األسماء الموصولة في محل جّر

اإلعراباالسم املوصولاملثالالرقم

يف محل جّر بحرف الجّر.الذي سمعنا بالذي حدث1-

يف محل جّر مضاف إليه.من سامُع من يفسد بني الناس مصيبٌة2-

يف محل جّر نعت.التيمررنا بالطريق التي ُعبِّدْت3-

يف محل جّر اسم معطوف.الذيناتصلُت مبن سافر والذين معه4-

يف محل جّر بدل تفصيل.من أُعجبُت بالرجلني: َمْن فاز وصديقه5-
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ماجدة الُعطي

أسماء االستفهام

“ َمْن “ وتستخدم للعاقل:

اإلعراباسم االستفهاماملثالالرقم

يف محل رفع مبتدأ، أو يف محل رفع خرب مقّدم.من من أبوك؟1-

يف محل رفع مبتدأ.منمن نائٌم يف الغرفة؟2-

يف محل رفع مبتدأ.منمن عنده؟3-

يف محل رفع مبتدأ.منمن نجح منكم؟4-

يف محل رفع مبتدأ.منمن ساعَد الشيخ؟5-

يف محل رفع اسم كان مقّدم.منمن كان يف البيت؟6-

يف محل نصب خرب كان مقّدم.منمن كان القادُم؟7-

يف محل رفع اسم أوشك مقّدم.منمن أوشك أن يصًل؟8-

يف محل نصب مفعول به مقّدم.منمن قابلَت يا ولدي؟9-

يف محل نصب مفعول به مقّدم.منمن ظننَت الرجَل؟10-

يف محل جّر بحرف الجّر.منملن أوصلَت األمانة؟11-

يف محل جر مضاف إليه.منكتاُب من هذا؟12-

1- » َمْن » االستفهامية تستخدم للسؤال عن العاقل.

2- حاول أن تجيب عن األسئلة السابقة لتعرف السبب يف هذا اإلعراب، فإجابة السؤال مفتاح إلعراب اسم 

االستفهام.

الحظ:

من عنده ؟ محمٌد عنده
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الُعطي
دة 

ماج

“ ما “ وتسخدم لغير العاقل:

اإلعراباسم االستفهاماملثالالرقم

يف محل رفع مبتدأ، أو يف محل رفع خرب مقّدم.ماما العمُل يا صديقي؟1-

يف محل رفع مبتدأ.ماما هذا يا يوسُف؟2-

يف محل رفع مبتدأ.ماما يف الحقيبة؟3-

يف محل رفع مبتدأ.ماما حصل عند الجريان؟4-

يف محل رفع مبتدأ.ماما أبعدك عّنا؟5-

يف محل نصب مفعول به.ماما أنجز أخوك؟6-

يف محل نصب مفعول به.ماما ظننَت ذلك؟7-

يف محل جّر بحرف الجّر.مافيم تنفق املال؟8-

1- » ما « تستخدم للسؤال عن غري العاقل.

2- جرّب نظام اإلجابة كام يف السابق.
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ماجدة الُعطي

“ كم “ وتستخدم للسؤال عن عدد مبهم بالنسبة للسائل:

اإلعراباسم االستفهاماملثالالرقم

يف محل رفع مبتدأ، أو يف محل رفع خرب مقّدم.كمكم ديناراً أُجرتك؟1-

يف محل رفع مبتدأ.كمكم طفالً يف الحضانة؟2-

يف محل رفع مبتدأ.كمكم عامالً استمر يف العمل؟3-

يف محل رفع مبتدأ.كمكم ديناراً دفعتها؟4-

يف محل نصب مفعول به.كمكم معرضاً زار الضيُف؟5-

يف محل نصب مفعول به.كمكم ورقًة ظننتها؟6-

يف محل نصب ظرف زمان.كمكم ساعًة سهرت؟7-

يف محل نصب ظرف زمان.كمكم لبثت يف القرية؟8-

يف محل نصب ظرف مكان.كمكم مرتاً ارتفعت طائرُة الورق؟9-

يف محل نصب مفعول مطلق.كمكم إنجازاً أنجزت يا يوسف؟10-

يف محل نصب خرب كان.كمكم رجالً كانوا؟11-

يف محل جّر بحرف الجّر.كمبكم اشرتيَت الثوَب؟12-

1- تعرب كم الخربية مثل كم االستفهامية، ولكن يكون بعد االستفهامية متييز منصوب، وبعد الخربية مضاف 

إليه مجرور.

2- ما بعد كم االستفهامية اسٌم مفرٌد منصوب عىل التمييز، وما بعد كم الخربية اسٌم مفرٌد أو جمع مجرور 

باإلضافة.
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الُعطي
دة 

ماج

اإلعراباسم االستفهاماملثالالرقم

يف محل رفع خرب مقّدم. متىمتى االمتحاُن؟1-

يف محل نصب ظرف زمان. متىمتى نام الطفُل؟2-

يف محل جّر بحرف الجّر. متىإىل متى سوف تبقى تعاندين؟3-

يف محل رفع خرب مقّدم. أيانأيّاَن حضوُر مقّدِم الحفل؟4-

يف محل نصب ظرف زمان. أيانأيّاَن وصل الوفُد؟5-

يف محل رفع خرب مقّدم. أينأين بيُت زميلك؟6-

يف محل نصب ظرف مكان. أينأين سكنَت؟7-

يف محل جّر بحرف الجّر. أينمن أين أنت؟8-

يف محل نصب خرب صار مقدم. أينأين صاروا؟9-

يف محل رفع خرب مقّدم. أنأّن تلك املكتبة؟10-

يف محل نصب ظرف مكان. أنأّن انتظرته؟11-

يف محل نصب خرب كان. أنأّن كنَت؟12-

يف محل رفع خرب مقدم.كيفكيف صّحُة والدك؟13-

يف محل نصب خرب أصبح مقّدم.كيفكيف أصبح املريُض؟14-

يف محل نصب حال.كيفكيف حرض بهذه الرسعة؟15-

يف محل نصب مفعول به ثاٍن مقّدم.كيفكيف رأيَت الكتاَب؟16-

جرّب نظام اإلجابة لتعرف سبب هذا اإلعراب.
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ماجدة الُعطي

الموقع اإلعرابي لـ “ من ذا “ ، “ ماذا “

املوقع اإلعرايّباملثالصيغة الجملةالرقم

مفرد، 1- اسم  بعدهام 

ليس اسامً موصوالً

من ذا الفاعُل؟

ماذا النفُع؟

يجوز فيها إعرابان:

ذا  مبتدأ،  رفع  محل  يف  استفهام  اسام  ما  من،   -1

اسم إشارة يف محل رفع خرب، والعكس صحيح أيضاً، 

الفاعل، النفع يعربان بدالً.

رفع  محل  يف  استفهام  اسام  كالهام  ماذا  ذا،  من   -2

مبتدأ، واالسم الذي يليهام خرب، والعكس صحيح أيضاً.

ماذا الذي تفعله؟بعدهام اسم موصول2-

من ذا الذي وصل؟

يجوز فيها عّدة إعرابات:

مبتدأ،  رفع  استفهام يف محل  اسام  ماذا  ذا،  1- من 

واالسم املوصول يف محل رفع خرب.

2- من، ما اسام استفهام، وذا اسم إشارة، وهام معاً 

جملة اسمية من مبتدأ وخرب، واالسم املوصول بدل.

وهام  موصول  اسم  وذا  استفهام،  اسام  ما  من،   -3

جملة اسمية، واالسم املوصول الذي توكيد.

ملاذا أهملَت؟مسبوقة بحرف جر3-

مبن ذا سمعَت؟

اسام استفهام يف محل جر بحرف الجّر.

رَت؟بعدهام جملة فعلية4- ينتبُه من ذا حذَّ

ماذا تفعل؟

يجوز فيها إعرابان:

وذا  مبتدأ،  رفع  استفهام، يف محل  اسام  ما  من،   -1

الفعلية  والجملة  خرب.  رفع  محل  يف  موصول  اسم 

جملة صلة املوصول.

2- من ذا، ماذا كالهام اسام استفهام يف محل نصب 

مفعول به مقّدم للفعل الذي بعدهام.

جملة 5- شبه  بعدهام 

جار مجرور أو ظرفية

من ذا عندك؟

من ذا يف البيت؟

ماذا أمامك؟

ماذا يف الحقيبة؟

يجوز فيها إعرابان:

وهام  موصول،  اسم  وذا  استفهام،  اسام  ما  من،   -1

معاً جملة اسمية من مبتدأ و خرب.

مبتدأ،  رفع  استفهام يف محل  اسام  ماذا  ذا،  2- من 

وشبه الجملة يف محل رفع خرب.

يفيد 6- ال  فعل  قبلهام 

السؤال

أعرُف ماذا حدَث. 

عرفُت من ذا وصَل.

يجوز فيها إعرابان:

به،  مفعول  نصب  محل  يف  موصوالن  اسامن   -1

والجملة بعدهام جملة صلة املوصول.

به،  مفعول  نصب  محل  يف  موصوفتان  نكرتان   -2

والجملة بعدهام يف محل نصب صفة.
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الُعطي
دة 

ماج

أّي االستفهامّية

اإلعراباسم االستفهاماملثالالرقم

أّيأيُّ الرجاِل أفضُل؟1-
اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو 

مضاف.

أّيأيُّ الكتِب من اختيارك؟2-
اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو 

مضاف.

أّيأيُّ طفٍل نام؟3-
اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو 

مضاف.

أّيأيُّ طالٍب أنهى دراسته؟4-
اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو 

مضاف.

أّيأيُّ القصِص كانت عندك؟5-
بالضمة  مرفوع  مقدم  كان  اسم  استفهام  اسم 

وهو مضاف.

أّيأيَّ الكتِب قرأت؟6-
بالفتحة وهو  اسم استفهام مفعول به منصوب 

مضاف.

أّيأيَّ ساعٍة حرض؟7-
اسم استفهام ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو 

مضاف.

أّيأيَّ جهٍة تختار؟8-
اسم استفهام ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو 

مضاف.

أّيأيَّ عمٍل تعمل؟9-
بالفتحة  منصوب  مطلق  مفعول  استفهام  اسم 

وهو مضاف.

اسم استفهام اسم مجرور بالكرسة وهو مضاف.أّيبأيِّ طريقٍة تريد العمل؟10

1- أّي اسم استفهام معرب تظهر حركة اإلعراب عىل آخره، وما بعده مضاف إليه مجرور.

2- بقيّة أسامء االستفهام مبنية وتعرب كالتايل:

    اسم استفهام مبني يف محل .....
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ماجدة الُعطي

اسم الفعل الماضي

املفعول بهالفاعلاملثالمعناهاسم الفعلالرقم

ال ينصب مفعوالً بهالنجاُحهيهاَت النجاُح بدون تعببَُعَدهيهاَت1-

ال ينصب مفعوالً بهماشتّاَن ما بني الجدِّ والهزلافرتقشتّاَن2-

َعرسعاَن3- ال ينصب مفعوالً بهما أنجزهأخذ عمالً رسعان ما أنجزهرَسُ

اسم الفعل المضارع

املفعول بهالفاعلاملثالمعناهاسم الفعلالرقم

اِه1- اِه من الظلمأتوّجعأوَّ ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أناأوَّ

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أناأْخ من الظلمأتوّجعأْخ2-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتبْس عن الكذبيكفيبْس3-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أناأُفٍّ من ظلم القريباتضّجرأُف4ٍّ-

ياء املتكلّمكرُمكقْدين كرُمكيكفيقْد5-

1- عندما نقول ال ينصب مفعوالً به، فهو ال ينصب مفعوالً به مطلقاً.

2- اسم الفعل »قْد«، من املمكن أن يكون املفعول أحد الضامئر التالية:

    »قْدين ، قْدك ، قْده«.

�1



الُعطي
دة 

ماج

اسم فعل األمر

املفعول بهالفاعلاملثالمعناهاسم الفعلالرقم

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتحيَّ عىل الفالحاقبْلحي1َّ-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتهيَّا إىل العملارسْعهيَّا2-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتصْه عن الكذباسكْتصْه3-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتإيِه من الخريزْدإيِه4-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتآم�ي�ْناستجْبآمني5-

الكتاَبضمري مسترت تقديره أنَتهاَك الكتاَبخْذهاَك6-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتهلمَّ إىل العملتعاَلهلم7َّ-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتمْه عن األذىاكفْفمْه8-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتإليَك عّنيانرصْفإليَك9-

النصيحَةضمري مسترت تقديره أنَتإليَك النصيحَةخْذإليَك10-

الصواَبضمري مسترت تقديره أنَتعليَك الصواَبالزْمعليَك11-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتمكانْك قْفمكانْك12-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتأمامَك املجد فرْستقّدْمأمامَك13-

البضاعةضمري مسترت تقديره أنَتدونَك البضاعةخْذدونَك14-

ال ينصب مفعوالً بهضمري مسترت تقديره أنَتوراءَك عن الذنوبتأّخْروراءَك15-

16- ما كان عىل وزن فََعاِل نحو:

َحَذاِر، َساَمِع، لََحاِق، نََهاِل، َدَراِك، ... ومعناها مأخوذ من فعلها.

َحَذاِر النفاَق.

الفاعل ضمري مسترت تقديره أنَت، والنفاق مفعول به منصوب.
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ماجدة الُعطي

أقسام أسماء األفعال من حيث أصل وضعها

أسامء األفعالنوع أسامء األفعالالرقم

1- أسامء الفعل املايض جميعها.أسامء أفعال سامعيّة1-

2- أسامء الفعل املضارع جميعها.

3- بعض أسامء الفعل األمر:

، إيِه، آمني، هيَّا، هاَك، هلمَّ     مْه، صْه، حيَّ

1- ما نقل عن ظرف:أسامء أفعال منقولة2-

    مكانَك، أمامَك، دونَك، وراءَك.

2- ما نُقل عن جار ومجرور:

    إليَك، عليَك.

3- مصدر ما نُقل عن مصدر:

    رويدَك.

وهي كل اسم فعل عىل وزن فََعاِل نحو:أسامء أفعال قياسيّة3-

    َحَذاِر، َساَمِع، نََهاِل، ...
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الُعطي
دة 

ماج

أحكام عامة بأسماء األفعال

1- يعرب اسم الفعل، ولنأخذ مثاالً “هيهاَت”.

هيهاَت: اسم فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره، وهو مبعنى بََُعد، وكذلك بقية أسامء األفعال 

من ماض ومضارع وأمر.

2- حركة البناء تكون حسب آخره، وقد تم وضعها جميعاً عىل آخر كل اسم فعل فيام سبق.

3- ال يتقدم املفعول به عىل اسم الفعل مطلقاً.

” تكون فعل أمر إذا لحقها ضمري نحو: 4- “هلمَّ

“هلّمي، هلاّم، هلّموا، هلُمْمَن”

هلّمي: فعل أمر مبني عىل حذف النون، والياء ضمري متصل يف محل رفع فاعل، وهي ياء املخاطبة.

5- بعض أسامء األفعال قد تأيت منونة، وقد تأيت غري منونة، وهي:

“صْه، مْه، أُّف، إيِه”.

فإذا نّون اسم الفعل دل عىل طلب حدث غري معني نكرة نحو:

أُفٍّ من مجالسة املنافقني

هنا يتضجر من مجالسة املنافقني يف كل الحاالت.

وإذا مل ينّون دل عىل طلب حدث معني معرفة نحو:

أُفِّ من هذه الجلسِة

فهو يتضجر من هذه الجلسة فقط.

قس عليها بقية أسامء األفعال السابقة.
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ماجدة الُعطي

الوحدة 
الثالثة
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الُعطي
دة 

ماج

الفعل الماضي

القاعدةعالمة البناءالفعلاملثالالرقم

-1

كان الفتحةنزَلنزَل الرجُل رسيعاً  إذا  الفتحة،  عىل  املايض  الفعل  يُبنى 

أو  التأنيث،  تاء  به  اتصل  أو  اآلخر،  صحيح 

هاء  أو  املخاطب،  كاف  أو  االثنني،  ألف 

الغائب.

الفتحةقابلَْتقابلْت املعلّمُة الطالبة

الفتحةناَماالطفالن ناَما بهدوء

الفتحةسامَحكسامَحك زميلُك

الفتحةقابلَهقابلَه منذ زمٍن

الضّمةقاُمواقاموا من مجلسهم2-
يُبنى الفعل املايض عىل الضم، إذا اتصل به 

واو الجامعة.

-3

يُبنى الفعل املاض عىل السكون، إذا السكونقْمُتقْمُت بذلك

اتصلت به التاء املتحركة بأنواعها، أو »نا« 

الفاعلني، أو نون النسوة. السكوندرْسنادرْسنا سويًّا

السكونسهرْنسهرْن عليهم
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ماجدة الُعطي

فعل األمر

القاعدةعالمة البناءالفعلاملثالالرقم

-1

كان السكوناصدْقاصدْق مع الناس إذا  السكون،  األمر عىل  فعل  يُبنى 

نون  به  اتصل  أو  للمفرد،  اآلخر  صحيح 

النسوة. السكونادرْسَنادرْسَن بجدٍّ

-2
إذا اتصل الفتحةاحِملَنَّاحملن األمانة الفتحة،  يُبنى فعل األمر عىل 

به نون التوكيد بنوعيها. الفتحةاعملَْناعملن بإخالص

-3

حذف حرف العلّةارِمارم بالحق
يُبنى فعل ألمر عىل حذف حرف العلة 

إذا كان معتل اآلخر، ومل يتصل به يشء.
حذف حرف العلّةادُعادع إىل الخري

حذف حرف العلّةاسَعاسع ألخيك يا يوسُف

-4

حذف النوناذهبااذهبا برسعة
إذا  النون  حذف  عىل  األمر  فعل  يُبنى 

كان من األفعال الخمسة.
حذف النونساعدواساعدوا املحتاج

حذف النونأطيعيأطيعي والدتك

الفعل المضارع المبني

القاعدةعالمة البناءالفعلاملثالالرقم

-1
إذا الفتحةتنكرَنَّال تنكرَنَّ الحقيقَة الفتحة،  عىل  املضارع  الفعل  يُبنى 

اتصلت به نون التوكيد بنوعيها. الفتحةيحرتَمْنيوسُف يحرتَمْن والده

السكونيدرْسَنهنَّ يدرْسَن منذ الصباح2-
إذا  السكون،  عىل  املضارع  الفعل  يُبنى 

اتصلت به نون النسوة.
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الُعطي
دة 

ماج

الفعل المضارع المرفوع

عالمة اإلعرابالفعلاملثالالرقم

الضمة الظاهرة ألنه صحيح اآلخر يخاُفاملؤمُن يخاُف من ربّه1-

-2

ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة.يجمعوناملزارعون يجمعون املحصول

ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة.تراقبنيأنِت تراقبني الطفَل 

ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة.يُنهياناملهندسان يُنهيان املرشوع

-3

الضّمة املقدرة عىل الياء للثقل.يبنيهو يبني مجداً عظيامً

الضّمة املقّدرة عىل الواو للثقل.تدعوهمأنت تدعوهم منذ زمن

الضّمة املقّدرة عىل األلف للتعّذر.يلقىيلقى الناس بوجه َسمٍح

األحرف التي تنصب الفعل المضارع

عالمة اإلعرابالفعلاملثالمعناه وعملهالحرفالرقم

الفتحة الظاهرةأعتذَرأريد أْن أعتذَر لك  مصدري ونصب واستقبالأْن1-

حذف النونيفلحوالن يفلحوا يف أمرهمنفي ونصب واستقباللْن2-

الفتّحة الظاهرةتسمَوثابر ليك تسمَومصدري ونصب واستقباليك3-

إذْن4-
جواباً  واستقبال،  ونصب  جواب 

ملن يتحّدث إليك.

إذن يرىض.

لك:  قال  ملن  جواباً 

يريُد التزام الصمت.

الفتحة املقّدرةيرىض
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ماجدة الُعطي

نصب الفعل المضارع ب” أْن “ المضمرة

عالمة اإلعرابالفعلاملثالمعناهالحرف الناصبالرقم

الفتحة الظاهرةأتفّوَقأجتهُد ألتفوَقما قبلها سبب ملا بعدها الم التعليل1-

الفتحة الظاهرةيهدَرمل يكن ليهدَر وقتهللنفيالم الجحود2-

الفتحة الظاهرةتندَمال تهمْل فتندَمما قبلها سبب ملا بعدهافاء السببيه3-

الفتحة الظاهرةتأمَرال تكذْب وتأمَر بالصدقحصول ما قبلها مع ما بعدهاواو املعيّة4-

إىل أْنحتّى5-
سأبذُل جهدي حتى 

أفوَز
الفتحة الظاهرةأفوَز

الفتحة الظاهرةتحّقَقثابْر أو تحّقَق هدفكأىل أْنأو6-

1-  الم التعليل تُضمر بعدها أْن جوازاً، أّما البقيّة فتُضمر بعدها أْن وجوباً.

2-  الم الجحود يسبقها دامئاً كان وتكون منفيّة.

3-  هناك أحرف تنصب الفعل املضارع ولكّنها ليست بشهرة األحرف السابقة وهي:

“أو، الواو، الفاء، ثّم”، وكلها عاطفة، تعطف فعالً عىل اسم جامد غري مشتّق، وليس بتأويل الفعل. ومثال 

ذلك:

يأيب الشهُم الذلَّة ويْسلََم

عوديت إىل الله ويرتاَح قلبي خرٌي من الدنيا

��



الُعطي
دة 

ماج

أدوات الشرط غير الجازمة

املثالمعناهااألداةالرقم
موقع األداة من 

األعراب

-1
ال محل لها من األعرابلوال حضوره لفسد االجتامعحرف امتناع لوجودلوال

ال محل لها من األعرابحرف امتناع لوجودلوما

كلاّم تقّربَت من الله احرتمكظرف زمان متضّمن معنى الرشط.كلاّم2-
يف محل نصب ظرف 

زمان

ملّا3-
تقتيض جملتني، توجد الثانية عند 

وجود األوىل وتختّص باملايض.
ملّا أدركَت ما تريد تركتَه 

يف محل نصب ظرف 

زمان

إذا أجتهدَت كُوفئَتمثل كلاّمإذا4-
يف محل نصب ظرف 

زمان

ال محل لها من األعرابلو حرَض ألكرمتُهامتناع الجواب المتناع الرشطلو5-
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ماجدة الُعطي

األحرف التي تجزم فعاًل مضارعًا واحدًا

عالمة اإلعرابالفعلاملثالالحرفالرقم

حذف حرف العلةينتهاقرتب الوقُت وملّا ينته بعُدملّا1-

حذف حرف العلةأرهمل أره منذ زمنمل2-

السكون الظاهرتلتزْملتلتزْم أوامَر اللهالم األمر3-

حذف النونتقرتباال تقرتبا من رفيق السوءال الناهية4-

الفرق بني ملّا الجازمة، وملّا غري الجازمة، أّن ملّا الجازمة تدخل عىل فعل مضارع، وملّا غري الجازمة تدخل عىل 

فعل ماٍض، وتكون مبعنى حني. قارن بني املثالني.
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الُعطي
دة 

ماج

األدوات التي تجزم فعلين مضارعين »أسلوب الشرط«

املثالاألداةالرقم
الفعالن

عالمة اإلعراب
جواب الرشطفعل الرشط

السكون الظاهرتجْدهتفعْلإْن تفعْل الخري تجْده أمامكإْن1-

حذف النونتفلحواتدرسواإذما تدرسوا تفلحواإذما2-

السكون الظاهريفْزيعبْدَمْن يعبْد الله يفْزَمْن3-

السكون الظاهريصلْحينكرْسما ينكرْس ال يصلْح أبداًما4-

السكون الظاهرتُحاسْبتقْلمهام تقْل تُحاسْب عليهمهام5-

حذف النونتصلواتيأسوامتى تيأسوا فلن تصلوامتى6-

حذف حرف العلةأدُعتدُعأيّاَن تدُع أدُع معكأيّاَن7-

السكون الظاهرأنزْلتنزْلحيثام تنزْل أنزْل بجواركحيثام8-

حذف حرف العلةأسَعتسَعأينام تسَع أسَع معكأينام9-

السكون الظاهرنجاورْكتسكْنأّن تسكْن نجاورْكأّن10-

السكون الظاهرأعمْلتعمْلكيفام تعمْل أعمْلكيفام11-

السكون الظاهرأباركْهاتباركْهاأيُّ فكرٍة تباركْها أباركْهاأّي12-

1- إن، إذما أحرف رشط جازمة، والبقية أسامء رشط جازمة.

2- كّل أسامء الرشط مبنيّة ما عدا أّي فهي معربة.

أو فعل متعدِّ استوىف مفعوله،  تبعها فعل الزم  إذا  العاقل، وتُعرب مبتدأ  للعاقل، ومهام وما لغري  َمْن   -3

وتُعرب مفعوالً به إذا تبعها فعل متعدٍّ مل يستوف مفعوله.

4- متى، أيّان تعربان ظرف زمان، حيثام وأّن وأينام تعرب ظرف مكان، وكيفام تعرب حاالً، وأّي تُعرب كّل 

اإلعرابات السابقة حسب املضاف إليه. 

5- كّل أسامء الرشط ما عدا أّي تُعرب بالصيغة التالية:

اسم رشط جازم مبني يف محل .....

42



ماجدة الُعطي

أي الشرطية

املوقع اإلعرايّباملثالالرقم

اسم رشط جازم مبتدأ مرفوع وهو مضافأيُّ رجٍل يقرتْب منه ينله الخرُي1-

اسم رشط جازم مبتدأ مرفوع وهو مضافأيُّ عامٍل ينجْز عمله يأخْذ أجرته2-

اسم رشط جازم مبتدأ مرفوع وهو مضافأيُّ فعٍل يكن منه أرّد عليه 3-

اسم رشط جازم مفعول به منصوب وهو مضافأيَّ مجهوٍد تقّدْم نستفْد منه4-

اسم رشط جازم ظرف زمان منصوب وهو مضافأيَّ ساعٍة تطلبني أحرْض5-

اسم رشط جازم ظرف مكان منصوب وهو مضافأيَّ مكاٍن تزرْه تعرْفه أكرث6-

اسم رشط جازم مفعول مطلق منصوب وهو مضافأيَّ فعٍل تفعْل تحاسْب عليه7-

اسم رشط جازم مجرور بحرف الجّر وهو مضافبأيِّ زميٍل تثْق نثْق بك8-

1- أّي الرشطيّة اسم معرب تظهر عليه حركة اإلعراب، ويحّدد إعرابها ما يأيت بعدها، ألنّها من األسامء التي 

لها الصدارة يف الجملة، واالسم الذي يليها مبارشًة يعرب مضافاً إليه مجروراً.

2- الفرق بني أّي االستفهاميّة وأّي الرشطيّة؛ أّي الرشطيّة البّد أن يتبعها فعالن مضارعان هام فعل الرشط 

وجواب الرشط، والفعل الثاين لن يحدث إال إذا حدث الفعل األّول.
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الُعطي
دة 

ماج

الفعل الالزم والفعل المتعّدي

املثالالقاعدةالحالةالرقم

الفعل الالزم1-
به  ويتّم  بفاعله  يكتفي  الذي  الفعل  هو 

معنى الجملة.
نجح الطالُب.

الفعل املتعّدي2-

هو ما تجاوز الفاعل إىل املفعول به من غري 

وساطة، وال تتمُّ الجملة إال بالفاعل واملفعول 

به معاً.

وقد ينصب الفعل املتعّد مفعوالً به واحداً، 

أو مفعولني، أو ثالثة مفاعيل.

أكل الطفُل الطعاَم.

جعل الخباُز العجنَي خبزاً.

أرى الوالُد األبناَء العمَل مهاّمً.

ما تحته خّط يف األمثلة الثالثة 

األخرية مفعول به.

الفعل المبني للمجهول

املثالالقاعدةالحالةالرقم

املبني للمجهول1-

هو الفعل الذي يستدعي إخفاء الفاعل، 

لذكره، أو من  وذلك لجهله به، أو كارهاً 

أجل إثبات الفعل.

يف الفعل املايض2-
قبل  ما  وكرس  أّوله  بضّم  للمجهول  يُبنى 

آخره.

ُشوِهد،  أُعِطي،  قيل،  كُرِس، 

ُجِمع،

يف الفعل املضارع3-
قبل  ما  وفتح  أّوله  بضّم  للمجهول  يُبنى 

آخره.
يُكرَس، يُقال، يُعطَى، يُشاَهد،
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ماجدة الُعطي

بعض صور الفاعل

صورته يف الجملةالفاعلاملثالالرقم

وقع بعد إاّل امللغاة.الجاحُدما ينكُر ذلك إاّل الجاحُد1-

الفاعل مؤخر، واملفعول به مقدم.األطفاُليجمُع األلعاَب األطفاُل2-

مصدر مؤول من أن والفعل املضارع.أْن يحيايُريض الفرَد أْن يحيا بعز3ٍّ-

مسبوق بحرف جر زائد.باملعلّمناهيك باملعلّم مرشدا4ً-

فاعل يف صيغة التعجب، مسبوق بحرف جر زائد.باملروءِةأعظْم باملروءِة ُخلقا5ً-

بعد أداة الحرص، ضمري منفصل.هوما حرض إال هو6-

اسم إِشارةهذافاز هذا الالعُب7-

اسم موصول.الذيفرح الذي فاز8-

ضمري متصل بالفعل.تاء املتكلمحفظُت القصيدة9-

ضمري مسترت للفعل تقديره هو.مسترتجاء مرسعا10ً-

فاعل السم الفاعل.املوظُّفأغائٌب املوظُّف؟11-

فاعل للصفة املشبهةنسبُهما هزيٌل نسبُه12-

فاعل السم الفعل.األمُلهيهاَت األمُل بال عمل13-

فاعل ألسلوب املدح، وكذلك أسلوب الذم.الرجُلنِْعَم الرجُل يوسُف14-

الليُلإذا الليُل أقبَل مننا15-

وقع بعد إذا، وهو فاعل لفعل محذوف يفرسه الفعل 

املذكور.

ومثل إذا » لو ، إْن «

قم بتحليل الجمل ملعرفة سبب إعرابها كفاعل.
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الُعطي
دة 

ماج

بعض صور نائب الفاعل

صورته يف الجملةنائب الفاعلاملثالالرقم

وقع بعد إال امللغاة.الصديُقال يُعاتَُب إال الصديُق1-

مصدر مؤّول من أْن والفعل املضارع.أْن يصَليُنتظُر أْن يصَل الليلة2-

مسبوق بحرف جّر زائد.يشٍءما لُوِحظ من يشٍء3-

نائب فاعل السم املفعول.قلُمهما مكسوٌر قلُمه4-

بعد أداة الحرص، ضمري منفصل.هيما ُسِمع إال هي5-

اسم إشارة.هذاكُويفء هذا6-

اسم موصول.الذيُحوِسب الذي أذنَب7-

ضمري متصل بالفعل.واو الجامعةُجِمعوا برسعة8-

ضمري مسترت للفعل.هيُعوِقبْت باألمس9-

املاُلإْن املاُل ُوِجَد اشرتيناه10-
وقع بعد إْن، وهو نائب فاعل لفعل محذوف يفرّسه 

الفعل املذكور. ومثل إْن »إذا، لو«.
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ماجدة الُعطي

بعض صور المفعول به

صورته يف الجملةاملفعول بهاملثالالرقم

مفعول به ثاٍن لفعل مبني للمجهول.ثوباًُجعِل القامُش ثوبا1ً-

َم الهديَّة محمٌد2- مفعول به تقدم عىل الفاعل.الهديَّةقدَّ

ضمري منفصل، تقّدم عىل الفعل والفاعل إيَّاهإيَّاه ساعْدنا3-

مصدر مؤول من أن والفعل املضارعأْن تحرَضطلَب أْن تحرَض برسعة4-

مسبوق بحرف جر زائدكلِّألقى العدوُّ بكلِّ ثقله5-

مفعول به السم الفاعل مشرتالبضاعَةالتاجُر ُمشرتٍ البضاعَة6-

مفعول به لصيغة املبالغةذنَباللُه غفوٌر ذنَب العباد7-

مفعول به السم الفعلالكتابدونَك الكتاب8-

مفعول به لصيغة التعجبالرجولَةما أعظَم الرجولَة9-

اسم موصولماشاهدُت ما جرى10-

اسم اشارةهؤالءناديْنا هؤالء الرجاَل11-

ضمري متصل بالفعلهاء الغائبكافأته12-

اسم استفهاممنمن قابلَْت؟13-

اسم رشط جازمماما تنجْز تأخْذ أجرَه14-

مفعول به عىل االشتغالكتابَككتابَك قرأتُه15-

مفعول به عىل اإلغراءالصدَقالصدَق يا إخواين16-

مفعول به عىل التحذيرالنفاَقالنفاَق يا إخواين17-

مفعول به عىل االختصاصاملعلمنينحن املعلمني حملُة النور18-
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الُعطي
دة 

ماج

األفعال التي تنصب مفعولين وثالثة مفاعيل

املثالاألفعالنوع الفعلالرقم

-1
ليس  مفعولني  تنصب 

أصلهام مبتدأ وخرب

كسا،  وهب،  منح،  أعطى، 

ظننت األمَر سهالًألبس، سأل، أفهم، أذاق،.....

وهبتك ماالً
أفعال اليقني2-

رأى، وجد، درى، جعل،  علم، 

ألفى، تعلّم

أفعال الرجحان3-
 ، عدَّ خال،  زعم،  ظن، حسب، 

حجا، هْب،.....
علمنا أنَّ الرجَل مسافٌر

املصدر املؤّول: أّن الرجَل مسافٌر

سّد مسّد املفعولني أفعال الصريورة4-
ترك،  اتخذ،  جعل،  صرّي، 

رّد،.....

أفعال تنصب ثالثة مفاعيل5-
خرّب،  أخرب،  حّدث،  نبَّأ،  أنبأ، 

أعلم
أعلمُت ولدي العلَم نافعاً

1- قد تأيت جملة تسدُّ مسدَّ املفعولني، كام يف املثال الثالث، فجملة:

ت مسدَّ املفعولني أّن الرجَل مسافٌر سدَّ

2- وقد تكون الجملة تسّد مسدَّ املفعول به الثاين فقط نحو:

ظننُت الرجَل أنّه صادٌق
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ماجدة الُعطي

تقديم الفاعل على المفعول به وجوبًا

الفاعلاملثالموضع التقديمالرقم

-1
إذا خيف االلتباس يف متييز الفاعل من املفعول به، 

لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية.

مهاقابلْت مها رنا

عزميصافح عزمي فخري

إذا كان الفعل محصوراً يف املفعول به.2-
خالدال يعرُف خالٌد إال العربية

محمدإمّنا يجيُد محمٌد الحياكَة

-3
اسامً  به  واملفعول  متصالً  ضمرياً  الفاعل  كان  إذا 

ظاهراً.

تاء املتكلمكتبُت الرسالَة

نا الفاعلنيساعْدنا زميلنا

إذا كان الفاعل واملفعول به ضمريين متصلني.4-
واو الجامعةساعدوه

نون النسوةساعْدنَها

1- القرينة اللفظية هي ظهور الحركة اإلعرابية عىل الفاعل أو املفعول به.

2- القرينة املعنوية هي وجود دليل معنوي يف الجملة يدل عىل الفاعل أو املفعول به.

فمثال القرينة اللفظية:

العَب الطفَل أعامُمه

فهنا ظهرت الحركة اإلعرابية عىل املفعول به “الطفَل” وكذلك الفاعل.

ومثال القرينة املعنوية:

دخل املكتبة محمد

فهنا القرينة واضحة ألن من يدخل محمد وليس املكتبة
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الُعطي
دة 

ماج

موضع تقديم المفعول به على الفاعل وجوبًا

املفعول بهاملثالموضع التقديمالرقم

إذا اتصل بالفاعل ضمري يعود عىل املفعول به.1-
الدينيحمي الديَن رجالُه

األمتطيع األمَّ ابنتُها

إذ حرص الفعل يف الفاعل.2-
املروءةال يعرف املروءَة إاّل الكراُم

الشجاعةإمنا يعرف الشجاعَة الرجاُل

-3
إذا كان املفعول به ضمرياً متصالً، وكان الفاعل 

اسامً ظاهراً.

ياء املتكلميعجبني إخالُصك

مك محمٌد عىل نفسه كاف املخاطبقدَّ

تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا

املفعول بهاملثالالنوعموضع التقديمالرقم

-1
له  اسامً  به  املفعول  كان  إذا 

الصدارة يف الجملة.

ماما فعلَت البارحة؟أسامء االستفهام

منمن يِذمُّ يَُذمُّأسامء الرشط

كمكم مقالٍة كتَب ومل تُنرش كم الخربية

-2

إذا كان املفعول به من ضامئر 

الغرض  وكان  املنفصلة  النصب 

من تقدميه إفادة الحرص.

إيّاكإيّاك أحرتُم

إيّاهإيّاه نساعُد

-3

بني  يفصل  به  املفعول  كان  إذا 

املتصلة  والفاء  الرشطيّة  أّما 

بجوابها

العزَّةأّما العزَّة فالزْم

مكارَمأّما مكارَم األخالق فاعتمْد
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ماجدة الُعطي

المفعول فيه

املثالالظرفالحالةالرقم

ظروف منصوبة مختّصة بالزمان1-
عام،  سنة،  شهر،  ساعة،  لحظة، 

وقت،...
قابلني وقَت العرَص

ظروف منصوبة مختّصة باملكان2-
ميني،  خلف،  أمام،  تحت،  فوق، 

شامل، ومرادفاتها
منزيل شامَل الشارِع

-3
بني  مشرتكة  منصوبة  ظروف 

الزمان واملكان
قبل، بعد، بني، عند، دون، مع

وصل قبَل املغرِب

وقف قبَل الشارِع

ظروف مبنيّة مختّصة بالزمان4-

أيّاَن، متى، اآلَن، أمِس، منُذ، مْذ، 

إْذ، إذا، ملَّا، كلاّم، بينا، بينام، ريَث، 

، صباَح مساَء،... عوَض، قطُّ

وصل منُذ يومني

هو يدرُس اآلَن

إذا سافر اهتمُّ باألمر

، َثََّة، علظروف مبنيّة مختّصة باملكان5- أسكُن حيُث يسكُن أهيلحيُث، هنا، هناك، ثَمَّ

-6
بني  مشرتكة  مبنيّة  ظروف 

الزمان واملكان
لدى، لدْن

انتهى من عمله لدْن العرِص

يسكُن لدْن املكتبة

قبل، بعد،...ظروف قد تنقطع عن اإلضافة7-
رأيته من قبُل

أّما بعُد

1- الظروف يف غالب األحيان تحتاج إىل مضاف إليه وقد يكون اسامً أو جملة.

2- قد تكون كلامت “ذات، كّل، بعض” ظروفاً للزمان، إذا دّل املضاف إليه عىل ذلك، نحو:

سأزورَك ذاَت يوٍم
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الُعطي
دة 

ماج

مالحظات عامة عىل املفعول فيهالرقم

-1

معظم الظروف تحتاج إىل مضاف إليه يأيت بعدها، ولكن إذا كان الظرف منوناً فهو ال يحتاج إىل 

مضاف إليه ألن التنوين يغني عن اإلضافة نحو:

سوف أراه يوماً ما

-2

بعض الظروف يكون املضاف إليه جملة وليس اسامً مفرداً مثل:

»إذ، إذا، حيُث«

اسكن حيُث يسكن أهيل

فجملة يسكن أهيل يف محل جر مضاف إليه

وبعضها يكون املضاف إليه اسامً أو جملة نحو:

فرحنا ساعَة وصوله

فرحنا ساعَة وصل من السفر

وصوله مضاف إليه مجرور، والجملة الفعلية وصل يف محل جّر مضاف إليه

-3

قد تُعرب بعض الظروف حسب موقعها نحو:

انتهى اليوُم ومل أنه الدراسة »اليوم فاعل مرفوع«

أقصُد اليوَم هذا وليس غداً »اليوم مفعول به منصوب«

إذا سبق الظرف حرف جّر أصبح اسامً مجروراً، وتنتفي عنه صفة الظرفيّة.4-

جملة أّما بعُد، تُعرب بعُد ظرف زمان مبني عىل الضّم يف محل نصب مقطوعاً عن اإلضافة.5-
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ماجدة الُعطي

المفعول ألجله

ما سّد مسّد الفعلاملفعول ألجلهاملثالالقاعدةالرقم

-1
يبنّي  منصوب  مصدر  هو 

سبب حدوث الفعل
احرتاماًأطيع  والدي احرتاماً له

-2

يجوز للمفعول ألجله أن 

أو  الجملة  بداية  يكون 

وسطها

تحاشياًتحاشياً للقائه ابتعَد عنه 

طلباًيسافر طلباً للعلم

-3
ألجله  املفعول  يكون 

منّوناً أو مضافاً.

ابتغاًءيتأّدب ابتغاًء ملرضاة الله

انتظاَريقُف انتظاَر زميله

-4

عن  يُستغنى  أن  يجوز 

ألجله  املفعول  فعل 

مبصدره أو أحد مشتقاتّه.

مجتمعوناحتفاالًنحن مجتمعون احتفاالً به

احرتامهتقديراًاحرتامه أخاك تقديراً لك

بالنسبة للبند الرابع فكأنّك تقول:

نحن اجتمعنا احتفاالً به

اْحرتَم أخاك تقديراً لك
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الُعطي
دة 

ماج

المفعول المطلق

اإلعرابالصورة التي جاء عليهااملفعول املطلقاملثالالرقم

مصدر لتوكيد فعلهاحرتاماًأحرتُم والدَك احرتاما1ً-

تُع��رب  كلّه��ا 

مطلقاً  مفعوالً 

منصوب ب� ...

مصدر لبيان نوعه وفعلهمشمشيُت َمْشَ الواثقني2-

مصدر لبيان عدده وفعلهقراءتنيقرأُت القصَة قراءتني3-

مصدر لبيان صفته وفعلهمروراًمّر القطاُر مروراً رسيعا4ً-

اسم املصدرعطاًءأعطيتك عطاًء واسعاً 1-

تُع��رب  كلّه��ا 

الً  م��ف��ع����و

مطلق��اً نائب��اً 

مص��دره  عن 

منصوب ب� ...

الصفة نابت عن املصدربطيئاًسار بطيئا2ً-

الضمري املتصل العائد عىل املصدريبذلهبذل بذالً مل يبذله من قبل3-

مرادفهإعجاباًأحبه إعجابا4ً-

مصدر مالقيه يف االشتقاقنباتاًأنبت الله النبات نباتا5ً-

ما دّل عىل نوعهالهوينامشيُت الهوينا6-

ما دّل عىل آلتهسهامًرشقُت العدوَّ سهام7ً-

دّل عىل عدده بني الفعل واملصدرأربَعركع أربَع ركعاٍت8-

كّل وأخواتها بني الفعل واملصدركلَّشكرته كلَّ الشكر9-

اسم إشارة بني الفعل واملصدرذلكاجتهدُت ذلك االجتهاد10-

1- الضمري املتّصل يُعرب ضمرياً متّصالً مبني يف محل نصب مفعول مطلق نائب عن مصدره، وكذلك اسم 

اإلشارة يعرب اسم إشارة مبني يف محل نصب ...

2- هناك ألفاظ تعرب مفعوالً مطلقاً نحو:

عفواً، شكراً، عذراً، معذرًة، حبّاً وكرامًة، رجاًء، عجباً، حّقاً، أيضاً، رغامً عنه، ويحك، ويلك، حنانيك، دواليك، 

لبيّك، سعديك،...
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ماجدة الُعطي

المفعول معه

املفعول معهاملثالالقاعدةالرقم

يأيت املفعول معه بعد واو املعية، وال يصح الجمع بني ما قبل الواو وما بعدها يف حكم واحد، نحو:

-1
أن يكون قبل الواو اسم ظاهر عاقل، وما بعدها اسم 

ظاهر غري عاقل.
الحصانحرض يوسُف والحصاَن

-2
بعدها  وما  عاقل،  متصل  الواو ضمري  قبل  يكون  أن 

اسم ظاهر عاقل.
سعيداًجئُت وسعيداً

-3
بعدها  وما  عاقل،  متصل  الواو ضمري  قبل  يكون  أن 

اسم ظاهر غري عاقل.
مجرىساروا ومجرى النهر

-4
بعدها  وما  عاقل،  مسترت  ضمري  الواو  قبل  يكون  أن 

اسم ظاهر غري عاقل
غروَبوصل وغروَب الشمس

1- بالنسبة للبند الثاين الضمري املتّصل تاء املتكلّم يف الفعل جئُت

2- بالنسبة للبند الثالث الضمري املتّصل واو الجامعة يف الفعل ساروا.

3- بالنسبة للبند الرابع الضمري املسترت تقديره »هو«.
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الُعطي
دة 

ماج



ماجدة الُعطي

الوحدة 
الرابعة
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الُعطي
دة 

ماج

بعض صور المبتدأ

صورته يف الجملةاملبتدأاملثالالرقم

علم مقّدم قبل أداة الحرص.محمٌدما محمٌد إال رسوُل الله1-

علم مؤّخر بعد أداة الحرص.يوسُفما طالٌب إال يوسُف2-

نكرة مؤّخر والخرب شبه جملة.دكّاٌنبعد الشارع دكّاٌن3-

مصدر مؤّول.أْن تحسَنأْن تحسَن إىل جارك يشٌء عظيٌم4-

مصدر مؤّول مؤّخر.أْن تنجَزمن الرائع أْن تنجَز العمل5-

مسبوق بحرف جّر زائد.رجٍلما من رجٍل إال أنَت6-

مسبوق برُبَّرجٍلرُبَّ رجٍل بألِف رجٍل7-

.وليٍلوليٍل أرخى سدوله8- مسبوق بواو رُبَّ

مسبوق بإمّنا الكافّة واملكفوفة.الحياُةإمنا الحياُة موقف9-

مسبوق بالم االبتداءْعمرُكلْعمرُك لن أخون وطني10-

ضمري رفع منفصل.هوهو صادُق الوعد11-

اسم إشارة.هذاهذا قادٌم12-

اسم موصول.الذيالذي يدرس ينجح13-

اسم استفهامماما هذا يا رجُل؟14-

اسم رشط جازممنمن يصدْق ينُج15-

عْد إىل ضامئر الرفع املنفصلة، وأسامء اإلشارة، واألسامء املوصولة، وأسامء االستفهام، وأسامء الرشط، لتعرف 

صورها كمبتدأ.
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ماجدة الُعطي

مسوغات االبتداء بالنكرة

املبتدأاملثالحاالتهااملسوغالرقم

إذا دلّت النكرة عىل العموم1-

صادٌقما صادٌق كاذٌبُسبق بنفي

صدقٌةهل صدقٌة أفضٌل من نصيحة؟ُسبق باستفهام

منمن طرَق الباب؟اسم استفهام

ماما تقّدمه تجدهاسم رشط

إذا دلّت النكرة عىل خصوص2-
قليٌلقليٌل دائٌم خرٌي من كثري منقطعإذا ُوصفت النكرة

طالُبطالُب ِعلٍْم أفضُل من طالِب مالإذا أُضيفت إىل نكرة

-3
جملة  شبه  الخرب  كان  إذا 

وتقّدم عىل املبتدأ

أشجاٌريف الحديقِة أشجاٌرشبه جملة جار ومجرور

صندوٌقتحت الغطاِء صندوٌقشبه جملة ظرفيّة

الفرق بني املبتدأ املنعوت واملبتدأ املضاف؛ أن النعت صفة وليس نوعاً، فال يوجد نوع اسمه دائم كام يف 

البند  إليه نوع وليس صفة، فالعلم نوع وليس صفة كام يف املثال السابق. راجع  املثال السابق. واملضاف 

الثاين.

رجٌل صادٌق خريٌ من الدنيا

رجُل صْدٍق خريٌ من الدنيا

أيُّهام نعٌت؟
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الُعطي
دة 

ماج

تقدم المبتدأ على الخبر وجوبًا

املبتدأاملثالالنوعموضع التقدم الرقم

-1

من  املبتدأ  يكون  أن 

الصدارة  لها  التي  األلفاظ 

يف الكالم.

ماما فعلته يف الناس؟أسامء االستفهام

أسامء الرشط
فلن  سعره  انخفْض  مهام 

ابتاعه
مهام

ماما أعظَم اإلخالَص!ما التعجبيّة

كمكم رجاٍل عظامُء يف التاريخكم الخربيّة

ضمري الشأن
من  تعرفهم  الرجاُل  هم 

مواقفهم
هم

األخالُقلألخالُق أحقُّ بالصوِناالسم املقرتن بالم االبتداء

-2
محصوراً  املبتدأ  يكون  أن 

يف الخرب

الحياُةما الحياُة إال رسالٌة

الكتاُبإمّنا الكتاُب صديٌق

-3

والخرب  املبتدأ  يكون  أن 

التعريف  يف  متساويني 

والتنكري

والديوالدي قائدي

منك  أعظُم  سّناً  منك  أكرُب 

تجربًة
أكرُب

-4

إذا كان الخرب جملة فعلية 

عىل  يعود  ضمري  فاعلها 

املبتدأ

سامٌرسامٌر يساعُد الناَس

1- بالنسبة للبند الثالث فأنَت تتحدث عن والدك فهو املبتدأ، وقلَت عنه أنه قائدك فهو الخرب. ولكن لو 

قلَت:

قائدي والدي

فأنت تتحدث عن قائدك، فهو املبتدأ، ومن هو قائدك؟ والدك، فهو الخرب.

هل الحظت أن املعنى اختلف بني الجملتني؟
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ماجدة الُعطي

وجوب حذف المبتدأ

تقدير الجملةاملبتدأاملثالموضع الحذفالرقم

-1

منعوتاً  خ��ربه  ك��ان  إذا 

مقطوعاً عن منعوته إلفادة 

املدح أو الذّم أو الرتّحم

هو الثابُت عىل الحقِّهوأحرتُم اإلنساَن الثابُت عىل الحقِّ

هو الجباُنهوقاتل الله الرجَل الجباُن

هو الضعيُفهوال تْقُس عىل اليتيِم الضعيُف

-2

مصدراً  خربه  كان  إذا 

يؤّدي معنى فعله ويغني 

عن ذكره.

وضعي وضٌع جيٌّدوضعيكيف وضُعك؟ وضٌع جيدٌّ 

عيشه عيٌش جميٌلعيشهما عيُشه؟ عيٌش جميٌل

-3
ُمشعراً  خ��ربه  ك��ان  إذا 

بالقسم.

تالله قسٌمقسٌمتالله ألُحافظنَّ عىل ديني

يف ّذمتي قسٌمقسٌميف ّذمتي ألُساعدنَّك

1- يف البند األّول ال نستطيع اعتبار »الثابت« نعتاً لإلنسان، فهل الحظت أّن اإلنسان قد نُصب، والثابت قد 

رُفع؟ والنعت  يتبع املنعوت يف الحركة اإلعرابيّة، إذن الثابت تتحّدث عن ضمري مسترت. قارن بقية األمثلة.

فاملبتدأ مفهوم من سياق  الجملة هي ردٌّ عىل سؤال، إذن  املبتدأ ألّن  الثاين فقد ُحذف  للبند  بالنسبة   -2

السؤال، وال داعي لتكراره.

3- يف البند الثالث ُحذف املبتدأ ألّن الخرب قد أشعرك بالقسم فال داعي لذكره، ألنّه مبّجرد أن تقول: تالله...، 

فاملستمع يعرف أنّك تُقسم.
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الُعطي
دة 

ماج

بعض صور الخبر

صورته يف الجملةالخرباملثالالرقم

بعد أداة الحرص، وهو خرب مفرد.معلٌِّمما محموٌد إال معلٌِّم1-

الجملة الفعلية يف محل رفع خربيطيُع والديهيوسُف يطيُع والديه2-

-3

الجملة االسمية يف محل رفع خربأوراقُه كثريٌةالكتاُب أوراقُه كثريٌة

الجملة االسمية يف محل رفع خرباللُه الواحُدهو اللُه الواحُد 

الجملة االسمية يف محل رفع خربهذا نشيٌطيوسُف هذا نشيٌط

-4
شبه الجملة جار ومجرور يف محل رفع خرب.يف املستودعالبضاعُة يف املستودع 

شبه الجملة الظرفية يف محل رفع خرب.بنَي جبلنيالوادي بنَي جبلني

مصدر مؤول.أْن تقوَلالحقُّ أْن تقوَل الصواَب5-

خرب مقدم.شاعٌرما شاعٌر إال زهرٌي6-

مخصوص بالذم أو املدح.الكذُببئَس الخلُق الكذُب7-

-8

استفهام، ال يوجدما قادٌم الرجُل أو  نفي  عىل  معتمد  وصف  املبتدأ 

فالفاعل الرجل والطفل، ونائب الفاعل الدرس 

سدا مسد الخرب.

ال يوجدأنائٌم الطفُل؟

ال يوجدأمفهوٌم الدرُس؟

اسم استفهام.أينأين خالٌد؟9-

اسم موصول.الذيسعيٌد الذي فعل ذلك10-

قد يتعّدد الخرب كام يف قولنا:

الله عزيٌز حكيٌم

عزيز: خرب أّول مرفوع بتنوين الضّم الظاهر عىل آخره.

حكيٌم: خرب ثاٍن مرفوع بتنوين الضّم الظاهر عىل آخره.
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ماجدة الُعطي

وجوب تقديم الخبر على المبتدأ

الخرباملثالموضع التقديمالرقم

-1
يف  الصدارة  لها  التي  األلفاظ  من  الخرب  يكون  أن 

الكالم.

ماما اسمك؟

متىمتى السفُر؟

أينأين الكتاُب؟

كيفكيف دراسة ولدك؟

إذا كان الخرب محصوراً يف املبتدأ.2-
خداعةإمّنا خّداعٌة الحياٌة

قدويتما قدويت إال رسول الله

-3
غري مخصص  نكرة  واملبتدأ  شبه جملة  الخرب  كان  إذا 

بنعت أو إضافة.

عىل الغصنعىل الغصن عصفوٌر

أمام البيتأمام البيت موقٌف

إذا عاد عىل بعض الخرب ضمري متصل باملبتدأ.4-
يف البيتيف البيت أهلُه

للشجاعةللشجاعة ثُنها

1- بالنسبة للبند األُول، فمن خالل إجابة السؤال تعرف أْن هذه األلفاظ يف محل رفع خرب مقّدم.

2- بالنسبة للبند الثاين، فهناك تشابه يف نفس الحالة مع املبتدأ، والحّل لذلك، فنحن نعرف املبتدأ من خالل 

ن نتحّدث، الحظ:  معرفتنا عمَّ

ما يوسُف إال طالٌب.

ما طالٌب إال يوسُف.

يف كال املثالني تحّدثنا عن يوسف، إذن هو املبتدأ، ولكّنه يف املثال الثاين مؤّخر

3- البند الثالث قد تقول: ملاذا ال نقول: “أهله يف البيت”؟ ولكن هل الحظت أّن معنى الجملة يتغرّي؟ قم 

بتحليلها. 
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وجوب حذف الخبر

تقدير الجملةالخرباملثالموضع الحذفالرقم

-1
رصيحاً  املبتدأ  كان  إذا 

بالقسم.

لعْمرك قسميقسميلعْمرك إّن الرجولَة موقٌف

أمْيُن الله قسميقسميأمْيُن الله ال أخذلك

لوال الهزميُة موجودةموجودةلوال الهزميُة ما عرفنا النرصإذا جاء املبتدأ بعد لوال.2-

-3

إذا كان املبتدأ متبوعاً بواو 

عىل  تدّل  التي  العطف 

املشاركة واالقرتان بني املبتدأ 

واالسم املعطوف عليه.

الجملة مقرتنانكلُّ كتاٍب وفكرتُه سياق  كأّن 

يقول: كلُّ كتاٍب وفكرتُه 

مقرتنان مقرتنانكلُّ كاتٍب وأسلوبُه

-4

إذا أغنت عن الخرب حال 

خرباً  تكون  أن  تصلح  ال 

للمبتدأ.

حاصٌلإعجايب باإلنسان صادقاً
تقديره حاصٌل.

الجملة  سياق  فكأن 

باإلنسان  إعجايب  يقول: 

حاصٌل يف صدقه
حاصٌلأفضُل ما تكون هادئاً

1- بالنسبة للحالة الرابعة فكلمتا » صادقاً، هادئاً« هام حال، والحال منصوب، والحال ال يصلح أن يكون خرباً، 

ولكنها أغنت عن الخرب املحذوف تقديره:

حاصٌل، حاصلٌة.

2- البند األول، هنا القسم جاء اسامً »لعمرك، أمين الله« إذن فهو املبتدأ. ولكن يف حالة حذف املبتدأ جاء 

القسم شبه جملة »يف ذمتي، تالله« وهو الخرب. مع العلم أن الالم يف »لعمرك« ليس حرف جّر، بل مّوطئة 

للقسم.

قارن بني وجوب حذف املبتدأ ووجوب حذف الخرب يف حالة القسم.
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ماجدة الُعطي

كان وأخواتها

الرقم
الفعل 

الناقص
نوع الخرباملثالمعناه العام

اسم مفردكاُن الطفل نامئاًاتصاف املسند إليه باملسند يف املايض.كان1-

اتصافه به يف املساء.أمىس2-

اتصافه به يف الصباح.أصبح3-

اتصافه به وقت الضحى.أضحى4-

اتصافه به وقت الظّل نهاراًظل5-

اتصافه به وقت املبيت ليالًبات6-

شبه جملةصار الضيُف يف البيِتالتحول وما هو معناهصار7-

النفي يف الحالليس8-

مالزمة املسند للمسند إليهمازال9-
جملة فعليّةما زال الطالُب يدرُس

جملة اسميّةمازال القمُر نورُه ساطٌع

مالزمة املسند للمسند إليهما انفك10-

مالزمة املسند للمسند إليهمافتىء11-

مالزمة املسند للمسند إليهما برح12-

استمرار اتّصاف املسند إليه باملسندمادام13-

1- كان وأخواتها ترفع االسم وتنصب الخرب.

2- قد يكون اسم كان وأخواتها ضمرياً مسترتاً، أو ضمري رفع متصل.

3- كان، أصبح، أمىس، أضحى، ظل، بات، صار، تأيت ماضياً ومضارعاً أو أمراً.

4- مازال، ماانفك، مافتىء، مابرح، تأيت ماضياً ومضارعاً.

5- ليس، مادام، تبقى بصيغة املايض فقط.

6- يأيت خرب كان وأخواتها بنفس صور خرب املبتدأ. الحظ األمثلة السابقة.
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تمام كان وأخواتها

مازال،  اسامً، ولكن يستثنى من ذلك »مافتىء،  ترفع  فاعالً وال  ترفع  أي  تامة،  قد تكون كان وأخواتها 

ليس«.

وذلك عندما تكون كان مبعنى حصل أو حدث، وصار مبعنى انتقل أو ضم، ودام مبعنى استمر، وانفك 

مبعنى انفصل، وبرح مبعنى ذهب أو فارق، وغري ذلك...

وأمثلة عىل ذلك:

ژ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ژ )يس:82(
هنا رفعت فاعالً ضمرياً مسترتاً، ففي األوىل كن الفاعل ضمري مسترت تقديره أنَت، ويف الثانية يكون الفاعل 

ضمري مسترت تقديره هو.

ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ژ     )الروم:17(
الفعل أمىس، وكذلك الفعل أصبح رفع فاعالً ضمرياً متصالً وهو واو لجامعة.

ژ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤژ )البقرة:260(
تقديره أنَت، ونصب مفعوالً به الضمري املتّصل  ، وماضيه صار، رفع فاعالً ضمرياً مسترتاً  فعل األمر رُصْ

الهاء.
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ماجدة الُعطي

الحروف المشّبهة بـ “ليس”
أواًل: “ما”

وهي تعمل عمل ليس برشوط وهي:
1- أن يتأخر خربها عن اسمها، فإن تقدم يبطل عملها فال يجوز القول: 

ما نامئاً الطفُل
ولكن نقول:

ما الطفُل نامئاً
إال إذا كان الخرب شبه جملة وتقدم عىل اسمها، فإن ما تعمل عمل ليس نحو:

ما يف البيت رجٌل
فشبه الجملة يف محل نصب خرب مقدم، ورجٌل اسم ما مؤخر مرفوع بتنوين الضّم الظاهر عىل آخره

2- أال يقع بعدها “إْن” الزائدة، فإن وقعت بطل عمل ما نحو:
ما إْن طالٌب غائٌب
فهنا طالٌب وغائٌب عبارة عن مبتدأ وخرب عىل التوايل مرفوعان.

3- أن ال يتقدم معمول خربها عىل اسمها، فلنا أن نقول:
ما يوسُف سامعاً النميمة

فالنميمة مفعول به لخرب ما وهو سامعاً ومل يتقدم عىل اسمها.
ولكن يبطل عمل ما إذا قلنا:

ما النميمة يوسُف سامعاً
ولكن إذا كان معمول الخرب شبه جملة، يجوز أن تعمل ما عمل ليس فلنا أن نقول:

ما للحقد يوسُف ساعياً
فهنا يوسُف اسم ما مرفوع، ساعياً خرب ما منصوب

4- أال يقرتن خربها ب� “إال” فإذا اقرتن خربها بإال بطل عمل ما، فإذا قلنا
ما يوسُف إال طالٌب

فإن يوسف وطالب يعربان مبتدأ وخرب عىل التوايل مرفوعان.

ثانيًا: “ال”
وهي تعمل عمل ليس برشوط هي:

1- أن يكون اسمها وخربها نكرتني نحو:
ال ماٌل دامئاً

2- أن يتأخر خربها عن اسمها، فال يجوز القول:
ال دامئاً ماٌل
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3- ال يقرتن خربها ب� “إال” فال يجوز القول:
ال معروف إال باقياً

ولكن نقول:
ال معروُف إال باٍق

فهنا معروف وباٍق مبتدأ وخرب عىل التوايل مرفوعان.
4- ال يجوز تقديم معمول خربها عىل اسمها، فلنا أن نقول:

ال مؤمٌن ُمغتصباً حّقاً
فإن حقاً مفعول به السم الفاعل مغتصباً، ومل يتقدم عىل االسم، وال يجوز القول:

الحقاً مؤمٌن ُمغتصباً
فهنا يبطل عمل ال. إال إذا كان املعمول شبه جملة، فيجوز إعامل ال عمل ليس نحو:

ال للحقِّ مؤمٌن مغتصباً

ثالثًا: “إْن”
وتعمل عمل ليس بنفس الرشوط السابقة التي تخّص )ما، وال( وهي:

1- أن يتأخر خربها عن اسمها
2- أن ال يقرتن خربها ب� “إال”

3- أن ال يتقدم معمول خربها عىل اسمها، إال إذا كان شبه جملة. ولكن يجوز أن يكون اسمها معرفة وخربها 
نكرة، ويجوز أن يكون االثنان نكرتني فلنا أن نقول:

إن ماٌل دامئاً
إْن املاُل دامئاً

رابعًا: “الت”
وهي تعمل عمل ليس بنفس الرشوط  السابقة ألخواتها ولكن يُضاف رشطان آخران وهام:

1- أن اسم وخرب الت ال يجتمعان، فالبّد من حذف أحدهام واألغلب حذف االسم:
2- أنها ال تعمل إال يف كلامت تدل عىل الزمان، وأشهرها.:

“حني، ساعة، أوان”
ومثال عىل ذلك:

ٍ تتحرّسُ والت حنَي تَحرسُّ
الت: حرف نفي ناسخ مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره.

حنَي: خرب الت منصوب بالفتحة الظاهرة عىل آخره، واسمها محذوف، وهي مضاف.
: مضاف إليه مجرور بتنوين الكرس الظاهر عىل آخره. ٍ تحرسَّ

وكأّن سياق الجملة يقول:

ٍ ُ والت الحنُي حنَي تحرسُّ تتحرسَّ
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ماجدة الُعطي

كاد وأخواتها

املثالداللتهاارتباط خربها بـ »أْن«الفعلنوع الفعلالرقم

املقاربة1-

قرب وقوع الخرباألكرث تجرّدها منهاكاد

كاد الثمُر ينضُج قرب وقوع الخرباألكرث تجردها منهاكَرََب

قرب وقوع الخرباألكرث اقرتانه بهاأوشك

الرجاء2-

رجاء وقوع الخرباألكرث اقرتانه بهاعىس

عىس محمٌد أْن يحرَض رجاء وقوع الخربيجب اقرتانه بهاحرى

رجاء وقوع الخربيجب اقرتانه بهااخلولق

الرشوع3-

الرشوع يف العمليتجرد خربها منهاأنشأ

رشع الرجُل ينشُد

الرشوع يف العمليتجرد خربها منهاطفق

الرشوع يف العمليتجرد خربها منهاأخذ

الرشوع يف العمليتجرد خربها منهارشع

الرشوع يف العمليتجرد خربها منهابدأ

الرشوع يف العمليتجرد خربها منهاجعل

1- كاد وأخواتها ترفع االسم وتنصب الخرب.

2- الخرب يكون دامئاً جملة فعلية، الحظ األمثلة السابقة.
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مالحظات على كاد وأخواتها

الرشحاملثالاملالحظةالرقم

-1
ترفع  قد تكون »كاد« فعالً تاّماً 

فاعالً وتنصب مفعوالً به
ه كاد الرجُل عدوَّ

به  مفعوالً  وعدوَّه  فاعل،  الرجل 

للفعل التام كاد.

-2

ترفع  تاّماً  فعالً  »أوشك«  تكون 

أْن  عن  اسمها  تأّخر  إذا  فاعالً، 

والفعل املضارع

أوشك أْن يفرَغ الرجُل

املؤّول،  املصدر  بعد  اسمها  جاء 

محل  يف  املؤّول  فاملصدر  ولهذا 

رفع فاعل.

-3

تكون »أوشك« فعالً ناقصاً ترفع 

االسم وتنصب الخرب، أو فعالً تاّماً 

اسمها  تقّدم  إذا  الفاعل،  ترفع 

عليها، وكال اإلعرابني صحيحان.

العمُل أوشك أْن ينتهي

هنا جاء اسمها قبلها، ولهذا يجوز 

محل  يف  املؤّول  املصدر  اعتبار 

نصب خرب، واسمها ضمري مسترت 

تقديره هو.ويجوز اعتبار املصدر 

املؤّول يف محل رفع فاعل.

-4

»كاد«  مثل  »كَرََب«  تكون  قد 

وتنصب  فاعالً  ترفع  تاّماً  فعالً 

مفعوالً به.

كَرََب الرجُل الحبَل
به  مفعول  والحبل  فاعل،  الرجُل 

للفعل التّام كَرََب.

-5

قد تكون »عىس، حرى، اخلولق« 

تأّخر  إذا  فاعالً،  ترفع  تاّماً  فعالً 

اسمه عن أْن والفعل املضارع.

عىس أْن يعود املسافُر

املؤّول،  املصدر  بعد  اسمها  جاء 

محل  يف  املؤّول  فاملصدر  ولهذا 

رفع فاعل.

-6

قد تكون »عىس، حرى، اخلولق« 

ترفع االسم وتنصب  فعالً ناقصاً 

خربها، أو فعالً تاماً ترفع فاعالً، 

وكال  عليها،  اسمها  تقّدم  إذا 

االعرابني صحيحان.

الطفُل اخلولق أْن ميش

هنا جاء اسمها قبلها، ولهذا يجوز 

محل  يف  املؤول  املصدر  اعتبار 

نصب خرب، واسمها ضمري مسترت 

تقدير هو. ويجوز اعتبار املصدر 

املؤول يف محل رفع فاعل، 

-7
أفعال الرشوع تكون أفعاالً تاّمة 

ترفع فاعالً، إذا مل تفد الرشوع.
أخذ العامُل األجرَة

العامل فاعل، واألجرة مفعول به 

للفعل التام أخذ.

1- قد تطرح سؤاالً كيف نفرق بني كاد التامة وكاد الناقصة؟
الحظ: كاد الثمر ينضج

جاء بعد اسمها فعل، إذن هي ترفع اسامً وتنصب خرباً.
الحظ املثال التايل: كاد الرجُل عدوَّه

هل الحظت أنه قد جاء بعدها اسامن، إذن فهي ترفع فاعالً وتنصب مفعوالً به، فنحن نعرف أّن خرب كاد 
وأخواتها جملة فعلية.

طبق هذا الحكم عىل بندي 4 ، 7.
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ماجدة الُعطي

حكمان متعلقان بـ “عسى”

الرشحاملثالالحكمالرقم

-1

ضمري  بعىس  اتصل  إذا 

يجوز  الرفع،  ضامئر  من 

ترفع  ناقصاً  فعالً  اعتبارها 

أو  الخرب،  وتنصب  االسم 

فعالً تاّماً ترفع فاعالً.

أو الطالبان عسيا أْن ينجحا  الجامعة،  واو  أو  االثنني،  ألف 

يف  اعتبارها  يجوز  النسوة،  نون 

محل رفع اسم عىس، أو يف محل 

رفع فاعل.

الطالُب عسوا أْن ينجحوا

الطالباُت عسني أْن ينجحن

-2

من  بعىس ضمري  اتّصل  إذا 

ضامئر النصب، فهي تكون 

إّن  أخوات  لعّل من  مبعنى 

تنصب االسم وترفع الخرب

عساه يفهم األمَر

الهاء والكاف والياء، ضامئر متّصلة 

يف محل نصب اسم عىس.
عساك تفهُم األمَر

عساين أفهم األمَر
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إّن وأخواتها

نوع الخرباملثالمعناه العامالحرف الناسخالرقم

شبه جملةإنَّ محمداً يف املنزِلللتوكيدإن1َّ-

اسم مفردأنَّ الكتاَب مفيٌدللتوكيدأن2َّ-

اسم مفردكأنَّ الحياَة امتحاٌنللتشبيه املؤكِّدكأن3َّ-

لعّل4-
جملة فعليةلعّل الجوَّ يعتدُلالرجاء

اسم مفردلعّل الطالَب راسٌباالشفاق

اسم مفردمحمٌد بارٌع لكّنه مهمٌلاالستدراك والتوكيدلكن5َّ-

جملة اسميّةليت الصفاَء أيّاُمه تعوُدالتمنّيليت6-

1- إنَّ وأخواتها تنصب االسم وترفع الخرب.

2- يأيت خرب إنَّ وأخواتها بنفس صور خرب املبتدأ، الحظ األمثلة السابقة.

3- قد يكون اسم إن من ضامئر النصب املتصلة، راجع املثال الخامس.

4- إذا اتّصلت “ما” ب� “إن، كأن” فهي تكفها عن العمل.

5- إذا دخلت الم االبتداء عىل جملة إن وأخواتها، وجب ربط الالم بالخرب كام يف املثال التايل:

إنَّ محمداً لرسوُل الله

6- يحذف خرب إن وجوباً، ويكون تقديره “حاصٌل، حاصلٌة” يف موضعني:

أ- بعد “ليت شعري” إذا تبعها استفهام.

ب- وجود شبه جملة يف جملة إن وأخواتها.

ليت شعري هل تعود األيام؟ كأن سياقها: ليت شعري حاصٌل...

إن الحقيقة أمامك . كأن سياق الجملة: إن الحقيقة حاصلٌة...

راجع جامع الدروس العربية للغالييني صفحة 371، موجز قواعد اللغة لألفغاين صفحة 421، وغريها.
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ماجدة الُعطي

ال النافية للجنس

تعمل عمل إن وأخواتها برشطني هام:

أن يكون اسمها وخربها نكرتني1-

أن ال يفصل بينها وبني اسمها فاصل2-

اسمها معرفةال زيد مهملٌ

يفصل بينها وبني اسمها فاصلال يف البيت رجٌل

ويف هذه الحالة تهمل »ال« ولهذا يعرب »زيد، رجل«: 

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ...

مع مالحظة ان رجل مبتدأ مؤخر

وإذا توافر الرشطان فإن اسمها يعرب عىل وجهني:

أ- إذا كان مفرداً غري مضاف أو شبيهاً باملضاف يُبنى عىل ما يُنصب عليه يف املفرد واملثنى وجمع املذكر 

السامل وجمع املؤنث السامل:

اسم ال النافية للجنس مبني عىل الفتح يف محل نصبال عامَل يف املصنع1-

اسم ال النافية للجنس مبني عىل الياء يف محل نصبال عاملنْي يف املصنع2-

اسم ال النافية للجنس مبني عىل الياء يف محل نصبال عاملني يف املصنع3-

اسم ال النافية للجنس مبني عىل الكرس يف محل نصبال عامالِت يف املصنع4-

ب- إذا كان اسامً مضافاً أو شبيهاً باملضاف وجب نصبه:

1- مضافاً

اسم ال النافية للجنس منصوب بالفتحة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف.ال عامَل بناٍء يف املصنعأ-

اسم ال النافية للجنس منصوب بالياء ألنّه مثنى وهو مضاف.ال عاميْل بناٍء يف املصنعب-

اسم ال النافية للجنس منصوب بالياء ألنّه جمع مذكر سامل وهو مضافال عاميل بناٍء يف املصنعج-

ال عامالِت بناٍء يف املصنعد-
اسم ال النافية للجنس منصوب بالكرسة الظاهرة عىل آخره ألنّه جمع 

مؤنّث سامل وهو مضاف

2- شبيهاً باملضاف:

اسم ال النافية للجنس منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل آخره.ال عامالً يف املصنع
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المنادى
المنادى المنصوب:

اإلعراباملثالالحالة الرقم

يا حامَل األمانِة ال تخْنأن يكون مضافا1ً-

حامل:

الظاهرة  بالفتحة  منصوب  منادى 

وهو مضاف.

يا عامالً اخلص يف عملكأن يكون شبيهاً باملضاف2-

عامالً:

الفتح  بتنوين  منصوب  منادى 

الظاهر

يا مرشفني اإلرشاُف أمانٌةأن يكون نكرة غري مقصودة3-

مرشفني:

جمع  ألنه  بالياء  منصوب  منادى 

مذكر سامل.

المنادى المبني في محل نصب:
اإلعراباملثالالحالة الرقم

يا يوسُف الزْم الخريأْن يكون علامً مفردا1ً-
يوسف:

منادى مبني عىل الضّم يف محل نصب.

أْن يكون نكرة مقصودة2-

يا عامُل اجتهْد
عامُل:

منادى مبني عىل الضم يف محل نصب.

يا عامالن اجتهدا
عامالن: 

منادى مبني عىل األلف يف محل نصب.

يا عاملون اجتهدوا

يا عامالُت اجتهدن
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ماجدة الُعطي

مالحظات عىل املنادى الرقم

عد إىل جدول أنواع الحروف لتتعرف إىل أحرف النداء، وكيفية استخدامها.1-

-2
قد تحذف أداة النداء وتُفهم من سياق الجملة نحو:

يوسف احذْر النفاَق

-3

إعراب لفظ الجاللة:

ياللُه:

منادى مبني عىل الضّم يف محل نصب

اللهم:

منادى مبني عىل الضم يف محل نصب، وامليم عوض عن حرف النداء املحذوف ال محل له من 

اإلعراب.

يارب:

وفيها وجهان:

والياء  املناسبة،  املحل بحركة  اشتغال  بفتحة مقدرة منع من ظهورها  منادى منصوب   : أ- ربِّ

املحذوفة ضمري مبني يف محل جّر مضاف إليه.

مضاف إليه.

: منادى مبني عىل الضُم يف محل نصب مقطوعاً عن اإلضافة. ب- ربُّ

-4

املنادى املرّخم يجوز فيه وجهان:

يا فاطُم:

منادى مبني عىل الضُم يف محل نصب

يا فاطَم:

منادى مبني عىل الضّم عىل التاء املحذوفة للرتخيم يف محل نصب.

-5

يا أيُّها اإلنساُن

أّي: منادى مبني عىل الضّم يف محل نصب، والهاء حرف تنبيه ال محل له من اإلعراب.

اإلنسان: بدل مطابق مرفوع بالضمة الظاهرة عىل آخره

ولكن لو قلنا:

يا أيها الذي...

فاملنادى له نفس اإلعراب.

الذي: اسم موصول مبني عىل السكون يف محل رفع نعت.
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التمييز

1- تمييز الذات أو االسم المفرد:

اإلعرابالتمييزاملثالالحالة الرقم

طالباًنجح سبعٌة وعرشون طالباًبعد األعداد من 199-11-

كل التمييز يُعرب:

متييز منصوب ب�...

-2
ما دّل عىل مقدار: غرام، كيلوغرام، 

رطل، طّن،...
زيتاًاشرتيُت رطالً زيتاً

-3
ما دّل عىل شبه مقدار:

حفنة، قَْدر، وعاء، كيس،...
متراًمألنا كيساً متراً

-4
ما دّل عىل مساحة: مرت، ميل، باع، 

دونم، فرسخ،...
شعرياًزرعُت دومناً شعرياً

1- من ألفاظ املقدار: ُمّد، صاع، قفيز، لرت، وغريها...

2- من ألفاظ املساحة: باع، ذراع، كيلومرت، وغريها...
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ماجدة الُعطي

2- تمييز النسبة أو الجملة:

التمييزأصل الجملةاملثالالحالة الرقم

أدباًأُدبه أكرثُ من أدبكهو أكرثُ منك أدباًمنقلب عن مبتدأ1-

وزناًازداد وزُن الرجِلازداد الرجُل وزناًمنقلب عن فاعل2-

بذوراًنرث بذوَر األرِضنرث األرَض بذوراًمنقلب عن مفعول به3-

رجالًال يوجدأكرْم بزيٍد رجالًيف صيغة تعجب4-

قائداًال يوجدلله درُّه قائداًيف التعجب السمعي5-

صادقاًال يوجدنِْعَم الرجُل يوسُف صادقاًيف املدح والذّم6-

-7
بعد املبتدأ والخرب إذا كانا 

اسمي تفضيل
عمراً، تجربًةال يوجدأكرُب منك عمراً أفضُل تجربًة

1- بالنسبة لتمييز الجملة، القاعدة األهّم فيه هو مقدرتك عىل تغيري إعراب االسم الذي أعرب متييزاً إىل 

إعراٍب آخر عىل أن ال يتغري معنى الجملة.

قارن بني املثال وأصل الجملة.

2- اسم التفضيل إذا مل يكن معرّفاً فهو بحاجة إىل معرّف، وهذا املعرّف يكون متييزاً إذا كان اسم  التفضيل 

مبتدأ أو خرباً، كام يف البند 7. ويكون املعرّف مضافاً إليه مجروراً إذا كان اسم التفضيل فاعالً أو مفعوالً به 

أو اسامً مجروراً، الحظ:

جاء أفضل رجٍل

شاهدُت أفضَل عرٍض

مررُت بأوسعِ شارٍع
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المستثنى

1- االستثناء بـ “إاّل”:

اإلعراباملستثنىاملثالتفسريهالنوعالرقم

التّام املثبت1-

املستثنى  أّن  أي 

وال  موجود،  منه 

توجد أداة نفي

محمداًحرض الطالُّب إال محمداً
ف��ق��ط  يُع����رب 

مستثنى منصوباً

التّام املنفي2-

سبق،  م��ا  م��ث��ل 

أداة  توجد  ولكن 

نفي

طفالًما نام األطفاُل إال طفالً
ي�ج���وز إع�راب���ه 

منصوباً،  مستثنى 

من  بعض  بدالً  أو 

أو  ك��ل م��رف��وع��اً 

وذلك  م���ج���روراً، 

امل��وقع  حس���ب 

للمستثنى  اإلعرايب 

منه.

طفٌلما نام األطفاُل إال طفٌل

شارعاًما مّر بالشوارع إال شارعاً

شارٍعما مّر بالشوارع إال شارٍع

املنقطع3-

املستثنى  أّن  أي 

جنس  من  ليس 

املستثنى منه

بحثَهحرض الطالُب إال بحثَه
يُ����ع�رب ف��ق��ط 

مستثنى منصوباً

غ4- املَفرَّ

يك��ون  أن  أي 

املستثنى منه غري 

موجود مطلقاً

حسب يوسُفما حرض إال يوسُف يُ���ع���رب 

موقعه من الجملة، 

فاعل،  ف�����األول 

مفعول  وال��ث��اين 

اسم  والثالث  به، 

مجرور.

معرضاًما شاهَد إال معرضاً

ديناٍرما اشرتى إال بديناٍر
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ماجدة الُعطي

1- االستثناء بـ “غير، سوى”:
نفس حاالت االستثناء ب� “إال”، ولكن الفرق هو أن الحكم يف الحالة األوىل ينطبق عىل االسم الواقع بعد إال، 

ولكن يف حالة “غري، سوى” فإن الحكم يقع عىل “غري، سوى” فهام اسامن وليس حرفني. وهام اسامن غارقان 

يف اإلبهام، فام بعدهام يُعرب مضافاً إليه مجروراً.

اإلعراباملستثنىاملثالتفسريهالنوعالرقم

التام املثبت1-
يف   1 بند  راج���ع 

جدول إال
غرَيحرض الطالُب غرَي محمٍد

يف   1 بند  راج��ع 

جدول إال

التام املنفي2-
يف   2 بند  راج���ع 

جدول إال

غرَيما نام األطفاُل غرَي طفل

يف   2 بند  راج��ع 

جدول إال

غرُيما نام األطفال غرُي طفل

غرَيما مر بالشوارع غرَي شارع

غريِما مر بالشوارع غريِ شارع

املنقطع3-
يف   3 بند  راج���ع 

جدول إال
غرَيحرض الطالب غرَي بحثه

يف   3 بند  راج��ع 

جدول إال

املفّرغ4-
يف   4 بند  راج���ع 

جدول إال

غرُيما حرض غرُي يوسَف
يف   4 بند  راج��ع 

جدول إال
غرَيما شاهَد غرَي معرٍض

غريِما اشرتى بغريِ ديناٍر

طبق نفس األمثلة عىل »سوى«.
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3- االستثناء بـ “عدا، خال، حاشا”:

اإلعراباملثال

حرض الطالُب عدا طالباً

يجوز فيها وجهان من اإلعراب:

عدا: فعل ماٍض مبني عىل الفتح املقّدر عىل آخره، والفاعل ضمري مسترت 

تقديره هو.

طالباً: مفعول به منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل آخره.

حرض الطالُب عدا طالٍب
عدا: حرف جّر

طالٍب: اسم مجرور بتنوين الكرس الظاهر عىل آخره.

طبّق نفس األمثلة عىل »خال، حاشا«

4- االستثناء بـ “ماعدا، ماخال”:

اإلعراباملثال
ً ما: حرف مصدريحرض الطالب ماعدا خالدا

عدا: فعل ماٍض مبني عىل الفتح املقدر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، 

وجملة املصدر املؤول يف محل نصب حال.

خالداً: مفعول منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل آخره.

يندُر أن يسبق »حاشا« ما املصدرية، وتستخدم للتنزيه عن السوء كقولنا: حاشا لله.
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الحال

الرشحالحالاملثالالرقم

الحظ كيف تحّدثت الحال عن فاعل معرفة وهو الرجل.مرسعاًجاء الرجُل مرسعا1ً-

تحّدثت الحال عن فاعل معرفة، الضمري املتّصل تاء املتكلم.مرتاحاًمنُت مرتاحا2ً-

تحّدثت الحال عن فاعل معرفة، الضمري املسترت تقديره هو.فرحاًوصل فرحا3ً-

تحّدثت الحال عن مفعول به معرفة، الشيخ.راكعاًشاهدُت الشيَخ راكعا4ً-

منادياًسمعته مناديا5ً-
هاء  املتّصل  الضمري  معرفة،  به  مفعول  عن  الحال  تحّدثت 

الغائب.

تحّدثت الحال عن اسم مجرور معرفة، الطفل.مرسوراًمررُت بالطفل مرسورا6ً-

مشغوالًمررُت بك مشغوال7ً-
تحّدثت الحال عن اسم مجرور معرفة، الضمري املتّصل كاف 

املخاطب.

1-  هل الحظت أن الحال املفرد، أي ليس جملة يكون وصفاً نكرة منصوباً يتحدث عن اسم معرفة سواء كان 

فاعالً أو مفعوالً به أو اسامً مجروراً، وسواء كان اسامً ظاهراً، أو ضمرياً متصالً، أو ضمرياً مسترتاً.

2- يندُر أن يأيت الحال بني املبتدأ والخرب نحو:

الرجل صادقاً نُحبُّه

الحال صادقاً جاءت بني املبتدأ الرجل، والجملة الفعلية نحبه والتي هي يف محل رفع خرب.

3- قم مبراجعة الجمل التي لها محل من اإلعراب عندما تكون الجملة يف محل نصب حال.
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البدل

الرشحالبدلاملبدل منهاملثالالرقم

بدل مطابق مرفوع بتنوين الضّم الظاهر.محموٌدأبوحرض أبو يرسَف محموٌد1-

بدل مطابق منصوب بالفتحة الظاهرة.بنسعيداًناديُت سعيداً بن زياٍد2-

بدل مطابق مجرور بالكرسة الظاهرة.اللوحِةهذهأعجبُت بهذه اللوحِة3-

بدل مطابق مرفوع بتنوين الضّم الظاهر.يارٌسوالدوصل والُدك يارٌس4-

بدل بعض من كّل منصوب بالفتحة.نصَفالطعاَمأكلُت الطعاَم نصَفه5-

-6
م��ا ح��رض ال��ط��الُب إال 

عرشٌة
بدل بعض من كّل مرفوع بتنوين الضّم.عرشٌةالطالُب

بدل اشتامل منصوب بالفتحة الظاهرة.رائحتَهاالوردَةأحبُّ الوردَة رائحتَها7-

-8
أكره من الكهرباِء الخطِر 

الشديِد
بدل اشتامل مجرور بالكرسة الظاهرة.الخطِرالكهرباِء

-9
الكاذَب  الرجلني:  احْذر 

والبخيَل
بدل تفصيل منصوب بالفتحة الظاهرة.الكاذَبالرجلني

1- البدل املطابق هو أن يكون البدل هو نفسه املبدل منه.

2- بدل بعض من كّل، وفيه يكون البدل جزءاً حقيقيّاً من املبدل منه.

3- بدل االشتامل، وفيه يكون البدل من سامت وخصائص املبدل منه، وهو معنوّي غري ملموس.

عّدة  أو  أجزاء  عّدة  إىل  منه  املبدل  بتفصيل  فيه  ونقوم  املطابق،  البدل  أنواع  من  وهو  التفصيل  بدل   -4

أقسام.

5- البدل يتبع املبدل منه يف اإلعراب رفعاً ونصباً وجرّاً.
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النعت

اإلعرابالنعتاملثالالرقم

نعت مرفوع باأللف ألنّه مثّنى.املجتهدانفاز الطالبان املجتهدان 1-

نعت منصوب بتنوين الفتح الظاهر.مظلامًقطعُت شارعاً مظلام2ً-

نعت مرفوع بالواو ألنّه جمع مذكّر سامل.املجتهدونكوفئ الطالُب املجتهدون3-

نعت منصوب بتنوين الكرس ألنّه جمع مؤنث سامل.مخلصاٍتنقّدُر أّمهاٍت مخلصاٍت4-

1- هناك منعوت يف الجمل السابقة:

»الطالبان، شارعاً، الطالُب، أُّمهاٍت«

2- النعت يتبع املنعوت يف كّل أحكامه من حيث:

اإلفراد والتثنية والجمع، والتأنيث والتذكري، والتعريف والتنكري، والحركة اإلعرابيّة.

قم مبراجعة األمثلة السابقة للتأكّد من ذلك.

3- قد تكون األسامء املوصولة، وأسامء اإلشارة يف محل نعت، قم مبراجعة أسامء اإلشارة واألسامء املوصولة.

4- إذا جاء العدد بعد املعدود فهو نعت، نحو:

ركعُت ركعاٍت أربعَة

فاملعدود ركعات، العدد أربعة نعت منصوب

5- االسم املنسوب يعرب نعتاً، نحو:

احرتُم العاداِت الرشقيََّة

6- »ما« التي تدل عىل اإلبهام، نحو:

رأيته يف وقٍت ما

7- راجع الجمل التي لها محل من اإلعراب عندما تكون الجملة يف محل نعت.
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التوكيد

التوكيد اللفظّياملثالالرقم

توكيد لفظّي للفعل، التوكيد الفعل جاَء الثاينجاَء جاَء الرجُل 1-

توكيد لفظّي لالسم، التوكيد االسم خالداً الثاينشاهدُت خالداً خالدا2ً-

توكيد لفظّي للجملة، التوكيد الجملة نجح يوسُف الثانيةنجح يوسُف نجح يوسُف3-

توكيد لفظّي للحرف، التوكيد الحرف ال الثاينال ال تكذْب4-

اإلعرابالتوكيد املعنوياملثالالرقم

توكيد معنوي مرفوع بالضمة الظاهرة.نفُسهجاء الرجُل نفُسه1-

توكيد معنوي منصوب بالفتحة الظاهرة.جميَعهماستقبلُت الضيوَف جميَعهم2-

توكيد معنوي مجرور بالكرسة الظاهرة.ذاتِهذهبُت إىل الحيِّ ذاتِه3-

1- التوكيد يتبع ما قبله يف الحركة اإلعرابية.

2- التوكيد اللفظي يكون بالتكرار كام يف الجدول األول، حرفاً وفعالً واسامً وجملة.

، عاّمة، كال، كلتا« 3- الكلامت: »جميع، نفس، عني، ذات، كلَّ

إذا اتصل بها ضمري، وهذا الضمري عائد عىل املؤكد، كام الضمري الهاء عائد عىل الرجل، فإنها تعرب توكيداً 

معنوياً.

4- »كال، كلتا« إذا اتصل بهام ضمري فهام يعامالن معاملة املثنى رفعاً ونصباً وجرّاً.

��



ماجدة الُعطي

العطف

حرف العطفاملعطوفاملعطوف عليهاملثالالرقم

الفاءجلسحرَضحرَض سعيٌد فجلس1-

ثُمَّاملعرَضالسباَقشاهَد السباَق ثُم املعرَض2-

ثُمَّنقدتُهقرأُت الكتاَبقرأُت الكتاَب ثمَّ نقدتُه3-

1- راجع أحرف العطف.

2- جملة العطف تتكون من املعطوف عليه واملعطوف وحرف العطف.

3- املعطوف يتبع املعطوف عليه يف الحركة اإلعرابية

4- قد يُعطف فعل عىل فعل برشط أن يتحدا زماناً الحظ املثال األول.

5- قد تعطف جملة عىل جملة، الحظ املثال الثالث.

6- يجوز عطف الضمري عىل االسم، واالسم عىل الضمري، ومثال ذلك:

جاء خالٌد وأنَت

ما أخربين إال أنَت ويارٌس

كقوله  املنفصل،  بالضمري  توكيدها  بعد  إال  املسترت  والضمري  املتصل  الرفع  العطف عىل ضمري  يجوز  ال   -7

تعاىل:

ژ ڀ   ڀ  ڀ  ژ )املائدة:24(
ففي اآلية الكرمية الفاعل ضمري مسترت تقديره أنَت، والضمري املنفصل يف محل رفع توكيد لفظي، وربك اسم 

معطوف عىل الضمري املسترت والذي هو يف محل رفع فاعل.
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ماجدة الُعطي

الوحدة 
ال�صابعة

�1



الُعطي
دة 

ماج

الممنوع من الصرف
1- العلم:

املثالالحالةالرقم

-1

العلم املؤنث تأنيثاً معنوياً أو لفظياً، إال إذا كان 

ساكن الوسط فإنه يرُصف نحو:

هْند، وْعد، دْعد،...

حنني،  أحالم،  مها،  نجالء،  فاطمة،  سلمى، 

عائشة، دنيا،...

أعالم الذكور املنتهية بتاء التأنيث2-
أسامة،  حذيفة،  طلحة،  عبادة،  حمزة، 

عبيدة،...

-3

العلم األعجمي، وهو الذي ليس له جذر ثاليث 

يف اللغة، إال إذا كان ساكن الوسط فإنّه يرُصف 

نحو:

نْوح، لْوط، هْود

دمشق،  عاّمن،  فلسطني،  يوسف،  إبراهيم، 

جورج،...

العلم عىل وزن خاص بالفعل4-
يزن،  شّمر،  يحيى،  ينال،  رنا،  يزيد،  أحمد، 

أمجد،...

العلم املركّب تركيب مزجّي5-

كف��ر ثل��ث، مرجعي��ون، بعلب��ك، رام الل��ه، 

س��احور،  بي��ت  معديك��رب،  حرضم��وت، 

طولكرم،...

ُعَمر، زُفَر، ُمرض، زحل، قُزح، ُهبَل،...العلم عىل وزن فَُعل6-

العلم املختوم بألف ونون زائدتني 7-
عمران، عدنان، سفيان، سلامن، فرحان، مروان، 

رمضان،...

�2



ماجدة الُعطي

1- الصفات:

املثالالحالةالرقم

عىل وزن أفَْعل مؤنثة فعالء1-
أحمر: حمراء، أحمق: حمقاء،

أغيد: غيداء، أعور، عوراء،

عىل وزن فعالن مؤنثة فَْعىل2-
عطشان: عطىش، حريان:حريى، 

غضبان: غضبى، مآلن: مألى،

-3
صفات  يخّصان  الوزنان  وهذان  َمْفَعل«،  »فَُعال،  وزن  عىل 

األعداد من »10-1«.
أُحاد وَمْوَحد، ثَُناء وَمثَْنى

أَُخرعىل وزن فَُعل4-

املثالالحالةالرقم

-1
املقصورة  التأنيث  بألف  املختومة  األسامء 

واملمدودة
جرحى، أرسى، قتىل، أنبياء، شعراء، عظامء،...

-2

صيغة منتهى الجموع، وهو الجمع الذي ثالثة 

أحرف،  ثالثة  أو  حرفان  األلف  وبعد  ألف، 

وأوسطها ساكن.

دنانري،  مدارس،  مكاتب،  مساجد،  منابر، 

فوانيس، عصافري،...

يُجّر املمنوع من الرصف بالكرسة إذا كان معرّفاً بأل، أو إذا كان مضافاً.
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األسماء الخمسة

أٌب، أٌخ، حٌم، فو، ذو

مخالفة الرشوطرشوط إعرابها باألحرفالرقم

-1

اسامً  إليه  املضاف  كان  سواًء  مضافة،  تكون  أن 

ظاهراً أو ضمرياً متّصالً، باستثناء ضمري املتكلّم. 

اسامً  إليه  املضاف  يكون  »ذو«  أّن  مع مالحظة 

ظاهراً فقط.

إذا مل تكن مضافة أو أُضيفت إىل ياء املتكلّم، 

تعرب بالحركات بدالً من األحرف.

-2
أو  مثّناة  غري  مفردة  األسامء  هذه  تكون  أن 

مجموعة.

املثّنى  معاملة  تُعامل  فهي  مثّناة  كانت  إذا 

مجموعة  كانت  وإذا  وجرّاً،  ونصباً  رفعاً 

فهي تُعامل معاملة جمعه، سواء كان جمع 

تكسري، أو جمعاً ساملاً.

1- األسامء الخمسة ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجّر بالياء:

أبوك فاضٌل

أبو: مبتدأ مرفوع بالواو ألنّه من األسامء الخمسة، وهو مضاف، والضمري املتّصل يف محل جّر مضاف إليه.

رأيُت أخا سعيٍد

أخا: مفعول به منصوب باأللف ألنّه من األسامء الخمسة وهو مضاف.

سعيٍد: مضاف إليه مجرور بتنوين الكرس الظاهر عىل آخره.

اقتِد بذوي األخالِق الحميدة

قم بتحديد االسم التابع لألسامء الخمسة، وقم بإعرابه

2- أمثلة عىل هذه األسامء عندما تخالف الرشوط السابقة:

أبواك عظيامن

أبوا: مبتدأ مرفوع باأللف ألنّه ملحق باملثّنى وهو مضاف، والكاف ضمري متّصل يف محل جّر مضاف إليه.

احرتمت أباً عظيامً

أباً: مفعول به منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل آخره.

جاء أيب

أيب: فاعل مرفوع بالضّمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة وهو مضاف، وياء 

املتكلّم ضمري متّصل يف محل جّر مضاف إليه.
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العدد

العددالرقم
املخالفة 

واملوافقة

املثالاملوقع اإلعرايب

املعدود 12-1- يوافقان 

التذك��ري  ف����ي 

والتأنيث

بعد  جاء  إذا  واحٍد  العدد 

وبالحركة  نعتاً  ُيعرب  املعدود 

وفتحة  ضّمة  من  الظاهرة 

اثنان  العدد  وكذلك  وكرسة، 

رفعاً  املثّنى  بعالمات  ولكن 

ونصباً وجّراً.

حرض طالٌب واحٌد

شاهدُت عامرًة واحدًة

معي كتابان اثنان

زرُت دولتني اثنتني

املعدود 210-3- تخالف 

التذك��ري  ف����ي 

والتأنيث

حسب  األعداد  هذه  ُتعرب 

وبالحركة  الجملة  من  موقعها 

معدودها  وُيعرب  الظاهرة، 

مضافاً إليه مجروراً.

اشرتى ثالثَة كتٍب

مّر من سبعِ حاراٍت

املعدود 312-11- يوافقان 

التذك��ري  ف�����ي 

والتأنيث

من  موقعهام  حسب  ُيعربان 

 )11( العدد  ولكن  الجملة، 

الجزئني،  فتح  عىل  مبني 

األول  الجزء   )12( والعدد 

الثاين  والجزء  كاملثنى،  يعرب 

مبني عىل فتح الجزء، وُيعرب 

معدودهام متييزاً منصوباً.

فاز أحَد عرَش طالباً

مررُت بأحَد عرَش شارعاً

جاء اثنا عرَش طالباً

فاز اثنتا عرشَة طالبًة

كتَب اثنتي عرشَة مقالًة

األّول 419-13- الج��زء 

املعدود  يخالف 

الث��اين  والج��زء 

يوافقه.

حسب  األعداد  هذه  ُتعرب 

موقعها ولكنها مبنية عىل فتح 

العدد  مثل  وذلك  الجزئني، 

)11( واملعدود متييز منصوب.

معي ثالَث عرشَة مجلًة

عرَش  بسبعَة  اشرتى 

ديناراً

العقود 5- ألفاظ 

90-20

حالها  عىل  تبقى 

من حيث التذكري 

والتأنيث.

من  موقعها  حسب  ُتعرب 

الجملة، وُتعامل كجمع املذكر 

وتنصب  بالواو  ترفع  السامل، 

وتجر بالياء.

لعَب عرشون طفالً

اشرتى ثالثني روايًة
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حالها 100 ومضاعفاتها6- عىل  تبقى 

من حيث التذكري 

والتأنيث

من  موقعها  حسب  ُتعرب 

الظاهرة،  وبالحركة  الجملة، 

إليه  مضافاً  معدودها  وُيعرب 

 )200( العدد  ولكن  مجروراً. 

تعامل  التثنية  يف  شابه  وما 

معاملة املثّنى.

أنفقُت مئَة ديناٍر

يف املزرعة مئُة شجرٍة

معه ألُف ديناٍر

أنفقت ألفي ديناٍر

األعداد 7-  99-21

املعطوفة

األول  ال���ج���زء 

ُي��ع��ام��ل ك��ام يف 

السابقة  القواعد 

الثاين  وال��ج��زء 

يبقى عىل حاله

حسب  ُيعرب  األّول  الجزء 

بالحركة  الجملة،  من  موقعه 

أو الحرف حسب ما سبق من 

الثاين  والجزء  سابقة،  قواعد 

يتبع  معطوفاً  اساًم  يعرب 

الجزء األّول يف اإلعراب.

وعرشون  واح���ٌد  أُِق���رَّ 

قانوناً

سمع ثالثاً وثالثني قّصًة

��
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مالحظات عىل العددالرقم

-1

العدد -1- يُعرّب عنه يف العدد املركّب ب� »أحد« للمذكّر و »إحدى« للمؤنث، ويعرب عنه يف العدد 

املعطوف ب� »واحد« للمذكر  و »واحدة« للمؤنث نحو:

إحدى عرشَة شجرًةأحَد عرَش رجالً

واحدٌة وعرشون رايًةواحٌد وعرشون ركناً

-2

العدد -2- يعرّب عنه يف العدد املركّب ب� »اثنان أو اثنني« للمذكّر، و »اثنتان أو اثنتني« للمؤنث 

والنون محذوفة، ويُعرّب عنه يف العدد املعطوف بنفس األلفاظ، ولكن بدون حذف النون نحو:

اثنتا عرشَة طالبًةاثنا عرش طالباً

اثنتان وعرشون طالبًةاثنان وعرشون طالباً

العدد -10- يخالف املعدود إذا كان مفرداً، ويوافق املعدود إذا كان مركّباً نحو:3-

ثالَث عرشَة امرأةعرُش نساٍء

-4

يصاغ من األعداد املفردة، وصدور األعداد املركبة، ومن األعداد املعطوف عليها اسم عىل وزن 

فاعل نحو:

ترتيبه الثامَن عرَشجاء الثالُث

السابُع والستون
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الوحدة 
الثامنة
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الجمل التي لها محل من اإلعراب
املثالالرشحنوع الجملةالرقم

الجملة الخربية1-

وهي الجملة التي تتحدث عن املبتدأ، 

يف  وتكون  الجملة،  معنى  بها  ويتم 

محل رفع املبتدأ، أو يف محل رفع خرب 

إن وأخواتها، وتكون يف محل نصب خرب 

وقد  وأخواتها،  كاد  أو  وأخواتها،  كان 

تكون هذه الجملة فعلية أو اسمية، أو 

شبه جملة جار ومجرور أو ظرفية.

1- محمٌد يلعُب بالكرِة

القدُس أرُضها عظيمٌة

القلُم يف الدرج

الكتاُب فوق الطاولة

2- ما زال يوسُف يف صّفه

3- كاد العموُد يقُع

4- ليَت محمداً معي

-2
جمل���ة مق���ول 

القول

وتكون يف  قال ومشتقاتها،  بعد  وتأيت 

محل نصب مفعول به، وقد تأيت بعد 

الفعل ظن وأخواتها.

قال: الحياُة تجربٌة

نادى: حرَض ضيُفك

أظنُّ الرجَل يصدقني القوَل

-3
جمل��ة املض��اف 

إليه

بعد ظرف، وهي يف محل جّر.  وتقع 

حيُث،  إذا،  إذ،  الظروف:  هذه  وأهم 

حني، وغريها...

سأنام حني يصُل والدي

جلسُت حيُث هو جالٌس

-4
الجمل��ة يف محل 

نصب حال

جاء  معرفة  اسم  عن  تتحدث  وهي 

قبلها، وبينهام رابط، وقد تكون الجملة 

اسمية أو فعلية أو شبة جملة.

نام سامٌر وهو مرتاٌح

رأيته يصلُح النافذَة

شاهدُت يوسَف بني شارعني

جاء يلهُث من التعب

جملة الصفة5-

قبلها،  جاء  نكرة  اسم  عن  تتحدث 

رفع  محل  يف  وهي  رابط،  وبينهام 

االسم  موقع  جر حسب  أو  نصب  أو 

الصفة  فجملة  اإلعراب،  من  النكرة 

تابعة لهذا االسم يف اإلعراب.

خرج طالٌب يحمُل الورَق

رأيُت طفالً وجُهه ضاحٌك

شاهدنا غابًة يف طرف القرية

-6
الواقعة  الجمل��ة 

جواباً للرشط 

جازمة،  الرشط  أداة  تكون  أن  برشط 

بالفاء، فإن فقد  الجملة  وتقرتن هذه 

محل  ال  الجملة  كانت  الرشطني  أحد 

لها من اإلعراب.

ژ يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  ژ 
)الرعد:33(

ما تقّدمه فسوف تجْده

الجملة املعطوفة7-

الجمل  أحد  عىل  معطوفة  وهي 

رفعاً  اإلعراب  يف  وتتبعها  السابقة، 

ونصباً وجرّاً.

رأيت رجالً يعمُل وينشُد

جاء يركُض ويخربنا ما جرى
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الجمل التي ليس محل من اإلعراب
املثالالرشحنوع الجملةالرقم

االبتدائيّة1-

عالقة  ال  كالم جديد  أّول  يف  وهي 
بعدها  جاء  وإذا  سبقه،  مبا  له 
لها  صلة  ال  أخرى  جملة  مبارشة 
أو  املعنويّة  الناحية  من  باألوىل 
ولكن  ابتدائية،  تسّمى  فال  املاّدية 
تسمى استئنافية، وال محّل لها من 

اإلعراب أيضاً.

سمعُت أّن جارنا وصل من السفر، 
عن  راٍض  والدي  أّن  رُسرت  وقد 

عملنا

الجملة التفسرييّة2-
وهي الجملة املفرسة ملا قبلها، ويف 
أداة  هناك  تكون  األحيان  معظم 

تفسري نحو: »أي، أْن«.

أرشُت إليه أْن أكمل مرشوعك

يف  تخّرج  أي  يوسُف،  نجح 
الجامعة

جملة جواب الرشط3-
الرشط  أداة  تكون  ال  أن  برشط 
الرشط  بجواب  يرتبط  وال  جازمة، 

حرف الفاء.

من أهمْل سيحصد الندامة

لو حرضت سرتى الخري

جملة صلة املوصول4-
وهي الجملة التي تأيت مبارشة بعد 

االسم املوصول.

حرض الذي يريد زيداً

شاهدنا من وصل

والله إنه مجتهدوهي الجملة التي تأيت بعد قسم.جملة جواب القسم5-

الجملة املعرتضة6-

الكالم،  جزيئ  بني  املحشورة  وهي 
وتفيد تقوية الكالم، أو تأكيده، أو 
بني  محشورة  تكون  فقد  الدعاء. 
واملفعول  والفاعل  والخرب،  املبتدأ 
به، والقسم وجوابه. الحظ األمثلة.

1- كان جدي -رحمه الله- صالحاً.

صادٌق-  -وهو  أيب  سمعُت   -2
الحياُة زائلٌة.

3- احرص- وفقك الله- عىل الخري.

مرتاٌح-  -وهو  الشاعُر  كتب   -4
القصيدة

أّن  يشهُد-  -واللُه  بالله  اقسم   -5
الخونة عاٌر عىل األّمة.

-7
الجمل��ة املعطوف��ة 
عىل جمل��ة ال محّل 

لها من اإلعراب

وتكون معطوفة عىل جملة ال محل 
لها من اإلعراب ماّم سبق ذكره.

تالله ألدرسنَّ وأنجحنَّ 

من يصدْق يحرتمه الناُس ويرَض
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الوحدة 
التا�صعة
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المجرد والمزيد

الوزنالفعلالرقم
وزن مضارعه

املثال
مضارعماٍض

مجرد الثاليث1-

فََعَل

فَُعَل

فَِعَل

يَْفُعُلفََعَل
، : يَْنرُصُ نرََصَ
دعا: يدعو

يَْفِعُلفََعَل
رَضََب: يرَْضُِب

َوَعَد: يَِعُد

يَْفَعُلفََعَل
فَتََح: يَْفتَُح

قََرأَ: يَْقَرأُ

يَْفَعُلفَِعَل
فَِرَح: يَْفَرُح
َمِرَح: مَيَْرُح

يَْفُعُلفَُعَل
كَرَُم: يَْكرُُم

رَشَُف: يرَْشُُف

يَْفِعُلفَِعَل
َحِسَب: يَْحِسُب

َوِجَل: يَِجُل

دحرج، غربل، وسوس، زلزل، جندل، عربد،...فَْعلََلمجرد الرباعي2-

* هناك أوزان أخرى للرباعّي املجرّد ولكّنها ليست مشهورة:

1- فَْعَوَل: َجْهَوَر، َدْهَوَر.

2- فَْوَعَل: َرْوَدَن، َجْورََب.

3- فَْعيََل: رَْهيَأَ، َعثرَْيَ.

4- فَْنَعَل: َسنبََل.

5- فَيَْعَل: َسيْطَر، بَيْطََر.

104



ماجدة الُعطي

الفعل الثالثي المزيد بحرف

أشهر معانيهالوزننوع الزيادةالرقم

أَفَْعَلمزيد بالهمزة1-

1- التعدية:
أي جعل الفعل الالزم متعّدياً نحو:

أخرج، أبعد، أنزل،...
أبعَد الرجُل األذى عن الطريق.

وإذا كان متعّدياً باألصل، وزيدت الهمزة، فإنّه ينصب مفعولني:
ألبس، أسمع، أوجد،...

ألبست األمُّ الطفَل ثوباً.
وكذلك إذا كان متعّدياً ملفعولني، وزيدت الهمزة، فهو ينصب ثالثة 

مفاعيل:
أعلم، أخرب، أنبأ،...

2- الدخول يف الزمان واملكان:
أمىس، أصبح، أضحى، أنجد، أبحر، أمرص،...

3- الكرثة:
أشجر،...

أشجر املكان.
4- استحقاق صفة ما:

أحصد أزوج، أينع
أحصَد الزرُع.

َلتضعيف عينه2- فَعَّ

1- التكثري واملبالغة:
د، جوَّل، غلَّق،... طوَّف، ذبَّح، مجَّ

2- التعدية:
ل،... فرَّح، جهَّر، خرَّج، عدَّ

3- الداللة عىل جهة:
رشَّق، غرَّب،...

4- السلب واإلزالة:
ل،... ، قلَّم، نسَّ قرشَّ

5- اختصار الحكاية:
ن،... ، هلَّل، لبَّى، سبَّح، أمَّ كربَّ

-3
زيادة ألف بني 

الفاء والعني
فَاَعَل

1- املشاركة:
قاتل، شارك، جالس،...
2- املتابعة واالستمرار:

وإىل، تابع،...
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الفعل الثالثّي المزيد بحرفين

أشهر معانيهالوزننوع الزيادةالرقم

انَْفَعَلزيادة ألف ونون1-
له معنى واحد فقط، وهو املطاوعة:

انكرس، انثنى، انفتح، انقاد،...
ثنيُت السلك فانثنى.

افْتََعَل زيادة ألف وتاء2-

1- االشرتاك:
اقتتل، اشرتك، اختلف، اختصم، اجتمع،...

اجتمع الطرفان.

2- املبالغة يف معنى الفعل:
اجتهد، اقتلع، اكتسب، ارتّج، اهتّز

اهتزّت األرُض.

تََفاَعَلزيادة تاء وألف3-

1- املشاركة:
تقاتل، تجادل، تنازع، تجاذب،...

2- التظاهر:
تكاسل، تناوم، تجاهل، تظاهر، تعامى،...

3- التدّرج يف حدوث الفعل:
تزايد، توارد، تكاثر، تواىل، تباعد، تناءى،...

-4
زيادة تاء وتضعيف 

العني
َل تََفعَّ

1- االتّخاذ:
توّسد، تلّحف،...

َد الحجَر. توسَّ

2- الدعاء:
تقبَّل

تقبَّل اللُه دعائََك

3- التدريج:
تحّفظ، تجّرع،....

تحّفظ الطالُب القصيدة

4- التكلّف
ع، تعظَّم،...  ، تشجَّ ، تكرَّم، تجلَّد، تكربَّ تصربَّ

تصربَّ الرجُل عىل املصيبة

-5
زيادة ألف وتضعيف 

العني
َل افْعَّ

َر، اْعرََّج،  َر، احمَّ له معنى واحد فقط، وهو املبالغة: اْعوَّ
َد،.... اسوَّ
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الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف

أشهر معانيهالوزننوع الزيادةالرقم

اْستَْفَعَلزيادة ألف وسني وتاء1-

1- الطلب:

استعان،  استدعى،  استعان،  استأمر،  استفهم،  استغفر، 

استكتب،...

2- الصريورة:

استحجر، استأسد، استنرس،...

استحجر الطنُي

3- املطاوعة:

استقام، استامل، استحكم،...

4- اختصار الحكاية: 

اسرتجع

إنّا لله وأنا إليه راجعون

-2
واو  و  أل��ف  زي��ادة 

وتكرار العني
أفَْعوَعل

وله معنى واحد فقط، وهو املبالغة:

اخشوشن، اغرورق، اغدودن، اعشوشب، احدودب

الفعل الرباعي المزيد

أشهر املعاينالوزننوع الزيادة

افَْعلََّلزيادة ألف والم ثالثة
له معنى واحد فقط، وهو املبالغة:

اطأمّن، اقشعّر، اكفهّر،...

10�



الُعطي
دة 

ماج

الجذر اللغوّي والوزن الصرفّي

الرشحالوزنالجذرالكلمةالرقم

-1

فعلها اْستَْفَعَلعملاستعمل مقابل  ونضع  الرصيف،  وزنها  املراد  الكلمة  نفّكك 
األحرف  نضيف  ثّم  بالرتتيب،  »فََعَل«  أحرف  املجرد 

الزائدة:
ا س ت  ع  م ل

ا س ت ف  ع  ل

افْتََعلكتباكتتب

َد َلصعدصعَّ فعَّ

-2

يصفون
ِصْف

يصفان
موصوفون

وصف
وصف
وصف
وصف

يعلون
ِعْل

يعالن
مفعولون

إذا كانت الكلمة املراد وزنها من فعل ثاليث بدايته حرف 
علّة، وكان محذوفاً من الكلمة املراد وزنها، ُحذفت الفاء 

مقابل حرف العلّة:
ي ص ف و ن
ي  ع  ل و ن 

ُحذفت  ولهذا  محذوف؟  الواو  حرف  أّن  الحظت  هل 
الفاء من الوزن.

ولكن الحظ كلمة موصوفون، فالواو موجودة، ولهذا مل 
تحذف الفاء:

م و ص  و ف و ن
م ف ع  و ل  و ن 

-3
اسرتاح
عادون

مسرتيحون

راح
عاد
راح

استفال
فالون

مستفعلون

منقلبة يف  واأللف  ألف،  ثانية حرف  الذي  الفعل  جذر 
األصل عن واو أو ياء ، ودليل ذلك الفعل املضارع، جرّب 
الفعل املضارع لألفعال املوجودة أمامك. فإذا كان الحرف 
وزنها،  املراد  الكلمة  يف  موجود  غري  األلف  أصل  الثاين 

ُحذفت العني مقابلها يف الوزن:
ا س ت ر  ا  ح
ا س ت ف ا ل

ولكن إذا كان الحرف الثاين األصل موجوداً سواء كان واواً 
أو ياًء مل تُحذف العني
م س ت ر  ي  ح و ن
م س ت ف ع  ل و ن

10�



ماجدة الُعطي

-4
ارِم

داعون
مدعّوون

رمي
دعو
دعو

افعِ
فاعون

مفعولون

إذا كانت الكلمة املراد وزنها معتلّة اآلخر، ومل يكن هذا 
الحرف موجوداً، ُحذفت الالم من الوزن:

د  ا ع و ن
ف ا ع و ن

الحظ أّن الواو املوجودة هي واو جمع املذكر السامل.
ولكن الحظ كلمة: 

م د  ع و و و ن
م ف ع و ل و ن

هل الحظت أّن الواو األصلية موجودة؟
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المصادر

املثالوزن املصدرالحالةالفعل

الفعل 

الثاليث

ركع: ركوع، برز:بروز، ظهر: ظهور،...فُُعولالفعل الالزم املفتوح العني

َسَحَب: َسْحب، قَطََف: قَطْف، رََسَم: رَْسم،..فَْعلالفعل املتعّدي املفتوح العني

َسِقَم: َسَقْم، تَِعب: تََعْب، فَِرح: فََرْح،...فََعْلالفعل الالزم املكسور العني

َجِهل: َجْهل، لَِثم: لَثْم، َسِمع: َسْمع،...فَْعلالفعل املتعّدي املكسور العني

وال  العني  املضموم  الفعل 

يكون إال الزماً

فُعولة 

فََعالة

بالغة،  بلُغ:  جزالة،  جزُل:  خشونة،  خُشن: 

سُهل: سهولة، نبُه: نباهة،...

ِفَعالةالفعل يدّل عىل حرفة
نجر:  حدادة،  حّد:  قراءة،  قرأ:  زراعة،  زرع: 

نجارة،

ما دل عىل صوت
فعيل

فَُعال

نُباح، هدل:  نبح:  عوى: عواء، صهل: صهيل، 

هديل

فعالنما دّل عىل حركة وتقلّب
غىل: غليان سال: سيالن، ومثلها: هاج، خفق، 

فاض،...

أمثلة عىل اسم املصدر: 

عون، عطاء، وضوء، كالم، سالم، يرُْس، ِدية، ِعَدة، عزاء،...
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املثالالوزنالحالةالفعل

الفعل غري 

الثاليث

أكرم: إكرام، أبعد: إبعاد، أوفد: إيفاد،...إفَْعالالفعل عىل وزن أفَْعَل

أعاد: إعادة، أقام: إقامة، أجاز: إجازة،...إفَالةالفعل عىل وزن أفَْعَل

شّدد: تشديد، ركز: تركيز، هّدد: تهديد،...تَْفعيلالفعل عىل وزن فَّعل

الفعل عىل وزن فَاَعَل
ِفَعال

ُمَفاَعلة

عالج: عالج معالجة،

قاتل: قتال مقاتلة،

جادل: جدال مجادلة

دحرج: دحرجة، وسوس: وسوسة.فَْعللةالفعل عىل وزن فّْعلََل

رّب: تربية، صّفى: تصفية، منّى: تنمية،...تَْفِعلةالفعل عىل وزن فَّعل

زائدة  وصل  بهمزة  املبدوء  الفعل 

مصدره  يكون  كان،  وزن  أّي  من 

الفعل  من  الثالث  الحرف  بكرس 

وزيادة ألف قبل آخره.

افِْتعال

ابتعد: ابتعاد

استعمل: استعامل

اخضّل: اخضالل

انكرس: انكسار

استفعل  وزن  عىل  الفعل  كان  إذا 

معتل العني
استفالة

استفاد: استفادة

استدار: استدارة

أّي  من  زائدة  بتاء  مبدوء  الفعل 

وزن كان، يضّم الحرف الرابع منه

تَْفّعل

تََفاُعل

تصّور: تصوُّر

تغافل: تغافُل

أي  من  زائدة  بتاء  مبدوء  الفعل 

وزن كان، نهايته ألف، كُرس الحرف 

الرابع وقُلبت األلف ياء

ل تَْفعِّ

تعّدى: تعّدي

تساوى: تساِوي

تداوى: تداِوي
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مصدر المّرة

مصدر املرّةالرصيحالفعلالقاعدة

يصاغ من الفعل الثاليث عىل وزن:

» فَْعلَة«

وإذا كان مصدر الفعل الثاليث الرصيح أصالً عىل وزن فَْعلَة، 

ندّل عىل مصدر املرّة بوصف املصدر بكلمة واحدة.

وقف

جال

ركل

سقط

نام

عاد

مات

وقوف

جوالن

َركْل

سقوط

نوم

عودة

موتة

َوقَْفة

َجْولَة

َركْلَة

َسْقطة

نَْوَمة

َعْودة واحدة

َمْوتَة واحدة

يصاغ من الفعل غري الثاليث بزيادة التاء عىل مصدره الرصيح، 

وإذا كانت التاء موجودة أصالً يف املصدر الرصيح، ندّل عىل 

مصدر املرّة بوصفه بكلمة واحدة

انطلق

احتمل

أجاز

اسرتاح

انطالق

احتامل

إجازة

اسرتاحة

انطالقة

احتاملة

إجازة واحدة

اسرتاحة واحدة

صغ من التايل مصدر مرّة:

جلس، سكت، طلع، دعا، التفت، ابتسم، أقام، قفز، رمى، صاح، عرث، آب ، ضّم، زّل،....

مصدر الهيئة

مصدر الهيئةالفعلالقاعدة

يصاغ مصدر الهيئة من الفعل الثاليث عىل وزن: »ِفْعلَة«

ضحك

وقف

مات

هّز

جلس

ركب

ِضْحَكة

ِوقَْفة

ِميتَة

ِهزّة

ِجلَْسة

رِكبَة

ال يصاغ مصدر الهيئة من غري الثاليث إال شذوذاً.

مالحظة:

الحركات مهّمة للتفريق بني مصدر املرّة ومصدر الهيئة.
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ماجدة الُعطي

المصدر الميمّي

املصدر امليميالفعلالقاعدة

يصاغ من الفعل الثاليث املجرّد عىل وزن:

»َمْفَعل«

َمَنالنال

مآلآل

َمرْضَبرضب

َمْعلَمعلم

مالذالذ

وزن:  عىل  األّول،  الحرف  أي  الفاء  معتّل  املجرّد  الثاليث  الفعل  من  يصاغ 

»َمْفِعل« وأن يكون الحرف األخري صحيحاً.

َمْورِدورد

َمْورِثورث

ِمْوِعدوعد

ما  مضمومة وفتح  املضارعة ميامً  ياء  بقلب  الثاليّث  الفعل غري  يصاغ من 

قبل اآلخر

ُمعتَقداعتقد

ُمعتَمداعتمد

ُمكتَسباكتسب

قد يُبنى عىل وزن »َمْفَعلة«

مذهبة، مفسدة

مسبغة، مهانة

منجاة، مهزلة

11�



الُعطي
دة 

ماج

المصدر الصناعي

ليك تعرف كيف تفرق بني املصدر الصناعي واالسم املنسوب، راجع الجدول:

الرشح

العادلةالحياتّيةبالقيميؤمن به من يؤمنخلقّيمبدأاإلنسانّية 

مل 

تتحدث 

عن يشء 

قبلها

مفرد 

نكرة 

مذكّر 

مرفوع

مفرد

نكرة 

مذكّر 

مرفوع

جمع 

مؤنث 

معرفة 

مجرور

جمع 

مؤنث 

معرفة 

مجرور

هل الحظت أن الكلامت »مبدأ، خلقّي« و »القيم، الحياتية« تشابه كل اثنتني منها يف األحكام ، إذن كل 

من »خلقي، الحياتية« اسامن منسوبان، ولكن اإلنسانية مل تتحّدث عن اسم قبلها فهي مصدر صناعّي.

األرضّيةالنظريّاتمن نتاجالرأساملّيةفكرإّن

نكرة 

جمع 

مذكّر 

منصوب

معرفة 

جمع 

مذكّر 

مجرور

معرفة 

جمع 

مؤنث 

مجرور

معرفة 

جمع 

مؤنث 

مجرور

يف اختالف األحكام ولو بحكم واحد يكون االسم الثاين مصدراً صناعياً.
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ماجدة الُعطي

المصدر المؤول وموقعه من اإلعراب

املوقع اإلعرايباملثالاألحرف املصدرية

الهمزة 

يك

لو

ما 

أْن

يف محل رفع مبتدأأأنزلت الرّف أم مل تنزله سواء

يف محل رفع خرب املبتدأالعزُّة أن تعتزَّ بدينك

يف محل رفع اسم كان مؤخركان من املتوقّع أن يصل

يف محل نصب خرب كانكان املؤّمُل أن توافَق

يف محل نصب اسم إّن مؤّخرإّن علينا أن ننتظَر

يف محل رفع خرب إّنإّن الرجولة أن تعرتَف بالخطأ

يف محل رفع فاعليريض أباك أن تفوز

يف محل نصب مفعول بهأحبُّ أن تفعَل الخري

يف محل رفع نائب فاعلطُلِب أن تحرَض

يف محل جر مضاف إليهتريّْث قبل أن تقرَِّر

يف محل جر بحرف الجررسرُت كثرياً بأن تفوَز

1- الهمزة تكون حرفاً مصدرياً إذا كانت تفيد التسوية كام يف املثال األول فكأّن املثال يقول:

إنزالك الرّف أو عدم إنزاله سواٌء.

ما إعراب إنزالك؟

2- تخيّل أّن املصدر الرصيح موجود بدالً من املصدر املؤّول، فام يقع عىل املصدر الرصيح من إعراب يف 

الجملة يقع عىل املصدر املؤّول.
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الُعطي
دة 

ماج

اسم الفاعل

مالحظاتاسم الفاعلالفعلالقاعدة

يشتّق اسم الفاعل من الفعل الثاليّث 

عىل وزن فاعل

كاتبكتب

فعل  من  الفاعل  اسم  اشتقاق  عند 

اآلخر  معتل  وكان  ثاليث  غري  أو  ثاليث 

عنها  ويُستعاض  الياء  تحذف  باأللف 

بتنوين الكرس نحو:

ساٍع، ُمْعتٍَل.

مضافاً  أو  معرّفاً  كان  إذا  الياء  وتثبت 

نحو:

الساعي للخري محموٌد

ساعي الربيد قادٌم

قارئقرأ

بائعباع

سائلسأل

ساٍعسعى

هاٍدهدى

الفعل  غري  من  الفاعل  اسم  يشتّق 

ميم  إىل  املضارعة  ياء  بقلب  الثاليّث 

مضمومة وكرس ما قبل اآلخر.

ُمستخِدماستخدم

ُمحتِملاحتمل

دمّدد ُممدِّ

ُمْعتٍلاعتىل

ُمتولٍّتوىّل

ُمتنازِلتنازل

الفعل غري الثاليّث رابعه ألف والفعل 

ياء  تُقلب  اآلخر  املشّدد  الخاميس 

املضارعة إىل ميم مضمومة وفتح ما 

قبل اآلخر.

ُمعتاداعتاد

ُمحتالاحتال

ُمعتَّزاعتزَّ

ُمشتَّداشتدَّ
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ماجدة الُعطي

صيغة المبالغة

املثالالوزن

ال غّفار، كرّار، كّذاب، قرّاء، قّوال، فّعال،…فَعَّ

متالف، منحار، مهذار، معوان، مقدام، معطار،…ْمَفعال

جهول، غفور، صدوق، كذوب، جزوع، منوع،…فعول

سميع، عليم، فهيم، رحيم، خبري،…فعيل

َحِذر، َعِمل، فَِهم، َجِحد،...فَِعل

يل يس، ظلِّيم،...ِفعِّ يد، قدِّ يد، مرِّ يق، زهِّ صدِّ

ُحَفظة، رُصَعة، ُهزَأة،...فَُعلة

قابوس، ساكوت، فاروق،...فاعول

ِمْنطيق، ِمْسكني، ِمْعطري،...ِمْفعيل

ُعَضال، ُهاَمم، ُعَجاب، كُبَار،...فَُعال

األوزان الخمسة األوىل هي األكرث شهرة، والباقي أقّل شهرًة.
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الُعطي
دة 

ماج

الصفة المشّبهة

املثالالوزن

أسمر: سمراء، أحمق: حمقاء، أحور: حوراء،…أفعل مؤنثة فَعالء

عطشان: عطىش، حريان: حريى، غضبان: غضبى،…فعالن مؤنثة فعىل

بَطَْل، َرَغْد، َحَدْث، َخلَْق،…فََعْل

َسْهل، نَْذل، َشْهم، َصْعب، نَْزر، َصلْد، رَْحب،…فَْعل

ِملْح، رِْخو، نِْكس،…ِفْعل

ُمّر، ُحّر، ُصلْب، ُسْخن،…فُْعل

َجِشع، رشِه، بَِشع، َضِجر، قَلِق، نَِكد، نَِجس،…فَِعل

طاهر، ثابت، ماجد، تافه، فاضل، راسخ،…فاعل

جبان، امرأة َحَصان، امرأة َرزَان،…فََعال

فرات، أُجاج، زاُلل، ُشجاع، زؤام، رُحاب،…فَُعال

جميل، قبيح، طويل، قصري، سمني، كريم،…فعيل

1- الصفة املشبّهة تشتّق من غري الثاليث بقلب ياء املضارعة ميامً مضمومة وكرس ما قبل اآلخر نحو:

ُمستقيم، ُمقتِصد، ُمزِدهر،...

ونفرّق بينها وبني اسم الفاعل؛ إّن اسم الفاعل مؤقّت لفرتة محدودة، أما الصفة املشبّهة فهي دامئة أو شبه 

دامئة.

2- للتفريق بني الصفة املشبّهة وصيغة املبالغة يف األوزان املشرتكة، فالصفة املشبهة من فعل الزم، وصيغة 

. املبالغة من فعل متعدٍّ
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ماجدة الُعطي

اسم المفعول

مالحظاتاسم املفعولمضارعهالفعلالقاعدة

الفعل  من  املفعول  اسم  يشتّق 

الثاليث عىل وزن مفعول

مكتوبيكتبكتب 

محروثيحرثحرث

مبيعيبيعباع

مزيديزيدزاد

مصوميصومصام

مخونيخونخان

مرمّييرميرمى

مبنّييبنيبنى

مدعّويدعودعا

متلّويتلوتال

يشتّق اسم املفعول من الفعل غري 

ميامً  املضارعة  ياء  بقلب  الثاليث 

مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

وبني ُمحتَمليحتملاحتمل بينه  الفرق 

يف  الفاعل  اسم 

قبل  الحرف  حركة 

األخري
ُمبتىَليبتيلابتىل

إذا كان اسم املفعول من فعل الزم 

نضع معه حرف جّر

الفعل ُمبتَعٌد عنهيبتعدابتعد من  تأكّد 

الزم  أنه  أّوالً 

أومتعدٍّ ُمنتهى منهينتهي انتهى
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الُعطي
دة 

ماج

اسم الزمان والمكان

مالحظاتمضارعماٍضالقاعدةالفعلالرقم

من الفعل الثاليث1-

وزن  عىل  الثاليث  الفعل  من  يصاغ 

الفعل صحيح األول  َمْفَعل: إذا كان 

واآلخر وكانت عني مضارعه مفتوحة 

أو مضمومة. 

أو إذا كان معتل اآلخر

ُمرْشبيرَشبرشب

َمأَْمنيأَمنأِمَن

َملَْعبيلَعبلعب

َمْكتَبيكتُبكتب

َمرْقَديرقُدرقد

َمطْلَعيطلُعطلع

َمرَْمى-رمى

َمْجَرى-جرى

َمْسَعى-سعى

وزن  عىل  الثاليث  الفعل  من  يصاغ 

الفعل صحيح األول  َمْفِعل: إذا كان 

واآلخر وكانت عني مضارعه مكسورة، 

صحيح  األول  معتل  الفعل  كان  أو 

اآلخر.

َمْهِبطيَْهِبطهبط

ِمْنزِليَْنزِلنزل

َمْوِقف-وقف

َمْوِضع-وضع

من الفعل غري الثاليث2-

يصاغ من الفعل غري الثاليث:

مضمومة  ميامً  املضارعة  ياء  قلب 

وفتح ما قبل اآلخر.

ُمنتَهىينتهيانتهى

ُمبتَدأيبتدأابتدأ

ُمنطلَقينطلقانطلق

ُمعرتَكيعرتكاعرتك
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ماجدة الُعطي

كيف نفّرق بني اسم املفعول واسمي الزمان واملكان واملصدر امليمّي من غري الفعل الثاليث يف الجملة؟

السببالحالةاملثال

جاء بعده ما دّل عىل مكاناسم مكانوصلُت مبتدأ الجبل

استطيع القول بداية االحتفالاسم زمانوصلُت مبتدأ االحتفال

تحدث عن يشء قبله وله به صلةاسم مفعولهذا أمٌر مبتدأ به

خال من الرشوط التي سبقته يف األمثلة السابقةمصدر ميمّيمبتدأ القول الحمُد لله
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اسم اآللة

املثالالوزن

ِْمَدفع، ِمرْبَد، ِمَفّك، ِمْكبَس،…ِمْفَعل

ِمزْمار، ِميزان، ِمْقياس، ِمْفتاح،…ِمْفعال

ِملَْعقة، ِمطْرَقة، ِمْرَوحة، ِمبْرَشة،…ِمْفَعلة

1- هناك أسامء آلة جامدة عىل أوزان مختلفة ال ضابط لها نحو:

قَُدوم، قلم، فأس،...

2- هناك أسامء مشتّقة لها أوزان غري السابقة نحو:

ُمْكُحلَة، ُمْنُخل،...

3- هناك أسامء آلة ظهرت حديثاً لها أوزان استخدمت يف مواقع سابقة:

الة: طيّارة، غّسالة، دّراجة،... أ- فَعَّ

ب- فاعلة: رافعة، راجمة، حافلة، كاسحة،...

ج- فاعل: قابس، نابض،...

د- فاعول: حاسوب، صاروخ،...

4- يكرث استخدام اسم الفاعل من غري الثاليث ليّدل عىل اسم اآللة نحو: 

ُمحرِّك، ُمكيِّف، ُمجفِّف،...
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ماجدة الُعطي

اسم التفضيل

1- يأيت اسم التفضيل عىل وزن أَفَْعل مؤنّثة فُْعىل نحو: أَْجمل – ُجمىل

2- يُصاغ اسم التفضيل من فعل ثاليث مترصّف قابل للتفاوت مبني للمعلوم وليس من الصفة املشبّهة عىل 

وزن أفعل مؤنثة فعالء.

أحوال اسم التفضيل

اسم التفضيلاملثالالحالةالرقم

-1

أن يكون مجرّداً من أل واإلضافة، فهنا يجب 

أن يكون مفرداً مذكّراً ومن بعده حرف جّر، 

ل عليه. ثم املفضَّ

أطوُليوسف أطوُل من سعيد 

أذىكهند أذىك من ليىل

أنشُطهم أنشُط من البقية

-2

يكون  أن  فهنا يجب  بأل،  معرّفاً  يكون  أن 

والتذكري  التعريف  يف  ملوصوفه  مطابقاً 

والتأنيث والتثنية والجمع، وال يُؤىت بعدها 

بحرف الجر من ومجرورها.

األفضُلهذا الرأُي األفضُل 

الُعلياالفئة الُعليا منهم

األعلونأنتم األعلون بإذن الله

الُصدقياتهنَّ النساء الُصدقيات

األكربانيحرض األخوان األكربان دامئاً

-3

إىل نكرة، فهنا يكون اسم  أن يكون مضافاًً 

التفضيل مفرداً مذكّراً، وال يُؤىت بعده بحرف 

إليه  املضاف  ولكن  ومجرورها  من  الجر 

يطابق ما قبله من حيث التذكري والتأنيث 

واإلفراد والتثنية والجمع.

بعد  رجلني  أعظُم  الشيخان 

األنبياء
أعظُم

أعظُمخديجة أعظُم امرأة

أذىكالبرش أذىك مخلوقات الله

أفضُلهّن أفضُل طالبات

* الحظ ما بعد اسم التفضيل طابق ما قبله، وأّن ما بعده نكرة.

-4
تجوز  وعندئٍذ  معرفة  إىل  مضافاً  يكون  أن 

املطابقة وعدمها

أفصُحإن لهجة قريش أفصُح اللهجاِت 

عظمىأحبُّ قراءَة عظمى الرواياِت

أفضُلهم أفضُل الرجاِل

* الحظ املثال األول مل يطابق اسم التفضيل ما قبله لهجة عىل الرغم أنه مؤنث واسم التفضيل مذكر.

* قس عىل بقية األمثلة.
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الصياغة غير المباشرة السم التفضيل

املثالالفعلالحالةالرقم

-1

إذا كان الفعل غري ثاليث، او عىل وزن أفعل مؤنثه 

بعده  ويكون  مالئم  تفضيل  اسم  نصوغ  فعالء، 

املصدر  هذا  ويكون   ، املطلوب  الفعل  مصدر 

منصوباً عىل التمييز.

هو أفضُل استخداماً للحاسوباستخدام

هي أكرثُ ُسمرًة من غريهاسمراء

-2

إذا كان الفعل مبنياً للمجهول، نصوغ اسم تفضيل 

مسبوقاً  املطلوب  الفعل  بعده  نضع  ثّم  مناسب، 

بأْن املصدرية

هو أحقُّ أْن يُعتمديُعتمد

األجدر أْن يُنجز املرشوعيُنجز

-3

ثّم  مناسب،  تفضيل  اسم  نصوغ  منفيّاً،  كان  إذا 

نضع الفعل املضارع املنفي مسبوقاً بأْن املصدرية 

والنفي.

ال يجد
الرشُّ  يجد  ال  أْن  األعظم 

طريقه

األفضل أْن ال ينفي الخرب.ال ينفي

مالحظة على كلمتي خير وشر

الحالةاملثالالرشح

كانا  إذا  تفضيل  اسمي  ورّش  خري  كلمتا  تكون  قد 

تقارن  إذا مل  للمقارنة بني طرفني، وال تكون كذلك 

وتفاضل بني طرفني.

اسم تفضيلهو خرٌي منك

ليس اسم تفضيلما تفعله من خري تُكافأْ عليه

اسم تفضيلالخونُة رشُّ فئات الشعب 

ليس اسم تفضيلتجّنْب الرشَّ
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الوحدة 
العا�صرة
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الُعطي
دة 

ماج

أنواع الحروف

املثالالحرفالنوعالرقم

مل، ملّا، لن، إْن، ال، الت.النفي1-
راجع نواصب الفعل املضارع

راجع أدوات الرشط غري الجازمة.
راجع األحرف املشبهة بليس.

راجع أحرف االستفهام والجواب.نعم، بىل، إي، أجل، ال، كال.الجواب2-

عندي فكرة أي حلٌّ للمشكلةأي، أن.التفسري3-

إْن، إذما، لو، لوال، لوما، أّما، ملّا.أحرف الرشط4-
وغري  الجازمة  الرشط  أدوات  راجع 

الجازمة.

التحضيض والتنديم5-

هاّل، أال، لوما، لوال.
عىل  دخلت  إذا  للتحضيض  تكون 
إذا  للتنديم  املضارع، وتكون  الفعل 

دخلت عىل الفعل املايض.

هال تدرُس بجدِّ يا يوسُف.
أال فعلَت ذلك من قبل.

لو ما تفهم جيّداً.

العرض6-

أال، أما، لو
بعكس  ورفق،  بلني  الطلب  وتفيد 
الطلب  عىل  يدّل  الذي  التحضيض 

بشّدة.

أما تزورنا. 

لو تساعد زميلك.

االستفتاح7-
أال، أما، ها، يا.

بها  ويُقصد  لكالم،  بها  ويُستفتح 
تنبيه السامع.

أال إّن دولَة الباطل زائلٌة.
ها أنَت هنا.

يا ليته عرَف ذلك.

راجع املصدر املؤول.أْن، أّن، يك، ما، لو، همزة التسوية.املصدريّة8-

االستقبال9-
نواصب  إذما،  إن،  سوف،  السني، 
الفعل املضارع، الم األمر، ال الناهية

سوف يحرُض
ستظهُر النتيجُة غداً

راجع األدوات التي تجزم الفعلني
راجع نواصب الفعل املضارع.

12�



ماجدة الُعطي

التوكيد10-
إن، أن، الم االبتداء، الالم الواقعة يف 
جواب القسم، قد التي يتبعها فعل 

ماٍض

والله ألفعلن ذلك.
قد نجح الطالُب.

. ادرسنَّ بجدٍّ
لوطني هو العزُِّة والكرامُة.

راجع أدوات االستفهاماالستفهام11-

إن، أن، ما، ِمْن، الباء للتوكيدالصلة12-
ساعدته من غري ما مقابل

ملّا أن تحّدث التزمنا الصمَت.
بحسبك قوُت يومك.

يك، الالم، يف، ِمْنالتعليل13-
سافَر ليعمَل.

ماّم اجتهاده وصَل ملا يريُد.
أدرُس يك أنجَح.

كاّلالردع والزجر14-
أنَت مخطئ،

تجيبه: كال

النداء15-

»أي، الهمزة« 
وتستعمل للقريب

واربّاه.
يا يوسُف.

أي رجُل، احذْر.
راجع املنادى.

»أي، هيّا، آ«
وتستعمل للبعيد

»يا«
وتُستعمل لكّل منادى

»وا«
وتستعمل للندبة

العطف16-
بل،  أم،  أو،  حتّى،   ، ثمَّ الفاء،  الواو، 

ال، لكن.
راجع معاين حروف العطف

-17
وج��وازم  نواص��ب 

الفعل املضارع
راجع نواصب وجوازم الفعل املضارع.

راجع إّن وأخواتها.األحرف الناسخة18-

راجع األحرف املشبهة بليس.املشبهة بليس19-

راجع حروف الجر ومعانيهاحروف الجّر20-

ال تنافْقال الناهيةالنهي21-
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الُعطي
دة 

ماج

أشهر األدوات واألحرف وأبرز معانيها

املثالالحرف واملعنىالرقم

1- الهمزة:

أوصَل والدُك من السفر؟االستفهامأ-

أمحمُد ال تنَس واجبكالنداء، للقريب مكانيّاً أو من النفسب-

2- أال:

أال إنَّ وعَد الله حقٌّحرف استفتاح ال عمل لهأ-

ب-
مركّبة من همزة االستفهام، وال النافية للجنس، وتدخل 

عىل الجملة االسمية.
أال اعتامَد عىل النفس يا ولدي؟

أال تنجُز عملك، فتأخَذ األجرة؟العرضج-

3- إال:

أ-
تاّماً  قبلها  الكالم  كان  إذا  املستثنى،  ينصب  حرف 

مثبتاً.
حرض الجميُع إال اثنني

ب-
ما بعدها مستثنى منصوب، أو بدل بعض من كل إذا 

كان الكالم قبلها تاماً منفياً.
ما حرض الجميُع إال اثنني »اثنان«

ما حرض إال اثنانال عمل لها إذا كان الكالم قبلها ناقصاً منفياً ج-

إال تصدْق ينفْر عنك الناُسمركبة من إن الرشطية، وال النافيةد-

4- أما:

أما والذي رفع السامء إنَّك لصادٌقحرف استفتاح، ويكرث قبل القسمأ-

أما شاهدَت العرَض؟مركّبة من همزة االستفهام، وما النافيةب-

5- إما:

إّما أْن تبيَع وإما أْن نبيَع نحنالتخيريأ- 

ابن آدم إّما طائٌع وإّما عاٍصالتفصيلب-

6- أْن:

رّسين أْن تساعَد أهلكحرف مصدرّي ينصب الفعل املضارعأ-

12�



ماجدة الُعطي

ب-
حرف مصدرّي مشبّه بالفعل مخفف من أنَّ الثقيلة، 

برشط أن يكون اسمها ضمرياً مسترتاً، وخربها جملة.
َعلَِم أْن سيحرَض عاّم قريب

أرشُْت إليه أن اذهْبحرف تفسري ال عمل لهج-

ملّا أْن نجَح فرحُت كثرياًزائدة وتكرث بعد ملّا الحينيّةد-

7- إْن:

إْن تخلْص يف عملك نشكرَْكرشطيّة تجزم فعلنيأ-

إْن الكافرون إال يف غرورنافية تساوي ليسب-

ج-
مخّففة من إن املشّددة، وتعمل عملها إن دخلت عىل 

جملة اسميّة 
إْن يوسَف لخلوٌق

د- زائدة:

بعد ما النافية
ما إن فعلنا ذلك، ولكن هو من فعل 

ذلك

ما إْن تراه حتّى ترُسُّ بفعلهبعد ما  املصدريّة

يوسُف ما إْن تسمُع عنه، بارٌّ بوالديهبعد ما املوصولة

أال إْن هجرين النوُم فَِبتُّ ساهراًبعد أال االستفتاحيّة

8- أْي:

أْي سعيُد ادرْس بجدٍّحرف النداءأ-

ب-

حرف تفسري:

عندي ضيٌف أْي خالٌدمفرد مبفرد

نظرُت إليه أْي أنا متأكٌّد من ذلكجملة بجملة

9- أّي:

أيُّ فكرٍة تدرْسها أناقْشها معكاسم رشط جازم بجزم فعلنيأ-

أيَّ كتاٍب أحببَت؟اسم استفهامب-

مررُت بأيِّهم األجمُلاسم موصولج-

قابلُت عاملاً أيَّ عامٍلاسم يدل عل الكامل، فهو صفة لنكرةد-
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دة 

ماج

يا أيُّها الناُساسم يتوّصل به لنداء ما فيه »أل«ه�-

10- حّتى:

سالٌم هي حتى مطلعِ الفجرحرف جّرأ-

جاء املعلمون حتى املديُرحرف عطف، وال يعطف إال املفردب-

فرح كثرياً حتى الناُس عذروهحرف ابتداء، تُبتدئ بعده الجملج-

11- الفاء:

أ- حرف عطف:

قرأُت الكتاَب فاملجلَةتعطف مفرداً عىل مفرد

قرأُت الكتاَب فنقْدتُهتعطف جملة عىل جملة

اجتهَد كثرياً فحصَل عىل ما أرادحرف سببّي، ما قبلها سبٌب ملا بعدهاب-

احرتْمه فهو أكرُب منَكحرف تعلييّل، ما بعدها سبٌب ملا قبلهاج-

إْن يعمْل فعىس أْن يحصَل عليه رابطة لجواب الرشطد-

أّما بعُد: فالحياُة امتحاٌنواقعة يف جواب أّماه�-

و-

باألوىل،  للثانية  ال صلة  بني جملتني  واقعة  استئنافية، 

يجوز  فال  إنشائيّة،  والثانية  خربيّة  األوىل  تكون  كأن 

عطف اإلنشاء عىل الخرب، والعكس كذلك.

شاهدُت من بعيد فليتني مل أشاهد

يالروعة املنظر فاملطُر يهطُل

12- كان:

كان االمتحاُن سهالًفعل ناقص، يرفع االسم وينصب الخربأ-

تراكمت الغيوُم فكان املطُرفعل تاّم، مبعنى حصل أو ثبت، وترفع فاعالًب-

ما كان أعظَم النجاَحزائدة، وتقع يف صيغة التعّجبج-

13- الالم:

القرآُن للبرشحرف جّرأ-

منُت ألرتاحتعليل، ما بعدها علّة ملا قبلها ب-

مل يكن ليشهَد الزورالجحود، ويأيت قبلها كان املنفيّةج-
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د- زائدة:

بني الفعل ومفعوله

أريُد ألدرَس املاّدَة

وتأويلها:

أريُد أْن أدرَس املاّدَة

يا بؤَس للحرِببني املضاف واملضاف إليه

يالله للمظلومنييف االستغاثة

لتصدْق يف حديثكالم األمره�-

ألنَت الحبيُب إىل قلبيالم االبتداء، تدخل عىل املبتدأ للتوكيدو-

إّن القوَم لشهوٌد عىل ذلكالالم املزحلقة، تدخل عىل خرب إّن وأخواتها لتوكيدهز-

والله ألفعلنَّ ذلكالالم الواقعة يف جواب القسمح-

لعْمرُك إنّني مخلٌص لكالالم موطئة للقسمط-

لو أطعتني لنلَت ما تريُدالالم الواقعة يف جواب لو، لوالي-

14- ال:

محمٌد ال يفعُل الرشَّنافيةأ-

اجلْب الصندوَق ال الكيَسنافية عاطفةب-

هل أكلَت؟ الحرف جواب، وغالباً تحذف الجملة بعدهج-

ال أحَد يف البيِتالنافية للجنس، تعمل عمل إنَّ وأخواتهاد-

ال تنكْر الحقيقَةالناهيةه�-

ما منعك أال تسجَدزائدة للتوكيدو-

ال يٌش عىل األرض باقياالنافية تعمل عمل ليسز-

15- لو:

لو درسَت لنجحَتحرف رشط غري جازم، امتناع المتناعأ-

لو تحرَض فأعطيَك هديّتَكحرف عرضب-

لو تأخر االمتحاُن عن موعدهحرف متنٍّج-
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ودَّ األُب لو يتقدَم ولُدهحرف مصدرّي، وغالباً يأيت بعد الفعل ودَّد-

16- لوال:

ُةحرف رشط غري جازم، امتناع لوجودأ- لوال القرآُن لضاعت األمَّ

لوال تستغفر اللهتحضيضب-

لوال سمعَت نصحيَة والدكتوبيخ، إذا دخلت عىل الفعل املايضج-

17- ما:

االسمّية:

ما فعل أخوك باألمس؟االستفهاميّةأ

عرفُت ما جرى يف املكتبموصولة، مبعنى الذيب-

ما تقرأه يفْدكرشطيّةج-

ما أقذَر الخيانَة!تعجبيّةد-

ه�-
النكرة املبهمة، وتكون يف محل رفع أو نصب أو جّر 

نعت

أمٌر ما حدَث

عرفُت أمراً ما قد حدَث

تحّققُت من أمٍر ما

حرفية:

ما شاهدُت أحداًنافيّةأ-

ما محمٌد قريباًتعمل عمل ليسب-

ترصّفُت بعد ما عرفُت الوضَعمصدريّةج-

د-
يف  يليها  الذي  والفعل  هي  وتُعرب  زمانيّة،  مصدريّة 

محل ظرف زمان
إنّني مقيٌم ما أقاَم أهيل

ه�-
، قّل، طال، كرُث، لكن« عن  كافّة تكّف »إّن، كأّن، رُبَّ

عملها
إمنا الرجولُة موقٌف

و-

زائدة، تتصل ببعض األدوات ولكن ال تكفها عن العمل 

مثل:

ا« »إذما، بينام، مبا، دومنا، أميَّ

فبام رحمٍة من الله لْنَت لهم
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18- الواو:

كتبُت املالحظاِت والواجَب.حرف عطفأ-

استئناف، ما بعدها ال صلة له مبا قبلهاب-
أَر  مل  وياللعج��ب  األصدق��اَء  ح��رض 

محمداً.

خرجُت وأطفايل.واو املعية، تفيد املصاحبة، ما بعدها مفعول معهج-

د-
الواو الداخلة عىل الفعل املضارع، فتنصبه بأْن املضمرة 

وجوباً
ال تأمْر بالِجدِّ ومتازَح الناَس.

، وتقوم مقام رُبَّه�- وأياٍم سعدنا بها.واو رُبَّ

و-
واو الحال، وهي تسبق جملة تتحّدث عن اسم معرفة 

سبق الواو
دخل املعلُّم وهو يبتسم.

أقوُل الصدَق -وأنَت تعلَم- بال خوٍف.املتصلة بجملة اعرتاضية، تُسّمى اعرتاضيّةز-

وريّب سوف أدافُع عن ديني.واو القسمح-

قاموا من مجلسهم.واو الجامعة املتصلة بالفعلط-

عالمة رفع لجمع املذكّر السامل، واألسامء الخمسةي-
وصل املهندسون.

أخوك شجاٌع.

أنواع الحروف من حيث عملها اإلعرابّي

الحروفنوع الحروف

أحرف الجّر
، الباء، الكاف، يك، الالم، التاء، الواو، مذ،  من، يف ، إىل، عن، عىل، رُبَّ

. منذ، حتى، خال، عدا، حاشا، واو رُبَّ

ما، ال، إن، الت، وهي املشبهة بليسأحرف ترفع االسم وتنصب الخرب

، كأّن، لكّن، ليت، لعّل، ال النافية للجنسحروف تنصب االسم وترفع الخرب ، أنَّ إنَّ

أْن، لن، إذن، يكأحرف تنصب الفعل املضارع

مل، ملّا، الم األمر، ال الناهية، إْن، إذماأحرف تجزم الفعل املضارع
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معاني حروف الجّر

»ِمْن«

املثالاملعنىالرقم

ابتداء الغاية املكانية أو الزمانية1-
خرج يوسُف من البيِت

صحوُت من الفجِر

التبعيض، مبعنى بعض2-
ُخْذ من كتبه لتقرأ

الرجال منهم العاقل ومنهم الجاهل

بيان الجنس، ما بعدها يبنّي جنس ما قبلها3-
اشرت املفيد من الطعام

تجنب الوضيَع من الرجال

-4
يؤثّر  وال  لفظاً،  الزائدة  وهي  للتوكيد،  زائدة 

حذفها يف الجملة

هل من أحٍد يف البيت؟

ما رأيُت من رجٍل يف املوقف

الظرفية، مبعنى يف5-
ماذا أُنتج من املصنع؟

قابلته من األمس

-6
سبب  عىل  الداخلة  وهي  والتعليل،  السببية 

الفعل الذي من أجلها حصل

غضبُت من موقفه املحرج

حصل عىل املال من تعبه 

البدل، معنى بدال7ً-
لن ينفعك الغريُب من أخيك

أترىض بالذل من العّز

معنى عن8-
يوسُف مبتعٌد من رفقة السوء

هذا قاعٌد من الخري وفعله

عرفُت الصديَق من العدوِّالتمييز، ما بعدها ضّد ما قبلها9-
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»الباء«
املثالاملعنىالرقم

اإللصاق الحقيقّي1-
أمسكُت به

مسح وجهه بيده

مررُت بالقوماإللصاق املجازّي2-

االستعانة، أي الواسطة التي حصل بها الفعل3-
انترصُت بالله

كتَب بالقلم

فرحنا بوصوله من السفرالسببية والتعليل4-

التعدية، أي تصرّي الفعل الالزم متعدياً بواسطة5-

ذهَب الحزُن بعقله، ومعناها: 

أذهب الحزن عقله

ثقلت الرجال بالهموم ومعناها:

أثقلتهم الهموُم

خذ البيت باملزرعةالعوض، ويكون بتعويض الشء بشء6-

ما أبيع ديني بالدنياالبدل، وهو اختيار يشء عىل يشء بال مقابل7-

بالله عليك كن معناالقسم8-

الظرفية، معنى يف9-
زرعنا الشجر بأرض املزرعة

نحن ننام بالليل

املصاحبة، معنى مع10-
اذهْب بأمان الله

أعطيته الكتاب بأوراق عمله

االستعالء، معنى عىل11-
أفّضل أخي بكنوز الدنيا، ومعناها:

أُفّضُل أخي عىل كنوز الدنيا

زائد للتوكيد12-

كفى باملوت واعظاً

ناهيك باملعلم مرشداً

ما أنَت بكاذٍب

خرجُت من البيت فإذا بزيٍد أمامي

ألقى العدوُّ بكّل ثقله
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»إلى«
املثالاملعنىالرقم

انتهاء الغاية املكانية أو الزمانية1-
سافر إىل دمشَق

درس إىل صالة العشاء

معنى الالم2-
طلب يدها للزواج والقرار إليها:

أي القرار لها

معنى عند3-
هو األقرُب إىل نفيس

ما أبغض الذّل إىل نفوس الرجال

املصاحبة، معنى مع4-
ال ترتكْب املعصية إىل املجاهرة بها:

أي ال ترتكب املعصية مع املجاهرة بها

»عن«
املثالاملعنىالرقم

املجاوزة، أي التجاوز واالبتعاد1-

عفا عنه

أقلَع عن التدخني

انرصْف عّني

قفز عن السور

رغبُت عنه

ال أُفضلُّك عن أخيكمعنى عىل2-

معنى بعد3-
سيحرض عاّم قليل

تجاوْز شارعاً عن هذا الشارع تصْل إليه.

السببية والتعليل4-
لن نخاَف عن تهديدك

وزَّع الحلوى عن نجاح ابنه

أخذُت النصيحَة عن أيبمعنى ِمْن5-

معنى البدل6-
أّدى الديَن عن ابنه

ال يُعاقُب الصالُح عن املذنب
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ماجدة الُعطي

»الواو، والتاء«

املثالاملعنى

كّل  والواو تدخل عىل  الجاللة فقط،  التاء تدخل عىل لفظ  للقسم،  يكونان 

مقسم به

تالله ألقاتلنَّ األعداء

والله إنه الحقُّ

»على«

املثالاملعنىالرقم

الطعاُم عىل الطاولةاالستعالء الحقيقّي1-

االستعالء املجازّي2-
سار الرجل عىل درب املجد

سأحمل األمانة عىل كاهيل

رضيُت عىل ولديمعنى عن3-

شكرته عىل ما قّدم يلالسببية والتعليل4-

أخَذ ما يريُد عىل وقت رضاَيمعنى يف 5-

هو ذيكّ عىل أنّه مهمٌلاالستدراك6-

معنى الباء7-
تقلََّد منصبه عىل قرار صدر من اإلدارة

انطلْق عىل اسم الله

»الكاف«

املثالاملعنىالرقم

هو كالسيف الصارمالتشبيه1-

معنى عىل2-
أُحبُّه كام هو، ومعناها:

أُحبُّه عىل ما هو عليه

أساعُده كام ساعدينالسببية والتعليل3-

ليس كمثله يٌشزائد للتوكيد4-
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»في«

املثالاملعنىالرقم

الكتاُب يف الحقيبةالظرفيّة الحقيقية1-

أوالدي يف قلبيالظرفية املجازيّة2-

حرض يف املساءالظرفية الزمانية3-

ساعدته يف أمر أملَّ بهالسببية والتعليل4-

كن يف املتنافسني لعمل الخريمعنى مع5-

ردَّ املال يف جيبهمعنى إىل6-

ما أنَت يف أبيك إال قليلاملقايسة، وتقع بني مفضول سابق، وفاضل الحق.7-

»خال، عدا، حاشا«

املثالاملعنى

قرأُت الكتَب خال كتاٍبتكون أحرف جّر لالستثناء ما مل تُسبق ب� »ما« املصدريّة
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ماجدة الُعطي

»الالم«

املثالاملعنىالرقم

-1
ُملْك  قبلها  ما  ذاتني،  بني  الواقعة  وهي  امللكيّة، 

ملا بعدها.
الكتاُب ليوسَف

-2
قبلها  ما  ذاتني،  بني  الواقعة  وهي  امللكيّة،  شبه 

ليس ملكاً ملا بعدها

الرسُج للحصان

املفتاح للباب

الوطُن لألّمة

-3
الم االختصاص، وتُسّمى الم االستحقاق، وهي بني 

معنى وذات

العزُة لله

السيادُة لقريش

الخزي للخونة

احرتمه لصْدقهالسببية والتعليل4-

يا بؤَس للحرِبالتوكيد، وهو لتوكيد الجملة فقط5-

يا ألُّمتي لألقىصاالستغاثة6-

يا للهول، يا للروعةالتعّجب7-

االستعالء، معنى عىل8-
وقع لوجهه، ومعناها:

وقع عىل وجهه

معنى يف 9-
مىض لسبيله، ومعناها:

مىض يف سبيله

معنى إىل10-
أعطيته فرصة وعاد لسابق عهده، ومعناها:

وعاد إىل سابق عهده

اجمْع ما تجمع فكله لزوالالعاقبة، ما بعدها عاقبٌة ملا قبلها ونتيجة له11-
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الُعطي
دة 

ماج

» ، واو ُربَّ »منُذ، مْذ، حّتى، ُربَّ

املثالاملعنىالرقم

ما سمعُت عنه خرباً منُذ سنٍة»منُذ، مْذ« تفيدان ابتداء الغاية الزمانية 1-

»حتى« تفيد انتهاء الغاية الزمانية أو املكانية2-
سهرنا حتّى ساعٍة متأّخرٍة

رسُت حتى نهايِة الشارِع

« وتفيد التقليل3- رُبَّ ديناٍر خرٌي من كنٍز عظيم»رُبَّ

: واو رُبَّ

قد تُحذف رُبَّ ويبقى عملها بعد الواو، كقول امرئ القيس:

ليبت��يل وليٍل كموج البحر أرخى س��دوله الهم��وم  بأن��واع   ع��يلَّ 
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ماجدة الُعطي

معاني حروف العطف

املثالاملعنىالحرفالرقم

وصل الوفُد ورئيُسهالجمع واملشاركةالواو1-

درسُت الجغرافيا ثُمَّ الثقافَةالرتتيب والرتاخيثم2-

-3

ولها معنيان:الفاء

نام سعيٌد فخالٌدالرتتيب والتعقيبأ-

ب-
السببيّة، ما قبلها سبٌب يف ما بعدها، وهذه 

الحالة تخّص عطف الجمل
حصل عىل الجائزة ففرَح بها

-4

ولها عّدة معاٍن:أو

وصل يوسُف أو خالٌدالّشكأ-

خْذ األرَض أو املاَلالتخيريب-

الحقُّ مينٌي أو نفاٌر أو جالٌءالتقسيمج-

اإلرضاب إذا سبقها أمر أو كالم موجببل5-
قابلُت محمداً بل زيداً

نْفْذ الفكرَة بل ادرْسها

-6

ولها معنيان:أَْم

أناَم الطفُل أَْم ال؟طلب التعيني إذا ُسبقت بهمزة استفهامأ-

م سواٌء عنديالتسوية إذا ُسبقت بهمزة تسويةب- َم اعتذاره أَْم مل يُقدِّ أَقدَّ

َعًةإثبات الحكم ملا قبلها ونفيه عاّم بعدهاال7- كن رجالً ال إمَّ

يوسُف ليس معلامً لكن طالباًاالستدراكلكن8-

احرتمه الجميُع حتّى عدوُّهالغاية والتميُّزحتّى9-
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الُعطي
دة 

ماج

أحرف الجواب

املثالاملعنىالحرفالرقم

بىل1-

ويكون بعد سؤال منفي، فإذا كانت اإلجابة به، فهو 

يثبت السؤال ويؤكده.

ألسَت معي؟ بىل

هنا لإلثبات أنه معه

وال  السؤال  ينفي  فهو  بنعم،  اإلجابة  كانت  وإذا 

يؤكده

ألسَت معي؟ نعم

هنا للنفي أنه ليس معه

-2

ويفيد:نعم

هل أنت معي؟ نعم أنا معكالوعد، بعد طلب واستفهامأ-

مل تنته بعد. مل أنته بعدالتصديق، ويكون بعد الخربب-

هل نام الطفُل؟ نعم ناَماإلعالم، ويكون بعد استفهامج-

أجل3-
بعد  يكون  وغالباً  واإلعالم،  والوعد  التصديق  يفيد 

الخرب
هو صادٌق. أجل

هل تبغُض أخاك؟ كالالنفي والردع والزجركال4-

هل أنهيت الدراسة؟ الالنفي، ويكون بعد اإليجابال5-

أْي والله إنني معكمبعنى نعم، ويستعمل قبل القسمإْي6-

عد إىل أحرف االستفهام والجواب
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ماجدة الُعطي

أحرف االستفهام والجواب

الجواب بالنفيالجواب باإلثباتنوع السؤالالسؤالحرف األستفهام

نعمبىلمنفيأليس محمٌد صدٌق يف قوله؟الهمزة

نعمبىلمنفيأال تحرض إلينا؟الهمزة

نعمبىلمنفيأما تريُد النوَم؟الهمزة

نعمبىلمنفيأمل يكن هناك؟الهمزة

النعممثبتأتسكُن هنا؟الهمزة

النعممثبتأنجح أخوك يف االمتحان؟الهمزة

النعممثبتهل درست جيداً؟هل
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ماجدة الُعطي

التدريبات
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الُعطي
دة 

ماج

النموذج األول

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن االسئلة التي تليه:

من خطبة الرسول  يف خطبة الوداع:

“ايها الناس، اسمعوا قويل، فإين ال أدري لعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا بهذا املوقف أبدأ، أيهُّا الناس، إنَّ 

دماءَكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربَّكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا، وإنّكم ستلقون ربّكم 

فيسألكم عن أعاملكم، وقد بلّغت، فمن كان عنده أمانٌه فليؤّدها إىل من ائتمنه عليها، وإّن كّل ربا موضوع، 

ولكن لكم رؤوُس أموالكم ال تظلمون وال تُظلمون، قىض الله أنَّه ال ربا.....”

أ-   استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- مفعوالً به منصوباً بحركة مقّدرة1- جملة فعلية يف محٍل رفع خرب

4- ضمرياً متصالً يف محل رفع نائب فاعل3- ظرف زمان منصوباً

6- فعل أمر مجزوماً بحذف النون5- جملة معطوفة يف محل رفع

8- جملة يف محل نصب مفعول به7- شبه جملة يف محل رفع خرب

10- فعالً مضارعاً مرفوعاً بحركة مقّدرة9- فعالًمضارعاً منصوباً بحذف النون

12- مصدراً مؤّوالً وبني موقعه االعرايّب11- اسامً مؤّخراً مرفوعاً لفعل ناقص

14- مضافاً إليه مجروراً بكرسة مقّدرة13- جملة اسميّه يف محل رفع خرب

ب- أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً.

ج- ما سبب تقديم الفاعل عىل املفعول به وجوباً يف جملة »اسمعوا قويل«؟

د- ما املعنى الذي أفاده حرف الجّر يف الجمل التالية:

3- إىل من ائتمنه2- عن أعاملكم1- اىل أْن تلقوا

ه�- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- جمع قلة1- مصدراً لفعل ثاليّث

4- اسم مفعول من فعل ثاليّث3- اسم مكان
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ماجدة الُعطي

النموذج الثاني

أقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

خطب الرسول صىّل الله عليه وسلم ذات يوم فحمد الله مبا هو أهله، ثمَّ أقبل عىل الناس فقال:

“ايُّها الناس، أّن لكم معامل فانتهوا إىل معاملكم، وأّن لكم نهاية فانتهوا إىل نهايتكم، فأّن العبد بني مخافتني:

أجٍل قد مىض ال يدري ما الله فاعل فيه، وأجل باٍق ال يدري ما الله قاٍض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، 

ومن دنياه آلخرته ومن الشبيبة قبل الِكرَب، ومن الحياة قبل املامت، فوالذي نفُس محمٍد بيده ما بعد املوت 

من ُمستعتَب، وال بعد الدنيا من داٍر إال الجّنَة أو الناَر”.

أ- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- جملة يف محل جّر نعٍت1- مضافاً إليه مجروراً بالياء

4- اساًم مؤّخراً منصوباً لحرف ناسخ3- اساًم موصوالً يف محل جّر

6- شبه جملة يف محل رفع خرب5- حرف جّر زائد يفيد التوكيد

8- جملة يف محل نصب مفعول به7- فعل أمر مجزوماً بحذف النون

9- اساًم مبنياً عىل الضّم يف محل نصب

ب- أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً

ج- يف القطعة السابقة تكّرر أحد املفاعيل بشكل ملحوظ، اذكره.

د- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- اسم فاعل لفعل ثاليث1- اسم تفضيل

4- مصدراً لفعل ثاليّث3- صيغة منتهى الجموع

6- مصدراً ميميا5ً- اسم مفعول من فعل مزيد

ه� - ُصغ من كلمة »نهاية« اسم مفعول ومصدراً ميمياً، مع الضبط التّام 
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النموذج الثالث

اقرأ النّص اآليت ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

كتب رسول الله صىّل الله عليه وسلّم إىل معاذ بن جبل يعزيه يف ابن له مات:

“من محمد رسول الله، إىل معاذ بن جبل، سالٌم عليك، فإين أحمُد أليك الله الذي ال اله إال هو، أما بعد: 

فعظّم الله لك األجر، وألهمك الصرب، ورزقنا وإيّاك الشكر، ثّم أّن أنفسنا وأهلينا وموالينا، من مواهب الله 

إذا  الشكر  ثّم افرتض علينا  بها إىل أجل محدود، وتقبُض لوقت معلوم،  مُنتُّع  السنيّة، وعوارفه املستودَعِة، 

أعطى، والصرب إذا ابتىل.....”

أ- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

1- فعالً متعّدياً نصب مفعولني مع تحديد املفعولني

3- جملة فعلية يف محل جّر مضاف إليه.2- ظرف زمان مقطوعاً عن اإلضافة

5- بدالً مطابقا4ً- أسام ًمبنياً يف محل نصب نعت

7- شبه جملة يف محل رفع خرب6- ظرف زمان مبني عىل السكون

9- جملة فعلية يف محل رفع خرب8- جملة فعلية يف محل نصب حال

ب-

1- ُصغ من كلمة »معلوم« اسم فاعل واسم مكان مع الضبط التّام.

2- ُصغ من الفعل »أحمُد« اسم تفضيل مع الضبط التَّام.

ج- ما املعنى الذي أفاده حرف الجر ّيف الجملتني التاليتني:

2- افرتض علينا1- من املواهب

د- أعرب ما تحته خط إعراباً تاّما.

ه�- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- اسم مفعول من فعل غري ثاليّث1- صيغة منتهى الجموع

4- اسم مصدر3- مصدراً لفعل ثاليّث

5- اسم مفعول من فعل ثاليّث
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النموذج الرابع

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

خطب أبو بكر الصّديق رىض الله عنه فقال:

“إّن أشقى الناس يف الدنيا واآلخرة امللوك، فرفع الناُس رؤوسهم، فقال:ما لكم يا معرش الناس!إنكم لطّعانون 

َعِجلون، إّن امللك إذا َملََك زّهده الله فيام يده، ورّغبه فيام يدْي غريه، وانتقصه َشطَْر أََجلِه، وأرَْشََب قلبه 

اإلشفاق، فهو يحسُد عىل القليل، ويتسّخط الكثري، ويسأم الرخاء، وتنقطع عنه لّذة البهاء، ال يستعمل الِعرْبة، 

وال يسكن إىل الثقة،.... أال إّن الفقراء هّم املرحومون، وخري امللوك من آمن بالله، وحكم بكتاب الله وسّنة 

”..... نبيه

أ-استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

1- ضمرياً ال محل له من اإلعراب، مع بيان السبب

3- خرباً مرفوعاً مؤكداً بأداة توكيد2- جملة يف محل جّر مضاف إليه

5- ضمرياً منفصالً يف محل رفع مبتدأ4- اسامً موصوالً يف محل جّر

7- شبه جملة سّدت مسّد املفعول به الثاين6- جملة فعلية يف محل رفع خرب

8- فعالً متعّدياً نصب مفعولني،األول منهام ضمرياً متصالً، والثاين اسامً ظاهراً

ب- ما الوزن الرصيّف لكلمة »الثقة« يف النّص السابق.

ج- استخرج من النّص السابق ما هو آِت:

2- مصدراً لفعل ثاليّث1- صيغة مبالغة

4- اسم مفعول لفعل ثاليّث3- مصدراً لفعل مزيد

6- صفة مشبّهة5- اسم فاعل لفعل ثاليث

د- أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً

ه�- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- حرف جّريفيد االستعانة1- حرف جّريفيد املجاوزة
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الُعطي
دة 

ماج

النموذج الخامس

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

أراد عمر الكالم يف سقيفة بني ساعدة، فقال له أبو بكر:عىل رِْسلك، ثّم قال: “نحن املهاجرون أول الناس 

رحامً  هم  وأمسُّ العرب،  يف  والدة  الناس  وأكرث  وجوهاً،  وأحسنهم  أحساباً،  وأكرمهم  داراً،  وأوسطهم  إسالماً، 

برسول الله صىّل الله عليه وسلّم، وأسلمنا قبلكم، وقُّدمنا يف القرآن عليكم، فأنتم إخواننا يف الدين، ورشكاؤنا 

، آويتم وواسيتم، فجزاكم الله خرياً، نحن األمراء، وأنتم الوزراء، ال تدين العرب  يف الفئ، وأنصارنا عىل العدوًّ

إاّل لهذا الحّي من قريش، وأنتم محقوقون أال تنفسوا عىل إخوانكم من املهاجرين ما ساق الله إليهم”

              

أ- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- ظرف زمان منصوبا1- ضمرياً متصالً يف محل رفع نائب فاعل

ب- ما املعنى الذي أفاده حرف الجّر يف الجمل التالية:

2- ما ساق الله إليهم1- إخوانكم من املهاجرين

ج - ُصغ من الفعل “جزاكم” اسم مفعول مع الضبط التّام.

د- أعرب ما تحته خط إعراباً تاّماً.

ه- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- مصدراً لفعل ثاليّث1- اسم فاعل لفعل غري ثاليّث

4- اسم مصدر3- اسامً ممنوعاً من الرصف

6-  جمع قلّة5- مصدراً لفعل غري ثاليّث

7- اسم مفعول لفعل ثاليّث
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ماجدة الُعطي

النموذج السادس

اقرأ النّص اآليت، ثّم اجب عن األسئلة التي تليه:

ملّا بويع أبو بكر الصديق بالخالف�ة، صعد املنرب فنزل مرقاة عن مقعد النبّي ، فحمد الله وأثنى علي�ه، 

ث�ّم قال:

أيُّها  اعلموا  وسلّم.  عليه  الله  الله صىل  رسول  وسّن  القرآن  نزل  ولكنه  بخريكم،  ولسُت  أمركم  َوليُت  “إين 

الناس أنَّ أكيَس الكيْس التُّقى، وأّن أحمَق الُحْمق الفجور، وإّن أقواكم عندي الضعيف حتى آُخذ له بحّقه، 

، إمنا أنا ُمتَِّبع ولسُت مبُبتِدع، فإن أحسنُت فأعينوين، وإن زُْغُت  وأضعفكم عندي القويُّ حتى آُخذ منه الحقَّ

فقوَّموين. أقول قويل هذا، واستغفر الله العظيم يل ولكم”.

أ- استخرج من النّص السابق ما هو اٍت:

1- خرباً منصوباً بحركة مقّدرة مع ذكر السبب

3- جملة اسميّة يف محل نصب مفعول به2- جملة فعليّة يف محل رفع خرب

5- فعالً مضارعاً مجزوماً بحذف النون4- خرباً مرفوعاً بضّمة مقّدرة

7- أسلوب رشط جازم6- مبتدأ وخرباً وقعا بعد أداة ُملغاة

ب- أعرب ما تحته خّط إعراباً تاّماً.

ج- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- مصدراً لفعل ثاليّث1- صفة مشبّهة

3- اسم فاعل لفعل غري ثاليّث
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الُعطي
دة 

ماج

النموذج السابع

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

ملّا توىل عمر الخالفة صعد املنرب وقال:

“ما كان الله لرياين أرى نفيس أهالً ملجلس أيب بكر، ثّم نزل عن مجلسه مرقاة، فحمد الله وأثنى عليه، ثّم 

قال: اقرءوا القرآن تُعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. إنه مل يبلغ حقُّ ذي حقًّ أن يطاع يف معصية الله. 

أال وإيّن أنزلُت نفيس من مال الله مبنزلة وايل اليتيم: إن استغنيُت عففُت، وإن افتقرُت أكلُت باملعروف تََقرَُّم 

البْهمة األعرابية: القْضَم ال الخْصَم”.

أ- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- مضافاً إليه مجروراً وعالمة جرّه حرف1- حرف عطف يثبت ما قبله ينفي ما بعده

4- جملة سّدت مسّد املفعول به الثاين3- شبه جملة يف محل نصب خرب

6- جملة فعلية يف محل رفع خرب5- جملة فعلية يف محل نصب خرب

ب- أعرب ما تحته خط إعراباً تاّماً:

ج- ما موقع املصدر املؤول »أن يطاع« من االعراب؟

د- استخرج من النّص السابق:

2- حرف جّر يفيد السببية1- حرف جّر يفيد املجاوزة

3- حرف جّر يفيد التبعيض

ه� -استخرج من النّص السابق:

2- اسم فاعل من فعل ثاليث1- اسم آلة

4-  اسم مكان3- مصدراً لفعل ثاليّث

5- مصدراً لفعل غري ثاليّث

و- ُصغ من الفعل التّام »كان«  اسم فاعل، واسم مفعول مع الضبط التّام.
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ماجدة الُعطي

النموذج الثامن

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

ملّا توىّل عثامن الخالفة صعد املنرب وقال: 

“رحمهام الله، لو جلسا هذا املجلس ما كان بذلك من بأس، فجلس عىل ذروة املنرب، فرماه الناس بأبصارهم، 

فقال: إن أول مركب صعب، وإّن مع اليوم أياماً، وما كّنا خطباء، وإْن نعْش لكم تأتكم الخطبة عىل وجهها 

إن شاء الله تعاىل”.

استخرج من النّص السابق ما هو اٍت:  -1

2- فعالً مضارعاً مجزوماً بحذف حرف العلّة1- ضمرياً متّصالً يف محل رفع اسم

4- اسامً منصوباً لحرف ناسخ3- شبه جملة يف محل رفع خرب

6- ظرف زمان منصوباً مضافا5ً- خرباً منصوباً لفعل ناقص

8- حرف جّر يفيد االستعانة7- حرف جّر يفيد االستعالء الحقيقّي

ب- علّل سبب تقديم املفعول به عىل الفاعل يف جملة »رحمهام الله«.

ج- اضبط بالحركة التّامة كلمة »ذروة«

د- أعرب ما تحته خط إعراباً تاّماً.

ه�- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- جمع قلة1- صفة مشبّهة

3- اسامً ممنوعاً من الرصف

و- ُصغ من الفعل »ذرى« اسم فاعل واسم مفعول وصيغة مبالغة ومصدراً ميميّاً، مع الضبط التّام.
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الُعطي
دة 

ماج

النموذج التاسع

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

خطب اإلمام عيّل بعد استشهاد عثامن-ريض الله عنهام-فقال:

أمامه، ساٍع نجا،  الجّنُة والناُر  َمْن  ُشِغَل  ٍع إال عىل نفسه.  ُمدَّ نبيكم، ال يدَّع  الله وسّنَة  الناُس، كتاَب  “أيُّها 

وطالٌب يرجو، ُمقرّص يف النار: ثالثة، واثنان: َملٌَك طار بجانحيه، ونبيٌّ أخذ الله بيديه، ال سادَس. هلك َمْن 

اقتحم، ورَِدي َمْن هوى. اليمنُي والشامُل َمَضلّة، والوسطى الجادَّة: منهٌج عليه باقي الكتاب وآثار النبوة. إّن 

ة بأدبني: السوط والسيف، فال هوادة فيهام عند اإلمام......”. الله أدََّب هذه األمَّ

أ- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- اسامً مجروراً بحركة فرعيّة1- اسامً معطوفاً مرفوعاً بحركة فرعيّة

4- بدل تفصيل مجرور3- خرباً مرفوعاً بحركة مقّدرة

6- اسامً مبنياً يف محل رفع فاعل5- فاعالً مرفوعاً بحركة مقّدرة

8- اسامً مبنياً يف محل نصب مفعول به7- بدل تفصيل مرفوعاً

10- جملة فعلية يف محل رفع خرب9- بدالً مطابقاً منصوباً

11- شبه جملة يف محل رفع خرب

ب- ما موقع الجملة الفعلية »نجا« من اإلعراب، يف جملة »وساٍع نجا«؟

ج- أعرب ما تحته خط إعراباً تاّماً.

د-استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- اسم فاعل لفعل ثاليّث1- اسم تفضيل

4- اسم فاعل لفعل غري ثاليث3- مصدراً ميمياً  

ه�- ُصغ من الفعل »ردى« اسم فاعل، واسم مفعول، ومصدراً رصيحاً، مع الضبط التام

                        

                     

1�4



ماجدة الُعطي

النموذج العاشر

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

خطب عيّل بن أيب طالب حني قُِتل عامله باألنبار، فقال:

“يا عجباً من ِجدَّ هوالء يف باطلهم وفشلكم عن حّقكم! فقبحاً لكم وتَرحاً حني رصتم غرضاً يُرمى، يُغاُر عليكم 

وال تغريون، ويُعىص الله وترضون، إن أمرتكم باملسري إليهم يف الحرَّ قلتم: حاّمرة القيظ، أمهلنا حتى ينسلخ 

، كّل هذا فراٌر من  ، وإن أمرتكم باملسري إليهم يف الشتاء، قلتم: أمهلنا حتى ينسلخ الشتاء هذا أواُن قُرًّ الحرُّ

، يا أشباه الرجال وال رجال! أحالُم األطفال وعقوُل ربّات الحجال،  الحّر والقّر، فأنتم والله من السيف أفرُّ

أفسدتم عيّل رأيي بالعصيان و الخذالن، حتى قالت قريش: ابُن أيب طالب شجاع ولكن ال ِعلْم له بالحرب. 

لله أبوهم! هل منهم أحٌد أشدُّ لها ِمراساً وأطوُل تجربًة مّني! لقد نهضُت فيها وما بلغُت العرشين فهأنا اآلن 

قد نيّفُت عىل الستني، ولكن ال رأي ملن ال يطاع”.

أ- استخرج من النّص السابق ما هو اٍت:

2- اساًم مبنياً يف محل جّر مضاف إليه1- اساًم مبنياً يف محل رفع مبتدأ

4- ضمرياً متصاًل يف محل رفع اسم3- نائب فاعل

6 - متييزاً منصوبا5ً- مبتدأ معرباً يكون مضافاً

8- شبه جمله يف محل رفع خرب7- منادى مضافاً

10- اساًم مبنياً يف محل نصب اسم حرف ناسخ9- مضافاً إليه مجروراً بحركة فرعية

12- اساًم مجروراً بحركة فرعية11- مفعوالً به منصوباً بحركة فرعية

13- مفعوالً به منصوباً بحركة مقّدرة

ب- أعرب ما تحته خط إعراباً تاّماً

ج- ما الوزن الرصيف لكلمة »املسري«؟

د- استخرج مصدراً لفعل ثاليّث
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الُعطي
دة 

ماج

النموذج الحادي عشر

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

خطب معاوية بن أيب سفيان ريض الله عنهام فقال:

“أيُّها الناُس، إنَّا قد أصبحنا يف دهر عنود، وزمن شديد، يَُعدُّ فيه املحسُن ُمسيئاً، ويزداد الظامل فيه ُعتّوا، ال 

ننتفع مبا َعلِمنا، وال نسأُل عامَّ َجهلنا، وال نتخّوُف قارعًة حتى تَُحلَّ بنا. فالناس أربعة أصناٍف: منهم من ال 

مينعه من الفساد يف األرض إال مهانة نفسه وكالُل حّده ونضيُض وفره، ومنهم املُْصلُِت لسيفه واملُجلُِب بخيله 

ورَْجلِه واملُعلُن برشَّه، قد أرشط نفسه وأوبق دينه لُحطاٍم ينتهزه أو ِمْقنٍب يقوده أو منرٍب يْفَرَغه، ولبئس 

املتجران تراهام لنفسك ثناً....”

أ- استخرج من النّص السابق ما هو اٍت:

2- جملة يف محل نصب حال1- اسامً مبنياً يف محل جّر بحرف الجّر

4- ضمرياً متّصالً يف محل رفع اسم3- شبه جملة يف محل نصب خرب

6- جملة فعلية يف محل رفع خرب5- جملة يف محل جّر نعت

7- متييزاً

ب-أعرب ما تحته خط إعراباً تاّماً.

ج- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- حرف جّر زائد يفيد التوكيد1- حرف جّر يفيد معنى إىل

د-استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- مصدراً ميميا1ً- اسم فاعل من فعل غري ثاليّث

4- مصدراً لفعل ثاليّث3- اسم فاعل لفعل ثاليّث

ه�- ما املعنى املستفاد لألفعال التالية والتي وردت يف النّص السابق: يزداد، أرْشَط؟

و- ُصغ من الفعل »أصبح« اسم تفضيل واسم فاعل واسم مفعول، مع الضبط التّام
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ماجدة الُعطي

النموذج الثاني عشر

اقرأ النّص اآليت ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

خطب يزيد بن معاوية بعد وفاة معاوية ريض الله عنه، فقال:

ه، ثّم قطعه حني شاء أْن يقطَعه، وكان دون َمْن قَبْله  “إن معاوية كان حبالً من حبال الله، مّده ما شاء أْن ميدَّ

وهو خري مّمن بعده وال أُزكّيه عند ربّه وقد صار إليه، فإْن يْعُف عنه فربحمته، وإْن يعاقبه فبذنبه. وقد َولِيُت 

األمر بعده، ولسُت أعتذُر من جْهل، وال أشتغُل بطلب ِعلٍْم. وعىل رسلكم! إذا كَرَِم الله أمراً غرّيه”.

أ- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- اساًم مبنياً يف محل جّر مضاف إليه1- جملة اسمية يف محل رفع خرب

4- ظرف مكان3- فعاًل مضارعاً مجزوماً بحذف حرف العلة

6- شبه جملة يف محل نصب خرب5- ظرف زمان

8- جملة فعلية يف محل نصب خرب7- اساًم مبنياً يف محل جّر بحرف الجّر

10- ضمرياً متصاًل يف محل رفع فاعل9- ظرف زمان مبنياً

12- ضمرياً متصاًل يف محل رفع اسم11- جملة يف محل نصب حال

ب- ما موقع املصدر املؤول من اإلعراب حسب ما ورد يف النّص السابق:

ه، أْن يقطعه« »أْن ميدَّ

ج- ما سبب تقديم الفاعل عىل املفعول به يف جملة:

ولِيُت األمَر من بعده؟

د- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- اسم تفضيل1- ممنوعاً من الرصف

3- مصدراً لفعل ثاليّث

ه�- ما الوزن الرصيف للفعل »شاء«؟

و- ما املعنى املستفاد للفعل »أُزكّيه«؟
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النموذج الثالث عشر

اقرأ النّص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

خطب عبد الله بن الزبري حني استشهد أخوه مصعب فقال:

“الحمد لله الذي يُعزُّ من يشاء ويذّل من يشاء. إنه لن يذل من كان الحّق معه وإن كان فرداً، ولن يعّز من 

كان أولياء الشيطان حزبه وإن كان معه اآلنام. أتانا خرب من ِقبل العراق أجزعنا وأفرحنا، قُتل مصعب رحمه 

الله. فأّما الذي أحزننا من ذلك فإّن لفراق الحميم لْذعة يجدها حميمه عند املصيبة به ثّم يْرَعوي بعدها 

ذوو الرأي إىل جميل الصرب وكريم العزاء. وأّما الذي أفرحنا من ذلك فعلُْمنا أّن قتْله شهادة وإّن ذلك لنا وله 

الِخرَية. أال إّن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق باعوه بأقّل ثن كانوا يأخذونه به”.

أ-استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- فاعالً مرفوعاً بحركة فرعيّة1- جملة فعلية يف محل نصب خرب

4- اسامً مبنياً يف محل جّر3- اسامً لحرف ناسخ مؤخر

6- ظرف زمان5- اسامً مبنياً يف محل جّر نعت

8- جملة فعلية يف محل رفع نعت7- اسامً مبنياً يف محل نصب حرف ناسخ

10- جملة فعلية يف محل نصب نعت9- جمله فعلية يف محل رفع خرب

12 - شبه جملة يف محل نصب خرب11- اسامً مبنياً يف محل نصب مفعول به

14- اسامً مؤّخراً لفعل ناقص13- شبه جملة يف محل رفع خرب

16- اسامً مبنياً يف محل رفع مبتدأ15- اسامً مبنياً يف محل رفع فاعل

17- نائب فاعل

ب- أعرب ما تحته خط إعراباً وافياً

ج- استخرج من النّص السابق ما هو آٍت:

2- صفة مشبّهة1- مصدراً لفعل ثاليّث

4- اسم مصدر3- اسم فاعل لفعل غري ثاليّث  
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ماجدة الُعطي

فيما هو آٍت أسئلة، كّل سؤال له عّدة إجايات، قم بأختيار اإلجابة الصحيحة
الكلمة التي تحتها خط ُتعرب:-

1- ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ )يونس: 5(

د- حالج- ظرف مكانب- مفعول به ثاٍنأ- مفعول به

2- ژ ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  )الشعراء: 142(

د- خرب مقّدمج- مبتدأب- بدلأ- فاعل

3-  ژ ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ ہ  ہ  ہ     ہ  ژ  )هود: 2(
د- سّد مسّد املفعول به ج- مبتدأب- مستثنىأ- مفعول به

4- ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ژ  )يوسف: 2(

د- حالج- مفعول بهب- بدلأ- نعت

5- ژ ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  )يوسف: 6(

د- مبتدأج- خرب السم اإلشارةب- مفعول بهأ- فاعل

6- ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ژ     )الرعد: 5(

مج- مبتدأب- خرب مقّدمأ- مفعول مطلق د- اسم كُّنا مقدَّ

7- ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژ      ڑ  ڑ  ک  ژ   ) الشعراء: 145(

د- بدل مجرورج- مفعول به ثاٍن ب- مفعول بهأ- اسم مجرور

8- ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژ  )الرعد: 16(

د- خربج- مضاف إليهب- مفعول بهأ- مبتدأ
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9- ژ ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ  )الرعد: 24(

د- مضاف إليهج- مبتدأب- فاعلأ- خرب

10- ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  )إبراهيم: 4(

د- خرب مقّدمج- مفعول بهب- مستثنىأ- اسم مجرور

11- ژ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ژ  )إبراهيم: 10(

د- نعتج- متييزب- مبتدأأ- خرب

12- ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ژ  )فاطر: 37(

د- مستثنىج- نعتب-  مفعول به ثاٍنأ- مفعول به

13- ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ژ  )يوسف: 2(  

د- حالج- متييزب- مفعول به ثاٍن           أ- مفعول به

14- ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦژ  )يوسف: 31(

د- اسم ما مؤّخرج- مبتدأب- خرب املبتدأأ- خرب إّن

15- ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ  )فاطر: 28(

د- خربج- فاعل السم الفاعلب- نعتأ- مبتدأ مؤخر

16- ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ژ  )سبأ: 5(

د- مفعول بهج- نعتب- حالأ- مفعول ألجله

17- ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ  )التحريم: 4(

د- خرب ثاٍنج- اسم معطوفب- خربأ- مبتدأ
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18- ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ ژ  )امللك: 2( 

د- خرب مقّدمج- مفعول به ثاٍنب- مبتدأأ- خرب

19- ژ ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ژ  )القلم: 14(

د- نعتج- خرب كانب- فاعلأ- اسم كان

20- ژ ىت  يت   جث   مث  ژ  )القلم: 40(

د- خرب ملبتدأ محذوفج- فاعلب- خربأ- مبتدأ مؤخر

21- ژ ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ  )الحاقة: 7(

د- متييزج- مفعول به ثاٍنب- حالأ- نعت

22- ژ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ژ  )املعارج: 3(

د- حالج- نعتب- اسم مجرورأ- مضاف إليه

23- ژ ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ  )نوح: 6(

د- مفعول به ثاٍنج- حالب- مفعول بهأ- مستثنى

 وهل بطُن عمرو غرُي شرب ملطَعم24- ودْع عنك عْمرا إّن عمرا مساملٌ     

د- مبتدأ مؤخرج- خربب- نعتأ- بدل

بلَت رسباَل ُملٍْك غرَي مغتصٍب      قبل الثالثني، إّن املُملَْك مؤتَشُب25- رُسْ

د- مفعول بهج- نائب فاعلب- توكيد لفظيأ- مفعول مطلق

 ومن هو ناٍء والصبَابُة قد ترض26ُّ- طربَْت إىل َمْن ال تواتيك دارُُه      

د- مبتدأ ج- خرب مقّدمب- فاعل مقّدمأ- اسم معطوف
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 برتيك كّل ماحوْت الدياُر27- خْذ العهَد األكيَد عيّل عمري     

د- توكيد معنويج- توكيد لفظيب- مفعول به ثاٍنأ- نعت

 ويحيي العظام البيض وهي رميُم28- أما والذي ال يعلم الغيب غريُه       

د- مستثنىج- خرب ثاٍنب- فاعلأ- خرب مقّدم

 ما كان أكرثها لنا وأقلّها29- منعْت تحيّتها فقلت لصاحبي:          

د- حالج- متييزب- مفعول بهأ- خرب كان

 فنْعَم املرُء من رجل تهامي30- تخرّيه فلم يعدْل سواُه          

د- نعتج- فاعلب- خربأ- مبتدأ

 رضَْب املَجْهِجِه عن حياض اآلبل31- والضاربني الكبش يربق بيضُه      

د- توكيد للمصدرج- نعت مجرورب- فاعلأ- مضاف إليه

 يوَم املقامة بالقضاء الفاصِل32- والقائلني فال يُعاُب كالُمهم          

د- مفعول بهج- نائب فاعلب- مبتدأ مؤخرأ- فاعل

 فإيّن وقتّاٌر بها لغريُب33- فمن يُك أمىس باملدينِة رَْحلُه       

د- اسم يُك مؤخرج- خرب يُكب- اسم أمىس مؤخر أ- مبتدأ مؤخر

 فلاّم أبْوا أشعلتُها كّل جانب34- وكنُت امرءاً ال أبعُث الحرب ظاملاً    

د- متييزج- مفعول به ثاُنب- مفعول بهأ- ظرف مكان

 حتى يكوَن مع الكالم أصيال35- ال يُعجبّنك من خطيٍب خطبٌة      

د- خرب يكونج- نعتب- حالأ- متييز
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 وليىل كالنا موجٌع مات وافُده36- إىل الله أشكو ال إىل الناس إنّني         

د- خرب مقّدمج- مفعول معهب- مبتدأأ- اسم معطوف

 وال تُعاُب وال تُرمى بها الّريُب37- ليسْت بفاحشٍة يف بيت جارتها         

د- اسم ليس مؤّخرج- اسم مجرورب- خرب ليسأ- خرب ملبتدأ محذوف

 غرَي السيوِف إذا ما اغرورق النظُر38- وال نحالُف إال الله من أحٍد          

د- بدلج- مستثنىب- مستثنى مقّدمأ- مفعول به

 حميداً و إْن يستغِن يوماً فأْجدِر39- فذلك إْن يلَق املنيّة يلَقها           

د- متييزج- حالب- مفعول به ثاٍنأ- مفعول به

 زهرٌي، حساٌم مفرد من حامئل40- فِنْعَم ابَن أخِت القوم غرَي مّكذٍب         

د- نعتج- حالب- متييزأ- مستثنى

 عىل إخوانهم لقتلُت نفيس41- فلوال كرثُة الباكني حويل         

د- سّد مسّد الخربج- خرب ملبتدأ محذوفب- مبتدأأ- خرب مقّدم

 ويف العّز منها حنَي يُْنمى عديُدها42- أولئك آُل املجد من آِل غالٍب        

د- بدلج- خربب- خرب مقّدمأ- نعت

 رَسٌّ لطيٌف ورهٌن منك مكبوُل43- فخامَر القلَب من ترجيع ِذكْرَتها            

د- فاعلج- نعت مقّدمب- مبتدأ مؤخرأ- مبتدأ

زجرُت كاليب أْن َيِهّر َعُقورُها44- رفعُت له ناري فلاّم اهتدى بها         

د- خرب ملبتدأ محذوفج- مبتدأ مؤّخرب- مبتدأأ- مفعول به
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 نّوَر فيها زَْهُوُه فاعتَّم45ْ- أضحْت خالًء نبْتها ثَِئٌد          

د- خرب منصوبج- مفعول بهب- حالأ- متييز

 مع الشوق يوماً بالحجاز وميُض46- وحّنْت قلويص بعَد وْهٍن وهاجها          

د- نعتج- خربب- فاعلأ- مبتدأ مؤّخر

 عىل َعرََصاِت الدار سبٌع كوامُل47- أسائُل عن ُسْعدى وقد مّر بعدنا        

د- سّد مسّد املبتدأج- فاعلب- خرب ملبتدا محذوفأ- مبتدأ

 طَلََب املعّقب حّقه املظلوُم48- حتى تهّجر يف الرواح وهاجه       

د- مفعول به للمظلومج- مفعول به للمصدرب- بدل من املصدرأ- مفعول به

 لبئسْت الخلّتان الجهُل والحلُم49- جهالً علينا وُجبْناً عن عدّوهم        

د- متييز مقّدمج- نائب عن املفعول املطلقب- مفعول مطلقأ- حال

 فال يكلَُّم إال حني يبتسم50- يُغيض حياًء ويُغىض من مهابته      

د- نائب عن املفعول املطلقج- مفعول ألجلهب- نعتأ- حال

 كام انتفض العصفور بلَّله القطُر51- وإيّن لتعروين لذكراك هزٌّة         

د- بدلج- فاعلب- مبتدأ مؤخرأ- خرب إّن

 ُسًهداً إذا ما نام ليُل الَهْوجل52- فأتْت به حوَش الفوأِد ُمبطَّناً          

د- مفعول مطلقج- مفعول به ثاٍنب- ظرف مكانأ- مفعول به

 وليس جاري كعّش بني أعواد53- ال أخذل الجاَر بل أحمي مباَءته        

د- مبتدأج- خرب ليسب- اسم ليس مؤخرأ- اسم مجرور

1�4



ماجدة الُعطي

 يا ليت ِعّدَة حوٍل كلَّه رجُب54- لكّنه شاقّه أْن قيل ذا رجٍب        

د- نائب فاعل للمصدرج- خرب ليتب- مبتدأ مؤخرأ- خرب لكنه

 فال يخربهم عن ثابٍت الِق55- أن يسئل القوُم عّني أهَل معرفٍة        

د- نعت ثاٍنج- اسم مجرور ثاٍنب- فاعلأ- اسم مجرور
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األسماء المبنّية التي تحتها خّط في األمثلة اآلتية في محّل:

56- ژ ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ژ  )الزمر: 47(

د- زائدةج- رفع فاعلب- رفع مبتدأأ- نصب مفعول به

57- ژ خب  مب  ىب     يب  جت  حت  ژ )يس: 54(

د- رفع نائب فاعلج- نصب مفعول بهب- رفع فاعلأ- نصب مستثنى

58- ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ )العنكبوت: 11(

د- رفع مبتدأج- نصب مفعول به ثاٍنب- نصب مفعول بهأ- رفع فاعل

59- ژ جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  ژ    )النمل: 13(

د- رفع نعتج- نصب مفعول بهب- رفع خرب مقّدمأ- رفع مبتدأ

60- ژ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  )هود: 66(

د- نصب اسم معطوفج- نصب مفعول معهب- نصب مفعول بهأ- رفع مبتدأ

61- ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ژ  )فاطر: 37(

د- جّر نعتج- نصب نعتب- جّر مضاف إليهأ- نصب مستثنى

62- ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  )الكهف: 28(

د- رفع خرب مقّدمج- رفع فاعلب- نصب مفعول بهأ- رفع مبتدأ

63- ژ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ  )الكهف: 103 ، 104(

د- جّر نعتج- رفع مبتدأب- رفع خرب مبتدأ محذوفأ- نصب مفعول به
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64- ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  )البقرة: 85(

د- رفع مبتدأ مؤخرج- رفع خربب- رفع توكيدأ- رفع نعت

65- ژ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ژ   )البقرة: 89(

ب- نصب مفعول بهأ- رفع فاعل
به  مفعول  نصب  ج- 

مقّدم
د- رفع مبتدأ

66- ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ژ        )   األنعام: 89(

د- رفع بدلج- رفع خربب- رفع مبتدأ ثاٍنأ- رفع نعت

  وال تراها لرّس الجار تْختِتُل67- ليست كمْن يكره الجرياُن طلعتها

د- زائدةج- جّر نعتب- جر بحرف الجّرأ- نصب خرب ليس

  بدأوا بحّق الله ثّم النائل68- إين من القوم الذين إذا انتَدوا

د- رفع فاعل مقّدمج- جّر نعتب- رفع مبتدأأ- رفع خرب إّن

 من الدهر والدنيا لها ورٌق نرُض69- كأن الذي غّيبَت مل يلُه ساعًة

د- نصب نعتج- رفع نعتب- رفع خرب مقّدمأ- نصب اسم كأّن

 والعيَش بعد أولئك األّيام70- ُذّم املنازَل بعد منزلة الِلوى

د- رفع مبتدأ مؤّخرج- جّر بدلب- جّر مضاف إليهأ- نصب بدل

 ُسمُّ الُعداِة وآفِة الُجُزِر71- ال يبعَدْن قومي الذين هم

د- نصب نعتج- رفع نعتب- رفع خرب مقّدمأ- نصب مفعول به
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الُعطي
دة 

ماج

الجمل التي تحتها خّط في األمثلة اآلتية موقعها اإلعرابي في محل:

 وقلُت: أملّا أصبُح والشيُب وازُع72- عىل حني عاتبُت املشيَب عىل الّصبا

د- نصب حالج- نصب مفعول بهب- رفع نعتأ- نصب نعت

 إىل بيت قعيدُته لكاِع73- أطوُف ما أطوُف ثّم آوي

د- نصب نعتج- نصب مفعول مطلقب- رفع توكيدأ- نصب توكيد

يُت الحْلَم بعدك بالجهل74- فإْن تزعميني كنُت أجهُل فيكم  فإيّن رَشْ

د- نصب حالج- معرتضةب- نصب خرب كانأ- رفع خرب املبتدأ

 وطوُل الدهر أم ماٌل أصابوا75- وما أدري أغرّيهم تناٍء

د- نصب نعتج- رفع نعتب- نصب حالأ- نصب مفعول به

 مل أُْحِص ُعّدتهم إال بعّداد76- ماذا ترى يف عياٍل قد برَِمُت بهم

د- نصب حالج- جّر مضاف إليهب- جّر نعتأ- نصب مفعول به

 وإن كان يوماً ذا كواكب مظلام77- وملّا رأيُت الُوّد ليس بنافعي

د- نصب خرب ليسج- نصب حالب- نصب مفعول بهأ- نصب مفعول به ثاٍن

 كنعاِج الفال تعّسفَن رمال78- قلُت وقد أقبلْت وزهٌر تهادى

د- رفع نعتج- نصب حالب- جّر نعتأ- نصب نعت

 أقول: يا الّلهم يا الّلهاّم79- إين إذا ما حَدٌث أملّا

د- تفسرييةج- جّر مضاف إليهب- معرتضةأ- رفع خرب إّن

1��



ماجدة الُعطي

 تركَع يوماً والدهُر قد رفعه80- الُتهنَي الفقري عّلَك أْن

د- رفع خرب املبتدأج- نصب خرب عّلَكب- رفع نعتأ- نصب حال

 ُنُجٌب وَفْرٌع ما جٌد وأروُم81- ولهم حلومٌ  كالجباِل وسادٌة

د- معرتضةج- نصب حالب- رفع نعتأ- رفع خرب

82- ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  ژ  )البقرة: 5(

د- جر مضاف إليهج- رفع خرّبب- نصب حالأ- رفع نعت

83- ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ  )آل عمران: 122(

د- جر نعتج- نصب حالب- جر مضاف إليهأ- خرب مقّدم

84- ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭ ژ  )النساء: 84(

د- نصب نفعول بهج- استئنافيةب- معرتضةأ- نصب حال

85- ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ )املائدة: 91(

د- نصب خربج- رفع خربب- مبتدأ مؤخرأ- نصب مفعول به

86- ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ ژ  )الزمر: 41(

د- نصب حالج- رفع نعتب- جملة جواب الرشطأ- رفع خرب

87- ژ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ ژ  )الزمر: 44(

د- نصب حالج- نصب مفعول بهب- نصب خرب مقّدمأ- رفع خرب مقّدم

88- ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ژ )الزمر: 48(

د- نصب نعتج- نصب مفعول بهب- نصب خربأ- رفع خرب
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الُعطي
دة 

ماج

89- ژ ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ ژ  )الشعراء: 155(

د- نصب حالج- جّر مضاف إليهب- رفع خربأ- رفع نعت

90- ژ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ       چ       چ  چ  چ  ژ  )النور: 39(

د- رفع خربج- استئنافيةب- جّر نعتأ- صلة املوصول

91- ژ پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿژ  )الحج: 73(

د- صلة املوصولج- نصب خربب- تفسرييةأ- رفع خرب

92- ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺژ  )األنبياء: 59(

د- رفع نعتج- نصب مفعول بهب- تفسرييةأ- ابتدائية
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ماجدة الُعطي

أسماء الشعراء مرّتبة حسب ورود أشعارهم في التدريبات

الشاعرالشاعرالشاعر

األعىشأبو طالبكبشة بنت معد يكرب

عمرو بن اإلطنابةالخنساءجرير

املتلّمسهند بنت عتبةالحطيئة

جريرعبْدة بن الطبيباملهلهل

الخرنق بنت بدرعوف بن األحوصحاتم الطايّئ

النابغة الذبيايناملرقّش األكربعروة بن أذينة

الحطيئةعبيد بن األبرصاألسود الليثي

أبو ذؤيب الهذيلالنابغة الذبياينعمرو بن اإلطنابة

جريرلبيد بن ربيعةعمرو بن اإلطنابة

جريرقنعب ابن أم صاحبضابئ الربجمّي

الحصني بن الحاممالفرزدققيس بن الخطيم

عمرو بن أيب ربيعةأبو صخر الهذيلاألخطل

أمية بن الصلتأبو كبري الهذيلمسعود بن عقبة

األضبط بن قُريعابن هرمةذو الرّمة

لبيد بن ربيعةابن مسلم الهذيلالفرزدق

تأبّط رّشاعروة بن الورد
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الُعطي
دة 

ماج

إجابة النموذج األول

أ-

2- قويل1- ال أدري، ال ألقاكم، ستلقون ربّكم

4- واو الجامعة يف الفعل ال تُظلمون3- بعد، أبداً

6- اسمعوا5- فيسألكم

8- أنّه ال ربا7- لكم، يف جملة »لكم رؤوس«

10- ألقاكم، أدري9- تلقوا

12- أن تلقوا، يف محل جّر بحرف الجّر11- أمانٌة، يف جملة »فمن كان عنده أمانة«

14- ربا يف جملة »كل ربا«13- ال ربا

ب- أيّها: منادى مبني عىل الضم يف محل نصب، والهاء حرف تنبيه ال محل له من اإلعراب

الناس: بدل مطابق مرفوع بالضمة الظاهرة عىل آخره.

هذا: اسم إشارة مبني يف محل جّر نعت.

فمن: الفاء حرف استئناف، من: اسم رشط جازم مبني يف محل رفع مبتدأ 

من: اسم موصول مبني يف محل جّر بحرف الجّر

ج- الفاعل ضمري متصل، واملفعول به اسم ظاهر.

2- معنى عىلد- 1- انتهاء الغاية الزمانية

3- انتهاء الغاية املكانية

2- أموالكمه�- 1- قويل

4- موضوع3- املوقف
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ماجدة الُعطي

إجابة النموذج الثاني

أ- 

2- قد مىض1- مخافتني

4- معامل، نهاية3- فوالذي

6- لكم يف جملتي »لكم معامل، لكم نهاية«، بني مخافتني5- من، يف جملة »من داٍر«

8- ما الله فاعل فيه، ما الله قاٍض فيه7- فانتهوا

9- أيها

ب- ذات: ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف

هو: ضمري منفصل مبني يف محل رفع مبتدأ

أهله: خرب مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمري متصل يف محل جّر مضاف إليه والجملة 

االسمية من املبتدأ والخرب جملة صلة املوصول ال محل لها من اإلعراب 

أجٍل: بدل تفصيل مجرور بتنوين الكرس الظاهر عىل آخره

الله: لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع بالضّمة الظاهرة.

فاعل: خرب مرفوع بتنوين الضّم الظاهر

باٍق: نعت مجرور بتنوين الكرس الظاهر.

قاٍض: خرب املبتدأ مرفوع بالضمة املقّدرة منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة للتعويض عن ياء 

االسم املنقوص املحذوفة.

ج- ظرف الزمان، قم أنت بتحديدها.

2- فاعل، باٍق، قاٍض، آلخرتهد- 1- دنياه، الدنيا

4- الِكرَب  3- معامل

6- املامت5- ُمستعتَب

ه�- ُمْنتَهى منه ،  ُمْنتَهى
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الُعطي
دة 

ماج

إجابة النموذج الثالث

أ-1- الفعل هو “ألهم”، والكاف ضمري متصل يف محل نصب مفعول به أّول، الصرب مفعول به ثاٍن منصوب 

بالفتحة الظاهرة، يف جملة ألهمك الصرب.

3- أعطى، ابتىل2- بعد، يف محل جملة »أما بعد«

5- بن، يف جملة »معاذ بن جبل«4- الذي، يف جملة »الله الذي«

7- عليك، يف جملة »سالم عليك« ، من مواهب الله السنية6- إذا

9- أحمُد إليك الله8- إذا أعطى، إذا ابتىل

2- أكرثُ حمداًب- 1- َعالِم ، َمْعلَم

2- معنى منج- 1- التبعيض

د- رسول: نعت مجرور بالكرسة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف.

ال: النافية للجنس، تعمل عمل إّن وأخواتها.

إله: اسم ال النافية للجنس مبني عىل الفتح يف محل نصب.

والخرب محذوف تقديره موجوٌد

إال: أداة حرص.

هو: ضمري منفصل مبني يف محل رفع بدل مطابق من الضمري املسترت املستكن يف الخرب

الشكر: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة للفعل افرتض

ه�- 

2- املستودَعة1- مواهب، عوارفه

4- سالٌم3- األجر، الصرب، الشكر

5- محدود، معلوم
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ماجدة الُعطي

إجابة النموذج الرابع

أ-1- الضمري” هم” يف محل جملة” هم املرحومون” ، والسبب أنه ضمري فصل.

3- لطعانون2- َملََك، يف جملة »إذا َملََك«

5- هو، يف جملة »فهو يحسُد«4- فيام

7- فيام يف يده، فيام يف يدْي غريه6- زّهده الله، يحسُد

8- الفعل انتقص، والضمري الهاء يف محل نصب مفعول به أول ، »َشطَْر« مفعول به ثاٍن.

ب- الوزن الرصيّف هو »العلة«.

ج- 

2- أَجلِه1- لطّعانون

4- املرحومون3- اإلشفاق

6- َعِجلون، القليل، الكثري.5- اآلخرة

د- َعِجلون: خرب ثاٍن للحرف الناسخ »إّن« ، مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سامل

أرشَب: فعل ماٍض مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.

قلبه: مفعول به أّول منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والضمري املتصل يف محل جّر مضاف إليه.

اإلشفاق: مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرة.

ه� - 1- عنه، يف جملة »وتنقطع عنه لذة البهاء«.

      2- الباء، يف جملة »وحكم بكتاب الله«.
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دة 

ماج

إجابة النموذج الخامس

2- قبلكمأ-1- الضمري املتّصل يف فعل »قُّدمنا«

2- انتهاء الغاية املكانيّةب- 1- بيان الجنس

ج- َمْجزّي

د- نحن: ضمري الشأن مبني يف محل رفع مبتدأ أّول

املهاجرون: مبتدأ ثاٍن مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سامل.

أّول: خرب املبتدأ الثاين مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف.

الناس: مضاف إليه مجرور بالكرسة الظاهرة عىل آخره.

والجملة االسمية »املهاجرون أّول الناس« يف محل رفع خرب املبتدأ األّول

إسالماً: متييز منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل آخره.

الفاء: استئنافية

جزاكم: فعل ماٍض مبني عىل الفتح املقّدر عىل آخره للتعّذر، والضمري املتصل يف محل نصب مفعول به 

أّول مقّدم.

الله: لفظ الجاللة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

خرياً: مفعول به ثاٍن منصوب الفتح الظاهر عىل آخره.

ه� -

2- والدة1- املهاجرون

4- الكالم3- عمر

6- إخوانكم5- إسالماً

7- محقوقون
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ماجدة الُعطي

إجابة النموذج السادس

جّر  بحرف  الخرب  اتّصال  الحركة  تقدير  ليس، وسبب  الناقص  للفعل  وقعت خرباً  مببتدع،  بخريكم،  أ-1- 

زائد.

3- إّن أكيس الكْيس التقي2- و ليت أمركم

5- فأعينوين، فقّوموين4- الُتقى

7- فإن أحسنت فأعينوين،......6- أنا ُمّتِبٌع

ب- الباء: حرف جّر زائد.

حّقه: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف الجّر الزائد وهو 

مضاف، والضمري املتصل يف محل جّر مضاف إليه.

بالفتحة املقّدرة منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة ياء املتكلم وهو  قويل: مفعول مطلق منصوب 

مضاف، ياء املتكلم ضمري متصل يف محل جّر مضاف إليه.

2- أمركم، الحمق، الكيْس، الفجور، بحّقه، قويلج- 1- الضعيف، القوّي، العظيم

3- ُمتِّبع، ُمبتِدع

                 

      

1��



الُعطي
دة 
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إجابة النموذج السابع

أ-

2- أيب، ذي1- ال، يف جملة »القْضم ال الخْصم«

4- أرى نفيس أهاًل3- من أهله، يف جملة »تكونوا من أهله«

6- أنزلُت نفيس، مل يبلغ5- لرياين

ب-نفيس: مفعول به أّول منصوب بالفتحة املقّدرة منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة ياء املتكلم وهو 

مضاف، ياء املتكلم ضمري متصل يف محل جّر مضاف إليه.

أهالٌ: مفعول به ثاٍن منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل آخره.

تقرّم: مفعول مطلق نائب عن مصدره منصوب بتنوين الفتح الظاهر وهو مضاف.

القضم: بدل تفصيل منصوب بالفتحة الظاهرة عىل آخره.

مالحظة:

بالنسبة إلعراب كلمة تقرّم، فهذه الكلمة من مرادفات كلمة األكل وشكل من أشكاله، كام لو قلت:

أحبّه إعجاباً، أكره الظلم مقتاً.

راجع املفعول املطلق.

ج- يف محل نصب مفعول به

2- به، يف جملة »تُعرفوا به«د-1- يف جملة »عن مرقاة«

3- من أهله

2- وايله�-1- منرب، مرقاة

4- مجلس3- حّق، القضم، الخصم

5- تقرّم

و-كائن،  َمُكوٌن به
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إجابة النموذج الثامن

أ-

2- تأتكم1- كّنا، الضمري املتصل نا املتكلمني

4- أّول ، أياما3ً- مع اليوم

6- مَع5- خطباء

8- بأبصارهم7- فجلس عىل ذروة

ب- املفعول به ضمري متصل، والفاعل اسم ظاهر.

ج- »ِذْرَوِة«

د- هذا: اسم إشارة مبني يف محل نصب مفعول مطلق نائباً عن مصدره وهو مضاف

بذلك: الباء حرف جّر، ذلك اسم إشارة مبني يف محل جّر بحرف الجّر، وشبه الجملة يف محل نصب خرب 

مقّدم للفعل الناقص كان.

من: حرف جّر زائد.

بأس: اسم كان مؤخر مرفوع بالضمة املقّدرة منع ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف الجّر الزائد.

2- بأبصارهم، أيّاماًه�- 1- صعب

3- عثامن

و- ذاٍر  ،  َمْذِرّي  ،  َذّراَء  ،  َمْذَرى
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دة 

ماج

إجابة النموذج التاسع

أ-

2- بجانحيه، بيديه، بأدبني1- اثنان

4- السوط3- باقي، يف جملة »منهج عليه باقي«

6- َمْن االسم املوصول يف جملتي »من اقتحم، من هوى«5- ُمّدٍع

8- هذه، يف جملة »أّدَب هذه...«7- َمَلٌك

10- يرجو، طار، أخذ الله، أّدَب هذه األّمة9- األّمة يف جملة »هذه األمة«

11- أمامه، يف النار، فيهام

ب- يف محّل رفع خرب املبتدأ »ساع«

الزموا، وهو  تقديره  لفعل محذوف  اإلغراء  باب  الظاهرة، عىل  بالفتحة  به منصوب  كتاب: مفعول  ج- 

مضاف

ُشِغل: فعل ماٍض مبني عىل الفتح الظاهر، وهو مبنى للمجهول.

من: اسم موصول مبني يف محل رفع نائب فاعل.

الجّنة: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

والنار: الواو حرف عطف، النار اسم معطوف مرفوع بالضمة الظاهرة

 أمامه: ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والضمري املتصل يف محل جّر مضاف إليه، 

وشبه الجملة الظرفية يف محل رفع خرب املبتدأ. والجملة االسمية من املبتدأ والخرب جملة صلة املوصول 

ال محل لها من اإلعراب

 “ أو  لهم”  تقديره”  محذوف  والخرب  نصب،  محل  يف  الفتح  عىل  مبني  للجنس  النافية  ال  اسم  سادس: 

موجود”

*الحظ أنه تحّدث عن خمسة أصناف من الَخلْق، ثّم قال: ال سادَس؟

د-

2- اإلمام، ساٍع، طالب، سادس، الجاّدة، باقي1- الوسطى

4- ُمّدٍع ، ُمقرص3ِّ- َمَضّلة

ه�- راٍد، َمرْدّي، رَْدي.
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ماجدة الُعطي

إجابة النموذج العاشر

أ-1- هذا، يف جملة »هذا أواُن«، أنتم، يف جملة »أنتم والله...«

2- هوالء، يف جملة »من ِجّد هوالء«، هذا، يف جملة »كّل هذا«

4- الضمري املتّصل يف »رصتم«3- الله، يف جملة »يُعىص الله«

5- كّل، يف جملة »كّل هذا« ، ابن، يف جملة »ابُن أيب«

7- أشباه6- مراساً، تجربًة

9- أيب، يف جملة »ابن أيب«8- ملن، يف جملة »ملن ال يُطاع«

10- ِعلم، يف جملة »ال علْم له«، رأي، يف جملة »ال رأي«

12- الستني11- العرشين

13- رأيي، يف جملة »أفسدتم عيّل رأيي«

ب- قبحاً: مفعول مطلق منصوب بتنوين الفتح الظاهر، لفعل تقديره »قَبَُح«

تقديره »أحالمكم«، فكأّن  ملبتدأ محذوف  الظاهرة عىل آخره وهو مضاف،  بالضمة  أحالُم: خرب مرفوع 

تقدير الجملة: أحالمكم أحالُم األطفال.

ج- املفيل

د- جّد، فشلكم، حّقكم، قبحاً، ترحاً، الحّر، قُّر، فرار، عصيان، خذالن، ِعلْم

       

   

                               

            

                                    

1�1



الُعطي
دة 

ماج

إجابة النموذج الحادي عشر

أ-1- ما، يف جملة » مبا علمنا«، ما، يف جملة »عاّم جهلنا« .

3- يف دهر2- تراهام لنفسك ثناً

5- ُيّعُد فيه املحسن، ينتهزه، يقوده، يفرغه،...4- أصبحنا

7- عتّوا6- قد أصبحنا

ب- مسيئاً: مفعول به ثاٍن للفعل يُّعُد منصوب بتنوين الفتح الظاهر

مهانة: فاعل مؤخر مرفوع بالضّمه الظاهرة وهو مضاف.

املتجران: فاعل للفعل الجامد بئس مرفوع باأللف ألنّه مثنى

ثناً: مفعول به ثاٍن منصوب بتنوين الفتح الظاهر.

2- الالم يف كلمة »لبئس«ج- 1- الالم يف كلمة »لحطام«

د- 1- املحسن، مسيئاً، املصلت، املجلب، املعلن

3- الظامل، قارعة2- مهانة

4- عتواً، الفساد، كالل، حّده، نضيض، وفره، برشّه.

ه�- يزداد: املبالغة يف معنى الفعل، أرْشَط: التعدية

و- أجمُل إصباحاً، ُمْصِبٌح، ُمصبٌَح به
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ماجدة الُعطي

إجابة النموذج الثاني عشر

أ-

2- َمْن، يف جملة »دون َمْن«1- كان حبالً

4- دون، عند ربّه3- يعُف

6- من حبال الله، دون من قبله، إليه يف جملة »صار إليه«5- حني، بعده

8- أعتذُر7- مّمن

10- التاء، يف فعل »وليُت«  9- إذا

12- التاء يف جملة »ولسُت«11- وقد صار إليه

ب- كالهام يف محل نصب مفعول به.

ج- الفاعل ضمري متصل و املفعول به اسم ظاهر.

د- 

2- خرٌي1- يزيد، معاوية

3- برحمة، جْهل، بطلب، ِعلْم، أمراً

ه�- فََعَل

و- املبالغة يف معنى الفعل.
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الُعطي
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إجابة النموذج الثالث عشر

أ-

2- ذوو1- يأخذونه

4- ذلك، يف جملة »أحزننا من ذلك«3- لذعة، يف جملة »فإّن لفراق الحميم لذعًة«

6- عند، يف جملة »عند املصيبة«5- الذي، يف جملة »الحمد لله الذي«

8- أجزعنا، يف جملة »أجزعنا وأفرحنا« 7- ذلك، يف جملة »وإّن ذلك لنا..«

10- يجدها حميمه9- لن يذّل

12- معه، يف جملة »الحّق معه«11- َمْن، يف جملة »الذي يعّز من يشاء« 

14- اآلنام، يف جملة »كان معه اآلنام«13- لفراق الحميم

16- الذي، يف جملتي »الذي أحزننا، الذي أفرحنا«15- َمْن، يف جملة »لن يذل َمْن كان«

17- مصعب

ب- أهَل: بدل مطابق منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف

ج- 1- الحمد، الحّق، فرداً، خرب، الصرب، قتْله، شهادة، النفاق، الشقاق.

3- املصيبة2- الحميم، جميل، كريم

4- العزاء
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ماجدة الُعطي

اإلجابات النموذجّية ألسئلة األختيار من متعّدد:

اإلجابةرقم السؤالاإلجابةرقم السؤالاإلجابةرقم السؤالاإلجابةرقم السؤالاإلجابةرقم السؤال

ب81ب61ب41أ21ج1

ج82ب62د42ج22ب2

ب83ب63د43د23أ3

أ84ج64أ44ج24د4

أ85أ65د45د25أ5

أ86ج66ب46د26ب6

ج87ب67أ47أ27ج7

ب88ج68ج48ب28د8

د89أ69ب49ب29ب9

ب90ب70ج50ج30ج10

أ91ج71ج51أ31د11

ج92د72ب52ج32ج12

ج73ج53ب33د13

ب74ج54أ34ب14

ج75ب55د35ج15

ب76ج56أ36ب16

أ77ج57ب37أ17

ج78ب58أ38ب18

أ79أ59ج39ج19

د80د60ج40ب20
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ماجدة الُعطي

املراجع 
النحوية
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ماجدة الُعطي

المراجع النحوّية

بهاء الدين عبد الله بن عقيلرشح ابن عقيل1-

ابن هشام األنصاريرشح شذور الذهب2-

ابن هشام األنصاريمغني اللبيب3-

أبو القاسم الزّجاجيالجمل يف النحو4-

د. عبده الراجحّيالتطبيق النحوّي5-

د. عبده الراجحّيالتطبيق الرصيّف6-

الشيخ مصطفى الغاليينيجامع الدروس العربية7-

سعيد األفغايناملوجز يف قواعد اللغة8-

محمد اإلنطايكاملنهاج9-

عّباس حسنالنحو الوايف10-

عيل الجارم ومصطفى أمنيالنحو الواضح11-

محمد عيدالنحو املصّفى12-

د. يوسف امليساويإعراب القرآن الكريم13-

الّنحاسإعراب القرآن الكريم14-

أ. د محمد الطيب اإلبراهيمإعراب القرآن الكريم15-
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ماجدة الُعطي

الفهرس

الصفحةالموضوع

7الوحدة األوىل

18- مفاهيم ومصطلحات نحوية و رصفية

211- أنواع األسامء

312- عالمات اإلعراب

13الوحدة الثانية

114- املبنّيات

215- الضامئر

320- أسامء اإلشارة

423- األسامء املوصولة

625- أسامء االستفهام

531- أسامء األفعال

35الوحدة الثالثة

136- الفعل املايض

237- فعل االمر

337- الفعل املضارع رفعه ونصبه وجزمه

444- الفعل الالزم واملتعّدي

544- الفعل املبني للمجهول

1�1



الُعطي
دة 

ماج

645- بعض صور الفاعل ونائبه واملفعول به

748- األفعال التي تنصب مفعولني وثالثة

849- تقديم الفاعل عىل املفعول به

950- تقديم املفعول به عىل الفاعل

1050- تقديم املفعول به عىل الفعل والفاعل

1151- املفعول فيه

1253- املفعول ألجله

1354- املفعول املطلق

1455- املفعول معه

57الوحدة الرابعة

158- بعض صور املبتدأ

259- مسّوغات اإلبتداء بالنكرة

360- تقدم املبتدأ عىل الخرب

461- وجوب حذف املبتدأ

562- بعض صور الخرب

663- وجوب تقديم الخرب

764- وجوب حذف الخرب

865- كان وأخواتها

967- الحروف املشّبهة بليس
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ماجدة الُعطي

1069- كاد وأخواتها

1172- إّن وأخواتها

1273- ال النافية للجنس

75الوحدة الخامسة

176- املنادى

278- التمييز

380- املستثنى

483- الحال

85الوحدة السادسة

186- البدل

287- النعت

388- التوكيد

489- العطف

91الوحدة السابعة

192- املمنوع من الرصف

294- األسامء الخمسة

395- العدد

99الوحدة الثامنة

1100- الجمل التي لها محل من اإلعراب
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2101- الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب

103الوحدة التاسعة

1104- املجرّد واملزيد

2108- الجذر اللغوي وامليزان الرصيف

3110- املصادر

4112- مصدر املرّة

5112- مصدر الهيئة

6113- املصدر امليمي

7114- املصدر الصناعي

8115- املصدر املؤّول

9116- اسم الفاعل

10117- صيغة املبالغة

11118- الصفة املشبّهة

12119- اسم املفعول

13120- اسام الزمان واملكان

14122- اسم اآللة

15123- اسم التفضيل

125الوحدة العارشة

1126- أنواع الحروف
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ماجدة الُعطي

2128- أشهر األدوات واألحرف ومعانيها

3133- أنواع الحروف من حيث عملها

4134- معاين حروف الجّر

5141- معاين حروف العطف

6142- أحرف الجواب

7143- أحرف االستفهام والجواب

145التدريبات مع اإلجابة النموذجّية

187املراجع النحوّية

191الفهرس
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