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أمينفيمصطوعلى الجارم  



)

بسم اهللا الرحمن الرحیم

علـى  ، وبمعونتك ينبلج الحق ويستبين ، اللهم صلَّنستعينوإياكنعبد إياكاللهم 

كـان فقـد  )) وبعد((، والمرسليناألنبياء، وعلى جميع أالمينالصادق العربينبيك 

األثـر كبير )) االبتدائيةالنحو الواضح للمدارس (( ا بناكتفيبتكرناها االتيللطريقة 

أقطـار تذليل قواعد العربية، وتقريبها للناشئين، فقد اقبل عليه الطالب من جميع في

للعلـم  مسير الشمس، ووجد فيه كل طفـل نهجـاً  كانمكل فيذكره الشرق، وسار

ه كل والد بل، وعدالسأقومإلىمرشداًعوج ، واتخذه كل معلم صديقاًذيا غير ريفطْ

وحمدنا اهللا أملوقد تحقق كل ما وضعنا فيه من .عته داجيات الكتبمعينا لولده رو ،

عقوقاًنسيانهأوساؤه نإ، والزامأداؤه علينا كانة حقا بأدينا للدين والوطن والعرأن

.ونكراناً

تذون حذونا ويحـاكون طريقتنـا،   حا أخذوا يوا بعدنفُألَّبوا وتَممن كَا كثيراًأينوقد ر

.بطون مستبشرونتونحن لشئ من ذلك مغ

إتبـاع الطريقـة   أكبر دافع لنا على )) النحو الواضح((آثارلكل ما ذكرنا من كان

نور إلىطالبها من ظلمة الشك بأيديوية، ليأخذ ناكتاب يؤلف للمدارس الثنفسها في

مين، فوضعنا لك سـنة مـن سـني   األشاطئ اللىإرة اليقين، وينقذهم من لجج الحي

أنواهللا المسـئول  . القواعد العربيـة يشتمل على مقررها فياًءوية جزناالدراسة الث

.ه سميع مجيبنإكامالًشامالًيجعل نفعه 

أمينفيعلى الجارم   مصط



)

والمزیدالمجرد 
أبواب المجرد) 1(

األمثلة

حفتَي. حتَفَ) 3(برِضي. برض) 2(رصنْي. رصنَ) 1(

بسحي. بسح) 6(مركْي.مركَ) 5(حرفْي. حرِفَ)4(

نِئمطَي. أنمطَ) 7(

البحث
ـ ماأل كل منها مفتوح، وأوثالثية مجردة، ىاألولالماضية الستةاألفعال إمـا فهـو  ةثاني

ـ الثانيالحرف أناألمثلةمن مضموم ، ويؤخذإماومكسور إماومفتوح  ـ يف كـان يالماض

الثـاني كـان أنمفتوحـا ، و أومكسـورا  أوالمضارع مضموما هذا الحرف فيكانمفتوحا 

مكسورا وال يكون مضـموما،  أوالمضارع مفتوحا يهذا الحرف يكون فنإمكسورا فالماضي

.رمضارعه وليس غييهذا الحرف مضموما فكانمضموما ةثانيكاننإو

باب أفعالمن أكثرر صباب نَأفعالمرتبه على حسب كثرتها، فاألمثلةفيالتياألفعالو

.وهكذاالثاني، وباب ضرب بالباب األولضرب، لذا سمى باب نصر بالباب 

ضـم هـي صورة واحـدة و إالمجرد، وليس له مع مضارعه فرباعيبع االمثال السماأ

.ارعحرف المضارعة وكسر ما قبل آخر المض

القاعدة
:، فالثالثي له مع مضارعه ستة أبواب هيياعبوريالث، ثُنِامسقدرجمالْالفعُل) 1(

حتَفْي. حتَفَ) 3(برِضي. برض) 2(رصنْي. رصنَ) 1(

بسحي. بسح) 6(مركْي. مركَ) 5(حرفْي. حرِفَ) 4(

لمضارعه يكون مضارعه مضموم حرف أأنالمجرد فله وزن واحد ، وهو يالرباعإما

. خر األمكسور ما قبل 



)

)1(تمرين 

:ةاآلتياألفعالكل فعل من بين باب

–ص حـر ،ر ينشُ–نشر ،يحكم –م حكَ،ل يقب–قبَل،ف يصرِ-فصر،ع يجم–جمع 

ص يحر،هب ر–يهرب،ل سه–ل يسه،ب ذه–ب يذه،ب صع– ـ ،ب يصـع ب غض–

ب يغض،يلقى –يلق.

)2(تمرين 

: جمله مفيدة فيأفعالهأربعواذكر بابه ، وضع يأتيكل مضارع مما هات الماضي ل-ا

يرم   سيكسيمشىيسأل           ر

شكر  يغفر        ييم          ظُعل زِنْي

:جمله مفيدة ضارع كل فعل مما يأتي ، ثم ضعه فياذكر م-ب

جردحح     ب           فصشرِجرخَمجرتَ

)3(تمرين 

المضارع مفتوح كانإذا، وكم صورة له الثانيالمضارع مضموم كانكم صورة للماضي

.جمل تامة ؟ مثل لجميع ذلك فيه مكسورأوالثاني

)4(تمرين

. وفـرح  . وفتح . وضرب . منها على مضارع من باب نصر ون خمس جمل تشتمل كلُّكَّ

.على الترتيب. وكرم 

)5(تمرين 
:فعل بهما وبين باب كل يناآلتياشرح البيتين 

رفَلو عاإلنسانمقدارهخَفْلم ير المولَلى عى عبـده

هدعن ررضِاألأهُلزعجِيهبِرعلى قُرمالذيسمَأ



)

الثالثيمزيد) 2(

األمثلة
نْاَأىإلَرفناصعانَاِلم.

.داِئوى فَلَعابتَكالَْلمتَشْا.هلَمععناالصنسحَأ

.بِنذْمالْهجورفَاص2.                      ا غيهابِنَوبعالشُّتمرك1َ

حاسبالسّيخَالْدادتَ.                           مبلَى الطَّارلْافيةُبعوِد.

. نِاريالطَّفنمدقَتَ

اتَسلَعالنَّمخَالْاسبر.

احعنَى الْلَلوب.

الَجذ الْوحاص1(ن(.

.عرالزارضخْاَ

ثُالبح
زيد عليهـا  لاألفعاعرفت هذه -السابقةاألفعاللكل فعل من الثالثياألصلإلىرجعت إذا 

من أكثرأوحرف بإضافةإماوفيها، ىأصلبتضعيف حرف إما، وزيادة الكلمة أكثرأوحرف 

)).سألتمونيها((كلمة فيمعت ، وحروف الزيادة جأصولهاإلىحروف الزيادة 

الثالثية زيد عليها حرف واحد هاأفعالأنرأيت–األمثلةمن ىاألولألطائفةإلىنظرت إذاو

عليه حرف عن صـورة مـن   المزيدالثالثي، وال يخرج األلفأوالتضعيف، أوزة، هو الهم: 

.هذه الصور الثالث

معهـا صـور   وللثالثي،أحرفثالثةثالثية زيد عليها هاأنالطائفة الثالثة تعلم أفعالوبتأمل

.أربع

أسرع: اجلوذ )1(

3



)

اعدةالقَ
:ثالثةواعأنالثالثيمزيد ) 2(

.األلفأوتضعيف الأومزيد بحرف هو الهمزة -ا

التـاء  أوالهمـزة والتضـعيف،   أومزيد بحرفين هما الهمزة والنون، الهمزة والتاء، -ب

.التاء والتضعيفأو، األلفو

الهمزة أووالتضعيف، واوالالهمزة وأوالهمزة والسين والتاء، هيأحرفمزيد بثالثة -ج

.تضعيفوالاأللفوالهمزة أوالزائدة المضعفة، واوالو



)

الرباعيمزيد )3(
األمثلة

.)1(ةرسدمالْاءنَففيالميذُم التَّجنْرحا.قُروالْرثَعبتَ

.)2(ونمحدزمالْعقَنْرافْ.                 نِطْقُالْرعسروهدتَ

.)3(قزالرّبِلَطَيفاُلمعالْعلَّماشْ

قشَاعالحارِرسمنالبرد.

ثُالبح
، وهـذه  رعشْل وقَعم، ثم شَجم وفرقعر، ثم حروهدر وثَعهو باألمثلةفيالتياألفعالمجرد 

المزيد عليه للرباعيوليس . حرف واحد هو التاءنياألولين الفعلفيرباعية مجردة زيد عليها 

نجم حـر افـي ة والنون ، هما الهمزناحرفخرىاألاألفعالهذه الصورة، وزيد على إالحرف 

ـ إالالمزيد بحـرفين  للرباعييس لو. واقشعراشمعّلفيوافرنقع، والهمزة والتضعيف  ناهات

.ناالصورت

اعدةالقَ
:نانوعالرباعيمزيد ) 3(

.لهأوفيمزيد بحرف هو التاء -ا

.الهمزة والتضعيفأومزيد بحرفين هما الهمزة والنون -ب

)1(تمرين 

كل فعل، ثـم اكتبهـا   في، وحروف الزيادة ةوالمزيدالمجردة األفعالةاآلتيالحكاية فيبين 

: المعنى فياللفظ لها فية لها لفابعبارة مخ

ىكَحأحيى بن يبعض الليل، فَفيتبه أنمون فأعند المبتُّ: قال كثمىأنم توهنائموقد عش ط

فلم يسخُفيا ى هادًئيتمشّقاملئال استيقظ، وتدع الغالما شرِطاه، فلمب رجصوته،فيخع وهو ي

فتمهل ، تناومتوقد جرلفاقَثَبانْوه، عالَسعاسمال كيفمه، فيهيجمع كميتهأ، فرهعالَسوأخذه

المؤمنين، شاهدتُأميريا : تُحصمحمد ،فَأباه نبّ،اهللا اكبر، يا غالم: ، فقال ، ثم تحركتُقليالً

.الليلة، وبذلك جعلكم اهللا علينا سادةكانجميع ما بعيني

.تجمع: احرنجم )1(
.تفرق: افرنقع )2(
.بادر وأسرع: اشمعل )3(

12
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)2(تمرين 

:جمل مفيدة في، وضع ثالثة منها ةاآلتياألفعالكل فعل من فيالزيادة أحرفبين 

انْاتطال  ستظمأجازتقَلنْاتقرب

ارب1(د(اسمقىتقاضحم         راشَعبشَو)2(

)3(تمرين 

:جمل فيمزيدة أفعالثالثةمزيدا بحرف، ثم ضع ةاآلتياألفعالاجعل كل فعل من 

ر    حضسمخَح          فرِشهد         عج ر

)4(تمرين 

:بحرفين مزيداًةاآلتياألفعالاجعل كل فعل من 

طَتل      قَفع     ريور      خضدبع

)5(تمرين 

:الزيادة أحرفه يقبله من أنكل ما تعلم ةاآلتياألفعالكل فعل من الحق ب

مكرح   تَفَب   رضيرضل        شغَ

)6(تمرين 

جملة مفيدة في، وضع ثالثة منها ةاآلتياألفعالكل فعل من فيالزيادة أحرفن بي:

احدود3(ب(تدحرجالَدمه)تزلزل )4

شْاأر5(ب(لقََأتَاشمأز)6(

.اغبر: اربد )1(
أنبت: اعشوشب المكان )2(
انحنى: احدودب الظهر )3(
اشتد: ادلهم الظالم )4(
.مد عنقه لينظر: اشرأب إليه )5(
.لمع: تألق البرق )6(



)

)7(تمرين 

)1 (ّعيفثم بالتضاأللفبمزيد بالهمزة، ثم الث جمل يبتدئ كل منها بفعل ثالثين ثكو.

)2 (ّأحرفبفعل مزيد بثالثة خرىاألوبحرفين،بفعل مزيد مبدؤهالهماأون جملتين كو.

)8(تمرين 
:، ثم شرحهما يناآلتيالبيتين فيزيادتها أحرفوالمجردة والمزيدة األفعالبين 

ريمـكطُّف قَوق فلم يستَابوهلَّـككقَّـحفوـَتسوال تَسامحتَ

ذميمموراألدصقَفيرطَالَكواقتصداألمرمن ْئشَفيُلغْتَوالَ

بعالثالثيالفعلخصائص ض
األمثلة

قضضى                                قْى     يمديمد

مضقَّشَى                      ى     يمضقُّشُي

1*  *  *3*  *  *

دععفَّو                                 ا       يدعيفُّع

فَّخَو                                  ا        يدنُنَديفُّخ

يرسيسار

باعيبيعوعديعد

2*  *  *4وجدجِيد

جار       يجورصفَويفُص

صاغ      يوغص

البحث
، واوأوءيـا هـا ألفأصـل ، الثانيناقصة مفتوحة الحرف ىاألولالماضية بالطائفة األفعال

فياأللفأنمثال تدل على )) قضىي((فيالمصدر فالياء أومن المضارع األصلويعرف هذا 

ياء يكون من باب هألفأصلما أنن كل ماض بمضارعه رياء، ويشاهد عند قَهاأصل))قضى((



)

كثيرة من الناقص مفتوح الًاأفعت تتبعك أنيكون من باب نصر، ولو واوهألفأصلضرب، وما 

.ذلك مطرداًلرأيتالثاني

ومثل ذلك يقـال  ) ريس(سار أصلنأل، الثانيماضية جوفاء مفتوحة أفعالة الثانيوبالطائفة 

، ويشـاهد عنـد   واوأوهنا رايتها منقلبة عن ياء أجوفكل ألفتأملتإذاو، األفعالبقية في

مـن بـاب   كـان عن يا منقلبةهألفتكانالثانيمفتوح األجوفأنمقابلة كل ماض بمضارعة 

.أيضامن باب نصر، وهذه قاعدة مطردة كانواومنقلبة عن تكانأنضرب، و

وكذلك يقال فمـا  ) ددم(مدأصلنأل, الثانيماضية مضعفة مفتوحة أفعالوبالطائفة الثالثة 

كمـا  ، وبعضها الزماًيناألولين الفعلكل إلىيرى بعضها متعديا األفعالبعده، وعند تأمل هذه 

المضـعف  أنطتستنبأنكل ماض ومضارعه، يمكن إلىين التاليين لهما، وعند النظر الفعلفي

من باب ضرب، كانمن باب زماًالكانإذاومن باب نصر، كانمتعديا كانإذاالثانيالمفتوح 

.وهذه قاعدة تقع على الكثير الغالب

،الثـاني الحـرف  مفتوحـة هـي ، ويواواللمثال ماضية من نوع اأفعالةاألخيروبالطائفة 

.كثيرا ما تكون من باب ضربهاأننرى أشباههامضارعها وتتبع غيرها من إلىوبالرجوع 

القاعدة
:الثانيالمفتوح الماضي) 4(

أويـا ، واوناقصـا  كـان أنو. يائيا، فهو من باب ضرب أجوفأوناقصا يائيا،كانأن-ا

.يا ، فهو من باب نصرواوأجوف

الزما ، فهو من كانأنكل متعديا ، فهو من باب نصر كثيرا ، وأنمضعفا ، فكانأنو-ب

.باب ضرب غالبا 

.)1(يا ، فهو من باب ضرب غالباواومثال كانأنو-ج

)1(تمرين 

:جمل تامة فيمع ذكر السبب ، ثم ضع ثالثة منها ةاآلتياألفعالبين باب كل فعل من 

وردشدهنَذَّى               شَدىو

فاز)2(مشَنا                ودا                  شاع           سقَ

الهمزة والخاء والحاء والعين : آخره حرف حلق، وحروف الحلق هي من خصائص الثالثي أيضاً أن كل فعل من باب فتح البد أن يكون وسطه أو)1(

.والغين والهاء
.غرز اإلبرة في الجلد مع مادة ذات لون لتترك أثراً فيها: الوشم )2(



)

)2(تمرين 

جملـة  فيواذكر بابه ثم استعمل ثالثة ،ةاآلتياألفعالوالمتعدى من كل فعل من مالالزبين 

:مفيدة

هقَلَّقَدرضمقَقَّرشَضح

)3(تمرين 

:السببوبين باب كل منها مع ذكر ،ةاآلتياألفعالهات مضارع كل فعل من 

افَعشادازعىضقَقاد

)4(تمرين 

فما مضارع كليهما؟ )) نارمضفيرطْلفاللمريض حلَّ(( و )) التلميذ المسالة حلَّ(( يقال 

.السببناوما بابهما؟ مع بي

)5(تمرين 

نافما مضارع كليهما؟ وما بابهما؟ مـع بيـ  )) هأمالطفُلىوِه((و )) ى النجم هو(( يقال 

.السبب

)6(تمرين 
:مفيدةجملة فيةاآلتيواعناألمن كل نوع من ضع فعالً

.ماض ناقص من باب نصر-ب.متعدمضارع مضعف -ا

.مثال من باب ضرب-د.             من باب ضربأجوفماض -ج

)7(تمرين 
:السببمع ذكر فيهما،وبين باب كل فعل ،يناآلتياشرح البيتين 

صيقيدمنيردالشرنَّعى              ويمى ربالعةوِاَدمنرينام

ويإذاىلوِفُصما غعنْتُبَأوهرجاِئنَِلوهبنــامة الز



)

اإلعاللواإلبدال
اواووالياء األلفقلب ) 1(

األمثلة
.مرهالْدوهشُ.مرالهائحونالسداهشَ

1اكَحالْقاضيالْمتَّمه1.محالْوكمتَّمهم.

سامحالحلالْيمذْمنب.سومالْحذْمنب.

          *   *   *

.عونمرمالثَّفَ.مرالثَّعنَيَأ

2أياجِالتَّسراجِفالت2َّ.ررموسر.

.هبِنوقا مأنَف.ربخَبالْتْنْقَيَأ

البحث
لها ترى المقابلة األمثلةفيزائدة، وألفمبنية للعلوم مشتملة على ىاألولالطائفة فياألفعال

التياأللفال تجد ك نِإئلها، ثم إوابب ضم هذا البناء سأننفسها مبنية للمجهول، وترى األفعال

إالبحثت عن سبب لهذا التغيـر ال يـرى   إذاو، اًواوهاكانم، وتجد األولالقسم أفعالفيتكان

.اًواوتقلب هاأنفيطرأ على ما قبلها، ألفكل أن، وكذلك شاأللفحدوث الضم قبل 

تجد ال قابلة لها الماألمثلةإلىرجعت إذاوة بها ياء مفتوح ما قبلها، الثانيالطائفة فياألفعالو

ـ التيالياء الفاعلاسمترى في ال ك أنفاعل كل منها، ثم اسم، بل تجد األفعالهذه  فـي تكان

الفعـل فيتكانأنالياء بعد أنإالتساءلت عن السبب لم تر إذاو، اًواوهاكانمفعله، بل تجد 

فـي وكذلك كل يـاء  ، اًواوساكنة بعد ضم، ولهذا قلبت الفاعلاسمفيأصبحتساكنة بعد فتح 

.تقع ساكنة بعد ضماألمثلةغير هذه 

فـي األلـف بـدل  واوالفوضعت حرف،وضع بدل السابقة لن حرفاًاألمثلةترى من تأنف

الحرف المتغير حرف كانولما ال،ابدإوهذا يسمى ة،الثانياألمثلةفيوبدل الياء ،ىاألولاألمثلة

.أيضاإعالاليسمى أنعلة صح 



)

القواعد
إعـالال الحرف المتغير حرف علة يسـمى  كانوأخر،حرف كانمجعل حرف اإلبدال) 5(

.)1(أيضا

.اًواوبعد ضم تقلب األلفوقعت إذا) 6(

.اًواوبعد ضم تقلب ةساكنوقعت الياء إذا) 7(

)1(تمرين 

:وسببهاإلعاللوبين ما يحدث فيه من يأتيالمجهول كل فعل مما أبن

قم   زاحس نافَل    ابرصادصاحب        باددر        جاه

)2(تمرين 

:اإلعاللكل منهما من فيوبين ما يحدث ،يناآلتيين الفعلمن الفاعلاسمهات المضارع ثم 

متَأيسبيأ

)3(تمرين 

ةاآلتيالكلمات فيخرآالمنقلبة عن حرف واوالويةاألصلواوالن بي:

ظُموقذُوقمبورِحىصوَأ

)4(تمرين 

:أعالهاواذكر سبب ذهاب للمعلوم،ةاآلتياألفعالأبن

غولبورب                  فوجئ                 عومل      ض

حوسب                   قوسم                  عوقب          عوجل

)5(تمرين 

تشتمل علـى  أخرىوثالثا ا،واواأللفكون ثالث خمل تشتمل كل منها على فعل قلبت فيه 

.أصليةواوفعل به 

.آمن أومن إيماناًيعد قلب الهمزة حرف علة إعالال كما إذا اجتمع همزتان وكانت الثانية ساكنة فإنها تقلب مداً من جنس حركة األولى، نحو )1(



)

)6(تمرين 

:لإعالين الماضيين من الفعلفيثم بين ما يناآلتياشرح البيتين 

اقبسَلوَأنفكُرِيخَـلِليدوــنُإذا

وأخالقبآدابمصعتَفاسيتَودعنإو



)

ياءواوالقلب ) 2(
يسالْودمرَأبِءبِدكُ،                    فَهنسّداًي.

.اتيبالنَّاُلمعاَألفَى،                   وا نَمئامرِلَّكُِل1

يهالْونعُلمفالع                         ،ُلمهّين.

***

.يعادمالْزِجِنَْأفَ،                   دعا ومرحزجنَْأ

.انٍيزمريخَهنَّأل،               ِلقْعالْبِورماُألوزنت2ُ

أوالشَّقَرجنَافز،                       رهقُاإال ير.

*  *  *

يعو الْدمرءَأى لَعخنَْأو،              يهدمهالعاديام.

3يمو الْسطَواِئبنَأبِنثُكَإذَا،                هرفيهمالسيام.

و لُويعاِلبرجإلى،هقملشَّاةرالْفاليع.

ثُالبح
مشتمل ويهون وكل منهمايسود، ونوى،:هيفعال ثالثة أتجد ولياألالطائفة أمثلةإلىظر نا

مـع  وهين،سيد ونية فيواوالالمقابلة لها ال تجد هذه األمثلةإلىنظرت إذاولكنك ،واوالعلى 

أصـلها ،وهين نويـة أصلهاد ونية سيفيواوالأصلهيكون سيد أنفالبد.األفعالمن مادة هاأن

منها سـاكنة، فقلبـت   ىاألولووالياء، واوالكل منها فيهذه الكلمات قد اجتمع فأصول، ونهي

اسـم هذه الكلمات، ومن ذلـك  تشبهع بكل كلمة صنوكذلك ي. الياءفيدمغت الياء أياء وواوال

.و مرموىيقضوماألصلوفإنك تقول فيه مقضي ومرمي،قضى ورمى ،: المفعول من نحو

فيواوالالمقابلة ال تجد هذه األمثلةفي، ولكنك واوة تجد بكل مثال فعال به الثانيخذ الطائفة 

أن، واًواوهذه الياء أصليكون أنياء، فالبد واوالكانموتجد ،وإيراقميزانميعاد و: الكلمات

قلبت وما قبلها مكسوراًساكنةواوالتكان، ولكن لما راقوإ–ناموز–موعاد : الكلماتأصل

ساكنة بعد كسرواوكل ياء، وكذلك تقلب ياء.

األمثلةية، ولكنك في واوهييعلو، و–يسمو –يعدو : األفعالالطائفة الثالثة ترى أمثلةوفي 

أصـلها  أنتسـتنبط  أنفي العادي والسامي والعالي، ومن ذلك يمكن واوالمها ال تجد ماأالتي 

تجمـع  واومتطرفة بعد كسر قلبت ياء، وكذلك كـل  واواله لوقوع أنلعالو، والعادو والسامو وا

.هذين الشرطين



)

القاعدة 
:ياء واوالتقلب ) 8(

.منها ساكنةىاألولتكانكلمة وفيوالياء هياجتمعت إذا -ا

.وقعت ساكنة بعد كسرإذا -ب

.وقعت متطرفة بعد كسرإذا -ج

)1(تمرين 

:اإلعاللوبين ما حدث فيه من ،الفعلإلىبالرجوع ةاآلتيكل كلمة من الكلمات أصلاذكر 

يتم–القاسي–يناالد–إيراد–ميراث –)1(ىلخَ

)2(تمرين 

:اإلعاللوبين ما حدث فيه من فهاته ،))أكرم((على مثال ةاآلتياألفعالمصدر كل فعل من 

زجوَأزعوَأدقَوَألموَأ

أوأمأولصعقَأوأودف

)3(تمرين 

:اإلعاللوبين ما حدث فيه من ،ةاآلتياألفعالالمفعول لكل فعل من اسمهات 

يفَش–ى رم–يى ر–نسلَ–ىقفيك–ي

)4(تمرين 

:إعاللمن ةاآلتيالمصادر فياذكر ما 

)يلوفعله (يلَ–) ى وفعله غَ( غي–) ويطَفعله ( يطَ

)5(تمرين 

الـذي اإلعاللر نوع فهاته، واذك)) استغفار (( على مثال ةاآلتياألفعالمصدر كل فعل من 

:يحدث به، وسببه

اتَسوعاستوحش –استورد –استوقف –ب

الخالي من الهم: الخلي )1(



)

)6(تمرين 

:فاشرحهإعاللحدث به إذاو، يأتيوالالم لما األلفبمعرفاًالفاعلاسمهات 

بصفا –عفا –خال –)1(طفا–شكا –رنا –ا د

)7(تمرين 
:السببمع ذكر ةاآلتيمن الكلمات إعاللوما ليس به إعاللبه من بين ما

أيسار–ميالد –الداعي–القاضي

يدهم-ينبّ–يفو–إيقاظ

)8(تمرين 

مـن النـاقص   الفاعلسموثالثة الالثالثي،اليائيالمفعول من الناقص سمالأمثلةهات ثالثة 

.إعاللمن وبين ما بها جميعاًالثالثي،يواوال

)9(تمرين 

:ياء واوالقلبت فيها التيوبين الكلمات يناآلتياشرح البيتين 

أنْا مضرالروضاإبنبيعِالرقَودسقاهمغَالْاءويادفهوريان

نايدعنِايدالعفييهامنََّأكيـفأطربناًنـحلَهلُالبِـَبتْنَّـغَ

.لم يرسب: طفا الشئ فوق الماء )1(



)

مزةوالياء هواوالبقلْ) 3(
األمثلة

.عاءالدبِجِتَفاسرطَضالمعاكدإذَا

1كانعمقَإذَارضى عَلدقَالْيفضاء.

.اءفَولْايفاالثَمكانىفَوإذَاو

*    *    *

.كبِدَأبِاًداِئسنكُفَ،هاِلبمدحَأسادإذَا

.لبطْتَما وندُلاِئححاَلإذَامَأسال ت2َ

.هدرشَأفَقَّحن الْعداِئحادحاإذَ

*    *     *

.ةظَعا هلُّكُحائفُصأوةُيفَحصخُاريالتَّ

.ةُقيرفَوزجعإالهلُخُدال تَزِجاِئعلِْلُأجلْمرصمب3ِ

اهِتَجدنْعداَتَكبتكَأَلساِئالرنكُيغَونرضّالرسالةجلاي.

البثح
دعا وقضى هيياء، وأوواوها منقلبة عن ألفناقصة أفعالعلى ىاألولالطائفة أمثلةتشتمل 

ها مـن مـادة   أندعاء وقضاء ووفاء، مع : الياء في الكلماتأوواوال، ولكنا ال نرى هذه ىووف

ـ ا، وقضاء أصلها قضواتكون دعاء أصلها دعأننفسها، فالبد األفعال ى، اى، ووفاء أصلها وف

.وهذا تراه لو استقريته مطردا.ائدة قلب همزهزألفولكن حرف العلة حينما جاء متطرفا وقبله 

ساد وحال وحاد، هيياء وأوواوهاألفأصلجوفاء، أفعالة تشتمل على الثانيالطائفة أمثلةو

ياءه لم أوالفعلواوأنونشاهد األفعالمن هذه لكل فعلالفاعلاسمعلى أيضاًاألمثلةوتشتمل 

، لواحأصله)) حائل((د، وواسأصله)) سائد((نأل، ن همزة حلت محلهافاعله، وألاسمفيتبق 

.ياءأوواوحايد فالهمزة منقلبة عن أصله)) حائد((و

بحثنا والجموع، هيوجمعه على صيغة منتكل مثال منفرداًفيالطائفة الثالثة نرى أمثلةفيو

فيب همزة هذا الحرف قلأنونجد ،ائدزحرف مد هاأحرفمؤنثة ثالث هاأناأينرالمفردات في

.جموعها



)

القواعد
.زائدةألفهما بعد احدإتطرفت إذاوالياء همزة واوالتقلب ) 9(

.ألفوسطه الذيالثالثياألجوففاعل اسمفيوالياء همزة واوالتقلب ) 10(

هيصيغة منتألفالجمع بعد فيوقع إذامفرد مؤنث يقلب همزة فيحرف المد الذائد ) 11(

.الجموع

)1(تمرين 

:وسببهاإلعاللوبين ما حدث فيها من ،ةاآلتيكل كلمة من الكلمات أصلاذكر 

عرائسنائمأعداءقائمصفاءجالئل

مائل           قصائد حاءأناء         سشفاء        سحائب        نَ

)2(تمرين 
:السببمع ذكر ةاآلتيمن الكلمات إعاللوما ليس به إعاللا به من بين م

فضائل–مسائل –بائع –اء شر–باءأن

)2(اءعد–)1(أرزاء–وسائد -شاءأن

)3(تمرين 
هـا أفعال، فما إعالليكون بها إال، ومن المحتمل إعاللةاآلتياألسماءبيكون أنمحتملالمن 

فعل ؟لكالحالين ؟ وما معنى في

زائر-سائل –جائز –ثائر 

)4(تمرين 

من ذكـر  ,اإلعاللوبين ما يحدث فيها منالجموع،هيعلى صيغة منتةاآلتياألسماءاجمع 

:السبب

4(لوصقَ–)3(ميلةخَ–عمامة –جيبة نَ–الدة ق(–وبةلُح)5(

المصيبة: الرزء )1(
كثير العدو أي الجري)2(
الشجر المجتمع الكثيف)3(
الناقة الشابة)4(
الناقة الحلوب التي تحلب)5(



)

)5(تمرين 

:وسببه لإعال، وبين ما فيه من يأتيلكل فعل ممل الفاعلاسمهات 

حام            ساح               رام                زال              خاب

غاب              عادأنقال            صاح              ش

)6(تمرين 

فـاذكره  إعـالل حدث فيها وفكيف تصوغها ؟ ))إكرام((على مثال ةاآلتياألفعالمصادر 

:وبين سببه 

ىأفضيضمأىدأهريجأ

ليعأأقصىىطَأعثريأ

)7(تمرين 

، فما هما ؟ وما سببهما ؟نإعالالةاآلتيكل من الكلمات في

)فعله استوصى(استيصاء –) فيفعله استو(استيفاء –) فعله استولى(استيالء 

)8(ين تمر

بكل منها جمع تكسـير  أخرىوثالثا الثالثي،لألجوففاعل اسمكون ثالث جمل بكل منها 

).فعائلعلى صورة (

)9(تمرين 

:الياء همزة أوواوالقلبت فيها التيوبين الكلمات يناآلتياشرح البيتين 

هـاجولكُظالَفيامِـياألر1(أصائُلم(

فيا مالرجاء بعكمدال الْوقَبطَاءئُلا

ويريد بهواجر األيام شدائدها ، . أصيلة ، وهي الوقت من بعد العصر إلى المغربكأنه جمع: واألصائل . نصف النهار عند اشتداد الحر : الهاجرة )1(

.وباألصائل أوقات الراحة والنعيم



)

األفوالياء واوالقلب ) 4(
األمثلة

)1(َأكانوبرٍكْبالْوُلقُيقاَلإذَاقَّح،

،ماَلُلبالجإذَاهنْعوال يميُل)2(

)3(ويدخَو للْعإذَارِيعا،د

)4(ويرى ميفإذَااِهللايِلبِسرى،م

ثُلبحا
الثـاني المثـال  فيمال الفعل، و))يقول((مضارعه أجوفاألوللمثال افي)) قال((الفعل

تكون أن؟ البد الثانيالماضيفيالياء أينو، األولالماضيفيواوالأينف، ))يميل((مضارعه 

ومـال  )) قـول ((قال أصلأنوياء،منقلبة عن خراآلفيو،واواحدهما منقلبة عن فياأللف

))مأجوفكل ألففيأنوكذلك الش.اًألفمتحركين بعد فتح فقلبتا والياءواوالفوجدت )) َلي.

مضارعه الثانيومضارعه يدعو، األولودعا ورمى، : رأيتيناألخيرنظرت المثالين إذاو

والياء متحركين واوال، فوقعت رمىالثانيأصل، وودعاألولأصلأنيرمى، ومن ذلك تحكم 

.فتح ما قبلهماأنتحركتا واألفوالياء تقلبا واوالأنومما تقدم يستنبط . اًألففقلبتا بعد فتح، 

)1(تمرين 

؟ وما سببه ؟إعاللفيها من ا؟ ومةاآلتيكل كلمة من الكلمات أصلما 

بى ر–حقَ–امى ض–عسها–)1(رنا–سرى –على أ–ام

)2(تمرين 

:فبينه إعاللبه كانأنفهات مضارعها، ومن باب فرح، ةاآلتياألفعال

وِرخَ–ىشى–رِعى–عمنَ–ىسى–حمى

)3(تمرين 

:فاشرحه إعاللبه كانأن، ويأتيوالالم مما األلفالمفعول معرفا باسمهات 

رى شتَي–ترى فْي–هيتشْي–طىيمتَ–كترىي

.أدام النظر إليه: رنا إلى الشئ )1(



)

)4(تمرين 

واذكـر مـا   الجمعين،فياأللفأصلن ، بيالقضاة والغزاةعلى نايجمعوالغازيالقاضي

.اإلعاللحدث فيهما من 

)5(تمرين 
:مع ذكر السبب ةاآلتيالكلمات فيأصلالزائدة والمنقلبة عن األلفبين 

راةبم–دى تَعا–ل جامم–قاةُرم–ل ابقَ

)6(تمرين 

.إعاللكل ما فيه من أصل، وبين ألف، ثم ثالثة وسطها ألفأخرهاأفعالثالثةهات 

)7(تمرين 

:، ونوعه إعاللحصل فيها التي، ثم عين الكلمات يناآلتياشرح البيتين 

مِــوهتَنمهادتَعما يقَدوصه ونُنُظُتْاءسءرمالُْلعء فاَسإذا

ذَاوعى محـْقَيه بِبول عادــتهحوأصبلَيفل من الشَّيلمِظْك م



)

والياء تاءواوالقلب ) 5(
األمثلة

)1(واَلصصَلتَوصَلتَّا

)2(وظَعاتَوظَعتَّاظَع

)3(يسراتَيسرتَّاسر

البحث
منـه علـى صـيغة    بنـي نأنوأردناياء، مثل وصل ويسر، أوواوأولهثالثيلدينا فعل 

هذا لم تقلالعرب ؟ نعم هذا هو القياس، ولكن ايتسرتصل واتقول أنلم يكن القياس أ، ))افتعل((

كما اإلعاللتاء افتعل، وهذا فيهذه التاء وإدغاموالياء تاء واوال، بقلب وأتسراتصل : بل قالت

.ل ومتصل على صيغة افتعل، يحصل مصدره ومشتقاته، كاتصاالذيالفعلفيحصل 

القاعدة
.وما تصرف منه تقلب تاء)) االفتعال((الياء قبل تاء أوواوالوقعت إذا) 13(

)1(تمرين 

:عاللاإل، وبين ما حدث فيها من ))افتعل((على صيغة ةاآلتياألفعالبنا

وفَصوعدوس1(م(شَوموزن

)2(تمرين 

:عاللاإلفيها من ، وما حدثمة مما يأتيكل كلأصلبين 

سع اتّ–تكل م–جاه تّا–شح تّا–ضاعتّا–هامتّا

.جعل له عالمة: وسم الشئ )1(



)

)3(تمرين 

)مجردها وقى(كلمة اتقى فيإعاللبين كل 

)4(تمرين 

مـن كـل فعـل،    الفاعلاسممن نوع المثال على افتعل، ثم هات المصدر وأفعالثالثة بنا

.عاللاإلمات من هذه الكلإحدىفيواشرح ما 

)5(تمرين 

:عاللاإلمن )) متقد((كلمة فيوبين ما اآلتياشرح البيت 

يا ربرٍصدلَعىمتقأطفأتُدهوالكرمماحِبالس



)

اإلبدال
األمثلة

عاداتَدى عادىع

ركَذداجركَتَاذْبرِكَذَأ      

زحمازتحمازدحم

صب حاتَصحباطَصحب

ضربارتَضباربطَض

عطلَاعلَتَطْاعلَطَ

ملَطَظْاملَظتَاملَظَ

ثُالبح
نفسـها بعـد   األفعالترى ) ب(قسم في، ويزاأوذال أو بدال مبدؤهثالثيةأفعال) ا(بقسم

، لم تجد تاء افتعل ورأيت )ج(بقسم األفعالنظرت إليإذا، ولكنك ))افتعل((يغة على صبنائها 

ـ إذا، يزاأوذال أوله دال أوثالثيكل فعل أنتستنبط أن، ومن ذلك تستطيع داالًهاكانم يبن

.، ومثل افتعل مصدره ومشتقاتهداالًافتعالتاء افتعل تبدل فيه على 

األفعـال ترى) ـه(قسم فيظاء وأوطاء أوضاد أوبصاد هثالثية مبدؤأفعال) د(وبقسم 

هـا كانمال تجـد  ) و(بقسم األفعالهذه إلى، ولكنك حينما تنظر ))افتعل((على نفسها بعد بنائها

على افتعل بنيإذاظاء، أوطاء أوضاد أوله صاد أوثالثيكل فعلأنبومن ذلك تحكم طاء،

.ذلك ومصدره ومشتقاتهفيتبدل فيه تاء افتعل طاء، ومثل افتعل 

القواعد
، ومثل ذلك داالًتبدل تاء افتعل على افتعل،وبنيأو زاياًذاالًأوداالًثالثيل الأوكانإذا) 14(

.مشتقاتهمصدر افتعل وفييحصل 

على افتعل، تبدل تـاء افتعـل   بنيوظاءأوطاءأوضاداًأوصاداًثالثيل الأوكاناإذ) 15(

مصدره ومشتقاتهفي، ومثل ذلك يحصل طاء.

هد

ـ

و

ـ



)

)1(تمرين 

؟ةاآلتياألفعالبصيغة افتعل من تأتىكيف 

زادادنزجرصخَلحدنازم

)2(تمرين 
بها ؟التيالزيادة أحرف؟ وما ةاآلتيفعالاألما مجرد 

غَطَاض1(ن(–انَطَصع–اطَصبر–طَّارد–اطَصحب

)3(تمرين 

:األسبابكليهما مع ذكر ، فبين إعاللوإبدالةاآلتيالكلمات في

ازداصطالء –ار ه–ازدفيمصط–ى ر–طافَاص

)4(تمرين 

.جملة مفيدةفي، ثم ضع كل واحد ليس غيرإبدالعلى تشتملذاإكلمات أربعهات 

)5(تمرين 

:إبدالمن )) المضطر((كلمة فيوبين ما اآلتياشرح البيت 

بهاوكُرإالر طَّضمالةُفما حيلبكَرم)2(ةنَساألإاليكن ملَإذَا

الحقد: الضغن )1(
.جمع سنان وهو طرف الرمح: األسنة )2(



)

تسكينلبااإلعالل
األمثلة

)1(يوم الْدوبالْدمجلَامة.

)2(يزيدكَّسانمعامٍر كلَّص.

)3(قطن مر لَصالْهقَمامُلاألو.

)4(اِلعماجِالوغْب رةًبةًافَخَال م.

)5(اجْلعاَملكموالذُبوعرضكموناًص.

)6(تَاجنبما يراهقَالعالءعيباًم.

ثُالبح
فهو مـن  ييائأجوف)) يزيد((الفعلوصر، ، فيكون من باب نيواوأجوف)) يدوم((الفعل

ه أنحصل حصل فيهما؟ الذياذايدوم ويزيد، فم: يكون ضبطهما هكذاأنالبد إذا، وباب ضرب

فنقلـت  منـه،  لى بها أوالحرف الصحيح أن، وحرف العلة ضعيف ال يحتمل الحركةأنفرض 

: هكذا نالفعال، فصار يلزااإلىونقلت حركة الياء الصحيح قبلها وهو الدال،إلىواوالحركة 

.ينالفعلهذين أشباهفي، وكذلك يقال يدوم ويزيد

إذاهما أصـل مقام ومخافة من قام يقوم وخوف يخوف فناالكلمتالمثالين الثالث والرابع فيو

م يقال فصارتا مقوم ومخوفة، ثالساكن الصحيح قبلها إلىفيها واوالمقوم ومخوفة، فنقلت حركة 

.كما علمتاًألفما قبلها فتقلب اآلنفتحناوقد الًأومتحركة فيهما تكانواوالنأ

، نقلت فيهـا  مصونها أصليصون، فناصمفعول من اسمالمثال الخامس كلمة مصون فيو

ـ ساكنة بعد نقل حركتها وىاألولواوالفأصبحت ساكن الصحيحالإلىحركة حرف العلة  واوال

.خشية اجتماع ساكنينةانيالثواوال، فحذفت أيضاًساكنة ةالثاني

ها معيوب، نقلت حركة الياء أصلمفعول من عاب يعيب، فاسمكلمة معيب األخيرالمثال فيو

، فصـارت  الجتماع ساكنينمنعاً،واوالفحذفتواوالالياء وناساكنثم اجتمع الساكن قبلها، إلى

.ون ومعيبمعيب فكسرت العين لمناسبة الياء، ومثل ذلك يقال في كل ما يشبه مص

مما تقدم نرى أن الكلمات السابقة حصل فيها نقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح 

.بالتسكينإعالال، ويسمى هذا ساكناًبعد النقلفأصبح المعتلقبله،



)

القاعدة
قبله حرف صحيح ساكن، سكن المعتـل  كانو، كلمة متحركاًفيالحرف المعتل كانإذا) 16(

.بالتسكينإعالالًالحرف الصحيح، ويسمى هذا ىإلبنقل حركته 

)1(تمرين 

:ةاآلتيالعبارة فيوأسبابهماإعاللوأإبدالحصل فيها التيبين الكلمات 

ـ لـم تُ أنعليه بعـد  ىمقضه أنالرشيد، واعتقد مماأالطوسيميدحوكم مرة حأنفق اتَّ جد

أنوبعد ، راذاالعتأساليبعجإيجادعن زحول دون قتله، فلمـا  حيلة تَأومن الوسائل، وسيلة

اضطرب حميد وبكى، سداألبسيفه كما يصول صائالًالقاسيبالجالد، واقبل ذلك الرشيدأهاب

تأنوا بخائف، ولكنى حزين لموتى أنالمؤمنين، ما أميرواهللا يا : البكاء ؟ فقال مِل: فقال الرشيد

.ساخط على

)2(تمرين 
ها ؟إعالل؟ وما نوع ةاآلتياألفعالأبوابما 

يسير–يصوم–يسود –يعيش –يحوم–يجود–يطير –بيد ي

)3(تمرين 

بها ؟اإلعاللوما نوع يأتية مما كل كلمأصلما 

ارثَم–ازة فَم–منارة –مجال –مرام –مالمة –منام 

)4(تمرين 

:فاشرحه إعاللحدث به نإومن باب فرح فهات مضارعها، ةاآلتياألفعال

خاف       نام          غار          حار          نال           عاف

)5(تمرين 

:إعاللوبين ما فيه من ةاآلتياألفعالالمفعول من اسمهات 

اشباعنكاَلصاد       قاَلرام       قاس



)

)6(تمرين 

فاشرحه إعاللحدث بها نإللمجهول وةاآلتياألفعالبنا:

يعفيد      يجيد       يريد       يسئ       يطيل     يخيفيد     ي

)7(تمرين 
:فاشرحه عاللاإل، وبين ما يحصل من يأتيلكل مما الفاعلاسمهات 

أشارأعانأبانأجابلماأابأنأصاب

)8(تمرين 

:إعالل، واشرح ما به من ةاآلتياألفعالالمفعول لكل فعل من اسمهات 

شاعَأ–جادَأ–امقََأ

أغاث–ضاعَأ–جابَأ

)9(تمرين 

لـيس غيـر ، وثالثـةً   إعاللبها كلمة فيها وأخرى، إبدالواللإعبها كلمة فيها ون جملةًكَّ

.ليس غيرإبدالتشتمل على كلمة بها 

)10(تمرين 

:بالتسكين اإلعاللمن كلماتهبعض في، وبين ما اآلتياشرح البيت 

يهونعَأا نَليتُنصابجسا           وتَنَومم لَسأعرلنَاضولقُا وع



)

فيالصرالميزان
)1(

األمثلة
َلعفَبذَّهَلعفَرِبشَ

َلعفَمهف3ََلعفَمرك1َ

َلعفَمسقَُلعفَرمقَ

            *    *    **     *     *

دحرفَجَللَعالعفَبَلاع

2درهمفنْا4ُللَعصفَنْافَرَلع

فَسرفَُلجُللَّعاخْتَسرِبافْتَسَلع

ثُالبح
أصـول ه وضع لتدريب الطالب بطريقة موجزة علـى معرفـة   أنالباب فيظهر ما يقال أ

جعـل علمـاء   الكلمات ثالثياًأكثركانولما ، إعاللأوحذف أوالكلمات، وما يطرأ من زيادة 

.، والالم للثالثللثانيمن الكلمة، والعين األولاء للحرف ألفهي، أحرفثالثة الصرف لوزنها

والعـين محـل   اء محل الشين من شرب،ألفنا وضعنا أنا أين، راألولالمثال إلىنظرنا إذاف

أحـرف بطت به ضالذيوهو فعل بالشكل ،الميزانأحرفالراء، والالم محل الباء، مع ضبط

.وأشباههماكرم وقمر فيالموزون، وكذلك يقال 

علـى  )) فعل((الميزانكان، ولما ةنرى الكلمات رباعية وخماسية مجردةالثانيالطائفة فيو

فـي ، وزدنا المين )َللَعفَ: (دحرجفي، فقلنا رباعيالفيماًالليه عليس غير، زدنا أحرفثالثة 

.مجردينماسيوخرباعيكل فييفعل وكذلك). للَّفع: (سفرجلفيفقلنا الخماسي

فنا الحرف عمضعف لذلك ضالثانيحرفها ) بهذَّ(ىاألولالكلمة أنالطائفة الثالثة نرى فيو

.وأمثالهماوقسم فهمفيوكذلك يفعل . الميزانفيالمقابل له 

فيها ) العب(ية وزائدة فكلمة أصلأحرفوعند تأمل الطائفة الرابعة نرى كلمات تشتمل على 

اء والعـين  ألفأنهاميزانفيويشاهد ،زائدةهيواأللفية، وفيها أصلهيواء الالم والعين والب

الزائدة، األلفكانمزائدة وضعت اًألفأنو.ية على الترتيباألصلحرفاألكانموالالم وضعت 

.ية وزائدةأصلأحرفكل كلمة تشتمل على فيمن يعمل ومثل ذلك



)

القواعد
، الثانيكانم، والعين األولالحرف كانم)) فعل((ء من األفالمجرد بوضع ثالثييوزن ال) 17(

.الموزون دائماأحرفعلى حسب ضبط الميزانأحرفالثالث، وتضبط كانموالالم 

أحـرف على الثانيفيوالمين األولفيبزيادة الم ناالمجرديوالخماسرباعييوزن ال) 18(

.فعل

.الميزانفيالثانيفيالمقابل الكلمة مزيدة بتضعيف حرف ضعف الحرفتكانإذا) 19(

.الميزانفيه كانم، وضع الزائد أكثرأواشتملت الكلمة على حرف زائد، إذا) 20(



)

فيالصرالميزان
)2(

األمثلة
فَام صقَُلعْلفُم

اطَصبفْتَراَلعاسعاوفْاعاو

1قُيومفُْي2لعيرمونفْيعون

مرامفْمةُعلَهبةُُلع

مهديفْمةُزنَوُلعةُلَع

ثُالبح
فيبالقلب، وإعاللصام في، فإبداالًأوإعالالًبكلماتها أناأينرىاألولالطائفة إلىنظرنا إذا 

فـي بالقلـب، و إعاللبالتسكين، وإعاللمرام فيوبالتسكين إعالليقوم في، وإبدالاصطبر 

نوع بأيثر أاه لم يتأينكل كلمة من هذه الكلمات رنميزاإلىرجعت إذاوبالقلب، إعالليمهد

، ويتجاهـل  اإلبدالأواإلعالله يعطيك وزنها قلب أنالمذكورة، واإلبدالأواإلعاللواعأنمن 

)التسـكين أوبالقلب (إعاللأوإبدالالكلمة  حصل بها أنذلك نستنبط حدوث شئ منها، ومن 

.عاللاإلأواإلبدالها قبل حدوث أصلتوزن على 

إلىرجعنا إذابالحذف، وإعاللجميع الكلمات حصل فيها أنة نرى الثانيوعند تأمل الطائفة 

وهـو  الثانيها، فالحرف ميزانحذف مقابلة من حذف من الكلمة الذيالحرف أنا أينها رميزان

بقيـة  فيالحرف المقابل له وهو العين، ومثل ذلك يقال هميزانقم، فحذف من حذف من واوال

حذف ما يقابل ذلـك  أكثرأوه  حذف من الكلمة حرفأنندرك أنالكلمات، ومن ذلك نستطيع 

.الميزانفي

القواعد
ها أصل، وزنت الكلمة على حسب التسكينأوبالقلب إعاللأوإبدالالكلمة فيحصل إذا) 21(

.ماأليهوال ينظر اإلعاللأواإلبدالقبل 

.الميزانحذف نظير ذلك من هاأحرفمن الكلمة بعض حذف إذا) 22(



)

)1(تمرين

:ةاآلتيالعبارة فياألفعالالمعربة واألسماءزن 

إلـى ذريعـة  المواعيدذَخَتَّتُأنمماألوفراداألرضمن اكبر ما ينإ، فزجِنَأفةًددت ععوإذا 

اطَالمملةوكثيراًوالتسويف ،قَما يوى الميعادحرِبكل ماإلة من جوالقائـلُ نامي ،ـ والم لـه  وُلقُ

إلىحاجة ماسةفيهمانألالشرق، فذلك فيوالصناعةُالتجارةُتقهقرتإذا، فها كاذبةُأننايعتقد

.المالإلىها احتياجِقبَلخالقاأل

)2(تمرين 

:بالشكل الميزانمع ضبط ةاآلتيزن الكلمات 

شمظَـ نَسـ كَرفَتـ علمـ جفَعـ فَررـ بثَعر

)3(تمرين 

:مع الضبط ةاآلتيهات كلمات للموازين 

ففُُلعَلُلعَل     فَعلَلفَعفَع

)4(تمرين 

:زن الكلمات اآلتية مع ضبط الميزان بالشكل 

يسود       ـ       يام        ـ        قَقَسيل        ـ         ماد

از1(فَلَد(ـ       مرـ         قَمىى   ضصلتَّـ       ا

)5(تمرين 

:بالشكل الميزانواضبط ةاآلتيزن الكلمات 

ن ـ داعٍصـ ثق ـ سةُعـ ارقْض ـ يونض

اقترب)1(



)

)6(تمرين 

:مضبوطاًةاآلتيالكلمات ميزانهات 

اتَسجـارـقَلَطَنْاناـ تفعتشارك

متقدـاقشعرـ حماراـ رخبأ

)7(تمرين 

:واضبطها ةاآلتيهات كلمات للموازين 

اعُلفَـَلاعفَتَـ عَلفتَاـ اعلفَ

مفعولـ يُلفعـلفعاِئـَلعفَتَ

عالءفَـهلَاعفُمـ عاُلفْإـول عفَ

)8(تمرين 

: الميزانمع ضبط ةاآلتيزن الكلمات 

اةعد ـ ميثاق ـ نائم ـ سـ جيّداءأعـ اءطبَأ

)9(تمرين 

.فبينهإعاللحدث إذاة ، ولَععلى وزن ف)) غاَل((و)) ماتَ((من صغْ

)10(تمرين 

إعـالل حـدث  إذاال، وعفْعلى وزن م)) ىنَو((على وزن مفعول، ومن )) سىنَ((من صغْ

.فاشرحه

)11(تمرين 

من غْص))الج ((فْعلى وزن مومن . لع))علـى وزن  )) قام((عيل، ومنعلى وزن فَ)) الَع

.فوضحهإعاللحدث إذال، ويعفَ



)

)12(تمرين 

؟إعاللفيها من اها؟ ومميزانى، فما قَو)) ميقاة((، وفعل قتَو)) يقاتم((فعُل

)13(تمرين 

جملـة  فـي الحالين، ثم ضعها فينها مفعول، زِاسمفاعل وتكون اسم)) تادعم((تكون كلمة 

.كل حال منهمافيمفيدة 

)14(تمرين 

:فيها اءاسمثم زن فعلين وثالثة يناآلتياشرح البيتين 

ـبلَالءيسيـعدـَبلهالءـعدغَةُاويريذحبٍسينود

يبيحكنْمهعضاً لَرمينْصهويتَرعنْمفيكعضٍرمونص



)

فعالاألاءاسم
األمثلة

هياألاتَهلَِإذَاُلمميسعدالْهعُلم.

.سَئيينمِلفُّأ1

صم غَتكلَّإذَاهيرك.

*      *       *

لَعيفْنَكسفَكذَّهباه.

2ملَقَك الْونَد.

رويدإذَاكستَر.

*      *      *

.سرالدابِتَكَ

3فاعِدالشَّنِعرف.

النُّاعِسمصح.

ثُالبح
تهـا  ماعرضت عليهـا عال إذاكنك لو،األفعاليناابقة فيها معسالاألمثلةفيىاألولالكلمات 

، األمـر فيالمضارع، وقبول ياء المخاطبة في) لم(، ودخول مثالًيالماضفيالفاعلتاء هيو

ـ ، واألفعال، ولكنها بمعنى الًاأفعليست إذاي، فهالعالماتها ال تقبل هذه أنرأيت  ذلك سـميت  ل

لفعـل  اسممنها ما هو األفعالاءاسمأنالسابقة رأيت األمثلةإلىرجعت إذا، واألفعالاءاسمب

.األمرلفعل اسملفعل مضارع، ومنها ما هو اسمماض ومنها ما هو 

خـر قبـل   آفيها لم توضع لمعنى األفعالاءاسمأن، رأيت ىاألولالطائفة أمثلةتأملت إذاو

ى ، وهذه تسـم الفعللتدليل على معنى األمرل أوفي، بل وضعت األفعالينامعفياستعمالها 

.مرتجلة

أخـرى نامعفيمستعملة تكاناألفعالاءاسمأنة، تجد الثانيالطائفة أمثلةفيوعند النظر 

مصدراً، وهـذه تسـمى   أوظرفا أوجاًرا ومجروراً تكانفقد , الفعلمعنى فيقبل استعمالها

.منقولة



)

هـي ، وعم، وسعفَ، ودبتَفيها مأخوذة من كَاألفعالاءاسمنجد ةاألخيرالطائفة أمثلةوبتأمل 

علـى  األمرفعل اسمتصوغ منه أن، وكل فعل من هذا القبيل يجوز ثالثية متصرفة تامةأفعال

.وزن فعال

القواعد
: أقساموهو من حيث زمنه ثالثة . عالمتهوال تقبل الفعلكلمة تدل على معنى الفعلاسم) 23(

مرتجل، : ناحيث وضعه قسم، ومن األمرفعل اسمفعل مضارع، واسمفعل ماض، واسم

.وينقل عن الجار والمجرور والظرف والمصدر, ومنقول

)24 (متصرف تامثالثيعلى وزن فعال من كل فعل األمرفعل اسمصاغ ي.

)1(تمرين 
:المفردة والمثنى والجمع بنوعيه ةاآلتيخاطب بالعبارة 

حعلى خير العمِلييقفُك القديم، واليك عن كل ماذاكراً مجدبك دساملك الجِماآون.

يهاناومعاألفعالاءاسمطائفة من ) 1(
األمرفعل اءاسم) ج(يالماضالفعلاءاسم)ا(

ناطَب=طُبوءإليك =تباعد

سبلْناعره =دع

ماَأكانشَوكم =تقدم

بجِتَاس= آمين دعب= ناشتَّ

حْلبِقَْأ= ي

ا يهالمضارع                الفعلاءاسم) ب(

تَيهدقَ

تعال= مهلُقط 

َأ= زهتَسحسنعندك

خذ= يكدلَىضرَأ= بخْ

اكهوا 

فْاكفُ= همبتعجأأوتلهف أ= واها 

ثبتاُ= ككانموى

 =سرع

يكفى= 

 =رعأس



)

)2(األعرابفيتمرين 

:نموذج -ا 

)1 (وىلشباب ال يملع!

أفعل مضارع بمعنى اسم-وىاأنتقديره مستتر وجوباالفاعلب، وتعج.

.جار ومجرور متعلق بوى-لشباب  

.نافية-ال       

.فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر والجملة صفة-يعمل    

)2(–دوالكتابنك.

.تأنهتقديرمستتر وجوباًالفاعلفعل بمعنى خذ واسمدون -دونك   

.مفعول به منصوب-الكتاب  

:تين اآلتيالجملتين أعرب–ب 

)1 (صهعمشين                      ا ي)ماأ) 2إفكممالحياة جهادن.

)3(تمرين 

:عرابه أواآلتياشرح البيت 

ك عليك نفسذَّهكَلَبها فمن مةُت        قيادعاشَالنفسالدهرذْمماوم



)

)1(وأحكامهالمعتل الفعل

المثال) 1(

األمثلة
وعديعدعدَلجِويوُلجاْليج

وَلصيُلصوجِل                صع      يوجعايجع

البحث 
:المعتل فنقول الفعلخاصة بأحكامنبين لك أننريد هنا 

المضارع مكسور أن) ا(القسم في، ويشاهد واوفأؤورد السابقة مثال مجاألفعالكل فعل من 

المضارع مفتوح العين، أن) ب(القسم فيه، ويشاهد أمرفاء المثال حذفت منه ومن أنالعين، و

.لسكونها وكسر ما قبلهااألمرفيولكنها قلبت ياء هأمرفاء المثال لم تحذف منه وال من أنو

القاعدة
فـي يـا مكسـور العـين    واوإذا كـان ، األمرالمضارع وفيحذف فاء المثال المجرد تُ) 25(

.المضارع

.االبتدائية استيفاء ألقسام المعتل وأحكامه ، لهذا اقتصرنا هنا على ذكر األحكام التي لم تدرس بالمدارس االبتدائيةفي منهج المدارس )1(

بأ



)

األجوف) 2(

األمثلة
)1 (اَلصيوًلصتُلْص)3 (اَلمميُليتلْم

)2 (راميومررتُم)4 (اشَعييشُعتشْع

*            *            *

تُفْخافُخَيافَخَ)  5(

)6 (حارحاَيرحت ر

ثُالبح
اًئتعـرف شـي  أنأردتإذاسكنت المه حذفت عينه كما تعلم، ولكنك إذاهأناألجوفحكم 

ين مال وعاش مـن بـاب   الفعلين من باب نصر، واألولين الفعلظر تجد أن، فاألجوفجديداً عن 

ضمير الرفع المتحـرك، رأيـت فـاءه    إلىه إسنادبعد األفعالهذه يتأملت ماضإذاضرب، و

حذفت منه اللتقـاء  التيواوالمن باب نصر، وهذه الضمة وجدت لتدل على كانإذامضمومة 

مـن  الفعلكانإذااء مكسورة ألفترى كنإضمير الرفع المتحرك، ثم إلىه إسنادالساكنين بعد 

فهمـا مـن   يناألخيرنالفعالماأحذوفة، داللة على الياء المباب ضرب، نحو ملت وعشت، ولل

حار تحرك بالكسر، وهذه الحركة لـم توضـع   أصل، وحار يحار حير يحيرأصلباب فرح، ف

ه محـرك  نألما وضعت لتدل على حركة الحرف المحذوف، نإعلى الحرف المحذوف، وللداللة

.بالكسر

القاعدة
من بـاب  كاننإت فاؤه بالضم ضمير رفع متحرك، حركإلىاألجوفيسند الماضُأإذا) 26(

.فرحأومن باب ضرب، كاننإنصر، وبالكسر 



)

الناقص) 3(

األمثلة
نِايعستَامتُنَْأ) 13(نيعستَتنَْأ) 7(واشُخَيتُشخَ)1(

نِايمشتَامتُنَْأ) 14(ينشمتَتنَْأ)8(وا هنَوتُهنَ)2(

)3 (لَعتُولَعاو)9 (نَْأتَتدعين)تُنَْأ) 15تَامدعنِاو

نيعسياتُيتَفَلْا) 16(نوعسياُلجالرّ)10(اوضقَتَيضقَ) 4(

)5 (تَاسدعتُيتَاسدعاو)11 (ّيمشُجاُلالرون)تَلفَا) 17اتُييمشين

)6 (ستُنْبِالْمتسما و)12 (ّجاُلالريدعون)تَفَلْا) 18اتُييدعون

ثُالبح
نـد  عيضاح وتفصيل حكم النـاقص إعلمت بعد أنأالبتدائيةدروس المدارس فيسبق لك 

بين لـك  ذاكرتك ما يإلىعام عاد نإالسابقة باألمثلةدرست إذاه لضمائر الرفع البارزة ، وإسناد

:ما يلي يف

القواعد
و ياء أواوالغير إلىسند ُأمضارعاً، وامماضياًكانأيا سواء واوأوالناقص يائيا كانإذا) 27(

.المخاطبة ال يحدث فيه تغيير

إلـى األلفثالثيا ردت كاننإ، فواوالغير إلىا واسند ألفالناقصيخر الماضأكانإذا) 28(

.ياءاأللفزاد عن ثالثة قلبت أنو. هاأصل

.األلفحذفت ألفه خرأالذيالناقص يبالماضيثأنألتتاء اتصلتإذا) 29(

يـاء المخاطبـة   إلىمضارعاًأوالجماعة، واوإلىمضارعاً أوسند الناقص ماضيا ُأإذا) 30(

، وضم ما قبـل  اًألفالمحذوف كانإذاووالياء، واوالتحة قبل لفاالعلة وبقيت ف حرف حذ

.اًألفلم يكن إذار ما قبل ياء المخاطبة الجماعة، وكسواو

.ه ياءألفنون النسوة قلبت أواالثنينألفإلىسند إذا ُأألفآخره الذيالمضارع الناقص ) 31(

.حكامهأع جميفيالناقص كالمضارع األمر) 32(



)

)1(تمرين 

ضـمير  إلىالمسند األجوففاء كل مضارع حذفت فاؤه، وعين حركة ةاآلتيالعبارةفيين ب

:السبب نارفع متحرك، مع بي

السـكينة الصـامتة،   يراحتها بين ذراععلى شاطئ النيل، لتجد النفساءرمليلة قَفيسرتُ

دة بين األرض وكدت أظن أشعة القمر فوقَها حباَل المولتتعلق بأذيال النسيم،تبثُمواجاألفخلتُ

، بعـد  يرتقَّسمإلىثم عدتُ. القهارالواحدعنْصعبدأما . عبورخشيةفيفصحتُوالسماء،

.هذا الجمال وذاك الجاللإدراكفون عن قالذين يتُملُأن

)2(تمرين 
:مفيدةجملفي، وضع ثالثة ةاآلتياألفعالهات مضارع 

ورد ـ وضحـ وزن ـ وفَصـ وجب

)3(تمرين 

شكل فاء كل فعل أاحد ضمائر الرفع المتحركة، وإلىعبارات موجزة فيةاآلتياألفعالسند أ

:السبب نا، مع بي

رامافَـ قام ـ عـ بـ نَاعامـ سار

)4(تمرين 

اء من باب ضرب، وثالثة ألفجوف مكسور أبخرىأاء وألفمضمون أحرفكون جملة تبتدئ ب

.جوف مكسور من باب فرحأب

)5(تمرين 

وما سبب : ةاآلتيالجمل فياألفعالكل فعل من فيالجماعة واوقبل الذيما شكل الحرف 

الشكل ؟

.واالختراعون سموا بالعلم بيرالغَ)1(

)2 (اضل وعموا عن الصوابألفمن عروا عن جتنب.

.ا الحق فاتبعوه، وتجافوا عن الباطل واجتنبوهأولناس من رخير ا)3(



)

)6(تمرين 

:رزة ضمائر الرفع الباإلىةاآلتياألفعالسند كل فعل من أ

الَـ خَقيلَى ـ جرو ـ رى ـ ذكَتَشْـ اهينتا

)7(تمرين 
ّخطاب المفردة والمثنى والجمع بنوعيه إلىةاآلتيل العبارة حو:

هفاإذاأى ، وسامحه نإذاأخاكل ص

)8(تمرين 

ضمير رفع، مـع  إلىاقص مسند نكون خمس جمل تشتمل كل واحدة منها على فعل ماض 

.ضمائر الرفع البارزةاستيفاء

)9(تمرين 

؟ ومـا  ةاآلتياألفعالكل فعل من فيالجماعة وياء المخاطبة واوقبل الذيما شكل الحرف 

؟الشكلسبب 

.من الخيبةالغاية تنجو إلىامضوا )1(

.زعلفادون عند بفون عند الطمع ويخْيبطالاأل)2(

)3(العالءإلىرمياوبالقناعة، واغني، تاةُلفاأيتهاثمرات العلم جنيا.

)10(تمرين 

:تتصل بهالتيضمائر الرفع البارزة إلىةاآلتياألفعالعبارات موجزة كل فعل من فيسند أ

فُعـ اُغَصاى ـ ضقْـ يمِرى ـ يعلو ـ اقَيشْ

) 11(تمرين 

:المفردة المؤنثة والمثنى والجمع بنوعية ةاآلتيخاطب بالعبارة 

.دباألوى وتسمو وتنال ما تبتغى بالجد ترقَتَأن



)

)12(تمرين 

)1 (ّبماض ناقصهن جملة المبتدأ فيها مثنى مؤنث، والخبر جملة مبدؤكو.

.ناقصبماض ه، والخبر جملة مبدؤكون جملة المبتدأ فيها ضمير المتكلمين) 2(

بماض ناقص متصـل بضـمير   هوصلته مبدؤ،اإلناثموصول لجمع اسمكون جملة بها ) 3(

.رفع

)13(تمرين 

حد ضمائر الرفع البارزة، ثـم  أإلىسند ماض كل فعل فيهما أ، ويناآلتياشرح معنى البيتين 

:منهما الثانيأعرب

الحصمنهم مله ما عاشَفليسهن الناس شرعفْكفُلم يءمرالْإذا

المسامحإالالعيشَيبطتَوال يسشه يعفُصالمرء لم يردصضاقَإذا 



)

الفعلتوكيد 
الفعلحكام توكيد أ) 1(

األمثلة
قَّوحخَْألكدمالْنطَون   .ك لَقَّوحساخْفَووطَالْدمن.

.نآلاياجببوومقُواهللا أل.  ياجبِوبِنومقَُألاِهللاوأ

.دكساعُأال تاِهللا.    كدنَّاعسُألتاِهللا

*  *  *

تُاإمسافرتَتَنملْع   .تُاإمسافتَتَرلَّعم.

.ينكسالممِحرتَِل.ينكسمالْنمحرتَِل

تُْلهسافرنيفيف؟ الصتُْلهساففيرالصف؟ي

.ِلداالجِمنرثكْتُالَ.  دالالجِنمنرثكْتُالَ

 ***

ساعدقَفألْنراء.ساعقُفُلْادراء.

تَقْاصدنفقَالنَّيفات .اقتصقَفَالنَّفيدات   .

ثُالبح
منها ما لم يؤكد، وبنون التوكيد،أكد، ومنها ما أمريةومضارعيهالسابقة األمثلةفياألفعال

كل مثال فيها مسـبوق  أنتر ) ا(الطائفة إلىفأنظر، األفعالتوكيدأحوالنتعرف أنونريد هنا 

إذا، والفعـل بهذه الالم متصلة أنتسمى الم القسم داخلة على كل مضارع وماًبقسم، ثم تجد ال

ثبتة غير منفيـة، هـذه   ها مأن، ورأيت باالستقبالالثالثة رأيت زمنها خاصاً األفعالإلىرجعت 

.مما اجتمعت فيه هذه الشروط تؤكد بالنون وجوباًوأمثالهااألفعال

ولكنك ال تجد الشروط الثالثة ل مثال، أوفية لها رأيت القسم لالمقاباألمثلةإلىنظرت وإذا 

، وزمن المضارع للحـال  األولالمثال فيالفعلالالم فصلت من نإ، فكل مثالفيالباقية تامة 

األمثلـة الثالث، وكل مضارع جاء على صورة من صور هذه فيفي، والمضارع منالثانييف

.ه لم يستوف شروط الوجوبنأليمتنع توكيده، 

فية غمالشرطية المدأنوقا ببمساألولالمثال في، رأيت المضارع )ب(تأملت الطائفة إذاو

الرابع فيالثالث مسبوقا باستفهام، وفي، واألمرمسبوقا بالم الثانيالمثال فيوالزائدة ، )) ما((

ب

ج



)

المقابلة لها، األمثلةفيهذه الطائفة، غير مؤكد أمثلةفي، ورأيت المضارع مؤكداً هيمسبوقا بن

.حوالاألهذه فيتوكيده كل شئ، ومن ذلك يستنبط جوازفيهما سواء أنمع 

الطائفة المقابلة لهـا،  فيمؤكدة فيها، وغير مؤكدةيةأمرفعالً أترى ) ج(وعند تأمل الطائفة 

.يجوز توكيده وعدم توكيدهاألمرفعل أنومن ذلك تدرك 

القواعد
.ال يؤكد بنون التوكيديالماض) 33(

.جوابا لقسم غير مفصول من الالم مستقبال مثبتاًكانإذاالمضارع يجب توكيده ) 34(

.بأداة طلبأوما،فية غمالمدأنمسبوقاً بكانإذاالمضارع يجوز توكيده )35(

وابا لقسم ولم يستوف شروط وجوب جكانإذاىاألول: حالتينفيالمضارع يمتنع توكيده ) 36(

.لم يسبق بما يجعل توكيده جائزاًإذاة الثانيالتوكيد، و

.يجوز توكيدهاألمرفعل ) 37(

)1(تمرين 

مع ذكر السبب ةاآلتياألفعالن حكم توكيد بي :

نرمكْ، وُألالشدةُإالنفعتَحتى ال يناللَّنألعملَواهللا : هبِطَخُإحدىفيفاح بو العباس السأقال 

ى للعطية رحتى ال أنيطع، وُألالحقُّهلَّسحتى يفيسيندغموُأل، على العامةهمتُمنَْأالخاصة ما 

عاًموض.

)2(تمرين 

:يدها جمل مفيدة بحيث يجب توكفيةاآلتياألفعالضع 

سامحُألص ـ يتاجر ـ خْحسن ـ يلم ـ تسافر ـ تُعيتَ

)3(تمرين

:المتناعاسباب ء ألقسم بحيث يمتنع توكيدها، مع استيفاجواباًةاآلتياألفعالاجعل 

ح ـ استفيد ـ نسمعنكرم ـ يرب



)

)4(تمرين 

:حكم توكيدها ، ثم اذكر هيالنأوت لالستفهام جمل مسبوقة بأدوافيةاآلتياألفعالضع 

فسرِر ـ تُخَّأتَذل ـ تَبق ـ نَفُرشكر ـ أتَ

)5(تمرين 
:ةاآلتيمن التراكيب خاٍلكانمكل فيضع مضارعاً 

.قراءلفا.……بيك وأ)5(.على اليتيم......تاهللا ) 1(

.الوعد..…يمين اهللا ) 6.                (رباأوإلى..…وحقك ) 2(

.قدرك……دّبما بيننا من و) 7.                 (المظلوم.…يفروشَ) 3(

.طلب العلمفي…العلم وشرف) 8.       (الوطنأنش..…الوطن وحقَّ) 4(

)6(تمرين 

:جمل تامة فيمؤكده وغير مؤكده ةاآلتياألفعالضع 

اعدل ـ سامـ اُحصدْلق ـ صـ صنـ جد

)7(تمرين 

:ةاآلتيالجمل فيالتياألفعالز توكيد لم ال يجو

يشرب الجمل ـ ينام الطفل ـ يقرأ التلميذ ـ يخرج الخادمكتب محمد ـ ي

)8(تمرين 

ّبكل منها مضارع جائز التوكيد، ثم ن ثالث جمل بكل منها مضارع واجب التوكيد، وثالثاًكو

.ثالثاً بكل منها مضارع ممتنع التوكيد

)9(تمرين 
:ين المؤكدين به الفعل، واذكر حكم توكيد هأعربواآلتيبيت اشرح ال

يبرِغير تجنه منَّبه          وال تذمرّجحتى تًُأمرانحدمال تَ



)

األفعالطريقة توكيد ) 2(

األمثلة
وننُدتَلَونُدتَرنبِصتَلَربِتصتَنَْأ

نّاونُدتَلَناونُدتَنّاربِصتَلَناربِتصتما نَْأ

نّونانُدتَلَوننُدتَجنّاربِصتَلَنربِصتَتننَْأأ    

نندتَلَينندتَنرِبِصتلَينرِبِصتَتنَْأ

ننُدتَلَوننُدتَنربِصتَلَونربِصتَمتُنَْأ

*     *     *                                   *      *     *

نيضرتَلَى ضرتَنيضقْتَلَىضتقْتَنَْأ

نّايضرتَلَنِايضرتَيانّضقْتَلَنّاضيقْتَامتُنَْأ

نّانَيضرتَلَنيضرتَد     نّانَيضقْلتَينضتقْنتُنَْأب

ينضلترنيضترنضتقْلَينضتقْتنَْأ

نوضرتَلَنوضرتَنضقْلتَونضتقْمتُنَْأ

ثُالبح
ضمير مستتر، إلىسند أ، خرآلابها مضارع صحيح ىاألول: األمثلةطوائف من أربعك مماأ

المضارع أن، يشاهد أخرىتتصل به، مؤكد مره وغير مؤكد التيضمائر الرفع البارزة إلىو

ـ يو، ويؤكد بنون الظاهراسمإلىالضمير المستتر، ومثله المسند إلىالمسند  علـى  أخـره ىبن

تحذف منه نون الرفع عند توكيده ويحـل محلهـا   االثنينألفإلىالمسند المضارعأنتح، ولفا

من نون ةكد نون ثقيلة مكسورة مفصولأنون النسوة إلىالمسندالفعلأننون ثقيلة مكسورة، و

مثـال،  األلىامؤكد ما اسند لياء المخاطبة فقد حذفت منه نون الرفع لتوماأة، أصلفألفالنسوة ب

ساكنة مع نون التوكيد الساكنة، فحذفت ياء المخاطبة للتخلص من هيطبة وفاجتمعت ياء المخا

.الجماعةواوإلىمؤكد ما اسند فياجتماع الساكنين، ومثل ذلك يقال 

حالة كل فعل عند أنناقصة، وترى األفعالخرى، ترى األالطوائف الثالثة إلىوعند النظر 

الضـمير  إلـى ه إسنادعند األلفالمعتل بفيإالالصحيح، الفعلفيالتوكيد تشبه حالة نظيره 

ـ الحالـة  فيتقلب ياء األلفأنالجماعة، فواوالمستتر وياء المخاطبة و ، وتبقـى يـاء   ىاألول

األمـر واآلخـرين الحـالين  فـي الجماعة محركة بالضـم،  واوالمخاطبة محركة بالكسر، و

.جميع ما ذكرنافيكالمضارع 



)

القواعد
: ةاآلتيحكام األالنون جرت عليه كد المضارع بأإذا) 38(

.نونهأوحذف ضمة الرفع تُ–ا 

.الناقص فيه ياءألفوتقلب أخرهفتح الظاهر يسماالأوللضمير المستتر سندالم-ب

.تكسر فيه النون ثقيلةثنينأاللفالمسند أل–ج 

.ثقيلة مكسورةإالال تكون نونه بين النونين وألفالمسند لنون النسوة تفصل فيه –د 

األلفبالمعتل فيإال، وواوالالجماعة تحذف فيه الياء وواوأوالمسند لياء المخاطبة -هـ

.الجماعة مضمومةواوتبقى ياء المخاطبة مكسورة و، ف

.كالمضارع عند التوكيداألمر) 39(

)1(تمرين 

:مع الضبط يوجبه،أوتوكيدها ما يجيز جمل تامة، والحق بها فيةاآلتياألفعالضع 

يهنْو ـ تَسمى ـ تَضمى ـ تَشَخَْأو ـ جردى ـ نَسم ـ يظَّعتُ

)2(تمرين 

واوإلـى ثـم  ، نـون النسـوة  إلىثنين، ثم االألفإلىةاآلتيالجمل فياألفعالإسنادلَّحو

:ياء المخاطبة، مع الضبط بالشكل إلىثم الجماعة،

.على الضعيفوننَحتَلَ) 3(.بيكأف شرنظَفَحلتَ) 1(

.اإلساءةنينستَلَ) 4(.                قداماإلبالمجدنريشْتَلَ) 2(

)3(تمرين 

:اإلناثثم المفردة المؤنثة، ثم جمع الذكور، ثم جمع المثنى، ةاآلتيخاطب بالعبارة 

مشـاهدتها  إلـى ونبَصعجباً، ولتَنيبدتْاء ولُجماًل ورونريضلتاإلسكندريةإلىلئن ذهبت 

.كثيراً



)

)4(تمرين 

.الظاهرسماالإلىكون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح مؤكد مسند )1(

.ياء المخاطبةإلىكون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح مؤكد مسند ) 2(

.الجماعةواوإلىمؤكد مسند األلفمضارع ناقص بكون ثالث جمل بكل منها) 3(

.نون النسوةإلىمسندمؤكدكون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح بالياء) 4(

.الثنيناألفإلىمسندمؤكد واوالكون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح ب) 5(

)5(تمرين 

:ده تين، ثم زنهما قبل التوكيد وبعاآلتيالجملتين فيين الفعلكد أ

.ائهنأبنون على قسمهات ال ياأل) 2(.ائهمأبنون على قسال ياآلباء) 1(

)6(تمرين 

:هأعربثم يتاآلاشرح البيت 

ابرثَمليف كلَّاح حالنجنإةًرتم موكبإذانيئستَالَ



)

بئسنعم و
األمثلة

)1(نعاِئقَالْماِلخَددبالْنوليد.)ْئبِ) 1الكَقُلُالخُسذب.

)2(نعممصدرالخيُلالنّبِص.)ْئبِ) 2سجليسالسالنَّوءمام.

)3(نعموطناً جمهورير العربيةة مص.)ْئبِ) 3سشَوِالحاً الْسةُاي.

)4 (نعما تَمسلَإى عكَالْهيسالْبالُلح.)ْئبِ) 4سا تتَّمبِفُصالكَهُلس.

*       *      *

)1 (حذَبا جومصر.

)2 (ال حبذا السشةاِئالطّعةُر.

البحث
منـه المضـارع   يأتيال وهو فعل ماض جامد)) نعم((الفعلبمبدوءة ىاألولة عرباألاألمثلة

وهـو فعـل   )) بئس((الفعلوءة بة مبدالثانية ربعاألاألمثلةو. ، وهو يدل على المدحاألمروال 

مضـافا  أول، أبىية رأيته محلّناالثماألمثلةفيالفاعلتأملت إذاو. ماض جامد يدل على الذم

كل فيالفاعلزت واجإذاو)). ما((كلمة أواً مستتراً مفسراً بتمييز، ضميرأو، ى بهاالمحلّإلى

محـذوف ، وهو يعرب خبراً لمبتـدأ  الذمأواً مرفوعاً هو المخصوص بالمدح اسمجملة رأيت 

خالد بن الوليـد  ((هكذا الفعليتقدم المخصوص أنالمذموم، ويجوز أووجوباً تقديره الممدوح 

.نئذ يعرب مبتدأ والجملة التالية خبراً له، وحي))نعم القائد

كـنعم و ناليسـتعم )) الحبذاحبذا و((ين الفعلأنين رأيت األخيرالمثالين إلىنظرت إذاو

.والذمأفاعل، وما بعدهما هو المخصوص بالمدح إشارةاسمبئس، وذا فيهما 

القواعد
أول، أيكـون مقترنـا بـ   أنفاعل كل منهما فينعم فعل للمدح، وبئس فعل للذم، ويجب ) 40(

.))ما((كلمة أوزاً بنكرة، ضميراً مستتراً وجوباً مميأومضافا للمقترن بها، 

ه الجملة مبتدأ خبرأووف وجوباً، ذمحأخبراً لمبتدأعربالفعلتأخر المخصوص عن إذا) 41(

.مبتدأ ليس غيرأعربالفعلتقدم إذاقبله، و



)

)1(تمرين 

:س والمخصوص فيما يلي بئبين نوع فاعل نعم و

)1 (لفاعم ناتح عمور.)7 (نعم صديقاً للكتاب.

)2 (نأمت عالمؤمنين عائشةُم.)بئس رجالً من يعتمد على سواه) 8.

.ورث الندم فبئس العادةيمزاحالُ) 9(.السجوناألشراريرصئس مبِ) 3(

)4 (نعم مكُالةًسدباألتب.)كان) 10عمعادالً فنعم الخليفةُر.

.يفنعم المصاإلسكندرية) 11(.ئس ما يتصف به المرءبِاإلسراف) 5(

زهالجزيرة فنعم المنتَّفيتنزهت )12(.ماهراألمصر دجعلى مةًنعم شاهد) 6(

)2(تمرين 

:ةاآلتيالجمل فيوالمخصوص الفاعلبين 

)1 (حجدذا القناعة مع المب)                   .حبذا المخترعون) 3.

)2 (ال حبال تعمل فيه خيراًذا يوم)           .ال حبذا جلساء السوء) 4.

)3(تمرين 

:ةاآلتيالجمل فيضع لمخصوص 

………األولنعم الخليفة) 4(..……نعم رئيس الجمهورية) 1(

..…….......اًابربئس شَ) 5(.        ……به والديكتعامل بئس) 2(

)3 (نعم ما يمل الطبيبع……             ..)قلُبئس الخُ) 6…......……

)4(تمرين 

:بئس على التعاقب واع فاعل نعم وأنخال كل كانمكل فيضع 

.الوعدلفُخُ.……ئسب)5(.جيدع المناالص……نعم) 1(

.خاءرديق الص.……بئس) 6(.لأبو الهو……نعم) 2(

.رةثَاأل.……بئس) 7(.المدرسة……نعم) 3(

.خالقاألالكتب المفسدة ……بئس) 8(.مة الوطندخ……نعم) 4(



)

) 5(تمرين

:بئس أوفاعالً لنعم يأتياجعل كل كلمة مما 

أم الكبائرالشر                  المطيع إلىدى َؤما ي.

مأما تنتج العارذو المرضى          نقمصررض.

)6(تمرين 

.الفاعلأحوالمع استيفاء )) نعم((جمل تشتمل على أربعكون ) 1(

.الفاعلأحوالمع استيفاء )) بئس((جمل تشتمل على أربعكون ) 2(

)7(تمرين 

:ه أعربشرحاً موجزاً ثم اآلتياشرح البيت 

رهى الدلَععينأ من ال يامروبئس هونَعكاننيق المرء مدصمنعفَ



)

فعال التعجب
األمثلة

أا معَلدقَلْااضأ!يعبِْلده!

ى الْقأنْا ممأنْ!اءبِقه!

*        *       *

شَأا مدازدحاملْالمشْأ! ىهدبِدازدحامه!

2أا مصعبكونالدواءمأ!ا رصعكَبِبونه ما ر!

شَأا مخُدضةَرالزشْأ!عِردخُبِدضره ت!

*         *        *

قْأا مبحأنياقَعبِقْأ! برُئالْبنَأبحياقَعب!

أا مضالأريصقَداالصنأ!عرِضالاَبِريصقَد!

البحث 
تريد التعجب منـه  الذيالفعلتيت من أنقاء الماء، أويتتعجب من عدل القاضأنردت أإذا 

.))بهْلعفَْأأوَلعفَْأما ((بوزن 

نال، رأيتها من عدل ونقـى، وهمـا فعـ   ىاألولالطائفة يلامثفيتأملت فعلى التعجب إذاو

نال، قـاب )2(فعلأ، ليس الوصف منهما على )1(ناللعلوم، متصرفنابني، منا، مثبتنماا، تناثالثي

ة واحدة، شخاص بدرجاألفيل ليس يتصل بهما، فالعدبحسب ماناهما يختلفأنت، بمعنى اوللتف

.تواهما غير قابلين للتفأنومات، فيبخالف نحو فنة، مواه بحال واحداألفيالنقاء ليس و

))فعل بهأفعل وأما ((تصوغ منه مباشرة أناغ لك فعل صفيوجدت إذاةيناوهذه شروط ثم

ازدحـام وكـون   : يهمصادرإلىها تشتمل أنة، رأيت الثانيالطائفة فياألمثلةتأملت إذاو

كل فعل مـن هـذه لـيس    كانلما وخضر، وكانازدحم ويهذه المصادر هأفعالوخضرة، و

إلـى ولهذا توصلنا . األمثلةفيية، لم يمكن التعجب منها مباشرة كما ترى ناجامعاً الشروط الثم

ـ أنولنا . صريحاًالفعلبعد ذلك بمصدر أتيناشدد ونحوهما، ثم أأوشد أالتعجب بما  بـه  يأتن

.مؤوال

.المتصرف ما جاء منه الماضي والمضارع واألمر، وغيره الجامد ، كعسى وليس وهب وتعلم)1(
.نحو خضر وعرج وحور ، فإن الوصف منها أخضر وأعرج وأحور)2(

1

3



)

للمجهـول  بنـي المالفعلنا لم نستطع التعجب من أنة نرى األخيرالطائفة أمثلةإلىوبالنظر 

فعـل تعجـب   إلىا أن، لذلك لج))يصدقال((وهو فيالمنالفعل، وال من ))يعاقب((مباشرة وهو

ظهر للسامع تينا بمصدر صريح لم يأنا لو نألمؤوالًَ ليس غير، الفعلتينا بعده بمصدرأمساعد و

.فيالمنأوللمجهول بنيالمالفعلصفات إحدىنا نتعجب من أن

القواعد
.فعل بهأفعله وأما : هما ناللتعجب صيغت) 42(

، مثبتاً، مبنيـاً للمعلـوم،   ماًايكون ثالثياً، تأنيتعجب منه مباشرة الذيالفعلفييشترط ) 43(

.توافعل، قابالً للتفأ، ليس الوصف منه على متصرفاً

التعجب إلىفعل، توصلنا أالوصف منه على كانأوناقصاً، أو، ثالثيغيرالفعلكانإذا) 44(

.و مؤوالًأتينا بعد ذلك بمصدره صريحاً أشدد ونحوهما، وأأوشد أمنه بما 

شـدد  أأوشـد  أالتعجب منـه بمـا   إلىمنفياً، توصل أومبنيا للمجهول، الفعلكانإذا) 45(

.صدرة مؤوالًبمونحوهما، متلواً

.)1(ت معناهواال يتفالذيالفعلوال من ،الجامد مطلقاًالفعلال يتعجب من ) 46(

)1(تمرين 

، وبين السبب فيما يجوز التعجب منه مباشرة، وما ال يجـوز، ومـا   ةاآلتياألفعالتعجب من 

:يه المصدر مؤوالً فيكون أنيجب 

)1 (احمت الوردةر.)7 (ال يرائتَفلادالحزن.

)2 (اصام رمضين.)بات الخفير ساهراً) 8.

)3 (ت الريحهب.)9 (الحةتكفيه المقالر.

.اًصار الماء جليد) 10(.حديد باردفيال ينفع الضرب ) 4(

)5 (عا المهرد.)11 (قرع بالعصاالعبد ي.

.ع الرأسلص) 12(.القطارسرعأ) 6(

.الذي ال يتفاوت معناه ال يتعجب منه إال إن أريد وصف زائد عليه، نحو ما افجع موته وأفجع بموته: ء في التصريح جا)1(



)

)2(تمرين 

:جمل مشابهة لهذه فيطة، مع وضعها ابغير وسأوطة اتعجب منها بوسالتياألفعالهات 

!باه أالولد لفايخأنقبح أما ) 5(!جمل السماء أما ) 1(

!قير جائعاً ألفيصبح أنما اشد ) 6(! كرم بالعرب أ) 2(

!ل اضلفايعرف فضل الأأقبح ب) 7(!مصرفيأعظم بتقدم الصناعة ) 3(

!حسن فصل الربيع أما ) 8(!الخير فيل المال ذيبأنفع أنما ) 4(

)3(تمرين 

:يأتيتعجب من بعض صفات ما 

سد ـ القاهرةاألالبحر ـ الحديقة ـ النملة ـ 

)4(األعرابفيتمرين 

نموذجـ 1

!ل ماألعسوَأما ) 1(

.محل رفعفيالسكون ـ نكرة تامة بمعنى شئ مبتدأ مبنية على ما  

.وباً تقديره هو يعود على ماجمستتر والفاعلـ فعل ماض وسعأو

.   خبر ماالفاعلوالفعل، والجملة من بالفتحةـ مفعول به منصوب ملاأل

!بالبخل بحقْأ) 2(

.ورة الصعلى فتح مقدر لمجيئه على هذهبنيماألمرـ فعل ماض على صورة قبحأ

فاعل مرفوع بضمة مقدرة منعت ظهورها كسـرة  ـ الباء حرف جر زائد والبخلبالبخل 

.حرف الجر الزائد

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

!بماء النيل ذبعأ)3(!هار زاألهيزأما ) 1(

!الجمل ربِصيأنما اشد) 4(!به تَنْاستفادة المأكثرما ) 2(

)5(تمرين 

:لهما أوأعربويناآلتيشرح البيتين ا

اعربتَوالمافَطَصن المسحأا      وما بالرطيبأا مضراألى ذهيسفْنَبِ

لَويتْسشعالْاتُيحمى باجعٍرولَعيكّلخولكنعنَييتَكدما ــع



)

للفاعلالفعليث أنت
األمثلة

.علُطْتَسملشَّاَ.اطمةُفَتْرسافَ

.هتْتَانْبرحلْاَ.بنًيزودعتَ

       *       **

افَسرالْتيم فَواطةُمأوافَسالْريوفَماطةُم.

.بنَيزداًغَودعيأوبنَيداً زغَودعتَ

.سمالشَّعلُطْيأوسمالشعلُطْتَ

تَنْاهالْتحربأوتَنْايهالحرب.

جالْاءتاملْغنأوالْجاءناملْغ.

كَبالثَّتوُلاكأوى الثَّكَبوُلاك.

البحث
، صلاال يفصله عنه فالفعل، وهو متصل بييدل على مؤنث حقيقىاألولالطائفة فيالفاعل

.هذه الحال واجبفييثه أنوتله هنا،الفعلث أنوقد 

ـ الً على الشمس، وأوضميراً يعود الفاعلمؤنثا والفعلة ترى الثانيالطائفة أمثلةوبتأمل  اًثاني

ين، ويسمى هـذا النـوع   مؤنثين حقيقيين، ولكن العرب اعتبرتهما مؤنثعلى الحرب وهما غير

يث أنعلى مؤنث مجازى يجب تضمير يعودالفاعللة حيث مثاألمثل هذه في، و)1(مؤنثا مجازياً

.أيضاالفعل

يث فعله أنصل عن فعله، ولذا جاز تيث ولكنه فُأنالتيحقيقالفاعلأننجد الطائفة الثالثة فيو

.وتركه

غير وأخرى،يث، ونرى فعله مرة مؤنثاًأنمجازى التظاهراًالفاعلالطائفة الرابعة نرى فيو

.مؤنث، مما يدل على الجواز

.معهالفعليث أناز توجمع تكسير، ونشاهد جالفاعلالخامسة نرى الطائفةفيو

.من المؤنث المجازي ألفاظ سمعت عن العرب ، كدار ونار وذراع وأصبع وسوق ويمين وارض وأذن وعين وسن)1(
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4

3



)

القواعد
:الفعليث أنيجب ت) 47

.الفعليث غير منفصل عن أنالتيحقيقالفاعلكانإذاا ـ 

.يثأنضميراً يعود على مؤنث مجازى التالفاعلكانإذاب ـ 

:الفعليث أنيجوز ت) 48(

.لهيث مفصوال عن فعأنالتيقحقيالفاعلكانإذاا ـ 

.يثأناً ظاهراً مجازى التاسمل اعلفاكانإذاب ـ

.المؤنثأوجمع تكسير للمذكر الفاعلكانإذاج ـ 

)1(تمرين 

األسبابمع ذكر ةاآلتيالعبارة فييث كل فعل أنن حكم تبي:

ـ البصيرة بصناعة الكالم، ودقْنَأشعارهمقدتْالحسين، ونَبنتُةُنَيكَللشعراء ستْسجلَ تكان

ذلـك العصـر   فيدب األعر لما ترى، وقد راجت سوق ع رجال الشَّضخَرأت رأياًإذاسكينة 

مـن  كانجيدون، وضة على الشعراء فتسابق الملفاون الذهب ورثُنْاء ياألمروجعل وازدهرت،

فع اللغة واثر ذلك رهاأنشإعالء.

)2(تمرين 

:، ومرة مع جوازه الفعليث أنفاعالً مرة مع وجوب تةاآلتياألسماءمن اسماجعل كل 

سعمى ـ التلميذة ـ البنت ـ المعلمة ـ عائشةلْاد ـ س

)3(تمرين 

:مبتدأ واخبر عنه بجملة فعلية يأتياجعل كل مؤنث مجازى مما 

اليدّـ السذن ـ العيناألرض ـ األصبع ـ اإلـ ن

)4(تمرين 

:الفعليث أنفاعالً، وبين حكم تيأتيؤنث مجازى مما اجعل كل م

الراق ـ النار ـ القََجل ـ الكأس ـ السدمّـ الضلع



)

)5(تمرين 

:الفعليث أنفاعالً، واذكر حكم تةاآلتياجعل كل كلمة من الكلمات 

ـ المعلماتسناواألالجنود ـ العلماء ـ المهندسون ـ 

)6(تمرين 

فاعالً بحيث يكون مرة مفرداً، ومرة مثنى، ومرة جمعاً مذكراً ةاآلتياألفعالمنفعلهات لكل 

:سالماً 

قامـ نهض ـ ينجح ـ سد ـ يهذباع

)7(تمرين 

:ه أعربواآلتياشرح البيت 

مقَسنالماء ممعطَملفَاركنْيد       ومرنمسِمء الشَّوضنعيالْركنْتُدقَ



)

الفاعلبنائ
مصدراًأوجاراً ومجروراً أوظرفاً كانإذا 

األمثلة
.كِلزِنْمىإلَبهذُ.                 ربخَالَْلقنُ

1ظَيالْنطَقارنَرح بِف3ُ.راًخََّأتَمَأاح جيخ.

.ةيقَالحديفسلَجي.اًرضمأسيالْىلعملعُأ

*  *  *                                   *  *  *

سلَتْهرقَةُلَيمراء.يسجدسجخَالْوداشعين.

2تتْكَسسةُاع4. حاناالمتيزدحمازدشَحامداألفييدساقو.

يَأى شَمامكم .جِهمهجوميفُعن.

البحث 
فـي المفعول بـه  أناهد متعدية مبنية للمجهول، ويشأفعالتشتمل على ىاألولالطائفة أمثلة

الفاعلناب عن الذيالمثالين التاليين هو فياألولالمفعول أن، والفاعلناب عن األولالمثال 

.وبقى غيره منصوبا

اها الزمة مبنية للمجهول، وهذا أينالطوائف الثالث الباقية، رأمثلةفياألفعالإلىنظرنا إذاو

للمجهول، فهل لهـذه  بنييالذيهو المتعدى الفعلنأدروسنا السابقة، وهو فيغير ما عرفناه 

.المسألة الجديدة من شروط ؟ سنرى

معرفاً ولهذا يسمى ظرفـاً  أوتجده ظرفاً مخصصاً ة الثانيالطائفة فيالفاعلنائبإلىظر أن

أناسـتعمالها  فـي يلتزم م، الماأليلة، ساعة، وهيالظروف، وهذه أنك ترى أنمختصاً، ثم 

.)1(مجرورة، وهذه تسمى ظرفاً متصرفةأوقد تستعمل مرفوعة ة، بل تكون منصوب

ة تـراه مصـدراً   األخيرالطائفة في، واًومجروراًجارالفاعلنائبالطائفة الثالثة ترى فيو

.)2(العرب لم تلتزم نصبهنألمختصاً متصرفاً، 

.فية والجر بمن ، نخو قط ، وعوض وبيناً ، وبينما ، وقبل، وبعد، ولدن، وعندالظرف الغير متصرف يالزم النصب على الظرفية أو الطر)1(
.المصدر الغير المتصرف مثل سبحان ومعاذ)2(



)

القواعد
، الفاعلمناب األولناب المفعولللمجهول بنيمن مفعول، ثم كثرمتعدياً ألالفعلكانإذا) 49(

.وبقى ما عداه منصوبا

مصدر مختصين أورفاً، ظأوجار ومجرور، الفاعلنائبكانإذاالالزم للمجهول بنيي) 50(

.متصرفين

.السابقةالفاعلحكام أجميع الفاعلنائبيثبت ل) 51(

)1(تمرين 

فاعلالنائبللمجهول، وبين ةاآلتيالعبارات فيكل فعل بنا   :

قليلـةَ عيش عيشةً، ويردالكَالماءببن، ويشرمبنية باللّداراً صغيرةًيالمصرالحلفان يسكُ

ه ضـيفُ فناِئنزل بِإذا، رةبالفطَ، وهو كريمهأنالعناية بشإلىنآلا، وقد عمدت الحكومةُةفَلْالكُ

أنواليومين من غيـر  اليومقيم الضيفُ، وقد يةًجاجذبح له دأو، نبجالْهمعأطْأوبن، سقاه اللّ

يإكرامهفيتهاوناًحسالغَ، وهو شديديه حياتَُليبذُة قد رشَإلنقاذطْوالقُه، رفنعإذاثروته، فماد

علمثمن القطنِأنرِفَمرتفعحرِه وطَنهارهليلَب.

)2(تمرين 

الفاعلنائبللمجهول، وبين ةتياآلاألفعالكل فعل من بنا:

.تنالوا الغايةأنتريدون ) 5(.إياكإالأكرمتما ) 1(

)2 (تأديبيفأحسنربى بنيأد.)6 (نامنا رمضص.

.الصديق على الطائر الميمونرسافَ) 7(.كشكرأ) 3(

.هنُيمدى الدائنقاض) 8(.إياك نعبد) 4(

)3(تمرين 

لها جاراً ومجروراً الفاعلنائبللمجهول، واجعل ةاآلتيفعالاألبنا:

ـ نَسمحم ـ جال ـ عكَدفَئ ـ نَف ـ ظمـ قسار



)

)4(تمرين 

لها ظرفاً الفاعلنائبللمجهول، واجعل ةاآلتياألفعالبنا:

بشَـ صاح ـ خَقَرثَع ـ وقَب ـ سط ـ جدم

)5(تمرين 
مصدراً الفاعلنائبعل جلمجهول، والةاآلتياألفعالبنا:

د ـ جاعر ـ قعبع ـ زَأبل ـ شَقْأش ـ ـ عطزّل

)6(تمرين 

بنـي للمجهول، ثم ثالثاً بكل منها فعـل الزم م بنيالثنين مهات ثالث جمل بكل منها متعد

.الثالثةفية، ومصدر الثانيفي، وجار ومجرور ىاألولظرف الفاعلنائبللمجهول، و

)7(تمرين

:ج ذنمو-ا

يللالفيخَرِص.

للمجهولبنيـ فعل ماض مخَرِص.

.فاعلنائبيل ـ جار ومجرور لالفي

:ةاآلتيالجمل أعرب–ب 

.كأورويرس) 3.     (من السجنرفُ) 2.       (شديداحبنُحبِنُ) 1(

)8(تمرين 

:ه أعربوآلتيااشرح البيت 

بِناجمن كلَّدمعليه الحىلَاتوالهوونٍَئرِامر يخَفييشَعإذا 



)

المبتدأ والخبر
نكرةكانالمبتدأ  ) 1(

األمثلة
علىمذَّهب      .ما مهِتَجغاِئدب.

ّالزرةُاععمالثَّادروة          .كَْلهريمغيثُيلْالم؟وفَه

.فُاقوناسحإباِلطَ. دجِمتَأنْ

هذهنَمةُارنْكَاإلسدةري .زهةُرفْصرذَاءلتْب.

.ممشَيكف.اهامظَنرةاهقَالْيفينبجعَأذيالَّ

صاحالْبحاجةولَمجازِبإنْعاه .نْعيدتَكاب.

البحث 
رأيته معرفة كل مبتدأ فيهاإلىرجعت إذاعلى مبتدأ وخبر، و) ا(الطائفة فييشتمل كل مثال 

خبرت عن معـروف  أإذاالمبتدأ حتى فياألصلمعرفة، وهذا هو إلىاإلضافةبإمابنفسه وإما

.معين

ك  أننكرة، غير األمثلةجميع فيوخبر، والمبتدأ أعلى مبتد)ب(الطائفة فيكل مثال يشتملو

ها أنرأيت أوالعموم، فادت أالنكرة بذلك أنواستفهام، أوفيها مسبوقة بنأنتأملت هذه النكرات 

.ظرفأو، رورمجبقديم الخبر عليها، وهو جار وأوبالوصف، أولنكرة، اإلضافةمخصصة ب

القاعدة
، فيسبقت بنإذادلت على العموم، كما إذايكون معرفة، ويقع نكرة أنالمبتدأ فياألصل) 52(

دمها خبرهـا  تقأووصفت، أوضيفت لنكرة أإذادلت على خصوص، كما أواستفهام أو

.جار ومجرورأو، وهو ظرف

)1(تمرين 

:منها نكرة، مع ذكر المسوغ كانمعرفة، وما المبتدآتمن كانما ةاآلتيالعبارة فيبين 

كثرة كوارثهـا جـرأة   في، والسببمدن والقرى ولها منافع وفيها مضارالسيارات كثيرة بال

إلـى حد سمع، وال مجازف ثـاب  أثيراً، فما ذلك كفيحف وقد كتبت الص. هموتهاونُالسائقين 

الصرامة فيين شديدة، فناتوضع قوأنكارثة، والواجب كانموبكل ،كل يوم حادثةفيرشده، ف

.الحيطة سالمةفيحزم، و



)

)2(تمرين 

:واع الخبر أن، واخبر عنه بجميع أمبتدةاآلتياألسماءمن اسماجعل كل 

عة ـ البنات ـ المخترعونـ القاهرة ـ السفينة ـ الباناالصديق

)3(تمرين 
:به ابتداإلوغ سبما ينااآلتيمبتدأ بعد ةاآلتياألسماءمن اسماجعل كل 

نامغالم ـ كتاب ـ فتاة ـ رجال ـ سيدات ـ نج

)4(تمرين 

:ةاآلتيخبار األهات مبتدأ منكراً لكل خبر من 

حول المنزلم المدرسة ـماأالدار ـ فوق الشجرة ـ على المائدة ـ في

)5(تمرين 
ّثم اجعل كالً منها مبتدأ واخبر عنه اإلضافةمرة بوصف، ومرة بةاآلتيص النكرات خص:

ناقيبة ـ غصن ـ حصكراسة ـ حارة ـ تلميذـ سي

)6(ين رتم

.عرفتهاالتيهات ست جمل المبتدأ فيها نكرة، مع استيفاء المسوغات 

)7(تمرين 

:الثانيالبيت أعربو،يناآلتياشرح البيتين 

نِازمرثْإرميناموزغير نفعٍفيضيعيابشبأ

ا مرجاءمقُقَّحبالتينمأوحالتَّبِاة محمودةُيينَاو



)

اضع حذف المبتدأ وجوباًوم) 2(

األمثلة
نعفَلْاماتحصالحّينالد.تَقْادبعمالْرعُلاد.

1نُألاعمتاسممبيَأبنتُاء2.رٍكْبااللّتنبِجخَالْئيمسيس.

.ينسكالميرِقفَلْاى لَعقْدصتَ.دعوالْفُلْخُقُلُخُالْسبْئ

*   *   *                             *   *   *

.لسكَاء الْردنعلَخَْأليتذمفي.                    يتدشيفاتُبثَ

3فْعوواسفي4.                        عَأليقنُعلَذُبكلَّنجيده.

صبرجيفَ.                           يُلمنُعُأليقكرمرِغَالْنيب.

البحث 
مخصوص أنبئس، وقد سبق لك نعم وأمثلةها تشتمل على أنتجد ىاألولالطائفة إلىظر أن

يعرب مبتـدأ  أنالثانيلمبتدأ محذوف، ويعرب خبراً أناألول: ناعربأبئس يجوز فيه نعم و

المبتدأ محذوف كان، ه خبر لمبتدأ محذوفأنعلى أعرابهفيجريت إذاوالجملة قبلة خبر له، ف

.يجب فيها حذف المبتدأالتيحد المواضيع أوجوباً، وهذا 

أنالواجـب  كـان صفات مرفوعة، كالعادل والخسيس، وخرهاآفية تر الثانيتأمل الطائف 

لتعيـين  يذكر هذه الصفات غير ضـرور كانولكن لما عرابه، أفيكل صفة موصوفها تتبع 

الترحم، ساغ قطعها عن موصوفتها ورفعهـا  أولذم اأوالغرض منها المدح كان، والموصوف

.تكون صفة خبراً لمبتدأ محذوف وجوباًأنعلى 

ى أمـر ((األولى المثال معنأنل كل منها مصدراً، وتجد أوفيالطائفة الثالثة تجد أمثلةخذ 

المثالين التاليين، وهـذا فيفكلمة ثبات خبر لمبتدأ محذوف، ويقال نحو ذلك ، ))يشدتفيثبات 

.المبتدأ وجوباًفيها يحذف التيمن المواضع 

بما يشعر بالقسم، بدليل دخول الم القسـم  مبدؤهالطائفة الرابعة رأيتها أمثلةإلىنظرت إذاو

فالجار والمجـرور خبـر   )) يمينيذمتفي((األولثال، وتقدير المثال كل مفيعلى المضارع 

.يحذف فيها المبتدأ وجوباًالتييضا من المواضع أمقدم، ويمين مبتدأ مؤخر، وهذا 



)

القاعدة
:ة مواضع أربعفييجب حذف المبتدأ ) 53(

.بئسخبره مخصوص نعم وكانإذاا ـ 

.الترحمأوالذم أووعاً للمدح خبره نعتاً مقطكانإذاب ـ 

.اً عن فعلهنائبمصدراً خبرهكانإذاج ـ 

.خبره مشعراً بالقسمكانإذاد ـ 

)1(تمرين 

وسبب حذفه ةاآلتيالعبارات فين المبتدأ المحذوف وجوباً بي ،:

نعالصديق الومالذيدة، الشَّفيفييهب لك مودر تَغيفيةَالصادقَته إذاوال ريـاء،  كلـف

ُليويزس النفسنُْؤيربك فقُقرناءالحاجةُتدعبَأإذاى الكوارث، وسنْيفإقباُلعنك الدنيا أدبرتْ

الوفي، فةَشَحأت نأليتذمإذابهذا الصديق سعدمنبهرتَظفملك نفائس الدنيا وذخائرهام.

) 2(تمرين 

عرابه أمكنة الخالية وبين األفيذم الأوبالمدح ضع المخصوص:

............سرةألابئس هادم ) 4(.........تقالنالانعم وسيلةُ) 1(

...................نعم التاجر) 5(................ينعم الجند) 2(

..................بئس المرأة) 6(................بئس المال) 3(

)3(تمرين 
:عرابها أبنعوت مقطوعة مرفوعة وبين ةاآلتيالجمل فية األخيراألسماءعت نا

.ث البائساتأغ) 5.       (بياءناألبآمنتُ) 3.              (الحمد هللا) 1(

.ماللئيرِاهج) 6(. المصابينفسعأ) 4.     (دنياءاألال تعاشر ) 2(

)4(رين تم

ّاألعراب، وبين موقعه من ةاآلتيالجمل فير المحذوف قد:

)1 (عُلدعام.)3 (زاء جميلع .)كر العاجزشُ) 5.

.شائننٍاوتَ) 6(.الليثوبثًُو) 4(. نهضة مباركة) 2(



)

)5(تمرين 

:عرابه أما يشعر بالقسم وبين ةاآلتيضع قبل كل جملة من الجمل 

.دب لخير حليةاألأن) 3(.يلت جهدذلقد ب) 1(

.ر بالعاملينجمهورية مصر العربية تفخَ) 4.     (فوزأحتى رنثابِأل) 2(

) 6(تمرين 

كون سمنها المبتدأ وجوباً، مع استيفاء مواضع الحذفكل فيذف ت جمل ح.

)7(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

.تحية خالصة 

.يمحذوف وجوباً والتقدير تحيتأتحية    ـ خبر لمبتد

.خالصة ـ نعت لتحية مرفوع

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

)1 (نعم الوطن مصر.)يذمتفي) 3العفَطعلى البائسينن.

)2 (ثابتعزم)                .4 (احلى الغالم اليتيمعن.

)8(تمرين 

:األولأعرب، ويناآلتياشرح البيتين 

يها رجّحاجة ييذلَّلكُداًينيدألسيقنًُعفي

يهانماأيقصأنفسي تُحنَمهعضموناحساإلتُعضوإذا 



)

مواضع حذف الخبر وجوباً) 3(

األمثلة
.ةُيقُدصويقدصلُّكُ.دوك الْلَنصلألخْكرمعلَ

.هملُعونٍاسنِإكلُّج.معنْمالْنركُشَْألاِهللانميَأأ  

ينُْألاِهللامينفَصالْنلُظْملُّكُ.ومعٍلموجهاُؤز.

*   *   *                             *   *   *

.باًذَّهملميذَالتَّيرامتَحا. راًفْبالدنا قَتْكانَليُلال النَّولَ

.راًاضنَرهالزيبّحرثَكَْأد .اسنَيِئلَبابِالشَّيفُلمَأال ولَب

. راًمثْمناتَسبرى الْا يمنسحَأ.ساناإلنْمدما تقَكارتاالبال ولَ

البحث 
)) عمـرك ((نألالقسـم  فيع صريح مرفواسموءا بتجد كل مثال مبد) ا(الطائفة أمثلةتأمل 

أينمرفوع من هـذه مبتـدأ، فـ   اسمالقسم، وكل فيإاله الكلمة ال تستعمل معناها حياتك، وهذ

.شباهها، وهو محذوف وجوباًأواألمثلةهذه في)) يقسم((نحن نقدره خبره؟ 

لنا جملة شرط وجملـة جـواب،   التيرأيتها مبدؤه بكلمة لوال ) ب(الطائفة إلىنظرت إذاو

هذه تفيـد امتنـاع   )) ولوال((كون مصر قفراً، وجود النيل والجواب األولالمثال فيفالشرط 

التـي تأملت الكلمات إذاولوجود الشرط، فقد امتنع كون مصر قفراً لوجود النيل بها، ابالجو

ه محذوف وجوبـاً، والتقـدير   أنالخبر؟ أينكال منها مبتدأ ، فأنبعد لوال رأيتها مرفوعة، على 

.األمثلةبقية وكذلك. مصر قفراًتكانل)) موجود((لوال النيل 

اسـم مرفوع وهو مبتدأ وقد عطف عليـه  اسما بوءكل مثال مبدتجد ) ج(الطائفة إلىارجع 

ونحوهـا رأيتـه محـذوفاً    األمثلةهذه فيللعطف تفيد المصاحبة و بحثت عن الخبر واوخر بأ

)).نامقترن(( وجوباً، وتقديره هنا 

علـى الًااً داسـم إمـا مصدراً مضـافاً و إماترى المبتدأ ) د(الطائفة أمثلةفيوعند البحث 

خبـر  إذاأينحدهما، فألتكون خبراً أنمصدر، وبعد كليهما حال ال تصلح إلىالتفضيل مضافاً 

مهذباً،كانإذا)) صلاح((التلميذ يحتراما: األولالمثال فيه محذوف وجوباً تقديره أنالمبتدأ؟ 

.رعن الخبغنت أشباهها أواألمثلةهذه فيفالحال 



)

القاعدة
)54 (ة مواضع أربعفيحذف الخبر ي:

.سمالقَفيالمبتدأ صريحاً كانإذاا ـ 

.موجود وكائن: المبتدأ بعد لوال، والخبر كون عام، نحوكانإذاب ـ 

.للعطف تدل على المصاحبةواوالمبتدأ متلو بكانإذاج ـ 

ـ   إلـى والمبتدأ مصدر مضـاف  . تكون خبراًنألح ـأغنت عن الخبر حال ال تصإذاد 

.مؤوٍلأومصدر إلىتفضيل مضاف اسمأو، ةمعمول

)1(تمرين 

:حذف فيها الخبر وجوباً، وقدر الخبر واذكر سبب الحذفالتيالمواطن ةاآلتيبين العبارات 

مة أكل ساطيلها، وأتنافسها فكل دولة ونامم، وميداألمظهر قوة صبحت البحارَألقد يرعملَ

منيعة فـوق المـاء   إياهامم األجالل إعظم أ، والبحارفياب الدولة قوية هما تُأكثروورايتها، 

أنولوال السيطرة على المحيط، ولوال الجرأة على اختراقه ما فازت دولة بمرام، فليس بعجيب 

.م العواصف ثائرةه، واقتحامحار مائجةًالبِمهوبكُمة برجال رأود ستَ

)2(ين تمر

:ر خبره القسم، وقدّفيمبتدأ صريحاً ةاآلتيقبل كل جملة من الجمل عض

.الكتابناالزمفيجليس ريخَلَ) 3(.يبوعدلقد وفيتُ) 1(

)2 (تَالبعدعن الدنايان)         .إ) 4ننفسهالبخيل عدو.

)3(تمرين 

ّبب وجوب حذفه وبين سةاآلتيالجمل فير الخبر قد:

.اكهة ناضجةًألفيكلأنسحأ) 4(.وسالحهيالجند) 1(

)2 (الرجَليضغْبذيئاًب.)تبهموكُالتالميذُ) 5.

.متقناًعِناعمل الصفعأن) 6(. هجروسناالحص) 3(



)

)4(تمرين 

:لمبتدأ والخبر ثم عين اةاآلتياتمم التراكيب 

.................لوال المنافسة..............لوال الشمس

..................يننالوال القو..............لوال العقول

)5(تمرين 

مع استيعاب مواضع حذفهكل منها الخبر وجوباًفيذف كون ست جمل ح ،.

)6(األعرابفيتمرين

:نموذجا ـ 

.الملهوفنيثَغَأليرِمعلَ) 1(

حـذوف وجوبـاً   م، والخبـر ليهإمبتدأ ومضاف ي، عمرالبتداءاـ الالم الم يرمعلَ

.يتقديره قسم

بنون التوكيد التصالهتح لفاعلى بنيغيثن فعل مضارع مأالقسم، ـ الالم المالغيثن 

.ا نأالفاعل، و

.ـ مفعول به الملهوف

.هتُديقَوحمنزًللُّكُ) 2(

.كل     ـ مبتدأ مرفوع

.ليهإمنزل   ـ مضاف 

ـ   على كل والهـاء  حرف عطف يدل على المصاحبة، حديقته معطوفواوالوحديقته  

))نامقترن((وتقديره.، والخبر محذوف وجوباًليهإمضاف 

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

)1 (جزت وعدىأناهللا لقد يمين.)زهوغراُئناكل حيو) 3.

)2 (ما عاش مخلوقُلوال الهواء)       .يربشُ) 4الماءانقي.



)

)7(تمرين 

: هما ثانيأعربويناآلتيا ـ اشرح البيتين 

ايارِوجنْئتا فَيال ملَروفُصمهتْرغينإشباهاً وأاسالنَّأرى

ايراِئمالغَنىلقى ما تَرثَأكْا             وـنًاهدمقيرلفاى لقَما تَرثَأكْف

:الثانيأعربويناآلتيشرح البيتين اـب 

ودسحناسِلهالَاحتََأتْيوِطُةـيلَضفَر ـَشْنَاُهللادأرإذَاو

اشْالَلوتعاال النار فيما جوتْرا مكانيعفُرطيبعرفودالع



)

مواضع تقديم المبتدأ على الخبر وجوباً) 4(

األمثلة
.بلْصيددحا الْمنَّإ

منفاتحمصرمالْنع؟  بِرإال شَتَنْا َأمراع.

منيشاهاآلثَداريهشْد              .*  *  *

.سمتَيبرهالز!                          مرهالْمظَعَأما 

1ٍلطفْكممهالطُّفيٍلمالَّ!رقاتنسيمقَّر.

هينْالدا تُيعطتَى ونَمع                   .*  *  *

لمصرهيِلالنَّةُب                           .علىصيقيد.

.بةرِجتَكنْمرثَاً أكْسنّكنْمبركَْأ.      ةُكافَأمهفلَيبجِيلذياَ

البحث 
، الستفهاميةامن : هيعلى الترتيب والمبتدآت. يشتمل على مبتدأىاألولالطائفة فيكل مثال 

وهذه ضمير ال ((، هيثم )) كثيربمعنى اسمهيو((ومن الشرطية، وما التعجبية، وكم الخبرية، 

ويسمى مثل هذا الضمير )) الدنيا تعطى((هنا هي، و))يعود على مذكور قبله ويفسر بجملة بعده

في، و))بتدأاالالم ((المثال السادس مقترن بالم تسمى في، والمبتدأ ))القصةأوأنالش((بضمير 

أيجميعها لها الصـدارة،  المبتدآتاء، هذهلفابةموصول خبره جملة مقترناسم، األخيرالمثال 

. خباراألتتقدم أنصدر الجملة، لذلك يجب فيها تكون دائما أن

ناوهما طريقت)) إالما و((على وأ)) ماأن((ة رأيتها تشتمل على الثانيطائفة الأمثلةتأملت إذاو

، ما الحديد صلبأن: قلت إذاموصوف بصفة، فأوهو تخصيص صفة بموصوف، الذيللقصر 

التصافاعلى مقصور الحديد أن، وصفة الصالبة مقصوراً عليها، بمعنى الحديد مقصوراًكان

أو)) مـا أن((ما بعـد  أن، ومن ذلك يرى الثانيالمثال فيبالصالبة فليس بلين، ومثل ذلك يقال 

.التصاف بالخبر وجب تقديم المبتدأاتقصر المبتدأ على أنردت أإذا هو المقصور، ف)) ما((

فلـو  جملة فعلية، فعلها يرفع ضميراً مستتراً يعود على المبتدأ، فيها الطائفة الثالثة فالخبرإما

فـي لنا غرضاً خاصـاً  أنبجملة فعلية، بل ينأتأننا نريد أن، مع الفاعلتبس بالمبتدأ اللرخأ

.، لذا وجب تقديمهيةاسمالتعبير بجملة 

التخصص، فينايتوامتسنانكرتأونامعرفتالمبتدأ والخبرأنة األخيرالطائفة فيويشاهد 

فييحكم به، فأنيحكم على المبتدأ ال أنالمقصود أنفلو آخرنا المبتدأ فيها اللتبس بالخبر، مع 

2

3

4



)

مـا أ، يه صديقك قلت علـى صـديق  أنلم يعرف عرفت من تحدثه علياً ولكنهإذااألولالمثال 

مثل هذه الحـال  فيعلى، ويصديق: تقولأنه فيجب اسملك صديقاً ولكنه لم يعرف أنعرف 

.بتدأميجب تقديم ال

القاعدة
: ة مواضع أربعفييجب تقديم المبتدأ ) 55(

ـ   والشرط، ومـا  ، االستفهاماءاسم: هيلها الصدارة والتياظ األلفالمبتدأ من كانإذاا 

الذيالموصول ، واالبتداء، والمقترن بالم أنالخبرية، وضمير الشـالتعجبية، وكم

.اءلفااقترن خبره ب

.المبتدأ مقصوراً على الخبركانإذاب ـ 

.خبر المبتدأ جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأكانإذاج ـ 

.التخصيصفييتين وانكرتين متسأوالمبتدأ والخبر معرفتين، كانإذاد ـ 

)1(تمرين 
ّعلى الخبر، مع ذكر السبب ه كل مبتدأ يجب تقديمةاآلتيالعبارة فين عي:

سـلوب  أكم كلمة فيها جامعة، وكم ! حسن لغة العرب أ، فما نااللغة العربية ساطعة البيهي

غُرائع، من يفيصفَظْبحرها المحيط يمـه نفـائس، ال   ماأثارها فآيبحث عن الذيرر، ور بالد

سـرار؟  األلهـذه  الكنز الدفين والقول المبين، فمن المنكرهيبها، لعجائبها وال تنفد غراُئنىفْتَ

عنيد مكابر، والعربية تعـيش علـى   أو، ما هو غر جاهلنإوار؟ ناألطفاء هذه إل واومن المح

.الفاني، والباطل يالرغم منه، والعربية تزدهر، والحق الباق

)2(تمرين 

ر حكم المبتدأ من حيـث التقـديم   مبتدأ واخبر عنه، ثم اذكةاآلتياألسماءمن اسماجعل كل 

:والتأخير 

.ما التعجبية . ما الشرطية . ستفهامية أالمن . كم الخبرية . أنضمير الش



)

)3(تمرين 

:، واذكر سبب تقديم المبتدأ ةاآلتي، على الجمل إالما، ثم ما ونإدخل أ

ر شَالنمق مفيد              الْلُالهواء الطَّرسن عار بج

المرأة قنْوام المنزل         الصدق مطشَّنَج                   اللعب م

)4(تمرين 

:مبتدأ، واخبر عنه بجملة فعلية بحيث يكون واجب التقديم ةاآلتياألسماءمن اسماجعل كل 

نادب ـ الريح ـ السفينة ـ القمر ـ الطائر ـ الحصاأل

)5(تمرين 

:خبراً لمبتدأ، واذكر حكم المبتدأ من حيث التقديم والتأخير ةاآلتيمل اجعل كل جملة من الج

نْيَأبح ـ يزرثمرتأل ـ ـ سافر ـ يهط

)6(تمرين 

:ةاآلتيالجمل فياذكر حكم المبتدأ من حيث التقديم والتأخير 

)1 (هالصدق يفوز صاحب)        .3 (العلم يعكفُر .

.خالقهاأرمت البنت كُ) 4.                 (حفتَّرد يتَالو) 2(

)7(تمرين 

:، بحيث يكون المبتدأ واجب التقديم يأتيهات خبراً لكل مبتدأ مما 

ىوّدع.    ك نُاسِل.   جمهورية مصر العربية .    منك عمالً نسحَأ

)8(تمرين 

ـ فـي ه نألقديم، كل منها واجب التفين خمس جمل يكون المبتدأ كو مقتـرن بـالم   ىاألول

خبـر عنـه   الرابعة مفيالثالثة مقصور على الخبر، وفيموصول، واسمة الثانيفي، واالبتداء

.التخصصأوالتعرف فيالخبر واالخامسة مسفيبحملة فعلية، و



)

)9(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

)1 (هاألييامُلوِد.

.لأومبتدأ أنير الشـ ضمهي

.نايام  ـ مبتدأ ثاأل

.األولخبر المبتدأ )) يام دولاأل((، وجملة الثانيدول  ـ خبر المبتدأ 

.ملليس ال يجإالما الكتاب ) 2(

.ما      ـ نافية

.الكتاب  ـ مبتدأ

.حصرأداةـ إال

.جليس  ـ خبر المبتدأ 

هو، والجملة صفةالفاعلنائبمل ـ ال نافية، يمل فعل مضارع، وال ي  .

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

.ناجمهورية مصر العربية أم) 3.     (ىفَاألوالجزاء هلَفَربِصيالذي) 1(

.اظر ببالدنانكم م) 4(. هلونجلما يأعداءما الناس نإ) 2(

)10(تمرين 

.األولشطره أعربواآلتياشرح البيت 

وماألاُلا المإالون لُهوالَع داِئوبيوماًدتُأنردالواِئدع



)

وباًجمواضع تقديم الخبر و) 5(

األمثلة
.ةُاريسيدعنْ؟                    كتابكنيَأ

1االْى تَممتحل3َ؟                اندىكتاب.

كخَالْفَيقَلِْل؟                  الصادم دةُشَه.

  *   *   **   *   *

.هاابوثَةيلَضفَلْايف.يرتُحبالْاعرما الشَّنَِّإ

.ملهعاءزل جعاملل4ْ. دمحمقُابِما السنَِّإ2

خَا الْمطإاليبعلى .عنِالى الحصسرهج.

البحث 
المبتـدأ هـو   أنالخبر؟ عرفنا أينالمبتدأ وأينمن مبتدأ وخبر، فألفتتىاألولة الطائفأمثلة

كتابـك  ((معنى ذلـك  كانكتابك؟ أين: قال قائلإذاالخبر هو المحكوم به، فأنالمحكوم عليه و

، و متـى،  أيـن أن، ومن ذلك تتبين اآلخرينالمثالين في، ومثل ذلك يقال ))هكانممسئول عن 

.ها استفهام، وهذه لها الصدارة دائمانألتقديمها واجب، أندمة، وخبار مقأوكيف، 

)) مـا نأل((الكلمات التالية تكانة رأيت فيها قصراً، ولما الثانيالطائفة أمثلةإلىنظرتإذاو

يما الشاعر البحترأن: قلتإذاالقصر قصر صفة على موصوف فكانالصفات هيهنا )) ما((و

ال يتصف بهـا غيـره، وتريـد بـذلك     يمقصورة على البحترصفة الشاعريةأنك تقصد أنف

كانهو المبتدأ متأخر، والمحكوم به وهو الخبر متقدم، ولما األمثلةفيالمبالغة، فالمحكوم عليه 

.عليه وجب تأخيره وتقديم الخبرالمبتدأ مقصوراً 

كمـا  هير، وجار ومجروأوبظرف، مبدؤهها أنترى الطائفة الثالثةفياألمثلةوعند تأمل

لظـن  يسيارة عند: مبتدآتها نكرات، فلو قدمنا احدهم وقلناأنيضاً أة، وترى خبار مقدمأتعلم 

إلـى حـوج  أالنكـرة  نألليست خبراً بل صفة، )) يعند((كلمة أنالكالم لم يتم، وأنالسامع 

مبتدأ نكـرة  وال،جار ومجروراًأوظرفاً كانإذاالخبر، لهذا وجب تقديم الخبر إلىالصفة منها 

.أضافهأوغير مخصصة بوصف 

بجار ومجرور وهو خبر مقدم، ورأيـت مبدؤهة رأيتها األخيرالطائفة أمثلةإلىرجعت إذاو

ثوابها : ((دأ وقلنا مثالًتالمبتدأ بكل مثال يشتمل على ضمير يعود على بعض الخبر، فلو قدم المب



)

األمثلـة فـي لهذا وجب تقـديم الخبـر   لعاد الضمير على متأخر اللفظ والرتبة،)) ضيلةلفافي

.شباههاأو

القاعدة
:ة مواضع أربعفييجب تقديم الخبر على المبتدأ ) 56(

.لها الصدارةالتياظ األلفالخبر من كانإذاا ـ 

.الخبر مقصوراً على المبتدأكانإذاب ـ 

.خصصةجاراً ومجروراً والمبتدأ نكرة غير مأوالخبر ظرفاً كانإذاج ـ 

.المبتدأفيعاد على بعض الخبر ضمير إذاد ـ 

)1(تمرين 

ّكل خبر يجب تقديمه على المبتدأ مع ذكر السببةاآلتيالعبارة فين عي :

وقتاً طويالً من الليـل والنهـار بعيـدين عـن     باءاآلاءضه قَبب، سصقْحياتنا المنزلية نَفي

مـا  نإرق بينه وبين اليتـيم؟  لفا؟ وما قليالًإالأباهلم ير الطفل طفال إذ األالعناية بأينمنازلهم، ف

يقُالشفمن يهفين وا، وللتهعاقبتهفلإلهمالسرته، أحياته لولده وبالواجب سغَؤ مبهت.

)2(تمرين 
:ن سبب وجوب تقديم الخبر، وبيّةاآلتيعلى الجمل إالما، ثم ما ونإأدخل 

)1 (العادل عرم.)أهوائهتصر على ناالمنتصر من ) 3.

)2 (المسؤال اللئاملُّذ)         .4 (المسلممنسلهناالناس من يده ولسم.

)3(تمرين 

جار ومجرور، وبين ما يجـب فيـه تقـديم    أوبظرف ةاآلتياألسماءمن اسمأخبر عن كل 

:الخبر، وما ال يجب 

الغالم ـ نجومـ فتاةحديقة ـ صورةُطائر ـ سمك كثير ـ 



)

)4(تمرين 

خباراً واجبة التقديمأةاآلتيجعل التراكيب ا:

الكوبِفيالمائدة           تحت الوسادة            فوقَ

حقالمنزل            للْفَلْريكة           خَاألعلى 

)5(تمرين 

:بعض الخبرخبراً لمبتدأ يشتمل على ضمير يعود على يأتيما اجعل كل تركيب م

باحب الذنْلصلم                الس العجمِل

به البنتُهيبامما تُئ           على المس

)6(تمرين 

فيمما له الصدارة، واألولفيه نألكل منها واجب التقديم، فيجمل يكون الخبر أربعكون 

يعود على بعضه ضـمير  الرابعةفيالثالثة جار ومجرور، وفية مقصور على المبتدأ، والثاني

.بالمبتدأ

)7(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

متى السفر ؟) 1(

.محل رفعفيعلى السكون بنياستفهام خبر مقدم ماسمـ متى  

.مبتدأ مؤخر مرفوعـ ر السف

)2 (لَعى المّقصقْتَر جزاءيرهص.

. ـ حرف جرعلى 

.والجار والمجرور خبر مقدميالمقصر ـ مجرور بعل

.مضافجزاء   ـ مبتدأ مرفوع وهو 

.ليهإمحل جر مضاف فيوالضمير . ليهإتقصيره ـ تقصير مضاف 

:ةاآلتيالجمل بأعرب ـ 

.بالغةاإليجازفي) 3(الطريق ؟                              أين) 1(

.ن مزاياهادوللمريف فوائدللَّ) 4(. رهر والجالسّفيما المخلص من صافاك نإ) 2(



)

)8(تمرين 

:منهما الثانيأعربويناآلتياشرح البيتين 

رما ابتَفْتَسحت بالمحزالْغاليقَممامِح

جامِلبِاهــفمـجلَْأنمالمما السنِإ



)

ه مسد الخبرنائبأوالفاعلسد ) 6(

األمثلة
ما مسافخَُأروك .ما مسافخََأرواك.

؟ونمادخَالْيعطمَأ2؟ مادخَالْيعطمَأ1

.رونابثَمالْوُلذُخْا مم.رابثَمالْوُلما مخذُ

*   *   *

ا ممسافخََأانِراكو.

؟ونمادالخَونيعطمَأ3

مولون الْذُخْا مثَمابرون.

البحث
اسـتفهام، أوفيمن كلمتين مسبوقتين بنألفالسابقة رأيت كل مثال فيها يتاألمثلةتأملت إذا 

مفعول، اسمأوفاعل اسمهياً مشتقاً من المصدر، فاسمىاألولرجعت النظر رأيت الكلمة إذاو

.الفاعلنائبوالفاعلنافيرفعالفعلعمل ناليعمناوهذ

مفرداً كـذلك،  يلاالتسماالوالمشتق مفرداً سماالرأيت ىاألولالطائفة أمثلةإلىنظرت إذاو

ومـن ذلـك   )) خوك مسافرأما ((تقول أن، و))خوكأمسافر ما ((تقول أنك تستطيع أنورأيت 

تعـرب  أنفاعالً سد مسد الخبـر، و ) خوكأو((مبتدأ )) مسافر((تعرب أنه يجوز أنيظهر لك 

مـا مخـذول   ((تقول أنالمثال الثالث فيخبراً مقدم، وتستطيع )) مسافر((خوك مبتدأ مؤخر وأ

نائـب )) المثـابر ((مبتدأ و)) مخذول((تعرب أنفلك )) ما المثابر مخذول((تقول أنو)) المثابر

عن نائب، وهذا الالفاعلنائبيرفع للمجهول وبنيالمفعول مشتق من مصدر الماسمنألفاعل، 

وقـس  .خبر مقدماً)) ومخذول((مبتدأ مؤخراً )) المثابر((تعرب أنسد مسد الخبر، ولك الفاعل

.شباههأعلى ذلك 

ليـه ااستفهام ولكن تأوفية ترى المشتق مفرداً معتمداً على نيالثانفة ئطالاإلىوعند الرجوع 

أن؟ ال، إذ ال يجـوز لـك   ناالسابقناعربألااألمثلةمثل هذه فيمجموع، فهل يجوز أومثنى 

هنـا  األعرابفييطابق المبتدأ، فالواجب أنالخبر فيه يشترط نأل)) خوك مسافرأما ((تقول 

.فاعل سد مسد الخبرنائبأوفاعالً يعرب المشتق مبتدأ وما بعده أن

استفهام، وطابق أوفيفيها اعتمد على نالمشتق أنة، وجدت األخيرة الطائفة لمثاأتأملت إذاو

خبر مقدم )) نامسافر((ت أعربمنها األولعراب المثال أردت أإذاالتثنية والجمع، وفيما بعده 



)

المشـتق  نألخوك فـاعالً،  أمبتدأ و)) نامسافر((يكون أنوال يصح مبتدأ مؤخر،)) خوكأو((

.األمثلةبقية فيوكذلك يقال . جمعاًأومثنى الفاعلكانمع  جيكالهما ال يثنى والالفاعلك

القواعد
)57 (يكـون  أنفاعل يسد مسـد الخبـر،   نائبأويرفع فاعالً الذيالمبتدأ المشتق فيشترط ي

.استفهامأوفيمعتمداً على ن

نائـب أويكون المشتق مبتدأ وما بعده فاعالً أنمفرداً، جاز أليهمشتق مفرداً وتالكانإذا) 58(

.مبتدأ مؤخرليهايكون المشتق خبر مقدماً وتأنفاعل سد مسد الخبر، و

ومـا بعـده   يكون المشتق مبتدأ أنمجموعاً، وجب أومثنى أليهالمشتق مفرداً وتكانإذا) 59(

.  برفاعل سد مسد الخنائبأوفاعالً 

ليهايكون المشتق خبراً مقدماً وتأنوجب كذلك،ليهامجموعاً وتأوالمشتق مثنى كانإذا) 60(

.مبتدأ مؤخر

)1(تمرين 

عراب واحدأوما يجب فيه ناعربأ، وبين ما يجوز فيه ةاآلتيالجمل فية األخيراألسماءأعرب

.نادالجواابقُما س) 4(.ودومون الجنُزهمَأ) 1(

.خالءكورون البشْما م) 5(.م التالميذفاهأ) 2(

)3 (ذْما مالكريمموم)              .أ) 6ناملَالقَمكسور.

)2(تمرين 

:السببنامع بياألعرابجه أو، وبين ما تستحقه من يلاالخكانمالفيضع كلمة 

........فائزونأ) 5(........وب لغْما م) 3(.......ن سحمأ) 1(

.......هورقْما م) 6(..........ثابونمأ) 4(......نارابحأ) 2(

)3(تمرين 

األولسـم اال، وبين مـا يسـتحقه   يلاالخكانمالفياستفهام أوفياً مشتقاً بعد ناسمضع 

:األعرابمن الثانيو

.ناالشاهد.......)5(.الالعبون.......)3(.اعالشج.......)1(

.الفالحون.......)6(. رالمبذَّ.......)4(.ناالحارس.......)2(



)

)4(تمرين 

المثنى والجمع بنوعيهما، وبين بعد ذلك إلىةاآلتيالجملة في)) ذو النعمة((الثانيسماالحول 

:الثانيسماالعراب أالجمع بنوعية، وبين إلىين معاً سماالإعرابه، ثم حول 

أمحسود ذو النعمة ؟

)5(تمرين 

.فيها ساداً مسد الخبرالفاعليكون أنكون ثالث جمل يجب ) 1(

خبـراً  سـتفهام اأوفيفيها المشتق المعتمد على نالفاعليكون أنكون ثالث جمل يجب ) 2(

.مقدماً

)6(األعرابفيتمرين 
:نموذجا ـ 

.ارطَالقسائرَأ) 1(

.سائر   ـ الهمزة لالستفهام، سائر مبتدأ مرفوعَأ

.القطار  ـ فاعل سد مسد الخبر

)2 (ما ملومينََّأتَالم.

.ما    ـ نافية

.ملوم  ـ مبتدأ مرفوع

.الخبرفاعل سد مسد نائبـ يأنالمت

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

.ناما نائم الحارس) 3(على ما فات ؟              البكاءافعنَأ) 1(

.لىاسالكُمركْما م) 4(؟                      ربالخَومتُمكَْأ) 2(

)7(تمرين 
:لهما أوأعربويناآلتياشرح البيتين 

وانَْلهيعفتُأنفَرع الحجببنَنَيا        والذيون دتُلْأممنك حجاب

ـابطَها وخدنْعنابييكوتسةُانَوفيك فطَس حاجاتُفْالنّفيو



)

سيبلَهاتُبشالموالتَالوا مونِإ

األمثلة
.ةُقَاهشَورصالقُنِإ) 1(.ةُقَاهشَورصالقُ) 1(

.ةًئضافَارهنْاَألنِإ)2(.ةُضفاِئهارنْاأل) 2(

    *   *   **   *   *

)3 (الحصونمةُنيع.)3 (الْامحصونمةُنيع.

.يرةُثكَراِئخَالذَّام) 4(.ةُيرثكَراِئخَالذَّ) 4(

 *   *   **   *   *

)5 (امالزنمسالم.)ال ) 5زامنمالماًس.

.ماًحدزمال شارع) 6(.محدزمعارِالشَّ) 6(

   *   *  **   *   *

.ةامدنَتَقْالت و) 7(.ةامدنَتُوقْتُقْوالْ) 7(

)8 (السةُاعستَةُاعوبة.)تَساعةَالتَ) 8وبة.

البحث 
األمثلـة تدأ وخبـر، و كل واحدة منها من مبألفية تتاسمكلها من جمل ألفية تتناالثماألمثلة

.التأوال أوما أوأننفسها، مع زيادةىاألولاألمثلةهيالمقابلة لها و

هـا نفـت   أنرأيت األمثلةحدثته هذه الحروف من التغيير عند دخولها على أبحثنا عما إذاو

مـن  هيخبرها، فالثانيها، واسماألولويسمى ،ورفعت المبتدأ ونصبت الخبر،الجملينامع

.المعنى والعملفي)) ليس((ذلك تشبه اجل 

كل منها متقـدماً  فيسماالعليها تجد )) ما((و)) أن((بعد دخولىاألولة ربعاألاألمثلةارجع 

أنالبد منها لعمل ناشرطنا، وهذالإداة باق لم ينتقص باألفادته أالذيفيالنأنعلى الخبر، و

.وما عمل ليس

عليهما ، تجد بها الشرطين السابقين، وتجد )) ال((خول دالسادس بعدتأمل المثالين الخامس و

.ناكل من المثالين نكرتفيوالخبر سماالأنفوق ذلك 

كـل  فـي والخبر سماالعليهما تر )) الت((ين بعد دخول األخيرالمثالين إلىظر بعد ذلك أن

. هذا المثال)) الت((عمل فيناشرطنااحدهما محذوف، وهذأن، ونازمياسممنهما 



)

القاعدة
ـ سماال، فترفع الت النافيات عمل ليسوما وال ونإتعمل ) 61( بر، ولكنهـا ال  ـوتنصب الخ

.بشروطإالتعمل هذا العمل 

.ينتقـض نفيهما بالإالهما على الخـبر، واسميتقدم أنوما أنعمل فيا ـ فيشترط 

.معمولهما نكرتينيكون أنعمل ال فوق الشرطين المتقدمين فيب ـ ويشترط 

.يحذف احدهماأنونازمياسمها وخبرها اسميكون أنعمل الت فيج ـ ويشترط

)1(تمرين 

التيدوات األةاآلتيالجمل فين بيكل جملةفيوالخبر سماالن تعمل عمل ليس، وبي :

.رفَحين مجين والتَالسفر) 5(.الرياح عاصفةنإ) 1(

.رمةتَحال جاهلة م) 6(.لك خائبةماآا م) 2(

.تابوقت عوالتَبتُعتَ) 7(.ال صداقة دائمة بغير إخالص) 3(

.مرة ناضجةال ثَ) 8(.بالعقلإالحد أمن ىسمأحد أما ) 4(

)2(تمرين 

س، مـع  تعمل عمل ليالتيحرفاً من الحروف النافية ةاآلتيادخل على كل جملة من الجمل 

:اخر الكلمات المعربة بالحركاتأواستيعاب الحروف، واضبط 

.حجامإالساعة ساعة ............)5(.ةَبرض مجداأل.........)1(

.ناحجامناوادالج.............)6(.زهار ناضرةاأل.........)2(

.تلميذ من المدرسة غائب.............)7.          (اليوم يوم جهاد.........)3(

.بونعتْالعمال م.............)8.          (تجارتك رابحة.........)4(

)3(تمرين 

:الكلمات بالشكلخراأوواضبط ةاآلتيتمم الجمل أ

.................ةمُأنإ) 5(............النيلناما فيض) 1(

......ما شوارع المدينة) 6(................نالالكسنإ) 2(

.................دجِال م) 7(....................ال ظالم) 3(

)4 (اتَعوالتذر...............)ال واح) 8لفوالترار.....



)

)4(تمرين 

:ةاآلتيالجمل فيال ا وومنإعمل إلغاءجب أوالذيما 

.يةنافإالما دنياك ) 6(.عجيبإالركأمما ) 1(

.فسادإالراغُلفانإ) 7(.مشكورإالك يعسنإ) 2(

.يةُحصوال مال الشمس مشرقةُ)8(.نظيفةوال الشوارعمدينة واسعةُال ال) 3(

.ككتابيدما عنْ) 9(.ركمفخُباآلباءما ) 4(

.قارُئإالال كاتب) 10(.هنُاولسهقلبإالالرجُلنِإ) 5(

)5(تمرين 
لدخول ال العاملة عمل ليس عليها؟ واجعلها صالحة لـذلك، ثـم   ةاآلتيح الجمل لُصلم ال تَ

:على كل منها )) ال((ادخل 

)1 (ناغصاألورقة الشجرة م.)الصفوف مستقيمة) 4.

.لوءةمقالمنا مأ)5(.رجاءاألالدار واسعة ) 2(

.يفُحاب كثالس) 6.                  (نالواألالصورة جميلة ) 3(

)6(تمرين 

)1(ّفـي ، ملغـاة  ىاألولالثالث فيالنافية، بحيث تكون عاملة نإبهن ست جمل مبدؤكو

.ةالثانيالثالث 

)2(ّـ الـثالث  فيما النافية، بحيث تكون عاملة بهن ست جمل مبدؤكو اجبـة  ، وىاألول

. ةالثانيالثالث فياإللغاء

)3(ّـ الـثالث  فيبال النافية، بحيث تكون عاملة هن ست جمل مبدؤكو ، واجبـة  ىاألول

. ةالثانيالثالث فيلغاء اإل

)4(ّجمل تشتمل كل منها على أربعن كو))تعمل عمل ليسالتي)) الت.



)

)7(اباألعرفيتمرين 

:نموذجا ـ 

.زاحمالت وقتَ

.ها محذوفاسمتح، ولفاعلى بنييعمل عمل ليس مفيالت   ـ حرف ن

.، وهو مضافبالفتحةوقت  ـ خبر الت منصوب 

.مجرور بالكسرةليهإمزاح ـ مضاف 

:ةاآلتياألمثلةأعربب ـ 

.لك مقبوالًرال عذ) 3.          (ك ضائعاًما معروفُ) 1(

.مِدنْمالت ساعةَالبغاة ومدنَ) 4.            (يفوالِإت أننإ) 2(

)8(تمرين 
:ه أعربثم ةاآلتيتاألبيااحد اشرح 

ا كلُّمقَما فويطَالبسةقَإذاياً            وكافنفَتَعبعشَضئ كاف

ـــــــ

وا الْممراألإالءنِارغَصنَالسهومةُولُقُعالجِوسقُلْخَممصور

ـــــــ

وما الحسفينجِورفاً لَى شَتَفَلَاهلَإذا همكُيفينفعلهالْوخالئق



)

خبر ليس ومافيالباء زيادة

األمثلة
.بٍيعبِرقْلفَاسيلَ.  اًبيعرقْلفاسيلَ

.ودمحمبِيرتقْالتَّسيل3َ.وداًمحميرتقْالتَّسيل1َ

.يدفمبِابتَعالْسيلَ. يداًفمابتَالعسيلَ

      *   *   **   *   *

ِإا مدرالْاكالعسإما .الًهداركال بِالعسله.

.عاِئضبِلينامالعبعا تَم4.             عاًاِئضينلامالعبعما ت2َ

نافُا التَّمذْس موماًم                .نافُا التَّمبِسذْمومم.

البحث
، يناألولفتين االطأمثلةفيالسابقة، تجده منصوباً كما األمثلةفي))ما((و)) ليس ((تأمل خبر 

.خرييناألالطافتين أمثلةفيمجروراً بالباء كما يجيءوتارة 

المتقدمة وجدت المعنى مستقيماً بدونها، األمثلةفيت هذه الباء الداخلة على الخبر طسقأإذاو

التقدير، وليس لهـا  فيحرف جر ذائد، تدخل على الخبر فتجره لفظاً مع بقائه منصوباً إذاهيف

.وية الحكم المستفاد من الجملة وتوكيدهالمعنى إل تقفيمن اثر 

القاعدة
.التقديرفياللفظ ويبقى منصوباً فييقترن خبر ليس وما بالباء الزائدة، فيجر أنيجوز ) 62(

)1(تمرين 
:ةاآلتيالجمل فيخبار ما وليس أالزائدة على ل الباء أدخ

.جئ كثيرةليست المال) 5(. سافراتاتُيتَلفَاما ) 1(

)2 (اًثرَؤما الخطيب م.)فيراق غَاإلليس ) 6ف محموداًالتر.

.مور مذموماًاألفيثُريليس التَ) 7(.ورقاتشجار ماألما ) 3(

.فضيلةليس اعتزال الناس ) 8(.مخلصينأصدقاؤكما ) 4(



)

)2(تمرين 

فـي وعالمتـه  األعراب، ثم بين نوع ةاآلتيالجمل فيخبار األد من احذف حرف الجر الزائ

:خبار األهذه 

.اس بمستيقظينرليست الح) 5(.ات بجاهالتبنلاما ) 1(

.ما النيل بفائض) 6(.ثيفليس الضباب بكَ) 2(

.ينلَاحقليس شاطئا النيل ب) 7(.زهار بذابالتاألليست ) 3(

.بسعيدىٍّما كل غن) 8(.خيكأما المخادع ب) 4(

) 3(تمرين 

نة بالباء الزائـدة، ومـرة   وخباراً لليس وما النافية، وهاتها مرة مقرأالخالية األماكنفيعض

.بهاغير مقرونة

...............ليس قرض الشعر) 5(............ما نوافذ الحجرة) 1(

..............ليست موائد الطعام) 6(........موراألفيما العجلة ) 2(

..................مصرليس جو) 7(................ياماألليست ) 3(

....................ماألناما حن) 8(.........ليس ركوب الخيل) 4(

)4(تمرين 

)1(الزائدةبباء، والخبر مقروناً كل منها مثنىفيليس اسمن ثالث جمل يكون كو.

كل منها جمع مؤنث سالماً، والخبر مقروناً بالبـاء  فيليس اسمكون ثالث جمل يكون )2(

.الزائدة

كل منها جمع مذكر سالماً والخبر مقروناً بالباء فيما النافية اسمكون ثالث جمل يكون )3(

.الزائدة

ـ اإلشارة لجمـع  إاسمكل منها فيما النافية اسمكون ثالث جمل يكون )4( اث، والخبـر  ن

.مقروناً بالباء الزائدة



)

)5(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

ما بُلاذالمعربِوفكْمروه.

.على السكونبنييعمل عمل ليس وهو مفيمـــا   ـ حرف ن

.  ما مرفوع وهو مضافاسمبــاذل   ـ 

.ليهإالمعروف  ـ مضاف 

.بمكروه  ـ الباء حرف جر زائد، ومكروه خبر ما مجرور لفظاً منصوب تقديراً

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

.ليست الجاهالت بمحترمات) 3(. ةبثْير الوصقَبسد األما ) 1(

.اة بمحبوبينغَليس الب) 4.    (بقصيرتينما سقا النعامة ) 2(

)6(تمرين 

:ه أعربوينآلتيااشرح احد البيتين

لَويخُأسوكاِئالدمالعهبديالذذُيمنِإكلَوىويرضيكالًبِقْم

وا كلُّممْؤبِبٍّلُيذنُتيكصحهوا كلُّمْؤمنُتـصه بلبيبح



)

وعروالشُّجاءالروةاربقَمالْاُلعفَْأ

األمثلة
الشَّكادتمتَسغيب .عسى الضقُيأنجرِفَنْي.

كادتالسةُينَفغْتَأنقر .عساِئى الصدأنيصيب.

       *   *   **   *   *

.   عشقَنْيأنمامى الغَرح.يضقَنْيأناءتَالشَّبركَ

.رضحيأنب اِئالغَىرح.دمجياُلمالْبركَ

      *   *   **   *   *

.وبتُيأنبنْذمالْقَلَولَخْا.دفَنْيأناُلمالْكشَوَأ

يوشكالمريضأنيبأر .لَخْاالْقَلَوهواءأنيَتعَلد.

.ىكبيُلفْالطَّعرشَ

.كرحتَيشُيالجعرشَ

*   *   *

.رطُمْتُماءت السَأشَنَْأ

.فُصقْيدعالرَأشَنَْأ

*   *   *

.لىبيوبالثَّذَخَأ

نهاري أخََذ البِنَاء.

12

3



)

البحث 
تدخل على المبتـدأ  هي، فكانخوات أالمتقدمة كلها من األمثلةصدور فيتراها تيالاألفعال

يها نانشرح معأنويسمى خبرها، ونريد هنا الثانيها وتنصب اسمويسمى األولوالخبر، فترفع 

.اختصت بهاالتيحكام األونذكر طرفاً من 

على قـرب وقـوع   تدل)) كشوأوكاد وكرب : ((األفعالتجد ىاألولالطائفة أمثلةإلىظر نُأ

ومن اجل ذلك تسـمى  قرب غياب الشمس، وهلم جرا، )) كادت الشمس تغيب((خبرها، فمعنى 

)).المقاربةأفعالب((الثالثة األفعالهذه 

تـدل علـى رجـاء    )) اخلولقعسى وحرى و((األفعالة تجدالثانيالطائفة أمثلةفيظر أن

ومن اجل ذلك : الضيق، وهكذاانفراجرجو أ)) ينفرجأنعسى الضيق ((حصول خبرها، فمعنى 

)).الرجاءأفعالب((الثالثة األفعالتسمى هذه 

يدل كل منهـا علـى  )) شأ وأخذأنشرع و((األفعالة تجد األخيرالطائفة أمثلةتأمل بعد ذلك 

ابتـدأ الطفـل   )) شرع الطفل يبكـى ((يدل عليه الخبر، فمعنى الذيالعمل فيدأ والشروع االبت

معناها فيالثالثة األفعالومثل هذه )) الشروعأفعالب((األفعالاجل ذلك تسمى هذه يبكى، ومن

.))وهب. واقبل . وقام . وعلق . وجعل . طفق ((وعملها 

، تجده دائماً جملة فعلية فعلها األفعالخرى، وتأمل خبر هذه أجميعها مرة األمثلةإلىارجع 

مجـرداً  يتآقدتجرده منها، وجدته وأنبترانهاقهذا المضارع من حيث تدبرتوإذا، مضارع

أفعالفيووجب كاد وكرب، فيهذا التجرد كثير أنالشروع، غير أفعالفيوكاد وكرب، في

االقترانهذا أناخلولق، غير شك وعسى وحرى وأوفيمقترناً بها آتيالشروع، ووجدته قد 

ال األفعـال خبر هذه أنومن ذلك ترى ين،األخيرين الفعلفيين، واجب األولين الفعلفيكثير 

بهـا  ناقترالاوأنهذا المضارع من حيث التجرد من أنجملة فعلية فعلها مضارع، وإاليكون 

.قسامأة أربععلى 

القواعد
. كانتعمل عمل التياألفعالمن ) 63(

.وقوع الخبروتدل على قرب،شكوأوكاد، وكرب، : هيالمقاربة وأفعالا ـ

.اخلولق، وتدل على رجاء وقوع الخبرعسى، وحرى، و: هيالرجاء وأفعالـ ب

ـ   علق، وقام، واقبـل،  ل، وـفق، وجعـشأ، واخذ، وطأنشرع، و: هيالشروع وأفعالج 

.الخبرفيوهب وتدل على الشروع والبدء 



)

مع كاد أنن يكون خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع مجرد مأناألفعالهذه فييشترط ) 64(

اخلولق، وقد يقترن بهـا  شك وعسى وحرى وأوالشروع، مقرون بها مع أفعالوكرب و

.)1(شك وعسىأوفيكاد وكرب كما يتجرد منها على قلة فيعلى قلة 

.)2(ها ما تصرف منهاعملفياألفعالمثل هذه ) 65(

)1(تمرين 

يأتيه وخبره فيما اسمن معنى كل فعل ناقص، وعين بي:

.زارهاأوعضتكاد الحرب تَ) 4(.ورقشجار تُاألخذتأ) 1(

.تفارق المريضأنى مالحتخلولقا) 5.     (يضقَنْيأنيف الصكشَأو) 2(

)3 (يدومأناء خَعسى الر)         .فييتنافسون ناالغلمطفقَ) 6باحةالس.

)2(تمرين 

مضـارع ية، وكذلك المضارعة مما ورد لـه  المقاربة الماضأفعالةاآلتيادخل على الجمل 

:األفعالمنها واستوف جميع هذه 

.الناس يموتون من البرد) 5(.قرِشْالشمس تُ) 1(

)2 (الزهر يلذب.)6 (الزرع ييس من العطشب.

)3 (بح الصلُطْيع.)الداء) 7قْيى على المريضض.

.عم البالدخاء يالر) 8(.دفَالزاد ينْ)4(

)3(تمرين 
:األفعالهذه بمع استيعاةاآلتيالشروع على الجمل أفعالادخل 

)1 (نفسهإلىسئ الجاهل ي.)4 (يدعو إلى الخيرعلى.

)2 (تْالعمال يبونع.)5 (خْالوادي يبص.

)3 (الجنود ينون عن الوطذود.)6 (الن يقتتالنالرج.

اختصت عسى واخلولق وأوشك من بين هذه األفعال بورودها تامة فتكتفي بفاعلها ويشترط في الفاعل حينئذ أن يكون مصدر مؤوالً من أن )1(

.ى أن ينفرج الضيق ، واخلولق أن يثمر البستان، وأوشك أن يقبل الربيعوالمضارع، فتقول عس
.هذه األفعال مالزمة للمضي، وإال كاد وأوشك وطفق وجعل، فقد ورد لكل منها ماض ومضارع)2(



)

)7 (نْالظالم يمد.)ألف) 9الح يحد القمحص.

)8 (األغنياء يلفقراءاون واس.)العملفيالصناع يتنافسون ) 10.

)4(تمرين 

ناقتـر الان حكمه من حيث ، وبيّيلالخاكانمالفيبوضع الخبر المحذوف ةاآلتيتمم الجمل أ

:د منها والتجرأنب

..................يكاد الظلم) 7(.........بحشكت السأو) 1(

............رجال العلمبه) 8(...........خذت المدينةأ) 2(

.............بعسى الخص) 9(..........اخلولق السالم) 3(

..........وسرونجعل الم) 10(............اعنُشأ الصأن)4(

)5 (المودةرتَح............)قام المهندسون) 11............

)6 (تَلفاقت طفاتي..........)كَ) 12رتَبلةالع..............

)5(تمرين 

.وجوباًأنخبرهما بفيهات مثالين لفعلين ناقصين يقترن المضارع)1(

.وجوباًأنخبرهما من فيرعالمضايتجردهات مثالين لفعلين ناقصين ) 2(

)6(تمرين 

.جملة تامةفيالمقاربة والرجاء والشروع فعالأضع كل فعل من 

)7(تمرين 

جملـة  فيالمقاربة والشروع، ثم استعمل كل مضارع أفعالمنه مضارع من يأتياذكر ما 

.تامة

)8(تمرين 

ة ناقصاً الثانيفيوماًاحدهما تإفيجملتين بحيث يكون فيةاآلتياألفعالاستعمل كل فعل من 

ّالحالتين فين معناه وبي:

شأأنـ بـ هَلـ جعذَخَأقام ـ 



)

)9(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

.يطيبرمكاد الثَّ) 1(

.تحلفاعلى بنيكـاد  ـ فعل ماض ناقص م

.كاد مرفوع بالضمةاسمالثمر  ـ 

.ضمير مستتر، والجملة خبر كادالفاعلفعل مضارع وـيطيب 

)2 (عسفَى الصاءأنيدوم.

. تحلفاعلى بنيناقص مفعل ماضعسى   ـ

.ها مرفوع بالضمةاسمالصفاء ـ 

.على السكونبنيونصب ميـ حرف مصدرأن

المؤول مـن  ضمير مستتر والمصـدرالفاعلوأنبيدوم   ـ فعل مضارع منصوب  

.خبر عسىالفعلأن

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

.أخذت األزهار تتفتح)1(

.يتعباأننالاخلولق العام)2(

)3 (ييتكلمأنك الطفل وش.

)10(تمرين 

:ه أعربواآلتياشرح البيت 

ُلبِقْتُرِهالدرـآخجهوبِهيلَإدكَتَمئ لَالشَّنعنَفْسيتْفَرصانْإذا



)

نكلَونَأكَونَأونإتخفيفُ

األمثلة
نقَتْملَكلُمعنِإأونقَتْمكلَمعنإ

اُلضعلَهضرمنِإأواُلضعهضرمنإ

*     *     *

علتُمأنليسّلمقصر فالح.

غَلَبينأنقْلم يبصعلى اللَّض.

.رمالقَعلَقد طَنأك

.دحأهبواجِْلمهلم ينأك

*      *      *

.نازُلرطَالمنِلكالعةُطَسمالشَّ

الكتابصغيرفْن نَلكعهعظيم.

البحث 
األولتدخل على المبتدأ والخبـر، فتنصـب   )) خواتهاأوأن((الحروف أنعرفت فيما تقدم 

تخفف نونهـا المشـددة، فتكسـب    ها قدأنب)) ولكنكانوأنوأن((اختصت ، وقدالثانيوترفع 

:يأتيتعرفها فيما مااحكأ

فـي لك ولكنها خففت المعروفة )) أن((هيها أنتجد ىاألولالطائفة اليمث)) أن((تأمل كلمة 

وترفع الخبر، وتارة تلغى فال سماالالمشددة فتنصب أنتى عاملة عمل أها تارة تأن، وتجد النطق

فـي همال اإلحال فيتدبرتها إذاوترفع الخبر، وسماالا كما ، وحينئذ يعرب ما بعدهتعمل شيئاً

ياء الزمة للخبر بعدها، حتـى ال تلتـبس   ء بتدااالكل مثال آخر، وجدت الم فيهذين المثالين و

.تقدمت لكالتيالنافية أنب

نأكونألة، تجدها صورتين مخففتين الثانيالطائفة أمثلةفي)) كانوأن((الكلمتين إلىظر أن

ها البد اسمأنفيما سبق، وال فرق بينهما وبين المشددتين من حيث العمل، غيرلتين درستهماال

مـا أتعرفـه،  الذيأنبعده، وهو ضمير الشيتأتالتية يكون ضميراً محذوفاً مفسراً بالجملأن

ـ اليس لمقصر أنعلمت : ((قلتإذاخبرها فهو الجملة المفسرة، ف تقـدير ذلـك   كـان )) الحلف

ه قد طلـع  نأك((تقديرهكان)) جرألفقد طلع كان: (( قلتإذاو)) ه ليس لمقصر فالحأنعلمت ((

)).جرلفا
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)

عينها جـاءت  المشددة )) لكن((هيها أنة، تجد األخيرالطائفة يلامثفي)) لكن((تدبر الكلمة 

.كل مثال تجئ فيه مخففةفيكذلك هيها مهملة ال عمل لها، وأنالنطق، وتجد فيمخففة 

ةالقاعد
هملـت  أإذاهمالهـا، و إعمالها وإفيجوز عند التخفيف نإماأولكن، نأكوأنونإخفف تُ) 66(

.فيثبات والناإلعلى الخبر فارقة بين بتداء االدخلت الم 

.محذوفاًأنفيهما يكون ضمير الشسماالأن، غير نالفال تهمنأكونأماأو

.لكن فتهمل وجوباًماأو

)1(تمرين 

ّه وخبره اسم، وبين للعامل ةاآلتيالجمل فيخواتها أالمخففة وأنالمهمل من ون العامل بي:

. فيال صديق وأنرأيت ) 5(.الكذب ممقوتنإ) 1(

.ًلم يكن ذابالنأكوالزهررضنَ) 6(.الفليس بينكم خأنيسرن) 2(

.يلة لمن شوارعها ضيقةالمدينة جم) 7(.يك نصيحتعفَنْلم تَنأك) 3(

.اليأس لقاتلنِإ) 8(.الجنود لباسلونالءؤهنإ) 4(

)2(تمرين 

:هملة ، واجعلها مرة عاملة ومرة مةاآلتيالمخففة على كل جملة من الجمل نإأدخل 

.ذباتهتيات ملفا) 5(.بوك طبيب ماهرأ) 1(

.ناسمالبقرات ) 6(.ذو المال محترم) 2(

.القراءة مفيدة) 7(.المجدون فائزون) 3(

)4 (المقصومونلُرون م.)البنت مطيعة) 8.

)3(تمرين 

:كل جملة فيها وخبرها اسموبين ةاآلتيالمخففة على الجمل أنادخل 

.م الظالموندنْيس) 5(.لسنة العامةأالسالمة من إلىال سبيل ) 1(

.بين اهللا والناسرفْالععضيلن ي) 6(.لشمس جديدليس تحت ا) 2(

.عواقب الصبر محمودة) 7(.دركا الناس غاية ال تُضرِ) 3(

.خالقاألبإالمم األودسال تَ) 8(.قد ارتفع سعر القطن) 4(



)

) 4(تمرين 

شكل أالكالم و، وضع قبلها ما يناسب منةاآلتيدخل لكن المخففة على كل جملة من الجمل أ

:اخر الكلمات أو

.سعار رخيصةاأل) 4.           (النظام مضطرب) 1(

)2 (ح قليلالرب)                 .5 (الطريق ورةع .

)3 (ناع قليلونالص)             .النوافذ مفتحة) 6.

) 5(تمرين 

المخففـة  نإة بالثانيفة العاملة، والثالث المخفنإمنها بىاألولن تسع جمل تبتدئ الثالث كو

.المخففةنأكة باألخيرة، والثالث المهمل

)6(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

.رامتْل احس للجاهيلَأنرأيت 

.رأيت     ـ فعل وفاعل

ـ هااسمكون، وــعلى السبنيحرف مهيمخففة من الثقيلة وـ أن أنضمير الش

.حذوفم

. ليس     ـ فعل ماض ناقص

.للجاهل  ـ جار ومجرور خبر ليس

ـ   أنالمخففة، وأنمحل رفـع خبـر فيليس، وجملة ليس للجاهل احترام اسماحترام  

.رأىييل مصدر سد مسد مفعولأوتفيوما بعدها 

: ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

.ةنائببه لملم تُنأكصبوراً هوجدت) 3(.البخل لعارنِإ) 1(

.سعره رخيصالقطن قليل لكن) 4.       (رذْليس لك عأنوجدت ) 2(

)7(تمرين 

:األولالبيت أعربه وأبنرثاء فييبن مهدإبراهيماشرح قول 

رطيبووهزتَى فاهدالنَّقاهسحا ة الضعيمفيكالغصنِنكُيملَنَأكَ

وبـقُثُهنْا تشـلمهافدـبأصهورـنُعلميرِدـكالنكُيملَنَأكَ



)

لن العمخواتها عَأونإفّكَ

األمثلة
.المسمرهما الدتَلي.  ادجهما الحياةُنَِّإ

.كامُلاإلنسانليتما .                      زنْاعة كَنَما القَنِإ

.دائموررليتما الس.عماِلألابالناسِممهقاسما تُنإ

.راجعاببليتما الشَّ.                  ُئسمالْباقَعما ينِإ

البحث
المثـالين  فـي كل منها ملغاة ال عمل لها، وتجدها في)) أن((تجد ىاألولالطائفة أمثلةتأمل 

وقد عرفناها فيما المثالين التاليين داخلة على جملة فعلية، فيية، واسمين داخلة على جملة األول

الذيفعت الخبر، فما ورسماالدخلت عليها نصبت إذاية، وسماالعلى الجملة إالتقدم ال تدخل 

بحثنا ال نجد لذلك سـبباً سـوى   إذا؟ األسماءزال اختصاصها بالدخول على أبطل عملها هنا وأ

كفتها عن العمل، وهي التي أزالت اختصاصـها باألسـماء،   فهي التي الزائدة، )) بما((اتصالها 

اتصلت بما الزائـدة  الخمسة متىحرفاألفهذه ،ولعل،نأكو،ولكن،أنذلك في)) إن((ومثل 

.األسماءبطل عملها وزال اختصاصها ب

ولكنها عاملـة  كل مثال، فيداخلة على المبتدأ والخبر )) ليت((ة تجد الثانيالطائفة أمثلةتأمل 

هـذه  فـي وإلغاءهـا عمالها أأجازالذيين، فما األخيرالمثالين فيغاة لين، ماألولالمثالين في

تدبرت ليت إذاالزائدة، و)) بما((ال سبب لذلك سوى اتصالها عاملة؟ وقد عرفناها دائماً األمثلة

ووجـدتها تـارة   األسماءاختصاصها بكل مثال تتصل فيه بما الزائدة ، وجدتها باقية على في

.عاملة وتارة غير عاملة 

القاعدة
اختصاصـها  لـل، وتزيـن العمـا عـا فتكفهـخواتهأو)) نإب((الزائدة )) ما((تتصل ) 67(

.األسماءاختصاصها بلغاؤها؟ وال يزولإعمالها وأفيجوز )) ليت((إال، واألسماءب
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)1(تمرين 

لغاء فيما لـم  اإلن سبب ، وبيةاآلتيالعبارة فيخواتها أوأنن الحروف العاملة والملغاة من بي

:يعمل منها 

ـ أنردت أمـا  نإبيعاً، وراء والبغى شأة وما كنت ريف مسواق الرّأزرت سوقاً من  رف اع

مـا الطـرق   نإإلىَليّخُا مبكراً، فَليهإتُدصهذه السوق، قَفيمالهم أعومن عادات القوماشيئ

بلغت بابها حتى شهدت الناس أنما و، نالممن رجال ونساء وغ: بالقرويينتزخرإليهاؤدية مال

يتزاحمون وتَيـ ودف. معركة حاميةأومة حملفيما هم نأكافعون، د بـين الـدافعين،   يعت بنفس

قـواتُ أقذار متراكمة وغبار ثـائر، و أزاع وشجار، ووضجيج، ونبصخَإذافودخلت السوق 

ارى ال يـدرون  يغير نظام، والناس حفييغطيها جيش من البعوض والذباب، وسلع معروضة 

.يخسروناراًحون ومربرفمرة يدىمون فيها على غير هوا، ولكنها يتسها شيئاًناثمأمن 

.ن الناس وضررهمبين تحول دون غَناصحياً دقيقاً وقومااسواق نظاألوليتما لهذه 

)2(تمرين 

إ((ن ما جاء عامالً وما جاء غير عامل من بيـ العبارات فيخواتها أو)) ن ، ووضـح  ةاآلتي

:لغاء فيما لم يعمل منها اإلسبب 

.باك مريضأنأساءني) 8(.الحق فضيلةإلىما الرجوعنإ) 1(

.ه جوادبناالرجل بخيل ولكنما ) 9(.المطر غزيرنإ) 2(

.العمل قليلعب العامل ولكنتَ) 10(.عمال بالنياتاألما نإ) 3(

.ليتما الناس منصفون) 11(.القصر جبل شامخنأك) 4(

.من الكدرخاليةُليتما الحياةُ) 12(.نال الحيوقَما يعنأك) 5(

.نتصرلعل الجيش م) 13(.الشمس قرص من الذهبنأك) 6(

.لعل الصناعة ناهضة) 14(.دجِما سيكافأ المأنستعلمون ) 7(

) 3(تمرين 

:هماله منها وما يجوز إبما الزائدة، وبين ما يجب ةاآلتيالجمل فيخواتها أو)) نإ((صل 

.نةالجمل سفينأك) 6(.الريح شديدةنإ) 1(

.المعلمين آباءنأك) 7(.ناصغيرتناالحصيذنََأنإ) 2(

. مخلدناسناإلليت ) 8(.الزرافة طويلة العنقأنعلمتُأ) 3(

. ليت الربيع دائم) 9(.التاجر رابحأنيسرن) 4(

.السيد غائبالخادم حاضر لكن) 10(.الماء مرآةنأك) 5(



)

) 4(تمرين 

، واجعلها مرة مقرونة بما الزائدة ومـرة غيـر   ةاآلتيعلى كل جملة من الجمل )) نإ((ادخل 

:الحالين فياخر الكلمات أوشكل أمقرونة، و

. المصباح متقد) 7(.البناء شاهق) 4(.القمر مضئ) 1(

.الجمل قوى) 8(.السفينة سائرة) 5(.الثوب نظيف) 2(

.مخْيل ضلفا) 9(.الذباب مضر) 6(.النيل فائض) 3(

) 5(تمرين 

اخر الكلمات بالشكل وبين ما يجوز أوواضبط ةاآلتيعلى كل جملة من الجمل )) ليتما((دخل أ

:ها اسمضبط في

.العتاب نافع) 7(.الربيع قريب) 4(.السماء مصحية) 1(

.الصحة دائمة) 8(.المال كثير) 5(.الهواء معتدل) 2(

.مثمرناالبست) 9(.الصديق مهذب) 6(.مذللالمهر ) 3(

)6(تمرين 

)1 (منها على ىاألولن ست جمل تشتمل الثالث كو))إـ  )) ن والـثالث  دةـالمتصلة بمـا الزائ

.اخر الكلماتأوشكل أالمتصلة بما الزائدة ، و)) أن((ة على الثاني

)2 (ا على منهىاألولت ست جمل تشتمل الثالث كو))المتصلة بما الزائـدة، والـثالث   ) )أنك

.اخر الكلماتأوشكل أيضاً ، وأالمتصلة بها )) لكن((ة على الثاني

)3 (مل تشتمل كل منها على جن ثالث كو))فـي يجـوز  المتصلة بما الزائدة، وبين ما)) ليت

.هااسمضبط 



)

)7(عراب أللفيتمرين

:نموذجا ـ 

.ُلمالعمِلْالعةُرمما ثَنإ

.حرف توكيد، وما كافة عن العملنإما   ـ نإ

.ثمرة  ـ مبتدأ مرفوع

.مجرورليهإالعلم  ـ مضاف 

.العمل ـ خبر المبتدأ مرفوع

.ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

.ةدول المبما البشاشة حنإ) 1(

.بعما صداقة الجاهل تَأنوجدت ) 2(

.فياء قليلونواألثيرون ولكنما كناخواإل)3(

.ينمااألبلغ بليتما الغايات تُ) 4(

)8(تمرين 

:منهما األولأعربويناآلتياشرح البيتين 

ه درتَسمرِاوعوباتُا هينْا الدمنَّإ

ةُشدخَبعد راءخَوراءعد بشةد



)

النافية للجنس)) ال((

األمثلة
.الطريقفيساً راكباً فَال ر.وببحمزورٍداهال شَ

1ال شجةَرر2.ناالبستفينامقَال مّفياًرصواجبه ممدوح  .

الْفيمٍنَى غَال راعِلقْح.ال مفياجدعمله مذموم     .

ال سروردائم.

ال ضدنِيمتَجمانع.

جِال مّدينمحرونوم.

ال جاهالتمتَحماتُر.

البحث 
ها، اسـم ويسـمى  األولوالخبر، فتنصب أبتدملخواتها تدخل على اأو)) نإ((أنت تعرف أن

الـنص  يقصد بها التيهيالنافية للجنس و)) ال((نإخوات أويسمى خبرها، ومن الثانيوترفع 

مـا احكألهـا  نألفرادنا الكالم عليها هنـا  أما نإ، وفراد الجنسأعن جميع فيالخبر منأنعلى 

:يأتيوشروطاً خاصة بها تعرفها مما 

ـ الطائفـة  فيحوال ثالث، فهو أالمتقدمة تجده يقع على األمثلةفي)) ال((اسمتأمل  ىاألول

غير مضاف وال شبيه أي: ة الثالثة مفردالطائففية شبيه بالمضاف والثانيالطائفة فيمضاف و

حوالـه الـثالث   أفيسماالهذا خرهاآو تأملت . بالمضاف على مثال ما عرفت من باب النداء

إذامبنياً على ما نصب به، فةالحال الثالثفيين منصوباً دائماً، ووجدته األولالحالين فيوجدته 

ه جمـع  نألينصب بالكسرة كانأنتح، ولفاعلى بنيتحة لفاعليه ينصب ب)) ال((قبل دخول كان

.األمثلةفيعلى الكثرة، كما هو واضح بنيمؤنث سالم 

ها اسـم أنمثال، وتجـد  فيلم تقترن بحف جر )) ال((أنخرى تجد أمرة األمثلةإلىرجع ا

حتـى تعمـل   ، فهذه شروط ثالثة البد منها صلاعنها بفها لم يفصل اسمأن، وناوخبرها نكرت

، ))الحجرة بال ترتيـب فيثاث األوضع : ((فقد الشرط بطل عملها فتقولأن، فنإل عم)) ال((

وك حاضر وال أبال : (( ين بطل عملها ولزم تكرارها، فتقولاألخيرفقد شرط من الشرطين أنو

.))الثواب طول وال قصرفيال (( ، و))خوكأ
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:القواعد 
الخبر ويسمى عـها، وترفاسمدأ ويسمى فتنصب المبتنإالنافية للجنس عمل )) ال((تعمل ) 68(

.خبرها 

.مفرداًكانعلى ما ينصب بهبنيشبيهاً بالمضاف، ويأومضافاً كانإذاها اسمينصب ) 69(

يفصـل  إالرتين، وـها وخبرها نكاسميكون أنيدخل عليها جار وإالعملها فييشترط ) 70(

فقد شـرط مـن الشـرطين    أنل بطل عملها، واألوفقد الشرط نإ، فصلاعنها بفسماال

.بطل عملها ولزم تكرارهااآلخرين

)1(تمرين 

ّيأتياة فيما غلالعاملة من الم)) ال((ميزّلغاءاإلن سبب ، وبي:

)1 (ناشتريت الحصابال ساجر.)6 (قريبينافاكهكانال د.

)2 (كْال مثر ماح مهيبز.)فيال ) 7القصيدة هاء وال مديحج.

.طونناال مؤمنين ق) 8(.هبناال الرجل كريم وال )3(

.ىعنْيرجى وال هو ميت فَيفَيحوال ه) 9(.م اليومال ظلْ) 4(

.يوال قلميمعيرتَفْال د) 10(.وال بناتانيبالحديقة صفيال ) 5(

)2(تمرين 

، ونـوع  بنـي رب منـه والم النافية للجنس، وبين المع)) ال((اسمنوع ةاآلتيالجمل فيعين 

:والبناء األعراب

.قفَّواه مأبال عاصياً ) 7(.بلَّقَتَئ ممرادّوفيال خير ) 1(

.رباأوفيات واال صحر) 8(.ناالبستفيتارفوناال ) 2(

.الخير نادمونفيال متنافسين) 9(.ناال عاقلين متشاتم) 3(

.ال كواكب طالعات) 10(.ال حسود مستريح) 4(

)5 (ال صاحب جمذمومود.)السوقفيال بائع ) 11.

. المدينةفيال دار كتب ) 12(.لسنة العامةأالسالمة من إلىال سبيل ) 6(



)

)3(تمرين 

:خبراً مناسباً حق به لأالنافية للجنس، و)) لال((اً اسميأتيمما اسماجعل كل 

)1 (متقنعهلَم.)4 (عمالهمأفيدون جِم.)مصباح) 7.

.بوالديهبار) 8(.ع معروفناص) 5(.ةرسأبو أ) 2(

.ذو فضل) 9(.ناصديق) 6(.رايات) 3(

)4(تمرين 

بنائه مع اسـتيفاء  وأعرابه كن الخالية، وبين نوع أمااألفيالنافية للجنس )) لال((اً اسمضع 

:سماالواع أن

.فقيرة...........ال) 5(.فضل الكتابأ.........ال) 1(

.شجاع...........ال) 6(.النهرفي.........ال) 2(

.نايلتقي...........ال) 7(.نامحبوب.........ال) 3(

.تامحترم...........ال) 8(.خائبون.........ال) 4(

) 5(تمرين 

فيتحة، ولفاوبا بـها منصـمنىاألولفيالنافية للجنس )) ال((اسمجمل يكون أربعا ـ هات 

.ة منصوباً بالكثرةاألخيرفي، واأللفثة منصوباً بلة منصوباً بالياء ، والثاالثاني

فـي تح ، ولفى امنها مبنياً علىاألولفيالنافية للجنس )) ال((اسمب ـ هات ثالث جمل يكون  

.ة مبنياً على الكسراألخيرفيعلى الياء ، وة مبنياًالثاني

) 6(تمرين 

دخـول  األولفـي لغاء اإلالنافية للجنس الملغاة، بحيث يكون سبب )) لال((أمثلةهات ثالث 

.صلاها بفاسمالثالث فصلها عن فيعدم تنكير معموليها، والثانيفيحرف الجر عليها، و

) 7(تمرين 

:النافية للواحد ، وبين عمل كل منهما )) ال((النافية للجنس من )) ال((ةاآلتيالجمل فيميز 

.هاتالمدينة بل متنزفيتنزه ال م) 3(.ناال تلميذ غائباً بل تلميذ) 1(

.ال عمل خير ضائع) 4(.خالديال ح) 2(



)

) 8(تمرين 

العاملة، ووضح نوع العمـل  ثم بين العاملة منها وغير)) ال((لها تأتي بهالتيينااذكر المع

.مع التمثيل

)9(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

.ناتبسالُفيسين ال حارِ

.على السكونبنيال         ـ نافية للجنس حرف م

.ه مثنىنألعلى الياء بنيال ماسمحارسين   ـ 

.ـ جار ومجرور خبر الناالبستفي

: ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

)1 (تَال مرّيمومينذْثين م)          .ال مع المسافر ماء وال زاد) 3.

)2 (امال زنلوُلربيع مم)         .موره نادمأفيال مستشير ) 4.

)10(تمرين 

:ه أعربويناآلتياشرح احد البيتين 

وُلقُوم عسالجنسحن لم تزِإذاها         لبوم ونُسن الجسحفيريخَالو

ــــــــ

ال خَويفيركُلم تَإذامٍلْحنلهبور تَادحمفْى صه وأنكَي1(راد(

البادرة الحدة وما يسبق من قول أو فعل في وقت الغضب)1(



)

السيما
األمثلة

.عراءالشُّأوعراءيما الشٌّوالسبِداألجاَلرِبحأ) 1(

.اِئدهقَأوهديما قاِئسالَوشِيبالجتُجبعأ) 2(

)3 (ساعالنَّدوالَاسلفُايما ساءلفاأوقَرقَراء.

*     *     *

)4 (الُْأكافَيمجدون والسيما مه كرِقُلُخُجِدأويمجِمّأودجِمّاد.

.قريةًأوقريةأويلالنَّّىلَعةٌيريما قَى والسرقُى الْنَكْسبحأ) 5(

.خطيباًأوخطيبٍأونّالسّيثُحديبطيما خَوالساءبطَالخُادجأ) 6(

البحث 
وال ((ذلك إلىضاف أإذادباء، ولكنه األإلىه يميل أنفهمنا )) دب األحب رجال أ: ((قال قائل

ته يفوق نصـيب غيـرهم،   نصيب الشعراء من محبأنمنا شيئاَ جديداً، وهو فه)) سيما الشعراء

دب األولكن الشعراء ال يمثلهم احد من رجـال  : ه قالنأكبمعنى مثل، ف)) يس((كلمة نألوذلك 

.الحكمفيتفيد تفضيل ما بعدها على ما قبلها ))  السيما((فتركيب ،إياهميبهم ومحبتيولعفي

ها ؟ ومـا خبرهـا؟   اسمحيث اللفظ تجده مبدؤاً بال النافية للجنس، فما تأمل هذا التركيب من 

كلمة إمانحو ذلك، أو)) صلاح(( أو)) موجود((وخبرها محذوف دائماً، تقديره )) سى((ها اسم

هينكرة موصوفة بمعنى شئ، وإما، وموصولاسمإمازائدة، وإماهيفيالمتصلة بس)) ما((

.ليهإتين مضافاألخيرالحالتين في

ه تارة يجئ معرفة كمـا  أنالمتقدمة، تحد األمثلةكل من في)) السيما((الواقع بعد سماالتدبر 

كانجاء معرفة نإة، فاألخيرالثالثة األمثلةفي، وتارة يجئ نكرة كما ىاألولالثالثة األمثلةفي

هنـا هـم   تقـديره ه خبر لمبتـدأ محـذوف   أنالرفع فعلى ماأمجروراً ليس غير، أومرفوعاً 

ها نكـرة  أنصفة لها على أوموصول، اسمها أنوتكون هذه الجملة صلة لما على )) الشعراء((

نكرة جـاز رفعـه   سماالكانإذاوزيادة ما، فهليإسى ةضافإالجر فعلى تقدير ماأموصوفة، و

ه تمييز لما، وجاز ذلـك  أننصبه فعلى ماأرفعه وجره فعلى نحو ما تقدم، وماأوجره ونصبه، 

.ه نكرةنأل



)

:القواعد 
.الحكمفيلتفضيل ما بعدها على ما قبلها )) السيما (( يؤتى بتركيب ) 71(

نكرة جـاز فيـه   كانأنمعرفة جاز فيه الرفع والجر ليس غير، وكانالواقع بعد سماال) 72(

.الثالثةاألعرابجه أو

)1(تمرين 

، مـع  األعـراب جه أوما يجوز من )) سيماال((بعد الذيسماالفي، وبين ةاآلتياألمثلةاقرأ 

:تعليل كل وجه 

.ق الجبال والسيما الشاهقةسلَتَبحأ)1(

.المذنبون وال سيما مذنب له سابقةبسيعاقَ)2(

)3(قراءلفاوه الخير والسيما مساعدة وجفينفق العاقل ماله ي.

.مير بينهمالقوم والسيما أبنيعجأ)4(

.فقير عاجزقراء والسيما لفاإلىنسحأ)5(

.يعجبني العمال المجدون وال سما عامل مبكَّر)6(

)7(رار القطنبح تجار المدينة والسيما تج.

.يضر السهر كل طفل والسيما طفل جسمه ضعيف)8(

)2(تمرين 

بعـد  يـأتي اسمكل فيالجائزة األعرابجه أوكن الخالية جمالً مناسبة، وبين األمافيضع 

)):السيما((

.خوكأوالسيما...........)5(.شرفاتهسيما وال........)1(

. والسيما العلماء............)6(.والسيما شجر الكافور........)2(

)3(........والسيما مالخصام إلىاح يؤدى ز .

.قراءلفايواسى بماله ىنوالسيما غَ.............. ) 7(

.دباألوالسيما كتب ..........) 8(.فيوالسيما صديق و.........)4(



)

)3(تمرين 

فـي ن الوجوه الممكنـة  ، وبيّةاآلتيكل جملة من الجمل في)) السيما((اً مناسباً بعد اسمضع 

:خره أضبط

...........سد العقول والسيمافْراغ يلفا) 5(...........ثاث المنزل ثمين والسيماأ)1(

.....جسام والسيمااألكل تضر األكثرة )6(.........اظر الريف جميلة والسيمامن)2(

............يحب المعلم تالميذ والسيما) 7(.........يحب العقالء الهدوء والسيما)3(

...........شاء والسيماناإلجاد التلميذ أ)8(.......التمرينات البدنية مفيدة والسيما)4(

)4(تمرين 
)1(ّبعد سماالن ثالث جمل يكون كو))في)) السيماجه الممكنـة  واألن كل منها معرفة وبي

.عرابهأفي

)2(ّبعد سماالن ثالث جمل يكون كو))فـي منها نكرة، وبين مـا يجـوز   كل في)) السيما

.عرابهأ

)5(تمرين

ّالثالث فيمنها مثنى، وىلاألوالثالث في)) السيما((الواقع بعد سماالن تسع جمل يكون كو

.إشارةاسمة األخيرالثالث فية مذكر سالماً، والثاني

)6(تمرين 

ّالسيما((بجمل تشتمل على ةاآلتيالتراكيب فيينار عن المععب: ((

.الواعها البرتقَأنفضل أذاء مفيد، واكهة غلفا) 1(

.األلوانورود المختلفة الُنسحسأنس ال أننإكل شئ فيها، ويزرت حديقة فراعن) 2(

.التصويرةنون الجميلة وبخاصّلفاشغف عظيم بيل) 3(

.يناوجيريهلأبأأبدالناس وإلىنسحأ) 4(



)

)7(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

العلماء متَحرون والسيما العاملينم.

.ـ مبتدأ مرفوعالعلماء 

.واوالمرفوع بمحترمون ـ خبر المبتدأ

ـ   تحة الظاهرة، لفباها منصوب اسمسى اعتراضية، وال نافية للجنس، وواوالوالسيما   

.وما زائدة،وهو مضاف

.ه جمع مذكر سالمنألمجرور بالياء ليهإالعاملين   ـ مضاف 

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

)1(اصدقاء والسيما صديقاً عاقالًاألشر تَس.

.ثار القاهرة والسيما جامع عمروآزور أس) 2(

)3(خيكأفظ التالميذ دروسهم والسيما ح.



)

باب المفعول المطلقفيما ينوب عن المصدر 

األمثلة
.جدّالْكلَّالبالطَّدج) 6(.رافاًاعتيبِنْذَبِتُررقْأََ) 1(

)2 (سارطَالقاريعاًرِس.)أ) 7حسنالعُلامبعاإلضحنِاس.

)3 (رجالْعجقَش الْيقَهىر.)كْأ) 8رتَمالضفَيكراماإللك ذ.

)4 (فَلَحالرالثاًل ثَج.)9 (جلْامتكمجال ُأةًلَاملُجاما أهداًح.

)5 (ضرالْبحالْيوذاصحنسطاًو.

البحث
في)) جاملهاأ((سوطاً وكل وبعض وذلك وها من اعترافاً وسريعاً والقهقرى وثلثاً و: اظاأللف

ه، ويحل محل ذلك المصدر، المذكور قبلالفعلالمتقدمة، يدل كل منها على معنى مصدر األمثلة

قراراً، وسار القطار سيراً سريعاً، أقررت بذنبي أ: المتقدمة على الترتيباألمثلةفيك قلت نأكف

.جع الجيش رجوع القهقرى، وهلم جراور

أنالواضـح  كـان تنصب على المفعولية المطلقة، األمثلةمثل هذه فيالمصادر تكانولما 

.ة المفعول المطلقنائبها أنكنها، على ماأفييها والحالة نااظ الدالة على معاأللفتنصب 

بين كل منهـا  المناسبة فية، وابحثالثانية عن المفعول المطلق مره نائباظ الاأللفتدبر هذه 

ة صـف الثـاني مرادف المصدر واألولا، فاللفظ مكي للفعل تجد صلة وثيقة بينصلاألوالمصدر 

.على الترتيبةاآلتيالقاعدة فيما تراه آخرإلىوالثالث نوعه والرابع عدده 

:القاعدة 
كـل وبعـض   لته وآأوعدده أوينوب عن المصدر مرادفه وصفته وما يدل على نوعه ) 73(

عن المفعـول  نائبه أنوضميره فينصب كل واحد منها على ليهإشارة اإلو. ليهإمضافتين 

.المطلق



)

)1(تمرين 

عّوبين سبب نيابتهةاآلتيالعبارة فيعن المفعول المطلق نائبن كل ي:

دة، مسـاع تماألمعاء والكلى أيد العضالت صالبة والقلب قوة، وتساعد زِالتمرينات البدنية تَ

ـ فضـل  يجعل لنفسه حظا منها كل يـوم، وأ أننى بها كل العناية، وعيأنناسناإلفعلى  واع أن

أنالحقـول كثيـراً، و  فيى مشيأنناسناإلفيحسن ب،الهواء الطلقفيكانما التمرين البدني

كل ثالثاًأوحديقة منزلة دفعتين فييشتغل أنويمتطى صهوات الخيل ركوباً، أنيسبح عوماً، و

فـي لمتنافسون ايأتيهاالذيجهاد اإلهذا التمرين ذلك فييجهد نفسه إالناسناإلسبوع، وعلى أ

.مما يفيدهأكثرذلك قد يضر الجسم نإميادين السباق، ف

)2(تمرين 

:ةاآلتيالجمل فيالمفعول المطلق نائبعين 

.تالوةحسن أنآتال القارئ القر)1(

)2(رمى الصياد الطير سماًه.

)3(سجد الماًأربعى لَص.

)4(ما نام المريض بعض النوم حتى هبنْمجاًزع.

)5(يب العاقل وطنه كل الحبح.

)6(هجمنْالجدايغْلدير)1(.

.ال يعامل الناس هذه المعاملةالرجل المهذب )7(

.صفحه عن احدأعنه صفحاً ال صفحتُ)8(

.)2(يلفَالجدعوتُنجحتُإذا)9(

.)3(رىقَصديق ودعا النَّملَوا)10(

.االقتحام من غير تثبيت: الدغري )1(
.دعوة العامةال: الجلفى )2(
.الدعوة العامة: النقري )3(



)

)3(تمرين 

ث يكون من النوع الموضوعين بـين  خال، بحيكانمكل فياً عن المفعول المطلق نائبضع 

:ين قوسال

)مرادف (  .................الناس َلبقْأ) 1(

)مرادف (  ...............ناالجبضبغُأ) 2(

)ـددعــ(...............اليومفينأكل ) 3(

)شارةإاسم(حلمهليهإرجع ........بضغَأنبعد ) 4(

)كـل  (   .........الهواء المطلقبحأ) 5(

)6 (احترماًاه احترتُم............ )ضمـير(

)بعض  (  ...........العامل نفسهنعتْأ) 7(

) آلــة  ( .......ضرب الالعب الكرة) 8(

)صـفة(  ............كرمنا الضيوفأ) 9(

)نـوع  (  ........المقصرّإلىنظرتُ) 10(

) 4(تمرين 

:جملة تامة فيعن المفعول المطلق نأباًةاآلتياظ األلفاجعل كل لفظ من 

لوكذلك السظحفمتَأهمال    تلك المساعدة      اإلبعض ناتقاإلكل 

عشرين       عصا             توكيالً            سروراً        يسيراً

)5(تمرين 

)1 (المطلقلمفعوالعن نائبعدد اسمفيها مثنى مذكر، مع اشتمالها على الفاعلن جملة كو.

)2 (عـن المفعـول   هنأبفيها جمع مؤنث سالم، مع اشتمالها على صفة الفاعلنائبن جملة كو

.المطلق

)3 (ة عن المفعول نائبن جملة المبتدأ فيها جمع مذكر سالم، والخبر جملة فعلية مشتملة على كو

.المطلق

.عن المفعول المطلقنائبكون جملتين استفهاميتين، تشتمل كل منهما على مصدر ) 4(



)

) 6(تمرين 

عول المطلـق، واسـتوف جميـع    عن المفنائبن تسع جمل تشتمل كل واحدة منها على كو

.تعرفهاالتيواع ناأل

)7(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

زار الطبيبمراتأربعالمريض.

.تحلفاعلى بنيزار     ـ فعل ماض م

.الطبيب  ـ فاعل مرفوع بالضمة

.المريض ـ مفعول به منصوب

.تحةلفاق منصوب بعن المفعول المطلنائبـ أربع

.مجرورليهإمرات   ـ مضاف 

:ةاآلتيالجمل أعربب ـ 

)1 (وبك كل الثقةقتَث)                .3 (سعيذلك السعتُي.

)2 (فْطَعنا عليه مثل عكمطف.)4 (لَجالقُُلس الرجصاءفُر.



)

اإلضافة
المعنوية واللفظيةاإلضافة)1(

ثلةاألم
.كورشْموفرالمععناص. ىوِقَسِمالشَّورنُ

1قُنُعالج3.يُلوِطَِلممحمالْودخاِلصممدوح.

.وممذْمبِضغَالْيعرِس. ُلميجوساوالطَّيشُرِ

          *   *   **   *   *

.افآنِمكَما هِوسرظا دافحالْ. ٍلفْطاءكَبعسمأ

.ونحبارمهِماِلأعو نُقتْمالْ.امٍدقَْأآثارىرَأ2

أشمةَرائحورالْ. دنْماسِالنَّفُصمحبوب.

.يدعسرِيل الخَعفبمحالْ

البحث
مجرور ليهإاف المضأن، وعرفت هناك ليهإتعريف المضاف أالبتدائيةالمدارس فيدرست 

مثنـى  كانإذامنوناً قبلها، وتحذف نونه كانإذااإلضافةالمضاف يحذف تنويه عند أنودائماً، 

.هذا البابفينزيدك شيئاً جديداً أنجمع مذكر سالماً، ونريد هنا أو

أمثلـة فـي ه منكراً ولكنه أصلين، تجد األولالطائفتين أمثلةكل مثال من فيظر المضاف نا

)) نـور ((لفـظ  نإالمعرف بعده، فسماالإلىإضافتهبسبب قد اكتسب التعريفىاألولة الطائف

)) نـور الشـمس  ((قلت إذاخذ وحده دل على نور عير معين، فهو لذلك نكرة، ولكنك أإذامثالً 

ة ترى المضاف قد اكتسب التخصيص بسـبب  الثانيالطائفة أمثلةفقد عينته وعرفته، واإلضافةب

يشـتمل  عامالفظ البكاء كان، ةضافإمن غير )) ع بكاءاسم: ((قلتإذاك أنرة، فنكإلىإضافته

ع بكـاء  اسـم : ((وقلـت نكراتإلىأضفتهإذاك ولكنوبكاء الرجل،، وبكاء المرأةبكاء الطفل

وأشباههاهاتين الطائفتين أمثلةفياإلضافةتكون قد خصصته وضيقت عمومه، وتسمى )) طفل

.التخصيصأومعنوياً وهو التعريف األمرالمضاف أفادتها نأل)) معنويةهاضاف((

اإلضـافة بين، تجده لم يكتسـب  األخيرالطائفتين أمثلةكل مثال من فيالمضاف  إلىظر أن

أنمـن حيـث لفظـه، وجـدت     األمثلةهذه فيليهإنظرت إذاك أنتخصيصاً، غير أوتعريفاً 

مثنى كانأنحذف نونه أو، األصلفيمنوناً كانأنالتخفيف بحذف تنوينه أكسبتهقد اإلضافة

4



)

كل في، وكذلك الحال ))لفظيةةضافإ((هنااإلضافةاً، ومن اجل ذلك تسمى جمع مذكر سالمأو

.تعريفاً وال تخصيصاًليهإال يستفيد فيها المضاف إضافة

واضـحاً،  المعنوية، لوجدت فرقاًاإلضافةأمثلةاللفظية، واإلضافةأمثلةك وازنت بين أنولو 

فـي معموالً ليهإاللفظية ترى المضاف وصفاً، وترى المضاف اإلضافةأمثلةكل مثال من فيف

.كذلكاألمرالمعنوية فليس اإلضافةأمثلةفيماأالمعنى للمضاف، 

جميـع  فيمن أل ة وتأمل المضاف وحدده، تجده مجرداً الثانيجميعها مرة األمثلةإلىارجع 

فـي أل كمـا  نماًك تجده مرة مجردأنفاللفظية اإلضافةأمثلةفيماأوية، المعناإلضافةأمثلة

هـذه  أمثلةفيتدبرته إذاالطائفة الرابعة، وأمثلةفيالطائفة الثالثة، ومرة مقروناً بها كما أمثلة

جمـع مـذكر   الثانيفيمثنى، واألولالمثال في، وجدته اجوازل االطائفة، حيث جاء مقروناً ب

مضاف لمـا فيـه أل، وهـذه    إلىالرابع مضاف فيالثالث مضاف لما فيه أل، وفي، وسالماً

.لاالمضاف باقترانيجوز فيها التيهية ربعاألالمواضع 

القاعدة
.معنوية ولفظية : ناقسماإلضافة) 74(

تخصيصاً وال يكون المضاف فيهـا  أوفادت المضاف تعريفاً أالمعنوية ما اإلضافةا ـ ف 

.معمولةإلىصفاً مضاف و

ـ  األصـل فيكانأنالتخفيف بحذف تنوينه إالاللفظية ما لم تفد المضاف اإلضافةوب 

إلىجمع مذكر سالماً، ويضاف فيها الوصف أومثنى كاننإنونه حذفأومنوناً، 

.معمولة

:المعنوية دخول أل على المضاف مطلقاًاإلضافةفييمتنع ) 75(

.جمع مذكر سالماًأويكون المضاف مثنى أنا ـ 

.مقروناً بأل أو مضافاً لما فيه ألليهإيكون المضاف أنب ـ 



)

ياء المتكلمإلىالمضاف ) 2(

األمثلة
ييببنصِأول  مالعمنيصيببنَتُمقُ

1سمابوأيبِآدابتُوبِآدي

ياتقَدصبِأويبِصدقَاترِقيفَلْاى لَعفُطعَأ

*     *     *

.ةُيلَمجلَياصعنإ

.ةًرمقْمرِفَمن السيلايلَتْكانَ

.نايفَّالويابا صاحتمأنْ

نْهؤالء مقذيمنّالضيق.

البحث
خر األاً صحيح اسم، تجد المضاف ىاألولالطائفة أمثلةفيليهإالمضاف والمضاف إلىظر أن

تأملت آخر المضاف ويـاء  إذاياء المتكلم، وليهإوال جمع مذكر سالماً، والمضاف وليس مثنى

، ليـه إمضاف هيالتيمكسوراً دائماً لمناسبة الياء األولهذه الطائفة، وجدتأمثلةفيالمتكلم

فيه المضاف والمضاف يأتيكل مثال فيها وفتحها، وكذلك الحال كانسإالياء نفسها فيجوز أما

.هذه الطائفةأمثلةفيعلى النحو المذكور ليهإ

جمـع  أومثنى، أومنقوصاً، أو، تجد المضاف فيها مقصوراً، ةالثانيالطائفة أمثلةإلىظر أن

تأملت آخر المضاف ويـاء المـتكلم هنـا،    إذاويضاً، أياء المتكلم ليهإمذكر سالماً، والمضاف 

فيه المضـاف  يأتيكل مثال فيمفتوحة دائماً، وكذلك الحال ياءالساكنة دائماً، وىاألولوجدت 

.ياء المتكلمليهإ، ويكون المضاف ربعألات الاعلى حال من هذه الح

:القاعدة 
تح، لفاوكاناإلسالياء فيه لمناسبة الياء، وجاز ياء المتكلم كسر آخرإلىسماالضيف أإذا) 76(

جمع مذكر سالماً فيجـب تسـكين آخـر    أومثنى، أومنقوصاً أومقصوراً، كانإذاإالو

.المضاف وفتح الياء
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)

الجملة وجوباً وجوازاًإلىما يضاف ) 3(

األمثلة
لَجتُسحالْثُيظَنْمرجيُلم.

1لَجتُسحثُييجالُْلمظَنْمر.

لَجتُسحثُيجالَْلمظَنْمر.

*   *   *

.ُلاطهرطَمالْإذتُْئجِ

.رطَمالَْلطَهإذتُْئجِ

*   *   *

.ينتَوعدإذَاكيبجِأ

.يونعدتَإذَاكيبجِأ

*   *   *

.ينحأوط  ناقَالحفلْاينِعلى حرطَمالَْلزنَ

4ذَهتُقْا والْكافأيجِمأودونتَقْو.

زتُرفيكزفُنِمتَزيفاالمأوحانِتزمن.

البحث
ة تشتمل علـى  الثانيوالطائفة ، بنيمكانمظرف هيو)) حيث((شتمل على تىاألولالطائفة 

للـزمن  بنيمرفظهيو)) إذا((لثة تشتمل على ، والثاالماضيللزمن بنيظرف مهيو)) إذ((

محـل جـر   فـي هيبعده فالتيالجملة إلىتأملت كل ظرف هنا رأيته مضافاً إذاالمستقبل، و

إلـى ةلبتاه ال يضاف أنساليب اللغة لرأيت أفيك تتبعت كل ظرف من هذه أن، ولو اإلضافةب

.الجملةإلىاإلضافةمفرد بل يختص ب

يـة  الفعلية وسـم االالجملـة  إلىتضاف )) حيث((أن، لرأيت األمثلةإلىرجعت النظر إذاو

ية المصدرة الفعلية وسماالالجملة إلىتضاف )) إذ((أنمضارع، ووجدت أوالمصدرة بماض 

.يةالفعلالجملة إلىإالال تضاف )) إذا((أن، ويلمضابما يدل على 

المـبهم،  ناللزماءسمأ. وزمن. تووق. حين: الكلمات أنة رأيت األخيرتأملت الطائفة إذاو

بعده، التيالجملة إلىمثاله فيكالً منها يدل على زمن غير محدود، وكل لفظ منها مضاف نأل

إلىنظرت إذاالمفرد، وإلىاظ قد تضاف األلفهذه نأل, الجملة ليست واجبة هناإلىاإلضافةو

2
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)

قبله، الذيبحسب العامل عراباأل: نايجوز فيه وجهه أنوجدت األسماءمن هذه اسمآخر كل 

.تحلفاوالبناء على 

القاعدة 
.الجملإلىإالتضاف ظروف مبنية الإذاحيث  إذ و) 77(

ضـيف  الجملة والمفرد، فأإلىالمبهم ما دل على وقت غير محدود ويضاف ناالزماسم) 78(

.تحلفاعرابه، وبناؤه على أالجملة جاز إلى

)1(تمرين 

الـدعاء  فـي ضافات اللفظية اإلالمعنوية من اإلضافات، وميز ليهإاف بين كل مضاف ومض

:اآلتي

، يفَعلضايرجِكن من ال ركن له، ويا ممن ال عماد له، ويا راده فقال يا عمربيعرابأدعا 

الذيت أنذ الهلكى، ويا عظيم الرجاء، قَنْويا موبياض النهار وضوء القمر ح لك سواد الليل سب

هم والمطلـع علـى   ت شاهدأنالمتكلين عليك، وينعك مأنعاع الشمس وحفيف الشجر، اللهم وش

ّكبت أإذاسى ذكرك، وأنالغربة يحشتنأوإذا، ليك ملهوفإا أنو، ى لك مكشوفضمائرهم، وسر

.مور كلها بيدك، ومصدرها عن قضائكاألأنبك، علماً باالستجارةإلىلجأت على الغموم 

)2(تمرين 

ّةاآلتيالجمل فيالمعنوية اإلضافةاللفظية من اإلضافةز مي:

)1 (حناسناإلالثناء طبيعة ب.)ناآفة العلم النسي) 6.

.ناغصاألالشجرة مورقة ) 7(.كثر سائقوا السيارات) 2(

.يل عظيم الجثةلفا) 8(.ناساقا النعامة طويلت) 3(

.ركَّفَتُأنال تتكلم قبل ) 9(.عواقب الكاره محمودة) 4(

)5 (ستجاب الدعاءالمظلوم م.)10 (آفة العدل الل ميالةو.



)

)3(تمرين 

كل مضاف استفاد التعريف، وكل مضاف استفاد التخصـيص، وكـل   ةاآلتيالجمل فيبين 

:شيئاً منهما اإلضافةمضاف لم يكتسب ب

.نايوِقَناستحارسا الب) 4(.تا كتبناالحجرة خزفي) 1(

.نابداألكثرة الطعام تفسد ) 5(.هارناألطول أنهر النيل من ) 2(

)3 (للسريع الغضب كثير الز.)6 (ى الشرلقَفاعل الشر ي.

)4(تمرين 

يقتـرن بهـا،   أنكل مضاف يمتنع دخول أل عليه، وكل مضاف يجوز ةاآلتيالجمل فيبين 

:وبين السبب 

.رضهاأيثروة مصر من زراع) 5(.النهريشجار على ضفتاألتغرس ) 1(

.هناالمرء بقلبه ولس) 6(.تن مبغضونلفامثيرو ) 2(

)3 (مم الجبالالثلوج فوق ق.)7 (شاهناحاضردا الحادث.

.وجهكفيال تثق بمادحيك ) 8(.هاِئأبنينهض الوطن ب) 4(

)5(ن تمري

مثنيين، ثم مجموعين، وادخلهما بعد التثنية والجمـع  يأتيفيما أليهاجعل المضاف والمضاف 

:بال اقترانهجمل مفيدة، ثم بين كل مضاف ويجوز في

.فناء الدار) 7(.منقذ الغريق) 4(.خادم وطنه) 1(

.حامل العلم) 8(.غالف الكتاب) 5(.سائق السيارة) 2(

.قائد الجيش) 9(.عنق الجمل) 6(.حب نفسهم) 3(

)6(تمرين 

:مكنة الخالية األفي)) ليهإالمضاف ((ضع 

............إذا نيبأج) 3(............قمت حيثُأ) 1(

............حيثمتكلَّ)4(.............إذسافرتَ) 2(



)

)7(تمرين 

يكون مضـافاً  أن، وما يصلح ))حيث((إلىيكون مضافاً أنما يصلح ةاآلتيالجمل عين من 

: هذه الظروف إلى، ثم استعملها مضافة ))إذا((إلىيكون مضافاً أنوما يصلح )) إذ((إلى

)1 (الحالشديدر.)تثور العواصف) 3.

.زهاراألتحت تفَ) 4(.الجوظلمأ) 2(

)8(تمرين 

:تح، واذكر السبب لفاوبناؤه على ناالزماسمعراب إيجوز ةاآلتياألمثلةيأفيبين 

.ع القصبرزيناأوهذا ) 5(.وقت الشدائدفيينَتساعد)1(

.زمن الشتاءفييشتد البرد ) 6(.ذن المؤذنأعلى حين تيقظتُ)2(

)3 (مضى زمباع الرقيقن ي.)7 (نفهذا يوم يع الجد.

.عرساليوم ارتفاع فيبعت ) 8(.جرلفاسرق اللص وقت ) 4(

)9(تمرين 

فـي وبين السبب تح؟لفايها يجب أفيتح؟ ولفاياء المتكلم التسكين وفييجوز األمثلةأيفي

:الحالين 

.بصاراإلتا ويقَيعينا) 5(.المهذبونخوانيإهوالء )1(

.الموتهابييواس) 6(.يعلموجميع ميلداطيع وأ)2(

)3 (علهم فضل علىياد.)نامفتولتيذراعا) 7 .

.الخيرإلىيدشرت مأن) 8(.الخيرإلىخوك هادىأ) 4(

)10(تمرين 

:جملة تامة فيليهإمضافاً ةاآلتياجعل كل كلمة من الكلمات 

يل كر      النَّالباب    السشجاراألتاب    الك

اكهةلفاسد     األالورد    الشمس     المنزل     



)

)11(تمرين 

جملة تامة في، ثم ضعهما ليهإمضافاً ومضاف ةاآلتياألسماءين من اسمن من كل كو:

النهر الضفدع فاتحناشاطئيقفنَ

المكرموننامسضيوفهمجمهورية مصر العربيةالجمل 

)12(تمرين 

)1 (فيية، المبتدأ سمإجمل أربعن كوكل منها مضاف وعّليهإف بالمضاف ر.

)2 (فيية، الخبر سمإجمل أربعن كوّليهإص بالمضاف كل منها مضاف خص.

)3 (تعريفـاً  اإلضافةكل منها مضاف ال يكتسب بفيعول به يه فعلية، المفسمإجمل أربعن كو

.وال تخصيصاً

)4 (ليهإمضاف مؤولجمل يشتمل كل منها على مصدر أربعن كو.

)5 (التـي ل، واستوف جميع المواضع اجمل يشتمل كل منها على مضاف ومقترن بأربعن كو

.لأيقترن فيها بأنيجوز 

)13(تمرين 

ـ ها وفتحهـا و كانسإيجوز التيياء المتكلم إلىضاف للمأمثلةة أربعهات ) 1( خـرى  أة أربع

. يجب فتحهاالتيالمتكلم إلىللمضاف 

اءسـم أالجملة، ثم ثالثـة  إلىإالمنها على ظرف ال يضاف يشتمل كلُّأمثلةهات ثالثة ) 2(

.عبارة تامةفيجملة إلىمفرد، ومرة مضاف إلىالمبهم، واجعل كالً منها مضافاً ناللزم

)14(األعرابفيتمرين 

:نموذجا ـ 

حضرت على حصرفتناين.

.حضرت   ـ فعل ماض وفاعل

.على       ـ حرف جر

.محل جر وهو مضاففيتح لفاعلى بنيبهم ممنازماسمحين       ـ 

.ليهإمحل جر مضاف فيصرفت  ـ فعل وفاعل والجملة نا



)

: ةاآلتيلةاألمثأعربب ـ 

)1 (مهملُلو واجبهم مونوم.)أن) 3ت يانَمبطش بهاأالتيي.

.ردتَأاجلس حيثُ) 4(.ئسناعلى حيث يفاض النيُل) 2(

)15(تمرين 

:أليهوبين فيه كل مضاف ومضاف اآلتياشرح البيت 

فْالنّوإذَاراغبةُسغَّرتُإذاها                وتَبرنَقْتَليٍلقَإلىدع

*   *    *   *    *    *    *    *    *
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