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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مـــــقـــــدمـــة

 

 .وعليه نتوكل وبه نستعين ،الحمد هلل رب العاملين

وعلى آله  ،خير الخلق أجمعين ،وصلى هللا على سيدنا محمد

 وبعد:  ،وصحبه الغر امليامين

 للخوض في بحر عميق واسعفأنا أعلم 
ً
فما أنا  ،أني لست أهال

فاللغة العربية هي لغة كتاب هللا  ،سباح ماهر ألتمكن من خوضه

 لذلك، فلن أستطيع الخوض في هذه اللغة، ،الكريم
ً
 ألني لست أهال

 :عن نفسهافاللغة العربية تقول 

 أنااااا البحاااااااااااااااااااااااااار في أ  ااااااااااااااااا ااااه الاااادر كاااااااااااااااااااااااااااااامن
 

 

 صااااااااااااااااااادفاااااااا يفاهااااااال ساااااااااااااااااااا لاوا الاغاوا  عن  
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااة  ـو
ً
 وسااااعت كتاب هللا لفوا

 

 

 وماااااااا ضاااااااااااااااااقااااااات عااااان عااااان آ  باااااااه وعاااااواااااااا  
 

 فاااكاااياااي أضااااااااااااااياااق الاااياااو  عااان وصااااااااااااااي آلاااااااة
 

 

 وتااااااااااااااااااااااااسيق أسااااااااااااما  وماااااااااااا اااااااااااا رعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
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مثلي أن  كتب في هذه اللغة املتطورة  –تسول م –لدارس  فكيي

 .املتجددة

 
ً
لك على تلكني سأ اول النقل والتبسيط لقواعد العربية متكئأ

وتلك الهاما  ال ام ة التي سهر   ،القاما  التي قعد  القواعد

 .فما أنا إال ناقل ومتسول على موا دهم الحافلة ،ودرست وكتبت

لذلك قرر  أن أنقل وأكتب ب كل موجز وم تصر في قواعد 

لعلي أساهم في إ صال تلك  ،اللغة العربية التي أزعم أني درستها

 القواعد ب كل مبسط وم تصر إلى طالب املرا ل األولى ،

وإني ألرجو هللا سبحانه أن  فيد هذا امل تصر كل من أراد 

 كما أرجوه  عالى أن  ثيبني على ،االستفادة في فهم القواعد العربية

م ضآلته –عملي هذا   – ـر

بعد هذا العمر املد د  ،وأن يغفر لي تقصير  في خدمة لغة القرآن

 عن فعل هذا األمر
ً
 .الذ  أمضيته ـافال

 لوجهك
ً
 لكل من  ،اللهم اجعل عملي البسيط هذا خالصا

ً
نافعا

  .أخطأئي وزال ي –ربي  –واـفر لي  ، ريد دراسة لغة كتابك

 .و ده ولي ذلك والقادر عليه وعلى كل ش ي  –سبحانه  –إنه 

 

 موس ى 

 م4/1/0201في  استنبول 
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 الجملة االسمية

 

  . نافع  العلم  : مثل، وتتكون من املبتدأ والخبر، باسمهي التي تبدأ 

 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الواهرة: فالعلم

  .خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الواهرة: نافع

 

 أنواع املبتدأ

 العلم : اسم ظاهر (1

 .هؤال ، هاتان، هذان، هذه، هذا: اسم إشارة (2

 .اسم إشارة مبتدأفي محل رفع مبتدأ: هذا

 اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلي : هذان

 .الذ ن، اللتان، اللذان، التي، الذ : اسم موصول  (3

 ،أنت  ، نحن، أنا، هن، هم، هما، هي، هو: املنفصلالرفع ضمير  (4

  .أن ن، أنتم، أنتما، أنت  

 .ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ: أنا

 خبر مرفوع : قاد 

 .قد  كون االسم جمع مذكر سالم وعالمة رفعه الواو --

 نواسخ الجملة االسمية 

تدخل على ) .لعل، ليت، لكن، كأن، أن  ، إن  : الحروف الناسخة

سمى وترفع الخبر وي، ويسمى اسمها، الجملة االسمية فتنصب املبتدأ

 (خبرها
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، أمس ى، أضحى، أصبح، صار: وأخواتهاكان ) (1: األفعال الناسخة

  (ليس، ظل، مادا ، ماانفك، مافتئ، مابرح، مازال، با 

، ويسمى اسمها، االسمية ف رفع املبتدأالجملة تدخل على ) 

 (وتنصب الخبر ويسمى خبرها

 جملة لإلعراب 

 .كان املعلمون ن يطين

 .إن املعلمين ن يطون 

 على الجملة التالية
ً
 ناسخا

ً
 : أدخل  رفا

  (أنت وسيم) 

ير ما لز أدخل  ثم ، كان أو إ دى أخواتها على الجمل التالية ـو

 : أعرب الجملتين

 .................................................... :أنتم أصدقائي

 ............................................................. :هم رفاقي

 سان 
 ............................................... :ناجحاناملدر 

 : وهذه األفعال ثالثة زمر: ( األفعال الناسخة2

ال مث، وما في معانيها، وأوشك، وكرب، وهي كاد: أ( أفعال املقاربة 

 .فاملطر اسم كاد مرفوع .أو  كاد املطر  نزل ، كاد املطر أن  نزل : ذلك

 جملة أن  نزل( )وخبر كاد 

، وما في معانيها، اخلولق،  رى ، عس ى: وهي: الرجا ب( أفعال 

فاسم عس ى لفظ الجاللة ، عس ى هللا  أن  أ ي بالفرج: ومثال ذلك

  (جملة أن  أ ي بالفرج)وخبر عس ى  .)هللا( مرفوع
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، وما في معانيها، طفق، هب  ، شرع، بدأ: وهي: ج( أفعال ال روع

ملة ج)وخبره ، مرفوعواسم شرع املطر ، شرع املطر  نزل : ومثال ذلك

أن  نزل( وي  رط في هذه األفعال )أن  كون خبرها جملة فعلية 

 (.فعلها مضارع

 أنواع الخبر

فلو  ،وبه  كتمل معنى الجملة االسمية، الخبر به ن بر عن املبتدأ

ى إل وسنحتاج، وليست جملة مستقلة، وهذه كلمة ()الحد قة: قلنا

فيصبح ، الحد قة جميلة: كأن نقول ، ةكلمة ن بر بها عن الحد ق

نكمل بها  (فكلمة )جميلة، ذا  معنى مستقلاسمية لد نا جملة 

 و سمى خبر الجملة االسمية 
ً
 : وقد  كون الخبر .ا

1 
ً
 أو مثنى أو جمعا

ً
 مفردا

ً
 ظاهرا

ً
 .( اسما

  .كبيرة املد نة: فاالسم الواهر املفرد مثل 

 مثل 
ً
 . لربهم مخلصون املؤمنون : واالسم الواهر جمع مذكر ساملا

  .مهذبانالطالبان : مثنى مثل واالسم الواهر  

 مثلواالسم الواهر جمع م
ً
 .لواجبهن مؤدياتاألمها  : ؤنث ساملا

 : ( وقد  كون الخبر جملة فعلية  كتمل بها املعنى مثل2

صون )  لفالخبر في هذه الجملة هو جملة ، يخلصون لربهماملؤمنون  

 .جملة فعلية في محل رفع خبر: وإعرابها، هي جملة فعلية (لربهم

 : ( وقد  كون الخبر جملة اسمية بها  كتمل املعنى مثل3

جملة عرفه )و .وطويل خبر، عرفه مبتدأ، عرفه طويلالفرس  

 .وهي في محل رفع خبر للمبتدأ، اسمية (طويل
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وشبه الجملة هي الجار واملجرور )، وقد  كون الخبر شبه جملة( 4

 فعلى، على الشجرةالعصفور : مثل، فالجاراملجرور، (والورف

  .الشجرة جار ومجرور في محل رفع خبر

  ،فوق ظرف مكان في محل رفع خبر.الشجرة فوق القرد : والورف

، اسمية كون جملة اسمية  كون الخبر فيها جملة( 1: تدريب

 : وأعربها

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

 : بهاوأعر ، جملة فعلية الخبر فيها لة اسمية  كون كون جم( 2 

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

 تعدد الخبر

مدرستنا واسعة جميلة : مثل، تأ ي عدة أخبار ملبتدأ وا دقد 

  ولها  د قة .مدرسوها عاملون ن يطون ، تدرسنا العلو  امل تلفة

  .وبوابتها واسعة، سورها عال، ـنا 

دة اذكر األخبار الوار  (املبتدأ في النص السابق هو )مدرستنا: سؤال

 :  ي سب الجدول اآل، و دد نوع كل خبر، لهذا املبتدأ

 6الخبر 5الخبر 4الخبر 3الخبر 2الخبر 1الخبر املبتدأ
       مدرستنا

نوع 

 الخبر
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 الجملة الفعلية 

 

 : وتتكون من، هي التي تبدأ بفعل: الجملة الفعلية

 .إلى املدرسة يذهب وسيم: فعل وفاعل مثل

 ، من  يث الزمان، ماٍض ومضارع وأمر: والفعل أنواع

ذهب  : عل ومثالهاما كتفي بالف: هو فالالزم، ومتعدوالفعل الز  

 ، وال  حتاج إلى املفعول به، فعل وفاعل، وسيم

: ومثاله، بهعل إلى املفعول االف هو ما  تعدى: املتعديوالفعل 

 : فلو قلنا، شرب املريض الدوا 
ً
شرب املريض لكانت الجملة محتاجة

 .الدوا   كتمل املعنىفعندما نقول ، إلى املفعول به ليكتمل معناها

، وا فنقول الد ؟ماذا شرب املريض: نالؤاسونستدل على املفعول به ب

  .فالدوا  هنا هو املفعول به

 أعطى الغني  : ومثال ذلك، ومن األفعال املتعد ة ما تأخذ مفعولين

 
ً
 مفعول به ثاٍن ، الفقير مفعول به أول ، الفقير  ثوبا

ً
رف ذلك ونع، وثوبا

ماذا أعطى : ونسأل، الفقير: والجواب ؟أعطى الغنيماذا : بأن نسأل

 : فنقول  ؟الغني للفقير
ً
 مفعول به ثاٍن ، أعطاه ثوبا

ً
  .فثوبا

  : دد الفعل والفاعل واملفعول األول والثاني فيما  لي: تدريب

1- 
ً
......... املفعول .....: .الفاعل .............: .الفعل .كسو  الفقير ثوبا

 ............: .املفعول الثاني... ..........: .األول 

 .سألت هللا مغفرة -2 

 ...........: ........... املفعول الثاني: ........... املفعول األول : .الفعل
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3-  
ً
 جد دا

ً
  .ألبست ابني ثوبا

  ..............: .املفعول األول  ..............: .الفاعل.. ............: .الفعل

  ..............: .املفعول الثاني

 .أعطى هللا السا ل  اجته: أعرب ما لي

 ...............................................................: .أعطى

 ....................................................................: .هللا

 ..............................................................: .السا ل

 ...............................................................: . اجته

 األفعال التي تنصب مفعولين 

  :األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وهي أقسا  (1

، وما في معانيها، زعم –خال  –ظن  – سب : أفعال الون (أ

فإذا دخلت هذه األفعال ، أصلهما مبتدأ وخبروهي تأخذ مفعولين 

ول والخبر  صبح مفع، على الجملة االسمية  صبح املبتدأ مفعول أول 

إذا ف، تتكون من مبتدأ وخبر العلم نافع: فالجملة االسمية، به ثاٍن 

خبر وال،  نصب املبتدأ مفعول به أول ، أدخلنا عليها أ د أفعال الون

 ظنات : ال ذلكومث . نصب ألنه مفعول به ثاٍن 
 
 .العلَم نافعا

 ،ألفى –وجد  –علم  –رأى : (الرؤية القلبية) اليقين أفعال (ب

 رأ ت : مثال ذلك وما في معانيها
 
نا ومعنى الرؤية القلبية أن .العلَم نافعا

 
ً
م فليس من املعقول أننا نرى العل، النرى ذلك بالبصر بل ندركه قلبيا

 
ً
 بل نعتقد أنه نافع قلبيا

ً
 بصريا

ً
 .وعقليا

 :  دد الفعل و دد مفعولبه في األمثلة التالية: تدريب ( 
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  و -1
ً
 .ن الطالب املسألة صعبة

2-  
ً
 .علم الوالد ابنه راسبا

 .كل  ش ي رأ ت هللا أكبر   -3

4-  
ً
 .زعم الكاذب الكذب منجيا

 

 : أصلهما مبتدأ وخبرأفعال تاأخذ مفعولين ليس  (3

، أهدى، ألبس، كسا، منح، وهب: ( أفعال اإلهدا  واإلعطا 1

  ومثال ذلك أهدى املد ر  الفا ز   ما في معانيهاو ، أعطى
ً
  جا زة

 :مثال ذلكر أو جعل و ل أو ـي  التحويل وتأ ي بمعنى  و  أفعال ( 2

  ل النجار   و  
ً
 .الخ ب بابا

ليس أصلهما مبتدأ أخرى كثيرة تأخذ مفعولين وهناك أفعال  (3

يرها كثير، وخبر مثل سميته  : ومثال ذلك، ـو
ً
سميت ابني محمدا

يرها كثير  .وتفهم من خالل السياق، ـو

 ملفعول 4
ً
ز  ال  حتاج فذهب ال : ( وقد نجعل الفعل الالز  متعد ا

 ملفعمدنا عليه الهفإذا ز ، ملفعول به
ً
مثال و ، ل وا دو زة نجعله متعد ا

  وإذا زدنا الهمزة، بصرهأذهب هللا  : ذلك
ً
 للفعل الذ   أخذ مفعوال

 2 املفعول  1املفعول  الفاعل نوعه الفعل

     

     

     

     



- 01 - 

 ملفعولين
ً
سمى أ، فلو قلنا، سمى الرجل ابنه: ومثال،  صبح متعد ا

 الرجل 
 
ى بزيادة ال دة ، ابنه محمدا ج صار  حتا (يعني التضعيي)سم 

  علمت: مثل، ىال دة لتعد اوكذلك لو زردن، ملفعولين
ً
وإذا  ،الخبر سارا

مثال و ، دنا الهمزة للفعل الذ   أخذ مفعولين  تعدى لثالثة مفاعيلز 

 أعلمت : ذلك
 
 ، الطالب الخبر سارا

ً
مته الخبر سارا

 
ف)الهمزة أو عل

 .والتضعيي(  سمى  رف  عد ة ألنها تحول الالز  إلى املتعد 

 منها في جملة بعد التعد ة: تدريب
ً
  األفعال التالية وضع كال

  :عد 

ع   .طعم، شرب، عاد، وجد، خبر، سم 

 ............................: .سمع .................................: .خبر

 ...............................: .عاد ................................: .وجد

 ...............................: .طعم ..............................: .شرب

 : اليةأعرب الجملة الت (1
ً
 أريت صد قي العلم نافعا

 .....................................................................: .أريت

 .................................................................: .صد قي

 ....................................................................: .العلم

 
ً
  ....................................................................: .نافعا

واق راب ،  و  كل الغيو ، رجا  نزول املطر): اكتب ع رة جمل عن (2

 .(ربة وال روعاواست د  أفعال الرجا  واملق، وال روع بنزوله، نزوله

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

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

................................................................................................................ 
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  الفعل الصحيح واملعتل

ليس فيها )أ  ، ما كانت  روفه صحيحة: الفعل الصحيح (1

والفعل  .(واليا ، والواو، األلي)و روف العلة ثالثة ، ( رف علة

 : الصحيح ثالثة أنواع

ما كانت  روفه صحيحة ليس فيها  رف : الصحيح السالم (أ

 .حرب، سمع، علم، شرب: ومثال ذلك، علة

: ومثال ذلك، ما كان أ د  روفه همزة: الصحيح املهموز  (ب

 .قرأ، سأل، أخذ

 ما ك: الصحيح املضعف ( 
ً
ومثال ، ان أ د  روفه مضعفا

  ل  ، عد  ، شد  : ذلك

 (ألي،  ا ، واو)ماكان أ د  روفه  رف علة : الفعل املعتل (2

 : وهو على أنواع

، وجد: مثل،  رفه األول  رف علة كانما: املعتل املثال (أ

 .وقي، وعد

، قال: مثل، ة في وسطهما كان  رف العل :املعتل األجوف (ب

 . مال، صاح

، دعا، سعى: مثل، ما كان آخره  رف علة: صاملعتل الناق  ( 

  مش ى.

 : نوعان آخران من الفعل املعتل (ث

علة األول في أوله والثاني في   رفافيه : اللفيف املفروق (1

 (ق   – قي  –وقى و ) (ف   – في  –وفى ): مثال ذلك: آخره



- 06 - 

: لمث، (األخير والذ  قبله) فيه  رفا علة: اللفيف املقرون (2

 .نوى ، عوى ، شوى ، كوى 

ير ما  لز ، صرف األفعال التالية مع الضما ر (1: تدريب  : ـو

 ...............: .أنا ..............: .أنت: مش ى 

 .............: .هما ...........: .نحن 

 ..............: .هم ...........: .أنتم 

 : أعرب الجملة التالية (2 
ً
 م يت في طريق الحق مسرورا

 ............................................................: .م يت 

 .........................................................: .في طريق 

 ................................................................: .الحق

 
ً
 ............................................................: .مسرورا

 الفعل املاض ي وأ وال بنا ه

 
ً
 : وأ وال بنا ه هي، الفعل املاض ي مبني دا ما

 أو اتصلت به ألي،  بنى على الفتحة إذا لم  تصل به ش ي  (1

ا، شرب  : ومثال ذلك، ناالثني  .م ي 

أو  ،م يت: مثل بنى على السكون إذا اتصلت به تا  الفعل  (2

لت به )نا( الدالة على أو اتص، م ين: اتصلت به نون الاسوة مثل

 .م ينا: مثل: الفاعلين

: ومثال ذلك، اتصلت به واو الجماعةى الضم إذا  بنى عل (3

  .قالوا

  



- 07 - 

 أحوال بناء الفعل األمر

: لمث، ش ي  بنى الفعل األمر على السكون إذا لم  تصل به  (1

ن: مثل، أو اتصلت به نون الاسوة، اكتب    .اكتب 

 .امش  : إذا كان معتل اآلخر:  بنى على  ذف  رف العلة (2

 ،األفعال الخمسةذا كان مضارعه من  بنى على  ذف النون إ (3

، (أو ألي االثنين، و الجماعةأو وا،  ا  امل اطبة)عني إذا اتصلت به ي

 (اكتبا، اكتبوا، )اكتبي: وأمثلة ذلك

 

 أحوال بناء الفعل املضارع 

 في  التين فقط وهما، الفعل املضارع معرب
ً
 : ويكون مبايا

ن : ومثال ذلك( بنى على السكون إذا اتصلت به نون الاسوة 1  .كتب 

 ،( بنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة2

ن  : ومثال ذلك ن  ، ال تكتب   )نون التوكيد ال محل لها من اإلعراب(.ال تكتب 

  وفي ـير هاتين
ً
 أو )أ  ، الحالتين  كون املضارع معربا

ً
مرفوعا

 
ً
 أو مجزوما

ً
 .(منصوبا

 تدريبات

 .الطالبان كتبا القصيدة ( هذان1: أعرب الجمل التالية

 .................................................................: .هذان 

 ..............................................................: .الطالبان 

 .....................................................................: .كتبا 

 ..............................................................: .يدةالقص 
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  ()إذا جا  اسم معرف بأل بعد إشارة يعرب بدل 

 .الفتيا  يسهمن في بنا  الوطن (2 

 ..................................................................: .الفتيا 

  ...................................................................: .يسهمن

 ....................................................................: .بنا  في

 ....................................................................: .الوطن

 ملوعوة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحمكة وا (3 

 ...........................................................................: .ادع

 ..................................................................: .إلى سبيل

 ...........................................................................: .ربك

 ...................................................................: .بالحكمة

 ..................................................................: .واملوعوة

 ....................................................................: .الحسنة

ن  إلى   .مدارسكنالتذهب 

 .............................................................................................: .ال

 .....................................................................................: .تذهبن

 ..........................................................................: .إلى مدارسكن

 

 رفع الفعل املضارع

وال ، (مرفوع أو منصوب أو مجزو )عرب الفعل املضارع فعل م

 إال في  التين
ً
 .ذكرناهما عند  اال  بنا  املاض ي واألمر،  كون مبايا
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 إذا لم 
ً
ناصب وال جاز  مثل يسبقه  كون الفعل املضارع مرفوعا

 : وعالما  الرفع هي، يعطي، ي رح  

  لعب   –ي رح   – أكل  : الضمة الواهرة (1 

 بالواو أو األلي أو اليا : الضمة املقدرة (2 
ً
، إذا كان آخره معتال

 بالواو أو با
ً
ومثال  ،ليا  فيرفع بالضمة املقدرة للثقلفإذا كان معتال

 باأللي ، (الضمةفيثقل نطق )، يعطي، مويس: ذلك
ً
وإن كان معتال

طق آلنه ) تعذر ن، يسعى: ومثال ذلك، فيرفع بالضمة املقدرة للتعذر

 ، (الفتحة فوق األلي

، إذا كان الفعل املضارع من األفعال الخمسة: النون  ثبو  (3 

 : مثل

مرفوع وعالمة رفعه ثبو  النون ألنه من  مضارع فعل: ي ربون  

 .األفعال الخمسة

 الخمسة األفعال 

هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألي االثنين أو  ا  

 : وأمثلة ذلك، املؤنثة امل اطبة

 ()اتصلت به واو الجماعة أنتم   ربون ، ي ربون هم  (1

 (اتصلت به ألي االثنين)أنتما   ربان ، هما ي ربان (2

 .(اتصلت به  ا  املؤنثة امل اطبة)، أنت    ربين (3

 ،   ربينأنت  ، مثال معرب

 .ضمير رفع منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ: أنت  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبو  النون آلنه من :   ربين
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ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع : واليا  الخمسة. األفعال

 .(  ربين من الفعل والفاعل في محل رفع خبر)وجملة ، فاعل

 

 تدريبات 

 : املضارعة التالية من األفعال الخمسةاجعل األفعال  (1

 .يسعى –يعطي  – لعب  

 ................... ،...................... ،...............: .أنت  

 ....................،.....................،..............: .هما

 .....................،....................،..............: .أنتم

 .، ...................، ....................................: هم

 .................... .،...................،...............: .أنتما

 

 ، أنتما  سعيان في سبيل هللا: أعرب الجملة التالية (2

 ..................................: . سعيان ..............................: .أنتما

 ......................: .هللا .........................: .سبيل ...............: .في

 نصب الفعل املضارع 

ق بأ د الحروف الناصبة نصب الفعل املضارع إذا  ب 
وهذه ، س 

 : الحروف هي

ن  ): ف تنصب الفعل املضارع ب كل مباشر وهيو  ر  (1
 
 لن –أ

ذهبت  – أكرَمكتزورني إذن  – أشرَب لن : وأمثلة ذلك( إذن –كي  –

 .تنجَح أريد أن  – أستمتَع إلى البحر كي 
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  :هناك  روف تنصب الفعل املضارع ب كل ـير مباشر وهيو   (2

: (إلى أن)ألن  تى  عني ، ) تى( وهي تنصب بأن مضمرة بعدها - أ

 ، ي دراستكف تتفوق لن أفرح   تى : مثال ذلك

وكذلك تنصب املضارع بأن املضمرة بعدها ألن  (ال  التعليل) -ب

 ، أذهب إلى املدرسة أل علم  : ومثال ذلك، معناها ألن

ة املضمرة بعد فا  السببي وينصب املضارع بأن(فا  السببية) - 

 كمحخ .فتنجَح ومثال ذلك أدرس  ، ألن معناها كي

 عالمات النصب 

: لمث، صحيح اآلخرن إذا كا: الفعل املضارع بالفتحة  نصب (1

 لن أذهب  

 :إذا كان معتل اآلخر باأللي مثل: وينصب بالفتحة املقدرة (2

 لن أسعى 

 لن: ا كان من األفعال الخمسة مثلوينصب بحذف النون إذ (3

 .تكذبوا

  (مفردا  وجمل): أعرب الجملة التالية: تدريب

 ، أ ب أن تدرس   تى تنجح 

 .................: ............... تدرس: .أن .............................: .أ ب

 ..........................................................: ............... تنجح: . تى

 : أعرب الجملة التالية: اإلعراب

 .عةالكتب املتنو  واإلى املكتبة  تى تطالع واأن تذهب مأريد منك 

 ......................: .ممنك ................................: .أريد
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  .............: .إلى ...................: .واتذهب ............: .أن

  ........................: . تى ...................................: .املكتبة

 ..............................: .الكتب.......... ..................: .واتطالع

 ............................: .املتنوعة

 

 جزم الفعل املضارع 

ق  بأ د الحروف الج ب 
 : وهي، ازمة جز  الفعل املضارع إذا س 

ا (1
 
ا  أ   املدرس: ومثال ذلك: لم ومل

 
ولم ، درسلم   أ   امل، مل

ا ، تفيد النفي
 
 .النفي مع ترقب وقوع الفعل دنفيومل

ٍق وتأ ي مثله: مثال ذلك: ال الناهية (2
 
ل
 
 ، التنه  عن خ

لى ع إوهي تحول املضار ، املعروفلتفعل : ذلكمثال : ال  األمر (3

 :فإنما نأمرك كأننا قلنااملعروف لتفعل : فعندما نقول ، صيغة األمر

  .افعل املعروف

: ويجز  الفعل املضارع إذا كان فعل شرط أو جواب شرط (4

 تلق : ومثال ذلك
ً
ابين ذلك عند شر نا وس، جزا هإن  تفعل خيرا

 ، ألسلوب ال رط

: ومثال ذلك، الفعل املضارع إذا وقع جواب طلب ويجز  (5

 ادرس  تنجح  

 عالمات جزم املضارع 

 .التكتب  : إذا كان صحيح اآلخر مثل:  جز  بالسكون  (1

 : مثل، إذا كان معتل اآلخر:  جز  بحذف  رف العلة (2
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 .التنه  عن خلق وتأ ي مثله

: مثل، ن األفعال الخمسةا كان مإذ: النون ويجز  بحذف  (3

 .إلى املدرسة اليو لم  أتوا  ون املدرس

 تدريبات 

 ،  سٍن  ( التنه  عن خلٍق 1: أعرب الجمل التالية

 .تهملوا واجباتكم لتفوزوا ال (2 

 ، ( افعل الخير تفز في الدنيا واآلخرة3 

 و ليكافعل الخير ( 4 
ً
 .ن سعيك  ميدا

 ......................................................................................: .التنه

 ..............................................................: .خلٍق ................: .عن

 ....................................................................................: . سٍن 

  .....................................: .ملواته ...............................: .ال

 ...................................: .لتفوزوا .................................: .واجباتكم

 .................. .............................: .الخير ...........................: .افعل

 .........................................: .سعيك .................................: .ليكون 

 
ً
  ....................: .في ...............................................: . ميدا

 .................................: .واآلخرة ............................: .نياالد

  لتذهب  إلى املدرسة: أعرب الجملة التالية
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 مراجعة وتدريبات عامة على ماسبق

واضبط ، التالية ل كان أو إ دى أخواتها على الجملأدخ -1

 الجملة بال كل 

 .البيت الذ  تدخله ال مس ال دخله املرض -

- ................................................................. 

 .هو  دخل األنس إذا جالسته -

- .............................................................. 

 .أنتم أفضل الطالب -

- ............................................................. 

واضبطها ، ناسخة على الجملة التاليةحروف الأدخل أ د ال -2

 : بال كل

 .الحضارة امل  رعون صانعو -

- ............................................... 

 .املعلما  بارعا  في تربيتهن -

- .............................................. 

 صالحا    نسا    هن   -

- ........................................... 

  :واضبط بال كل .أدخل أ د أفعال الون على الجملة التالية -3

 .الطريق  وعر   -
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- ................................................ . 

  :واضبط بال كل، ملة التاليةج_ أدخل أ د أفعال اليقين على ال4

 ، العلم  النافع طريق  إلى الجنة -

- .............................................. 

 : ـير ما  لز و ،  ول األفعال الالزمة إلى أفعال متعد ة-5

 ....................................................سال  املا  من اإلنا  

 ...................................................فرح  الطالب بنجا ه 

 األب من ابنه 
  ................................................... زن 

  ..............................................ذهب  املريض إلى الطبيب 

  :أعرب الجملتين التاليتين التاليتين-6

ن إلى مدارسكن1  .( التذهب 

ن  العلم من أهله (2
 
 .لتأخذ

 .............................................................: .تذهبن ................: .ال

  .................................................: .مدارسكن .....................: .إلى

 ......................................: .العلم ...............................: .لتأخذن

 ...........................................................: .أهله ....................: .من

 : واذكر نوع الخبر في الجمل التالية، ن املبتدأ والخبرعي   -7

 .عرج بين الجبالتالطريق    -

 .طريق الفضيلة سلوكه صعب -

 .العلم النافع وصوله شاق   -
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 نوع الخبر الخبر املبتدأ

   

   

   

 يقسو ): قال  عالى: أعرب ما تحته خط في اآل تين التاليتين-8

  تقوا ربهما الذ ن
ً
ع م وقيل ادخال النار ): وقال  عالى، (إلى الجنة زمرا

 (الداخلين

 .....................................................................................: .سيق

 ....................................................................................: .الذ ن

 .....................................................................................: .اتقوا

 ......................................................................................: .ربهم

 .......................................................................................: .قيل

 ....................................................................................: .ادخال

 ......................................................................................: .النار

 بناء الفعل املاض ي للمجهول()البناء للمجهول 

أل د ، هول هو الفعل الذ  لم  ذكر فاعلهالفعل املبني للمج

 : سببين

 البنك: كما في املثال، ل دة الجهل به( 1
ر ق 

ت الخزينة، س  ب  ه 
 .ون 

م الذ ن اتقوا ربهوسيق )كما في اآل ة التالية ، ل دة العلم به (2

 
ً
 .(إلى الجنة زمرا

  



- 17 - 

 واملضارعبناء الفعل املاض ي للمجهول ضم 

 ، بنى الفعل املاض ي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره (1

ب  : مثل ت 
 
ر ب  ، ك

 
 أجوف تقلب ألفه  ا ً .ش

ً
مثال و ، وإذا كان املاض ي معتال

 .قا  قيم، صا  صيم: ذلك

ب    ، وفتح ما قبل آخره بضم أوله: وينى املضارع للمجهول  (2 كت 

ب كت   أجوف وعلته الواو أو اليا  ، تصبح   
ً
وإذا كان املضارع معتال

 
ً
  قو  يستطيع )يستطاع(: ومثال ذلك، فتقلب واوه أو  اؤه ألفا

  صا () صو  ( قا )

 ما ينوب عن الفاعل 

 :إذا لم  ذكر الفاعل  نوب عنه

 ، صيم شهر  رمضان: ( املفعول به مثل1

 أما   النافذة : (أوينوب عنه الورف مثل2
 

ي ق 
 و 

 .قيم قيا   : ( وينوب عنه املفعول املطلق3

س  على : عنه الجار واملجرور( وينوب 4 ل 
 .الكرس يج 

 جلس على الكرس ي  ---صيم شهر رمضان : ةمعرب ةلأمث

 .فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الواهرة: صيم( 1

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الطاهرة على أخره،نا ب فاعل : شهر   

 .فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الواهرة: جلس (2

 .جار ومجرور في محل رفع نا ب فاعل: على الكرس ي 

ير ما  لز ،  ول كل مبني للمجهول إلى مبني للمعلو : تدريب  :  ـو

 ............................................صيم شهر رمضان (1
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 أما   النافذة (2
 

ي ق 
 .............................................و 

ر ح  الدرس   (3
 

 .....................................................ش

 .......................................... .. قا  شهر رمضان (4

 دراستهمراجعة عامة ملا تمت 

ن و تأمر ، أخرجت للناس كنتم خير أمة: (قال  عالى: 1س 

 .(وتؤمنون باهلل، وتنهون عن املنكر، باملعروف

 .أعرب ما تحته خط في اآل ة الكريمة-1

 ................................................................................: .كنتم

 ..................................................................................: .خير

 ...................................................................................: .أمة

واذكر عالمة ، عين كل فعل من األفعال الخمسة في اآل ة -2

 .رفعه

 عالمة رفعه ، الفعل 

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

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

سيأ ي على الناس ): هللا عليه وسلم ىقال رسول هللا صل: 2س

ق فيها الكاذب، سنوا  خداعا  صد  ب  فيها الصادق،   
 
كذ ؤت، وي  ن وي  م 

 فيها األمين، فيها الخا ن
ن  ق  فيها، وي  و  نط  وما  قيل، الرويبضة وي 

 (.الرجل التافه الذ   تكلم في أمر العامة: قال ؟الرويبضة  ارسول هللا

واذكر أوجه ، است رج من الحد ث كل نعت ومنعو  -1

 .املطابقة بينهما
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 أوجه املطابقة  املنعو  النعت

............................. 1-. .................2-................... 

 3-..... .............4-..................... 

............................. 1- .................2-....................... 

 3-................ 4-....................... 

وبين نوعه ، است رج من الحد ث كل فعل مبني للمجهول -2

 .وزمانه

 نا ب الفاعل  زمانه نوعه الفعل املبني للمجهول  

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

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

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

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

 وبين، است رج من الحد ث ال ريي كل فعل مبني للمعلو -3

 .أو بنا ه، وعالمة إعرابه، وزمانه، نوعه

 

 سبب البنا  أو اإلعراب  عالمة النا  أو اإلعراب الفعل 

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

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

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

............................................................................. 
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 : قال ال اعر -3س

م  بالحبيب محمٍد وذويه   إن الهيا  بحبه  رضيه  ه 

 ، ثم أذكر ماضيه، است رج فعل أمر من البيت وأعربه – 1

 ، ..........: .ماضيه، ..................................................................

و دد اسمه ، است رج جملة اسمية دخل عليها  رف ناسخ -2

  .وخبره ونوع الخبر

 ............: ............. نوع الخبر: ............... خبره: ......... اسمه: .الحرف

والقلب بين صوار    اعيد عد  وأدمعي منهلة: قال ال اعر-4

 وجراح 

، بروعين املبتدأ والخ، هذا البيتعين جملتين اسمتين وردتا في -1

 ونوع الخبر

............ نوع ............ الخبر...املبتدأ ...............1الجملة 

 ..............الخبر

نوع ............. ............ الخبر.املبتدأ ...............2الجملة

 الخبر................
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 التوابع

 لكلمة قبله: التوابع هي
ً
 أس، ما جا  في الجملة تابعا

ً
 وليس ركنا

ً
اسيا

 .الجملةفي 

 (الصفة)النعت 

 و سمى النعت تا، النعت أو الصفة تكون تابعة ملوصوف قبلها
ً
بعا

 : ألنه  تبع املوصوف في

في اإلفراد أو التثاية و (3 ير والتأنيث.وفي التذك (2. ( في اإلعراب1

  .أو الجمع

 الطويل  : ومثال ذلك .( في التعريي والتنكير4
ً
، قابلت زيدا

 
ً
 : وطابقت الصفة املوصوف، والصفة الطويل  ، فاملوصوف زيدا

 .(والطويل معرفة )معرف بأل، (( زيد معرفة )اسم علم1

 2 
ً
 .الطويل منصوب، منصوب ( زيدا

  .الطويل مفرد، ( زيد مفرد3 

 .الطويل مذكر، ( زيد مذكر4 

 أنواع الصفة

: ومثال ذلك، املكون من كلمة وا دة()، النعت املفرد (1

 .الجميلةصناع الحياة  البارعون املهندسون 

 : ومثال ذلك: النعت الجملة االسمية (2
ً
 هعلم)رأ ت طفال

 .واسع(

 : ومثال ذلك: النعت الجملة الفعلية (3
ً
 ه بر والد )أعجبني ولدا

 
ً
 .(كثيرأ
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وي  رط في الجملة االسمية أو الفعلية أن  كون فيها ضمير يعود 

 .وأن  كون املوصوف نكرة، إلى املوصوف

 تدريبات 

 : فيما  لي، الصفة واملوصوف ونوع الصفةعين  (1

 .....................املدرسة  علم أبنا ها الصغار العلم النافع -

 .............................الطالب املجتهدون  فر ون والديهم -

 .........................أبويه محبوب عند هللا الر يمبالولد البار  -

 .........................هللا  عالى هالصدقة الجارية خير  ضاعف -

 .....................................مساعدة املحتاج أجره عويم -

 ........................التقوى ش ي  عويم  قرب العبد من ربه -

 : أعرب ما لي (2

  .مساعدة املحتاج أجره عويم -أ

 .التقوى ش ي  عويم  قرب العبد من ربه -ب

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

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

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

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

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

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

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



- 11 - 

 فرق بينه وبين النعت لالحال وا

 قبله في اإلفراد والتثاية الحال 
ً
 أو ضميرا

ً
تابع  تبع كلمة اسما

 ، وال  تبعه في اإلعراب، والجمع
ً
 منصوبا

ً
  تبع وال ، فالحال  كون دا ما

 نكرة وصا به معرفة ، صا به في التعريي والتنكير
ً
فالحال دا ما

فصا ب الحال في هذه الجملة ، مبتسمينجا  الطالب : ومثال ذلك

 ، وهو نكرة، أما الحال فهو مبتسمين، معرفةهو الطالب وهو 

 وصا به معرفة. (1: والفرق بين النعت والحال
ً
 الحال نكرة دوما

 2 
ً
 ، (الحال ال كون إال منصوبا

 : أما الصفة فتتبع املوصوف في

وفي اإلفراد والتثاية  (3، وفي اإلعراب (2، التعريي والتنكير (1

 ، وفي التذكير والتأنيث (4، والجمع

 : (  ول األ وال إلى صفا  فيما لي1س

 ة لى املدرس ضر املعلم إ
ً
  .....................................مسرورا

 .............................. .............: .رأ ت أصدقائي العبين -

 :  ول الصفا  إلى أ وال فيما  لي( 2س

 ...........................................،قابلت العامل الا يط -

-  
 
 ..........................................،ركبت الدراجة الجد دة

 أنواع الحال  

 .جا  الطالب مبتسمين: ( الحال املفردة مثل1 

 .مثل رأ ت الطالب  بتسمون : الحال الجملة الفعلية (2 
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 وهم مبتسمون.شاهد  الطالب : الحال الجملة االسمية (3 

 .قابلت صد قي في الحد قة: الحال شبه الجملة (4 

 .قابلت صد قي فوق السطح 

 :  و في الجمل السابقة إلى نع ل وا(  ول األ 1س

 1.............................................). 

 2............................................). 

 3............................................). 

 4...........................................).  

 ، جا  الطالب مبتسمين (1: ( أعرب الجمل التالية2س

 .........................................: .جا 

 ...................................: .الطالب

 ................................: .مبتسمين

 .شاهد  الطالب وهم  بتسمون  (2

 ................................................................: .شاهد 

 ..............................................................: .الطالب

 ............................. ...........................................: .وهم

 ...................................................................: . بتسمون 

 العطف 

 : فقد  تبع بع ما قبلههو أ د التوابع  يث  ت

 قبله (1
ً
فمحمد اسم ، جا  أ مد ومحمد: ومثال ذلك، اسما

ويتبع العطي معطوفه بالحركة ، وأ مد معطوف عليه، معطوف
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 .معطوف عليه مرفوع: ومحمد، فاعل مرفوع: فأ مد، اإلعرابية

 ، قا  وقعد محمد: مثل، وقد يعطي فعل على فعل(2

، مثل قا  محمد وقعد صالح  ، وقد  عطي جملة على جملة(3

 .والبد من أن  كون بين املعطوف واملعطوف عليه  رف عطي)

جا  : فإذا قلنا، وهي ملطلق الجمع، ( الواو1: و روف العطي

 ، أ مد ومحمد
ً
 ،  فيد أنهما جا ا معا

ً
، (الفا 2، والندر  أيهما جا  أوال

مد  فيد أن أ ، فإذا قلنا جا  أ مد فصالح، وهي لل رتيب والتعقيب

 وجا  بعده صالح بال رتيب مع عد  وجود فاصل بينهما
ً
( 3. جا  أوال

، ذ ضر املدرس ثم التالمي: ذا قلنافإ، ثم  وتفيد ال رتيب مع ال راخي

 فيد أن املدرس  ضر وجا  بعده التالميذ مع وجود ف رة بين مجيئه 

 .ومجيئهم

ل  تفا ة أو برتقالة: فإذا قلنا، أو وتفيد الت يير (4
 
يد أن  ف، ك

 وال  صح اال، فإما أن تأكل هذه أو هذه، ت تار إ داهما
ً
 ، ثنين معا

 تدريبات

 في و رف العطي وداللته واملعطوف عليهطوف ععين امل: 1س

 : الجمل التالية

 .يذ بر لةذهب املعلم والتالم -1

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

 ، أكل ثم شرب خالد- 2 

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

 (نادى ربه فاستجبنا لهوأ وب إذ ): قال  عالى- 3 
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................................................................... 

 ( اسمع واطع ملن نصحك. 1: التالية أعرب الجمل(: 2س 

 .......................................................: .اسمع 

 .......................................................: .واطع 

 ........................................................: .ملن 

  .....................................................: .نصحك 

 ، ( إن هللا ومال كته  صلون على النبي2

 ............................................: .هللا...............: .إن 

 ............................................................: .ومال كته

 ...............................................................: . صلون 

 .......................................: .النبي................ : .على

3)  
ً
 صلوا عليه وسلموا  سليما

 ....................................................................: .صلوا

 ......................................................................: .عليه

 .................................................................: .وسلموا

 
ً
 ..................................................................: . سليما
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 التوكيد

 

  :وهو نوعان، أو جملة قبله ليؤكدها التوكيد تابع  تبع كلمة

،  ذا، نفس، عين، جميع، كل: وألفاظه هي: التوكيد املعنو   (1

د قبلها، وكلتا، كال
 
ر زيد  ض : ومثال ذلك، وهذه األلفاظ تتبع املؤك

نفسه في الجملة األولى توكيد : فإعرابوسافر خالد ذاته ، نفسه

وكذلك إعراب ذاته في الجملة الثانية توكيد معنو  ، معنو  مرفوع

 ، مرفوع

، إعادة لفوة أو جملة أو  رفويكون ب: التوكيد اللفوي (2

، جا  زيد  زيد   (توكيد لفوي)-1: وأمثلة ذلك .ا مرتين متتاليتينهر راوتك

وزيد الثانية  عرب توكيد لفوي ، د األولى  عرب فاعل مرفوعفزي

 . مرفوع

أ مد : ومثال ذلك: فتعربان إعراب املثنى، أما كال وكلتا (3

فكالهما ن وفاطمة وسعاد كلتاهما ناجحتا، جحانا ناوسعيد  كالهم

 عربان توكيد معنو  مرفوع وعالمة رفغه األلي ألنهما : وكلتاهما

 .ملحقتان باملثنى

 .أ مد وسعيد كالهما ناجحان: ( أعرب ما لي1: تدريبات

 ...............................................................: .أ مد 

 ..............................................................: .وسعيد 

 ..............................................................: .كالهما 

 ..............................................................: .ناجحان
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 إذا ذكر  كال وكلتا في صدر الجملة فتعربان : مال وة هامة

 ، وال  عربان إعراب املثنى، إعراب املفرد بالحركة اإلعرابية

 و عربان  سب موقعهما من ها دوعن
ً
لن تكون الكلمتين توكيدا

 :فإعراب كال في هذه الحالة، كال الطالبين ناجح  : ومثال ذلك، الجملة

 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلي

 ، ( إن كلتا الباتين مجتهدتان1: أعرب ما لي

 ...........................................................: .كلتا: إن 

 ............................................................: .الباتين 

 . .......................................................: .مجتهدتان 

 (كلتا الجنتين آتت أكلها): أعرب قوله  عالى (3

 ..............................................................: .كلتا

 ..........................................................: .الجنتين

 ..............................................................: .آتت

 ............................................................: .اكلها

 ............................................(آتت أكلها)وجملة 

واست د  األلفاظ ، كون ثالث جمل فيها توكيد معنو   (4

 : (وكال، جميع، )نفس

 .......................................: .جميع

 ..........................................: .كال

 .......................................: .نفس

 ، ( سلمت على األصدقا  جميعهم1: أعرب الجملتين التاليتين (5



- 19 - 

 .شرح املعلم الدرس نفسه (2 

 ....................................................: .سلمت

 .............................: .......... األصدقا : .على

 ...................................................: .جميعهم

 ......................................................: .شرح

 ....................................................: .املعلم

 ....................................................: .الدرس

  .....................................................: .نفسه
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 البدل وأنواعه 

 

 : وهو على أنواع، البدل تابع يتبع املبدل منه في اإلعراب

هعجبني خالد  شجاعأ: مثال ذلك، بدل بعض من كل (1 ، ت 

ولكن املتكلم كان  ريد أنه ، فاعل مرفوع: فإعراب خالد في هذه الجملة

خطر بباله أن  ذكر  ثم، خالد أعجبني: فقال،   خالدأعجب بصفا

 من أن يعيد الجملة ويقول ، أن الذ  أعجبه ب الد هي شجاعته
ً
 :فبدال

 هو ، أعجبتني شجاعة خالد
ً
ذكر كلمة شجاعته ألن أهم ما  ميز خالدا

ته هي بدل من خالد شجاع، فقال أعجبني خالد شجاعته، شجاعته

بدل بعض وهذا مايسمى ، خالد هي بعض ما  ميزه وشجاعة، مرفوع

 ، من كل
ً
، أو بدل اشتمال ألن الشجاعة هي بعض مما  ميز خالدا

 : وكذلك لو قال
ً
ه فإن الطول بعض ما  ميز خالدا

 
 .أعجبني خالد طول

 هللا: ول كأن نق: بدل كل من كل (2
 

فإن ، أعجبني خالد  سيي

 خ
ً
يي أعجبني س: فبإمكاننا أن نقول ،  لقب بسيي هللا املسلول  الدا

 بلقبه املعروف به هللا املسلول 
ً
ي هللا سي فإن، وبذلك أبدلنا خالدا

 ،فيكون البدل في الجملة سيي هللا، هو نفسه خالد، في هذه الجملة

 واملبدل منه خالد 

  تدريبات 

 وأعربهما في الجمل، واضبطهما بال كل، عين البدل واملبدل -

 : التالية

 عمر الفاروق بعد أبي بكر الصد ق -
 
 .ولي الخالفة
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املسلمون األوا ل الجزيرة قبر  في عهد عثمان ذ  فتح  -

 .النورين

 .سرني صد قي قدومه لزيار ي -

 .أعجبني وسيم  فوه -

 إعرابه  نوع البدل البدل املبدل 

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

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

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

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

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

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

 عمر الفاروق بعد أبي بكر الصد ق: أعرب
 
 .ولي الخالفة

  .أعجبني وسيم  فوه: أعرب

 

 يبات على ماسبق تدر 

على أن  كون ، ها  خمس جمل اسمية تبدأ بفعل ناسخ( 1س

وفي الثانية خبرها جملة  .خبر الفعل الناسخ في إ داها جملة اسمية

 وفي الثالثة شبه جملة ، فعلية
ً
جمع  دخبرها مفر ، وفي الرابعة، ظرفا

 .الموفي الخامسة جمع مؤنث س، مذكر سالم

1-........................................... .2-........................................... 
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2-........................................... .3-........................................... 

5-..................................................... 

 ألفاكتب ست جمل ( 2س
ً
ظ التوكيد املعنو  افعلية مست دما

 : (كلتا، عين، ذا ، نفس، جميع، كل)

1- ............................................................... 

2- ............................................................... 

3- ............................................................... 

4- ............................................................... 

5- ............................................................... 

6- ............................................................... 

 : أعرب الجمل التالية (3س

 األوالد  لعبون بكرة السلة 

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

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

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

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

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

 : ل في الجمل التاليةأ وا  إلى و (  ول النع4س

 ..............................................،الدرس الطويلشرح املعلم  -1

 ابحث  -2
ً
  ............................................دالعلم املفيعن  طويال

 ..........................الغابة املطيرةفي  الهواء العليلاستا قت  -3
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 : أعرب ماتحته خط في الجمل السابقة( 4س

 ......................... .................................................: .الدرس

 .........................................................................: .الطويل

 ............................................................................: .العلم

 ..........................................................................: .املفيد 

 ........................................................................... : .الهوا 

 ........................... ...............................................: .العليل

 ...........................................................................: .الغابة

 ..........................................................................: .املطيرة

 تحت البدل وعين نوعه وأعربه فيما  لي: (5س
ً
 : ضع خطا

 .........................................................السمكة نصفهاأكلت  -

  ...............................................................كتبت الدرس ثلثه -

 .....................................................سطعت ال مس أشعتها -

 ............................................ ................: .جا  زيد أبو سعيد -

 .أعرب جملة جا  زيد أبو سعيد: (6س

 ............................................................................: .جا - 

 ............................................................................: .زيد - 

 ............................................................................: .أبو - 

 .......................................................................: .سعيد - 
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 األسماء الخمسة

 

 عن األسما 
ً
 م تلفا

ً
ف رفع ، هناك خمسة أسما   عرب إعرابا

، فو، ذو،  مو، اخو، أبو: وهي، وتجر باليا ، وتنصب باأللي، بالواو

وي  رط ، وفو الفم، وذو بمعنى صا ب، هو أخو الزوج: والحمو

 : إلعرابها

أو جا  ، جا  أبوك: مثل: أن تكون مضافة إلى اسم أو ضمير -1

 أبو وسيم.

 أومثنى -2
ً
وجا  ، جا  إخوتك: مثل، أن تكون مفردة ليست جمعا

 ، األخوان

 ، سافر أبي: مثل،  ا  املتكلموأن التكون مضافة إلى  -3

 تدريبات

  جا  أبو وسيم( 1: أعرب: 1س

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

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

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

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

 جا  أبي: قال وسيم( 2 

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

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

................................................................................................................. 
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 : أكمل الجمل التالية باألسما  الخمسة املناسبة: (2س

 إذا تصدق بماله.إن -
ً
 .......... املال   كون سعيدا

 .كان -
ً
 طيب ....... محموٍد رجال

ً
 .ا

 ........ بكال  مفيد.لقد نطق -

 .محبوب عند الناس... العلم ...... -

 .ك الذ  فازا........... .رأ ت -

نصحك أبوك فكن ذا عقل واتبع -1: أعرب الجملة التالية: (3س

 نصحية أبيك.

 . مو أمي عمي (2 

 .........................أبوك ....................: .نصحك

 ...........................: .ذا .......................: .فكن

 .........................: .واتبع .....................: .عقل 

 ............................: .أبيك ..............................: .نصيحة 

 اااااااااااااااااااا 

 .................................................................................: . مو

 ...................................................................................: .أمي

 ..................................................................................: .عمي
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 املضاف واملضاف إليه

 

سمى األولى  ، املضاف واملضاف إليه كلمتان لهما عالقة ببعضهما

وال  كتمل املعنى إال بورود ،  سمى املضاف إليه ةاملضاف والثاني

سك أم: فلو قلنا، أمسك املعلم  د الطالب: ومثال ذلك، املضاف إليه

 
ً
أمسك املعلم  د : النستطيع تحد د اليد ولكن لوقلنا، املعلم  دا

عول مف: فيكون  د  ،  ددنا اليد التي أمسكها املعلمالطالب نكون قد 

 .به منصوب

، ويد تكون نكرة، والطالب مضاف إليه اليد (مضاف وهو)

ا ب معرف)ألن الطالب معرفة ، معرفة إلضافتها إلى الطالب وأصبحت

 الطالب أمسك املعلم: فنقول ، وقد  ضاف الضمير إلى اسم قبله، (اال

والها  مضاف إلى  (وهو مضاف)مفعول به : ويكون إعراب  د،  ده

فلما  ،ويد كانت نكرة.اليد ألن الها  ضمير يعود إلى الطالب في الجملة

مير ألن الض.أضيفت إلى الضمير صار  معرفة باإلضافة إلى الضمير

 : رف سبعة هيامن املعارف. واملع

، أنا ،أنتم، هم، أنت، ( )هواملتصلة واملنفصلة)الضما ر كلها  (1

يرها، بكاف الخطا، ها  الغا ب نحن  ..(. ا  املتكلم ـو

، محمد، إبراهيم، فاطمة، (املذكر واملؤنث)االسم العلم  (2

يرها.   ـو

 (املعرف بأل معرفة.5. ( األسما  املوصولة4. أسما  اإلشارة (3

 كتاب الطالب: مثل، املعرف باإلضافة (6
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 .مثل  ارجل، ( املنادى معرفة7 

معرفة  فإذا أضفناه  صبح، املضاف  كون نكرة: (1مال وة )

 : ومثال ذلك، إلضافته إلى معرفة
ً
 نكرة وعن، أخذ  كتابأ

ً
ما دفكتابا

 نضيفه  صبح معرفة

 أخذ  كتاب صد قي 

ل كما في املثا حذف التنوين من املفرد عند اإلضافة : (2) مال وة

 .السابق

وتحذف نون املثنى ونون جمع املذكر السالم عند : (3مال وة )

 . جا  معلمو املدرسة .صد قا خالد ضر : مثال ذلك: اإلضافة

 

 تدريبات

 : عين املضاف واملضاف إليه في النص التالي: 1س

، وسا تها واسعة، سور املدرسة عاٍل ، مدرستنا واسعة وجميلة) 

  .وأبوابها خ بية، ونوافذ املدرسة زجاجية، أما صفوفها فكبيرة

 
ً
 في رح املعلم درسه،  دخل معلم الصي فيقي الطالب ا  راما

 .بهدو 

 .وعلى هدو ه، ويحافظ طالب الصي على نوافة صفهم

 .وطالبها مؤدبون ، وإداريوها ن يطون ، معلمو املدرسة ن يطون 
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 إعرابه املضاف إليه إعرابه املضاف
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 املفاعيل الخمسة 

 

 –املفعول معه  –املفعول ألجله  –املفعول فيه  –املفعول به 

 املفعول املطلق

 (املفعول املطلق)املصدر  

لق املفعول املطوقبل أن ن رح ، املفعول املطلق هو مصدر الفعل

 : وهي، األفعال مصادر ال بد من معرفة 

 ): مصادر الفعل الثالثي (1
ً
 )– (أكل أكال

ً
م  – (ذهب ذهابا  –)ر  

( ، وليس لها قواعد تضبطها، وهي سماعية، (ر مة م  ل 
فالفعل )ع 

ل   ع 
 
( لهما الوزن نفسه )ف م  ولكن مصدريهما م تلفين ، (والفعل )ر   

  م  ل  ع  )
ً
م  ر م)(علما وهكذا فمصادر األفعال الثالثية ال مكن ، ة(ر   

 ،  صر قواعد لها

وهي مضبوطة ، ( مصادر الفعل الرباعي والخماس ي والسداس ي2

 : عدبقوا

ر     -أ 
 
ك

 
عال( )أ

 
ف ل  مصدره إ  ع 

 
را  -الفعل الرباعي على وزن )أف

 
ك  (إ 

ح  -ب   ل مصدره تفعيل )وض  ع 
 
 –الفعل الرباعي على وزن ف

 (توضيح

 )قاتل -  
ً
عاال الفعل الرباعي على وزن فاعل  مصدره مفاعلة وف 

 ومقاتلة( 
ً
 قتاال

)زلزل زلز الفعل الرباعي على وزن فعلل مصدره فعللة -ث
ً
لة وفعالال

)
ً
 وزلزاال
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 -ج
ً
 )تناول تناوال

ً
 (الفعل الخماس ي على وزن تفاعل مصدره تفاعال

 -ح
ً
ال ل مصدره تفع  س  )الفعل الخماس ي على وزن تفع  تجس 

)
ً
سا  تجس 

 -خ
ً
الفعل السداس ي على وزن استفعل مصدره استفعاال

)
ً
 )است د  است داما

 مال وا  

وكذلك كل ، أقا   أ ي مصدره إقامةاألجوف  الفعل الرباعي -1 

 –استطاعة  –رادة إ –فاقة إ): أجوفخماس ي أوسداس ي فعل 

  (استقامة

أما  ،ملعرفة األجوف نرده إلى املاض ي الثالثي أقا  أصله قا  -2

س ولي، ي قتل واأللي في وسطه  رف زيادةقاتل فأصله في املاض 

 .فهو أجوف، ومثله أقال وأصله الثالثي قال،  رف علة

وكذلك الخماس ي والسداس ي نرده إلى املاض ي لنعرف هل هو  -3

فهو معتل ، فالفعل استفاق أصله فاق، معتل أجوف أو صحيح

  .ومصدره استفاقة، أجوف

 تدريبات 

 –انحاز  –اس زاد  –است د  : ها  مصادر األفعال التالية: (1س

 س راحا

: مصدره، ....................: .وزنه، ...............: .فعل: است د 

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

 .................: .مصدره، ....................: .وزنه، ...............: .فعل: اس زاد
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 ...................: ...................... مصدره: .وزنه، ................: .فعل: انحاز

 ..................: ........................ مصدره: .وزنه ...............: .فعل:  عامل

 .................. : .ه....................... مصدر : .وزنه ..............: .فعل: اس راح

   األ  مرض ابنها است عر : أعرب الجملة التالية
ً
 خاص است عارا

ً
 .ا

 .................................: .األ  ...................................: .است عر 

 ............................................: .ابنها ...............................: .مرض

 
ً
  .........................: .است عارا

ً
 .......................................: .خاصا

بة في العلم   ذهبت إلى املدرسة ـر

 ............. : .إلى ..........................................: .ذهبت

بة ....................................: .املدرسة  ..................................: .ـر

 ..............................: ............. العلم: .في

 تدريبات على املجرد واملزيد 

 : املجرد نوعان

 : هو املجرد الثالثي (1

ر  ، ةماكانت  روفه الثالثة أصلي
 
ك

 
ل  ، مثل ش ع 

 
ل  وو ، ووزنه ف ت 

 
زنه ق

ل   ع 
 
 .ف

 : املجرد الرباعي هو (2

ل  ، ما كانت  روفه األربعة أصلية
 
ل ع 

 
ر  ووزنه ف

 
ث ع   .مثل ب 

 ه  رف أو  رفين أو ثالثة  روف زا دة يمادخل عل: واملزيد

  ،مزيد باأللي في وسطه، قاتل: مثل، فالثالثي املزيد بحرف (1

 .مزيد بالتا  واأللي، مثل تقاتل، والثالثي املزيد بحرفين (2
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تا  استقتل مزيد بالهمزة وال: والثالثي املزيد بثالثة أ رف مثل (3

 .والسين

 : وجردها من أ رف الزيادة، املزيدة، األفعال التالية زن : (1س

 ................... : .أو الرباعيأصلها الثالثي ، ..............: .وزنها: تصافح

 ......................: .أصلها الثالثي أو الرباعي ..............: .وزنها: اجتمع

 .....................: .أصلها الثالثي أو الرباعي، .............: .وزنها: تزلزلت

ع  ..........................: .أصلها الثالثي أو الرباعي، .............: .وزنها: ود 

 ........................: .أصلهاالثالثي أو الرباعي .............: .وزنها: ا تاط

 .....................: ............ أصلها الثالثي أو الرباعي: .وزنها: استقالب
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 املفعول ألجله 

 

اعة طتصدقت : مثال ذلك، هو مصدر قلبي  بين سبب قيا  الفعل

يات فا طاعة ب،  كون الجواب طاعة هلل ؟ملاذا تصدقت: فلو سألنا، هلل

ومعنى مصدر قلبي أننا ندركه بقلوبنا ، تصدقسبب قيا  فعل ال

 ، وليس بحواسنا

 تحت 
ً
  :وأعربه، املفعول ألجله في الجمل التاليةس!( ضع خطا

بة في األجر  .سافر  إلى مكة ـر

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

 عن النفسهذهبت إلى الر لة ترفي
ً
  .ا

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

 من امل ضعو 
ً
 .و ن أصابعهم في آذانهم  ذرا

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

 في جنته
ً
 من عقابه وطمعا

ً
 .يعبد املؤمن ربه خوفا

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

 أ ب أمي كثي: أعرب: (2س
ً
 .را

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

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

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

................................................................................................................. 
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 املفعول املطلق 

 

 : املفعول املطلق هو مصدر الفعل  أ ي لا

 ، مثال ذلك: توكيد الفعل (1
ً
 ، سلمت عليه سالما

ً
فسالما

 .مفعول مطلق مؤكد للفعل

فجلسة ، جلست جلسة األسد: مثال ذلك: بيان هيئة الفعل (2

 .تبين هيئة الجلوس

تبين عدد ، سافر  سفرا  ثالث: بيان عدد مرا  الفعل (3

 .مرا  الفعل

 ما ينوب عن املفعول املطلق 

 : األشيا  التالية املطلق  نوب عن املفعول 

 : مثال ذلك،  نوب عن املفعول املطلق صفته (1
ً
أ ب أبي  با

 
ً
 ، كثيرا

( مفعول 
ً
 فا) با

ً
 املفعول املطلق فإذا  ذفنا، نعت (مطلق و)كثيرا

 : فقلنا
ً
 في هذه الحالة، أ ب أبي كثيرا

ً
 نا ب مفعول : فإعراب كثيرا

 ، مطلق منصوب

اسم إشارة : فهذا يعرب، أ به هذا الحب: مثال ذلك: إشارته (2

 ، مفعول مطلقنا ب في محل نصب 

بمعنى مثل في محل اسم : فالكاف، أ به كهذا الحب: الكاف (3

 ، نصب نا ب مفعول مطلق

 : مرادفه (4
ً
 ولكننا ذكرنا ، توضأ  وضو ا

ً
فمصدر توضأ توضؤا
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 فهي هنا نا ب مفعول مطلق
ً
 .مرادف هذا املصدر فقلنا وضو ا

 :مثال ذلك، كل أوبعض وينوب عن املفعول املطلق لفوة (5

 ، فبعض هنا في محل نا ب مفعول مطلق، أ به بعض الحب

 .فكل نا ب مفعول مطلق، أ به كل الحب: كلوكذلك لفوة 

 .سافر  ثالث مرا : مثال ذلك: عدده (6

 تدريبات 

 ، ( أ به كهذا الحب1: أعرب الجمل التالية: س(

 ، ( أ به هذا الحب2 

 ، ( جلست القرفصا 3 

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

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

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

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

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

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

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

 إذا جا  اسم معرف بال بعد إشارة فعطي أو بدل : مال وة

 الث مرا  سافر  ث: أعرب

 ..........................................................................: .سافر 

 ...............................................................................: .ثالث

 ..............................................................................: .مرا 
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 املفعول معه 

 

 
ً
 املفاعيل الخمسة تكون منصوبة دا ما

 . دل على من وقع عليه الفعل: املفعول به

، واملفعول ألجله  دل على السبب الذ  قا  الفعل من أجله 

هو و ، املكان الذ  قا  الفعل فيه دل على الزمان أو : واملفعول فيه

 ،  كون ظرف زمانإما أن 
ً
 ، ومثال ذلك سافر  فجرا

ً
مفعول : وفجرا

جلست تحت : ومثال ذلك، أو  كون ظرف مكان، فيه ظرف زمان

: أما املفعول معه، فتحت  عرب مفعول فيه ظرف مكان، الشجرة

 ويأ ي هذا املفعول معه بعد واو ، الفعل بصحبتهفيدل على من قا  

فالنهر مفعول معه ، سر  والنهر  :  سمى واو املعية ومثال ذلك

نهر ال، وليست واو العطي، وهي بمعنى مع، والواو واو املعية، منصوب

 على اسم قبله
ً
فالذ  قبل النهر ضمير وهو تا  الفاعل ، ليس معطوفا

واملفعول املطلق كما ذكرنا ، وال  جوز عطي االسم على الضمير

  أ ي لتوك
ً
  .أو هيئته، يد الفعل أو لبيان عددهسابقا

 تدريبات 

 ( سر  والنهر 1: أعرب الجمل التالية: (1س

 ...........................................: .والنهر ............................: .سر 

2 
ً
 عويما

ً
 (فر ت فر ا

  ............................: .فر ت
ً
 ...........................................: .فر ا

 
ً
  ..........................: .عويما
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 ذهبت بعد العصر إلى الحد قة (3

 ...............................................................: .ذهبت

 ..............................: .العصر .................................: .بعد

 .......................................: ............ الحد قة: .إلى

 (خرجت وال مس4 

 ....................: .وال مس ...............................: .خرجت

 (يعطي هللا املؤمن أجره  و  القيامة5

 ................................: .هللا ...........................: .يعطي

 ................................: .أجره ...................................: .املؤمن

 ...........................: .القيامة ................................: . و 

 لعلمه6
ً
 تقد را

ً
 (ا  رمته كثيرا

  ..................................: .ا  رمته
ً
 ...................................: .كثيرا

 
ً
 ..............................: .لعلمه .............................: .تقد را
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 التمييز

 

 :ومثال ذلك، أو التمييز امللفوظ، (تمييز العدد1: التمييز نوعان

 
ً
 عسال

ً
 تحتاج إلى كلمة أخرى تميز نوعها فكلمة، اش ر ت رطال

ً
 ،رطال

 مبهمة
ً
 ألنه  ميز لفوة قبله ، وتميز العدد، ألن رطال

ً
ويسمى ملفوظا

 اش ر ت خمس: ومثال ذلك، أ(العدد: ي ملو 
ً
  ا

ً
ب( ، وع رين قلما

 : ومثال ذلك، الكيل
ً
 زيتا

ً
ت بع: ومثال ذلك،  ( املسا ة، أخذ  لي را

 
ً
 أرضا

ً
 : ذلكومثال ، الطول ث( ، هكتارا

ً
 قماشا

ً
 ، اش ر ت م را

فامل ر والهكتار والرطل وخمس وع رين ألفاظ مبهمة تحتاج إلى 

 .لفوة تميز معناها

يز ويسمى تمييز الجملة ألنه  م: (تمييز الجملة أو التمييز امللحوظ2

 تمييز محول ، الجملة كاملة
ً
رأ ت فتاة : ومثال ذلك، ويسمى أ ضا

 
ً
 با، كالصباح جماال

ً
ة رأ ت فتا: فاألصل، مبتدأألصل فكلمة جماال

ونلحظ ذلك من خالل سياق ، ى تمييزثم  ولناها إل، جمالها كالصباح

 ولذلك سمي ملحوظ ، الجملة

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تدريبات

 : وبين نوعه في الجمل التالية،  دد التمييز: (1س

 -  
ً
 قمحا

ً
 ..................................: .اش ر ت كيلو جراما

 -  
ً
 أرضا

ً
 ..........................................: .أملك فدانا

 -  
ً
 ......................................: .اش ر ت م ر ن قماشا
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 -  
ً
 ........................................: .اشتعل الرأس شيبا

 ( 1: الجمل التالية( أعرب 2س
ً
 أرضا

ً
 .أملك فدانا

  ......................: .أملك 
ً
  ...................: .فدانا

ً
 ......................: .أرضا

 2 
ً
 (اشتعل الرأس شيبا

  ......................: .الرأس ..................: .اشتعل
ً
  .....................: .شيبا

الفاعل إلى تمييز وأعرب ثم  ول ، أعرب الجملة التالية: (3س

 تفتحت أزهار الحد قة: الجملة بعد التحويل

  ...............................................................: .تفتحت

  ...................................................................: .أزهار

 ..............................................................: .الحد قة

 ....................................................: .تحويل الفاعل إلى تمييز

 : إعراب الجملة بعد التحويل

 ..................................................................: .تفتحت

 ................................................................: .الحد قة

 
ً
 ..................................................................... : .أزهارا

  



- 61 - 

 املمنوع من الصرف 

 

هو االسم أو الصفة التي تمنع من :  عريي املمنوع من الصرف

 من الكسرة، الكسرة والتنوين
ً
ومنه ما  منع ، وتجر بالفتحةبدال

 : ومنه ما منع لعلتين (علة وا دة)لسبب وا د 

 وهو ما جا  على صيغ منتهى الجموع: (املمنوع لعلة وا دة1

 : ما جا  على صيغة –وأهم هذه األوزان  

 .مفاعل ومفاعيل مثل مساجد ومصابيح (1

 .أزاهير: وماجا  على صيغة أفاعيل مثل (2

 .فوانيس: وما جا  على صيغة فواعيل مثل (3

اريد: صيغة فعاليل مثل( وما جا  على 4  .ـز

 .زنابيل: ( وما جا  على صيغة فناعيل مثل5

  :وأمثلة ذلك، مفاعل ومفاعيل: وت تصر هذه الصيغ بالوزنين

 قناد ل مجرور بالفتحة ، مضيئة بقناديَل أضيئت السا ا   -

 (بفتحة وا دة)مفعول به ، كثيرة مدارَس افتتحت الدولة  -

 (بضمة وا دة)فاعل ، جميلة أزاهير  تفتحت في الربيع  -

ه اسم مجرور بالفتحة ألن، كبيرةٍ  بزنابيَل نقل العمال األتربة  -

 .ممنوع من الصرف
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 سببين()املمنوع من الصرف لعلتين 

هو االسم العلم املمنوع من الصرف : العلم املنوع من الصرف

 : السبب األول العلمية والعلة الثانية هي: لعلتين

 ، سعاد  ونجال   سلمت على : العلم املؤنث (1

 : العلم املنتهي بتا  مربوطة (2
 
 وفاطمة

 
 ،  ضر طلحة

 سافر عدنان  وسلم على عثمان  : العلم املنتهي بألي ونون  (3

ل (4 ع 
 
 تولى الخالفة عمر  : العلم على وزن ف

 ، عاد أ مد  من السفر: العلم على وزن أفعل (5

سم العربي اال ، سلمت على اسحق  وإبراهيم  : العلم األعجمي (6

 سع  : ي هو الثالثي الساكن الوسط مثلاألصل
 
 ، دهن  ، رد صخ

 ، قبيلة  غلب  معروفة: العلم على وزن الفعل (7

 . زيد  بن معاوية خليفة أمو   

 .مرر  بنجال   وهنا   : العلم املؤنث على وزن فعال  (8

 : الصفة املمنوعة من الصرف

أ مر : ما كانت على وزن أفعل الذ  مؤنثه فعال  مثل (1

  مرا   هذا ، و مرا 
 
 ، قلم   أ مر وتلك وردة

ر مثل (2
 
خ

 
 .فعدة من أ اٍ  أخر: لفوة أ

على مثلن االصفة على وزن فعال  (3
 
 عط ان: لذ  مؤنثه ف

 ، هذا رجل عط ان وتلك امرأة عطش ى، ىعطش 

 بال أو باإلضافة : مالحظة مهمة
ً
إذا كان املمنوع من الصرف معرفا

 من الصرف مثال ذلك
ً
 .بالقلم األ مر  كتبت ، ال كون ممنوعا
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 تدريبات 

  :واذكر سبب منعه في الجمل التالية، عين املمنوع من الصرف

 إعرابه سبب منعه املمنوع الجملة
الوصفية ووزن  أحمر كتبت بقلم أحمر

 أفعل

صفة قلم مجرورة 

 بالفتحة

    سلمت على عثمان 

    هذا يزيد صديقي 

    تغلب قبيلة مشهورة

 :أعرب ما  لي

 .سلمت على إبراهيم واسحق( 1

 .....................................................................: .سلمت

 .............................................: .............. إبراهيم: .على

 .................................................: ............... اسحق: .و

 .كتبت بالقلم األ مر (2 

 .................: .األ مر ...................: .بالقلم .........................: .كتبت

  كثيرةٍ  صليت في مساجد   (3

 ............. : .في .....................: .صليت

 ...............................: .كثيرةٍ  ........................: .مساجد  

  كبيرةٍ  أضيئت ال وارع بمصابيح   (4 

  ....................................: .ال وارع .................................: .أضيئت

 .....................................: .كبيرةٍ  ..................................: .بمصابيح  
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 مراجعة عامة ملا سبق 

 الجملة االسمية ونواسخها

، أو بضمير رفع منفصل، الجملة االسمية هي التي تبدأ باسم ظاهر

وتتكون من مبتدأ وخبر ن بر به ، أو باسم موصول ، أو باسم إشارة

 ، عن ذلك املبتدأ
ً
أو ، أو جملة اسمية، وقد  كون ذلك الخبر اسما

والخبر  (زمان أو ظرف مكان رفظ)أو  كون شبه جملة ، ملة فعليةج

 . كمل الجملة االسمية وبه  تم معنى الجملة

، مبتدأ مرفوع: املؤمن، ( املؤمن الصادق محبوب1: وأمثلة ذلك 

  .خبر مرفوع: ومحبوب

ضمير رفع منفصل في محل : هو: فاملبتدأ، (هو صادق فيما  قول 2 

 صادق مرفوع.: والخبر، رفع مبتدأ

 فاملبتدأ الذ  اسم . ضر اليو  إلى املدرسة(الذ  فاز بالجا زة 3 

والخبر جملة فعلية ) ضر إلى املدرسة( ، موصول في محل رفع مبتدأ

 ، في محل رفع خبر

فاملسلم مبتدأ مرفوع والخبر جملة )خلقه ، ( املسلم خلقه رفيع4 

 .اسمية في محل رفع خبر (رفيع

 : (1س
ً
 كامال

ً
 .أعرب األمثلة األربعة السابقة إعرابا

 : أما نواسخ الجملة االسمية فهي

 ،ترفع املبتدأ ويسمى اسمها، أفعال ناسخة كان وأخواتها وهي (1

، ( كان الناس أمة وا دة1: وأمثلة ذلك، وتنصب الخبر ويسمى خبرها

 ، ( لستم قادرين على فعل ما  طلب منكم2
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 بين الناس3
ً
 ، (أصبح الغني محبوبا

 ، منكم( أعرب لستم قادرين على فعل ما  طلب 2س

تنصب املبتدأ ويسمى ، وهي  روف ناسخة: إن وأخواتها (2

 :واألمثلة على ذلك، ويسمى خبرها، وترفع الخبر، اسمها

 ، ( لعلكم قادرون على العمل1

 ، إن الكافرين  طب جهنم (2

 ، أعرب الجملتين السابقتين
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 أخوات كان

 

يعني ال أ ي منه ، جامد ال تصرف، ليس فعل ماض ناسخ (1

  .وال األمراملضارع 

 فيأ ي منها املاض ي  (2
ً
 كامال

ً
بعض أخوا  كان تتصرف تصرفا

در ويأ ي منها املص، كان  كون كن: مثل، واملضارع واألمر و عمل عملها

 يعجبني : مثل، ويعمل بكل تصريفاته، كون 
 
ون( فا )ك .كونك مهذبا

 و ، فاعل للفعل يعجبني والكاف في محل رفع اسم للمصدر كون 
ً
: مهذبا

 .للمصدر كونك منصوبخبر 

 بعض الحروف التي  عمل عمل إخوا  كان 

و سمى ما الحجازية ألن ، ما النافية التي  عمل عمل ليس (1

 : ومثال ذلك، أهل الحجاز يعملونها عمل ليس

 للكسول -
ً
( ، اسم ما مرفوع (نصحك)فا، ما نصحك نافعا

ً
و)نافعا

 ، و)ما( كما ترى بمعنى ليس، خبر ما منصوب

، ويكون خبرها  دل على الوقت، يعمل عمل ليس( ال   رف 2

 
ً
 نقدره تقد را

ً
 في القرآن الكريم: ومثال ذلك، واسمها  كون محذوفا

ا وكذلك لو قلن، وال  الحين   ين  منا : والتقد ر (وال   ين منا )

 ، وال  الساعة ساعة مند : والتقد ر، ستند  وال  ساعة مند 

فتعرب ليس  رف نفي المحل ( إذا جا  بعد ليس فعل مضارع 3

 .فليس تزور إال في الوال : كقول ال اعر، له من اإلعراب

 ، ال   ين منا : أعرب: س(
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 ....................................................: .ال 

 ...................................................: . ين  

 ................................................: .مناٍ  

 ..............: .محذوف تقد ره: واسم ال 

 

 الناسخة فالحرو 

( : أخوا  إن    )إن  أن  وليت ولكن  ولعل وكأن 

رف آخر يعمل عمل إن  وهناك  ، وهي تنصب املبتدأ وترفع الخبر

، هااسمفينصب املبتدأ ويسمى  (ال النافية للجاس)وهو ، وأخواتها

ومعنى نافية للجاس أنها تنفي جاس ، وترفع الخبر ويسمى خبرها

 اسمها 

فهي تنفي كره الناس ، العاقل  مكروه  بين الناس: ومثال ذلك

 ، لجاس العاقل

 .( ال عاقل مكروه بين الناس1: س( أعرب

 ...........................: .عاقل .................................: .ال 

 ..........................: .الناس .................: .بين ...................: .مكروه 

 (ال تافه  محبوب  2 

 ................: .محبوب ....................: .تافه ..........................: .ال 

 :  قول املتنبي في وصي  مى أصابته

 تزور إال في الوال  فليـــــس حـــيــاء  وزا ر ي كاااأن بها  -1

 فعافااااتها وباتت في عوامي  والح ا ا املطارفبذلت لها  -2
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 فتوسااعاه بأنااواع الساااقااا   عن نفس ي وعنها يضيق الجلد -3

 فكيي وصلت أنت من الز ا ؟ عند  كال بات أبنــت الدهر -4

 .ستة أسطراشرح األبيا  السابقة بما ال زيد عن 

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

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

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

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

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

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

 : أعرب ما تحته خط في األبيا  السابقة

 ..................................: .ليس ......................................: . يا ً 

 .................................: . ضيق ...............................: .املطارف

 .......................................: .أبات ................................: .الجلد

 ........................: .الدهر
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 األساليب

 

 –أسلوب االستفها   –أسلوب االستثنا   –أسلوب التعجب 

را  والتحذ ر  –أسلوب الندا   –أسلوب ال رط  الت صيص  –اإـل

 ... .السيما –

 أسلوب النداء 

: فعندما نقول ، ف الندا الندا  هو دعوة شخص بأ د أ ر 

فكأن  رف الندا  ، أناد  أو أدعو أ مد: فتأويل الكال :  اأ مد

ومنها ما ، منها ما  كون للقريب و روف الندا ، مكان أدعوجا  ( ا)

 ، ومنها ما  كون للتفجع واملو ،  كون للبعيد

 ، أ ا أ مد هيا صالح: للبعيد، أأ مد: أ ، الهمزة: للقريب (1

 ، وا مصيبتاه: ( للتفجع4،  ا أ مد: (للقريب والبعيد4

 أنواع املنادى 

منادى مبني : ويعرب أ مد  ، أأ مد أقبل  : املنادى املفرد العلم (1

 ، على الضم في محل نصب

مناداة شخص أمامنا لكن ،  ا رجل  : املنادى النكرة املقصودة (2

 وهو كذلك مبني على الضم، ال نعرف اسمه

 : املنادى النكرة ـير املقصودة  (3
ً
 كن مجدا

ً
وهو  ا عامال

 ، وهو ندا  عا  فغير مقصود عامل معين بل كل العمال، منصوب

ف اويكون املنادى مكون من مض،  اعبد هللا: املضافاملنادى  (4

هللا )لفظ ، منادى منصوب: عبد، وهو منصوب، ومضاف إليه



- 69 - 

 .مضاف إليه مجرور (الجاللة

 وقطعناه عن : املنادى ال بيه باملضاف (5
ً
وهو كان مضافا

 هلل، اإلضافة
ً
 ،  ا عبدا

ً
عرب أ منادى م بيه باملضاف منصوب: وعبدا

 :الجمل التالية

 ، األندلس  افاتح  -1

 الت ي -2
ً
 . ا رجال

 .............................: .فاتح ...............: . ا:  افاتح

 .............................................................: .األندلس

 
ً
  ......................: . ا:  ا رجال

ً
 ...................................: .رجال

 : .ال
 

 .................................................. : ........... ت ي

 وأعربه ....................................: . ول  افاتح األندلس

 : . ا
ً
 ..............................: .لألندلس ................: ............. فاتحا

  ـما فيه النداء 

 :فال مكن ذلك بالندا  املباشر، اإذا أردنا مناداة كلمة فيها ال

وال  مكننا مناداة الطالب بقولنا  ا ، كننا أن نقول  ا طالب  مفي

ها للمذكر ، الطالب بل نناد ه بطريقة ـير مباشرة وذلك باست دا  أي 

ها للمؤنث ت  ها الطالب، وأ   ن إعراب فيكو ،  تها الباتويا أ، فنقول  ا أي 

ت  أو  أيها أ   منادى نكرة مقصودة مبني على الضم : ها على النحو التاليأ  

وإعراب الطالب صفة أ   مبايةعلى ، وها للتنبيه، في محل نصب

} لكن كلمة )هللا( الو يدة التي  مكن دخول ، في محل نصب الضم

 { .الخير  ا هللا وفقني لعمل: فنقول ، أداة الندا  عليها مع وجود ال
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 تدريبات 

ها الذ ن آمنوا اتقوا هللا1: س(  ، (  ا أي 
ً
 سد دا

ً
 .وقولوا قوال

 ...........: .............................. ها: ............. أ   : . ا 

 ........................: .............................. آمنوا: .الذ ن 

 ........................: .وقولوا ........................: .اتقوا 

 
ً
  ...........................: .قوال

ً
 ........................................: .سد دا

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 : قال ال اعر أبو فراس الحمداني  ف ر بنفسه وبقومه

 دهماد جاااإذا ج ومياااسيذكرني ق

 فتقد البدر   وفي الليلة الولما  

  اااناااينااوسط باااس التاحن أناااون

 لنا الصدر دون العاملين أو القبر 

  نفوسناعلينا في املعالي  هون ت

 لم يغلها املهرومن   طب الحسنا  

 

ال رف : الصدر، عوم اجتهادهم: جد جدهم: معاني الكلما 

 ، أروا نا: نفوسنا، ترخص: تهون ، واملكنة الرفيعة

 ؟بم شبه ال اعر نفسه في البيت األول : (1س

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

 ............................؟متى ترخص األرواح في رأ  أبي فراس: (2س

 ؟كيي وصي ال اعر نفسه وقومه في البيت الثاني: (3س
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.................................................. 

  ؟أعرب ما تحته خط في األبيا 

 ......................................................................................: .سيذكرني

 ...........................................................................................: .قومي

د
 
ق فت    . :........................................................................................... 

 .............................................................................................: .البدر

 ..........................................................................................: .نفوسنا

 ............................................................................: .......... يغلها: .لم

 ...........................................................................................: .املهر

 

 : ال رح اشرح األبيا  السابقة باختصار

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

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

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

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

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

................................................................................................................. 
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 أسلوب الشرط

وال  تحقق الثاني إال بتحقق ، اق ران أمر بأمر آخر: ال رط هو

 األول 

ويتكون من ، وي  رط لذلك وجود أداة شرط تربط بين األمرين

ة والثاني، الجملة األولى  سمى جملة فعل ال رط، (أمرين)جملتين 

 جعل له ) ( تق هللا)من : ومثال ذلك،  سمى جواب ال رط وجزاؤه

 
ً
 ( تق هللا)فأداة ال رط هي )من( وجملة فعل ال رط ، (م رجا

()وجملة جواب ال رط 
ً
فإذا فعلنا األمر األول وهو ،  جعل له م رجا

وأدوا  ، تقوى هللا  صل لنا الجواب والجزا  فتحقق األمر الثاني

 : وتقسم إلى قسمين، ال رط كثيرة منها

 الجازمالشرط 

كما في : وهي تجز  فعلين مضارعين، أدوا  ال رط الجاز  (1

 : املثال السابق
ً
 : واإلعراب، من  تق هللا  جعل له م رجا

فعل فعل مضارع مجزو  ألنه :  تق، أداة شرط جازمة: من

فعل مضارع : ويجعل، وعالمة جزمه  ذف  رف العلة، ال رط

 ، مجزو  ألنه جواب ال رط وعالمة جزمه السكون 

 : منها ماهووهذه األدوا  

وهما  رفا شرط جاز  ال محل لهما من  إذما–إن : مثل ي(  رف1 

 ،إن تبدوا ما في أنفسكم أو ت فوه يعلمه هللا: ومثال ذلك: اإلعراب

 ، إذما تفعل يعلمه هللا

ويكون إعرابها : (أ    –مهما  –ما  –من ): (1: يومنها ماهو اسم (2
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ن م: مثل: وخبره جملتي ال رط، اسم شرط جاز  في محل رفع مبتدأ

  جز به
ً
ومهما تأتنا به ، ما أصابك من  سنة فمن هللا، يعمل سو أ

أو قد  كون إعرابها اسم ، من آ ة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

إذا كان فعل ال رط لم ، شرط جاز  في محل نصب مفعول به

ما : ومثل ،(املهتدمن يهد هللا فهو ): قوله  عالى: مثل، يستوف مفعوله

 
ً
  مهما تفعل يعلمه هللا.: ومثل، تزرع اليو  تحصد ـدا

 :وقد  كون إعرابها خبر لفعل ناسخ لم يستوف خبره مثل (3

 ، مهما  كن عملك فأنت ملو 

 :مثل: مفعول مطلق في محل نصب (وأ   ما ومهما )وقد تأ ي  (4

 تصل فلن  سر   ،أ  سيرٍ  .مهما  سر فلن تصل قبل ـروب ال مس

 .ال مس قبل ـروب

 إعراب أدوات الشرط الجازمة 

ى ):  عرب في محل ظرف مكانشرط أدوا   -1
 
أ نما  -أ ن  –أن

ما -
 
ما تجلس أجلس  : ومثال ذلك ( يث

 
 . يث

ان(، )متى:  عرب في محل ظرف زمانأدوا   -2 وهي أدوا  ، أ  

ى  سافر  : وأمثلة ذلك، جازمةشرط اسمية 
 
  أن

ً
ان، تجد  صد قا  أ  

 
 
 توضأ

 
 . ستيقظ

: ومثال ذلك، كيفماأداة  عرب في محل نصب  ال وهي  -3

 .كيفما  عامل الناس يعاملوك
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 تدريبات 

وجملةفعل ال رط وأداة ، عين جملة جواب ال رط: (1س

 :ب األداة في الجمل التاليةال رط وأعر 

 .من يهد هللا فهو املهتد  -1

 .أ  سير  سر فلن تصل قبل العصر -2

 .تفعلوا من خير فاهلل يعلمهما  - 3

 .مهما تأتنا من دليل فلن نصدقك -4

 .كيفما  عامل الناس يعاملوك-5

 .أ نما تجلس  تلق  الرا ة -6

7-  
ً
ى  سافر  تلق  صد قا

 
 . أن

جملة فعل  األداة

 ال رط

 إعراب األداة جملة الجواب

     

    

    

    

    

    

    

 :أعرب الجملة التالية: (2س

 .أ   سير  سر فلن تصل قبل الغروب
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 ..............................: .سيرٍ  .................................: .أ   

 .............................: .فلن ............................: . سر  

 ..............................: .قبل ..........................: .تصل

 ..................... : .الغروب

 الشرط غير الجازم 

تأخذ جملتين األولى  سمى جملة وهي : أدوا  ال رط ـير الجاز 

ولكن ، والثانية  سمى جملة جواب ال رط وجزاؤه، فعل ال رط

 : وهذه األدوا ، األدوا  ـير الجازمة ال تجز 

، في محل نصب ظرف زمان، وهي اسم شرط ـير جاز : إذا (1

ن أن الليث  بتسم  إذا رأ ت نيوب الليث بارزة: ذلك ومثال
 
 فال تون

في محل نصب ظرف ، وهي كذلك اسم شرط ـير جاز : كلما (2

ما : ومثال ذلك، زمان
 
 .اق رب وقت االمتحان فسيدرس الطالب أكثركل

ا (3
 
في محل نصب ظرف ، وهي كذلك اسم شرط ـير جاز : مل

 .زمان

ا درست  : ومثال ذلك
 
 نجحت  بامتيازمل

ً
ا على ، جيدا

 
ة ثالثوإعراب مل

 : أوجه

ط ـير جاز  في اسم شر : إذا تالها فعل ماض  كون إعرابها -أ

ا سافر صد قي ودعته: ومثال ذلك، محل نصب ظرف زمان
 
 .مل

ا  أ   : ومثال ذلك،  رف جاز : إذا تالها فعل مضارع  عرب -ب
 
مل

 ، املدرس بعد  

 . رف استثنا  بمعنى إال: وإذا تالها جملة اسمية  عرب - 
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، يسمى  رف امتناع المتناع، وهي  رف شرط جاز : لو (4

 : ومثال ذلك

 ، فامتنع الفوز المتناع التقوى ، لو اتقى املسلم ربه لفاز

ويسمى  رف امتناع ، وهي  رف شرط ـير جاز : لوال (5

فامتنع هالك الزرع ، لوال املطر  لهلك الزرع: ومثال ذلك، لوجود

 ، لوجود املطر

 تدريبات 

 : وإعراب األداة، عين أداة ال رط وفعل ال رط وجوابه: (1س

 .كلما اق رب االمتحان فسيدرس الطالب أكثر -

 .إذا سافر  فودع أصحابك -

 .لوال املطر لهلك الزرع -

 إعراب األداة جملة جواب ال رط جملة فعل ال رط األداة
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 اقتران جواب الشرط بالفاء 

 :  جب أن  ق رن جواب ال رط بالفا  في الحاال 

من  حفظ : ومثال ذلك، إذا كان جواب ال رط جملة اسمية (1

وهي جملة  (فجملة جواب ال رط هي )هو مؤمن، األمانة فهو مؤمن

 ، اسمية لذا وجب اق رانها بالفا 

2)  
ً
: ومثال ذلك، ويجب االق ران بالفا  إذا كان الجواب منفيا

لن  تحقق )فالجواب ، إذا انت ر اإلهمال فلن  تحقق النجاح

 .منفي (النجاح

من  طع الرسول فقد أطاع : ومثال ذلك، ويجب إذا سبق بقد (3

 .هللا

 بالسين أو سوف (4
ً
ومثال ، ويجب إذا كان الجواب مسبوقا

 .أو فسينجح، من  جتهد فسوف  نجح: ذلك

ومن ، لى الطلبويجب االق ران إذا كان الجواب  دل ع (5

إذا ضيعت األمانة : ومثال ذلك، وفعل النهي، الطلب فعل األمر

 .إن أسر لك صد ق بسر فآل تا ره، (فانتوروا الساعة )أمر

6)  
ً
 جامدا

ً
إن تحسن إلى : ومثاله، ويجب االق ران إذا كان فعال

 .والد ك فنعم ما تصنع

 تدريبات 

وبين ، وجواب ال رط، وفعل ال رط، عين أداة ال رط (1

 .إن تر م الناس فعس ى هللا أن  ر مك -: سبب اق رانه بالفا  فيما  لي

 أو ليصمت- 
ً
 .من كان  ؤمن باهلل فليقل خيرا
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 .أ نما  حل العالم فسوف  اتفع به الناس - 

 .من  ؤمن باهلل فقد فاز - 

 .من  ضلل هللا فال هاد  له - 

 .من يهد هللا فهو املهتد - 

جواب  جملة جملة فعل ال رط األداة

 ال رط

سبب اق ران الجواب 

 بالفا 

    

    

    

    

    

    

 من  ضلل هللا فال هاد  له.: أعرب الجملة التالية (2

 .....................................................................................: .من

 ................................................................................: . ضلل

 .....................................................................................: .هللا

 .....................................................................................: .فال

 .................................................................................: .هاد 

 .......................................................................................: .له
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 أسلوب االستفهام 

، لهملعرفة ما  جههو تركيب يستعمله السا ل : أسلوب االستفها 

 ، والجواب، واملستفهم عنه، أداة االستفها : ويتكون من

 : وأدوا  االستفها 

 : وهما  رفان، ( منها ماهو  رفي1 

 :الهمزة -

 : ومثال ذلك، كون لالستفها  عن  عيين املفردتو  (1

 ، أو جا  سعيد، ويكون الجواب جا  أ مد ؟سعيد أ أجا  أ مد 

 جا  أ مد)، عيين الحدث املفردلت، املعادلةأ ي في السؤال أ  يو 

 .سعيد( أ 

2 ) 
ً
 ،والجواب  كون بلى في النفي واالثبا  وقد  كون السؤال منفيا

 .والجواب بلى ؟أليس هللا بأ كم الحاكمين: ومثال ذلك

وال أن نقول ، وال  جوز أن نقول نعم، بلى هو أ كم الحاكمين: أ 

قلنا نعم فاملعنى نعم ليس أ كم  فإن، ألن نعم أو ال تفيد النفي، ال

 وفي كال ، ال فاملعنى ال ليس أ كم الحاكمينوإن قلنا ، الحاكمين

 ، والصواب أن نقول بلى، الحالين كفر

هل جا  : ومثال ذلك، وهي للسؤال عن مضمون الجملة: هل -

 ، أو ال لنفي املجي ، والجواب نعم الثبا  املجي  ؟أ مد

 : االستفها  هيوأسما  : ومنها ما هو اسمي (2

 : واألمثلة على ذلك: ما وماذا للسؤال عن ـير العاقل (1

وما اسم استفها  في محل رفع مبتدأ والتقد ر  ؟ما على الطاولة
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وماذا هنا اسم  ؟ا وماذا تحمل بيدك ؟ما املوجود على الطاولة

ألن الفعل تحمل لم  أخذ ، استفها  في محل نصب مفعول به

  ؟ماذا بيدكوالتقدبر تحمل ، مفعوله

ال  ال: وملاذا؟ملاذا زرته: ومثال ذلك: ملاذا للسؤال عن السبب (2

 .ماذا اسم استفها  في محل جر اسم مجرور،  رف جر

اسم استفها  : من ؟من فتح الباب: من للسؤال عن العاقل (3

 .مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

اسم استفها  : ومتى ؟متى س زورنا: متى للسؤال عن الزمان (4

 ، في محل نصب ظرف زمان

ي اسم استفها  ف: وأ ن ؟أ ن سنلتقي: أ ن للسؤال عن املكان (5

 ، محل نصب ظرف مكان

اسم استفها  : وكم ؟كم كتاٍب عندك: كم للسؤال عن العدد (6

 ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

وكيي  كون  ؟كيي الوصول إليك: كيي للسؤال عن الحال (7

 .على الفتح في محل نصب  ال اسم استفها  مبني: إعرابها

وإعراب أ   في  ؟أ   كتاٍب تقرأ: أ   عامة للعاقل ولغير العاقل (8

ألن الفعل تقرأ ، اسم استفها  مفعول به منصوب)هذه الجملة 

ة وأ  معربة مرفوع ؟تقرأ أ   كتاب: والتقد ر،  حتاج إلى املفعول به

وكون إعرابها  ( سب موقعها من الجملة)أو منصوبة أو مجرورة 

اسم استفها  ظرف : أ   : أ  وقت ستسافر؟: بحسب ما تضاف إليه

  اسم استفها  ظرف زمان  ؟وأ   مكان ستجلس، زمان منصوب
أ  
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  صفحة ستقرأ، منصوب
  اسم استفها  اسم مجرور  ؟في أ  

أ  

أ   اسم استفها  مفعول  ؟أ   جلوس تجلس.وعالمة جره الكسرة

ونقول ، ن معربة فال نقول مبني في محلإذ أ   )، مطلق منصوب

ونعربها بحسب ما تضاف إليه( ويأ ي ، منصوب أو مرفوع أو مجرور

 .(بعدها مضاف إليه مجرور

 كقوله، اسم االستفها  )ما(إذا سبق بحرف جر تحذف ألفه (9

، وأدـمت النون في امليم، مان )عم   تسا لون( عم  أصلها ع:  عالى

 ، و ذفت ألي ما

 ..( .عم   تسا لون * عن النبأ  العويم): قوله  عالىأعرب  (1

  .............................................................................................: .عم  

  ..................................................................................: . تسا لون 

 . ............................................................................................: .عن

  ............................................................................................: .النبأ  

 .......................................................................................: .العويم

 ): أعرب قوله  عالى (2
ً
 ..( .أ حب  أ دكم أن  أكل لحم أخيه ميتا

  ................................................................: .الهمزة: أ حب  

 ..............................................................................: . حب

  ...........................................................................: .أ دكم

 .. .................................................................................: .أن

 ................................................................................: . أكل

 ..................................................................................: .لحم
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 .................................................................................: .أخيه

 
ً
 ..................................................................................... :ميتا

 ؟أ   عمل  عمل اآلن: أعرب الجملة التالية (3

 .......................................................................................: .أ   

 ....................................................................................: .عمٍل 

 ...................................................................................: . عمل

 ......................................................................................: .اآلن

 : أجب عن األسئلة التالية(4

 ...........................؟ألم  علم بأن هللا  رى  - 

 -  
ً
هل أ ى على اإلنسان  ين من الدهر لم  كن شيئا

 
ً
 ..........؟مذكورا

 ............................؟من فتح بالد األندلس -

  .............................؟من بنى مسجد القيروان في تونس -

 .................................؟ماذا  فعل املؤمن في رمضان -

 

 أسلوب االستثناء

مستثنى : (2 .مستثنى: (1:  تكون أسلوب االستثنا  من ثالثة أركان

 : ومثال ذلك.أداة استثنا : (3منه 
ً
 نىفاملستث،  ضر الطالب إال طالبا

 واإلعراب.)إال(هي  األداةو  (الطالبهم ) واملستثنى منه، هو )الطالب(

 .أداة استثنا : وإال.الطالب فاعل:  كون 
ً
 .مستثنى بإال منصوب: وطالبا

 : واالستثنا  ثالثة أنواع
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 : ومثاله: االستثنا  التا  املثبت (1
ً
فاألركان  . ضر الطالب إال طالبا

ما وإعرابه ك، ولم يسبق بنفي فهو مثبت، الثالثة موجودة فهو تا 

 .إال يعرب مستثنى بإال منصوبفما بعد ، سبق ذكره

 أو : مثال ذلك: ( االستثنا  التا  املنفي2
ً
ما  ضر الطالب إال )طالبا

وإعراب إال وما بعدها في هذا ، وقد سبق االستثنا  بما النافية (طالب  

وإال أداة ، مستثنى بإال منصوب: األول ، النوع له وجهان من اإلعراب

 .وما بعد إال بدل من الطالب مرفوعإال أداة  صر : والثاني، استثنا 

 ،وهو ما  ذف منه املستثنى منه: ( االستثنا  الناقص املنفي3

فطالب نعربه ، طالب   إال  ضر  ما: ومثال ذلك، وسبق بأداة نفي

ونعرف موقعه بحذف إال و ذف أداة ،  سب موقعه من الجملة

 . ضر طالب: فتصبح الجملة، النفي

 تدريبات 

  :االستثنا  وإعراب األداة وما بعدها في الجمل التالية دد نوع  -1

 ، هبطت الطا را  إال طا رتين -

 أو طالٍب  إال  ما نجح من الطالب -
ً
 ، طالبا

ام -   اج  ، ا سافر الحجاج إال  اجًّ

إعراب  إعراب ما بعد إال

 األداة

 املستثنى املستثنى منه
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  ما نجح: أعرب الجملة التالية-2
ً
 .إال طالٍب  من الطالب إال طالبا

 .............................................................: .............. نجح: .ما

 ..........................................................: ........... الطالب: .من

 : .إال
ً
 ..........................................................: .................طالبا

  ............................................................: ...... طالٍب ........: .إال

 : وأجب عنها، اكتب خمس جمل استفهامية-3

 ................................................................................: .الهمزة

 .....................................................................................: .هل

 ......................................................................................: .متى

 .......................................................................................: .أ ن

 ......................................................................................: .ماذا

اكتب ثالث جمل  ست د  فيها أنواع االستثنا  واذكر إعراب إال -4

 .................................................: .الجملة: تا  منفي-: هابعدوما

 ..................................: .إال بعد ما ......................: .إعراب إال 

  -..................................................: .الجملة: اقص منفين

 .................................: .ما بعد إال ......................: .إعراب إال 

 ......................................................: .الجملة: تا  مثبت-

 .............................. : .ما بعد إال ......................: .إعراب إال 
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 االستثناء بغير وسوى 

ـير وسوى فهما أما ، إال  رف استثنا  المحل له من اإلعراب

واالسم الذ  بعد ـير وسوى يعرب ، لهما محل من اإلعراب، اسمان

 
ً
 : أما ـير وسوى فتعربان  سب نوع االستثنا ، مضافإليه دا ما

ٍ : االستثنا  التا  املثبت-1
 :فتعرب ـير  ،  ضر الحجاج ـير   اج 

ٍ  عرب مضاف إليه مجرور
 .اسم منصوب على االستثنا  و اج 

ٍم ما ضر املعلم: املنفي التا االستثنا  -2  
 
ى لها و فس، ون سوى معل

 أما  عرب اسم منصوب على االستثنا  ومعلٍم مضاف إليه.: وجهان

 .(املعلمون ) من املستثنى منه مرفوع أو  عرب سوى بدل

فاعل : فغير، ما  ضر ـير  معلم: االستثنا  الناقص املنفي-3

 .ومعلٍم مضاف إليه مجرور، مرفوع

 تدريب

 .ـير  ضيٍي ، ما سافر الضيوف ـير  ضيٍي : الجملة التالية أعرب

 ....................: .لضيوفا ...............................: .سافر ..........: .ما

 ......................................................: .............. ضيٍي : .ـير  

 .......................................................: .ضيٍي  ............: .ـير  

 

  (دا وخال وحاشا)ع ـــاالستثناء ب

 : إما أن  عرب، هذه األدوا و :  اشا –خال  –دا ع

خال ،  ضر الطالب خال زيٍد :  روف جر وما بعدها اسم مجرور(1

 .وكذا عدا و اشا، اسم مجرور: زيٍد ،  رف جر
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 ضر الطالب ما عدا : املصدرية (ما)( فعل ماض إذا سبقت با2

 
ً
 فعل ماض مبني على الفتحة املقدرة : عدا، مصدرية: فما، زيدا

 
ً
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الواهرة: زيدا

و عتبر فعل ماض إذا ، ا ال سبقها ما و عرب  رف جر( اش3

  :ومثال ذلك، ألن املضارع منها  حاش ي ( اش ى)كانت األلي مقصورة 

:  اشا رف جر النما ،  دخل املؤمنون الجنة  اشا النما   -1 

 اسم مجرور 

ي فعل ماض مبن:  اش ى، يغفر هللا للمذنبين  اش ى امل ركين-2

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه اليا : امل ركين، على الفتحة

 تدريبات 

 ، قابلت املسؤولين عدا املد ر: أعرب الجمل التالية

م  أبي على  
 
 سل

ً
 .العا لة  ما خال محمدا

 ...............................................................................: .قابلت

 ........................................................................: .املسؤولين

 .........................................................: ............. املد ر  : .عدا

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

م
 
 ..............................................................................: .سل

 .................................................................................: .أبي

 .......................................................: ............. العا لة: .على

 ............................................................: ................ خال: .ما

 
ً
 .............................................................................: .محمدا
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 أسلوب التعجب

التعجب أسلوب لغو   دل على إثارة الده ة من صفة من 

 ،فتعبر به عن إعجابك بشخص أو بصفة من صفاته، صفا  شخص

ما  :فتقول ، أعجبتك صفة من صفا  صد قك خالد مثل كرمهفإذا 

 ! أو أكر   ب الد !
ً
وتضع بعد جملتك إشارة التعجب هذه  أكر  خالدا

 ل  بهأفع: والثانية، (ما أكرمه)ما أفعله : األولى: وللتعجب صيغتان (!)

 : وإعراب الصيغتين كما  لي (أكر   به)

- 
ً
: ر   أك .نكرة تامة بمعنى ش ي  في محل رفع مبتدأ: ما ما أكر   خالدا

 والفاعل ضمير ، فعل ماض جامد للتعجب مبني على الفتحة الواهرة

 .مست ر تقد ره هو
ً
 .نصبه الفتحةمفعول به منصوب وعالمة : خالدا

، فعل ماض جا  على صيغة األمر للتعجب: أكر   ، أكر    ب الٍد -

 : خالٍد ،  د رف جر زا: البا : ب الٍد 
ً
 مرفوع محال

ً
اسم مجرور لفوا

 .ألنه فاعل

 : شروط الفعل الذي يصاغ منه صيغة التعجب

أفعل به من األفعال إال ال مكننا أن نصوغ صيغة ما أفعله و 

  (1: الفعل أن  كون : ب روط هي
ً
  (2، ثالثيا

ً
  (3، ماضيا

ً
  (4، مثبتا

ً
قابال

 5، للتفاو 
ً
 7، ى وزن أفعلليس الوصي منه عل (6، ( تاما

ً
( مبايا

  .للمعلو 

ر    تنطبق عليه ال روط السبعة
 
بت فهو ماض ثالثي مث، فالفعل ك

وقابل للتفاو  فالكر  درجا  ، والوصي منه كريم وليس أكر 

وهو تا  ليس ناقص ويتصرف للماض ي ،  تفاو  الناس بالكر 
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ير ذلك ما أ، وهو مبني للمعلو  وليس مبني للمجهول ، واملضارع ـو

  الفعل كر    فغير مطابق ألنه
ً
 ، ليس ثالثيا

 تدريبات 

 ،(  دد األفعال التي تنطبق عليها شروط صيغتي التعجب1س

ا قتهوبين السبب في عد  مطاب، واألفعال التي ال تنطبق عليها ال روط

 : لل روط

 .................................................استقبل

 ...................................................ماعلم 

ع    م 
 .....................................................س 

م   
 
و  ....................................................ع 

 ................................................... مو  

ر    ض 
 
 ...................................................خ

 -: أعرب الجملتين التاليتين (2س
 
 .ما أشجع عن رة

 أ سن  ب لق  خالٍد.- 

 . ضر الطالب ـير طالب-: (أعرب الجمل التالية3س

 .ما سافر ـير سعيٍد - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : وجملتين  عجبيتين ،ل استثنا ية( ها  ثالث جم4س

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

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

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

 

 

 فة ألحد الشروطلصياغة التعجب من األفعال املخا

 أل د ال روط السبعة فيمكن أن نصوغ 
ً
إذا كان الفعل م الفا

و كان أ، ـير قابل للتفاو أما إذا كان ، التعجب منه بطريقة م تلفة

 
ً
  جامدا

ً
 .ال  تصرف فال  مكن صياـة التعجب منه إطالقا

ف كثر من ثالثة أ ر ال روط الخمسة املتبقية )األفامل الي أل د 

أفعل ا واملبني للمجهول ا واملنفي ا والذ  ليس ى وزن ا والوصي منه عل

 
ً
يرها ، (ما ضيا فيمكننا أن نست د  ما أشد  ا ما أ سن ا ما أقل ـو

(أو املصدر استقبال )صريح، ثم نأ ي بمصدر الفعل املراد التعجب منه

 : ذلك ةلاألمثو ، (مؤول)أن يستقبل 
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الفعل استقبل هو م الي لل رط أنه ـير ثالثي فنقول في ( 1

 :ويمكننا أن نقول ، ما أ سن استقبال زيد للضيوف: التعجب منه

أ سن باستقبال زيد : أو نقول  ،،ما أ سن أن يستقبل زيد الضيوف

 .أ سن بأن يستقبل  زيد الضيوف: أو نقول ، للضيوف

( م الي ( 2 ب فنتعج، ألنه مضارع ومبني للمجهول والفعل )ي  ر ح 

 .أو أجمل  بأن ي  رح  الدرس  ، ما أ سن شرح  الدرس: منه بقولنا

ما أصعب عد   : ونتعجب منه بقولنا، منفي ( والفعل )الأسمع(3

 يسمع اإلنسان نصيحة والد ه أو اصعب   السمع
 
  .بأال

 تدريبات 

 :  عجب من اآل ي بالطريقة املمكنة

  -............................................: .الطالب لندا  معلمهمن استجابة 

  ...........................................: .من صعوبة  فظ درس التعجب -

  من- ..........................................: . سن تفتح األزهار في الربيع

  ،يستقبل زيد الضيوفأ سن بأن : ملتين التاليتينأعرب الج(2

 ...................................................................................: .أ سن

 ................................................: ...ي  رح............: .بأن: بأن ي  رح  

 .................................................................................: .الدرس  

 فهم الطالب الدرس سوى طالٍب 

 .................................................................................: .فهم

 .............................................................................: .الطالب

 ..............................................................................: .الدرس
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 ...............................................................................: .سوى 

 ...............................................................................: .طالٍب 

 

 لوبا املدح والذم أس

هو أسلوب نست دمه للتعبير عن : املدح: والذ  املدح اأسلوب

هو أسلوب : الذ و ، ه ونثني عليهاستحسان صفة أو شخص فنمد 

لشخص أو صفة فنذ  تلك الصفة  استهجانناعن  نست دمه للتعبير 

 : ويتكون من ثالثة أركان، أو نذ  ذلك الشخص

  :ومثال ذلك، باملدح أو بالذ فعل املدح + الفاعل + امل صو  

ذا الخلق  الصدق  : + الرجل  +زيد  ا أو نعم  : وأمثلة أسلوب الذ ،  ب 

 .ال بذا الخلق  النفاق  : بئس  الرجل  املنافق  اا أو

فعل ماض جامد للمدح مبني على : نعم  : وإعراب األسلوب كما  لي

مبتدأ : زيد  .. .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: .. الرجل.الفتحة

: ويجوز أن  قد  امل صو  فنقول  (مؤخر خبره جملة )نعم الرجل

 فيكون زيد مبتدأ مرفوع وخبره جملة )نعم الرجل(، زيد  نعم الرجل

قم ، بئس الرجل املنافق: وكذلك  كون إعراب أسلوب الذ 

 ..............................................................: .بئس، بإعرابها

 ...........................................................: .الرجل   

 .........................................................: .املنافق 

 : فإعرابها  كون ، أما  بذا الصادق

اسم إشارة في محل رفع : ذا، جامد للمدح ب  فعل ماض  : بذا
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في محل رفع خبر  ( بذا)مبتدأ مؤخر مرفوع وجملة : الصادق، فاعل

فعل ماض جامد للذ  و إعراب بقية الجملة : وال ب  ، مقد 

  ،ولكن ال جوز أن  تقد  امل صو  على  بذا وال بذا، كسابقتها

 .الصادق  بذا: فال  صح أن نقول  

 بئس : الفاعل نكرة مثلقد  أ ي -1: مال وة
ً
 ربفيع، النميمةخلقا

 في هذه الحالة تمييز منصوب
ً
قا

 
ل
 
 ويكون الفاعل ضمير مست ر ، خ

 
ً
 . فسره خلقا

ن)وقد  كون الفاعل -2  نعم ما تتصي به : املوصولة مثل (ما أو م 

 .وبئس من تصا ب الخا ن، أدبك

 تدريبات 

 .بئس من تصا ب الخا ن: (أعرب الجملة التالية1

 ...........................................................................: .بئس

 .............................................................................: .من

 .........................................................................: .تصا ب

 ..........................................................................: .الخا ن

أو بالذ  في الجمل  دح(عين فعل املدح وفاعله وامل صو  بامل2

 ، أال  بذا صحبة املكتب -1: التالية

 النما -2 
ً
 .بئس رجال

 .ال بذا النما -3 

 .نعم ما فعلت العمل الصالح-4 
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 فعل املدح أو الذ  الفاعل الذ امل صو  باملدح أو 

   

   

   

   

 : (أعرب البيت التالي3

 املكتب 
 
 وأ بب  بأ امه أ بب   أال  بذا صحبة

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

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

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

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

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

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

 

 أسلوبي اإلغراء والتحذير 

را  هو إ  ، لفعل أمر محمود شخص ـرا اإـل
ً
كأن  غر  شخصا

، الصدق   أ  الز ، الصدق  الصدق  : فتقول له، بقول الصدق

  الز .: مفعول به لفعل محذوف تقد ره: فإعراب الصدق  

 ومثال، هو تحذ ر شخص من فعل أمر مذمو  ليتجنبه: والتحذ ر

ضمير نصب : إ اك، وإعراب الجملة  كون ، ك والكذب  إ ا: ذلك

 ، منفصل في محل رفع مفعول به لفعل محذوف تقد ره ا ذرك
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 .ا ذر الكذب  مفعول به لفعل محذوف تقد ره : والكذب

را  والتحذ ر: تدريب  فيوأعرب املغرى به واملحذر منه ،  د اإـل

 .......................................أخاك أخاك -: الجمل التالية

.................................   العلم  واإلخال  

.الكذب  وا -
 
 .............................................لنميمة

 ........................................إ اك وشهادة الزور - 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 االختصاص()أسلوب التخصيص 

 أو ضمير مل اطب  (نحن، أنا)هو أسلوب  أ ي بعد ضمير ملتكلم 

وبعده  أ ي اسم منصوب نسميه ، (أن ن، أنتما، أنتم، أنت)

 ، م تص

وهذه بعض ، تقد ره أخص، ويعرب مفعول به لفعل محذوف

 : األمثلة

 فالعرب   –العرب  –نحن -1
 

مفعول به لفعل : نقر  الضيي

)أخص العرب( اع راضية ال محل لها  وجملة، محذوف تقد ره أخص

وجملة  .ترفعن شأن األمة –أ تها األمها   –أن ن  -2 .من اإلعراب

 في محل نصب مفعول به لفعل أخص املحذوف  ()أ تها األمها 

  .الفضل على الب رية –أمة اإلسال   –لنا  -3 

 تدريب

 نكر   الضيي. –العرب   –إننا  -1: ملتين التاليتينأعرب الج

 ........................................................: ................... نا: .إن   
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 .............................................................................: .العرب 

 ...............................................................................: .نكر  

  
 

 ............................................................................: .الضيي

 ..........................وجملة نكر  الضيي في محل

 كرما  –أمة اإلسال   –نحن  -2 

 ................................................................................: .نحن

 .................................................................................: .أمة

 ...........................................................................: .إلسال ا

 .............................................................................: .كرما 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .إ اك والكذب  -2 

 ................................................................................: .إ اك

 .............................................................................: .إ اك

 ...............................................................................: .إ اك

 .............................................................................: .كذبوال

 

ما)االختصاص بـ   وإعرابها (ال سيَّ

زا دة : ما .اسم ال منصوب: س ي  ، نافية للجاس  عمل عمل إن  : ال

أو نكرة تامة بمعنى للتوكيد أو اسم موصول في محل جر مضاف إليه 

  .ش ي 

 : نكرة فله ثالثة أوجه من اإلعراباسم إذا جا  بعد السيما  -
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 السي: الرفع-1
 
 ،خبر ملبتدأ محذوف تقد ره هي: وسبا ة، ما سبا ة

 )و )ما

أ ب الرياضة وال سيما : ومثال ذلك، في هذه الحالة اسم موصول 

 .ال سيما التي هي سبا ة: والتقد ر، سبا ة

ت، وتحتاج لتمييز، امة عرب هنا نكرة توما : النصب-2
ً
مييز فسبا ة

 .منصوب بالفتحة (ما)ال

اسم  (و )س ي  ،  عرب في هذه الحالة زا دة للتوكيد (و )ما: الجر-3

 .مجرور مضاف إليه: سبا ٍة ، وهو مضاف، ال النافية منصوب

، الرفع والجر: فلها وجهان: بعد ال سيما اسم معرفةجا  إذا  -

 
 
 السيما السبا ة

 أ بها أكثر 
 
ما وال سي، )مبتدأ( مرفوعوالتقد ر السيما السبا ة

 .زا دة للتوكيد: وما، مضاف إليه مجرور، السبا ة  

 تــــدريـــب 

 : أعرب املثال التالي بجميع األوجه املمكنة

-  
ً
 قصيرة

ً
 .أ ب القرا ة ال سيما قصة

 ...................................................................................: .أ ب

 ................................................................................: .القرا ة

 ................................................................................: .ماالسي  

 
ً
ة  ..................................................................................: .قص 

 
ً
 ................................................................................: .قصيرة
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 العدد واملعدود

 

 : تذكير العدد وتأنيثه

 ،في التذكير والتأنيث وافقان معدودهما العدد وا د واثنان -1

 : فنقول 

 .وجا  رجل وا د، جا   امرة وا دة

ث ت الي املعدود في التذكير والتأني 11إلى  3األعداد من  -2

 : فنقول 

 معلمين وخمس معلما    -
 
 .سافر  سعة

 وافقان  (12و11)العددان : 19 -11األعداد املركبة من  -3

 وإ دى ع رة امرأة: فنقول ، املعدود في جز يهما
ً
 .جا  أ د ع ر رجال

 : فنقول ، ( فالجز  األول   الي والع رة توافق19 -13)من  

  
ً
 .في الدار ثالث ع رة امرأة و سعة ع ر رجال

ومن ثالثة ، فالوا د واالثنان  وافقان 99إلى  21من وكذلك -4

 : فنقول ، إلى  سعة ت الي
ً
 ضر االجتماع وا د وخمسون رجال

 وخمس  .أربعون امرأةواثاتان و 
ً
و ضر الحفلة ثالثة وسبعون رجال

  .وستون امرأة

 فتكون بصيغة (91........ إلى .-31-21)أما ألفاظ العقود وهي -5

ومثال  ،و عرب إعرابه ف رفع بالواو وتنصب باليا جمع املذكر السالم 

 : ذلك
ً
 وخمسون رجال

ً
 .جا   إلى الحفلة ع رون سيدة

 .واأللي واملليون( فتالز   الة وا دةاملئة )وأما ألفاظ -6
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 تدريب

اكتب األعداد التالية بالحروف مع االل زا  بقاعدة التذكير 

 : والتأنيث للعدد

  11قابلت  -
ً
 ..............................................................متسابقا

  25سلمت على  -
ً
 ..........................................................زميال

 و ه عاملا  13هاجر  -
ً
 ..................................................عاملا

صواريخ على مواقع  11طا را  وأطلقت  7 لقت في الجو  -

 .األعدا 

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

 .......................................نف ة 2 نفخ في الصور  و  القيامة  -

  53رأ ت  -
ً
 ..................................................................ناجحا

 .فتى 21و  فتاة16سابقة املدرسية فاز في امل -

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

 

 تعريف العدد وإعرابه 

 ؟إذا أردنا أن نعرف العدد باأللي والال  فأ ن نضع أداة التعريي

 (عرفنا العدد املفرد)جا  الخمسة رجال  -

-  
ً
 (عرفنا الجز  األول )نجح األ د ع ر طالبا

 )عرفنا املتعاطفين العد  -
ً
سمعت الخمسة والع رون درسا

  (واملعدود

  (عرفنا العدد).و ضر  األلي مدعوة. ضر املئة مدعو -
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ف رفع باأللي  عرب ألفاظ العقود إعراب جمع املذكر السالم 

 : وتنصب وتجر باليا 
ً
 . ضر خمسة وع رون طالبا

 .فعل ماض مبني على الفتحة الواهرة:  ضر

 .آخره الضمة الواهرة على فاعل مرفوع وعالمة رفعه: خمسة

اسم معطوف على خمسة : ع رون، الواو  رف عطي: وع رون

 .مرفوع مثله وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع املذكر السالم

 
ً
تمييز عدد منصوب وعالمة نصبه الفتحة الواهرة على : طالبا

 ره.آخ

 للعدد -
ً
 ، إذا جا  العدد بعد املعدود يعرب نعتا

ً
سمعت أصواتا

 
ً
 خمسة

 ، والتا  في محل رفع فاعل، فعل ماض: سمعت

 
ً
 .مفعول به منصوب: أصواتا

 خم
ً
 .نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة: سة

 أعرب الجمل التالية 

 لقيت في الحد قة خمسة أصدقا  

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

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

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

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

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

  طا را     أقلعت من املطار اليو 
 
   سعة
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............................................................................................................

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

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

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

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

 

 علصوغ العدد على وزن فا

جا  : فنقول ، ويست د  لل رتيب،  صاغ العدد على وزن فاعل

 ، األول فالثاني فالثالث والرابع  تى العاشر

، وأما األعداد املركبة فيصاغ منها الجز  األول على وزن فاعل

 : فنقول 

 .وهكذا، اليو  الحاد  ع ر ثم جا  اليو  الثالث والع رونجا  

 .جا  اليو  الحاد  والع رون: أعرب

 ..................................................................................: .جا 

 ................................................................................: .اليو 

 ............................................................................: .الحاد 

 .......................................................................: .والع رون
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 إعراب الجمل 

 

 
ً
وهي التي  مكن أن  حل ، الجمل التي لها محل من اإلعراب -أوال

 : وهي سبعة، محلها مفرد

 ، وقد تكون فعلية أو اسمية: الجملة الخبر ة -1
ً
 : وتقع خبرا

  أ(
ً
 استه جيدر )زيد  ، ( جتهد في دروسه)زيد  : مثل، للمبتدأ خبرا

 
 )دة

 للفعل الناقص ب(
ً
 : كاد وأخواتها( مثل))كان وأخواتها( و : خبرا

 ة.(املطر يهطل بغزار )وكاد  (يهطل بغزارة)كان املطر  

 للحرف الناسخة 
ً
 لعل املطر ) نزل(.، مثل (إن  وأخواتها) أو خبرا

2- 
ً
 ،وتكون اسمية أوفعلية، وتأ ي بعد نكرة: الجملة الواقعة نعتا

 ) ضحك( : مثال ذلك
ً
فجملة ، (قامته طويلة)وجا  رجل  رأ ت رجال

 . ضحك

وقامته طويلة جملة اسمية في محل ، فعلية في محل نصب صفة

 نكرة .رفع صفة
ً
( و )طويل، ألنها وصفت اسما

ً
 .(وتؤول بمفرد )ضا كا

وتكون في محل ، املعرفةالجملة الحالية وهي التي   رح  ال -3

 ومثالها
ً
 ) ضر أ مد   بتسم  : نصب دا ما

ً
 وهو )وجا  أ مد ، (مبتسما

  .في محل لنصب  ال ألن أ مد اسم علم معرفة، (مبتسم  

 ،نادى، قال)وتأ ي بعد قال وما  جر  مجراها ، جملة املفعول به-4

 .أنت أ مق(): أنت أ مق( أو قال له): صاح به: ومثال ذلك (صاح

 لون وأخواتها
ً
 به ثانيا

ً
ظن الجاهل الجهل ، وقد تأ ي مفعوال

 . نفع()
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  :ومثال ذلك، وتكون بعد ظرف ـير منون : جملة املضاف إليه-5

  (.سافر )ودعني  ين 

، أو إذا الفجا ية، جملة جواب ال رط الجاز  املقرنة بالفا -6

 : مثل

 فسوف )من  درس 
ً
 إذا أنت)إن تهمل واجباتك و  ( كون ناجحا

 فاشل(.

 : ومثال ذلك، الجملة املعطوفة على جملة لها محل من اإلعراب-7

 ح(.وتفوق صالسعيد  نجح )

 

 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب

 : وهي ثمانية، وهي الجمل التي ال  مكن أن  حل محلها املفرد

 فعلية ال ، أقلعت الطا رة من املطار: مثل، الجملة االبتدا ية-1

 محل لها.

 : الجملة االستئنافية-2

 
ً
 )ر مه هللا( توفي والد  املنفصلة عما قبلها إعرابيا

 ح(.نج)جا  الذ  : مثل، جملة صلة املوصول -3

وهي التي تقع بين متالزمين كالفعل ، الجملة االع راضية-4

ال ومث، أو بين املبتدأ والخبر زيد   –أظن  – ضر : ومثالها، والفاعل

  .مجدون  –أ مد هللا  –الطالب : ذلك

إن أكثر  أو  –مهما  عمل ): ومثال ذلك، أو بين ال رط وجوابه

 .(تنل جزا ك –أقللت 
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ف وقد تق رن باحر ، الجملة التفسير ة التي تفسر ما يسبقها -5

 (اذهب)أشر  إليه أن : مثال ذلك، وقد ال تق رن  (أ ، أن)تفسير مثل

 .(النجاح؟ )ت لص في عملكهل أدلك على طريق : مثلوقد التق رن 

من  درس ، جملة جواب ال رط الجاز  ـير املق رن بالفا -6

 ) نجح(.

 ت(.نجح)إذا درست : مثل، أو جواب ال رط ـير الجاز 

 ن(.ألدرس)وهللا : جملة جواب القسم مثل -7

، فهي المحل لها، الجملة املعطوفة على جملة ال محل لها -8

 : ومثاله

  (صافحته)وجا  الذ  سلمت عليه 
ً
وكذلك إذا درست جيدا

  .(نجحت و )تفوقت

 تدريبات 

 تحت (1
ً
واذكر ، الجمل التي لها محل من اإلعراب ضع خطا

 : فيما  لي، محلها

 .......................................: .محلها، املعلم ي رح الدرس - 

 : قال األب ألبنه -
ً
 .................................: .محلها، ادرس جيدا

 ثيابه ممزقة -
ً
 ................................: .محلها، قابلت متسوال

 .........................: .محلها،  ضر املد ر الحفلة وهو مسرور -

 ...............................: .محلها،  ين انتهت إجاز يسافر   -

 فهو  - 
ً
 ............................: .محلها، املتفوق من  درس جيدا

  :فيما  لي، واذكر نوعها، ( عين الجمل التي ال محل لها من اإلعراب2
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 .......................: .نوعها -1، سافر أبي في الطا رة وودعنا

 .......................: .نوعها -2 

 ............................: .نوعها، نافع –إن العلم _ فوك هللا  - 

 ..........................: .نوعها -1، توفي والد  عليه ر مة هللا - 

 .........................: .نوعها -2 

 .......................: .نوعها -1، إذا اتقيت هللا أعطاك ما تتمناه - 

 ......................: .نوعها -2 

 إن الطريق الوعر  صعب عبوره.: التالية(أعرب الجملة 3

 ..........................................: ....................... الطريق: .إن 

 ...........................................................................: .الوعر 

 ............................................................................ صعب 

 .........................................................................: .اجتيازه 

 .........................................في محل ( صعب اجتيازه)وجملة  

 

 تم امل تصر في القواعد العربية والحمد هلل رب العاملين

 3/1/2121األ د : التاريخ

 وس ى العليم
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