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بسم اهللا الرحمن الرحیم
غیرالتْص

ِق األولُمْسال
غُھَیِصَوُھیُفِرْعَت)1(

األمثلة

رِدمبرد ـ مبينَهر ـ نُهير

قنْفٌذ ـ قٌنَيفذقفَيلقُفل ـُ

منْزِل ـ منَيزِلذْئب ـ ذَُؤيب

بلْبل ـ بلَيبِلدب ـ دبيب

:البحث

اء معربةرأيت أنها أسم’الكلمات األولى من كل قسم من القسمين السابقينفيتإذا نظر

 ،ـ دأو قلة عد،م يدل كل منها على ذات لم توصف بصغر حج رةأوحقارة شأن وتسمى مكب.

رأيت أنها هي األسماء األولى مع شيء مـن  إلى الكلمات الثانية في القسمينتولكنك إذا نظر

ذلـك   صيغة  تفيدإلىلت وفة بالصغر ألنها حصتَّماتأنها صارت تدل على ذوتير ورأييالتغ

ال تجرى علـى  في كلمات قليلةإالتوجد في غيرها دهذه ميزة من مميزات اللغة العربية ال تكا

لهذا التحويل فانظر إلى األسماء األولى من  القسم أن تعرف ضابطاًتوإذا أرد.ةقاعدة مطرد

األول تجدها ثالثية وتجد  أنها حوزيادة اسملت  إلى صيغة التصغير بضم  أولها وفتح ثانيهاو

وأنها صغرت بضـم  أولهـا   أنها رباعيةيالثانثم انظر إلى األسماء األولى من القسم . ثالثي

وهكـذا  )لعيعفُ(وزيادة ياء ساكنة بعده وكسر الحرف التالي لهذه الياء فصارت علىوفتح ثانية

.تصغير كل اسم رباعي

:القواعد
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ـ عةاللَلدِل"عٍليعفُ"أو ) ٍلعيفُ(إلىبِرعالممِاالسيُلوِحهو تَغيرصالتََّ)206( ـ لَ غر ى ص

ملوِلدِّه أو قل1(0ه أو حقارتهت(
. عليعإلى فُبتحويله والّرباعي ل  عيالثي  بتحويله إلى فُر الثُّيصغَُّ )207(

یرِغتْصالََّدْنِعالثّية الثَُّلاَمَعُمُلاَمَعما ُی)2(
األمثلة

ورـةُدوريةُدمان ثْع–ثَعماني

انشَطيع-ان   شَطْعةُقَيرغُ-ةُفَرغُ

اسريفَُأ-اسرأفْيبيرقُـى برقُ

الفَطيــ ُأفاُلأطْى         ميى ــ نُعمعنُُ

صحراء–صحيراءحمرـ  اءحميراء

*********************************************************

بيان قرب الزمان نحو قبيل الغروب،أو بيان  : من أغراض التصغير أيضاً) 1(

.قرب المكان، نحو بعيد المدرسة

، نحو وليدي في تصغير ولدى، وقد يكون التصغير للتهويل مليحهلتوقد يصغر االسم أحيانا ) 2(

.نحو نكيبة للداللة على عظم النكبة
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:لبحثا

في القسمين ا،ب،رأيت منها  ما هـو علـى أربعـة    أحرف األسماء المكبرة تَددعا ذإ

ا بكسر م" لعيعفُ"وربما ظننت أن الرباعي منها يصغر على . أحرف ومنها على خمسة أحرف 

األسماء ونحوها مستثناة من قاعدة رت في تصغير الخماسي و لكن هذهبعد ياء التصغير  وتحي

علـى  سر فيها مابعد ياء التصغير بل يبقى مفتوحاًكْالتصغير ألنها تصغر تصغير الثالثي فال ي

ـ أن تدرس هذه األسماء المستثناةوإن أردت  ،كما ترى في األمثلة،أصله ات فارجع إلى الكلم

لف والنـون  أواألةالممدودوالمكبرة تجدها ثالثية األصول ختمت بتاء التأنيث وألفة المقصور أ

يصغر تصغير الثالثي فيبقى مـا   الزائدتين أو أن الكلمة نفسها على وزن أفعال وكل اسم كذلك

.بعد ياء التصغير فيه مفتوحا

القاعدة

يغَّصتَرصغلَالثُّيراثلَثُاسمٍلُّكُياثيول خُاألصتتَبِمـ ِلأوَأ،أنيـث التَّاء فهـ الم قصورة

الأوممدودأواالِلةونِوالنُّفدتَاِئالزلُّوكُ)1(نِيجتكْعِميرٍسعلى وفَفعاٍلَأنِزكْال يسرفيهما بعد

يالتَّاءصيرغ،ْلبيقَبى َألَى عصلهحاًوتُفْم.

تكون في تصغير الخماسي الذي رابعه حرف لين " فعيعيل" هناك صيغة ثالثة للتصغير هي ) 1(

نحو قنيديل وعصيفير ومفيتيح في تصغير قنديل وعصفور ومفتاح ألن حرف اللين إن كان ياء 

. في المكبر سلمت في التصغير وإن كان واواً أو ألفاً قلبتا ياءين لسكونهما وكسر ما قبلهما

ط في المختوم بألف ونون زائدتين هنا ، أال يختم مؤنثه بتاء التأنيث نحو خمصان الذي يشتر)2(

مؤنثه خمصانة فإنه حينئذ يصغر على خميصين ، ويشترط أيضـاً أال يجمـع علـى فعـالين     

كسرحان وسلطان ، فإنهما يصغران على سريحين وسليطين، على أن هذين النوعين قليالن في 

. اللغة

--------------------------------------------------- ------



5

مايعامل معاملة الرباعي عند التصغير

:األمثلة

اءيعَبرُأ: اءبعرأََةٌرطِينَقُُـ رةطَنْقَ

محـ رةبمحبيقُة            رفٌرصقُـ اءريفاء   ص

بِرِغْمـ يغَميربىديدبـ انديبياند

جرِفَعـ ىجعفرِيىزران فَع:زعيفران

:البحث

أحرف األسماء المكبرة في األمثلة السابقة رأيت منها ماهو على خمسة أحـرف  تإذا عدد

كل كلمـة رأيـت أسـماء    آخرالنظر عن الزوائد في تى ستة ولكنك إذا صرفومنها ما هو عل

الزوائد المتطرفة رأيت أنهـا  هذهتوإذا تأملمن القواعد هبما علمترباعية تستطيع تصغيرها 

وأنها  تاء التأنيث أوالفه الممدودة أويـاء النسـب أوااللـف والنـون     فجاءت بعد أربعة أحر

. الزائدتان

:القاعدة

)209(يغَّصتَرصغيرالرباعكلُّيلَمٍاستْقَحهبعدأربعةأحرفتاء التأنيثألفٌأوه

.تانِائدنون الزوالُّاأللفُسب أوِِياء النَّة أودودممالْ
تصغیر ما ثانیھ حرف علة أو ألف

:األمثلة
ريسيم:ر وسمةميوقُ:ةيمقبيبو:باب

ييقنم:  موقن ة     لَيوغُ:غيلةر    يوغُ:غار

سِئييم:سوِئمتة    يوم:ةيتَم)1(ييبع:عاب

)2(ويجس:ساج لضويفُ:فاضلكل  ويُأ:آكل

ُأ:نآمويصاب ويئم     قُ:ئم   قان  م:3(ويبص(

ُأ:آمرويباك   رم:4(ويمفُ:فام    ويك    ب(

عصارة شجر مر:الصاب )3(العيب           :العاب)1(

علم لرجل:فام  )4(ضرب من الشج                  : الساج)2(
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:البحث

عل من غير تبديل فـي  يعأوفُ"يلعفُ"عرفت فيما سبق أن تصغير االسم يكون بتحويله إلى 

ه األصلية ولكنك ترى أن بعض األحرف  في الكلمات المكبرة غُير عند تصـغيرها فمـا   أحرف

السبب أنك إذا نظرت إلى األسماء المكبرة في األقسام ا،ب،ج وتذكرت باب اإلعـالل  " السبب؟

حرف الثاني في كل اسم منها حرف علة منقلب عن حرف آخر والذي يدل علـى  رأيت  أن ال

أصل ألفهما واو،بدليل  "باب،وغار:"ه كما تعلم فاالسمانأصول  الحرف فعله،أومصدره،أوتكسير

وميتة أصل قيمة وغيلة : واألسماءياء بدليل يعيب ألفهاأبواب ويغور وغور وكلمة عاب أصل 

ثم نظرت إذا علمت هذا.او ياءأصل  يائها  و" وسر، وموئسوقن ،ومم:  يائها واواً،واألسماء

ـ .السابقة رأيت التصغير في كل اسم من هذا القبيلاألمثلةفي األسماءرإلى تصغي توإذا تأمل

األلـف وإذا فحصت عن هـذه  ألفكل اسم ثانيد،ه،ورأيت أن األقسامالمكبرة  في األسماء

وهو اسم تفضيل وقـد  لآكل أصلها أكنهمزة المنقلبة عن لىاألوالثالثة األسماءرأيتها في 

مدا مـن جـنس   اجتمع همزتان في أول كلمة وكانت ثانيتهما ساكنة قلبت الثانيةعرفت انه إذا  

ومثل ذلك يقال في آمن و  آمر وترى األلف في االسماءالثالثية لذلك صارت آكلاألولىحركة 

ألنها ليست زائدة وليس لها أصل من مصـدر أوفعـل أو   زائدة وفي األسماء األخيرة مجهولة

إلى تصغير السماء التي بها هذه األلف الثانية رأيت أنها قلبـت  وإذا رجعت.تكسير يرجع إليه 

.واوا وكذلك كل ألف ثانية منقلبة عن همزةأوزائدة أومجهولة

:القواعد

.يرِغصالتَّدنْعهلصلى َأد ِإر،ةلّعالْفرأحنمفَرحنعباًلقَنْمةلَّف عرم حاسثاني اِلنإذا كا

..يرغصي التَّاواً فوتْبل، قُِلصَأالْةَولَهجمأو،ةًدزاِئأو،ةزمهنعةًبلقَنْمفاًم أِلاسي اِلثانذا كانِإ
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أسئلة

ما التصغير؟ وما صيغة ؟)1(

غير ؟ما أغراض التص)2(

كيف تصغر االسم الثالثي األصول إذا ختم بألف ) 3(

التأنيث المقصورة؟

كيف تصغره إذا ختم بألف التأنيث الممدودة؟) 4(

كيف تصغره إذا ختم بألف ونون زائدتين أو كان جمع تكسير على وزن أفعال ؟

؟ولمه؟صيغة يصغر هذا االسمأيإذا وقعت تاء التأنيث خامسة في االسم  فعلى 

ياء النسب أو ألف التأنيث الممدود أو األلف والنون الزائدتان في اسم بعـد أربعـة   تإذا وقع

أحرف فكيف تصغر هذا االسم؟

ذلك؟بها إعالل إلى أصولها فكيف توضح ىاالتإن التصغير يرد الحروف :يقولون 

ر؟الثانية في الكلمة واوا ومتى تقلب ياء قي التصغياآللفمتى تقلب 

متى تقلب الواو الثانية في الكلمة ياء عند التصغير ؟

متى تقلب الياء الثانية في الكلمة واوا عند التصغير ؟
نموذج

في نموذج األسماء اآلتیة

أصحابنعمان   غصن  قط   جندب   وردة  

مهرجانءشكوى خنساء  مرحلة  سمهري  عقر با

سيرة       موجزمال    نابغادة خيفة 

موتم عاج     آخر    شاعر    طائر
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السببالسبمصغرهمصغرهاالسم

ألنه ثالثي فهو يصغر على فٌعيْلغٌصينغٌصن

ألنه ثالثي فهو يصغر على قُطَيطقط

وقد زال االدغام. فٌعيل

ألنه رباعي فهو يصغر على جنَيدبجنْدب

فُعيعل

ألنه ثالثي األصول مختوم بتاء وريدةوردة

.التأنيث
ج ج

ألنه ثالثي مختوم بألف ونون نُعيماننُعمِان

.زائدتين فيصغر
ج

ألنه جمع على وزن أفعالُأصيحابأصحاب

أصله شُكَيوى، ألنه ثالثي األصول شُكياشكْوى

المختوم بألف التأنيث المقصورة 

غير الثالثي، ثم حدث تصرفيصغ

فيه إعالل بقلب الواو ياء الجتماع 

وسبق إحداهما ءالواو واليا

.بالسكون

ألن ثالثي األصول مختوم بألف خُنَيساءخَنساء

تأنيث ممدودة، فيصغر على 

.فُعيل كَأن األلف لم تكن

ألن تاء التأنيث خامسة، فهو مريحلةمرحلة

تعد التاء يصغرتصغير الرباعي و

جججمنفصلة  



9

سمهريهرىيمفالتصغير آلن ياء النسب جاءتس

على ما يقع

قبلها

ألن ألف التأنيث الممدودة                                                               عقير باءعقرباء

بعد أربعة أحرف  فيقع                                        

حرف  التصغير على ما قبلها                                               أ

.حتى  كأنها لم تكن

ألن األلف والنون الزائدتين  مهيرجانمهرجان

وقعتا بعد أربعة فالتصغير يقع                                                                        

.على ما قبلها

ألن ثاني االسم  ألف منقلبة عن غُييدةةغاد

ياء بدليل مصدر هذه المادة 

فردت األلف إلى .دوهو الغي

.التصغيردأصلها عن

ألن ثاني االسم  ياء منقلبة عن خُويفةخيفة

بدليل الخوف فردت الياء .واو

عند التصغير إلى أصلها ألن 

ثاني االسم ألف أصلها واو 

ها بدليل الخوف فردت إلى أصل

.واو

ألن ثاني االسم ألف أصلها واو مويلمال

.أموال فردت إلى أصلهالبدلي

لألن ثاني االسم ألف أصلها ياء بدلينُييبناب

.أصلهاأنياب فردت إلى 
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ثاني االسم  ياء ليست منقلبة سييرةسييرة

عن حرف آخر ألنها من سار 

كما هي عند تيسير فبقي

.التصغير

ثاني االسم واو ليست منقلبة يجزموموجز

عن حرف آخر ألنها من أوجز 

.فبقيت على حالها

ثاني االسم واو منقلبة عن ياء مييتمموتم

.بدليل أيتم  فردت إلى أصلها
ج جج

ثاني االسم ألف ال يعلم لها أصل عويجعاج

.لذلك قلبت واوا عند التصغير 

ذلك آخر اسم تفضيل فيه ألفا ولُأويخرآخر

قلبت الهمزة الثانية ألفا ولذلك 

.قلبت

ثاني االسم ألف زائدة قلبت واواشويغرشاغر

ثاني االسم ألف زائدة قلبت واواطويئرطائر
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تمرينات

صغر األسماء اآلتية

بر  دزر     فَهد     ههولدر

سدفّرد      رقأسد   ر  متَ

:صغر األسماء آالتية

مجِسد      مسرح     درهم     ب1(نثُر(لبطح)2(
نْجأفْل   دل   ضقطْمفَر      جعر    مر3(ل  ج(

هات مكبر األسماء اآلتية  

سدد     نُيسير         رجيل        بريع      قُقرشي

يرصر    نُصينَكب     عيوميم          كُكُق دينَخُ

اسم من األسماء اآلتيةبين كل ما يمكن  أن يكون مكبرا لكل 

حسين       حمل  يلَعم  يبرعميد   يم يرِكَِم

زن الكلمات اآلتية وزنا تصغيريا مرة ووزنا صرفيا أخرى

برِطيع    مديفَيم    ضلَسن  قُيححيمد    ماُ

شيش  ُأعجيمل  جويهر  كليُْب     زنبيي

لعغية فُل وستيعصغر ستة أسماء فُ

علىأى صيغة من صيغ التصغير تصغر األسماء اآلتية وكيف تصغرها؟

زهقْة  َأروال   جوزب   سنْلمان     ممع

عئبق     نان  نملة   زِدغْأحمال   الصىر

على أي صيغة من صيغ التصغير تصغر األسماء اآلتية مع بيان األسباب ؟

)4(بانلُعاء   ثُسفُنْبرياء    خُكينسرفَ
زفَعران  عرِقَبطرةي  مسةرتَنْع

صيغتي بين نزوائدها ووازصغر األسماء اآلتية مرة بعد تجريدها من الزوائد ومرة مع بقاء 

التصغير في الحالتين

:)3(ءهند با)2"(مشرقي  حسني   عنبة   وردان)1(مغربان 
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هات أسماء مصغرة على أوزان  التصغير اآلتية

لىعيعفُة لَيعفََُىيعلََعْفُيعلةغَفُ

الءعيعفُالءيعفُالنيعفُالنعيعفُ

.   اء ثالثية  األصول  مختومة بتاء التأنيث ثم بألف والنون الزائدتين صغر ثالثة أسم

بين ما حدث  من اإلعالل  في الكلمات اآلتية ثم صغر ها

حالة)4(عادة     موقظ      جيزة      ديمة 

في كل  منها  من حيث  القلب  وعدمه مع ذكـر  وبين حكم  حرف العلة اآلتيةاألسماءصغر 

السبب

مورق   قامة  ميزة   ريبة   ميزان    عيدد   جِوق

صغر األسماء  اآلتية  واذكر ما أحدثه التصغير في كل منها من حيث  التصغير  فـي كـل    

منها

)5(جمار   آداب   عامل    حامخالدعابةصيغَ

هات أسماء  التفضيل من مصادر األفعال اآلتية ثم صغرها

ف     أمل   أ ن)6(جأرِف   أسأنس أخذ    

:هات اسم الفاعل من مصدر  كل فعل  من األفعال اآلتية ثم صغرها

حرقال   نَسخَى هشهِنهض َ م دد  وجد

---------------------------------------------------------

لمزمنخضرة تعلو الماء ا)2(مخلب :البرثن)1(

الثعلب )4(القدر من نحاس وغيره )3(

أكثر األسماء التي بها مصغرة وقد اخترنا منها هـذه  :نظم صفى الدين الحلي قصيدة في المدح

:مكبر كل مصغر فيهافهات اآلتية،األبيات

نزلت جويرقَة فقضى  حقى    يوصان حريدتى ميجوبني م

ديلَعلى الوكما حن األبىقلبي   وحن على كسير في 

دونَييا أُّكهظَنُيالجود منًَّليماًيفي وصيفقَك كالعيد

يديعيم من بظََّوأحلى من نُيلى         بقُنمديصن من قُحيسُأ
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التصغیر
القسم الثاني

المؤنث الثالثي
األمثلة

د نْه:ُنَهيذَُأ:ذُن ُأةدْةنَي

ةنَييع:ن يعة    زيوفُ:)1(زوفَ

ريضةُأ:أرض عيدة  د:دعد 

:البحث

احقيقينيثاًتأيدل على مؤنثثالثي، وأنهرأيت أنه،األولىفي الطائفة ركل اسم مكبتإذا تأمل

إلى كل مكبر في الطائفة الثانية رأيت انه ثالثي يـدل  توإذا نظر،وانه خال من عالمة التأنيث

وإذا نظرت إلى تصغير كل اسـم  ،ا وأنه خال من عالمة التأنيثمجازيمؤنث تأنيثاًعلى مفرد

.القسمين رأيت أنه ختم بتاء التأنيثفي

---------------------------------------------------------
وقتهومكان غروبها أ: مغربان الشمس)1(

اسم بلدة)2(

نوع من البقول)3(

ــة)4( ــرق  :الديمــــ ــد وبــــ ــال رعــــ ــويال بــــ ــدوم طــــ ــر يــــ مطــــ

سيدنا نوحءاسم أحد أبنا:حام)5(

فاح :أريج الطيب)6(

.من أسماء نساء العرب )7(
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:القاعدة

قـتْ حلَ،أنيثالتةالمعنمالياًخَا وكانيًازِجموا أييقحقتأنيثاًثُنََّؤمالْالثيالثُّمسااِلرغِِّا صُإذَِ 

آخر1(تاء التأنيث ه(

تصغیر محذوف الالم والفاء) 2(
ةديعو:ة  دعيبَُأ:بَأ

لةيصو:ة  لَصيخَُأ:خَُأ

دُم:دىِ مهةُب:وهيةُب

:البحث

فـال  ب وأنه  وإن وجد  اسم على حرفيننعرف أنه ال يوجد اسم ثنائي األصول في لغة العر

. أو الجمع أوالفعـل  ةإلى التثنيويعرف الحرف المحذوف بالرجوعبد أن يكون الثالث محذوفاً

)2(.تجده على أصلين ر في األمثلة السابقةاسم مكبكّلإلىاُنظر إذاً

ومن ذلـك  ،يثنيان على أبوين وأخوين"اًوأخ،أباً"ولكنك تعلم في أمثلة الطائفة األولى أن

وبعضهم يـرى أن  "ىمد"فبعض اللغويين يرى أن أصله "مد"أما ،تحكم أن المها المحذوفة واو 

فالمها محذوفة على أي ين ومن ثناه دومنهم م"ينيمد"على اه ن من العرب من ثنَّأل"دمو"أصله 

.حال وهى إما ياء وإما واو 

محذوفة وأن أصلها واو بـدليل  أن فاءه تر في أمثلة الطائفة الثانية عرفكبالموإذا رجعت إلى 

وعد وصلووسواء أكانت المه محذوفة تصغير  كل اسم مما  سبقىثم إذا  رجعت والهبو

يرد حرفه المحذوف عند التصغير بقى على اصلبنالذيعلمت أن االسمأم فاءه 

 -------------------------------------------------------

وعرب وناب ) الشابة الحسنة الخلق(وسمع ترك التاء في تصغير قوس ودرع وخوذ )1(

مع أنها  مؤنثات) الزوجة (وقوس ونعل وعرس ) للمسنة من اإلبل (

.التي تراها في أواخر بعض األسماء فليست بحرف أصلى أما التاء ) 2(
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:القاعدة

ذفَإذا حماِلنمِاسكَالمرِبحفروبقىأى لَعلَصنِبوجبرالْدذُمحوفنْعدالتصغري.

عمالجيرغصتَ)3(

األمثلة

اتبتويكُ:ب   كواتاببيحُأ:ابحبأَََ

التيبج:بال     جِر هِينَُأ:نهرأََ

ونعنيوص:اع     نَّصدةميعُأ:ةدمعَأ

لْغلَغُ:ة    ممةيعلة      م:عويمونل

:البحث

أنهـا  رأيـت في تصـغيرها  توإذا نظر،جموع قلةاألولىائفة رة في الطالمكبسماءاأل

واألسماء،رت على لفظهاغِّصتصـغيرها  ملأتوعند ،رة في الطائفة  الثانية جموع  كثرةالمكب

حين كان المفرد ترى أننا لم نصغرها على لفظها بل صغرنا مفردها وجمعناه جمع مؤنث سالماً

.مذكرا عاقالكر سالما حين  كان المفردمؤنثا أو مذكرا غير  عاقل وجمع مذ

.القاعدة

)214(جمالْوعلّقتُةغَّصرفْى لَلَعهاظ،وجمثْكَالْوعرةيغَّصرفْمردهتُا ثمجمعـ ج معـ َؤم ثِنَّ

)1.(الًاقعراًكَّذَا كان مذَِإماًساِلرٍذكَّمعمجو،ٍلاقعريغَراًكَّذَموثاًنََّؤما كانذَِإماًساِل

---------------------------------------------------------

)1(اسم أمثلةكيب وصحيب ومن تصغير اسم الجمع مثل ركب وصحب على لفظه فتقول ر

ورهط ويصغر صدر المركـب اإلضـافي والمركـب     )جماعة الشاربين(الجمع قوم  وشرب

.مير قندتقول في تصغير عبداهللا عبيد اهللا وفي سمر قند سالمزجى ف
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ٍةلَِّعُفْرَحُھُثاِلا َثر َمُیِغْصَت
األمثلة

طيرمـ مطار  )2(هوى      ـ هوى  )1(

يلقُ:ُـمقال   دى        هـ هدى  

زيلغٌـ غزال    صية     عـ  عصا  

بيبحـ حبيب  ) 4(سيدحـحسود  ) 3(

كُريمـ كريم   بير   صـ صبور  

مدين ـ مدين   ذية   جـ جذوة    

:البحث

في أمثلة الطائفة األولى  ألف أصلها األسماء المكبرة في األمثلة السابقة ثالثها حرف علة وهو

.ياء أوواو وفي الثانية ألف أصلها ياء أوياء أوواو أوزائدة وفي  الثالثة واو وفي الرابعة ياء 

المنقلبة عن أصل ترد إلى أصلها األلفإن ترت إلى تصغير هذه األسماء جميعا رأيوإذا نظ

فـي يـاء التصـغير الن    وأدغمتأصلهات إلى فإن كان أصلها ياء كما في هوى ومطار رد

قلب  الواو ياء ثم انـك تـرى   أسباباجتماع ياء التصغير والواو وسبق إحداهما بالسكون من 

ياء وتدغمان في ياء التصغير وأمـا  الزائدة كما في غزال والواو كما في حسود  تقلباناأللف

لسهل أن ترى آن الياء الثانية كما الواو فالجتماعها مع ياء التصغير واألولى منها  ساكنة ومن ا

.في حبيب تدغم في ياء التصغير 

:القاعدة

فاًِلم َأإذا كان ثالث االسأصلية رإلى أصلها فَتْدإنلُكان أصُأها ياءدغتْمـ التَّفي ياء صر غي

وإنكانقُاواًوبتْلَياءُأثمدغتْمثُثاِلوإن كانفاًِلَأهاِئزَأةًدواو قٌولتَبا ياءُأودغتَم  ا فـي يـاء

التصغيثٌكان ثاِلر وإنٌأه ياءدغتْمالتَّفي ياءصير غ.

:تذييل

"تقدم لك في صدر هذا الباب أن التصغير خاص باألسماء المعربة ويستثنى من ذلـك )1(

تحومـا ران فإنهما يصغَّ"ويه"المختوم بكلمةفي التعجب والمركب المزجى"ما افعل

لالشـارة  وسمع عن العرب أيضا تصغير خمسة أسـماء ."هيويبس"ونحوهخلقَأحيسن
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وهى ذاوتا وذان وأوالء فقالت ذياوتياوتيان وأولياء كما سمع عن العرب أيضا تصغير 

ذيا التي واللذان واللتان والذين فقد قالت في تصغيرها اللوالذيخمسة موصولة وهى 

.واللتيان واللذيون في حالة الرفع واللذيين في حالة النصب والجر 

ـ لَوكُةنَينَر نحو حذيفة وجما كان على صيغة المصغَّاألسماءاليصغر من )2( يب عيب وشُ

ومهيمن ومسير ط.

:أسئلة

؟.متى يختم المؤنث بتاء التأنيث عند تصغيره 

صغير ؟متى يجب رد الحرف المحذوف عند الت

كيف تصغر االسم إذا كان ثالث أحرفه ألفا أصليه؟ ومتى يكون االسـم بهـذا إدغـام لـيس     

وإدغام ؟لغير؟ومتى يكون به إعال

كيف تصغر الرباعي الذي ثالث أحرفه ألف زائدة ؟وكيف تصغره إذا كان ثالث أحرفه واوا؟

إذا كان ثالث أحرف االسم ياء فكيف تصغره ؟

جمع ؟ومتى يصغر مفرده ؟متى يصغر لفظ ال

المؤنث وكيف تصغره لغير العاقل ؟لالمذكر وللعاقكيف تصغر جمع الكثرة للعاقل 

؟ما طريقة تصغير اسم الجمع وكيف تصغر المركب الضافي والمزجي
موذجن

في تصغیر األسماء اآلتیة
أمأخت    شفة  رجل  هاجر  جمل  

نسور ظُرفاء أشبل     أبطالثقة    )  1(أمة 

نبيهعصامفتى      ) 3(باُ رسوافر  أغربة 

ملهىخطوة  مراون  )   2(قعود 

-----------------------------------------------------

الجارية المملوكة :اآلمة :1

الصغير من اإلبل:2

الزيادة والنمو:3
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السبباالالمصغرهاالسما

ألنه علم لمؤنث خال مـن التـاء   جميلةجمل

وهو ثالثي فتلحق مصغره

فـال  أنه علم لمؤنث غير ثالثي هويجِرهاجر

حقه التاء عند التصغيرلت

ألنه مؤنث مجازي وهو ثالثي رجيلةرِجل

فتلحقه التاء                                                               

ألن أصلها شفة فالمها هـاء  شُفيهَئةشَفة

ولذلك ردت عند التصغير                                                

ألن الموجـود مــن أصــوله  ُأخَيهُأخَتْ

حرفان فالبد ان يكون ثالثـه                                           

محذوفا وه فأصله أخو فتـرد  

الـــالم عنـــد التصـــغير                                        

ويختم بالتاء ألنه ثالثي مؤنث

مةأميم   ألنه ثالثـي مؤنـث فيخـت   ُأم

بالتاء

ألن أصلها آمو وهى ثالثية دالة ُأميةًأمة

فتصغر على أميوه ثم على مؤنث 

تقلب الواو ياء وتدغم في الياء

ألنه محذوف الفاء فترد عنـد  وثَيقَةثقة

التصغير

ألنه جمع قلة فيصغر لفظه     ُأشَيبلأشْبل

ألنه جمع قلة فيصغر لفظه     أبَيطالأََبطال

ألنه جمع كثرة فيصغر مفرده ظُريفونظُرفاء

وألنه دال على مذكر عاقل 
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جمع جمع مذكر سالم

ورراتنُسيألنه جمع كثرة فيصغر مفرده نُس

وألنه دال على غير مذكر 

.عاقل جمع جمع مؤنث سالم

.ألنه جمع قلة فيصغر لفظهأغُيربةأغربة

ثرة فيصغر مفرده ألنه جمع كسويفراتسوافر

ــان                                          وهــو ســافرة ولمــا ك

مفرده مؤنثا جمع جمع مؤنث 

. سالما

ألن األلف الثالثة أصلها واو ربيرباً

إذ أصل الكلمـة ربـو فتـرد                                           

إلى أصـلها عنـد التصـغير    

.وهكذا وتدغم في الياء

ألن أصل األلف الثالثة يـاء  فُتَيفتًى

ــد                                           ــلها عن ــى أص ــرد إل فت

.       التصغير فتدغم ياء

ألن األلف ثالثه في الربـاعي عصيمعصام
فتقلب ياء وتـدغم فـي يـاء    

.التصغير

ألن الياء ثالثه فتدغم في يـاء  نُبيُهنبيه

.التصغير

ألن الواو ثالثه فتقلـب يـاء   قُعيدقَعود

وتدغم في ياء التصغير
ج

أصلها مريوان قلبت الواو ياء                                                         مُريّانمروان
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الجتماعها مع الياء وأوالهـم 

اليـاء فـي   تساكنة وأدغم

.     الياء
ج

أصلها خُطيوة قلبت الواو ياء                                                           خُطيةخُطوة

.وأدغمت الياء في الياء

ـ " ملْهو" أصلهملَيةملْهى غر علـى  فيص

مَلْيهُِِو ثم تقلب الـواو يـاء   

.    لتطرفها بعد كسر
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تمرينات

:صغر األعالم المؤنثة آالتية 

مرزينب نُور م   يسقمر غٌصن ن  حك لَم

:صغر المؤنثات المجازية اآلتية 

س ب     بئر       كْأفأس     أرنْ

شمس    إصفْع     نَبس      ضعب

:صغر المؤنثات المجازية آالتية واشرح ما أحدثه التصغير بكل منها 

وريح    دار        نار    ساق      دلْ

.هات ثالثة أعالم مؤنثة ثالثية خالية من العالمة ثم صغرها

.هات ثالثة أعالم مؤنثات مجازية ثالثية خالية من العالمة ثم صغرها 

ر السماء اآلتيةصغ

س1(ة   ابن ع     (خ  ة        َأفَص)2  (

)       5(بنت )         4(د ي)   3(اسمِهة     جِ

.رهاغهات ستة مصادر على وزن علة ثم ص

:صغر الجموع اآلتية وبين ما يصغر لفظه منها وما يصغر مفرده 

ونيعرجال ر  وصب تُكُمة حزَأ

6(طر   جبرة أس    (ية لْع)كواتب    سيوف)    7

ر     شكْخْصل     صب    رباط  صادقة  تلميذةع

جمع تكسير مرة للكثرة ومرة للقلة ثم صغر الجمع في كلتـا  ةاجعل كل اسم من السماء العاتي

الحالين

صر    نهرر  قَيف   كلب    نمس   سفْنَ

تية جمعا سالما ثم صغرهااجمع األسماء اآل

فاطمة   فاهم     مهمرذبة     ع

لْصالح    سى   خنساء      رامٍم

هات ثالث جموع تكسير  للقلة ثم صغرها:1
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هات  ثالث جموع تكسير للقلة ثم صغرها:2

هات ثالث جموع تكسير سالمة المذكر ثم صغرها:3

ثم صغرها  هات ثالث جموع تكسير سالمة المؤنث :4

:بين ما حدث من اإلعالل في األسماء اآلتية ثم صغرها

نوى   ى    ردرى حجا دهذاًشَى و

اآلتية واذا حدث في بعضها إعالل فبينهءصغرا ألسما

ىمحجاًحى  قذًى ندرضاً

آالتية جموع تكسير فكيف تصغرهاصغرا ألسماء

-------------------------------------------------

أصلها أخو    ) 2(أصلها بني أوبنو         )1(

أصلها يدي)4(أصلها  سمو بكسر السين أو ضمها )3(

جمع جار                )6(أصلها بني        ) 5(

ــع    ) 7( ــريف الرفيــــ ــو الشــــ ــى وهــــ ــع علــــ جمــــ
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مدباًراًى   عرقُى نًمر طاًخُىالًع

:وبين ما يحدث في يعضها من اإلعالل اآلتيةر األسماء صغِّ

دعلْود  وة     عحوضةان    رو

عود     غَموة زجور    شَسكة  و

ن ما يحدث فيها من  اإلعاللر األسماء اآلتية وبيصغِّ

:إن وجد 

حصراد    سراجِان      ممجال     شاعر

:ر األسماء اآلتية صغِّ

حيبة   نَتَيب   كَسعيم   أميجة   ينة   خدجيلم

ةتياذكر مكبر األسماء اآل

سيةميد       قُسيد       رديد         حُج

األسباباآلتية مع الضبط بالشكل وبيان صغر األسماء

مين       يشَين  مريف ف    شَرأخير  رآخ

هات ثالثة أسماء ثالثية مقصورة ثم صغرها

هات ثالثة أسماء ثالثية رباعية ثالثها أ لف ثم صغرها

هات ثالثة أسماء رباعية ثالثها واو ثم صغرها

.هات ثالثة أسماء رباعية ثالثها واو ثم صغرها

.العطاء:  الجدا)3(هالك       ال: الردى) 2(البعد     : النوى) 1(

) 6. (ما يقع في العين أوالشراب من تبنة أو نحوهـا : القذى) 5. (حدة ذكاء الرائحة: الشذا) 4(

.جمع عليا، وقد يستعمل مفرداً بمعنى الشرف والرفعة: العال) 7. (العقل والفطنة: الحجا
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قال المتنبي في هجاء كافور

ليمق ياحمِيحُألِلمقالي اولهتُفرأيهحبمدذتُأخَ

فَوودمصراًتُقْاريواُألسعهنُيحذارفبأهلُّستَاقي تَردعم

والخُنامويدمعلَنينالقَونَدقَامل بعميى الكر

المصغرة بها وسبب تصغيرها على الصورة التي األسماءالمتقدمة واذكر مكبر األبياتاشرح 

.عليها ثم وضح الغرض من التصغير في كل منهاهي

النسب
ُلوَّاَألُمْسالِق

بَسلنًَِّلِةامَّة الَعَداِعَقْلَا
األمثلة

مـر صمصنَرينَـ و   حوِحى

غْبـاد   دغْبدادىجوـ ر هجورِهى

عرـ بعرِبى فنّـفنى

:البحث

ا أردت أن توضح شيئا أو تخصصه فإنك تنسبه إلى موطنه،أوطائفته ،أو العلـم الـذي   إذ

ا اختص به أو إلى عمله أوإلى صفة من صفاته أو إلى غير ذلك من نواحي الحيـاة ووجوههـ  

إلى نسبة إلى الطائفة والقبيل ونحوى نسبة نسبة إلى الموطن وعربىّمصريوأعمالها فتقول

 ---------------------------------------------------------

النعاس، والمراد  : أي غفل عن فرارنا بالليل ، والنكرى: نام عن ليلنا) 2(تجري  : تستهل) 1(

.بالعمى هنا الغفلة
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صـفاته  ىإلى إحدفتى فتنسبه لهذا العمنسبة إلى صناعته وتقول وجوهريعلم الخاص به ال

وإذا نظرت إلى األمثلة رأيت أننا عند إرادة النسبة زدنا على المنسوب إليه ياء مشددة .الظاهرة

. مكسورا ما قبلها

القاعدة

)1(ها نْمدرجملى الْه ِإتبسى نلَعةالَلَلدلها ِلقبماَورسكْمةُددشَمياءهرآخقَحا لَموبسنْمالْ

أن يكون مرفوع نائب يعمل المنسوب عمل الصفة المشبهة فيرفع الظاهر والمضمر على)1(

نحو الحديقة أندلسي نظامها ولكن أشجارها مصرية

******************************************
العامةمایسثنى من القاعدة 

نیثْأالنسب إلى المختوم بتاء الّت)1(
األمثلة

هىاكة     فَهاكفَاهريالقَة     راهالقَ

نْهةَدسنْهدسس            ىاعة     ساعى

:البحث

قبلهـا  ما علمت أنك إذا أردت النسب إلى شيء زدت على المنسوب إليه ياء مشددة مكسوراً

ولكن لهذه القاعدة مستثنياتة منها ما نحن بصدده اآلن ألنك إذا نظرت إلى األمثلة رأيت أن عد

إليه حذفت من المنسوبفي المنسوبالتيتاء التأنيث 

القاعدة

االسالْمتُخْمتَبِومالتَّاءتُأنيثمنْفُذَحالتَّهعند النَّاءسه ب إلي.
ورٌصى المْقإلُبَسالنَّ)2(

األمثلة
قِوِنَنا         قأوهِنْها   بِنْبِ: 2ى نهِبِىوي

ماَططّّوِمىشبشَا  ررِبّأو شَىبوِرى

ىفطَصى     مفَطَصم: 4لىّسا   كَلَسكَ:3

ىشفّتَسفى     مشْتَسمىّملَا    قَملَقَ

:البحث
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المستثناة من قاعدة النسب العامة فانظر إلى المنسوب إليه في األسماءمن الثانيهذا هو النوع 

على ثالثة أحرف وفي الثانية علـى أربعـة   األولىتجده مقصورا وهو في الطائفة األمثلةكل 

انيها متحرك وفي الرابعة على خمسة أو ستة وإذا نظـرت  ثثانيها ساكن وفي الثالثة على أربعة

رأيت أن ألف المقصور قلبت واوا واذا نظرت إليه في الطائفة األولىإلى المنسوب في الطائفة 

وعند تأمل المنسـوب  ) 1(الثانية رأيت أن ألف المقصور جاز فيها وجهان الحذف والقلب واوا 

.حذفت فيهما لف المقصورأفي الطائفتين األخريين ترى 

:هفي ألفرنُظورِقصملى الِْإبسالنَّدريا ُأإذَ

ـ فَذْحازجنساكيهوثانةًعابِركانتْواناواًوتْبلقُهِإن كانَتْ ثاِلثَفَ واناواًهـا و بلْقَوفاألِل

.ةً وجب حذْفهاسادسوأةًسامخَآو كانتْكرحتَمثانيهابعة وركانتْ
النسب إلى المنقوص

األمثلة
1:2(دى الص (الصوِدى

الع3(ى   م (العوِمّى

ىوِجالشَّ) 4(يجِالشَّ

2:الدـ ياعالداعىأو الدوِاعّى

الريامّالًرامىّأو الًراموى

السامى    السّامىوِأوالسامّى

 --------------------------------------------------------

.يجوز مع القلب آن تزاد ألف قبل  الواو فيقال بنهاوىوشبراوى)1(

الحزين: الشجي) 4. (األعمى: العمى) 3.         (الظمآن: الصدى) 2(
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ىدتَمهلْاَـى دتَهمالْ:3

تجىرلماَتجى  رملْاَ

ىصقْتَسملْى اَصقْتَسملْاَ

:البحث

ثالثه وفي الطائفة األولىالسابقة جميعها منقوص وياؤه في الطائفة األمثلةالمنسوب إليه في 

وإذا نظرت إلى المنسوب في الطوائف الثالث رأيـت  خامسة أوسادسةالثالثةوفيالثانية رابعة 

المنقـوص فحينمـا تكـون يـاء المنقـوص            إلى المقصور والنسـب بين النسب تاماتشابهاً

ص وحينما تكون يـاء المنقـو  الثالثةالمقصور ألفعند النسب وكذا قلبت  واواًأنهاثالثه ترى 

وهو عين ما عرفتـه فـي  قلبها واواًوأوثانيه ساكن جاز حذف الياء رابعة والتكون كذلك إالّ

سادسة تحذف وهو وأالرابعة للمقصور ساكن الثاني وحينما تكون ياء المنقوص خامسة األلف

تلى األمثلة رأيت أن ياء المنقـوص إذا قلبـ  إحكم المقصور الخماسي والسداسي وإذا رجعت 

.فتح ما قبلهاواواً

القاعدة

:هر في ياِئنظُيوصِنقُملى الِْإبنسريد الََّا ُأإذَ

حِتْفَمعاواًها وبلْقَها أوفُذْحازجعةًرابِتْكانَإنها ولَبا قَمحتفُواواًوبتْلقُهثَثاِلتْكانَإنفَ

ا قَملَبها وتْكانَإنوأسةًخامةًسسادَوجبهافُذْح

النسب إلى الممدود

حراء       محمرنِا وحراوِمي

حو1(اء ر(حورنِاا وحواوِرّى

صحاء     رصحران  اوصراوِحّى

**************

ابتِإاءدبتدان     ِإاوبداِئتى

ائيسإنشَاءان     اء        إنشَإنشَ

اءو2(ض(اءانِوضوّائىض
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كساءكأواءانِسكاوانِسكاِئسأ ويكاوِسى

شفاءاءانِفَشفَاوش  أواوان   شفائىّشفاوى

أو بناوىّبناء    بناءان    اوبناوان   بنائَّ

:البحث

أسماء ممدودة ولكن الهمـزة فـي الطائفـة    الثالثة تجد أنهااألمثلةفي طوائف األسماءتأمل 

ـ وأنشـأ و تدأابإبتداء وإنشاء ووضاءمن األسماءللتأنيث وفي الثانية أصلية الن األولي ؤوض

كسـاء  فمنقلبة عن  أصـل الن  الثالثةفي الطائفة سماءاألأما همزة .أصليةاألفعالوالهمزة في 

هذه ةإلى تثنيفارجع هذاتذا عرفإ.خفى عليك ييت كما النْبيت وفْت وشَوبناء من كسوءوشفا

فيالهمزة التي للتأنيث تقلب واواًأنعرفتها في تثنية الممدود تجد التيوتذكر القاعدة األسماء

هذا حكم الممـدود فـي   وقلبها واواََهيصل يجوز إبقاؤها كما ن الهمزة المنقلبة عن أألتثنية وا

إليه التثنية وهو نفسه حكمه عند النسب 

:القاعدة

:هتَزِمى هإلَرظَنْيددوممالْإلىبِنسالَّدعنْ

ٍلصَأنعةًبلقَنْمكانتْالها وإنحلىعيتْقة بيلصَأكانتْإنا واووتْبلقُنيثْأتَّللتْكانإنفَ

جِإازهاهااٌؤقَبوقَلْبوااو.
شددةالنسب إلى ما فیھ یاء م

األمثلة
حىحوِينَ: 2ىّنبوى    بى

ىوِقُصىقُصىووِطَىطَ

وىعلَلىعىووِغَىغَ

3:قْمضىٌّقْمب   طَ:4ىضطييّبى

مرمىمرمن      لَيلينّيى

حرِتُبيحرِتُبرىكثْكثييّرى
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:البحث

بياء مشددة مكسورة كمـا فـي  جميعها  تجده إما مختوما األمثلةانظر إلى المنسوب إليه في 

وإما في وسطه ياء مشًددة مكسور ما كما فـي أمثلـة الطائفـة    األولىأمثلة الطوائف الثالث  

وإذا رجعت إلى المختوم بياء مشددة في كل طائفة رأيت الياء المشـددة فـي أمثلـة    . األخيرة 

بعد حرف واحد ورأيت أننا عند النسب فككنا الحرف المشدد ثم رددنـا اليـاء   األولىالطائفة 

صلها أبقيت علىاألولىمن الفعل حيى فياؤها إلى أصلها وقلبنا الثانية واوا فالكلمة حىّاألولى

ردت الي أصـلها  واو لذلكأصلهااألولىفياؤها طويمن طيوقلبت الياء الثانية واو والكلمة 

بعد ةإذافة الثانيوالياء المشددة في أسماء الطائ.وقلبت الثانية واو وفي كل حال يفتح ما قبل الواو

حرفين  وعند النظر الي هذه األسماء بعد النسب نشاهد واوا في مكان الياء المشددة وهذا يـدل  

حذفت وان الثانية هي التي قلبت واوا ألنها هي التىاعتيد قلبها واوا كمـا  األولىعلى أن الياء 

الثالثـة اء الطائفة تأمل الياء المشددة  في أسمدأيضا وعنفي األمثلة والبد من فتح ما قبل الواو 

أما الياء المشددة فـي أسـماء   .حذفت عند النسبأنهاوترى أكثرأو أحرفترى أنها بعد ثالثة 

تأملها ترى أنها مكونة من ياءين أوالهمـا سـاكنة    الطائفة الرابعة فليست في آخر الكلمة وعند

.وثانيتهما مكسورة وترى الياء المكسورة حذفت عند النسب

القاعدة

)221(الْمِلالسخْمم بِتوياءشَّمددةند الَّعِإبِنسَأليهفَ:كام ثالثةحـ انتْكَإن اليـ اء الم ـ بةٌددشَ عد

حرف ردالْتيإلى َأىولَُأالْاءصلَوقُ،ها لالثَّبتيةُانا وفُواوتحا قَملَبكانتْها وانـ ب عـ د حفَرن ي

حفَذالْتيوقُولىُأالْاءلبالثَّتيةُانوا وفُاوتحملهاا قب،كانتْوانبعثَثالَدَأةحرأفَأكْثَروحتْفَذ

االسالَّمذي في وسطهياءشَمدةُدكْموسانُذَِإةرسبإليهحياٌؤتْفَذالثَّهيةُان.

--------------------------------------------------------

هي ذات الحور وهو شدة بياض العين في شدة سوادها : الحوارء)1(

الوضاء مفرد فغله وضوء بمعنى حسن ونظف)2(
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:أسئلة

ما النسب وما المنسوب إليه ؟

ما الغرض من النسب ؟

ما القاعدة العامة من النسب ؟

؟كيف تنسب إلى المختوم بتاء  التأنيث 

ما أحوال المقصور من حيث عدد حروفه ؟ وكيف تنسب إلى كل نوع منه ؟

هل هناك شبه بين النسب إلى المقصور والنسب إلى المنقوص ؟فصل وجوه الشبه

.وبين كيف تنسب  إلى المنقوص في جميع أحواله

الممدود؟والنسب إليه ثم اذكر القاعدة في النسب على بين وجوه الشبه بين تثنية الممدود 

ما أحوال االسم المختوم بياء مشددة؟ وكيف تنسب إليه في كل حال ؟

كيف تنسب إلى االسم الذي في وسطه ياء مشددة مكسورة ؟

نموذج في النسب إلى األسماء اآلتية

وان ُأسبِةكَّمبطَ)   1(افَنَا   سطَها     نسام

متَرضى متَسبقىالعِهادى ال)2(ىشالمدى   الُتَعجِتَمسىد

ىّهِبىّاء   رنَاء  فَصفَ)  3(زاءحسناء   اجتْ

فْنْم   َأىصمعينهزين   حي

 ---------------------------------------------------------

اليرى ليالالذي)2(بلدة في الدقهلية       )1(

اكتفىاجتزأ بالشيء أي مصدر)3(
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السببالمنسوبالمنسوب إليه

بإضافة ياء مشددة مكسور ما ُأسوانيُأسوان

.قبلها إلى المنسوب إليه

بحذف تاء التأنيث وإضافة مكّيمكّة

.الياء المشددة

ألنه مقصور ألفه ثالثة فتقلب بِبويبِبا

واواً

رابعة ألفهألنه مقصور سنَفَيسنَفَا

.متحرك فتحذف ألفهوثانية 

ألفه رابعة ألنه مقصورطهطي أو طَهطَويطْهطا

وثانية ساكن فيجوز حذف أله 

.وقلبها واواً

ألنه مقصور ألفه رابعة نمسي أو نمسوِينَمساْ

وثانية ساكن فيجوز حذف أله 

.وقلبها واواً

ألنه مقصور ألفه خامسة مرتَضيمرتضى

.فتحذف ألفه

ألنه مقصور ألفه سادسة مستبقيبقىمستَ

.فتحذف ألفه

ألنه منقوص ياؤه ثالثة فتقلب العشَويالعشى

.واواً ويفتح ماقبلها

ألنه منقوص ياؤه رابعة الهادي أو الهادوِيالهادي

فيجوز حذفها وقلبها واواً مع 

.فتح ما قبلها



32

تحذفألنه منقوص ياؤه خامسة فالُمعتَدىالمعتدى

السبباالالمنسوبالمنسوباالالالالمنسوب إليهتا

ديتَجدىالُمستجألنه منقوص ياؤه خامسة الُمس

فتحذف
ألنه ممدود همزته للتأنيث حسناوِيحسناء

فتقلب واواً
ألنه ممدود همزته أصلية فتبقى زائياجتاجتزاء

عند النسب

ألنه ممدود همزته منقلبة عن صفَائي أو صفاويصفَاء

أصل فيجوز حذفها وقلبها واواً

منفلبة عن أصل هألنه ممدود ألففَنَائي أو فَنَاويفَنَاء

.فيجوز حذفها وقلبها واواً

رىوِىوألن ياءه المشددة بعد حرف واحد ر

فترد الياء األولى إلى أصلها وهو 

بدليل روى يروي وتقلب والوا

الياء

.ة واواً ويفتح ما قبلهاالثاني

بهىوىهالن الياء المشددة بعد حرفين ب

األولى وتقلب فتحذف الياء

.قبلهاالثانية واواً ويفتح ما 

من أكثرألن الياء المشددة بعد منفىمنفّي

حرفين فتحذف
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ألن الياء المشددة بعد أكثر من َأصمعىأصمعي

.حرفين فتحذف

ألن الياء المشددة التي في ىهينِْهين

وسط

الكلمة مكسورة فتحذف الياء 

الثانية

ألن ياء المشددة التي في حزينىحزين

وسط الكلمة مكسورة فتحذف 

الياء الثانية

تمرینات
انسب إلى األسماء  اآلتیة

صر    بريد       حساب     أدبع

سون     رشيد    باريعدمياط     فرِ

ن المنسوب إليه لكل منسوب مما يأتي بي:

حديديحجرىمرِضىحضرى

دشْمنْلَقىدنىهاشمّىصينى

هات أربعة أسماء منسوبة إلى أمكنة وأربعة منسوبة إلى صناعات وأربعة منسوبة إلى صفات

جمل يكون فيها المنسوب نعتا سببيا كون ثالث

كون ثالث جمل يكون فيها المنسوب نعتا خبراسببيا

كون ثالث جمل يكون فيها المنسوب حاال سببية

انسب إلى األسماء اآلتية

ة  مكْحاإلسكندرية )     1(انة جمنابغة  
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1ابةطَلة           خَودالغة      بتجارة 

ّن  المنسوب إليه لكل منسوب من األسماء اآلتيةبي

ّفاطمىالحبشىرِشْمّقىفّضى

كبريّتىُّأعثمانىطُسّتهِوانىامّى

يكون منسوباً أنوما يتعين بين من األسماء اآلتية ما يصلح آن يكون منسوبا للمذكر أو المؤنث

:ألحدهما

ىّرِنانى     زهدعىّرِصباتبىّك

وردىريفىّبنفسجىّلىّفُرنْقَ

هات أربعة أسماء منسوبة إلى مؤنث بالتاء

.هات أربعة أسماء منسوبة إلى مذكر 

اآلتيةالسماءاُنسب إلى

ىاربخَراة بخا  ما    سضفا      رِال     حلْتَ

نَمع1(اة  كَشْى   فرنسا    مصطفى  م (كسىرا   طح

لْحى  كنَوحياة      أدفينانجاة    ى   دعدى و

اآلتية األسماءمؤنث ليب إسانْ

األكبر     األعظم    األدنى     األقصى    األطول

انسب إليههات اسم المفعول لكل فعل من األفعال اآلتية ثم

تقى     نْاتَاسَأعفيمىض

هات مصدر كل فعل من األفعال اآلتية ثم انسب إليه

هى  ورضى1(ى وِج   (صدى)2 (

صغ من كل فعل من األفعال اآلتية  على وزن مفعلة

ثم انسب إلي كل صيغة 

2عا  دهاقال   لهالَلك    س

جمانحبة تعمل من الفضة كالدرة وجمعھا: الجمانة1
عطش) 2(اشتد وجده       ) 1(2
.فجوة في الحائط غیر نافذة: المشكاة )3(
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مقصورة ثم انسب إليهاهات أربعة أسماء رباعية 

هات أربعة أسماء ثالثية مقصورة ثم انسب إليها 

سماء خماسية مقصورة ثم انسب إليههات أربعة أ

:اآلتية األسماءب إلى كل اسم من سنْاٌ

السيةُاقالمتَعد1(ى جِى  الح (يي    الغوِالمستكف)الزاوية )  2

إليهثم انسباآلتيةاألفعاللكل فغل من الفاعلسم هات ا

استرضى رى  اشتَى سعع  دعىد

انسب إلى ثالثة أسماء منقوصة يجوز قلب يائها واوا

انسب إلى ثالثة أسماء منقوصة يجوز حذف يائها

:اآلتيةاألسماءانسب إلى 

اء  ذَراء  حقضاء  فضاء  خضراء  إمالء  بيداء   إي

: اآلتية ثم انسب إليه األسماءهات مؤنث كل اسم من 

)   2(أغيد )  1(مط أشْقر  أشْأصغر  

صغ من األفعال اآلتية على وزن فعال وبين ماحدث فيها

:من اإلعالل ثم انسب إلى كل صيغة 

)3(رفأ قرأ      نسى   مشى   

:آالتية ثم انسب إليه لدر كل فعل من االنفعاهات مص

)4(اجترأ     أظمأ      امتأل       أرجأ 

ثم انسب إلي" ادح"، "ىوع"هات المصدر القياسي للفعلين

-------------------------------------------------------

من يخالط سواد شعره بياض:األشمط )1(

عنقالمائل ال:األغيد )2(

أصلح خروقه:رفأ الثوب )3(

أخره:أرجأ األمر )4(

ساقها وغنى لها:يحدوها لحدا اإلب)5(
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ابن الناقة الذي منع لبنها)7(الجدير أىجدير به  )6(
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.انسب إلى اسمين ممدودين همزتهما للتأنيث

.انسب إلى اسمين ممدودين همزتهما منقلبة عن أصل

.ما أصلية انسب إلى اسمين ممدودين همزته

اآلتيةاألسماءاُنسب إلى كل اسم من 

ذكيةشافعيينسمغني      قيم    

قصية )  2(ر ينَملْاَ)  1(ى درريح   بحية     طَ

)4(رية ة  الموفيّنُمالْخيسسة   الكنيَّاإلسكندرية

:ل ثم انسب إلى كل صيغة صغ من كل فعل من األفعال اآلتية على وزن فعي

ىضرا  دعى  صع) 5(عى نَ

*************************************************

.صغ اسم المفعول من كل فعل من األفعال اآلتية ثم انسب إليه 

جفى    نَشَى   زىقَوى   س

ثم انسب إلى مصغرهااآلتيةصغر األسماء 

صاةو     دعوة     حجرشكوى 

:اآلتية ثم انسب إلى مصغرهاءصغرا ألسما

زِعكومةيز     عجول     رسالة     ح

:من األفعال اآلتية ثم انسب إلى كل صيغة"لعيفَ"صغ على وزن

راضجادشاقَضاقَساد

صغر األسماء اآلتية ثم انسب إلى مهارِغَّص،وبين الفرق إن وجد بين النسب إلى مر كـل  غَّص

رهاسم ومكب:

)2(ى سرا     ذَشَى  دنَ)   1(رى ثَ
 -------------------------------------------------------

نبات كان يكتب عليه قدماء المصريين) 1(

بلدة بالشرقية)2(

اسم بلد) 3(

نعي الميت أخبر بموته) 5(األندلس على ساحل بحر الروم كانت قاعدة األسطول اإلسالمي مدينة ب) 4(
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.انسب إلى اسمين مختومين بياء مشددة بعد حرفين

.انسب إلى اسمين مختومين بياء مشددة بعد ثالث حرفين

.اسمين مختومين بياء مشددة بعد حرفىانسب وال

.سطهما ياء مشددة مكسورة انسب إلى اسمين مختومين بياء في و

يمدح المتنبيوبين المنسوب إليه لكل منسوب قال األخيروأعرب البيت اآلتيةاشرح األبيات 

: ابن العميد ويهنئه بالنيروز

جنَاءيوأنتَاوزنرمره   ادووبالذيتْرنَزِأراداد1(ه(

هالتيه النظرةُذـننالها مإلىَكثْملها منوِلالحزاد2(ه(
هى ميالدريالذيذا الصباحفي سرورٍفارسٍفي أرضِحننَ

عتْظًمهماِلمسِك الفركلُّى      تَّحامِأيعامهحادسه

ا لبِمسمن األكاِلنا فيهبستْلَى  تَّيل حها تالعهوِوهاد3(ه(
نْعدمنال يقاسكرى أبوسا  سسانكاًلْمهبه وال أوالد

عِلر لْه فَسانُبىس           فىْأريهَأيةُفارسعياده

 ------------------------------------------------------
ويقال روى بك زندى .وهو الحجر يقدح به،جمع زند : من أعياد الفرس والزناد: النيروز )1(

وهو كناية عن الظفر بالشيء

خبر هذههوزاد،السنة :الحول )2(

وهى ما انخفض منها وكان من ةجمع وهد:والوهاد،جمع تلعة وهى ما ارتفع من األرض:التالع )3(

.عادة الفرس أن يلبسوا األكاليل من الزهر على رءوسهم يوم النيروز

السير ليالً) 5(التراب الندى               ) 4(
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النسب
القسم الثاني

النسب إلى فعیلة وفعیلة)1(
األمثلة

نىّة    جهنَيجه:2نفيحيفة   حنَ:1

ىدة    عبديعبلىّبة   قَلَيبِقَ

*  *  *                   *  *  *

3:جة    يلَلجليُأ:4ليمٌأيمهميمي

حقيقة   حق     يقىرهيررة       هيرّى

ىة         عيننَعيييليوِطَيلة   وِطَ

ى رِنُورينُويميوِقَة    يموِقَ
:البحث

وإذا تأملتهـا بعـد   "لـةَ يفعِ"تجدها جميعها على وزن) 1(ولى في الطائفةألااألسماءنظر إلى ا

وحذفت ياؤها عند النسـب ولـم   األولينفُتحت عينها في المثالين "ةيلَفع"النسبة إليها رأيت أن 

فين وتأمل فما السبب تأمل االسمين الثالث والرابع تجدها مضعّ،التاليةاألربعةاألمثلةتحذف في 

عند "عيلةفُ"وهذا هو السبب في بقاء ياء ،االسمين الخامس والسادس تر عين كليهما حرف علة

لكان اجتماع  المثلين مـع  ليلَج:ألننا لو حذفنا المضعف وقلنااألربعةاألسماءالنسب إلى هذه 

ألنهاالواو إعاللإلىتجناالحلىٍوالمشددة ثقيال ولو حذفناهما فبما عينة حرف علة وقلناطَالياء

ملـت  تأوإذا.إليـه عن صورة المنسوب كثيراًاوهذا يبعدن،طالى:تحركت وما قبلها مفتوح فقلنا

ياء أنبعد النسب وجدتإليهارجعت وإذاقي الطائفة رايتها على وزن فُعيلة األولىاألسماء

ت في المثـالين الثالـث   إنها بقيكما حذفت من فعيلة ووجدت األولينفُعيلة حذفت في المثالين 

كما بقيت ياء فعيلة فيهما ورأيت أنها حذفت  قـي المثـالين الخـامس    والرابع  النهمامضعفان

فيه المنسوب إلى فعيلـة  والسادس  مع أن عين كليهما حرف علة وهذا الموضوع الذي يختلف

يبعـدها  ستدعى إعالالياء فعيلة بقيت الن حذفها يفعيلة والسبب في ذلك أن ىوالمنسوب  وال

عن صورة المنسوب إليه أما ياء فعيلة فال يؤدى حذفها إلى إعالل الن فاؤها مضمومة

:القواعد
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نوِإ،ريس غَلياءالتَّهنْمتْفَذحينِعالْلَّتَعمأوعفاًضمانكَإنفَ"فُعيلةَ"علىمٍإلى اسبسنذا إ

انيالثَّفٌالحرحتوفُ"ةَعيلَفَ"ياءاءالتَّعمفَذحفعضمرغينِعيالْحيحن صاَكَ

عفا ضمنكُيملَنوِإريغَسيلَاءالتَّمنهتْفَذح،فاًعضمانكَإنفَ"ةَلَيعفُ"لىعاسمٍلىِإبسا نٌذَِإ

حفَذمالتَّعاءياء1(".ةَلَفُعي(

النسب إلى الثالثي مكسور العین
األمثلة

ملكيملك    )1(

)2(ّإبل    إبلى

)3(ّئل   دؤلىد

:البحث

المنسوب إليها رأيتها على وزن فعل أوفعل أوفُعل وإذا تأملت الكلمـات  األسماءإذا تأملت 

وهذا مطًـرد  بعد النسب للتخفيفالثالثة قُلبت فتحة األسماءالمنسوبة رأيت أن كسرة العين في 

في كل ثالثي مكسور العين

*******************************************

يرى بعض الصرفيين بقاء ياء فعيلة عند النسب إذا كانت معتلة العين كما بقيت في )1(

 فعيلة المعتلة العين فيقول في عيينة عيينى.

********************************************
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القاعدة

.بِسالنَّدعنْهنُعيحتَتُفْنِيعالْورِسكْميثالَثُكلٌُّ

الالمذوِفْحَمالثيِّى الثَُّلِإُبنَسلَّا
األمثلة

)1(يي    دانِديدو   ىأو   يدّى

)2(دمانِدمموِد  ىأو دم ى

ويبَأان         وبَأبَأ)3(

)4(ةُنَسوات   نَسوِنَسي

:البحث

ـ مى أو دود،ىدالسابقة قبل النسب إليها تجدها محذوفة الالم فأصلها ياألسماءانظر إلى  م و

م لم تُـرد  جمع سالمة،تجد أن الالأو جمعهااألسماءثم انظر إلى تثنية هذه ةُو أو سنْنْوس،وبوَأ

.عند تثنية بعضها كيد ودم وردت عند تثنية بعضها أو جمعه كأب وسنة 

ردها في النسب تجد أن الالم يجوز ردها وعدم،هذا فانظر إلى األسماء بعد النسبإذا عرفتَ

عند  من يوجـب  وأنها تُرد في النسب حتماً،عند  من ال يردها من العرب في التثنية أو الجمع

.ما رده فيه

القاعدة

أو يةنَثْها في التَّدريملَنمدها عنْدِرمدوعامِرد اللَّجازالالمِوفمحذُثيالَى الثُّلَِإبسا نُإذَ

)1(ا يهمدها فرينمدنْد عالربجوو،عِمجالْ
*********************************************************

أم يـاء ألن  عند النسب سواء أكان أصـلها واواً عند  رد الالم المحذوفة تكون واوا دائماً)1(

االسم إن كان يائيا كيد وقلنا فيه يدى حدث فيه سبب لإلعالل وهو  تحرك الياء وانفتاح ما قبلها 

لنسـب  فتقلب فتصير يدى وحينئذ تصبح أمام اسم مقصور ألفه ثالثه وهذا تقلب ألفه واوا عند ا

.فتقول فيه يدوى 
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النسب إلى الُمرًكب والُمًثنى والجمع
األمثلة

ّشاهدان    :  2بدر الدين     بدرىشاهدى

           فيانىأبوسفيان      سهنْمدون   سهندسمى

ابإياس ن            كٌتُبِإياسىكتابى

عبدالرحمن   رحمّنَْأانىصنَْأارارِصى

عبالحميددحميَّأ)     1(يل بابَِأدىبابيّلى

بعلبْك        بعّقَلىوقَمومّى

جالْادمى   لَوج           شَادىجشَررِجّى

***********************************

:البحث

تأملتهـا بعـد   اذوإإسناديمركبة فمنها إضافي ومنها مزجى ومنها األولفي القسم األسماء

مرة يكون النسب على صدره ومـرة علـى عجـزه    اإلضافيالمركب آنالنسب إليها رأيت 

الصدر كما تقول في بدر الـدين  إلىخوفه فإن أمنت اللبس  نسبت آووالمعول عليه امن اللبس 

المبدوءة األسماءوإن خفت اللبس نسبت إلى العجز كما إذا نسبت ا لى  كنية مثال لكثرة بدري

ذا صدره خلق كثير كعبد الـرحمن وإ فييشتركإضافيمركب إلىبأب أوابن وكما إذا نسبت 

.رأيت أن النسب يكون إلى صدرهما االسنادىالمزجى تأملت المركب

) 2(جمعـي انظر إذا إلى أسماء القسم الثاني تجدها بين مثنى وجمع،واسم جمع واسم جـنس  

وان إلى لفظيهمافينسبأما أنصار وأبابيل وتجد أن النسب إلى المثنى والجمع يكون إلى المفرد

صلى اهللا عليه وسلم " سيدنا محمد أصحابكالعلم على طائفة من أصبحاألولكانا جمعين الن 

رايـة مـن   ليس مفرد ينسب إليه أما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فقـد  والثانيمفرد فكأنه

.األمثلة أنه ينسب إلى لفظيهما
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القواعد  
نْيسبدر الْإلى صمب االضافكَّرُأا إذَىماللّنبوِإ،سال نُسب إلى عزِجهنْويسـ  ب إلـى صرِد

.ىنادى واإلسجِزمالْالمركًبِ

نْيسفْب إلى مردنى والْثَّالمجعنْعِمدسبِالنَّإرادةما ،إال إذا كَهِإليالْانـ ج مـ مـاً علَع يهاًبِأو شَ

ـ م الْواسعِمم الجاسظفْإلى لَبسنْيوظهفْإلى لَونسب يكُالنَّند،فِإرفْملهكنيولم،ملَعَالْبِ سِنْجِ

.عيمجالْ

:تذییل

قد تستغني العرب عن النسب بالياء بصوغ اسم على وزن فعال مما يراد النسب إليه وذلك في 

ار الحرف غالبا فتقول نجِل للداللـة  على وزن أو،وقد تصوغ اسما على وزن فاعلحدادىفع

أيحب لبن ،ومثل طعم ولبس وعمل ونهـر مر ولبن،أي صاحب تمر وصاتعلى النسب  مثل

طعام ولبٍس وعمل ونهر أي صاحب طعام ولباس وعمل ونهار ،وبذلك استغنوا عـن  صاحب

.النسب إلى هذه األسماء بالياء 
أسئلة

عند النسب ومتى تبقى ؟" فعيلة"متى تحذف ياء 

عند النسب ؟" فُعيلة"متى تُفتح العين في 

عند النسب ومتى تبقى ؟" فُعيلة"متى تحذف ياء 

كيف تنسب إلى االسم الثالثي مكسور العين ؟

كيف تنسب إلى المحذوف الالم ؟

متى ينسب إلى صدر المركب اإلضافي ومتى ينسب إلى عجزه ؟

-------------------------------------------- -----------
ماال واحد له من لفظه،كقوم ورهط: اسم الجمع )1(

ما يدل على أكثر من أثنين : اسم الجنس الجمعي )2(

.ويفرق بينه وبين واحده غالبا بالتاء، مثل كلم وكلمة ،أو بياء النسب نحو ترك وتركي
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؟يالمركب االسنادىكيف  تنسب إلى المركب المزجى وإل

لفظ الجمع ومتى ينسب إلى مفرده ؟متى ينسب إلى 

كيف تنسب إلى اسم الجمع وإلى اسم الجنس الجمعي ؟
نموذج

في النسب إلى األسماء اآلتیة
لةيخُوتة   يبثَ)  1(ة يلَوِزة يممجزيرة     نَ

دةع)     3(إبد )     2(ل بق      وعة     لَطَيقُطَ

)6(ائنالمد)  5(ير دشدأر)   4(اهللا امرابن        أخ        ِ

بنَعنم  غَلماء     الساعات  الع)   7(مارِنَْأ

أبوهرية     عبد العزيز   مدرسة التجارة    بنَِري سيف         و

***********************************

طينمدينة بفلس) 4(قبيلة في بالد العرب)1(

أحد ملوك الفرس القدماء)5(

عهد اإلسالمقصبة مملكة الفرس في أول)6(تيس الجبل)2(

اسم ألبي قبيلة عند العرب )7(نالولود: األمةاإلبد  )3(

السببالسببالمنسوب إلیھاالالمنسوباال
ذفت منه التاء ثم ياء فعيلة     حجزرىّجزيرة
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وفتحت عينه ألنه صحيح 

العين                          

غير مضعف

حذفت منه التاء ولم تحذف يا                                                نميمىّنميمة

.فعيلة ألنه مضعف

حذفت منه التاء ولم تحذف زويلىزويلة

ياء فعيلة        

ألنه معتل العين

حذفت منه التاء ثم ياء فُعيلة ألنه بثنىبثينة

.غير مضعف

حذفت منه التاء ثم ياء فعيلة خُولىّخُويلة

ألنه غير مضعف

حذفت منه التاء ولم تحذف قطيطىّقطيطة

.ياء فُعيلة ألنه غير مضعف

ألنه ثالثي مكسور العين لبقىلبق

.فيجب فتح عينه

ألنه ثالثي مكسور العين وعلىوعل

.فيجب فتح عينه

ألنه ثالثي مكسور العين إبدىّإبدا

.فيجب فتح عينه

اليرد المحذوف ألنه فاء ال المعدىعدة

ابنىابن

أوبنوى

ألنه ثالثي محذوف الالم 

ة زيدت عليه أوبنوى همز

                                          الوصل،إذا أصله بنو

ولما كانت المه الترد في 
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في النسب ردها زالتثنية جا

وعدم ردها وعند الرد تحذف 

همزة الوصل ألنها كانت 

.عوضا عن المحذوف

ألنه محذوف الالم والمه ترد                                           أخوىأخ

النسبدفي التثنية فيجب ردها عن

نألنه مركب إضافي وال يؤمهريرىّأبوهريرة

.إلى صدرهباللبس إذا نس

نألنه مركب إضافي وال يؤمالعزيزىّعبدالعزيز

.ذا نسب إلى صدرهاللبس إ

نألنه مركب إضافي وال يؤمتجارىمدرسة التجارة

.اللبس إذا نسب إلى صدره

ألنه مركب إسنادي ينسب إلى رامىرام اهللا

.صدره

ألنه مركب مزجى ينسب إلى أردىأردشير

.صدره

سب إلى لفظه ألنه اسم ينالمدائنىّالمدائن

مدينة،وأن كان جمعا في 

.األصل

ينسب إلى لفظه ألنه اسم ألبي أنمارىأنمار

كان جمعا في نقبيلة وإ

.األصل

ألنه جمع فينسب إلى المفردعالميالعلماء

ألنه جمع فينسب إلى مفردهالساعىالساعات

ألنه اسم جمع فينسب إلى غنمىغنم



47

.لفظه

ألنه اسم جنس جمعي فينسب بىنععنب

.إلى لفظه

تمرینات
انسب إلى األسماء اآلتیة مع الضبط بالشكل

صحيفةعويصة    ربيعة     بحيرة  

خُويصةريطة     قٌُسكينة   رقيقة    

جنينة )  1(حويلة كنيسة   دميمة  

ي كل مما يلي مع بيانبين االسم المؤنث المنسوب إليه ف

:قاعدة النسب إليه

عفيفيّطئىحُقُليلىزنىم

ّبدهىبثنىربعىضبعى

----------------------------------------------------

الحاذقة:المرأة الحويلة )1(
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لى وزن فعيلة ثم انسب إليهصغ من األفعال اآلتية اسما ع

ًقرمل    عجزلطُف    مر

:صغًر األسماء اآلتية ثم انسب إلى المصغر مع الضبط بالشكل 

نار      سن    كتف    ُأذن     دار     أرض   سوق  ساعة

انسب إلى ثالثة أسماء على وزن فعلة الخالي من إعالل العين والتضعيف

ى ثالثة أسماء على وزن فُعيلة الخالي من إعالل العين والتضعيفانسب عل

المضعفلة يعانسب الي ثالثة أسماء على وزن فُ

عيلة المضعفانسب إلى ثالثة أسماء على وزن فَُ

لة المعتل العينعيانسب إلى ثالثة أسماء على وزن فُ

لة المعتل العينيثالثة أسماء على وزن فُعىانسب وال

األسماء اآلتية  مع الضبط بالشكلىانسب وال

1(إطلس   كبد   غزل شرس  كتف    نهم  نمر   شك(

الخاسرة )1(يقظ عسرتعس بطرقذرضجر كسل 

انسب إلى ثالثة أسماء على وزن فعل  مع ضبط المنسوب

انسب إلى األسماء اآلتية

----------------------------------------------------
الجارية المملوكة ،أصلهاأموة وجمعها أموات وإماء

أصلها كرو وتجمع على كرات)2(

أصلها شفهة والمثنى شفتان)3(

أصلها غدو حذفت الواو بال عوض)4(

أصلها لغى أو لغو وجمعها لغات)5(

أصلها سمو بكسر العين أوبضمها وتثنية اسمان)6(

الالم مختوم بتاء التأنيث كبنت وأخت يجب رد المه عند النسب على الصحيحكل محذوف )7(

اسم بلد بالمنوفية)8(

مدينة قديمة بالعراق على نهر الفرات قريبة من بغداد)9(

اسم بلد)11(اسم بلد         )10(

مدينة ببالد الشام) 13(اسم بلد       ) 12(
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) 4(غد )  3(شفة  )     2(كرة)       1(أمة 

)7(بنت           أخت )     6(اسم )     5(لغة 
انسب إلى األسماء اآلتية مع ذكر السبب

حمام) 9(علم المنطق   ابن مسعوداألنبار )   8(الشهداء 

الجزائر    القطبان    أعراب)   11(رأبوا ألخض)   10(سواكن 

الوزراء) 13(مدرسة الحقوق قبائل  قنًسرين)  11(الراهبين 

انسب إلى األسماء اآلتية مع ذكر السبب

كفر الزيات حضرموت ةالفالحون  تأبط شراً   أبو عبيد

ةأبو بكر  أوفياء   خيل   أبو حنيف) 1(العسيرات

المهذبات) 4(عنايات)  3(دارين)   2(ورق    اإلحساء

.انسب إلى ثالثة مركبات إضافية ثم إلى ثالثة مركبات مزجية 

تصحيح ،ثم إلى مجموعة جمع تكسيرانسب إلى ثالثة أسماء مثناه ثم إلى ثالثة مجموعة جمع 

:اشرح األبيات اآلتية وبين السماء المنسوبة في كل منها واذكر مانسبت إليه 

ّيمدح صديقا لهقال أحمد بن منير الطرابلسى

ابن الفالنىِّذاتجلى لقال إضلو قيل للبدر من في العار

في النطق الحجازى العراقيظرفإباء فارس في لين الشام مع ال

أوخوض مهلكةأوضرب هندىمعركةإلّا ذكراليعشق الدهر 

يشجى فلب عذرىقلت النواسىّفلو بصرت به يصغي وأنشده

 ----------------------------- ----------------------

قبيلة اشتهرت بالحب الشريف في :العباسيةوعذرةةأبو نواس من كبار شعراء الدول

.اليمن 

بلدة بصعيد مصر )1(

إقليم في بالد العرب على خليج فارس) 2(

علم ألنثى) 4(بلدة في بالد العرب على خليج فارس) 3(
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اإلغراء والتحذیر
األمثلة

الكذب:2الصدق:1

العمل العمل              الكسل الكسل

الجد والعزم             يدك والمداد

إياكم والرياء

إياك من الكبر

تتهاونيإياك أن 

:البحث
جاز لك أن تقول وتغريه بفضيلة كالصبر على مصيبة انتابته مثال،إنساناتوصى أنأردتإذا

أو نحو ذلك من األساليب الكثيرة التي تراها في كالم البلغاء " اعتصم بالصبر"أو" عليك بالصبر"

ومن بين هذه األساليب،أساليب ثالثة.

سـاليب  ألن   وضعتها العرب لحض المخاطب وإغرائه بما يحمد فعله وسندرس معك هذه األ

.  لها أحكاما خاصة 

فعلـه  دفي الطائفة األولى تجد المتكلم  يغرى المخاطب في كل منها بما يحماألمثلةىانظر إل

فهو في المثال األول

وفي المثال " العمل العمل"يدفعه إلى العمل فيقولالثانيوفي " الصدق:"يحثه على الصدق فيقول

تقديره منصوبة بفعل محذوفالماثلةفي هذه األولىواألسماء.الثالث يخصه على الجد والعزم 

.ونحوه فكل منها مفعول به للفعل المحذوف أما كلمة العمل الثانية فتوكيد لفظي" الزم"

وأما كلمة العمل العزم فمعطوفة على الجد  ويجب حذف الفعل إذا كـان االسـم مكـررا أو    

.معطوفا عليه 

اني تجد أنها مضادة ألمثلة القسم األول في الغـرض ألن األول حـثً   انظر إلى أمثلة القسم الث

.وإغراء بأمر محمود وهذه تخويف وتحذير من أمر  مكروه 

من هذا القسم علمتاألولىاألمثلةوإذا سألت عن إعراب 
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وفـي المثـال   " احـذر "أن األسماء األولى منصوبة بفعل محذوف تقديره في المثالين األولين 

ويجب حذف الفعل هنا كما في أمثلة القسم األول وإذا كـان  . المداد " واحذر"يدك "باعد"ث الثال

" أيا"الثالثة الباقية رأيت أنها مبدوءة بالضميرالماثلةوإذا تأملت . االسم مكررا أو معطوفا عليه 

مـا  إو.إما معطوفا وأما مجرور بمـن  ألياالتاليوهو المحذر ورأيت المحذًر منه وهو االسم 

أن للتحـذير  الثالث ومن ذلك تعرفاألحوالفي كل حال من هذه " أيا"وقد تكررمصدرا مؤوال

وأقل الوجوه تكلفا فـي إعـراب   امبدوءة بإيتسع صور منها ثالث تشبه صور اإلغراء وست 

الشر فإيـاكم  " احذروا"و" باعدوا"إياكم :أن تقول في تقدير المثال األول):1(األمثلة المبدوءة بإيا

والتقدير فـي  :مفعول به في محل نصب بفعل محذوف ويكون العطف حينئذ من عطف الجمل 

مفعول به لفعل محذوف والمصدر المـؤول بمـن    تتهاونيمن أن " باعدي"المثال الثاني إياك 

.محذوف وجوبا " إيا"والفعل المقدر في جميع أمثلة.مقدرة

القواعد

ـ مفعـلٍ بِوبصنْماءراإلغْاسم فيِواِلهلَعفْليودمحر ممَألىعبِاطَخَمالْثُُّحاءراإلغْ ذُحوف

ويغَكونيكًررٍر مأومراًكرأوطوفاًمععليه.

.وفذُحمٍلفعبِبصنْييرِذحفي التَّماسواِلبهنَتجليوهرمكْرٍعلى أمبِاطَخَمالْبيهتنْيرذحالتّ

جِيبالْفُذْحفراء والتَّفي اإلغِْلعحا كَر إذَذياناالسمكَمراًرأومطوفاًعلَعيهويجبفٌذْحفيِه

.عاضومالْهر هذغيه فيِركُوذهذفُحوزجر بإيا ويذيحا كان التَّذَِإضاًأيذيرحالتَّ

******************************************************

غير مسبوق بمن أو الواو نحو " إيا"يجيز بعض النحاة أن يجيء االسم الصريح بعد )1(

النميمة،ويعرب إياك مفعـوال أول للفعـل   " احذر"إياك النميمة، ويقدرونه هكذا  إياك 

ينصب مفعولين،وعلى هذا تكون صـورة  " احذر"المحذوف والنميمة مفعوال ثانيا،ألن

.إحدى عشرة منها ثمان مبدوءة بإيا التحذير 
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أسئلة
ما اإلغراء وما التحذير ؟

كم صورة لإلغراء وما حكم االسم فيه ؟

متى يحذف الفعل في اإلغراء إذا لم يسبق بحرف عطف ؟

لم يسبق بحرف عطف ؟كيف تعرب االسم الثاني في اإلغراء إذا

ما الصورة التي يتفق فيها التحذير واإلغراء ؟

المحذًر منه فـي كـل   بوما إعرا" إيا"غير مكررة؟ وما إعراب " إيا"كم صورة للتحذير مع 

صورة ؟

الثانية في إحدى صور تكرارها؟" إيا"كيف تعرب 

التحذير وجوبا ومتى يحذف جوازا ؟متى يحذف الفعل في
نموذج

:في تمييز اإلغراء من التحذير،وبيان ما يجب حذف عامله وما يجوز 

اكن من التبـرج، المـروءة،   .اك أن تسرف ثيابك والمطر،إيون،إياكم والمجالثبات والجلد ،إي

السيارة السيارة، األدب األدب ،الكذب والخداع،الوشاية

السببالسببحكم عاملهعاملهحكم نوعهنوالتركيباال

للعطفواجب الحذف                تحذيرثيابك والمطر     

ألن التحذير بإياواجب الحذف            تحذيرتسرف   إياك أن

العطفواجب الحذف            إغراءالثبات والجلد

ألن التحذير بإياواجب الحذف            تحذير       إياكم والمجون

ألن التحذير بإياواجب الحذف            تحذير       إياكن من التبرج

لعدم العطف أو التكرارواجب الحذف            إغراءءةالمرو

للتكرارواجب الحذف            تحذيرالسيارة السيَّارة

األدب للتكرارواجب الحذف            إغراءاألدب

داعللعطفواجب الحذف            تحذيرالكذب والخ

أو التكرارلعدم العطفجائز الحذفتحذيرالوشاية
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تمرينات

.من النموذج السابقاألولىقدر العامل في كل اسم منصوب في الجمل الخمس 

المنصوب على  اإلغراء، والمنصوب على التحذير وأعرب المحذًر منه اآلتيةبين في العبارة 

:والمحذر إن وجد

كان أهل القرية نائمين،إذ شبت النار في إحدى القرى في ليلة مظلمة،ذات رياح وأنواء،وبينما 

فهب النـاس وطـاروا يحملـون    !جدة النًار النًار الهمة والغوث النًجدة النَ: سمع صوت ينادى

فإن الخطب جسيم،وإياكم إياكم من !إياكم والتواني:جرارهم إلى مكان  النار، فصاح بهم صائح 

فاستبق الشًبان !ال طُعمة للنار فإنها توشك أن تتداعى ،وإياكم أن تتركوا النساء واألطف! الحيطان

.وجهد أليالعمل وكانت بطولة، وكانت شجاعة،حتى أخمدوا النار بعد 

أغر شخصا بالتمسك بالصفات اآلتية مع استيفاء صور اإلغراء وبين ما يجب حذف فعله وما 

:يجوز

في المكان ضع معطوفا عليه مناسبا.الشهامة    الشرف   اإلخالص  الشًمم  النزاهة   الهمة 

الخالي من  صور اإلغراء اآلتية 

واإلقدام)...........2(بواإلرد......... )1(

والمواظبة  )............4(والحلم       )..........3(

والذمة )............. 6(

ضع معطوفا مناسبا في المكان الخالي من صور اإلغراء

...............الحقً) 3........        (العلم )1(

..............التأني)  4.......   (االقتصاد )2(

...........اللين)6(

:حذّر شخصا مما يأتي مع استيفاء صور التحذير بغير إيا، وبين ما يجب حذف فعله وما يجوز

الرياالملق الطالءالهدم  دعوة المظلوم  مال اليتيم  

.طوفا مناسبا في المكان الخالي من صور التحذير اآلتية ضع مع

..............النفاق)   3..........  (الغيبة )1(

........الحلف) 4........  (كثرة الكالم)2(
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...........الدناءة) 6..........    (الوحل)5(

ضع معطوفا عليه مناسبا في المكان الخال من صور التحذير اآلتية

والغرور)...........2(والعجلة      ........)1(

والمخالفة)...........4(والتأخر      )........3(

والبذاءة )  ............6(والميسر   )........5(

كم صورة للتحذير بإيا والمحذر منه مجرور بمن ،مثل واذكر حكم العامل

املكم صورة للتحذير والمحذًر منه معطوف واذكر حكم الع

كون ست جمل لإلغراء مستوفيا صورة الثالث

كون ست جمل للتحذير بغير إيا مستوفيا صوره الثالث
نموذج في األعراب

اإلخالصاإلخالص

الزممفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره :اإلخالص

توكيد لفظي منصوب:اإلخالص

إياكم واألشرار)2(

محل نصب لفعل محذوف وجوبا تقديره باعـدوا الكـاف حـرف    إياكم مفعول به في:إياكم

.خطاب والميم للجمع

.األشرار مفعول به لفعل محذوف تقد يره احذروا . الواو حرف عطف:واألشرار

أعرب الجمل اآلتية ) ب(

التدبير واالقتصاد)1(

إياك أن تطمع فيما ليس لك)2(

إياك إياك من المزاح)3(

ثوبك والماء)4(

النًهم النُهم)5(

نجاز الوعدإ)6(

اشرح البيتين اآلتين وأعرب األول منهما
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ّإياك واألمر الذي إن توس1(موارده ضاقت عليك المصادرتْع(

وليس له من سائر الناس عاذرفما حسن أن يعذر المرء نفسه
االختصاص

األمثلة
بيننُجٌل آراء المجرـ الشًبان ـنحن ـ1

الجدُّشعارناـ لبةالطّـ نحنـ 2

نُغيث الملهوفـبني العربـ نحن ـ 3

فيم الضرِكْنُـ ينمعشر المصريـ اإنًّـ4

:ًـأيها المقدامـ علىعولي

ادمةُتها الفئة النَّأيـ ااعف عنًَّ

تفوزواـ ها المرشدأيـ اتبعونى
:البحث

تكلم عن طائفتكم، ولكنه قد ال يعرف الطائفة التـي  عرف السامع أنك ت" إنًا"أو" نحن"تإذا قل

أو نحن الطلبة بينًت المقصود من الضمير " نحن  الشًبان"تنسب إليها وتتحدث بلسانها، فإذا قلت 

.ووضحت للسامع نوع الطائفة التي آنت منها، وهذا يسمى باالختصاص 

وإذا .الحقيقة مفعول بهأخص فهو في"واالسم المختص منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره 

فهم السامع أنك  سند الناس عند الشدة،غير أنك إذا أردت أن تبين له صـفة  " على يعول:قلت 

اعف عنا أيتها الفئة :"وإذا قلت".أيها المقدام يعول:"فيك تؤيد صحة دعواك في موطن الفخر قلت 

التواضع، ألن من أغراضك  أن في صورة  من "  عنا"فإنك تريد أن تبين الضمير في " النادمة

وأيها وأيتها مبنيان على الضم في محل نصب بفعل محـذوف وجوبـا   . تسأل العفو وتستجديه

المنصوبة على االختصـاص األسماءوإذا تأملت أمثلة الطائفة األولى رأيت  أن .تقديره أخص

إلضافة، مرفوع على أنه أو بابالفيها أسماء ظاهرة،وقبل كل منها ضمير للمتكلم، وأنها معرفة 

.ال لمحله " أي"نعت تابع في إعرابه للفظ

---------------------------------------------------------
طرق الرجوع عنه:والمصادر الطرق المؤدية إليها،:موارد الماء)1(
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القواعد

ـ دعبر، يذكَةافَباإلضوَأْلَأبِمعرفُرظاهماص اسصَختْااللىعوبنصمالْ ـ مير الْض مِلَّكَتَم

"خُصَُأ"هريدقْتَوباًجوف وذُحمِلعفبِوبصنْمو، وههنْمودصقْمالْيانِبِلباًاِلغَ

رابِفي اإلعابعتَهنّى َألَعوعٍفُرمبأْلونٍرقْمتعنَبِنِيتَلوتْها متُيَأا أويهَأبِاصصاختِْاِلونكُيدقَ

".يَأ"ظفْللَ

أسئلة
االسم الظاهر المنصوب على االختصاص ؟ما شرط

ما حكم العامل في االختصاص من حيث الذًكر والحذف ؟

يف تُعرب أيا وأية في االختصاص ؟ك

وأيتًها؟وما إعرابه؟أليهاما الذي يشترط في االسم التالي 

.         اض االختصاص، ومثل لكل منها بمثال من عندك اشرح أغر
تمرینات 

:بين األسماء المنصوبة على االختصاص في العبارات اآلتية ،وقدر العامل واذكر حكمه )1(

نميل إلى الترفـ سكان المدنـ نحن 

نزعة إلى التفاخر بالمجد القديمـ الشرقيينـ معشرـ بنا

.خر جهدا في تربية أبنائناال ندـ اآلباءـ إنَا 

صحينطلب إنشاء مساكن على طراز ـ أهل القرىـنحن

فإن في قول معروف صدقةـ أيها المسكينـ   التزجرنى

نلت آماليأيها الصبورـ بثباتي

.إلى عفو ربيـأيها الضعيفـ ماأحوجنى

:ضع اسما ظاهرا منصوبا على االختصاص في المكان الخالي

نرِبي النشء....إنا)2(نخرج طيبات األرض .....حنن)1(

شعارنا إتقان الصناعة.........نحن)3(

نحن نصد جيوش العدو)4(
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:ضع اسما مبنيا في محل نصب على االختصاص في المكان الخالي

)1(تجدني خير معوان......ربنيج

الموتالأهاب........إني)  3(في حاجة إلى المال  ....... أنا)2(

)4(ًجه اآلمال تتَّ......... إلى

.مناسبا في كل مكان خال مع استيفاء أنواع الخبرمبتدأضع خبر 

.........نحن المسافرين ..........       إنا المحامين

...............إنا الطيارين ........   نحن طائفة النجار

...............نحن الكتاب...........   نحن السباحين

أتمم العبارات اآلتية بما يناسبها

.......بقولى أيها الشاعر.........         ها الطبيب أيّبي

أيتها المقتصدة بتدبيري......       أيها الفقيرإني.......

خبر لمبتدأ بعده اسم منصوب على االختصاصيأتياجعل كل تركيب مما 

نهدى األمة بأفكارنانشكو كثرة السيارات  

الشرف وخمارنا األدبإزارنانتظلم من ضريبة المنازل   

.اسم منصوب على االختصاص معرف بألىكون ثالث جمل تشتمل كل منها عل

.كون ثالث جمل تشتمل كل منها على اسم منصوب على االختصاص معرف باإلضافة

.م مبنى في محل نصب على االختصاصكون ثالث جمل تشتمل كل منها على اس
نموذج في اإلعراب)1(

نحمى الوطنـ الجنودـ نحن 

أضمير في محل رفع مبتدـنحن

منصوب على االختصاص بفعل محذوف وجوبا  تقديره أخص ـ الجنود

فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديرهـنحمى

أنحن والجملة في محل رفع خبر المبتد

مفعول به منصوب                                                                                                               ـ الوطن

رأعتذـ أيها المذنبـأنا
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ضمير في محل رفع مبتدأـأنا

.للتنبيهمبنى على الضم في محل نصب على االختصاص وها أيـ أيها

نعت مرفوع بالضمة الظاهرةـ المذنب

.فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا والجملة في محل رفع خبر المبتدأـاعتذر

أعرب الجمل اآلتية

ال نيئسـ معشر المثابرينـ إنًا

نجاحنا في الصدقـ التجارـنحن

.اخدم بالداـ أيتها العاملةـ إني

ية وأعرب الثالث منهااشرح األبيات اآلت

وإن سقيت كرام الناس فاسقيناإنًا محيوك يا سلمى فحيينا   

اس فادعيناام النَّريوما سراة كرمةكُومجلّيوإن دعوت إلى 

عنه والهوباألبناء يشريناألب عىالندًنهشٍلـ بني ـإنًا
الشتغالا

األمثلة
.كرم مثواهإن الغريب قابلته فأ

هل المجد يبنيه سوى ذي حمي؟) 1(ت ماضي العزائم على العالًَّريمٍكًة

تنال أجرها ؟هالً كلمة حقّ

*************************************

فإذا الشُلتُتأمعوبهِنْيضها العُلم

كالمك إن قلته فزنه

ها ؟تَبالمقالة هل هذَّ

---------------------------------------------------------
معنى الشطر الثاني إن دعوت لألشراف بالسقيا فقلت سقاهم اهللا فادعى لنا أيضا ألننا منهم)1(

الجلي تأنيث األجل والمراد الشدائد العظيمة،)2(

فإنه يقال شريت الشـيء بمعنـى بعتـه    الننتسب ألب غير أبينا،ومعنى يشرينا هنا يبيعنا،:الندعى ألب)3.(والسراة كرام الناس

.واشتريته جميعا
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أو شرفكشرفك صنه         

أوأحديث أحديث خُرافة تصدقه ؟       

البحث

أن االسم الغول في كل منها متلو بفعل ،وأن هذا الفعل اشتغل تجداألولىتأمل أمثال الطائفة 

،أو بنصـب  األولينير العائد عليه، كما في المثالين عن نصب االسم السابق عليه بنصب الضم

اسم متصل بالضمير العائد عليه كما في المثال الثالث، وترى أن الفعل لو لم يشـتغل بنصـب   

الضمير أو ما اتصل  بالضمير ، لتسلط على االسم السابق فنصبه، ولوأنك نظرت إلـى بقيـة   

هذا االسم المتقدم في هذه األمثلـة  . في جميعهااألمثلة في الطائفتين األخريين لرأيت ذلك ماثال

سمىمشغوال عنه(وأشباهها ي.(

الشرطية ،وهـل  " إن:"إلى الطائفة األولى تجد المشغول عنه مسبوقا بأدوات هيارجع بنا ثانية

)1(حضيض وهالً التي للتّ
فعل محذوف يفسره فإذا جاء بعدها اسم كان مفعوال ل)  2(األمثلة التدخل إالً على األفعالوهذه 

يكون الفعـل  أنالفعل المذكور في الجملة ولما كان المذكور في األمثلة طالبا مفعوال به وجب 

الغريب والمجـد وكلمـة   :المحذوف طالبا مفعوال به كذلك وعلى هذا يكون كل اسم من األسماء

. حق واجب النصب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور

.ولوما.وال ولوال .إال . أال:أدوات التحضيض هي )1(

ماعـدا  (وأدوات االستفهام.ولو. من األدوات المختصة بالدخول على األفعال إذا الشرطية) 2(
على أن أدوات االستفهام التختص بالفعل إال إذا وجد في حيزها فإن لم يوجـد فـال   ) الهمزة3

نصب لوقوعه بعد وأشباهها واجب الاألمثلةاختصاص نحو أين المنزل فالمشغول عنه في هذه 

وإذا تأملت الطائفة الثانية،رأيت المشغول عنه في المثال ) 1(بالدخول على األفعال أداة تختص

وفي المثالين التالين متلـو  )  2(وهى تختص بالدخول على األسماء" بإذا الفجائية"األول مسبوقا 

ضيض وغيرهابأداة ال يعمل ما بعدها فيما قبلها ،كأدوات الشرط واالستفهام والتح

.الحاالت المختلفة: العالت ) 1(3

يقال أن خرافة رجل من العرب كان يتحدث أحيانا بما ال يمكن تصديقه، أو الخرافة الكذب) 2(
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إذا الفجائية كما قلنا ال تـدخل إال علـى   يجب رفعه باالبتداء األولفالمشغول عنه في المثال 

الـذي ،ألن الفعل الجمل االسمية والمشغول عنه في المثالين التاليين يجب رفعه باالبتداء أيضا 

عال عامال قبلها ومن يفسر فأنفيما قبلها اليصح المذكورة كما أنه اليصح أن يعملاألدواتبعد 

على األسماء أو سبق المشغول عنه يجب رفعه إذا جاء بعد أداة تختص بالدخولآنذلك يتضح 

وإذا نظرت في الطائفة الثالثة رأيت أن المشغول عنه فيها ليس .أداة ال يعمل ما بعدها فيما قبلها 

اة اليعمل ما بعدها فيمـا  مسبوقا بأداة تختص بالدخول على األفعال أو األسماء وليس سابقا غد

ترفعه على أنه مبتدأ. قبلها، لهذا يجوز أن تنصبه بفعل محذوف ، ويجوز أن

القواعد
شْاالَأاُلغَتنقَتَيدماسموخََّأتَيرنْعهعُلامتَشْمُلغعنَنبِصـ بِه ضمره ،َأيـ نَو الْبِصـ تَّم ِلص

."هنْعوالًغُشْم"مى هذا االسمسي، وهبصلنَهلَرغَفَتَولَيثُره، بحيمضبِ

جِينَبصوِلغُمشْالْبنْعبِهفٍلعمذُحوفوِإوباًجنعَ قَوبعما يختص بالدخول على األفعال د.

:ويجب رفعه إن وقع بعد ما يختص بالدخول على األسماء

. سوى ذلكويجوز نصبه ورفعه فيما. كإذا
أسئلة

ما االشتغال؟ وكيف نقدر عامل النصب في المشغول عنه إذا كان منصوبا؟

متى يجب نصب المشغول عنه ؟ ومتى يجب رفعه ؟ ومتى يجوز نصبه ورفعه ؟

ما األدوات المختصة بالدخول على األفعال ؟

ما األدوات المختصة بالدخول على األفعال؟ 

----------------------------------------------------
ال يقع بعدها اشتغال إال في الشعر أما فـي  ) ماعدا إذا ولو وان(أدوات االستفهام وأدوات الشرط  )1(

.لهذا اخترنا أمثلة من الشعر لهذه األدوات.النثر فال يليهاإالصريح الفعل

العمل أتقنته" ليتما"نحو " ليتما""مثل إذا الفجائية) 2(



61

:نموذج
في بيان المشغول عنه وموقعه من اإلعراب وحكمه من حيث وجوب النصب أو الرفـع أو  

:جواز األمرين مع ذكر السبب 

.الشعر ما أحاله.هالً واجبا لوطنك أديتًه.إن البستان دخلته فال تقطف أزهاره.السيارة ركبتها

بدت زلًة من صاحب تتعتب ؟متى الود تصفيه إذا كنت كلما  

أصديقك عدته؟ الكريم إن عاونته شكرك

.حيثما المال نلته فدع البخُل     وجانب طرائق اإلسراف

القناطر الخيرية مـن شـيدها؟   .العربينظرت فإذا الطًيارة يركبها .الكتاب لو جالسته ألنست به

.المسكين الترجوه

مما يجب فيه الرفعألنه ليسارة     مبتدأأومفعول     جواز الرفع   السي

باألفعاليختصألنه وقع بعد ماالبستان     مفعول به       وجوب النصب   

يختص باألفعال     ألنه وقع بعد ماواجبا      مفعول به        وجوب النصب     

ألنه وقع قبل أداة     الشعر      مبتدأ            وجوب الرفع     

فيما قبلهاال يعمل ما بعدها

ديختص باألفعالا ألنه وقع بعد ممفعول به      وجوب النصب        الو

فيه الرفع أو النصبألنه ليس مما يجبجواز النصب       صديقك  مفعول به 

فيه الرفع أو النصب           والرفع            أو مبتدأ      

.دها فيما قبلهايعمل ما بعمبتدأ         وجوب الرفع         ألنه وقع قبل أداة الالكريم 

يختص باألفعالألنه وقع بعد ما وجوب النصب     المال   مفعول به  

يعمل ما بعدها فيما قبلهألنه وقع قبل أداة ال الكتاب  مبتدأ       وجوب الرفع          

الفجائية المختصة باألسماءألنه وقع بعد إذاواجب الرفع      الطًيارة   مبتدأ  

يعمل مابعدها فيما قبلهـا ألنه وقع قبل أداة الواجب الرفع      مبتدأ      القناطر 

الخيرية                                    

الرفع أو النصبألنه ليس مما يجب فيهوالرفع         بالمسكين  مبتدأ   جواز النص
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تمرینات
وبين حكمه من حيث وجوب النصب أو وجـوب  هبين في الجمل اآلتية المشغول عنه وإعراب

:الرفع آو جواز األمرين مع ذكر السبب 

المال لو حفظته لحفظكالشرير اجتنبه             

أال صدقة عاجلة تقدمها للفقيرباريس متى تزورها       

وطنك أ ال ترفعهليتما الوقت صرفته فيمايجدى 

جليسك أنصفهاألهرام إن شاهدتها بهرتك       

تثيره الرياحرخرجت فإذا الغباالصديق ال تضيعه          

القصر زرتها فشاهدها مقابر الملوكإذالوال همة عالية تبذلها فتشكر     

يعش سيدا ويمت سيداومن نفسه صانها أن تزل  

بك فينا رأى وفينا ثباتكيف مجد الروم نبنيه إن لم   

فلن تراه صاحبا مخلصامهما لئيم القوم أكرمته        

ناضرا وماء وطيبزهراحيثما الروض زرته تلق فيه 

ضع اسما مشغوال عنه في المكان الخالي وبين ما يجب رفعه

فيه األمران مع ذكر األسباب زوما يجب نصبه وما يجو

اشتريته.............. اادخرته نفعك     .....إذ

حيثما شاهدته فعظمه............عملته.......أال

ال تقله...........ال صاحبته الستفدت  لو.......

تخفها تظهر..............إنفهمته فاجب عنه      ........إذا

داره................هل ركبته                .........

احتقره...............أال أغفلته                ..........

شاهدته لعرفت مجد آ آبائك...........لوأعطيته شكر لك      .......إن 

متى كرمته كرمك...........من دعاه به نصر     ...........
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لو مرة قبل المشغول عنه ومرة بعده ثم إن الشرطية:اآلتية وهىاألدواتمن أداةضع كل 

.اذكر حكمه وموقعه من اإلعراب في الحالين
وموقع االسم الذي بعده من اإلعراب،واذكر في أي إذا في كل جملة من الجمل اآلتية "بين نوع4

.هذه األمثلة يكون االشتغال

.إذا الرجل صاحبته فاختبره

.)1(وعدت فإذا مواعيدك مواعيد عرقوب
.)2(إذا الهدية دخلت من الباب،خرجت األمانة من الكوة

استعمل األفعال اآلتية مرة مع اسم مشغول عنه واجب النصب ومرة مع اسم واجب الرفع 

:  وثالثه مع اسم يجوز فيه الوجهان 

كتبتهزرته   بته هذًَّشتمته        أهنته       جاملته  

مشغول عنه  اجعل كل اسم من األسماء اآلتية مشغوال عنه في جملة تامة مع استيفاء أحوال ال

:الثالث

كريمرجلالشريرالشرف العمل النصيحة   الواجب   

فكيف تعرب محمدا" ليتما محمدا قابلته:"إذا قال قائل

كون ثالث جمل يكون المشغول عنه في كل منها واجب النصب 

واجب الرفع كون ثالث جمل يكون المشغول عنه في كل منها

ث جمل يكون المشغول عنه في كل منها جائز النصب والرفعكون ثال

:هات  ثالثة أمثلة اشتغل فيها العامل عن  نصب المشغول عنه بنصب اسم متصل بضميره

نموذج في اإلعراب) 1(

إذا المريض زرته فخفًف

.ظرف للزمان المستقبل وفيه معنى الشرط: إذا

.لمذكورمفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ا: المريض

إذا أبلح : ا أطلع نخلي، فلما أطلع نخله، قال إذ: رجل من العرب كان من أكذب أهل زمانه، أتاه سائل فقال ) 1(4

.إذا أثمر ، فلما أثمر جذه ليال ولم يعطه شيئاً: إذا أرطب ، فلما أرطب قال: إذا أزهى قال : قال 

.فتحة في الحائط) 2(
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.فعل وفاعل ومفعول به:زرته

.الفاء واقعة في جواب الشرط،وخفف فعل أمر والفاعل أنت والجملة جواب الشرط : فخفف

الناس إن تعاملهم تعرفهم

مبتدأ مرفوع:الناس

حرف شرط جازم:ن إ

،والفاعل أنت،والميم للجمعفعل مضارع مجزوم فعل الشرط:تعاملهم

والهاء مفعول،والميم للجمع والجملة أنتاب الشرط ،والفاعل فعل مضارع مجزوم جو: تعرفهم

الشرطية في محل رفع خبر المبتدأ

أعرب الجمل اآلتية

هالًَ قوال معروفا قُلته ؟

المعلم من يعظًمه يفلح

الوطن اخدمه

اشرح البيتين اآلتيين وأعرب ثانيهما

لناس أهوناهوانا بها كانت على الم تعرف لنفسك حقها      تإذا أن

عليك بها فاطلب لنفسك مسكنافنفسك أ كرمها وإن ضاق مسكن

ُةَبْدالنُّ
األمثلة

1 :أووا علياَّواعلىأووا علياه

هارأوواقتيل الدًاراَالدًار    أوواقتيَلالدواقتيل

وامتَفَنحمصرأووامتَفَنحمرا صأووامنفتح مصراه

2:ََّواحجاجَّّأو واحجاجاهاجا          أو واحج

ثير الحروباهأووامالحروباثير أو وامواُمثير الحروب  
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وؤذى الحيوان   أو وامن يؤذهى الحيوانا  أو وامن يؤذى الحيواناامن ي

:البحث  

فيما سبق لك من الدروس أن المنادى اسم يذكر بعد حرف من حروف النداء الستدعاء عرفت

ـ .يا،وأيا،وهيـا ،وأي، والهمـزة  :مدلوله،وأن حروف النداء هـي  األسـماء  فـي   توإذا تأمل

من نوع المنادى تجرى عليها أحكامه من إعراب  وبناء ، ولكن كال منهـا  أنهارأيت،)ا(القسم

نـت  تناديه لينظر ما أفكأنك،واعلي:لتمحزون له متفجع عليه ،فإذا قمنادىألنهمنادى خاص،

".ندبة"مندوب ونداؤه يسمى "والحزن عليه،أو بعبارة أخرى تندبه،فهوفيه من الوجد

ألنـه علـم،أو مضـاف علـى     دوب المتفجع عليه رأيت أنه معرفـة وإذا تأملت أواخر المن

اإلشـارة كالضمائر وأسـماء  والميهمانكرة معرفة،أواسم موصول مشهور بصلته ،فال يكون 

.واألسماء الموصولة التي لم تشتهر بصلتها

تزاد أنوبنائه كالمنادى وانه يجوز إعرابهأواخر المندوب أدركت أنه قد يكون في تأملتوإذا 

".هاء السكت"وان تزاد بعد األلف هاء عند الوقف تسمى " ألف الندبة"ألف وهذه تسمىفي آخره 

إذا دلـت  " يـاء "على أنه يجوز اسـتعمال " وا"طيع أن تدرك أن أداة الندبة في األمثلة هيوتست

.القرائن على أنها للندبة

تجد أن المندوب فيها ليس متفجعا عليه بل متوجعا منه وتجد أيضـا أن  ) ب(تأمل أمثلة القسم 

.الوقف آخره يكون مجردا من ألف الندبة أو متصال بها وحدها أومع هاء السكت عند
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:القواعد
وأحكام المندوب كأحكام المنادى فهو يبنى علـى مـا   .الندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه

لوال تسـتعم " يا"و" وا"يرفع به إذا كان علما مفردا ،وينصب إذا كان مضافان وله أداتان هما 

.ةأنها للندبالثانية إال عند وضوح 

و مضافا إلى معرفة أو اسما موصوال مشهورا بصلته خاليا من المندوب يجب أن يكون علما،أ

).1(ال 

تعامله معاملة المنادى غير المندوب،أوأن تزيـد علـى   أن: يجوز لك في المندوب ثالثة أوجه
.الوقف دنْت عكْاأللف هاء السلفا،أوأن تزيد بعد هذهآخره أ5

أسئلة
ع منه؟ ع عليه؟ ومماهى الندبة ؟ وما معنى المتفجيـرى النحـاة أن شـرط    )1(ا معنى المتوج

.التعريف في المندوب خاص بالمتفجع عليه أما المتوجع منه فيجوز أن يكون نكرة

ماأدوات النًداء الخاصة بالندبة ؟

ما شروط المندوب ؟ 

ما األوجه الجائزة في المندوب؟ 
تمرینات

:ث اُندب األسماء اآلتية مستوعبا صور الندبة الثال

ةأبـو عبيـد  مـن بنـي بغـداد    ين  مقاتـل المرتـد  فاتح القادسية معاويةمحمد  

من جمع القرآن 

.عالم بصور الندبة الثالثُاندب ثالثة أسماء من األ

.الثالثةبصورة الندباندب ثالثة أسماء من اإلعالم  المضاف 

.اندب اسما موصوال بصورة الندبة الثالث

نموذج في اإلعراب

واصخراه)1(

حرف نداء وندبة: وا

منادى مندوب مبنى على الضم المقدر بسبب الفتح:صخراه 

.یرى النحاة أن شرط التعریف في المندوب خاص بالمتفجع علیھ ، أما المتوجع منھ فیجوز أن یكون نكرة5
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سب أللف  الندبة واأللف للندبة والهاء للسكت 6المنا

يا قلباه)2(

حرف نداء وندبة:يا 

اللتقائها ساكنة مع ألـف  المتكلم المحذوفة منادى مندوب،منصوب،وقلب مضاف وياء:قلباه

.للندبة،والهاء للسكت واأللفالندبة مضاف إليه،

:ما يأتيأعرب

.با بكراهًأاوا حسين            و

قلباه            وا كبداهوأحر.

.اشرح القطع الشعرية اآلتية،وأعرب األبيات التي تشتمل على ندبة فيها 

:د ربه يرثى ابنا لهقال أحمد بن عب)1(

 َكبديا قد تقطعت واكبد1(ها لواعج الكمد نْقَوحر(
ما مات حىأت أسفاًلميعلى ولد عذر من والد

)2(بيدياشًتى شَدفنت فيه حجدثاًجاورييا رحمة اهللا 
ونورى ظُلمة القبور على    من لم يصل ظُلمة إلى أحد

)3(قة   وطيب الروح طاهر الجسد من كان خلوا من كل بائ

:وقال أيضا) 2(

)1(نا زل واحورد عليك القَومايإذا ذكرتك يوما قلت واحزنا   

دنا الموت منًى حين منك دناهالّجسداومزاج الروح في سيدييا 

والبدناوحأستودع اهللا ذاك الره بدنضمطيب الناس روحاًأيا

منه لما كانت الدنيا له ثمنالو كنت أعطى به الدنيا معارضة

واحزنا اليفيد واليجدىوقوليولكن البكاء أذكركحين أنى ليشتد ألمي:اى)1(

ما تسكن غليه وتستريح له :السكن)2(

.الحزن الشديد: جمع العج وهو المحرق المؤلم والكمد : اللواعج) 1(6

.بقية الروح في المريض أو الجريح: القبر ، والحشاشة : الجدث ) 2(

الشر: البائقة ) 3(
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:يرثى ابنا لهاألهتموقال عبد اهللا بن 

اعليًيأساًدعوتيت فردجبنيتُفلم بنيدعوتك يا 

احيًتًمما دةًوكانت حيذات منى  بموتك ماتت الل

شيئاذلك ردإليك لوأنفيا أسفا عليك وطولي شوقي

:له يرثى ابناًأعرابيوقال 

يا قرة العفي طول لًَن كنت لى سكناينَـ لىيعم وفي قصهر

رهله على كبِماًويالبدشربت كأسا أبوك شارب   

*************************************

االستغاثة
األمثلة

1:الِْليا لرجمروءللْةاِئب2!    ينس :ّر ياللح!

!رصمبِصخيا لَ!             الء غَن الْمامِكَّحلْيا لَ

!ارمثْْألا لَيار وهزَألْيا لَ!       امىيتَلِْللىعيا لَد ومحميا لَ

!ةبلَجللِْوامِحزِلّيا لَ!             ين نسحمللْولكرامِيا لَ

:البحث

إذا أصابك ما ال قبل لك بدفعه، أو نزلت بغيرك كارثة، وأردت أن  تستنجد بمن يستطيع دفعها 

" مسـتغاثا بـه  "ويسمى المنادى " رجل المروءةا لَي: "مستغيثا به قلت نادبتهوتخفيف ويالتها ، 

" .مسـتغيثا مـن أجلـه   "الدال على الشدة نفسها وأويسمى االسم الدال على من أصابته شدة ،

مقصودة وال يكون نكرة والمستغاث به في الحقيقة منادى فيكون علما ومضافا وشبيها به ونكرة

غير المقصود ألنه من غير المفهوم أن تستغيث بمن ال تقصد ويخالف المنادى أيضا في انه قد 

لالم وإذا تأملت أمثلة الطائفة األولى رأيت الما داخله على المستغاث به وهذه ا.يكون محلى بأل 

" .ألتجئ"حرف جر وهى ومجرورها متعلقان بيا ألنها هنا بمعنى 

وإذا رجعت النظر إلى هذه األمثلة رأيت لالستغاثة مع الالم أساليب ثالثة فقد يكون المستغاث 

" يـا "وقد يكون معطوفا عليه مع  تكرار ،والثانياألولبه غير معطوف عليه كما في المثال 
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بالالم كما فـي المثـال األول أو   المستغاث ألجله فقد يذكر مجروراًأما كما في المثال الرابع،

وإذا نظرت إلى الم المستغاث به فـي األمثلـة  رأيتهـا    .بمن كما في المثال الثاني وقد اليذكر

كسرت كما في المثال " يا"فإن سبقتها واو العطف من غير تكرار " يا"مفتوحة دائما حينما تسبقها 

كما تعلق  بهـا  " بيا"متعلقان اومجر ورهالمستغاث ألجله فمكسورة دائما وهى  الرابع أما الم

.المستغاث به والمه

وإذا تأملت أمثلة الطائفة الثانية لم تجد مستغاثا به وال مستغاثا ألجله ولكنك تجد أساليب علـى  

تعجب من شدة األولأو كثرته ففي المثال غاثة يقصد بها التعجب من شدة الشيءصورة االست

تعجب من كثرة اإلزهار واألثمار ويسمى المنادى فـي هـذه الصـور    الحر وفي المثال الثالث

ويجوز أن يـأتي  .وهو يشبه المستغاث به  في جميع أحكامه كما ترى في األمثلة" متعجبا منه"

اديين المستغاث به والمتعجب منه غير مجرورين بالالم بأن يبقيا على حالهما كما لو كانـا منـ  

ا وهذه األلف ال تجتمع هي والم انحو يا محمد ويا حرأو أن يختما بألف نحو  يا محمدا ويا حر

. المستغاث به أو المتعجب منه 

:القواعد

االسةُغاثَتنداءمنيعينلَعفْى دع شةد،اتُوأديا"ا ه "دونبَِقة َأيحرالنِّفاءد.

ويجلْارسبِاثُغَتَمامٍبلَهتُفْموحذَ،إالً ِإةا كانموفاًطُعوهغَويرمسبـ كََْتُفَيـاَ بِوق سروـ ي جر

.هاِلوحَأيعِمفي جهبِاثغَتَسملْاكهنْمبِجعتَموالْنمبِأوةورسكْممٍالَبِهلجَألاثُغَتَسمالْ

يجفوزي المسبِتغاثوالْهتَمعبِجنْمهأن يقَبيلَا عكاى حالهما كما لوـ نا م مـا  تَخْينوَأ،نِييادنَ

.ةداِئزفِلَأبِ
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:أسئلة

داء الخاصة بها ؟ما االستغاثة ؟ وما أداة النَّ

كسر ؟7تح الم المستغاث به ومتى تُفْمتى تُ

جله ؟ما حركة الم المستغاث أل

ما الحروف التي يجر بها المستغاث ألجله ؟

ما الفرق في المعنى بين المستغاث به والمتعجب منه ؟

بأي شيء يتعلق الجار والمجرور في المستغاث به والمتعجب منه والمستغاث ألجله

ماأحوال المستغاث به والمتعجب منه؟

نموذج
تعجب منه وحركة الالم الداخلة على كل منها فيما يأتي في بيان المستغاث به والمستغاث ألجله والم

يـا لرجـال اإلسـعاف ولألطبـاء      ! يـا للعواطـف  ! ياأغنياء للبائسين! يا للمحسنين للفقراء 

!يا  لجمال الطبيعة! يا قوما من قلة المصانع! لفُشُو الرذيلةللوعاظ ويا للخطباءيا!للمصابين

الفتح ألنها مسبوقة بيايا للمحسنين      مستغاث به    

الكسرمستغاث ألجله        للفقراء        

يا أغنياء        مستغاث به              

الكسرللبائسين         مستغاث ألجله        

الفتح ألنها مسبوقة بيا يا للعواطف     متعجب منه     

الفتح ألنها مسبوقة بيا ياللرجال        مستغاث به       

الكسر ألنها غير مسبوقة بيا      ولألطباء        مستغاث به       

الكسرللمصابين     مستغاث ألجله       

الفتح ألنها مسبوقة بيامستغاث به           لوعظ    يا ل

.یامحمداه: إذا وقفت على المستغاث بھ أو المتعجب منھ في الحال األخیرة جاز أن یلحقھما ھاء السكت ، فتقول ) 1(7
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الفتح ألنها مسبوقة بيا مستغاث به         ويا للخطباء 

         الكسر مستغاث ألجله         لفُشُو

به           غاثمستيا قوما      

مستغاث ألجله من قلة   

الفتح ألنها مسبوقة بيا متعجب منه            يا لجمال 

تمرینات)1(

:بين المستغاث به والمتعجب منه والمستغاث ألجله وحركة الالم في األمثلة اآلتية

يا لرجال المال ويا لرجال األعمـال  ! لكثرة األوحاليا لعمال التنظيم ! يا لعظم ثواب المتصدق

يـا  ! يا حفًاظ األمن لكثرة الجرائم ! يا لحسن الشعر ويا لسحر البيان! لقلة المشروعات النافعة

.لرجال الزراعة من آفات القطن

.استغث بمن يؤتى بصور االستغاثة التي تعرفها مع ذكر مستغاث من أجله 

طافئ     الُشرطي      الخفراء األطباء       رجال الم

الكرماءاألغنياءحماة القانون     الريرجال 

تعجب مما يأتي بصور التعجب التي تعرفها 

جمال الجو      سرعة الطيارة     شدة البرد    البحر    المكر     الخديعة 

ضع مستغاثا في المكان الخالي 

من تحكم التجار..........من السرقات  ..............

قلة المصانع............ من كثرة الغبار     .............

للمتعطلين..............من دودة القطن    .............

للعجزة.............من سوء حال العمال..............

لألميين..............للفقراء             .............. 

لمن دهمهم السيل............. للمنكوبين بالحريق .............. 

.هات ثالثة أمثلة لالستعانة مع ذكر المستغاث ألجله وثالثة أمثلة مختلفة للمتعجب منه 
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موذج في اإلعراب ن)1(

يا آلهل الخير للبائسات

.حرف نداء واستغاثة: يا

منُة الالم حرف جر واستغاثة وأهل مجرور بالالم والجار والمجرور متعلقان بيا المض: آلهل

معنى ألتجئ 

مضاف إليه مجرور: الخير

جار ومجرور متعلقان بيا: للبائسات

لجمل اآلتيةأعرب ا)2(

!ياللقاضى من شاهد الزور

!يا للعلماء ويا لألدباء 

!يا للعادلين وللمنصفين من الجور

:اشرح معنى البيت اآلتيين وأعرب األول منهما)1(

من بنيها عمال يرفعها إن مصرا  ترتجى     !   لقومييا 

وضعهاإنما موضعكم مفانهضوا للمجد واسموا للعال 

) .رضى اهللا عنهما(قال عبيد اهللا الجعفي يرثى الحسين بن على)ب(

!تردد بين حلقي والتراقىفيالك حسرة ما دمت حيا     

العداوة والشقاق لعلى أهحسينا حين يطلب بذل نصري         

قيلنلت كرامة يوم التالولوأنَى أواسيه بنفسى

فياهللا من  ألم الفراقمع ابن المصطفى نفسى فداه

.اشرح األبيات السابقة وأعرب كل بيت فيه استغاثة 
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الوقف
القسم األول

األمثلة
المال آلة المكارم:1

صن عن القبيح نفسك

دى الناس هوانالتًطلٌع لما في اي

اعمل لدنياك كأنًك  تعيش أبدا 

يسعد بالحياة الراضى أو الراض: 2

اليخيب جهد مجد ساع أو ساعي 

.والباغييكره الناس الظالم 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا  

السالم على من اتًبع الهدى: 3

داية منتهىلكل ب

سمعت النصح ورعيته:4

.قل الحقً وتمسك به

تمسكت من الشريعة بآدابها 

كثيرا ما تكون االمانى كاذبة:5

الحياةما بقيتاألمليبقى 

بأبيها تعجب كل بنت 

بالعلم نهضت األمم وسادت

.تفخر الشعوب بنسائها المتعلمات

---------------------------------------------------
جمع ترقوة وهى عظم في أعلى الصدر: الترااقي )1(

حسي" أذكر"مفعول لفعل محذوف والتقدير:حسينا 
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:البحث
كلنا يعرف أن الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة فإذا كانت الكلمة ساكنة اآلخر فـي أصـل   

لهذا اإلجمال تفصـيل  آخرها متحركا سكن عند الوقف ووضعها وقف عليها كما هي وإن كان 

:يأتينشرحه فيما 

وضعها وأن هذه لساكنة بأصفيها ليست األخيرةتجد أن  أواخر الكلمات األولىتأمل الطائفة 

عند الوقف سكنا المتحرك غير المنون أما النون فمنـه  وأنناالكلمات إما منونة وإما غير منونة 

كما في المثال الثالـث وقـد   ي المثال الرابع ومنه ما هو غير  منصوبما هو منصوب كما ف

. حذف التنوين وسكن اآلخر في غير المنصوب عند الوقف وقُلب التنوين ألفا في حالة النصـب 

وإذا نظرت إلى الطائفة الثانية رأيت كل مثال منتهيا باسم منقوص ورأيت من األمثلة أنه يجوز 

حالة الرفع والجر إثبات الياء وحذفها سواء أكان معرفة أم نكـرة  في الوقف على المنقوص في 

غيران الغالب إثباتها في المعرفة وتركها

أما أمثلـة  . في النكرة أما في حالة النصب فاإلثبات واجب في النكرة والمعرفة على حد سواء 

فه ثابتة في كل حال ف رأيت ألوإذا تأملته عند الوقكل منها باسم مقصورفينتهيالطائفة الثانية 

.المنون منه حذف تنوينهوإن

وإذا بحثت في الطائفة الرابعة رأيت الكلمات األخيرة فيها منتهية بهاء الضمير وان هذه الهـاء  

انـك تحـذف   رأيـت ذا وقفت على هذه الهـاء  لة مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة وإفي األمث

.إشباعها حينما تكون مضمومة أو مكسورة

فيها منتهية بتاء التأنيث وترى أن هـذه  األخيرةث في الطائفة الخامسة ترى الكلمات وعند البح

رأيتها فـي  األولىوإذا تأملتها في الحال هيبقيت كما وأخرىالتاء مرة قلبت هاء عند الوقف 

هاء وكالهما اسم ليس بجمع مؤنث سالم والملحق بـه وقبـل تـاء    " الحياة" و"كاذبة: "الكلمتين

ي االسم الغول متحرك وقبلها في االسم الثاني ألف وهكذا تقلب تاء التأنيث في االسـم  التأنيث ف

األول متحرك وقبلها في االسم  الثاني ألف وهكذا تقلب تاء التأنيث هاء  في كل ما يشبه هـذين  

في المثال  الثالث فلم تقلب هاء الن ما قبلها ساكن غير ألف وكذلك لـم  التأنيثتاء أمااالسمين 

بقيت تاء في المثال الخـامس  أنهاتقلب في المثال الرابع ألنها ليست في اسم  بل في فعل كما 

.في جمع مؤنث سالم ألنها
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:القواعد

.ة كلمر الْآخدنْق عطْالنُّعطْقَفُقْوالْ

:اآلتيةٌكاماألحفوقْتُتبع عند الْ

ـ هوهـذ ،نسكِّكاًرحتَمكاننِإوهكونى سلَعقيبناًاكسةالكلمرآخانا كَذَِإ)1( هـ الْى قاعةٌد

.فقَوفي الْةٌعامالْ

.بِصالنَّفيِفاًِلَأبلقُو،رالجًوعِفْها في الرينُوِنْتَفَذحةًونَنَّمَةٌالكلمتا كانَذَِإ)1(

)2(يجوزوصِقُنْفي المالموعِفُرالْومجالْباتُثِْإرِورياءتَوكٌراه،سواءأكانمةًفَرِعنَأمكةًر

اهباتُثْب ِإجِب فيصالنَّةأما في حالَ،ةركالنَّها فيِكُرتَوةفَرِعمالْها فيِباتُثِْإباِلغَالْنَأريغَ

سوتْأكانَاءمَأةًفَرِعمنكةًر.

.واِلحَأور في جميع الْصقْالمفُِلَأتُبتثْ)3(

ـ َأ،،ةًمكسورأو،ةًوممضمتْا كانَذَر ِإيمالضاءهباعشَِإفُيحذَ)4( مـ تُفْا الم فَةُوحـ يب ى قَ

.هااعبشِْإ

الماًسثنَّؤمعمجكنيملَمٍفي اسفاًِلَأوَأكاًرحتَها ملَبما قَا كانإذَاءث هيأنء التَّاُتَبتُقلَ)5(

لَولْا مبِقاًحه..

أسئلة

ما الوقف وما القاعدة العامة فيه ؟

كيف تقف على المنون رفعا ونصبا وجرا ؟

متى يجوز إثبات ياء المنقوص وحذفها عند الوقف؟ ومتى يجب إبقاؤها؟

كيف تقف على المقصور ؟

كيف تقف على هاء الضمير ؟

لتأنيث هاءا عند الوقف ؟متى تُقلب تاء ا
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:تمرینات

.اقرأ العبارة اآلتية وقف عند كل عالقة وقف وبين السبب 

ومن لزم شيئا . كثرة الضحك تُذهب الهيبة وكثرة المزاح تذهب المروءة: قال األحنف بن قيس

.عرف به 

وان .ند النائباتفي غير مراءاة والصبر عوالبذل. من دالئل النبل العفو عن الجانيأن: وفيل

.قانعا الساخطا وان يصدر في أعماله عن روية وأناة .يرى المرء شاكرا ال شاكيا

يزينه أدبه ويسمو به شرفه ذلك هو الفتى هو ذُخر آمته ومعقد أمالها بلغ من الفضل مداه ومن 

.المجد أقصاه 

:ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في آخر جملة ثم قف عليها

غرسته    شجرة     ةالمهذبات   الفتاة      كتابا     المجدة     نبيلة  المنشودالمحاباة

.نائيا      عصا سار   العال الراجي     ثوبها  

.اقرأ الشعر االتى وبين الطريقة التي اتبعت في الوقف على أواخر أبياته مع بيان السبب 

هالك فهلكمن نجوهطاف يبغى 

قتلك؟شاءاى ضلًة         شعريلبت 

ختلك ؟أم عدو أمريض لم تعد؟          

والمنايا رصد              للفتى حيث سلك 

لفتى لم يك لك؟لى شاء حسن              

حين تلقى أجلك  كل شيء قاتل            

غلكشجوابيإن أمرا فادحا              عن 

لم تُجب من سالك سُأ عزى النفس إذ      

صبره عنك ملك؟ليت قلبي ساعة         

للمنايا بدلك ؟ليت نفسي قُدمت        
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.اشرح األبيات اآلتية ووضح الطريقة التي اتبعت في الوقف على أواخرها مع ذكر السبب 

:قال أعرابي يرثى أخاه) 1(

ما هو جامعةرتفرق في االغبرافيقة         أخ وأب بر وأم ش

عن كل من هو تابعهذهلنيأوسلوت به عن كل ما كان قبله

:وقال آخر)3(

فضيلة الشمس ليست في منازلهاال يعجبنك حسن القصر تنزله

ما زاد ذلك شيئا في فضائلهالو زيدت الشمس في أبراجها مائة 

.    ت اآلتية وبين كيف تقف على آخر كل بيت مع بيان السبباشرح األبيا

:الطيب المتنبيأبوقال )1(

)  1(فال الحمد مكسوبا وال المال باقيا إذا الجود لم يرزق خالصا من األذى 

)2(أكان سخاء ما أتى أم تساخيا وللنفس أخالق تدل على الفتى 

:الملكوقال ابن سناء )2(

)3(ولو كان نهر المحرة موردا ى لى الماء منًةوأظمُأ إن أبد

رأيت الهدى أالً أميل إلى الهدى ولو كان إدراك الهدى بتذلل

--------------------------------------------------
ضاللة:ضلة)2(النجاة               :النجوة)1(

. خبر لمبتدأ محذوف أي هو أخ وأب وأم :أخ)4(األمر العظيم        :الفادح)3(

.  المن بالنعمة:المراد باألذى ) 5(

.تكلف السخاء: فعل ،والتساخى: أتى )6(

.رقعة واسعة في السماء وهو مورد الماء:المجرة )7(
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الوقف
القسم الثاني

الوقف بھاء اًلًسكت
األمثلة

.التخلف وفه:1

.اعمل والتنه

. دهتَْْاقْوَأ.              بالصالحين اقتده

.أو تصف.    غامت السماء ولم تصفه

.غضب وال أدرى بمقتضى مه: 2

.امإلَأوهلى  مإي انوالتَّاملَإ

رضيت بنصيبه                أوبنصيبى:3

أوكيف جئت والتسل كيفه             

:البحث

فعل معتل اآلخر حذف آخره لبناء االمر أو جـزم  األولىفي آخره كل مثال من أمثال الطائفة 

وجدت أن الباقي من كل منهما بعد الحذف حرف األولينالمضارع وإذا تأملت الفعلين المعتلين 

نك  لتسـتطيع  أصلى واقي من كل منهما أكثر من حرف واحد أصلى أما الفعالن األخيران فالبا

يكون أنوكذلك ما جاء على شاكلتهما يجب األولينأن الوقف على الفعلين األمثلةتدرك من أن

تقـف عليهمـا   أنفلك األخيرانأما الفعالن هاء السكت "تسمى األخيرباجتالب هاء ساكنة في 

لوقف بالهاء أولى وكذلك الشأن في كل فعل مـن  بهذه الهاء ولك أن تقف بتسكين اآلخر ولكن ا

. هذا النوع

انظر إلى المثالين في الطائفة تجد كال منها مختوما بما االستفهامية المحذوفة األلـف لمجيئهـا   

مجرورة بمضاف أو حرف جر،وإنك لتستطيع من تدبر المثالين أن تـدرك أن الوقـف علـى    

تأمل مثـالي  . ليس غير أو التسكين واألول أولىيكون بهاء السكت" إنما"المجرورة بالمضاف 
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وتر انك عنـد الوقـف   ) 1(الطائفة الثالثة تجد آخر كل منهما كلمة متحركة بحركة بناء الزمة

هما اجتالب هاء السكت أو التسكين وهكذا يكون الوقف على كل كلمة من :عليها  تختار أمرين 

. هذا النوع ما عدا الفعل الماضي 

:القواعد

مالْنمتيِع الَّواضفُوقَيفا بِيههاءكْالسما يْأتي ت:

الفالُْلعموفُذُحر ِلاآلخالْمِجزَأعِارِمضنَبِوَأالْاءمرالْ،وفٌقْوبهاءالسكتنَهاجِا وِإبنـ ب قى

مالْنفِلعبعدالحذفحفُرواحَأدصلفَ،ىإنبقيحَأانِفَرصلان َأيثَأكْورجالْازـ و ـ بِفٌقْ هاء

كْالستوالتّجازسكينو،يتَسحسَأالَنُلو.

ـ "كانـتْ أناًاجبِوقفلوِلاءهالْابلجتْاْكونيو،رجلْا ِلهفُِلَأتْفَذا حذَِإةُيفهامتْسا االم) ب( ام"

مالْبِورةًجرَأ،افمضّا الْممجربِةورالحرفَفيجفُوقْالْوزلَعـ ي ـ ا بِه هـ اء ّكْالسـ و التََّأت كينِس

الْوخْمتارلُّكُ.ٌلاألوتَمحك بِرحكَرَأة بناءصلا اْلَّة ِإيلفالَْلعماضي ونَهـ ا ي جاِلوزـ بِقـفُ و اء ه

كْالستالتَّوكينِس.

أسئلة

المحذوفة المه عند الوقف؟ما حكم الفعل المعتل اآلخر

ما حكم ما االستفهامية إذاجرت وأردت الوقف عليها؟

كيف تقف على الكلمات المتحركة بحركة بناء الزمة؟

متى يجب أن تلحق هاء السكت آخر الكلمة عند الوقف؟ ومتى يجوز؟

السكت؟  ما المواضع التي يطرد فيها الوقف بهاء

تمرينات)1(

:أدخل كل حرف من الحروف اآلتية على ما االستفهامية في جمل تامة ثم قف عليها

من    إلى         عن        في       الم الجر

:  على مضارع األفعال اآلتية ثم قف على كل مضارع" لم"أدخل

ـ المراد بحركة البناء)1( ال النافيـة  مالالزمة ما ليست عارضة كحركة بناء المنادى واس

.  للجنس فان حركة البناء في  كل منهما عارضة
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وهىولى  وشى  وعى  وفى   وقى  

أيجوز أن تلحق هاء السكت عند الوقف آخر الكلمات اآلتية؟ثم بين السبب؟

.ثمها        أنت        كتابي            قلمك    

.المؤمنون أمس            إياك             هو الهرمان   

الشعر اآلتي ووضح الطريقة التي اتُبعت في الوقف على آخر بيت من أبياته مع بيان أقرا

.السبب

:هارون الرشيد الخليفةبها قال يحيى بن خالد البرمكى من قصيدة يستعطف)1(

يكفيك منًى ما بيهيا من يود لى الردى        

ذُلًى وذًل مكانيهيكفيك ما أبصرت من       

عودى علينا ثانيةيا عطفة الملك الًرضا     

:قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات)2(

)1(لومهنًه يلُمننىِ وأبكر العواذل في الصباح       

)2(وقد كبرت فقلت إنه ويقلن شيب قد عالك        
ه نُّكُاملَمنوال تُطلْوالبد من شيب فدعن       

****************************************************
على اللهو،والومهنهأي:يلمننيجئن مبكرات :بكر العواذل)1(

.يإياعلى كثرة لومهن أي،

.إن حرف جواب بمعنى نعم : إنه)1(

************************************************************
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إعراب الجمل
الُجمل التي لھا محل من اإلعراب)1(

األمثلة
.الزهرة رائحتها ذكية

.إنًى بريء:قال المتهم

.قدم الطًيار وهو مستبشر

.أقمنا حيث طاب الهواء

.مت فسوف تندمإن ظل

.لنا دار حديقتها فسيحة

.الطفل يلهو ويلعب

:البحث

لها محل من اإلعراب ونريد هنـا أن  ىتقدم لك في أبواب متفرقة كالم مطًول في الجمل االت

:نحصر هذه الجمل ونشرح وجوه إعرابها حتى التلتبس عليك بغيرها فنقول

عليك ولو انك احلل محلها مفـردا  البخفىبلها كما في المثال خبر للمبتدأ ق" رائحتها ذكية"جملة

لكان هذا المفرد مرفوعا فالجملة إذا في محل رفع وهذا شأن كـل  "الزهر ذكية الرائحة:"فقلت 

جملة تقع خبر للمبتدأ اوإلن أو إحدى أخواتها  فإن كانت خبرا لكان أوإحدى أخواتهـا ،فإنهـا   

.تكون في محل نصب

ثال الثاني مقول القول فهي إذا مفعـول بـه والمقـول ال يكـون إال     في الم" إنىبرىء"وجملة

سواء أكان العامل فيهـا  همنصوبا فالجملة إذا في محل نصب وهذا شأن كل جملة تقع مفعوال ب

رأيت أم غير قول نحو ظننت محمدا اليكذب وجملة وهو مستبشر في المثال الثالـث  قوال كما 

ين قدومه والحال التكون إال منصوبة فالجملة لذلك في محل حال من الطًيار ألنها تبين هيئته ح

وجملة طاب الهواء في المثال الرابـع مضـاف إليهـا الن    . نصب وكذلك جميع الجمل الحالية

الكلمة التي قبلها وهى حيث ظرف واجب اإلضافة إلى الجمل فالجملـة إذا فـي محـل جـر     

ة فسوف تندم في المثال الخامس جواب بالمضاف وكذلك جميع الجمل التي من هذا النوع  وجمل

.شرط جازم وهى مقترنة بالفاء أو إذا
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وجملة حديقتها فسيحة في المثال السادس صفة السم مفرد قبلها وهودار ولو أنك أحللت محـل  

لنا دار فسيحة الحديقة لكان هذا المفرد تابعا لما قبله فـي إعرابـه   :هذه الجملة مفردا كأن قلت 

للمفرد الذي قبلها في اإلعراب وكذلك كل جملة من هذا النوع وجملة يلعـب  ابعةفالجملة  إذا ت

لهـا  أخـرى في المثال األخير تابعة لجملة الخبر قبلها فهي مثلها في إعرابها  وكذلك كل جملة 

على نمط واحدة من الجمل السبعتجيءكل جملة أن:تقولأنمحل إعرابي ومما تقدم تستطيع 

.ثلة السابقة وشرحناها لك يكون لها محل من اإلعراب التي تضمنتها األم

:القاعدة

لِْليكونجلَمةملُّحمنرابِاإلعفي سبعةمواضع:

.ابرخَتْا كانَإذَ:1

.هبوالًعفْمتْا كانَذَِإ:2

.حاالًتْا كانَذَِإ:3

.هاإليضافاًمتْا كانَذَِإ:4

.اذَِإوأفاء الْبِنةًرِتَقْمجازمٍطرشَِلاباًوجتْا كانَذَِإ:5

.درفْمِلعةًتابِتْا كانَذَِإ:6

.رابإعالْنملُّحلها مةلَمجِلعةًتابِتْا كانَذَِإ:7
ال محل لھا من اإلعرابتيالجمل ال)2(

األمثلة
.الشمس أكبر من األرض

جاء الذي يستحق التًكريم

!ذًبتها هالً نفسك ه

.غنى–وفًقك اهللا _القناعة

وحياتك ألجتهدن

إذا تم عقل المرء تمت أموروه

.اشتريت كتابا وقرأته

:البحث
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عرفت في الدرس السابق جميع الجمل التي لها محل من اإلعراب وعرفت آن عدتها سبع ليس 

م وأنت مطمـئن بأنهـا   غير فإذا عرضت لك بعد ذلك جملة ولم تكن واحدة من هذه السبع فاحك

المحل لها من اإلعراب على أنك لو تتبعت جميع الجمل التي ال محل لها لوجدتها سبعا أيضـا  

:واليك بيانها

التى تأتى في صدر الكالم كما ترى في المثال األول ويدخل في هـذا  االبتدائية ،وهى:األولى

هطل المطر عصفت الريحعما قبلها كالجملة الثانية في قولك النوع كل جملة منقطعة

صلة االسم الموصول كما ترى في المثال الثاني: الثانية

مفُسرة لجملة مقدرة قبـل  " هذبتها"المفسرة لماقبلها كما ترى في المثال الثالث فإن جملة: الثالثة

.كما علمت في باب االشتغال" هال هذبت نفسك هذبتها"االسم السابق إذ التقدير

كما فاألولىتتوسط بين أجزاء الجملة أو بين جملتين مرتبطتين التية وهى المعترض: الرابعة

ترى في المثال الرابع

.جواب القسم كما ترى في المثال الخامس:الخامسة

جواب الشرط غير الجازم كما ترى في المثال السادس ومثلها جملة جواب الشـرط  : السادسة 

".من يحترم الناس يحترموه" حو الجازم إذا  لم تقترن بالفاء ا أو إذا ن

التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب كما ترى في المثال األخير:السابعة 

:القاعدة

الجمل التي ال محل لها من اإلعراب سبع وهي

.وهى التي في صدر الكالم أو في أثنائه منقطعة عما قبلها: االبتدائية)1(

.صلة االسم الموصول)2(

.المفسرة)3(

.وهى المتوسطة بين أجزاء جملة أوبين جملتين مرتبطتين:االعتراضية)4(

جملة جواب القسم) 5(

،أو جواب الشرط الجازم وهى غير مقترنـة بالفـاء   جملة جواب الشرط غير الجازم مطلقا)6(

.أوإذا

التًابعة لجملة ال محل لها من األعراب)7(
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أسئلة

محل من األعراب؟ما الجمل التي لها

ما الجمل التي ال محل لها من اإلعراب؟

متى يكون لجملة جواب الشرط محًل من اإلعراب؟ ومتى ال يكون لها محل؟

متى يكون للجملة المعطوفة على جملة قبلها  محل من اإلعراب؟ ومتى ال يكون لها محل؟  

ه ؟ما الجمل االعتراضية؟ وما حكمها من حيث اإلعراب وعدم

ما الجملة المفًسرة؟ وما حكمها من حيث اإلعراب وعدمه ؟

متى تكون جملة الخبر في محل رفع ومتى تكون في محل نصب؟
نُموذج

في العبارات اآلتیةملبیان أحوال الجفي 
.ال نقع  فيما نكرهكان أنو شروان يمسك عن الطعام وهو يشتهيه ويقول نترك مانحب لئ

ابتدائيةألنهاكان انو شروان إلخ     ال محل لها من اإلعراب    

نخبر كاألنهايمسك  عن الطعام          في محل نصب      

يمسكألنها حال من الضمير فيمحل تصب      فيوهو يشتهيه             

المبتدأ هوألنها خبريشتهيه                      في محل رفع        

على جملة وهو يمسكألنها معطوفة ول                     في محل نصب      ويق

ألنها مقول القولفي محل نصب    نترك                 

الموصولألنها  صلة اإلعرابنحب                   ال محل لها من

ألنها صلة الموصول        ا من اإلعراب     المحل لهنكره            
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تمرينات
:التي ال محل لها وبين األسباب الجملمنميز في العبارات اآلتية الجمل التي لها محل من اإلعراب 

به فلما أبًل قطعة اإللمامنالت أبا الطًيب المتنبي علة وهو بمصر فكان بعض إخوانه يكثر 

مبالً ،فإن رأيت أال تكدر وقطعتنيمعتالً ــــ أعزك اهللاــ وصلتني: فكتب إليه يقول 

.الصحة على ،وتحبب العلة إلى ،فعلت
األسبابال محل لها وبين التيمن الجمل اإلعرابلها محل من التيالجمل آالتيةميز في العبارة 

ك فإنه يضحك يضحك إلإن فالنا وإن:سمعت أعرابيا يعظ رجال وهو يقول : قال االصمعى 

منك ولئن أظهر الشفقة عليك إن عقاربه لتسرى إليك ،فإن لم تتخذه عدوا في عالنيتك ، فال 

.تجعله صديقا في سريرتك

محل من اإلعراب أم الواذكر السببهاألضع في كل مكان خال جملة تامة ثم بين 

................لعل الفوزرضيا عنك  ......... عن والديك

...........لما همى الغيث........التيأثمرت النخلة 

..................هذا يوم............              كاد الشتاء

دارى.............. هذه.........           سمعت خطيبا

..............النيل ينقص...............         وحقك

..............متى ينقض الشتاء

.................   طلعت الشمس

أدخل كل جملة من الجمل اآلتية في كالم بحيث يكون لها محل من اإلعراب، ثم بين نوع هذا 

:المحل

اعمل بنصيحته                     والسماء ممطرة

إنه آسف على ما كان منهينفع صاحبه   

تغريده جميل                         لينهض الوطن

تجمل المناظرنما به الزرع                         

أدخل كل جملة من الجمل اآلتية في كالم بحيث ال يكون لها فيه محل من اإلعراب، وبين 

السبب
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إن الظالم لنادمأخصبت األرض         

فلن تنال محبتيضاعت ساعته                    

صنعته                               رحمه اهللا

اشتدَّ البرد أدام اهللا عزك                      

.لها محل من اإلعرابالتيمثل بمثال واحد من عندك لكل نوع من أنواع الجمل 

.التي ال محل  لها من اإلعرابل واحد من عندك لكل نوع من أنواع الجمل مثل بمثا

.اذكر خمسة مواضع مختلفة للجمل التي تجيء في محل نصب ومثل لكل موضع منها

اذكر أربعة مواضع مختلفة للجمل التي تجيء في محل رفع ومثل لكل موضع منها 

جر ومثل لكل موضع منها اذكر ثالثة مواضع مختلقة للجمل التي تجئ في محل

. اذكر ثالثة مواضع مختلفة للجمل التي تجيء في محل جزم ومثل لكل موضع منها

هات مثالين يجيء جواب الشرط في كل منهما جملة لها محل من اإلعراب ووضح هذا المحل 

وسببه 

هات مثالين يجيء جواب الشرط في كل منهما جملة ال محل 

.لها من اإلعراب 

وذج من اإلعراب نم)1(

إذا جاد المرء ساد 

ظرف للزمن المستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه: إذا

فعل ماضي مبني على الفتح المحل لها من األعراب : جاد

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها: المرء

ازا تقديره هو والجملة ال محل لها فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل ضمير مستتر جو: ساد

من اإلعراب جواب الشرط 

أعرب الجمل اآلتية)ب(

عاد الذين سافروا أمسالنشاط يورث الغنى             

من استعان بك فأعنهسمعت العصفور يغّرد           

السالمة_ أدامك اهللا_إن تقنع تسعد                         في التأني
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إن عمال عملته فأتقنههذا زمن يفيض النيل            

البيتين اآلتيين وهما ألعرابي قتل أخوه ابنّا له ثم بين فيهما كل جملة لهـا محـل مـن    اشرح

اإلعراب وكل جملة ال محل لها مع توضيح السباب 

أصابتنى ولم تُردأقول للنفس تأساء وتعزية         إحدى يدى

ىه     هذا آخى حين أدعوه وذاو لدا خلف من فقد صاحبكالهم

***************************************************
تمرینات عامة

في مقررات السنوات األولى والثانیة والثالثة
واجبا نصبه وفي الثانية جـائزا  األولىهات ثالث جمل بحيث يكون المستثنى بإالّ في الجملة 

اإلعرابمعربا على حسب ما يقتضيه موقعه من ألثالثهللمستثنى منه وفي نصبه وإتباعه

.راد برابط الجملة الحالية،مثّل له واستوف جميع أنواعهذي يالما 

.مثّل بمثال لكل من تمييز الكيل والمساحة والوزن وبين حكم التمييز في هذه األنواع الثالثة

؟وضـح  الملحوظ ؟ وما حكم التمييز مع كـل منهما ما معنى كل من المميز الملفوظ والمميز 

.إجابتك باألمثلة

ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببى؟ وفيم يطابق كّل منهما موصوفة؟وضح إجابتـك  

باألمثلة

:أكد الضمائر المرفوعة في العبارتين اآلتيتين بالنفس أو العين مع ذكر السبب

.أصغيت إلى القوم حين تكلموا

.البنات ينافسن البنين في الدروس ،وكثيرا مايكون السبق لهن

مرةً على أن تكون منادى شبيها بالمضاف ومرة على آن تكون منـادى  " مسافر"استعمل كلمة 

نكرة غير مقصودة وثالثة على آن تكون منادى نكرة مقصودة،واضبط المنـادى بالشـكل فـي    

.األحوال الثالث 

. وأعرب ما بعد إال" مشتملتين علىإالّ" بما"ة منفيتينهات جملتين اسمية وفعلي

مثل لنائب الفاعل حين يكون ظرفا ومصدرا وجار ومجرورا وبين الظروف  والمصادر التي 

.تنوب عن الفاعل ومثل لها
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اجعل األفعال اآلتية مبنية للمجهول واضبطها بالشكل 

استبقنا الخيرات

العملرغب الطّالب عن الكسل وآثروا

فيه فُزت بما ترجوه وتبتغيهإذا قمت بالواجب ولم تنِِِ

"جفاء"؟وإذا كان مصدره "جفا"أبواب الثالثي الفعل أيمن 

فأي المصدرين به إعالل؟ وما هو هذا اإلعالل؟ " جفوه"و

.وما سببه

على كون جملة المبتدأ فيها اسم موصول لجماعة الذكور وصلته مبدوء بمضارع ناقص مسند

.الذي حدث به وسببهاإلعاللواو الجماعة وبين نوع 

نضج حتى احترق فهو أيشاط الطعام يشيط : مشطَ الشّعر يمشطه فالشعر مشيط ويقال: يقال

ومشيطا الثانية وبين من أى  المشتقات همـا، وغـن كـان    األولىمشيط في قدره زن مشيطا 

.بإحداهما إعالل فاذكره

يرفته إذا كسره ودقّـه ،ويقـال رفـا الرجـل الثـوب يرفـوه إذا       شيءالرفت الرجل :يقال 

وإذا حدث بإحدى " مفعلة"ومن الثاني على وزن " مفعال"على وزن األولأصلحه،صغ من الفعل 

.الصيغتين إعالل فاشرحه

كون جملة تشتمل على مضارع معتّل اآلخر بالياء مسند إلى واوا الجماعة مؤكد بالنون ثم بين 

.المحذوفة وسبب حذفهااألحرف

يشترط في ثم اذكر ما " بئس"كون جملة مبدوءة باسم تليه جملة شرطية  جوابها مصدر بالفعل

.فاعل بئس وبين المخصوص بالذم

أنادم على

.كيف تعربها" نادم"وإذا قدمتها على كلمة "  على"ما أوجه اإلعراب الجائزة في كلمة 

جوف وألف الناقص البد أن تكونا منقلبتين عـن واو آو يـاء   األالماضيبرهن على أن ألف 

:واستعن في برهانك بما يأتي 

الثالثي ال تكون ساكنةالماضيعين الفعل :1

مفتوحة دائما الماضيفاء : 2
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عين ما آخره ألف مفتوحة دائما: 3

الماضي مبنى على الفتح: 4

.ثّل لكل معنىوم" ما"تُستعمل فيها ىاذكر المعاني االت

إلى صيغة التعجب بما أفعله وبين هل استوفيا شروط الفعل الـذي  "نسى"و" مال"حول الفعلين 

.يتعجب منه؟ وضح السبب في زوال إعالل الفعل الغول وحدوث اإلعالل في الفعل الثاني

لعـا كون ثالث جمل فعليها فعلها الزم وبكل جملة مفعول مطلق مبين للنـوع ثـم ابـن االنف   

.للمجهول وبين نائب الفاعل

جملـة اسـمية    الـي عن الخبر ثم حول الحال المفردة هات جملة بها حال مفردة مؤنثة أغنت

.وبين عامل الحال وصاحبها

ن ركنيهاهات جملة مرة بلوال وبين نوع الجملة التالية لها وعيصد.

:استنبط من االمثلةاآلتية بعض مواطن زيادة الباء

ليس المستشير بنادمبح بالكذب            أق

ما المال بخالدكفى بالزمن واعظا   

هل السرور بدائم 

متى يكون متعلق الجار والمجرور أو الظرف مرفوعا؟ ومتى يكون منصوبا ومتى يكون 

.مجرورا ؟مثل

من اإلعراب فيما يؤتى" هو"بين مواقع الضمير 

على قام هو وآخوهيرفع ويضع       هو الحظ 

ما غاب إالّهو

فعلية وبين موقعها من اإلعراب واألخرىوكيف في جملتين إحداهما اسمية "متى"ضع كال من 

في كل جملة

العاملة عمل ليس ثم انقض النفي " ما"مصدر مؤول ثم أدخل عليها هات جملة اسمية المبتدأ فيها

.في الحالينبإال وأعرب الخبر

كون عبارة بها  حملة حالية مصدرة بفعل ماض من أفعال المقاربة ثم أعرب هذا الفعل وما 

.يليه
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استنبط من الماثلة اآلتية بعض المواضع التي تُستعمل فيها الم االبتداء وبين موضع وجوب 

.استعمالها

.إن المدينة  لمزدحمة بالسكان

إن هشام لمجتهد

خير من كثير سريع الزواللقليل مستمر

إن في االنجاز لبالغة

زينةاألدبإنّما 

ما تقوله حقّإن

؟األولىعن إن في الجملة الثانية؟ وما أثرها في الجملة " ما"لم فُصلت 

ومثل لكل منهااذكر ثالثة أحرف تُزاد في الكالم

.على الضمكون جملة بها نكرة مبنية على الفتح وأًُخرى بها نكرة مبنية

:من األعراب مع ذكر األسباب" هذه"بين في الجمل اآلتية محاّل الكلمة

.هذه الزهرة ناضرة

سبقت هذه الطيارة غيرها

رأيت الهرة هذه تتسلق الحائط

.0تستحقهاكالمقابلة ألنقابلتك هذه 

الثانية الن عن الظرفية وفياألولىاستعمل كلمة كل في ثالث جمل بحيث تكون منصوبة في 

نائبة عن المفعول المطلق وفي الثالثة النتا توكيد وبين  نوع التوكيد

.كون جملة تشتمل على إالّ والمستثنى جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم واجب النصب 

على الظرفية وفي الثانيـة  األولىاستعمل كلمة بعض في ثالث جمل بحيث تكون منصوبة في 

. لمفعول المطلق  وفي الثالثة على البدلية وبين نوع البدل لنيابتها عن ا

بفتح همزة " المطر هاطلإنزرتك حيث :"يجب أن تضاف على الجمل وقلت " حيث"إذا كانت

؟"حيث"أن،فا ركنا الجملة التي أضيفت إليها 

:بين في العبارة اآلتية محاّل ضمير الغيبة من اإلعراب واذكر األسباب

.أكرمته إكراما الأكرمه إنسانا غيرهالصديق 
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.إذا أبوك تكلم فأنصت

إن العبارة السابقة تشتمل على ثالث جمل فكيف تتعرفّها؟ وكيف تُبين موقعها مـن  :إذا قيل لك 

اإلعراب؟

ومثل لكل معنى وبين محلها من اإلعراب في كل مثـال  ": من"اذكر المعنى التي تُستعمل فيها 

تأتى به

على وزن فَََعيل ثم بين نوع هذه الصيغة من المشتقات ثـم ضـعها فـي    " قصا"لفعلصغ من ا

.مرفوعا في الثانية واذكر موقعه من اإلعراباألولىمعمولها منصوبا في جملتين بحيث يكون

هات فعال واسما اعتلت فيهما الواو بقلبها ألفا ثم هات فعال واسما اعتلت فيهما الياء بقلبهما ألفا 

ت مصدرا واسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة قلبت فبتا الواو ياءثم ها

وسكون النون؟تُستعمل فيها أن بفتح الهمزةالتيالمعانيما 

.مثّل لكل معنى

قُل كل ما تعرفه عن الفعل استقام ثم هات منه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وبين 

بوضوح ما حدث بكل منهما من اإلعالل

بجملة فعلية فعلها أجوف الزم مبنى للمجهول ثم بدل بالفعل اسم مفعول همبتدأ وأخبر عنهات

منه وبين ما فيه من إعالل

وأعرب معموله

أناصر الحاكم المهضوم حقّه؟ 

.اضبط أواخر الكلمات في الجملة السابقة وبين كل اسم  مشتق فيها ونوعه وعمله

.الواو؟ مثل لكل معنى بمثالالتي تُستعمل فيها المعانيما 

ما أنواع الهمزة المتطرفة التي قبلها ألف زائدة؟هات امثل لها وبين ما به إعالل منها وما ليس 

به ثم ثن كل نوع؟

والمصاله الشرك ينصب للطير من صلى " صلت"وفعلهاألمورالرجل الماضى في " المصالت

االسم األول مربوطة في الثاني؟ وما وزن يصلى إذا خاتل وخدع فلم كتبت التاء مفتوحة في

المشتقات هما؟أياالسمين؟ ومن 

بكسرة الهمزة وسكون النون ومثل لكل منهما؟" إن"تستعمل فيهاىاذُكر المعاني االت
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ومرة أخرى يقصد بها  من في ذمته دين فما فعلها مرة بمعنى البلدفهيكلمة مدينة لها معنيان 

في كلتا الحالتين؟ىالمشتقات هوأيا فعلها على المعنى الثاني ومن على المعنى األول؟ وم

اسند األفعال اآلتية الي آلف االثنين وياء المخاطبة ونون النسوة مع التوكيد بالنون وضبط 

:األفعال بالشكل 

يفوز   يقوى     يعلو    يهدى

:ثالما المواضع التي تستعمل فيها الالم المفتوحة؟ مثل لكل موضع بم

بمعنى ذّل فما " هان"بمعنى ذلَّ وحقر وقد تكون من الفعل" مهن"قد تكون من الفعل " مهانة"كلمة 

وزنها وما نوعها من حيث االشتقاق والجمود في الحالين؟

بين في األمثلة اآلتية األفعال المضارعة المبنية واألفعال المضارعة المعربـة وبـين سـبب    

اإلعراب 

جبكمالتُهملن وا

التحمدن امرأ حتى تُجربه

لتفوزن إذا اجتهدت 

األمهات يربين األوالد 

إن الفتى الـذي  :حدث بالعبارة اآلتية عن مثنى المذكر وجمعه ثم عن الواحدة ومثناها وجمعها

 ُتقن عمله ويوديسمو باجتهاده، يحيا سعيداأني.

.اشرح عملها إذا كانت عاملة ومثل لكل معنى بمثالو" ال"اُذكر المعنى التي تستعمل فيها

اسما مفعول وماضي األول رام بمعنى غـادر المكـان وانتقـل عنـه     " مروم"و"مريم"الكلمتان 

وماضي الثانية رام بمعنى أراد فما مضارع كل منهما وما وزنهما؟

باألمثلةومتى يعربان؟ وضح إجابتك " قبل وبعد"متى يبنى الظرفان 

وبين هل هناك ما يستثنى من باألمثلةالمركبات التي تُبنى على فتح الجزأين؟ وضح إجابتك ما 

هذه المركبات؟

أحرف ثم نعتا  سبيا فـي جملـة وأعـرب    المزيد بثالثةالثالثيهات اسم مفعول من مصدر 

.معموله واذا قدمت معموله عليه  فكيف يعرب هذا المعمول

.التي  تُستعمل فيها الفاء ومثل لكل معنىاذكر المعاني المختلفة 
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يقال رحيم وراحم وعليم وعالم ونصير وناصر فما الذي يمنعك من اعتبار هذه المشتقات التي 

على وزن فعيل صفات مشبهة؟ وبم تسميها إذاً؟

هات جملة شرطية يتلو الجزاء فيها فعل مضارع معطوف بالفاء مرة وبثم أخـرى ثـم بـين    

.نة في إعراب هذين الفعلين في الحاليين مع توضيح األسباباالوجة الممك

ثم بين هات جملة شرطية يقع بين الشرط والجزاء فيها مضارع مقرون بالواو مرة وبثم أخرى

وما يتعين في إعرابه في الحال الثانيـة مـع   األولىما يجوز في إعراب هذا ا الفعل في الحال 

ذكر السبب في الحالين

فعل الشرط وحذف من الثانية الجواب واذكـر حكـم   األولىشرطيتين حذف من مثل لجملتين 

.الحذف من حيث الوجوب والجواز

اإلحسان يستعبد اإلنسان

اجعل الجملة السابقة مرة جوابا لقسم ومرة جوابا لشرط جازم ومرة جوابا لشرط غير جـازم  

.ها ال يكون لها محلوفى أياإلعرابهذه المواضع يكون لها محل من أيوبين في 

كون جملة شرطية جواب الشرط فيها جملة اسمية ثم ضع قسما مرة قبل الشرط ومرة بعـده  

.مع ذكر السببواكتبها في الحالين

:كون جملة مبدوءة بلو داخلة على نائب الفاعل ثم اجب عما يأتي

؟" لو"األدوات أيمن 

أين الفعل العامل في نائب الفاعل؟

ن جواب لو بالالم  أو لماذا لم يقرن بها؟لماذا قر

كيف تعرب أيا في األمثلة اآلتية

قول تقل تُحاسب عليهأيساعة تحضر تجدني        أي

رجل  يحترم الناس يحترموه  أي

طالب يجتهد ينجحأيكتاب تقرأ تستفد            أي

ن  أىجهة تسافر تلق إخواناً     ال تشتد في موضع اللِّي

.ساعدك أخاك ال يساعدك     أين الجريح نٌسعفه)ب(
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الجمل السابقة يجوز جزم المضارع الواقع جوابا للطلب ؟ وفي أيها ال يجوز ؟وضـح  أيفي 

السبب؟

:شرطية ثم بين ما يأتيدرة باسم صريح في القسم متلو بجملةكون جملة مص

إعراب االسم الصريح في القسم

جواب القسمجواب الشرط     

وبين مواقعها من اإلعراب في الحمل آالتية " أى"اُذكر معاني 

.أى الكتب قرأت            أى عمل تعمل تُجزبه

هو قائم بواجبه أييعجبني 

:أنواع المشتقات هيأيضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في جملة مفيدة وبين من 

مجمع       عدودنيا     مذري

مغيظ      صديا         معوان         مقيل

:بين أنواع المشتقات اآلتية واذكر أصل كل منها  وسبب تحولها إلى هذه الصورة المكتوبة

مسود    هين         مبيع          مبراة     مصطاف

:كان في بعض هذه األسماء العال فبينههات األفعال المضارعة ألسماء المكنة آالتية واذا

معاد    موعد       مثار         مثار  

من ضمائر الرفع المنفصلة في اسم تفضيل محلى يأل وأخبر عن كل  ضمير"  العلِّو"صغ من 

.حال الخطاب

طه آالتية وضعه في جملة مفيدة ثـم اضـب  لايت باسم المفعول من مصدر كل فعل من االنفعا

:بالشكل 

ماَل           راب     خافَ         نَوى

هات اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان من مصادر األفعال اآلتية واضبط بالشـكل كـل   

:صيغة تأتى بها وإذا كان هناك إعالل فاشرحه

يزور      يود    يعلى    يختار         يقي 
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من حيث المعنى وبين حكم الجواب معهما من حيث اقترانه بالالم " لو ولوال"اشرح الفروق بين 

.ومثل

اجمع الكلمات اآلتية جمع مؤنث سالما وبين ما يجب أو يجوز في عين الجمع فـي الكلمتـين   

:األخيرتين

مبراة     بيداء     شكوى      فالة     صخرة    حجرة

استتار الضمير في فعـل  افعل ثم بين نوععلى صورة مااآلتيةفي الجمل األفعالتعجب من 

التعجب

هزم العدو   اليصدأ الذهب همي الغيث    اخضرت األرض

:مثل لما أتى بجمل مفيدة

الم االبتداء   الم القسم    الم االمر       الم الجحود

ىاجمع الكلمات اآلتية جمع تكسير مع ضبط الجموع بالشكل وبيان أوزانها وه

.سخي   وضيع   أدكن    صائم      ماش 

المفردة المؤنثة ومرة للمثنى مخاطبا جماعة اإلناث مرة للجمع مخاطبايأتيفيما اإلشارةاجعل 

.كأنك تهوى أن تكون لكتلك الحديقةإلىأنت ترنو 

مذكرا مع يكون التمييز كل عدد بحيثزعربية وميبكلمات اآلتيةفي الجملة األعدادعبر عن 

:العدد األول مؤنثا مع العددين اآلخرين،وأشكل آخر كل تمييز

43000و14000و7000عندى
:في األمثلة اآلتية" كم"كيف تُعرب 

كم إصابةً أصبت؟             كم يوماً استمر الفيضان؟ 

كم قنطار قُطن بِعت؟          كم مسافراً عاد؟

بكم بعت فرسك؟كم منزالً هدمه الزلزال؟      

اكتب أربع عبارات تشتمل األولى منها على جملة في محل رفع والثانية على جملة في محـل  

. نصب والثالثة على جملة في محل جر والرابعة على جملة في محل جزم 

مثل للخبر والمفعول به والحال والنعت حين يكون كل منها جملة وبين محل كل جملـة مـن   

اإلعراب 
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هإلى أصلالتي بها حروف علة قد يزيل التصغير ما بها من إعالل ويرد حرف العلة الكلمات

التصغير بها إعالل مثل بكلمات للحال األولى واشرح سبب زوال إعاللها ثم مثـل  وقد يحدث

.بكلمات للحال الثانية واشرح سبب إعاللها

.سبب ومثل لكل موضعفصل جميع المواضع التي  تُقلب فيها األلف والياء واوا عند ال

.فصلَّ جميع المواضع التي تُحذف فيها وجوبا عامل االسم المنصوب ومثل

في ثالث جمل بحيث يكون عاملها مرة مذكورا ومـرة واجـب الحـذف    " إياك"استعمل كلمة 

وبحيث تقع في الجملة الثالثة

.استثناءأداةبعد 

فما هـا؟ اذكـر   ه ولكن بينهما فروقااالسم المنصوب على االختصاص ضرب من المفعول ب

.بالتفصيل ومثل لكليهما

التجزعى إن منفسا أهلكته     وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

. بين االشتغال في البيت السابق واذكر حكم المشغول عنه من حيث الرفع أو النصب

.ال يكون هذا؟ ومثلقد يختم االسم بألف زائدة للداللة على االنفعال والتأثر بين في أي األحو

فصلَّ جميع المواضع التي  يختم فيها االسم  عند الوقف بهاء السكت وجوبـا وجـوازا مـع    

.التمثيل

:اضبط بالشكل أواخر الكلمات في العبارة اآلتية

فإن بوال عجهزة وسرور ونشوة ظفر ألمانياعلى طيارته من مصريكان لقدوم أول طيار 

الجو باسمة وتمتطى ظهر العواصف ساخرة ا تلك القوة التي تكبح جماحأبنائهمصر لم تعهد في 

إنّ العمل جليل وأجّل منه أثـرة ألنـه   !اإلكبارفكنت تسمع يوم قدومه صيحات االبتهاج وهتاف

ألهب في صدور شبابنا حمية كانت خامدة وفتح لهم نوافذ من اآلمل كانت موصدة وأيقظهم إلى 

ومواهب وسنرى بعد قليل سماء مصر الصافية مملوءة بالنسـور  ما فيهم من شجاعة وعزيمة 

المصرية الغالية 



97

نماذج في الشرح واإلعراب الموجزین
النموذج األول

باصنَالمامرالذي تُغنى كذاماه    فَلْفس النّسيب كأصإذا لم تكن نَ

الشرح

ه إلى أصل عه انتسابفْلم ينَ،رمِألصله في الشرف والكَل الشريف مشابهةًتكن نفس الرجإذا لم 

كريم ومْحشريفتد.

اإلعراب

: ،كأصلهاسم تكن ومضاف إليه: س النسيبفجازم ومجزوم ،ن:لم تكن .ظرف يفيد الشرط : إذا

في محل جر بإضـافة  وجملة الشرط. والمجرور خبر تكن والضمير مضاف إليهق الجارمتعلّ

فعل : المناصبامرتُغنى ك. خبر:والموصول . مبتدأ:الفاء في جواب الشرط وماذا : ىذالإذا فما 

.ليه والجملة صلة وجملة المبتدأ والخبر جواب الشرطوفاعل ومضاف إ

الثانيالنموذج 

حة وشَآلة العيش صبذا ولًيا عن الَفِإابمرءى8ول

الشرح

ال يحيا اإلنسان حياة سعيدة إال بصحة جسمه وشبابه ،فهما كاآللة للحيـاة فـإذا فقـدهما فقـد     

.سعادتها

.األصول: تنفع ، والمناصب ھنا : ذو النسب الشریف، وتعني : النسیب) 1(8
ذھب وأدبر: الفتوة ، ولى  : ما یعمل بھا ، الشباب: اآللة) 2(
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اإلعراب

: إذا.فإذا الفاء للتعليل.وشباب، عاطف ومعطوف.خبر : صحة. مبتدأ ومضاف إليه: آلة العيش

جـار  : عـن المـرء  . ضافة إذاجر بِإمحلَّو الجملة في :فعل وفاعل:ولّيا.ظرف يفيد الشرط

.فعل  ماض والفاعل مستتر والجملة جواب الشرط : ولّى. ومجرور متعلقان بوليا

النموذج الثالث

حلماً على الجهل يندم هوأحلم عن خلّى واعلم أنني       متى أجر

الشرح

ـ دبالحلم نَه على سفههتُيزماً بأني متى خَلْعنه عتُحفَديق صا الصفَإذا ه:يقول رط م على ما فَ

منه واعتذر إلى .

اإلعراب

جار ومجرور متعلقان بـأحلم  : عن خلى.مضارع وفاعله: الواو حسب ما قبلها ،أحلم: وأحلم

: متـى .ان واسمها والنون للوقاية:أنني. الواو للحال ومضارع وفاعله:واعلم.والياء مضاف إليه

جـار  :على الجهـل . مفعول ثان: حلما.لشرط وفاعل ومفعول أولفعل ا:أجزه. اسم شرط جازم

والجملـة مـن الشـرط    ،جواب الشرط وفاعله مستترمضارع:دمنْي. ومجرور متعلقان بأجزه

ـ  ،أعلمد مفعوليسد مها سوالمصدر المؤول من أن وخبرِ،9أنوالجواب خبر  م وجملـة اعلَ

.  حالية

للشرح واإلعرابأبيات مفردة 

وِلوكل امرئ يى الجمب يل محببِنْوكل مكان يت الع1(يبطَّّز(

روال خين ظلَّفيميبنفْى ِلغه   سمن الخير ما اليألخيهغىِتَب

)2(كابورِمهزعخرى ُأليدنْفعريده       في بلدة ما ُأأجدإذا لم 

تاب الناس ِلوليس عيعاتبهِإنافعاًلمرء ذا لم يكن للمرء لُب

يقضجال تَولكن أخالق الرما ضاقت بالد بأهلها    يرِمعلَ

)3(دو في ثياب صد يقله عن عت   كشفَالدنيا لبيب تَحنتَا امذَِإ

.المطیة: اإلرادة ، والركاب : العزم  ) 2.           (صنعھ إلیھ: أواله جمیال)1(9
.ظھرت: تكشفت) 3(
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ومنرٍّك ذا فَيم مريض         ماًجِيرالالد مبه الماء الز

نْقد يم اُهللاعتظمبالبلوى وإن عويتَبع1(ملى اهللا بعض القوم بالن(
جال الثعالبسد الردو على أُُعوتَلب األيام حاالت أهلها   سوقد تَ

نونه فعل المرء ساءت ظُإذا ساءوصق ما يدمتَع2(اده من توه(
تَباراًوإذا كانت النفوس كعرادها األجسامبت في م

)3(شديدعليهالًكهلبها طْمفَته المروءة ناشئاًيعإذا المرء َأ
)4(مرن الكَل مقدوة فضم عنلْوالحأنت عارفه      م ذُالإن من الحلْ

)5(ما لم يكن منها لها زاجريها           األنفس عن غَعجِرالتَ
ناًالفتى أمال ما رآهمن ِإوال األفه الفتى    وخَوما الخوف إال ما تَ

وفي غابر األيام ما يوال خير فيمن لم تَظ الفتى       ع6(ظه التجاربع(

ومنرفي أرِى غنماًعض مسبعةونام عنها تو7(عيها األسدلَّى ر(
وحدك المرء ما لم تَمه خطأ     لُبك المرء و8(بعد الحمد تكذيبذم(

)9(صمما ياإلنسانسب كْشر ما يوالبالد بالد ال صديق بها      رشَ
ضى إذا فات أمر عاتب ياع لفُرصته     وعاجز الراى مالقَحت10(ارد(

)11(اويسامالَدى خط تُبسكن عين اللَووعين الرضا عن كل عيب كليلة   

وما النفس إال حيث يعلها الفتى       ج12(تسلَّتاقت وإال تَلتْفإن ُأهم(

عه            فْنالك نَومن العداوة ما يومن  الصداقة ما يْؤضوي لمر

اتتَلَور يجيء في الفَالسرىرأولة          تي جمحين تْأالمكارهتي تْأ

)13(اربهجن عنه  تَغْريحته لم تُقَم والحجا   زهك بالحدبإذا المرء لم  تَ

)14(له والخالئقعكن في فإذا لم يفي وجه الفتى شرفاً له    نسحوما الْ

لزحننيك علعة البدر ما يغفي طَبه      تَعمسشيئاًما تراه ودعذْخُ

وليسصح في اإلفهام شَيء          يليلإذا احتاج النَّهار إلى د

ذكر الفتى عش أشغالره الثاني وحاجته    مي15(ما فاته ، وفُضول الع(

خليلك أنت ال مل والكالمثُوإن كَخلِّى             قلتَنمر التَّج

منيهنيسهل الهت إيالمان عليه           ورح بمي16(ما لج(
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)17(م السقيمهالفَنآفته موحيحاًصعائب قوالًنمموكَ

قَظَوأعجال ثاتها            م أعداء الروأهون معاديتَنه من18(بارِتُج(

فوتُيالبه        ضجيع التُّرهات طويدنو منالحاجات م19(بات ساعيان(

)20(والمثل الشجاعة في الحكيمنى        شجاعة في المرء تُغْوكلُّ

الس إنخْمله        الح جميع الناس تَحبعلَوليس كل ذوات الم21(ب الس(

 --------------------------------------------
.االختبار ويكون بخير أو شر: ءالبلية واالبتال: البلوى )1(

.ينتابه: قبح ، ويعتاده : ساء )2(

.شاب فتيأيناشئأعجزته ، ويقال فتى : أعيته )3(

.شعبة منهأي: فضل من الكرم)4(

المنع والنهي: الضالل، والزجر : الغي )5(

.الماضي: الغابر )6(

.ارض ذات سباعأي: مسبعةارض )7(

.تجربة: الثناء ، وتبله : الحمد )8(

.بيعي: يصم )9(

.ضعيف ، والمضياع كثير اإلضاعة: الرأيعاجز ) 10(

الرضا والسخط ضدان ، وكليلة، أي ضعيفة عاجزة، يقال كل البصر إذا نبا عن الشيء فلم يبصره ، وتبدي )11(

.تظهر العيوب: المساويا

.نسيت: اشتاقت إليه ، ومعنى تسلت : تاقت النفس إلى الشيء) 12(

.العقل ، والمراد بالقريحة سالمة الطبع: التبصر في األمر ، والحجا: فاجأه به ، والحزميقال بدهة األمر إذا) 13(

.جمع خليقة بمعنى خلق: الخالئق) 14(

.كوكب شديد البعد خفي: زحل ) 15(

.والمراد بفضول العيش ما يزيد  منه على الحاجة. ما امسك  بدنه من القوتأي: ما فاته)16(

.ليالً  هيناً في نفسه والهوان  الذلأي يكون ذ: يهن ) 17(

.العاهة: اآلفة ) 18(

.أسهل وأخف: أهون )19(

,.الشيء المطلوب:األباطيل ، والطالب: ، والمراد من يتعلق به ،  والترهاتيضاجعهمن : ضجيع الشيء) 20(

.الحاذق المتقن لألمور: ال أحد مثل ، والحكيم وأي: تنفع، وال مثل : تغني )21(

.المفترس من الحيوان: اسم جامع آللة الحرب ، والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر لإلنسان، والسبع : السالح)22(
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أبیات للشرح
م وإن رديت بردالَـفاعرٍ   ئزمال بِمجس الْيلَ

الجمال م عادن                     ومناقب أورثن مجداإن

****************

الصالحات وصولبالخصاللهفإننيإال يكن عظمى طويال 

في حسن الجسوم ونبلها   إذا لم تزن حسن الجسوم عقُولروال خي

*************

يصديقي من يقاسمني همومي           ويرمى بالعداوة من رمان

وأرجوه لنائبة الزمانويحفظني إذا ما غبت عنه           

***********

ويكدى الفتى في دهره وهو عالمينال الفتى من عيشه وهو جاهل     

من جهلهن البهائمهلكن إذاًولو كانت ألرزاق تجرى على الحجا  

ثوب : والبرد. ألبست: يستتر،ورديت:  الشيءالثوب يؤتزر به أي معدن اإلزار وهو :المئزر)1(

مخطط يلبس فوق المئزر

الخصال الجميلة: مكانه الذي فيه أصله والمناقب : الشيءمعدن ) 2(

.اإلنسان إذا طال عظمه طالت قامتهنأي إن لم اقن طويال أل:إال يكن عظمى طويال)3(

كمالها: نبل الجسوم )4(

يقل ماله: دىيك)5(

العقل : الحجا) 6(
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ال أحفل المرء أو تُقدمه          شتَّى خالل أشفُّها أدبه

ولست أعتد للفتى حسباً         حتى يرى في أفعاله حسبه

رب أمر تتَّقيه                        جرا أمراً ترتجيه

ا المكروه فيهخفا المحبوب منه                    وبد

قالوا رجوت النَّدى منه بال سبب    فقلت هل سبب أقوى من الكرم

وسيلتي أنّه  غيت وبى ظمأ         وإن ظمئنا توسلنا إلى الديم

أحياناً ورأى ينازعالشيءه         عن أى يكُفّامرئ رأيان  رلكل 

ه          سبته المنيا هواه وهمنى واستعبدته المطامعومن كانت الد

أرى المال مثل الماء يخبث راكداً      ويزكيه االستعمال واألخذ والّرد

إحراقه النَّدُوهل قطع الصمصام في جوف غمده   وهل طاب نشراً قبل

 ---------------------------------------------------

هاأظهر:أي ال أباليه وأشفها: ال أحفل المرء)1(

للكرم والفعل الحسن: اعد ،الفعال: أعتد) 2(

تخشاه: تتقيه) 3(

.بال صلة تربطك: الجود، بال سبب: الندى) 4(

جمع ديمة،وهى المطر المستمر الذي ليس فيه رعد وال برق: المطر، والديم: الغيث) 5(

ت إليهاشتاقالشيءيجذبه إليه، ويقال نازعت النفس إللى :يمنعه،وينازع: يكفه) 06

األمانيأسرته :سبته المنى) 7(

الرائحة الطيبة : السيف الينثني والنشر: الصمصام) 9. (ينميه: يفسد،ويزكيه: يخبث ) 8(

.طيب اوهو العنبر:والند
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استهان به الفتى         فلم يره بؤسي تُعد والنعمىالشيءإذا ألف

ق عذباً ال يحس له طعمامن الريفاقه من عمره ومساغة           كإن

والوفاء قليلبعهديوفيت ال اثني عليك وطالما   ومالي

صفحت وصفح المالكين جميلملكتنيوأوعدتنى حتَّى إذا ما 

وإن بان جيران على كراموفارقت حتى ما أبالى من النّوى     

الحبيب تنامعلى فقدوعينيتنطويالنأيعلى نفسيفقد جعلت 

وأوطاننزوع نفس إلى أهل يمنعنّك خفض العيش في دعة     ال

بجيراناوجيراننبأهل أهالكلِّ بالد إن حللت بها       تلقى ب

والتخاذلإذا ما أراد اهللا ذَُل قبيلة               رماها بتشتيت الهوى

نه وطول التَّواكٍلوأولُّ عجز القوم عما ينويهم         تدافعهم ع

 ----------------------------------------------------

أي لم تغدر:وفيت بعهدي

هددتني بالشر: أوعدتني

بعد: البعد وبان: ال أكترث والنوى:ماأبالى

.اعتيادها إياه:ىالبعد ومعنى انطواء النفس على المنأ: النأي

االشتياق:وعالسكون والنز: لينه والدعة: خفض العيش

ترك المعاونة: التفريق، التخاذل:التشتيت

أن يتكل بعـض علـى   : مماطلتهم فيه وان يحيله كل منهم على اآلخر والتواكل: تدافعهم عنه

. بعض

ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى    وإن كان فيهم واسط العم مخوال

رجال وأخوالوإن كان أسرى منى بعقل المرء قلة ماله     ويرز

تجور وتظلما أنمن سوء رأيك معشر       وال خوف إال يخوفنني

ُأعيذك أن أخشاك من غير حادث      تبين أو جرمٍ إليك تقدما
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المرء لم يطلب معاشاً لنفسه        شكا الفقر أوالم الصديق فأكثرإذا

ى له ألن تنكركالّ وأوشكت       صالت ذوى القُربن وصار على األذني

وحبب أوطان الرجال إليهم            مآرب قضاها الشَّباب هنالكا

نوا لذلكاإذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم             عهود الصبا فيها فح

كريم الخال:واسط العم أي كريم العم والمخول

أكثر حيلة : رف وأحولأش:يقال أزرى بأخيه إذا أدخل عليه عيبا وأسرى: يدخل العيب:يزرى

.وعقال

تظلم: جماعة من الناس وتجور: المعشر

الذنب: أخافك والجرم: مضارع أعاذه بمعنى عصمه وأخشاك: أعيذ

ما يعاش به من مطعم ومشرب أوما تكون به الحياة: المعاش

: قربت والصالت: العيال والثقل،وأوشكت: جمع األدانى بمعنى األقرب والكل: األذنين

أصله تتنكر أي تتغير: القات، وتنكرالع

المطالب: المآرب
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أسئلة امتحان شھادة الدراسة الثانویة للقسم األول
في القواعد والتطبیق

1925أسئلة الدور األول لسنة 
عند النسب، ومتى يجوز؟مثَّل؟الثالثيمتى يجب رد الالم المحذوفة من االسم 

إلى واو الجماعة،وياء المخاطبة ونون النسوة مع ضبط مـا  في الجمل اآلتيةالتيأسند األفعال 

فبل الضمائر

الق أخاك بالبشر تنل وده

ألق دلوك في الدالء

اُسر تسم

:أعرب البيت االتى وهو للبحتري

ولن تستبين الدهر موضع نعمة              إذا أنت لم تُدلل عليها بحاسد

******************************************

سنبين للطالب المواطن التي يرجع إليها في كتاب النحو الواضح للمدارس الثانوية بنين )1(

.وردت لإلعراب إعرابا موجزاًالتيالجزء والصفحة وسنعرب األبيات 

58ثالث صفحة)2(

47أو46أول صفحة)3(

: مفعول به: الدهر. لفاعل أنتناصب ومنصوب وا: لن تستبين. الواو بحسب ما قبلها)4(

نائب فاعل لفعل محذوف : أنت. ظرف يفيد الشرط: إذا.مفعول به ومضاف إليه: موضع نعمة

.كالهما متعلق بتدلل: عليها بحاسد. جازم ومجزوم ونائب فاعل: لم تدلل". تدلل"يفسره

.وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله

اشرح قول معن بن أوس بعبارة فصيحة

ورثنا المجد عن آباء صدق       أسأنا في ديارهم الصنيعا

إذا المجد القديم توارثته           بناة السوء أوشك أن يضيعا
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على النظام القدیم1926الدور األول لسنة
ير، ّ حرف تُقلب هذه األلف في أحوالها المختلفة عند التصغأيإذا كان ثاني االسم ألفا،فإلى 

مثَّل لكل حالة بمثال مع  بيان السبب

مرة بجملة اسمية مؤكدة بإن، ومرة بجملة مبدوءة بفعل مضارع مثبت : أتمم العبارات اآلتية

وهي

...........لئن تُحسن قيما تكتب 

.........إن تُحسن وربك فيما تكتب

......تُحسن فيما تكتبأنىالعمرإنك 

نسىوقى       

وإذا حدث إعالل فبين " فعول"ومن الثاني على وزن " مفعال"صغ من الفعل األول على وزن

سببه

:أعرب البيت اآلتي

أبداً تسترد ما تهب الدنيا       فيا ليت وجودها كان بخال

******************************************

22و19ةأول صفح) 3(29ثان صفحة)2(9ثالث صفحة)1(

فعل والفاعل ضمير مستتر والجملة : تهب. مامفعول به. فعل مضارع: تسترد. ظرف:أبداً) 4(

. ليت واسمها ومضاف إليه:حرف تنبيه ليت جودها: يا. الفاء للتفريغ. فاعل تسترد:صلة الدنيا

.ليتركان بخال كان واسمها وخبرها والجملة خب

:اشرح قول أبي تمام بعبارة فصيحة موجزة

نقيع الحنظلوالحمد شهد ال ترى مشتارة      يجنيه إال من

غُلُّ لحامله ويحسبه الذي         لم يوه عاتقه خفيف المحمل
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على النظام القدیم1926الدور األول لسنة
متى تُقلب ياء المنقوص واواً عند النسب؟ ومتى تحذف؟ ومتى يجوز األمران؟ مثّل لهذه 

والاألح

متى يجب تأنيث الفعل المسند إلى الفاعل ومتى يجوز؟مثّل

ثم ضع كالّ منهما في جملة تامة واشرح ما حصل فيهما ) سرى(و) حام(هات اسم المفعول من

.من اإلعالل

:أعرب البيت اآلتي

إنّا لفي زمن ترك القبيح               من أكثر الناس إحسان وإجمال

:اهر بن الحسيناشرح باإليجاز قول ط

إذ أعجبتك خصال امرئ            فكنه يكن منك ما يعجبك

فليس على المجد والمكرمات            إذا جئتها حاجب يحجبك           

*****************************************

ــفحة)1( ــث ص ــفحة)2(40ثال ــفحة)3(65أول ص ــان ص ــفحة78ث 31وأول ص

19وأول صفحة78ثان صفحة)4(

مبتـدأ ومضـاف   :ترك القبـيح .الم االبتداء وجار ومجرور خبر:لفي زمن. واسمهاإن:إنا)5(

خبر المبتدأ والجملـة صـفة   : إحسان.مضاف إليه: الناس. به جار ومجرور متعلقان بترك.إليه

.عاطف ومعطوف:وإجمال.لزمن

لنظام الجدیدعلى ا1925الدور األول لسنة 
:اشرح البيتين اآلتيين بعبارة  فصيحة وموجزة

ترى بين الرجال العين   فضال         وفيما أضمروا الفضل المبين

وليست              تُخّبر عن مذ اقته العيونمشتبهاكلون الماء 

على النظام الجديد1927لسنةيالدور الثان

؟ ومتى يجر؟ وما حكم تمييز كم الخبرية؟ مثّل لكل حالةفهاميةاالستمتى ينصب تمييز كم 
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كون جملة خبرية يكون المبتدأ فيها جمع مذكر سالما مضافا إلى  ياء المتكلم ثـم اشـرح مـا    

حصل في هذا الجمع من اإلعالل

:األتيأعرب البيت 

وإني لصبار على ما ينوبنى        وحسبك أن اهللا أثنى على الصبر

اشرح باإليجاز قول ابن  نُباته السعدي

.والثاني  ألنهما ليسا في المقرر وحذفنا الثالث ألنه تقدم في النظام القديملئحذفنا السؤالين األو

 172و171ثان صفحة)1(

 .19ووثان صفحة 121أول صفحة )2(

جار ومجرور متعلقـان  : على ما. إن واسمها وخبرها:إني لصبار.الواو بحسب ما قبلها)3(

الواو للعطف،حسبك : وحسبك: فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة  صلة: ينوبنىبصبار،

جار ومجرور متعلقان أثنى، وأن ما دخلت عليه في :والجملة خبر  على الصبرومفعول

.تأويل مصدر خبر حسب

وكم من خليل قد تمنيت قُربه    فجربته حتى تمنيت بعده 

نحسه في األمر قابل سعدهإذا وما للفتى من حادث الدهر حيلة 

أرى همم المرء اكتئابا وحسرة    عليه إذا لم يسعد اهللا جده

الحظ: الجد
على النظام القدیم1927لسنة لالدور األو

.اذكر ما يجوز من األوجه في المستغاث به وبين حكم المستغاث ألجله، مثل بجملة تامة

س تنجحالمدرلىتُصغ إعن

اعطف بالواو على فعل الشرط في الجملة السابقة فعال مضارعا معتّل اآلخر بالواو وعلى 

وبين ما يجوز مكن أوجه اإلعراب في الفعلين المعطوفين مع .جوابه فعال مضارعا  أجوف 

ذكر السبب في كل وجه وكتابة الجملة التامة في كل حال من هذه األحوال

أعلت عنع تكسير ثم زنها بعد الجمع وبين ما حدث فيها من اإلعالل اجمع الكلمات اآلتية جم

:وهى

راع    معيشة      جليلة       دعاء
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109و108ثالث صفحة))1(

25ثان صفحة)2(

25وجزء أول صفحة129ثان صفحة)3(

130ثان صفحة) 4(

130ثان صفحة)5(

)6..............(

:أعرب قول المتنبي

آن يحووا عالك وهبتها       ولكن من األشياء ما ليس يوهبولو جاز

:اشرح بإيجاز قول ابن السكيت

نفسي تروم أمورا لست أدركها            ما دمت أحذر ما يأتي به القدر

لكن مقامك في ضر هو السفرليس ارتحالك في كسب الغنى سفراً  

على النظام القديم1928الدور الثاني لسنة

كيف تنسب إلى االسم المختوم بياء مشددة في أحواله المختلفة؟ مثّل لكل حالة بمثال من عندك

اجعل لفظ العلم مشغوال عنه في جمل ثالث بحيث يكون في األولى واجب النصب وفي الثانية 

واجب الرفع وفي الثالثة جائز األمرين

سما      حذا        رام

ا على وزن فعيل من الفعل األول وعلى وزن فعال من الثاني وعلى وزن مفعول من ضع اسم

الثالث وبين ما حدث في كل 

فعل الشرط أن يحووا ناصب :جاز. لو حرف شرط غير جازم. ما قبلهابحسبالواو )1(

فعل وفاعل ومفعول : وهبتها.مفعول به ومضاف إليه:عالك.ومنصوب والمصدر المؤول فاعل

خبر مقدم ،ما : األشياءمن .الواو للعطف ،لكن حرف استدراك: ولكن. لجملة جواب الشرطبه وا

.صلة ما: ليس يوهب.مبتدأ وخبر:

92ثالث صفحة)3(45و44ثالث صفحة)2(

22أول صفحة)5(19أول صفحة)4(

19أول صفحة)6(
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منها من اإلعالل ثم ضع كل اسم  في جملة تامة

:قول المتنبيأعرب

وأظلم أهل الظلم من بات حاسداً        لمن بات من نعمائه يتقلب

:البيتين اآلتيينباختصاراشرح 

فيك انقباض، وإنما       رأوا رجالً عن موقف الذلَّ أحجما: يقولون لى

هذا منهل قلت قد أرى        ولكن نفس الحر تحتمل الظما: إذا قيل

على النظام الجدید1927الدور األول لسنة 
متى يجب فتح ياء المتكلم عند اإلضافة إليها ؟ مثّل بجملة تامة؟

أعان      أرضى         هاب        أرى

.بفعل األمر من هذه األفعال الماضية مسنداً إلى ياء المتكلمجاء

:البيت األولوأعربالبحترياشرح بإيجاز قول 

لمرجوة ما أخشاهأوفى التجارب حقها         فيما أرتأننيو ل

والشيء تمنعه تكون بفوته          أجدى من الشىء الذي تعطاه

أكثر انتفاعا: أجدى

بات واسمها :بات حاسداً.خبر :من.مضاف إليه: مبتدأ ومضاف إليه،والظلم:أظلم أهل )1(

فعل ماض واسمها ضمير :بات.لقان بحاسدجار ومجرور متع: لمن.،والجملة صلة مناوخبره

خبر بات:يتقلب. متعلق بالفعل: في نعمائه. مستتر

حذف السؤال الثالث ألنه ليس مقررا)2(

135صفحة) 3(

ومنهج الدراسة االبتدائية141ثان صفحة) 4(

47وءول صفحة صفحة 141ثان صفحة) 5(

ومنهج  الدراسة االبتدائية141ثان صفحة) 6(

.47وأول صفحة141الث صفحةث)7(

على النظام الجديد1927الدور الثاني لسنة
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ما الفرق بين نعم وبلى في االستعمال؟ ومثّل بجمل تامة

كون جملة في محل جر تشتمل على فعل مضارع معتل بالواو رافع لضمير متصل لجماعة 

النسوة ثم أكد هذا الضمير

:أعرب قول المعرى

النحل أصناف الشقاء الذي نجنىجنيكأنماالدنيا لذيذاً وجدنا أذى

:اشرح بإيجاز قول المتنبي

ء فعل المرء ساءت ظنونه      وصدق ما يعتاده من توهماإذا س

وعادى محبيه بقول عداته           وأصبح في  ليٍل من الشك مظلم

نظام القديمعلى ال1928الدور األول لسنة

متى يجوز االستعانة في صيغة التعجب بالمصدر الصريح؟ ومتى االستعانة فيها بالمصدر 

المؤول؟ مثّل لكل ما تقول؟

حذف السؤال الثالث ألنه تقدم في أسئلة النظام القديم)1(

 منهج المدارس االبتدائية)2(

 نظرت إلى سيدات يدعون هن أنفسهن الرجال إلى أعمال البر)3(

كافه : كأنما.مفعول ثان.لذيذاً:فعل وفاعل ومفعول أول ومضاف إليه:الدنياوجدنا أذى)4(

مبتدأ مؤخر ومضاف :أصناف الشقاء.خبر مقدم ومضاف إليه:جني النحل.ومكفوفة

صلة:صفة للشقاء نجنى:الذي.إليه 

النسب إلى مرضي،زن الكلمة قبل النسب وبعده

صل فيها من اإلعالل ثم صغرها لغير الترخيم وبين ما ح) روى(هات الصفة المشبهة من الفعل

.مع بيان السبب

ضع كل فعل من الفعلين اآلتيين في جملتين يكون تاماً في إحداهما

:ناقصا في األخرى وهما

جعل       أخذ 

أعرب البيت اآلتي

والئمة في الحظِّ تحسب انه         بفضل احتيال المرء السعي يجلب
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:بيتين اآلتيين بعبارة فصيحة موجزةاشرح ال

لو عرف اإلنسان مقداره      لم يفخر المولى على عبده

أمس الذي مر على قُربه      يعجزأهل األرض عن رده

62و61أول صفحة)1(

 45وثالث صفحة8وثانصفحة37أول صفحة)2(

 25و11وو10وثالث صفحة19أول صفحة)3(

 105أول صفحة)4(

 105أول صفحة)5(

فغل : متعلق بالئمة تحسب:في الحظ. مبتدأ مرفوع بضمة مقدره:الئمة.واو رب:الواو)6(

. جار ومجرور متعلقان بيجلب:بفضل. أن واسمها:أنه.وفاعل والجملة خبر

خبرأن وأن : يجلب.عاطف ومعطوف:والسعي.مضاف إليه:المرء.مضاف إليه:احتيال

 .يل مصدر سد مسد مفعولي تحسبوما دخلت عليه في تأو

على النظام القدیم1927الدور الثاني لسنة 
متى ينسب إلى صدر المركب؟ومتى ينسب إلى عجزه؟مثّل

ثم اجمعه جمعا مذكراً سالماً مع الضبط بالشكل، وبين ما ) أبى(هات اسم التفضيل من الفعل

.فيه من اإلعالل قبل الجمع وبعدهحدث

:اآلتية ثم زنها بعد التصغير وزناً صرفَّيا مرة ووزناً تصغيرياً أخرى،وهىصغّر الكلمات

كاتب      كتاب        باب

كون جملة يكون المستثنى بإالَّ فيها منصوباً دائماً مع أن الكالم  قبله تام منفي

:أعرب البيت اآلتي

مةوليس بجاز حق شكرك منعم            ولو جعل الدنيا قضاء ذما

:اشرح البيتين اآلتيين

أصديق يود أنى أساء؟                         وعدوى يظن فيه الوفاء؟

عكس الحال ال محالة لكن                   ربما أنجد الغريق الماء   
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63ثالث صفحة 

112وثان19صفحةوأولهامش16وأول صفحة93ثالث صفحة

45وأول صفحة10و4ثالث صفحة45وأول10و4ثالث صفحة

الأصاحب أحدا إال صديقاً مخلصا45ًوأول صفحة25ثالث صفحة

مضاف ومضاف :مفعول جاز،شكرك: حق.الباء زائدة وجاز خبر ليس:بجاز. فعل ماض:ليس

فعل والفاعل :جعل".ليست للتعليق"وصليه:لو.الواو للحال:لو.لحالالواو ل:ولو.اسم ليس:منعم.إليه

.مضاف إليه:ذمامة.مفعول ثان :قضاء.مفعول به:الدنيا.مستتر
على النظام الجدید1928لسنةلالدور األو

بكسر الهمـزة وسـكون   ) إن(وسكون النونالهمزةبفتح) أن(تُستعمل فيها التيالمعانياذكر 

.لنون مع التمثيلا

في اإلعراب في األبيات اآلتية مع بيان السبب) كم(بين مواضع

وكم لك من يد بيضاء عندي            لها فضل كفضلك في األيادي

تذكر كم ليلة لهونا                           في فضل كفضلك والزمان نضر

ل الجحفل اللَّجبكم صولة صلت واالرماح مشرعة     والنصر يخفق حو

ميقات       ميقاة

اذكر فعل كالّ من الكلمتين السابقتين ثم زن كّل واحد منهما،وبين ما حدث في الكلمتـين مـن   

اإلعالل

:أعرب البيت اآلتي

نهبت من األعمار ما لو حويته          لهنِّئت الدنيا بأنك خالد

172ثان صفحةثم بتدائيةمنهج الدراسة اال)1(

 110و96منهج الدراسة االبتدائية ثم أول صفحة)2(

 112ثان صفحة)3(

 19أول صفحة)4(

 25و96وأول صفحة106ثان صفحة)5(
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فعـل  :حويته.لو حرف شرط.مفعول به: ما.من األعمار متعلق بنهبت.نهبت فعل وفاعل)6(

البـاء  :بأنـك خالـد  .لهنئت الدنيا الالم في جواب لو،وفعل ونائب فاعل.وفاعل ومفعول

حرف جروان واسمها وخبرها،والمصدر المؤول مجرور بالباء 
على النظام الجدید1928الدور الثاني لسنة

.اذكر المعاني التي تُستعمل فيها ما،مع التمثيل

كون جملة فعلية المفعول فيها جمع مؤنث سالم منعوت مرة بنعت سببي ومرة بجملة اسمية

:أعرب كيف في الجمل اآلتية

كيف أنت       كيف أصبحت               كيف جئت؟

أعرب البيت االتى

دهجة       كأنك لطُفاً في النفوس قلوبهاملكت مكان الومن كل م

1929الدور األول لسنة

منى يمتنع في اإلغراء والتحذير ذكر العامل؟مثّل

:آلتية ،ثم انسب إليها بعد التصغير،مع الضبط بالشكل،واذكر األسباب،وهىصغّر الكلمات ا

شذا       سن        وردة  

ليس في المقررهحذفنا السؤال الثالث ألن)1(

ثم منهج الدراسة االبتدائية114و96أول صفحة)2(

كافأت التلميذات الكريمة أخالقهن)3(

كافأت تلميذات أخالقهن كريمة)4(

بر مقدمخ) 5(

خبر أصبح مقدم)6(

حال)7(

مضافمتعلق بملكت مهجة :من كل .فعل وفاعل ومفعول به ومضاف إليه.ملكت مكان الود)8(

خبر كأن :متعلق بمحذوف حال من الكاف قلبها:في النفوس.تمييز:لطفاً.كأن واسمها:كأنك..إليه

.ومضاف إليه
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75ثالث صفحة)9(

.سم المفعول ثم زن كليهما ،مع الضبط بالشكلاسم المكان ،وا) حاد(هات من الفعل

:حول اسم اإلشارة إلى المثنى مخاطبا جماعة الذكور في الجملة اآلتية

تلك البنفسجية الزرقاء بديع شكلها

:بين أنواع الصفات المشتقة وعموالتها وموقع من اإلعراب فيما يأتي

الذي أملت منك حجابوهل نافعى أن تُرفع الحجب بيننا     ودون

لعلَّ عتبك محمود عواقبه                فربما صحت األجسام بالعلل

وما أنا خاشٍ أن تحين منيتي           وال راهب ما قد يجيء به الدهر   

1929ثاني لسنةالدور ال

كيف تنسب إلى الجمع واسم الجمع،مثّل

اآلتية؟ وما موقع االسم الذي بعدها من اإلعراب مع ذكر السبب؟ما نوع إذا في الجمل

نظرت فإذا األمم اليرفعها إال آداب شُبانها

59و20ثالث صفحة)2(45و44و25ثالث صفحة)1(

31ثم اول18و102ثان صفحة)4(59و6ثالث صفحة )3(

83و82ثان صفحة) 6(147ثان صفحة)5(

73و72ثان صفحة)8(78ثان صفحة)7(

إذا هنا للمفأجاة واالسم بعدها مبتدأ)10(63ثالث صفحة)9(

 --------------------------------------------------------

إذا الجد دفعه األمل،قربت الغايات)ب(

لَّ العملإذا الكالم كثُر،ق)ج(

.على وزن فُعلة وإذا حدث إعالل فاشرحه) دعا(على وزن فيعل ومن) قام(صغ من )3(

.دخلت حديقةً أزهارها  ناضرة)4(

؟ااحد على األخرى فما اعر بهمما إعراب الكلمتين األخيرتين في العبارة السابقة؟وإذا قدمت 

.ملة فعليةكون جملة تشتمل على مستثنى بإالّ واجب النصب منعوت بج
1930الدور األول لسنة
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:نأجب عن السؤالين العاتيي

ثم انسب إلى كلتا الصيغتين مع " فَيعل"على وزن" شاق"ومن " مفعلة"على وزن " برى"صغ من 

.الضبط وذكر السبب

موجزاًإعرابااألتيأعرب البيت 

خليلَّي إن المال ليس بنافع               إذا لم ينل منه أخ وصديق

44ثان صفحة )1(

44ثان صفحة)2(

24ثالث صفحة )3(

25صفحةأول)4(

.خبر ،الجملة صفة لحديقة:ناضرة.غليهمبتدأ ومضاف: أزهارها) 5(

أزهارها يكون لك أن تعرب ناضرة نعتاً  سببياً لحديقة أزهارها "على "  ناضرة"معند تقدي)6(

.فاعالً لناضرة

.جذعهاتسلقت األشجار إال شجرة طال )7(

.اآلتية ةاجب عن سؤالين من األسئل

المصغَّرة اآلتية وعلّل لما حدث لكل منها من التغيير بسبب األسماءاذكر مكبر كل اسم من 

:التصغير

خُطية      وصيفة     مويل

:متلو باسم منصوب على االختصاصلمبتدأاجعل كل جملة من الجمل اآلتية خبراً 

.العابثين بهأيدينحفظ األمن ونضرب على ..................... 

.نتألم لرخص سعر القطن.......................

.ننتظر نتيجة االمتحان......................

:ابن الفعل اآلتيين للمجهول ثم صغ من كل منهما اسم مفعول وضعه في جملة مفيدة

          اراحتفلد

من ظُلم فاهللا نصيره) 1(
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.من قابلت)2(

كن صديق من يصون مودتك) 3(

واذكر محلها من اإلعراب "من"بين في مل مثال من األمثلة السابقة معنى )4(

مع بيان السبب

1930الدور الثاني لسنة 
:تييناآلأجب عن األسئلة 

.الوطن إن رفعته رفعك

؟علّل لكل إجابة؟"إن"كيف تعرب كلمة الوطن وكيف تعربها إن قدمت عليها

:موجزاًأعرب البيت اآلتي إعراباً

ترفّق أيها المولى عليهم            فإن الرفق بالجاني عتاب

أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية

ثم انسب إلى كل صيغة وبين مـا  " فعال"على وزن " عدا"نوم" فعال"على وزن" وضؤ"صغ من 

يجوز في إحداهما عند النسب واليجوزفي األخرى

.تدارك خطَّاك المخطئأيها 

المخطئ محتاج إلى هدايتكأيها إني

في أي مثال من المثالين السابقين ترى أن المخطئ هو المتكلم وفي أيهما تراه مخاطبا؟

.من اإلعراب في المثالين مع ذكر السبب: أي:بين محل 

مهبط     منهل     مغسل       مقتل 

الحمد هللا الذي تتمُ بنعمته الصالحات
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106.................................................االستغاثة وتمرينات عليه 

114.....................................................الوقف وتمرينات عليه

127.............................................إعراب الجمل وتمرينات عليه

129.........................................الجمل التي  محل لها من اإلعراب
130......................................الجمل التي ال محل لها من اإلعراب

138.....................تمرينات عامة في مقرر السنة األولى والثانية والثالثة

154.....................................نماذج في الشرح واإلعراب الموجزين

156.............................................أبيات مفردة للشرح واإلعراب

160...............................................................أبيات للشرح

إلـى سـنة   1924من سـنة أسئلة امتحان شهادة الدراسة للقسم األول في القواعد والتطبيق
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