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  تأليف
  أمين فيمصط             و            على الجارم  

  
  
  
  
  
  

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم



 )

  
علـى   ، وبمعونتك ينبلج الحق ويستبين ، اللهم صلَّ نستعين وإياكنعبد  إياكاللهم  

 كـان فقـد  )) وبعد((، والمرسلين األنبياء، وعلى جميع أالمينالصادق  العربينبيك 
 األثـر كبير )) االبتدائيةالنحو الواضح للمدارس (( ا بناكت فيبتكرناها ا التيللطريقة 

 أقطـار تذليل قواعد العربية، وتقريبها للناشئين، فقد اقبل عليه الطالب من جميع  في
للعلـم   مسير الشمس، ووجد فيه كل طفـل نهجـاً   كانمكل  فيذكره  الشرق، وسار

ه كل والد بل، وعدالس أقوم إلى مرشداً عوج ، واتخذه كل معلم صديقاً ذيا غير ريفطْ
وحمدنا اهللا أملوقد تحقق كل ما وضعنا فيه من  .عته داجيات الكتبمعينا لولده رو ،

 عقوقاً نسيانه أوساؤه نإ، و الزامأداؤه علينا  كانة حقا بأدينا للدين والوطن والعر أن
  .ونكراناً
تذون حذونا ويحـاكون طريقتنـا،   حا أخذوا يوا بعدنفُألَّبوا وتَممن كَ ا كثيراًأينوقد ر

  .بطون مستبشرونتونحن لشئ من ذلك مغ
إتبـاع الطريقـة   أكبر دافع لنا على )) النحو الواضح(( آثارلكل ما ذكرنا من  كان

نور  إلىطالبها من ظلمة الشك  بأيديوية، ليأخذ ناكتاب يؤلف للمدارس الث نفسها في
 مين، فوضعنا لك سـنة مـن سـني   األشاطئ ال لىإرة اليقين، وينقذهم من لجج الحي

 أنواهللا المسـئول  . القواعد العربيـة  يشتمل على مقررها في اًءوية جزناالدراسة الث
  .ه سميع مجيبنإ كامالً شامالًيجعل نفعه 

  
  
  
  
  

  أمين فيعلى الجارم   مصط
  والمزيدالمجرد 

  أبواب المجرد) 1(
   األمثلة



 )

  حفتَي.  حتَفَ) 3(  برِضي.  برض) 2(      رصنْي.  رصنَ) 1(
  بسحي.  بسح) 6(      مركْي . مركَ) 5(      حرفْي.  حرِفَ )4(

  نِئمطَي.  أنمطَ) 7(
  

  البحث
 إمـا فهـو   ةثاني ماأل كل منها مفتوح، وأوثالثية مجردة،  ىاألول الماضية الستة األفعال

ـ  يف الثانيالحرف  أن األمثلةن مضموم ، ويؤخذ م إماومكسور  إماومفتوح   كـان   يالماض
 الثـاني  كـان  أنمفتوحـا ، و  أومكسورا  أوالمضارع مضموما  هذا الحرف في كانمفتوحا 
مكسورا وال يكون مضـموما،   أوالمضارع مفتوحا  يهذا الحرف يكون ف نإمكسورا ف الماضي

  .مضارعه وليس غير يهذا الحرف مضموما ف كانمضموما  ةثاني كان نإو
باب  أفعالمن  أكثرر صباب نَ أفعالمرتبه على حسب كثرتها، ف األمثلة في التي األفعالو

  .وهكذا الثاني، وباب ضرب بالباب األولضرب، لذا سمى باب نصر بالباب 
 ضـم  هـي صورة واحـدة و  إالمجرد، وليس له مع مضارعه  فرباعيبع االمثال الس ماأ

  .عحرف المضارعة وكسر ما قبل آخر المضار
  

  القاعدة
  : ، فالثالثي له مع مضارعه ستة أبواب هيياعبور يالث، ثُنِامسق درجمالْ الفعُل) 1(

  حتَفْي.  حتَفَ) 3(  برِضي.  برض) 2(    رصنْي. رصنَ) 1(
  بسحي.  بسح) 6(      مركْي.  مركَ) 5(    حرفْي.  حرِفَ) 4(

لمضارعه يكون مضارعه مضموم حرف أ أنمجرد فله وزن واحد ، وهو ال يالرباع إما
  . خر األمكسور ما قبل 



 )

  )1(تمرين 
  : ةاآلتي األفعالكل فعل من  بين باب

 –ص حـر  ،ر ينشُ –نشر  ،يحكم  –م حكَ ،ل يقب – قبَل ،ف يصرِ -فصر ،ع يجم –جمع 
ص يحر، هب ر– يهرب ، ل سه– ل يسه، ب ذه– بيذه ، ب صع–  ـ  ،ب يصـع ب غض– 
ب يغض، يلقى  – يلق.  

  
  )2(تمرين 

  : جمله مفيدة  في أفعال هأربعواذكر بابه ، وضع  يأتيكل مضارع مما هات الماضي ل -ا
    يرم   س             يكسيمشى       يسأل                             ر  
    شكر  ي              غفر          ي        يم          ظُع         ل زِنْي  

  :جمله مفيدة  ضارع كل فعل مما يأتي ، ثم ضعه فياذكر م -ب
  جردح       ح     ب           فصشرِ               جرخَ          مجرتَ     

  
 )3(تمرين 

مضارع مفتوح ال كان إذا، وكم صورة له  الثانيالمضارع مضموم  كان  كم صورة للماضي
  .جمل تامة  ؟ مثل لجميع ذلك فيه مكسور أو الثاني

  
  )4(تمرين

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

  
  )5(تمرين 

  :فعل بهما وبين باب كل  يناآلتياشرح البيتين 
                رفَلو ع اإلنسان قدماره                   خَفْلم ير المولَلى عى عبـده  
  هدعن ر رضِاأل أهُل زعجِي                    هبِرعلى قُ رم الذي سمَأ               



 )

  الثالثي مزيد) 2(
  األمثلة

                    نْاَأ ىإلَ رفناصعانَاِلم.  
  .داِئوى فَلَع ابتَكالْ َلمتَشْا                   . هلَمع عناالص نسحَأ       

  .بِنذْمالْ هجو رفَاص      2 .                      ا غيهابِنَ وبعالشُّ تمركَ    1
      حاسب السّيخَالْ دادتَ       .                            مبلَى الطَّارالْ في ةُبعوِد.  

  . نِاريالطَّ فن مدقَتَ                      
  

    اتَسلَعالنَّ مخَالْ اسبر.  
           احعنَى الْلَلوب.  

الَجذ الْوحاص1(ن(.  
  .عرالز ارضخْاَ

  
ثُالبح  

زيد عليهـا   األفعالعرفت هذه  -السابقة األفعاللكل فعل من  الثالثي األصل إلىرجعت إذا 
من  أكثر أوحرف  بإضافة إماوفيها،  ىأصلبتضعيف حرف  إما، وزيادة الكلمة أكثر أوحرف 

  )).سألتمونيها((كلمة  فيمعت ، وحروف الزيادة جأصولها إلىحروف الزيادة 
الثالثية زيد عليها حرف واحد  هاأفعال أن رأيت – األمثلةمن  ىاألول ألطائفة إلىنظرت  إذاو

عليه حرف عن صورة مـن   المزيد الثالثي، وال يخرج األلف أوالتضعيف،  أو، هو الهمزة: 
  .هذه الصور الثالث

معهـا صـور    وللثالثي ،أحرف ثالثةثالثية زيد عليها  هاأنالطائفة الثالثة تعلم  أفعال وبتأمل
  .أربع

                               
 أسرع: اجلوذ  )1(

3 



 )

  اعدةالقَ
  : ثالثة واعأن الثالثيمزيد ) 2(

  . األلف أوعيف التض أومزيد بحرف هو الهمزة  -ا      
التـاء   أوالهمـزة والتضـعيف،    أومزيد بحرفين هما الهمزة والنون، الهمزة والتاء،  -ب    

  .التاء والتضعيف أو، األلفو
الهمزة  أووالتضعيف،  واوالالهمزة و أوالهمزة والسين والتاء،  هي أحرفمزيد بثالثة  -ج    

  .عيفوالتض األلفوالهمزة  أوالزائدة المضعفة،  واوالو



 )

  الرباعيمزيد  )3(
  األمثلة

  .)1(ةرسدمالْ اءنَف في الميذُم التَّجنْرحا                            .قُروالْ رثَعبتَ       
  .)2(ونمحدزمالْ عقَنْرافْ                .                 نِطْقُالْ رعس روهدتَ       

  .)3(قزالرّ بِلَطَ يف اُلمعالْ علَّماشْ      
                                 قشَاعالحارِ رس من البرد.  

ثُالبح  
، وهـذه  رعشْل وقَعم، ثم شَجم وفرقعر، ثم حروهدر وثَعهو ب األمثلة في التي األفعالمجرد 

المزيد عليه  للرباعيوليس . حرف واحد هو التاء يناألولين الفعل فيرباعية مجردة زيد عليها 
نجم حـر ا فـي ة والنون ، هما الهمزناحرف خرىاأل األفعالهذه الصورة، وزيد على  إالحرف 

ـ  إالالمزيد بحـرفين   للرباعييس لو. واقشعر اشمعّل فيوافرنقع، والهمزة والتضعيف   ناهات
  .ناالصورت

  اعدةالقَ
  : نانوع الرباعيمزيد ) 3(

  .لهأو فيمزيد بحرف هو التاء  -ا     
  .الهمزة والتضعيف أومزيد بحرفين هما الهمزة والنون  -ب    

  
  )1(تمرين 

كل فعل، ثـم اكتبهـا    في، وحروف الزيادة ةوالمزيدالمجردة  األفعال ةاآلتيالحكاية  فيبين 
  : المعنى  فياللفظ لها  فية لها لفابعبارة مخ

ىكَح أحيى بن يبعض الليل، فَ فيتبه أنمون فأعند الم بتُّ: قال  كثمىأنم توه نائم وقد عش ط
فلم يسخُ فيا ى هادًئيتمشّ قاملئال استيقظ، و تدع الغالما شرِطاه، فلمب رجصوته، فيخع وهو ي 

مهل ، فتتناومتوقد  جرلفا قَثَبانْوه، عالَس عاسمال  كيفمه،  في هيجمع كم يتهأ، فرهعالَس وأخذه
 المؤمنين، شاهدتُ أميريا :  تُحصمحمد ،فَ أباه نبّ ،اهللا اكبر، يا غالم: ، فقال ، ثم تحركتُقليالً

  .الليلة، وبذلك جعلكم اهللا علينا سادة كانجميع ما  بعيني
                               

 .تجمع: احرنجم  )1(

 .تفرق: افرنقع  )2(

 .بادر وأسرع: اشمعل  )3(

1 2 

3 



 )

  )2(تمرين 
  :جمل مفيدة  في، وضع ثالثة منها ةاآلتي األفعالكل فعل من  فيالزيادة  أحرفبين 

انْا        تطال    ستظم             أجاز             تقَلنْا             تقرب   
ارب1(د(             اسمق           ىتقاض              حم         ر    اشَعبشَو)2(  

  
  )3(تمرين 

  :جمل  فيمزيدة  أفعال ثالثةمزيدا بحرف، ثم ضع  ةاآلتي األفعالاجعل كل فعل من 
  ج رخَ         ح          فرِ         شهد                          عسم          ر    ضح

  
  )4(تمرين 

  :بحرفين  مزيداً ةاآلتي األفعالاجعل كل فعل من 
طَ            تل      قَ          فع     ريو                  ر      خض           دبع  

  
  )5(تمرين 

  :الزيادة  أحرفه يقبله من أنكل ما تعلم  ةاآلتي األفعالفعل من  الحق بكل
  مكر                 ح   تَفَ             ب   رض                 يرض    ل        شغَ

  
  )6(تمرين 

جملة مفيدة  في، وضع ثالثة منها ةاآلتي األفعالكل فعل من  فيالزيادة  أحرفن بي:  
احدود3(ب(                    تدحرج                الَدمه)تزلزل                   )4  

          شْاأر5(ب(                       لقََأتَ                         اشمأز)6(  

                               
 .اغبر: اربد  )1(

 أنبت: اعشوشب المكان  )2(

 انحنى: احدودب الظهر  )3(

 اشتد: ادلهم الظالم  )4(

 .مد عنقه لينظر: اشرأب إليه  )5(

 .لمع: تألق البرق  )6(



 )

  )7(تمرين 
)1 (ّفثم بالتضعي األلفبمزيد بالهمزة، ثم  الث جمل يبتدئ كل منها بفعل ثالثين ثكو.  
)2 (ّأحرفبفعل مزيد بثالثة  خرىاألو بحرفين،بفعل مزيد  مبدؤه الهماأون جملتين كو.  
  

)8(تمرين   
  :، ثم شرحهما  يناآلتيالبيتين  فيزيادتها  أحرفوالمجردة والمزيدة  األفعالبين 
  يمرـك طُّف قَوق فلم يستَابو                  هلَّـك كقَّـح فوـَتسوال تَ سامحتَ

  ذميم موراأل دصقَ فيرطَ الَك                  واقتصد األمرمن  ْئشَ في ُلغْتَ والَ
  

بعالثالثي الفعلخصائص  ض  
  األمثلة

        قضضى                                قْى     ي    مد         يمد  
        مضقَّشَ           ى                        ى     يمض        قُّشُي   
1          *  *  *            3       *  *  *  

        دععفَّ    و                                 ا       يدع       يفُّع   
        فَّخَ    و                                  ا        يدنُنَد       يفُّخ  
  

                                    يرسي     سار          
        باع        يبيع                                     وعد       يعد  
2        *  *  *              4        وجد       جِيد  

       جار       يجور                                     صفَو    يفُص  
       صاغ      يوغص  

  البحث
، واو أو ءيـا  هـا ألف أصـل ، الثانيناقصة مفتوحة الحرف  ىاألولالماضية بالطائفة  األفعال

 في األلف أنمثال تدل على )) قضىي(( فيالمصدر فالياء  أومن المضارع  األصلويعرف هذا 
ياء يكون من باب  هألف أصلما  أنن كل ماض بمضارعه رياء، ويشاهد عند قَ هاأصل ))قضى((



 )

كثيرة من الناقص مفتوح  الًاأفعت تتبعك أنيكون من باب نصر، ولو  واو هألف أصلضرب، وما 
  .ذلك مطرداً لرأيت الثاني

ومثل ذلك يقـال  ) ريس(سار  أصل نأل، الثانيماضية جوفاء مفتوحة  أفعالة الثانيوبالطائفة 
، ويشـاهد عنـد   واو أوهنا رايتها منقلبة عن ياء  أجوف كل ألف تأملت إذاو، األفعالبقية  في

مـن بـاب    كانعن يا  منقلبة هألف تكان الثانيمفتوح  األجوف أنمقابلة كل ماض بمضارعة 
  .أيضامن باب نصر، وهذه قاعدة مطردة  كان واومنقلبة عن  تكان أنضرب، و

وكذلك يقال فمـا  ) ددم( دم أصل نأل, الثانيماضية مضعفة مفتوحة  أفعالوبالطائفة الثالثة 
كمـا   ، وبعضها الزماًيناألولين الفعلكل  إلىيرى بعضها متعديا  األفعالبعده، وعند تأمل هذه 

المضعف  أن طتستنب أنكل ماض ومضارعه، يمكن  إلىين التاليين لهما، وعند النظر الفعل في
من باب ضرب،  كانمن باب  اًالزم كان إذاومن باب نصر،  كانمتعديا  كان إذا الثانيالمفتوح 

  .وهذه قاعدة تقع على الكثير الغالب
 ،الثـاني الحـرف   مفتوحـة  هـي ، ويواواللمثال ماضية من نوع ا أفعال ةاألخيروبالطائفة 
  .كثيرا ما تكون من باب ضرب هاأننرى  أشباههامضارعها وتتبع غيرها من  إلىوبالرجوع 
  القاعدة

  :الثانيالمفتوح  الماضي) 4(
 أويـا ، واوناقصـا   كـان  أنو. يائيا، فهو من باب ضرب  أجوف أوناقصا يائيا، كان أن-ا   

  .يا ، فهو من باب نصرواو أجوف
الزما ، فهو من  كان أنكل متعديا ، فهو من باب نصر كثيرا ، و أنمضعفا ، ف كان أنو-ب  

  .باب ضرب غالبا 
  .)1(يا ، فهو من باب ضرب غالباواومثال  كان أنو -ج  
  

  )1(رين تم
  :جمل تامة  فيمع ذكر السبب ، ثم ضع ثالثة منها  ةاآلتي األفعالبين باب كل فعل من 

 ورد                  شد                هنَ             ذَّى               شَدىو  
  فاز            )2(مشَنا                ود     ا                  شاع           سقَ 

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

 .والغين والهاء

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



 )

  )2(تمرين 
جملـة   فيواذكر بابه ثم استعمل ثالثة  ،ةاآلتي األفعالوالمتعدى من كل فعل من  مالالزبين 

  :مفيدة
     هقَ          لَّقَ         در           ضم         قَ          قَّرشَ         ضح  

  
  )3(تمرين 

  :السببوبين باب كل منها مع ذكر  ،ةاآلتي األفعالهات مضارع كل فعل من 
  افَع                شاد                ازع               ىضقَ              قاد   
  

  )4(تمرين 
فما مضارع كليهما؟ ))  نارمض في رطْلفاللمريض  حلَّ(( و )) التلميذ المسالة  حلَّ(( يقال 

  .السبب ناوما بابهما؟ مع بي
  

  )5(تمرين 
ـ  ))  هأم الطفُل ىوِه((و )) ى النجم هو(( ال يق  نافما مضارع كليهما؟ وما بابهما؟ مـع بي

  .السبب
  )6(تمرين 

  :مفيدةجملة  في ةاآلتي واعناألمن كل نوع من  ضع فعالً
  .ماض ناقص من باب نصر -ب                    .متعدمضارع مضعف  -ا

  .ثال من باب ضربم -د.             من باب ضرب أجوفماض -ج
  

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

        صيقيد من يرد الشر نَّعى              ويمى ربالعةوِاَد من رينام  
        ويإذا ىلوِفُص ما غعنْ تُبَأو              هرجاِئنَِل وهبنــامة الز  



 )

  اإلعاللو اإلبدال
  اواووالياء  األلفقلب ) 1(

  األمثلة
  .مرهالْ دوهشُ                               .مراله ائحونالس داهشَ          
   1     اكَحالْ قاضيالْ متَّمه1                         .م      حالْ وكمتَّمهم.  

         سامح الحلالْ يمذْمنب.                                 سومالْ حذْمنب.  
                                            *   *   *  

  .عونم رمالثَّفَ                     .مرالثَّ عنَيَأ           
   2      أياجِالتَّ سراجِفالتَّ       2                 .رر موسر.  

  .هبِ نوقا مأنَف                     .ربخَبالْ تْنْقَيَأ          
  البحث

لها ترى المقابلة  األمثلة فيزائدة، و ألفمبنية للعلوم مشتملة على  ىاألولالطائفة  في األفعال
 التي األلفتجد  ك النِإئلها، ثم إوابب ضم هذا البناء س أننفسها مبنية للمجهول، وترى  األفعال

 إالبحثت عن سبب لهذا التغيـر ال يـرى    إذاو، اًواو هاكانم، وتجد األولالقسم  أفعال في تكان
  .اًواوتقلب  هاأنفيطرأ على ما قبلها،  ألفكل  أن، وكذلك شاأللفحدوث الضم قبل 

تجد ال بلة لها المقا األمثلة إلىرجعت  إذاوة بها ياء مفتوح ما قبلها، الثانيالطائفة  في األفعالو
ـ  التيالياء  الفاعل اسمترى في ال ك أنفاعل كل منها، ثم  اسم، بل تجد األفعالهذه   فـي  تكان

 الفعـل  في تكان أنالياء بعد  أن إالتساءلت عن السبب لم تر  إذاو، اًواو هاكانمفعله، بل تجد 
 فـي ذلك كل يـاء  ، وكاًواوساكنة بعد ضم، ولهذا قلبت  الفاعل اسم في أصبحتساكنة بعد فتح 

  .تقع ساكنة بعد ضم األمثلةغير هذه 
 فـي  األلـف بـدل   واوالفوضعت  حرف،وضع بدل  السابقة لن حرفاً األمثلةترى من  تأنف

الحرف المتغير حرف  كانولما  ال،ابدإوهذا يسمى  ة،الثاني األمثلة فيوبدل الياء  ،ىاألول األمثلة
  .أيضا إعالاليسمى  أنعلة صح 

  



 )

  القواعد
 إعـالال الحرف المتغير حرف علة يسـمى   كان و أخر،حرف  كانمجعل حرف  اإلبدال )5(

  .)1(أيضا
  .اًواوبعد ضم تقلب  األلفوقعت  إذا) 6(
  .اًواوبعد ضم تقلب  ةساكنوقعت الياء  إذا) 7(

  )1(تمرين 
  :وسببه اإلعاللوبين ما يحدث فيه من  يأتيالمجهول كل فعل مما  أبن
      م   زاح    س نافَ  ل    قاب       رصاد        صاحب        باددر        جاه    

  
  )2(تمرين 

  :اإلعاللكل منهما من  فيوبين ما يحدث  ،يناآلتيين الفعلمن  الفاعل اسمهات المضارع ثم 
  متَأي                   سبيأ                          

  
  )3(تمرين 

ةاآلتيالكلمات  في خرآالمنقلبة عن حرف  وواالو يةاألصل واوالن بي :  
  ظُموق                    ذُوقم                   بورِح                 ىصوَأ     

  
  )4(تمرين 

  :أعالهاواذكر سبب ذهاب  للمعلوم، ةاآلتي األفعال أبن
       غولب  ورب                  فوجئ                 عومل        ض  
  حوسب                   قوسم                  عوقب          عوجل       

  
  )5(تمرين 

تشتمل علـى   أخرىوثالثا  ا،واو األلفكون ثالث خمل تشتمل كل منها على فعل قلبت فيه 
  .أصلية واوفعل به 

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



 )

  )6(تمرين 
  : إعاللين الماضيين من الفعل فيثم بين ما  يناآلتياشرح البيتين 
   اقبس َلوَأ نفكُ                   رِيخَـلِل يدوــنُ إذا              
  وأخالق بآداب                   مصعتَفاس يتَودع نإو             



 )

  ياء واوالقلب ) 2(
                  يسالْ ودمرَأبِ ءبِدكُ،                    فَهن سّداًي.  
  .اتيبالنَّ اُلمعاَألفَى،                   وا نَم ئامرِ لَّكُِل       1         
                  يهالْ ونعُلمفالع                         ،ُلم هّين.  

                                     *  *  *  
  .يعادمالْ زِجِنَْأفَ،                   دعا وم رح زجنَْأ                  
  .انٍيزم ريخَ هنَّأل،               لِقْعالْبِ ورماُأل وزنتُ       2          
                  أوالشَّ قَرجنَافز،                       ره قُاإال ير.  

                                     *  *  *      
                  يعو الْدمرء َأى لَعخنَْأو،              يهدمهالعادي ام.  
          3      يمو الْسطَواِئبنَأبِ نثُكَ إذَا،                هر فيهم السيام.  
                  و لُويعاِلبرجإلى                      ،ه قمالشَّ ةرالْ فاليع.  

ثُالبح  
مشتمل  ويهون وكل منهما يسود، ونوى، :هيفعال ثالثة أتجد  ولياألالطائفة  أمثلة إلىظر نا

مع  وهين،سيد ونية  في واوالالمقابلة لها ال تجد هذه  األمثلة إلىنظرت  إذاولكنك  ،واوالعلى 
 أصـلها ،وهين نوية أصلهاونية سيد  في واوال أصلهيكون سيد  أن فالبد .األفعالمن مادة  هاأن
منها سـاكنة، فقلبـت    ىاألولووالياء،  واوالكل منها  فيهذه الكلمات قد اجتمع  فأصول، ونهي
 اسـم هذه الكلمات، ومن ذلـك   تشبهع بكل كلمة صنوكذلك ي. الياء فيدمغت الياء أياء و واوال

  .و مرموى يومقض األصلو فإنك تقول فيه مقضي ومرمي،قضى ورمى ،: المفعول من نحو
 في واوالالمقابلة ال تجد هذه  األمثلة في، ولكنك واوة تجد بكل مثال فعال به الثانيخذ الطائفة 

 أن، واًواوهذه الياء  أصليكون  أنياء، فالبد  واوال كانموتجد  ،وإيراق ميزانميعاد و: الكلمات
قلبت  ما قبلها مكسوراًساكنة و واوال تكان، ولكن لما راقوإ – ناموز –موعاد : الكلمات أصل

ساكنة بعد كسر واوكل  ياء، وكذلك تقلب ياء.  
 األمثلةية، ولكنك في واو هييعلو، و –يسمو  –يعدو :  األفعالالطائفة الثالثة ترى  أمثلةوفي 

أصـلها   أنتسـتنبط   أنفي العادي والسامي والعالي، ومن ذلك يمكن  واوالمها ال تجد ماأالتي 
تجمـع   واومتطرفة بعد كسر قلبت ياء، وكذلك كـل   واواله لوقوع أنالو، والعادو والسامو والع

  .هذين الشرطين



 )

  القاعدة 
  :ياء  واوالتقلب ) 8(

  .منها ساكنة ىاألول تكانكلمة و فيوالياء  هياجتمعت إذا   -ا     
  .وقعت ساكنة بعد كسرإذا   -ب   
  .وقعت متطرفة بعد كسرإذا   -ج   

  )1(تمرين 
  :اإلعاللوبين ما حدث فيه من  ،الفعل إلىبالرجوع  ةاآلتيكلمة من الكلمات  كل أصلاذكر 

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

  )2(تمرين 
  :اإلعاللوبين ما حدث فيه من  فهاته ،)) أكرم((على مثال  ةاآلتي األفعالمصدر كل فعل من 

   زجوَأ                    زعوَأ                     دقَوَأ                      لموَأ    
    أوأم                      أولص                  عقَأو                     أودف  

   
  )3(تمرين 

  :اإلعاللوبين ما حدث فيه من  ،ةاآلتي األفعالالمفعول لكل فعل من  اسمهات 
                  يفَش –ى رم – يى ر– نسلَ – ىقفيك – ي  
  

  )4(تمرين 
  :إعاللمن  ةاآلتيالمصادر  فياذكر ما 
  ) يلوفعله ( يلَ –) ى وفعله غَ(  غي –)  ويطَفعله (  يطَ           

  
  )5(تمرين 

 الذي اإلعاللنوع فهاته، واذكر )) استغفار (( على مثال  ةاآلتي األفعالمصدر كل فعل من 
  :يحدث به، وسببه

                      اتَسوعاستوحش  –استورد  –استوقف  – ب  

                               
 الخالي من الهم: الخلي  )1(



 )

  )6(تمرين 
  :فاشرحه إعاللحدث به  إذاو، يأتيوالالم لما  األلفب معرفاً الفاعل اسمهات 

             بصفا  –عفا  –خال  – )1(طفا –شكا  –رنا  –ا د  
  

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

  أيسار –ميالد  – الداعي – القاضي                  
  يدهم -  ينبّ –  يفو   –   إيقاظ                  

  
  )8(تمرين 

النـاقص   من الفاعل سموثالثة ال الثالثي، اليائيالمفعول من الناقص  سمال أمثلةهات ثالثة 
  .إعاللمن  وبين ما بها جميعاً الثالثي، يواوال

  
  )9(تمرين 

  :ياء  واوالقلبت فيها  التيوبين الكلمات  يناآلتياشرح البيتين 
     أنْا مضر الروض اإبن بيعِالر قَود              سقاه مغَالْ اءوياد فهو ريان  
  نايدع نِايدالع في يه امنََّأك               يـفأطربن اًنـحلَ هلُالبِـَب تْنَّـغَ    

  

                               
 .لم يرسب: طفا الشئ فوق الماء  )1(



 )

  مزةوالياء ه واوال بقلْ) 3(

  األمثلة
  .عاءالد بِجِتَفاس رطَضالم عاكد إذَا          

   1      كان عمقَ إذَا رضى عَلد قَالْ يفضاء.  
  .اءفَوالْ يف االثَم كان ىفَو إذَاو          

             *    *    *  
  .كبِدَأبِ اًداِئس نكُفَ ،هاِلبم دحَأ ساد إذَا          

  .لبطْتَما  وند ُلاِئح حاَل إذَا مَأسال تَ      2   
  .هدرشَأفَ قَّحن الْع داِئح ادح اإذَ          

           *    *     *  
  .ةظَعا هلُّكُ حائفُص أو ةُيفَحص اريخُالتَّ          

  .ةُقيرفَ وزجع إال هلُخُدال تَ زِجاِئعلِْل ُأجلْم رصمبِ      3   
          اهِتَجد نْعد اَتَكبتك َأ َلساِئالرن كُيغَ ونرض ّالرسالة جلاي.  

البثح  
دعا وقضى  هيياء، و أو واوها منقلبة عن ألفقصة نا أفعالعلى  ىاألولالطائفة  أمثلةتشتمل 

ها مـن مـادة   أندعاء وقضاء ووفاء، مع : الياء في الكلمات أو واوال، ولكنا ال نرى هذه ىووف
ـ ا، وقضاء أصلها قضواتكون دعاء أصلها دع أننفسها، فالبد  األفعال ى، اى، ووفاء أصلها وف

  .وهذا تراه لو استقريته مطردا.دة قلب همزهزائ ألفولكن حرف العلة حينما جاء متطرفا وقبله 
ساد وحال وحاد،  هيياء و أو واو هاألف أصلجوفاء،  أفعالة تشتمل على الثانيالطائفة  أمثلةو

ياءه لم  أو الفعل واو أنونشاهد  األفعالمن هذه  لكل فعل الفاعل اسمعلى  أيضاً األمثلةوتشتمل 
، لواح أصله)) حائل((د، وواس أصله)) سائد(( نألن همزة حلت محلها، فاعله، وأل اسم فيتبق 

  .ياء أو واوحايد فالهمزة منقلبة عن  أصله)) حائد((و
بحثنا والجموع،  هيوجمعه على صيغة منت كل مثال منفرداً فيالطائفة الثالثة نرى  أمثلة فيو
 فيهمزة هذا الحرف قلب  أنونجد  ،ائدزحرف مد  هاأحرفمؤنثة ثالث  هاأن اأينرالمفردات  في

  .جموعها



 )

  القواعد
  .زائدة ألفهما بعد احدإتطرفت  إذاوالياء همزة  واوالتقلب ) 9(  
  .ألفوسطه  الذي الثالثي األجوففاعل  اسم فيوالياء همزة  واوالتقلب ) 10(
 هيصيغة منت ألفالجمع بعد  فيوقع  إذامفرد مؤنث يقلب همزة  فيحرف المد الذائد ) 11(

  .الجموع
  )1(تمرين 

  :وسببه اإلعاللوبين ما حدث فيها من  ،ةاآلتيكل كلمة من الكلمات  أصلذكر ا
  عرائس            نائم           أعداء          قائم         صفاء       جالئل      
  مائل           قصائد            حاءأناء         سشفاء        سحائب        نَ      

  
  )2(تمرين 

  :السببمع ذكر  ةاآلتيمن الكلمات  إعاللوما ليس به  إعاللبه من بين ما 
  فضائل –مسائل  –بائع  –اء شر – باءأن

  )2(اءعد – )1(أرزاء –وسائد  - شاءأن
  
  )3(تمرين 

 هـا أفعال، فما إعالليكون بها  إال، ومن المحتمل إعالل ةاآلتي األسماءبيكون  أن محتملالمن 
  فعل ؟ لالحالين ؟ وما معنى ك في

  زائر - سائل  –جائز  –ثائر 
  

  )4(تمرين 
من ذكـر   ,اإلعالل وبين ما يحدث فيها من الجموع، هيعلى صيغة منت ةاآلتي األسماءاجمع 

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

                               
 المصيبة: الرزء  )1(

 كثير العدو أي الجري )2(

 الشجر المجتمع الكثيف )3(

 الناقة الشابة )4(

 الناقة الحلوب التي تحلب )5(



 )

  )5(تمرين 
  :وسببه  إعالل، وبين ما فيه من  يأتيلكل فعل ممل  الفاعل اسمهات 

  حام            ساح               رام                زال              خاب      
  غاب              عاد               أنقال            صاح              ش      

  
  )6(تمرين 

فـاذكره   إعـالل حدث فيها  وفكيف تصوغها ؟  ))إكرام((على مثال  ةاآلتي األفعالمصادر 
  :ين سببه وب

  ىأفض          يضمأ           ىدأه        ريجأ
  ليعأ           أقصى          ىطَأع         ثريأ

  
  )7(تمرين 

  ، فما هما ؟ وما سببهما ؟ نإعالال ةاآلتيكل من الكلمات  في
  )فعله استوصى(استيصاء  –) فيفعله استو(استيفاء  –) فعله استولى(استيالء 

  
  )8( تمرين

بكل منها جمع تكسـير   أخرىوثالثا  الثالثي، لألجوففاعل  اسمكون ثالث جمل بكل منها 
   ).فعائلعلى صورة (

  
  )9(تمرين 

  :الياء همزة  أو واوالقلبت فيها  التيوبين الكلمات  يناآلتياشرح البيتين 
  هـاجولكُظالَ                 في امِـياأل ر1(أصائُل م(  

                فيا م الرجاء بعكمد                 ال الْوقَبطَ اءئُلا  

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

 .وباألصائل أوقات الراحة والنعيم



 )

  األفوالياء  واوالقلب ) 4(
  األمثلة

)1( َأ كانوب رٍكْب الْ وُلقُيقاَل إذَا قَّح،  
 ،ماَل ُلبالج إذَا هنْع وال يميُل )2(

)3( ويدخَو للْعإذَا رِي عا،د 

)4( ويرى ميف إذَا اِهللا يلِبِس رى،م 

  ثُحالب
 الثـاني المثـال   فيمال  الفعل، و))يقول((مضارعه  أجوف األوللمثال ا في)) قال(( الفعل

تكون  أن؟ البد الثاني الماضي فيالياء  أينو، األول الماضي في واوال أينف، ))يميل((مضارعه 
ومـال  )) قـول ((قال  أصل أنو ياء،منقلبة عن  خراآل فيو ،واواحدهما منقلبة عن  في األلف

))مأجوفكل  ألف في أنوكذلك الش .اًألفمتحركين بعد فتح فقلبتا  والياء واوالفوجدت )) َلي.  
مضارعه  الثانيومضارعه يدعو،  األولودعا ورمى، : رأيت يناألخيرنظرت المثالين  إذاو

والياء متحركين  واوال، فوقعت رمى الثاني أصل، وودع األول أصل أنيرمى، ومن ذلك تحكم 
  .فتح ما قبلهماأنتحركتا و  األفوالياء تقلبا  واوال أنومما تقدم يستنبط . اًألفلبتا بعد فتح، فق

  )1(تمرين 
  ؟ وما سببه ؟ إعاللفيها من  ا؟ وم ةاآلتيكل كلمة من الكلمات  أصلما 

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

  :فبينه  إعاللبه  كان أنات مضارعها، ومن باب فرح، فه ةاآلتي األفعال
وِرخَ – ىشى – رِعى – عمنَ – ىسى – حمى  

  
  )3(تمرين 

  :فاشرحه  إعاللبه  كان أن، ويأتيوالالم مما  األلفالمفعول معرفا ب اسمهات 
رى شتَي– ترى فْي– هيتشْي – طىيمتَ – كترىي  

                               
 .أدام النظر إليه: رنا إلى الشئ  )1(



 )

  )4(تمرين 
واذكـر مـا    الجمعين، في األلف أصلن ، بيقضاة والغزاةعلى ال نايجمع والغازي القاضي

  .اإلعاللحدث فيهما من 
  

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

  راةبم –دى تَعا –ل جامم – قاةُرم –ل ابقَ
  
  )6(تمرين 

  .إعاللكل ما فيه من  أصل، وبين فأل، ثم ثالثة وسطها ألف أخرها أفعال ثالثةهات 
  

  )7(تمرين 
  :، ونوعه  إعاللحصل فيها  التي، ثم عين الكلمات يناآلتياشرح البيتين 

  مِــوهتَ نم هادتَعما ي قَدوص             ه ونُنُظُ تْاءس ءرمالْ ُلعء فاَس إذا
ذَاوعى محـْقَيه بِبول عادــته               حوأصب لَ يفل من الشَّيلمِظْك م   

  
  
  



 )

  والياء تاء واوالقلب ) 5(
  األمثلة

)1( وا    َلصصَلتَو      صَلتَّا   
)2( وظَع     اتَوظَع       تَّاظَع 

)3( يسر      اتَيسر        تَّاسر  

  البحث
ـ ن أن وأردناياء، مثل وصل ويسر،  أو واو أوله ثالثيلدينا فعل  منـه علـى صـيغة     يبن

هذا  لم تقلالعرب ؟ نعم هذا هو القياس، ولكن ايتسرتصل واتقول  أنلم يكن القياس أ، ))افتعل((
كما  اإلعاللتاء افتعل، وهذا  فيهذه التاء  وإدغاموالياء تاء  واوال، بقلب وأتسراتصل : بل قالت
  .ومتصل على صيغة افتعل، يحصل مصدره ومشتقاته، كاتصال  الذي الفعل فيحصل 

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

  )1(تمرين 
  : عاللاإل، وبين ما حدث فيها من ))افتعل((على صيغة  ةاآلتي األفعال بنا

وفَص      وعد      وس1(م(       شَوم        وزن  
  
  )2(تمرين 

  :عاللاإلفيها من  ، وما حدثمما يأتي كل كلمة أصلبين 
سع اتّ –تكل م– جاه تّا– شح تّا– ضاعتّا – هامتّا  

  

                               
 .جعل له عالمة: وسم الشئ  )1(



 )

  )3(تمرين 
  )مجردها وقى(كلمة اتقى  في إعاللبين كل 

  
  )4(تمرين 

مـن كـل فعـل،     الفاعل اسممن نوع المثال على افتعل، ثم هات المصدر و أفعالثالثة  بنا
  .عاللاإلت من هذه الكلما إحدى فيواشرح ما 

  
  )5(تمرين 

  :عاللاإلمن )) متقد((كلمة  فيوبين ما  اآلتياشرح البيت 
يا رب رٍصد لَعى متقأطفأتُ            ده والكرم ماحِبالس  

  
  
  
  



 )

  اإلبدال
          األمثلة

                      عاد                 اتَدى ع                   ادىع  
  ركَذدا     ج             ركَتَاذْ     ب          رِكَذَأ                     

                      زحم                ازتحم                    ازدحم  
   

                      صب ح               اتَصحب               اطَصحب  
                      ضرب                ارتَضب               اربطَض  

  عطلَا                  علَتَطْا                  علَطَ                      
  ملَطَظْا                  ملَظتَا                   ملَظَ                      

  
ثُالبح  

نفسـها بعـد    األفعالترى ) ب(قسم  في، ويزا أوذال أو بدال  مبدؤه ثالثية أفعال) ا(بقسم 
، لم تجد تاء افتعل ورأيت )ج(بقسم  األفعال نظرت إلي إذا، ولكنك ))افتعل((يغة على صبنائها 

ـ  إذا، يزا أوذال  أوله دال أو ثالثيكل فعل  أنتستنبط  أن، ومن ذلك تستطيع داالً هاكانم  يبن
  .، ومثل افتعل مصدره ومشتقاتهداالً افتعالتاء تعل تبدل فيه على اف

 األفعـال  ترى) ـه(قسم  فيظاء و أوطاء  أوضاد  أوبصاد  هثالثية مبدؤ أفعال) د(وبقسم 
 هـا كانمال تجد ) و(بقسم  األفعالهذه  إلى، ولكنك حينما تنظر ))افتعل((على  نفسها بعد بنائها

على افتعل  بني إذاظاء،  أوطاء  أوضاد  أوله صاد أو الثيثكل فعل  أنبومن ذلك تحكم  طاء،
  .ذلك ومصدره ومشتقاته فيتبدل فيه تاء افتعل طاء، ومثل افتعل 

  القواعد
، ومثل ذلك داالًتبدل تاء افتعل  على افتعل، وبني أو زاياً ذاالً أو داالً ثالثيل الأو كان إذا) 14(

  .مشتقاته مصدر افتعل و فييحصل 
على افتعل، تبدل تـاء افتعـل    بنيو ظاء أو طاء أو ضاداً أو صاداً ثالثيل الأو كان إذا) 15(

مصدره ومشتقاته في، ومثل ذلك يحصل طاء.  
  

  

ه د
ـ

و
ـ



 )

  )1(تمرين 
  ؟ ةاآلتي األفعالبصيغة افتعل من  تأتىكيف 

زاد      ادن       زجر       صخَ      لحدناز        م  
  
  )2(تمرين 

  بها ؟ التيالزيادة  أحرف؟ وما  ةاآلتي عالاألفما مجرد 
غَطَاض1(ن( – انَطَصع – اطَصبر – طَّارد – اطَصحب  

  
  )3(تمرين 

  : األسبابكليهما مع ذكر ، فبين إعاللو إبدال ةاآلتيالكلمات  في
ازداصطالء  –ار ه– ازدفيمصط –ى ر – طافَاص  

  
  )4(تمرين 

  .جملة مفيدة في، ثم ضع كل واحد ليس غير إبدالعلى  تشتمل إذاكلمات  أربعهات 
  

  )5(تمرين 
  : إبدالمن )) المضطر((كلمة  فيوبين ما  اآلتياشرح البيت 
  بهاوكُر إالر طَّضمال ةُفما حيل          بكَرم )2(ةنَساأل إاليكن  ملَ إذَا

  

                               
 الحقد: الضغن  )1(

 .جمع سنان وهو طرف الرمح: األسنة  )2(



 )

  تسكينلبا اإلعالل
  األمثلة

)1( يوم الْدوبالْ دمجلَامة.  
)2( يزيد كَّسان معامٍ ر كلَّص. 

)3( قطن مر لَصالْ هقَمام ُلاألو. 

)4( الِعم اجِالوغْب رةًب ةًافَخَال م. 

)5( اجْلع اَملك موالذُب وعرضك موناًص. 

)6( تَاجنب ما يراه قَالعالء عيباًم.  
ثُالبح  

فهو مـن   ييائ أجوف)) يزيد(( الفعلو، ، فيكون من باب نصريواو أجوف)) يدوم(( الفعل
ه أنحصل  حصل فيهما؟ الذي اذايدوم ويزيد، فم: يكون ضبطهما هكذا أنالبد  إذا، وباب ضرب

فنقلـت  منـه،  لى بها أوالحرف الصحيح  أن، وحرف العلة ضعيف ال يحتمل الحركة أنفرض 
: هكذا  نالفعال، فصار ياالز إلىونقلت حركة الياء  الصحيح قبلها وهو الدال، إلى واوالحركة 

  .ينالفعلهذين  أشباه في، وكذلك يقال يدوم ويزيد
 إذاهما أصـل مقام ومخافة من قام يقوم وخوف يخوف ف ناالكلمتالمثالين الثالث والرابع  فيو

م يقال فصارتا مقوم ومخوفة، ثالساكن الصحيح قبلها  إلىفيها  واوالمقوم ومخوفة، فنقلت حركة 
  .كما علمت اًألفما قبلها فتقلب  اآلن فتحناوقد  الًأوحركة فيهما مت تكان واوال نأ

، نقلت فيهـا  مصونها أصليصون، ف ناصمفعول من  اسمالمثال الخامس كلمة مصون  فيو
ـ ساكنة بعد نقل حركتها و ىاألول واوالفأصبحت  ساكن الصحيحال إلىحركة حرف العلة   واوال

  .خشية اجتماع ساكنين ةيالثان واوال، فحذفت أيضاًساكنة  ةالثاني
ها معيوب، نقلت حركة الياء أصلمفعول من عاب يعيب، ف اسمكلمة معيب  األخيرالمثال  فيو
، فصـارت  الجتماع ساكنين منعاً ،واوال فحذفت واوالالياء و ناساكنثم اجتمع الساكن قبلها،  إلى

  .ومعيب معيب فكسرت العين لمناسبة الياء، ومثل ذلك يقال في كل ما يشبه مصون
مما تقدم نرى أن الكلمات السابقة حصل فيها نقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح 

  .بالتسكين إعالال، ويسمى هذا ساكناً بعد النقل فأصبح المعتل قبله،



 )

  القاعدة
قبله حرف صحيح ساكن، سكن المعتـل   كانو، كلمة متحركاً فيالحرف المعتل  كان إذا) 16(

  .بالتسكين إعالالًالحرف الصحيح، ويسمى هذا  إلىبنقل حركته 
  

  )1(تمرين 
  : ةاآلتيالعبارة  في وأسبابهما إعالل وأ إبدالحصل فيها  التيبين الكلمات 

ـ لـم تُ  أنعليه بعـد   ىمقضه أنالرشيد، واعتقد  مماأ الطوسي ميدحوكم مرة ح أنفق اتَّ جد 
أنوبعد ، راذاالعت أساليب عجوس إيجادعن  زحول دون قتله، فلمـا  حيلة تَ أومن الوسائل،  يلة
اضطرب حميد وبكى،  سداألبسيفه كما يصول  صائالً القاسيبالجالد، واقبل ذلك  الرشيد أهاب

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

  
  )2(تمرين 

  ها ؟إعالل؟ وما نوع  ةاآلتي فعالاأل أبوابما 
يسير – يصوم – يسود  –يعيش  – يحوم– يجود –يطير  –بيد ي  

  
  )3(تمرين 

  بها ؟ اإلعاللوما نوع  يأتية مما كل كلم أصلما 
  ارثَم –ازة فَم –منارة  –مجال  –مرام  –مالمة  –منام 

  
  )4(تمرين 

  :فاشرحه  إعاللحدث به  نإمن باب فرح فهات مضارعها، و ةاآلتي األفعال
  خاف       نام          غار          حار          نال           عاف

  
  )5(تمرين 

  : إعاللوبين ما فيه من  ةاآلتي األفعالالمفعول من  اسمهات 
اش      باعن       كاَل       صاد       قاَل     رام       قاس  



 )

  )6(تمرين 
فاشرحه  إعاللحدث بها  نإللمجهول و ةاآلتي األفعال بنا:  

يعفيد      يجيد       يريد       يسئ       يطيل     يخيفيد     ي  
  
  )7(تمرين 

  :فاشرحه  عاللاإل، وبين ما يحصل من يأتيلكل مما  الفاعل اسمهات 
  أشار        أعان       أبان        أجاب        لماأ        ابأن       أصاب          

  
  )8(تمرين 

  : إعالل، واشرح ما به من  ةاآلتي األفعالالمفعول لكل فعل من  اسمهات 
   شاعَأ         –        جادَأ           –        امقََأ           
   أغاث        –       ضاعَأ           –      جابَأ           

  
  )9(تمرين 

 لـيس غيـر ، وثالثـةً    إعاللبها كلمة فيها  وأخرى، إبدالو لإعالبها كلمة فيها  ون جملةًكَّ
  .ليس غير إبدالتشتمل على كلمة بها 

  
  )10(تمرين 

  :بالتسكين  اإلعاللمن  كلماتهبعض  في، وبين ما اآلتياشرح البيت 
يهون عَأا نَليتُ نصاب جسا           وتَنَومم لَسأعرلنَ اضولقُا وع  

  



 )

   فيصرال الميزان

)1(  
  األمثلة

  َلعفَ         بذَّه                        َلعفَ      رِبشَ              
  َلعفَ           مهفَ        3               َلعفَ        مركَ      1      

  َلعفَ          مسقَ                         ُلعفَ        رمقَ              
                           *    *    *             *     *     *  
              دحرفَ      جَللَع                       العفَ       بَلاع  

      2       درهم       فنْا       4              ُللَعصفَنْا     فَرَلع  
              فَسرفَ     ُلجُللَّع                       اخْتَسرِب      افْتَسَلع  
ثُالبح   
 أصـول ه وضع لتدريب الطالب بطريقة موجزة علـى معرفـة   أنالباب  فيظهر ما يقال أ

جعـل علمـاء    الكلمات ثالثياً أكثر كانولما ، إعالل أوحذف  أوالكلمات، وما يطرأ من زيادة 
  .، والالم للثالثللثانيمن الكلمة، والعين  األولاء للحرف ألف هي، أحرفالثة الصرف لوزنها ث

والعـين محـل    اء محل الشين من شرب،ألفنا وضعنا أنا أين، راألولالمثال  إلىنظرنا  إذاف
 أحـرف بطت به ض الذيوهو فعل بالشكل  ،الميزان أحرف الراء، والالم محل الباء، مع ضبط

  .وأشباههماكرم وقمر  فيالموزون، وكذلك يقال 
علـى  )) فعل(( الميزان كان، ولما ةنرى الكلمات رباعية وخماسية مجرد ةالثانيالطائفة  فيو

 في، وزدنا المين )َللَعفَ: (دحرج في، فقلنا رباعيال في ماًالليه عليس غير، زدنا  أحرفثالثة 
  .مجردين سيوخما رباعيكل  فييفعل  وكذلك). للَّفع: (سفرجل فيفقلنا  الخماسي

فنا الحرف عمضعف لذلك ض الثانيحرفها ) بهذَّ( ىاألولالكلمة  أنالطائفة الثالثة نرى  فيو
  .وأمثالهماوقسم  فهم فيوكذلك يفعل . الميزان فيالمقابل له 

فيها ) العب(ية وزائدة فكلمة أصل أحرفوعند تأمل الطائفة الرابعة نرى كلمات تشتمل على 
اء والعـين  ألف أن هاميزان فيويشاهد  ،زائدة هيو األلفية، وفيها أصل هيو الالم والعين والباء

الزائدة،  األلف كانمزائدة وضعت  اًألف أنو.ية على الترتيباألصل حرفاأل كانموالالم وضعت 
  .ية وزائدةأصل أحرفكل كلمة تشتمل على  فيمن يعمل  ومثل ذلك



 )

  القواعد
، الثاني كانم، والعين األولالحرف  كانم)) فعل((من اء ألفالمجرد بوضع  ثالثييوزن ال) 17(

  .الموزون دائما أحرفعلى حسب ضبط  الميزان أحرفالثالث، وتضبط  كانموالالم 
 أحـرف على  الثاني فيوالمين  األول فيبزيادة الم  ناالمجرد يوالخماس رباعييوزن ال) 18(

  .فعل
  .الميزان في الثاني فيلمقابل الكلمة مزيدة بتضعيف حرف ضعف الحرف ا تكان إذا) 19(
  .الميزان فيه كانم، وضع الزائد أكثر أواشتملت الكلمة على حرف زائد،  إذا) 20(
  



 )

  فيالصر الميزان

)2(  
  األمثلة

           فَ         ام صقُ                          َلعْلفُ           م  
           اطَصبفْتَ      راَلع                         اسعاو       فْاعاو  
    1      قُيوم         فُْي2                 لع       يرمون      فْيعون  

           مرام         فْمةُعلَ         هبةُ                          ُلع  
           مهدي        فْمةُزنَ                         وُلع         ةُلَع  
ثُالبح  

 فيبالقلب، و إعاللصام  في، فإبداالً أو إعالالًبكلماتها  أن اأينر ىاألولالطائفة  إلىنظرنا إذا 
 فـي بالقلـب، و  إعاللبالتسكين، و إعاللمرام  فيوبالتسكين  إعالليقوم  في، وإبدالاصطبر 

نوع  بأيثر أاه لم يتأينكل كلمة من هذه الكلمات ر ميزان إلىرجعت  إذاوبالقلب،  إعالل يمهد
، ويتجاهـل  اإلبدال أو اإلعالله يعطيك وزنها قلب أنالمذكورة، و اإلبدال أو اإلعالل واعأنمن 

 )التسـكين  أوبالقلب ( إعالل أو إبدالالكلمة  حصل بها  أنذلك نستنبط حدوث شئ منها، ومن 
  .اللاإلع أو اإلبدالها قبل حدوث أصلتوزن على 

 إلىرجعنا  إذابالحذف، و إعاللجميع الكلمات حصل فيها  أنة نرى الثانيوعند تأمل الطائفة 
وهـو   الثانيها، فالحرف ميزانحذف مقابلة من حذف من الكلمة  الذيالحرف  أنا أينها رميزان

بقيـة   فيالحرف المقابل له وهو العين، ومثل ذلك يقال  هميزانقم، فحذف من حذف من  واوال
حذف ما يقابل ذلـك   أكثر أو ه  حذف من الكلمة حرفأنندرك  أنكلمات، ومن ذلك نستطيع ال

  .الميزان في
  القواعد

ها أصل، وزنت الكلمة على حسب التسكين أوبالقلب  إعالل أو إبدالالكلمة  فيحصل  إذا) 21(
  .ماأليهوال ينظر  اإلعالل أو اإلبدالقبل 

  .الميزانذف نظير ذلك من ها حأحرفمن الكلمة بعض حذف  إذا) 22(
  



 )

  )1(تمرين
  : ةاآلتيالعبارة  في األفعالالمعربة و األسماءزن 
 إلـى ذريعـة   المواعيد ذَخَتَّتُ أن مماألو فراداأل رضمن اكبر ما ي نإ، فزجِنَأف ةًددت ععوإذا 

اطَالمملة وكثيراًوالتسويف ، قَما يوى الميعاد حرِبكل ماإلة من جوالقائـلُ نامي ، ـ والم لـه   وُلقُ
 إلى حاجة ماسة في همانألالشرق، فذلك  في والصناعةُ التجارةُ تقهقرت إذا، فها كاذبةُأن نايعتقد

  .المال إلىها احتياجِ قبَل خالقاأل
  

  )2(تمرين 
  :بالشكل  الميزانمع ضبط  ةاآلتيزن الكلمات 

شمظَـ نَ سـ كَ رفَت ـ علم ـ جفَعفَـ  رر ـ بثَعر  
  
  )3(تمرين 

  :مع الضبط  ةاآلتيهات كلمات للموازين 
ففُ    ُلعَل    ُلعَل     فَعلَل     فَعفَع  

  
  )4(تمرين 

  :زن الكلمات اآلتية مع ضبط الميزان بالشكل   
               يسود       ـ       يام        ـ        قَقَسيل        ـ         ماد  

               از1(فَلَد(   ـ       مرـ         قَ       مىى   ض    صلتَّـ       ا  
   

  )5(تمرين 
  :بالشكل  الميزانواضبط  ةاآلتيزن الكلمات 

ن ـ داعٍص ـ ثق ـ سةُع ـ ارقْض ـ يونض  
  

                               
 اقترب )1(



 )

  )6(تمرين 
  : مضبوطاً ةاآلتيالكلمات  ميزانهات 

         اتَسجـ    ار      ـ       قَلَطَنْا       ناـ        تفع     تشارك  
  متقد      ـ      اقشعر     ـ         حمارا     ـ       رخبأ         

  
  )7(تمرين 

  :واضبطها  ةاآلتيهات كلمات للموازين 
  اعُلفَ       ـ      َلاعفَتَ      ـ       عَلفتَا     ـ       اعلفَ   
  مفعول      ـ        يُلفع       ـ      لفعاِئ      ـ      َلعفَتَ   
   عالءفَ       ـ     هلَاعفُم      ـ        عاُلفْإ      ـ    ول عفَ   

  
  )8(تمرين 

  :  الميزانمع ضبط  ةاآلتيزن الكلمات 
  اةعد ـ ميثاق ـ نائم ـ سـ جيّ داءأعـ  اءطبَأ

  
  )9(مرين ت

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

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

  
  )11(تمرين 

من  غْص))الج ((فْعلى وزن مومن . لع))علـى وزن  )) قام((عيل، ومن على وزن فَ)) الَع
  .فوضحه إعاللحدث  إذال، ويعفَ

  



 )

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

  
  )13(تمرين 

جملـة   فـي الحالين، ثم ضعها  فينها مفعول، زِ اسمفاعل وتكون  اسم)) تادعم((تكون كلمة 
  .كل حال منهما فيمفيدة 
  

  )14(تمرين 
  :فيها  اءاسمثم زن فعلين وثالثة  يناآلتياشرح البيتين 

        ـبلَ الءيس يـعدـَب لهالء             ـعدغَ ةُاوير يذ حبٍس ينود  
        يبيحك نْمه عضاً لَرم ينْصه            ويتَرع نْمفي ك عضٍر مونص  



 )

  عالاألف اءاسم

  األمثلة
               هياأل اتَهلَ ِإذَا ُلمم يسعدالْ هعُلم.  
  .سَئيي نمِل فُّأ      1        
              صم غَتكلَّ إذَا هيرك.  

                    *      *       *   
              لَعيفْنَ كسفَ كذَّهباه.  
        2     ملَقَك الْونَد.  
              رويدإذَا ك ستَر.  

                  *      *      *  
  .سرالد ابِتَكَ              

        3     فاعِد الشَّ نِعرف.  
              النُّ اعِسمصح.  

  
ثُالبح  

تهـا  ماعرضت عليهـا عال  إذاكنك ل، واألفعال يناابقة فيها معسال األمثلة في ىاألولالكلمات 
، األمر فيالمضارع، وقبول ياء المخاطبة  في) لم(، ودخول مثالً يالماض في الفاعلتاء  هيو

ـ ، واألفعال، ولكنها بمعنى الًاأفعليست  إذا ي، فهالعالماتها ال تقبل هذه أنرأيت  ذلك سـميت  ل
لفعـل   اسممنها ما هو  األفعال اءماس أنالسابقة رأيت  األمثلة إلىرجعت  إذا، واألفعال اءاسمب

  .األمرلفعل  اسملفعل مضارع، ومنها ما هو  اسمماض ومنها ما هو 
خـر قبـل   آفيها لم توضع لمعنى  األفعال اءاسم أن، رأيت ىاألولالطائفة  أمثلةتأملت  إذاو

، وهذه تسـمى  الفعللتدليل على معنى  األمرل أو في، بل وضعت األفعال ينامع فياستعمالها 
  .مرتجلة

 أخـرى  نامع فيمستعملة  تكان األفعال اءاسم أنة، تجد الثانيالطائفة  أمثلة فيوعند النظر 
مصـدراً، وهـذه تسـمى     أوظرفا  أوجاًرا ومجروراً  تكانفقد , الفعلمعنى  في قبل استعمالها

  .منقولة



 )

 هـي ، وعم، وسعفَ، ودبتَفيها مأخوذة من كَ األفعال اءاسمنجد  ةاألخيرالطائفة  أمثلةوبتأمل 
علـى   األمرفعل  اسمتصوغ منه  أن، وكل فعل من هذا القبيل يجوز ثالثية متصرفة تامة أفعال

  .وزن فعال
  القواعد

:  أقساموهو من حيث زمنه ثالثة . عالمتهوال تقبل  الفعلكلمة تدل على معنى  الفعل اسم) 23(
مرتجل، : ناث وضعه قسم، ومن حياألمرفعل  اسمفعل مضارع، و اسمفعل ماض، و اسم

  .وينقل عن الجار والمجرور والظرف والمصدر, ومنقول
)24 (متصرف تام ثالثيعلى وزن فعال من كل فعل  األمرفعل  اسمصاغ ي.  
  

  )1(تمرين 
  :المفردة والمثنى والجمع بنوعيه  ةاآلتيخاطب بالعبارة 

حعلى خير العملِ ي قفُك القديم، واليك عن كل ما يذاكراً مجد بك دساملك الجِماآ ون.  
   يهاناومع األفعال اءاسمطائفة من ) 1(

  األمرفعل  اءاسم) ج(                          يالماض الفعل اءاسم )ا(         
           ناطَب        = طُبوء                               إليك            =تباعد     

          سبلْ                                              ناعره             =دع  
          ماَأ                                               كانشَوكم          =تقدم  
  بجِتَاس=          آمين                                   دعب=          ناشتَّ          

                                                                حْلبِقَْأ=           ي   
       ا يه               المضارع                 الفعل اءاسم) ب(      

     تَيه                                                  دقَ           
  تعال=            مهلُ                                                 قط            

           َأ=         زهتَسحسن                               عندك    
  خذ=           يكدلَ                                 ىضرَأ=         بخْ           
    اكه                                                  وا            

  فْاكفُ=            هم                       بتعجأ أوتلهف أ=        واها           
          ثبتاُ=         ككانم                                                   وى  

 =سرع 

 يكفى= 

 =رعأس 



 )

  )2( األعراب فيتمرين 
  :نموذج  -ا 

 )1 (وى لشباب ال يملع!   
      أفعل مضارع بمعنى  اسم -     وىاأنتقديره  مستتر وجوبا الفاعلب، وتعج.  
  .جار ومجرور متعلق بوى -لشباب        
  .نافية -ال             
  .فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر والجملة صفة -يعمل          

     )2( – دوالكتاب نك.  
  .تأن هتقدير مستتر وجوباً الفاعلفعل بمعنى خذ و اسمدون  -دونك              

  .مفعول به منصوب -الكتاب             
  :تين اآلتيالجملتين  أعرب –ب 
            )1 (صه عمشين                      ا ي)ماأ) 2إف كممالحياة جهاد ن.  

  
  )3(تمرين 

  :ابه عرأو اآلتياشرح البيت 
ك عليك نفسذَّهكَلَبها فمن مةُت        قياد عاشَ النفس الدهر ذْمماوم  



 )

  )1(وأحكامهالمعتل  الفعل
  المثال) 1(

  األمثلة
           وعد     يعد      عد                          َلجِو      يوُلج     اْليج  

           وَلص   يُلص    وجِ         ل                صع      يوجع     ايجع  
  البحث 

  :المعتل فنقول  الفعلخاصة ب أحكامنبين لك  أننريد هنا 
المضارع مكسور  أن) ا(القسم  في، ويشاهد واو فأؤورد السابقة مثال مج األفعالكل فعل من 

المضارع مفتوح العين،  أن) ب(القسم  فيه، ويشاهد أمرفاء المثال حذفت منه ومن  أنالعين، و
  .لسكونها وكسر ما قبلها األمر فيولكنها قلبت ياء  هأمرفاء المثال لم تحذف منه وال من  أنو

  القاعدة
 فـي يـا مكسـور العـين    واو إذا كـان ، األمرالمضارع و فيحذف فاء المثال المجرد تُ) 25(

  .المضارع
  

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

 ب أ



 )

  األجوف) 2(
  األمثلة

       )1 (اَلص    يوًلص    تُلْص                 )3 (اَلم     ميُلي       تلْم  
       )2 (رام      يومر      رتُم                 )4 (اشَع    ييشُع     تشْع  

  *            *            *  
  تُفْخ      افُخَي     افَخَ)  5(                           

                           )6 ( حار      حاَير       حت ر  
ثُالبح  

 اًئتعـرف شـي   أن أردت إذاسكنت المه حذفت عينه كما تعلم، ولكنك  إذا هأن األجوفحكم 
ين مال وعاش من بـاب  الفعلين من باب نصر، واألولين الفعلظر تجد أن، فاألجوفجديداً عن 
ضمير الرفع المتحـرك، رأيـت فـاءه     إلىه إسنادعد ب األفعالهذه  يتأملت ماض إذاضرب، و
حذفت منه اللتقـاء   التي واوالمن باب نصر، وهذه الضمة وجدت لتدل على  كان إذامضمومة 

مـن   الفعل كان إذااء مكسورة ألفترى  كنإضمير الرفع المتحرك، ثم  إلىه إسنادالساكنين بعد 
فهمـا مـن    يناألخير نالفعال ماأوفة، داللة على الياء المحذباب ضرب، نحو ملت وعشت، ولل

حار تحرك بالكسر، وهذه الحركة لـم توضـع    أصل، وحار يحار حير يحير أصلباب فرح، ف
ه محـرك  نألما وضعت لتدل على حركة الحرف المحذوف، نإعلى الحرف المحذوف، و للداللة
  .بالكسر

  القاعدة
من بـاب   كان نإفاؤه بالضم ضمير رفع متحرك، حركت  إلى األجوف يسند الماضُأ إذا) 26(

  .فرح أومن باب ضرب،  كان نإنصر، وبالكسر 
  



 )

  الناقص) 3(
  األمثلة

  نِايعستَ امتُنَْأ) 13(           نيعستَ تنَْأ) 7(                 واشُخَ     يتُشخَ )1(
  نِايمشتَ امتُنَْأ) 14(           ينشمتَ تنَْأ )8(                 وا هنَ      وتُهنَ )2(
)3 (لَعتُو     لَعاو                  )9 (نَْأتَ تدعين            )تُنَْأ) 15تَ امدعنِاو  
    نيعسي اتُيتَفَلْا) 16(        نوعسي اُلجالرّ )10(               اوضقَ    تَيضقَ) 4(
)5 (تَاسدعتُي  تَاسدعاو             )11 (ّيمشُ جاُلالرون        )تَلفَا) 17اتُي يمشين  
)6 (ستُنْبِالْ مت سما و             )12 (ّجاُلالر يدعون         )تَفَلْا) 18اتُي يدعون  

ثُالبح  
 عنـد  يضاح وتفصيل حكم النـاقص إعلمت بعد  أن أالبتدائيةدروس المدارس  فيسبق لك 

بين لـك  ذاكرتك ما ي إلىعام عاد نإالسابقة ب األمثلةدرست  إذاه لضمائر الرفع البارزة ، وإسناد
  :ما يلي يف

  القواعد
و ياء أ واوالغير  إلىسند ُأمضارعاً، و ام ماضياً كانأيا سواء واو أوالناقص يائيا  كان إذا) 27(

  .المخاطبة ال يحدث فيه تغيير
 إلـى  األلفثالثيا ردت  كان نإ، فواوالغير  إلىا واسند ألف ناقصال يخر الماضأ كان إذا) 28(

  .ياء األلفزاد عن ثالثة قلبت  أنو. هاأصل
  .األلفحذفت  ألفه خرأ الذيالناقص  يبالماض يثأنألتتاء  اتصلت إذا) 29(
يـاء المخاطبـة    إلى مضارعاً أوالجماعة،  واو إلىمضارعاً  أوسند الناقص ماضيا ُأ إذا) 30(

، وضم ما قبـل  اًألفالمحذوف  كان إذاووالياء،  واوالتحة قبل لفاالعلة وبقيت حرف حذف 
  .اًألفلم يكن  إذار ما قبل ياء المخاطبة الجماعة، وكس واو

  .ه ياءألفنون النسوة قلبت  أو االثنين ألف إلىسند إذا ُأ ألفآخره  الذيالمضارع الناقص ) 31(
  .حكامهأجميع  فيالناقص كالمضارع  األمر) 32(
  



 )

  )1(تمرين 
ضمير  إلىالمسند  األجوففاء كل مضارع حذفت فاؤه، وعين حركة  ةاآلتي العبارة فيين ب

  :السبب  نارفع متحرك، مع بي
السـكينة الصـامتة،    يراحتها بين ذراع على شاطئ النيل، لتجد النفس اءرمليلة قَ في سرتُ

دة بين األرض كدت أظن أشعة القمر فوقَها حباَل الموو لتتعلق بأذيال النسيم، تبثُ مواجاأل فخلتُ
، بعـد  يرتقَّسم إلى ثم عدتُ. القهار الواحد عنْص عبدأما . عبور خشية في فصحتُ والسماء،

  .هذا الجمال وذاك الجالل إدراكفون عن قالذين ي تُملُ أن
  

  )2(تمرين 
  : فيدةجمل م في، وضع ثالثة ةاآلتي األفعالهات مضارع 

 ورد ـ وضح ـ وزن ـ وفَص ـ وجب   
  
  )3(تمرين 

شكل فاء كل فعل أاحد ضمائر الرفع المتحركة، و إلىعبارات موجزة  في ةاآلتي األفعالسند أ
  :السبب  نا، مع بي

رام افَـ قام ـ ع ـ بـ نَ اعام ـ سار  
  
  )4(تمرين 

اء من باب ضرب، وثالثة ألفجوف مكسور أخرى بأاء وألفمضمون  أحرفكون جملة تبتدئ ب
  .جوف مكسور من باب فرحأب

  
  )5(تمرين 

وما سبب :  ةاآلتيالجمل  في األفعالكل فعل من  فيالجماعة  واوقبل  الذيما شكل الحرف 
  الشكل ؟

  .واالختراعون سموا بالعلم بيرالغَ )1(
)2 (اضل وعموا عن الصوابألفمن عروا عن  جتنب.  
  .ا الحق فاتبعوه، وتجافوا عن الباطل واجتنبوهأواس من رخير الن )3(



 )

  )6(تمرين 
  :رزة ضمائر الرفع البا إلى ةاآلتي األفعالسند كل فعل من أ

الَـ خَ قيلَى ـ جر و ـ رى ـ ذكَتَشْـ اهينتا  
  
  )7(تمرين 

ّخطاب المفردة والمثنى والجمع بنوعيه  إلى ةاآلتيل العبارة حو:  
هفا إذا، وسامحه  نأى إذا أخاكل ص  

  
  )8(تمرين 

ضمير رفع، مـع   إلىاقص مسند نكون خمس جمل تشتمل كل واحدة منها على فعل ماض 
  .ضمائر الرفع البارزة استيفاء

  
  )9(تمرين 

؟ ومـا  ةاآلتي األفعالكل فعل من  فيالجماعة وياء المخاطبة  واوقبل  الذيما شكل الحرف 
  ؟الشكلسبب 

  .الخيبة الغاية تنجو من إلىامضوا  )1(
 .زعلفادون عند بفون عند الطمع ويخْي بطالاأل )2(

)3( العالء إلى رمياوبالقناعة،  واغني، تاةُلفا أيتهاثمرات العلم  جنيا. 

  
  )10(تمرين 

  :تتصل به التيضمائر الرفع البارزة  إلى ةاآلتي األفعالعبارات موجزة كل فعل من  فيسند أ
  فُعـ اُ غَصاى ـ ضقْـ ي مِرى ـ يعلو ـ اقَيشْ

  
  ) 11(تمرين 

  :المفردة المؤنثة والمثنى والجمع بنوعية  ةاآلتيخاطب بالعبارة 
  .دباألوى وتسمو وتنال ما تبتغى بالجد ترقَ تَأن

  
  



 )

  )12(تمرين 
)1 (ّبماض ناقص هن جملة المبتدأ فيها مثنى مؤنث، والخبر جملة مبدؤكو.  
  .ناقصبماض  هوالخبر جملة مبدؤكون جملة المبتدأ فيها ضمير المتكلمين، ) 2(
بماض ناقص متصـل بضـمير    هوصلته مبدؤ ،اإلناثموصول لجمع  اسمكون جملة بها ) 3(

  .رفع
  

 )13(تمرين 

حد ضمائر الرفع البارزة، ثـم  أ إلىسند ماض كل فعل فيهما أ، ويناآلتياشرح معنى البيتين 
  :منهما  الثاني أعرب

  الحصمنهم م له ما عاشَ فليس          هالناس شرعن  فْكفُلم ي ءمرالْ إذا        
  المسامح إال العيشَ يبطتَوال يس     شه يع فُصالمرء لم ي ردص ضاقَإذا         

  
  



 )

  الفعلتوكيد 
  الفعلحكام توكيد أ) 1(

  األمثلة
          قَّوحخَْأل كدمالْ نطَون   .           ك لَقَّوحساخْ فَووطَالْ دمن.  
  .نآلا ياجببو ومقُواهللا أل             .  ياجبِوبِ نومقَُأل اِهللاو      أ   

  .دكساعُأال  تاِهللا                 .    كدنَّاعسُأل تاِهللا          
*  *  *  

          تُ اإمسافرتَتَ نملْع   .                تُ اإمسافتَتَ رلَّعم.  
  .ينكسالم مِحرتَِل                   .ينكسمالْ نمحرتَِل          

         تُ ْلهسافرن يف يف؟ الص           تُ ْلهساففي ر الصف؟ي  
  .دالِالجِ من رثكْتُ الَ              .  دالالجِ نم نرثكْتُ الَ         

 *  *   *  
          ساعدقَفألْ نراء.                     ساعقُفُلْا دراء.  

          تَقْاصدن فقَالنَّ يفات .               اقتصقَفَالنَّ في دات   .  
ثُالبح  

ها ما لم يؤكد، ومن بنون التوكيد، أكد، ومنها ما أمريةو مضارعيهالسابقة  األمثلة في األفعال
كل مثال فيها مسبوق  أنتر ) ا(الطائفة  إلى فأنظر، األفعال توكيد أحوالنتعرف  أنونريد هنا 

 إذا، والفعـل بهذه الالم متصلة  أنتسمى الم القسم داخلة على كل مضارع و ماًبقسم، ثم تجد ال
تة غير منفيـة، هـذه   ها مثبأن، ورأيت باالستقبالالثالثة رأيت زمنها خاصاً  األفعال إلىرجعت 
  .مما اجتمعت فيه هذه الشروط تؤكد بالنون وجوباً وأمثالها األفعال
ولكنك ال تجد الشروط الثالثة ل مثال، أو فية لها رأيت القسم لالمقاب األمثلة إلىنظرت وإذا 

، وزمن المضارع للحـال  األولالمثال  في الفعلالالم فصلت من  نإ، فكل مثال فيالباقية تامة 
 األمثلـة الثالث، وكل مضارع جاء على صورة من صور هذه  في في، والمضارع منالثاني في

  .ه لم يستوف شروط الوجوبنأليمتنع توكيده، 
 فية غمالشرطية المد أنوقا ببمس األولالمثال  في، رأيت المضارع )ب(تأملت الطائفة  إذاو

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

 ب

 ج



 )

المقابلة لها،  األمثلة فيهذه الطائفة، غير مؤكد  أمثلة في، ورأيت المضارع مؤكداً هيمسبوقا بن
  .حوالاألهذه  فيتوكيده  كل شئ، ومن ذلك يستنبط جواز فيهما سواء أنمع 

الطائفة المقابلة لهـا،   يفمؤكدة فيها، وغير مؤكدة  يةأمرفعالً أترى ) ج(وعند تأمل الطائفة 
  .يجوز توكيده وعدم توكيده األمرفعل  أنومن ذلك تدرك 

  القواعد
  .ال يؤكد بنون التوكيد يالماض) 33(
  .جوابا لقسم غير مفصول من الالم مستقبال مثبتاً كان إذاالمضارع يجب توكيده ) 34(
  .بأداة طلب وأما،  فية غمالمد أنمسبوقاً ب كان إذاالمضارع يجوز توكيده  )35(
وابا لقسم ولم يستوف شروط وجوب ج كان إذا ىاألول: حالتين فيالمضارع يمتنع توكيده ) 36(

  .لم يسبق بما يجعل توكيده جائزاً إذاة الثانيالتوكيد، و
  .يجوز توكيده األمرفعل ) 37(
  

  )1(تمرين 
مع ذكر السبب  ةاآلتي األفعالن حكم توكيد بي :  

 نرمكْ، وُألالشدةُ إال نفعتَحتى ال  يناللَّ نألعملَواهللا : هبِطَخُ إحدى فيفاح بو العباس السأقال 
ى للعطية رحتى ال أ نيطع، وُألالحقُّ هلَّسحتى ي فيسي ندغموُأل، على العامة همتُمنَْأالخاصة ما 

عاًموض.  
  

  )2(تمرين 
  :ها جمل مفيدة بحيث يجب توكيد في ةاآلتي األفعالضع 

  سامحُألص ـ يتاجر ـ خْحسن ـ يلم ـ تسافر ـ تُعيتَ
  
  )3( تمرين

  :المتناعاسباب ء ألقسم بحيث يمتنع توكيدها، مع استيفا جواباً ةاآلتي األفعالاجعل 
ح ـ استفيد ـ نسمعنكرم ـ يرب  

  



 )

  )4(تمرين 
  :م توكيدها ، ثم اذكر حكهيالن أوت لالستفهام جمل مسبوقة بأدوا في ةاآلتي األفعالضع 

  فسرِر ـ تُخَّأتَذل ـ تَبق ـ نَفُرشكر ـ أتَ
  
  )5(تمرين 

  : ةاآلتيمن التراكيب  خالٍ كانمكل  فيضع مضارعاً 
  .قراءلفا.……بيك وأ )5(                 .على اليتيم......تاهللا ) 1(
  .الوعد..…يمين اهللا ) 6.                (رباأو إلى..…وحقك ) 2(
  .قدرك…… دّبما بيننا من و) 7.                 (المظلوم.… فيروشَ) 3(
  .طلب العلم في…العلم  وشرف) 8.       (الوطن أنش..…الوطن  وحقَّ) 4(

  
  )6(تمرين 

  :جمل تامة  فيمؤكده وغير مؤكده  ةاآلتي األفعالضع 
اعدل ـ سامـ اُ حصدْلق ـ ص ـ صن ـ جد  

  
  )7(تمرين 

  : ةاآلتيالجمل  في التي األفعالتوكيد لم ال يجوز 
يشرب الجمل ـ ينام الطفل ـ يقرأ التلميذ ـ يخرج الخادمكتب محمد ـ ي  

  
  )8(تمرين 

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

  
  )9(تمرين 

  :ين المؤكدين به الفعل، واذكر حكم توكيد هأعربو اآلتيت اشرح البي
  يبرِغير تج نه منَّبه          وال تذم رّجحتى تُ ًأمرا نحدمال تَ



 )

  األفعالطريقة توكيد ) 2(
  األمثلة

  وننُدتَلَ        ونُدتَ                          رنبِصتَلَ      ربِتص      تَنَْأ         
  نّاونُدتَلَ     ناونُدتَ                          نّاربِصتَلَ    ناربِتص    تما نَْأ         

  نّونانُدتَلَ      وننُدتَ      ج                  نّاربِصتَلَ     نربِصتَ     تننَْأ أ       
  نندتَلَ        ينندتَ                          نرِبِتصلَ    ينرِبِصتَ     تنَْأ         
  ننُدتَلَ       وننُدتَ                          نربِصتَلَ    ونربِصتَ     متُنَْأ         

              *     *     *                                   *      *     *  
  نيضرتَلَ   ى ضرتَ                          نيضقْتَلَ      ىضتقْ       تَنَْأ         

  نّايضرتَلَ   نِايضرتَ                         يانّضقْتَلَ     نّاضيقْتَ      امتُنَْأ         
  نّانَيضرتَلَ    نيضرتَ د                       نّانَيضقْلتَ     ينضتقْ       نتُنَْأ      ب

   ينضلتر    نيضتر                           نضتقْلَ      ينضتقْ       تنَْأ        
   نوضرتَلَ   نوضرتَ                            نضقْلتَ      ونضتقْ       متُنَْأ        
ثُالبح  
ضمير مستتر،  إلىسند أ، خرآلابها مضارع صحيح  ىاألول: األمثلةطوائف من  أربعمك ماأ

المضارع  أن، يشاهد أخرىتتصل به، مؤكد مره وغير مؤكد  التيضمائر الرفع البارزة  إلىو
ـ يو، ويؤكد بنون الظاهر اسم إلىالضمير المستتر، ومثله المسند  إلىالمسند  علـى   أخـره  ىبن

تحذف منه نون الرفع عند توكيده ويحـل محلهـا    االثنين ألف إلىلمسند المضارع ا أنتح، ولفا
من نون  ةكد نون ثقيلة مكسورة مفصولأنون النسوة  إلى المسند الفعل أننون ثقيلة مكسورة، و

مثال، األ لىامؤكد ما اسند لياء المخاطبة فقد حذفت منه نون الرفع لتو ماأة، أصلف ألفالنسوة ب
ساكنة مع نون التوكيد الساكنة، فحذفت ياء المخاطبة للتخلص من  هية وفاجتمعت ياء المخاطب

  .الجماعة واو إلىمؤكد ما اسند  فياجتماع الساكنين، ومثل ذلك يقال 
حالة كل فعل عند  أنناقصة، وترى  األفعالخرى، ترى األالطوائف الثالثة  إلىوعند النظر 

الضـمير   إلـى ه إسنادعند  األلفالمعتل ب في إالالصحيح،  الفعل فيالتوكيد تشبه حالة نظيره 
ـ الحالة  فيتقلب ياء  األلف أنالجماعة، ف واوالمستتر وياء المخاطبة و ، وتبقـى يـاء   ىاألول

 األمـر و اآلخـرين الحـالين   فـي الجماعة محركة بالضـم،   واوالمخاطبة محركة بالكسر، و
  .جميع ما ذكرنا فيكالمضارع 



 )

  القواعد
  :  ةاآلتيحكام األنون جرت عليه كد المضارع بالأ إذا) 38(

  .نونه أوحذف ضمة الرفع تُ –ا       
  .الناقص فيه ياء ألفوتقلب  أخرهفتح الظاهر ي سماال أوللضمير المستتر  سندالم -ب     
  .تكسر فيه النون ثقيلة ثنينأال لفالمسند أل –ج     

   .ثقيلة مكسورة إالتكون نونه  بين النونين وال ألفالمسند لنون النسوة تفصل فيه  –د      
 األلفبالمعتل  في إال، وواوالالجماعة تحذف فيه الياء و واو أوالمسند لياء المخاطبة  -هـ     

  .الجماعة مضمومة واوتبقى ياء المخاطبة مكسورة و، ف
  .كالمضارع عند التوكيد األمر) 39(
  

  )1(تمرين 
  :مع الضبط  يوجبه، أوتوكيدها يجيز  جمل تامة، والحق بها ما في ةاآلتي األفعالضع 

  يهنْو ـ تَسمى ـ تَضمى ـ تَشَخَْأو ـ جردى ـ نَسم ـ يظَّعتُ
  
  )2(تمرين 

واو إلـى ثـم  ، نـون النسـوة   إلىثنين، ثم اال ألف إلى ةاآلتيالجمل  في األفعال إسناد لَّحو 
  :ياء المخاطبة، مع الضبط بالشكل  إلىثم  الجماعة،
  .على الضعيف وننَحتَلَ) 3(                  .بيكأف شر نظَفَحلتَ) 1(       
  .اإلساءة نينستَلَ) 4(.                قداماإلب المجد نريشْتَلَ) 2(       

  
  )3(تمرين 

  : اإلناثثم المفردة المؤنثة، ثم جمع الذكور، ثم جمع المثنى،  ةاآلتيخاطب بالعبارة 
مشـاهدتها   إلـى  ونبَصعجباً، ولتَ نيبدتْاء ولُجماًل ورو نريضلت إلسكندريةا إلىلئن ذهبت 

  .كثيراً



 )

  )4(تمرين 
  .الظاهر سماال إلىكون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح مؤكد مسند  )1(
  .ياء المخاطبة إلىكون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح مؤكد مسند ) 2(
  .الجماعة واو إلىمؤكد مسند  األلفضارع ناقص بكون ثالث جمل بكل منها م) 3(
  .نون النسوة إلى مسند مؤكد كون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح بالياء) 4(
  .الثنينا ألف إلى مسندمؤكد  واوالكون ثالث جمل بكل منها مضارع صحيح ب) 5(
  

  )5(تمرين 
  : تين، ثم زنهما قبل التوكيد وبعدهاآلتيالجملتين  فيين الفعلكد أ

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

   )6(تمرين 
  : هأعربثم  يتاآلاشرح البيت 

  ابرثَم ليف كلَّاح حالنج نإ          ةًرتم موكب إذا نيئستَ الَ



 )

  بئس نعم و
  األمثلة

)1( نعاِئقَالْ ماِلخَ دد بالْ نوليد.                         )ْئبِ) 1الكَ قُلُالخُ سذب.  
)2( نعم مصدر الخيُلالنّ بِص.                       )ْئبِ) 2س جليس السالنَّ وءمام.  
)3( نعم وطناً جمهورير العربيةة مص.               )ْئبِ) 3س شَوِالحاً الْسةُاي.  
)4 (نعم ا تَمسلَإى عكَالْ هيسالْ بالُلح.                )ْئبِ) 4س ا تتَّمبِ فُصالكَ هُلس.  

*       *      *  
                        )1 (حذَبا جو مصر.  
                        )2 (ال حبذا السشةاِئالطّ عةُر.  

  البحث
منه المضـارع   يأتيال  وهو فعل ماض جامد)) نعم(( الفعلبمبدوءة  ىاألول ةربعاأل األمثلة

وهـو فعـل   )) بئس(( الفعلوءة بة مبدالثانية ربعاأل األمثلةو. ، وهو يدل على المدحاألمروال 
مضـافا   أول، أب ىية رأيته محلّناالثم األمثلة في الفاعلتأملت  إذاو. ماض جامد يدل على الذم

كل  في الفاعلزت واج إذاو)). ما((كلمة  أواً مستتراً مفسراً بتمييز، ضمير أوى بها، المحلّ إلى
 محـذوف ، وهو يعرب خبراً لمبتـدأ  الذم أواً مرفوعاً هو المخصوص بالمدح اسمجملة رأيت 

خالد بن الوليـد  ((هكذا  الفعليتقدم المخصوص  أنالمذموم، ويجوز  أووجوباً تقديره الممدوح 
  .ذ يعرب مبتدأ والجملة التالية خبراً له، وحينئ))نعم القائد

 كـنعم و  ناليسـتعم )) الحبذا حبذا و((ين الفعل أنين رأيت األخيرالمثالين  إلىنظرت  إذاو
  .والذمأفاعل، وما بعدهما هو المخصوص بالمدح  إشارة اسمبئس، وذا فيهما 

  القواعد
ـ   أنفاعل كل منهما  فينعم فعل للمدح، وبئس فعل للذم، ويجب ) 40(  أول، أيكون مقترنـا ب

  .))ما((كلمة  أوزاً بنكرة، ضميراً مستتراً وجوباً ممي أومضافا للمقترن بها، 
ه الجملة مبتدأ خبر أووف وجوباً، ذمح أخبراً لمبتد أعرب الفعلتأخر المخصوص عن  إذا) 41(

  .مبتدأ ليس غير أعرب الفعلتقدم  إذاقبله، و



 )

   )1(تمرين 
  :والمخصوص فيما يلي بئس  بين نوع فاعل نعم و

)1 (لفاعم ناتح عمور.          )7 (نعم صديقاً للكتاب.  
)2 (نأمت عالمؤمنين عائشةُ م.        )بئس رجالً من يعتمد على سواه) 8.  
  .ورث الندم فبئس العادةي مزاحالُ) 9(      .السجون األشرار يرصئس مبِ) 3(
)4 (نعم مكُ الةًسدباأل تب.          )كان )10 عمعادالً فنعم الخليفةُ ر.  
  .يفنعم المص اإلسكندرية) 11(      .ئس ما يتصف به المرءبِ اإلسراف) 5(
  زهالجزيرة فنعم المنتَّ فيتنزهت  )12(    .ماهراألمصر  دجعلى م ةًنعم شاهد) 6(
   

  )2(تمرين 
  : ةاآلتيالجمل  فيوالمخصوص  الفاعلبين 
)1 (حذا القناعة مع المجدب)                   .حبذا المخترعون) 3.  
)2 (ال حبال تعمل فيه خيراً ذا يوم)           .ال حبذا جلساء السوء) 4.  
  

  )3(تمرين 
  : ةاآلتيالجمل  فيضع لمخصوص 

  ………األول نعم الخليفة) 4(               ..……نعم رئيس الجمهورية) 1(
  ..…….......اًابربئس شَ) 5(     .          …… به والديكتعامل  بئس) 2(
)3 (نعم ما يمل الطبيبع……             ..   )قلُبئس الخُ) 6…......……  

  
  )4(تمرين 

  :بئس على التعاقب  واع فاعل نعم وأنخال كل  كانمكل  فيضع 
  .الوعد لفُخُ.……ئسب )5(      .جيدع المناالص……نعم) 1(
  .خاءرق الديص.……بئس) 6(      .لأبو الهو……نعم) 2(
  .رةثَاأل.……بئس) 7(      .المدرسة……نعم) 3(
  .خالقاألالكتب المفسدة ……بئس) 8(      .مة الوطندخ……نعم) 4(
  



 )

  ) 5(تمرين
  :بئس  أوفاعالً لنعم  يأتياجعل كل كلمة مما 

أم الكبائر             الشر                  المطيع  إلىدى َؤما ي.   
مأما تنتج        العار         ذو المرضى            نقمصر رض.  
   

  )6(تمرين 
  .الفاعل أحوالمع استيفاء )) نعم((جمل تشتمل على  أربعكون ) 1(
  .الفاعل أحوالمع استيفاء )) بئس((جمل تشتمل على  أربعكون ) 2(
  

  )7(تمرين 
  :ه أعربشرحاً موجزاً ثم  اآلتياشرح البيت 

  رهى الدلَع عينأ من ال يامروبئس           هونَع كان نيق المرء مدص منعفَ  



 )

  فعال التعجب
  األمثلة
               أا معَلد قَلْااضأ                ! يعبِ ْلده !  

               ى الْقأنْا ممأنْ                          ! اءبِ قه !  
*        *       *  

             شَأا ما دزدحام لْالمشْأ                   !  ىهدبِ دازدحامه !  
        2   أا مصعب كون الدواء مأ                   !ا رصعكَبِ بونه ما ر!  
             شَأا مخُ دضةَر الزشْأ         ! عِردخُبِ دضره ت!  

*         *        *  
              قْأا مبح أن ياقَعبِقْأ              !  برُئالْ بنَأب ح ياقَعب !  

              أا مضالأ ر يصقَد االصنأ            ! عرِضالاَبِ ر يصقَد !  
  البحث 

تريد التعجب منه  الذي الفعلتيت من أنقاء الماء،  أو يتتعجب من عدل القاض أنردت أإذا 
  .))به ْلعفَْأ أو َلعفَْأما ((زن بو

ـ   ىاألولالطائفة  يلامث فيتأملت فعلى التعجب  إذاو  نال، رأيتها من عدل ونقـى، وهمـا فع
 نال، قـاب )2(فعلأ، ليس الوصف منهما على )1(ناللعلوم، متصرف نابني، منا، مثبتنماا، تناثالثي
ة واحدة، شخاص بدرجاأل فيليس يتصل بهما، فالعدل  بحسب ما ناهما يختلفأنت، بمعنى اوللتف
  .تواهما غير قابلين للتفأنومات، ف يبخالف نحو فنة، مواه بحال واحداأل فيالنقاء ليس و

  ))فعل بهأفعل وأما ((تصوغ منه مباشرة  أناغ لك فعل ص فيوجدت  إذا ةيناوهذه شروط ثم
ازدحـام وكـون   : يهمصادر  إلىها تشتمل أنة، رأيت الثانيالطائفة  في األمثلةتأملت  إذاو

كل فعل مـن هـذه لـيس     كانلما وخضر، و كانازدحم و يهذه المصادر ه أفعالوخضرة، و
 إلـى ولهذا توصلنا . األمثلة فيية، لم يمكن التعجب منها مباشرة كما ترى ناجامعاً الشروط الثم

بـه   ينـأت  أنولنا . صريحاً الفعلبعد ذلك بمصدر  أتيناشدد ونحوهما، ثم أ أوشد أالتعجب بما 
  .مؤوال

                               
 .المتصرف ما جاء منه الماضي والمضارع واألمر، وغيره الجامد ، كعسى وليس وهب وتعلم )1(

 .نحو خضر وعرج وحور ، فإن الوصف منها أخضر وأعرج وأحور )2(

1 

3 



 )

للمجهـول   بنـي الم الفعلنا لم نستطع التعجب من أنة نرى األخيرالطائفة  أمثلة إلىوبالنظر 
فعـل تعجـب    إلىا أن، لذلك لج))يصدق ال((وهو  فيالمن الفعل، وال من ))يعاقب((مباشرة وهو

ر للسامع تينا بمصدر صريح لم يظهأنا لو نألمؤوالًَ ليس غير،  الفعل تينا بعده بمصدرأمساعد و
  .فيالمن أوللمجهول  بنيالم الفعلصفات  إحدىنا نتعجب من أن

  القواعد
  .فعل بهأفعله وأما : هما  ناللتعجب صيغت) 42(
، مثبتاً، مبنيـاً للمعلـوم،   ماًايكون ثالثياً، ت أنيتعجب منه مباشرة  الذي الفعل فييشترط ) 43(

  .توافعل، قابالً للتفأ، ليس الوصف منه على متصرفاً
التعجب  إلىفعل، توصلنا أالوصف منه على  كان أوناقصاً،  أو، ثالثي غير الفعل كان إذا) 44(

  .و مؤوالًأتينا بعد ذلك بمصدره صريحاً أشدد ونحوهما، وأ أوشد أمنه بما 
شـدد  أ أوشـد  أالتعجب منـه بمـا    إلىمنفياً، توصل  أومبنيا للمجهول،  الفعل كان إذا) 45(

  .رة مؤوالًبمصد ونحوهما، متلواً
  .)1(ت معناهواال يتف الذي الفعلوال من  ،الجامد مطلقاً الفعلال يتعجب من ) 46(
  

  )1(تمرين 
، وبين السبب فيما يجوز التعجب منه مباشرة، وما ال يجوز، ومـا  ةاآلتي األفعالتعجب من 

  :يه المصدر مؤوالً فيكون  أنيجب 
)1 (احمت الوردةر.        )7 (ال يرئتَالفا د الحزن.  
)2 (اصام رمضين.        )بات الخفير ساهراً) 8.  
)3 (ت الريحهب.        )9 (الحةتكفيه المقال ر.  
  .اًصار الماء جليد) 10(    .حديد بارد فيال ينفع الضرب ) 4(
)5 (عا المهرد.        )11 (قرع بالعصاالعبد ي.  
  .ع الرأسلص) 12(        .القطار سرعأ) 6(

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



 )

  )2(تمرين 
  :جمل مشابهة لهذه  فيطة، مع وضعها ابغير وس أوطة اتعجب منها بوس التي األفعالات ه

  !باه أالولد  لفايخ أنقبح أما ) 5(        !جمل السماء أما ) 1(
  !قير جائعاً ألفيصبح  أنما اشد ) 6(        ! كرم بالعرب أ) 2(
  !اضل لفايعرف فضل  الأأقبح ب) 7(    ! مصر فيأعظم بتقدم الصناعة ) 3(
  !حسن فصل الربيع أما ) 8(    !الخير  فيل المال ذيب أنفع أنما ) 4(
  

  )3(تمرين 
  : يأتيتعجب من بعض صفات ما 

  سد ـ القاهرةاألالبحر ـ الحديقة ـ النملة ـ 
  

  )4( األعراب فيتمرين 
  نموذجـ 1
  !ل ماأل عسوَأما ) 1(  

  .محل رفع فيسكون ـ نكرة تامة بمعنى شئ مبتدأ مبنية على ال   ما        
  .وباً تقديره هو يعود على ماجمستتر و الفاعل ـ فعل ماض و   سعأو     
  .   خبر ما الفاعلو الفعل، والجملة من بالفتحةـ مفعول به منصوب    ملاأل     

  !بالبخل  بحقْأ) 2(  
  .ة الصور على فتح مقدر لمجيئه على هذه بنيم األمرـ فعل ماض على صورة   قبحأ      
فاعل مرفوع بضمة مقدرة منعت ظهورها كسـرة   ـ الباء حرف جر زائد والبخل بالبخل    

  . حرف الجر الزائد
  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 

  !بماء النيل  ذبعأ )3(        !هار زاأل هيزأما ) 1(
  !الجمل  ربِصي أن ما اشد) 4(        !به تَنْاستفادة الم أكثرما ) 2(

   )5(تمرين 
  :لهما أو أعربو يناآلتيح البيتين اشر
  اعربتَوالم افَطَصن المسحأا      وما بالر طيبأا م ضراألى ذه يسفْنَبِ    
    لَويتْس شعالْ اتُيحمى باجعٍرو          لَعيك ّلخ ولكن عنَييتَ كدما ــع  



 )

  للفاعل الفعليث أنت
  األمثلة

  .علُطْتَ سملشَّاَ                         .اطمةُفَ تْرسافَ              
  .هتْتَانْ برحلْاَ                           .بنًيز ودعتَ               

           *       **  
             افَسرالْ تيم فَواطةُم       أو          افَسالْ ريوفَ ماطةُم.  

  .بنَيز داًغَ ودعي          أو           بنَيداً زغَ ودعتَ             
  .سمالشَّ علُطْي          أو              سمالش علُطْتَ             

            تَنْاهالْ تحرب              أو          تَنْايه الحرب.  
            جالْ اءتاملْغن              أو          الْ جاءناملْغ.  

            كَبالثَّ توُلاك                أو          ى الثَّكَبوُلاك.   
  البحث

، صلاال يفصله عنه ف الفعل، وهو متصل بييدل على مؤنث حقيق ىاألولالطائفة  في الفاعل
  .هذه الحال واجب فييثه أنتله هنا، و الفعلث أنوقد 

 اًثانيالً على الشمس، وأوضميراً يعود  الفاعلمؤنثا و الفعلة ترى الثانيالطائفة  أمثلةوبتأمل 
ين، ويسمى هـذا النـوع   مؤنثين حقيقيين، ولكن العرب اعتبرتهما مؤنث على الحرب وهما غير

يث أنلى مؤنث مجازى يجب تضمير يعود ع الفاعللة حيث مثاألمثل هذه  في، و)1(مؤنثا مجازياً
  .أيضا الفعل
يث فعله أنصل عن فعله، ولذا جاز تيث ولكنه فُأنالت يحقيق الفاعل أننجد الطائفة الثالثة  فيو

  .وتركه
غير  وأخرى ،يث، ونرى فعله مرة مؤنثاًأنمجازى الت ظاهراً الفاعلالطائفة الرابعة نرى  فيو

   .مؤنث، مما يدل على الجواز
  .معه الفعليث أناز توجمع تكسير، ونشاهد ج الفاعللخامسة نرى الطائفة ا فيو

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

1 2 
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 )

  القواعد
  : الفعليث أنيجب ت) 47
  .الفعليث غير منفصل عن أنالت يحقيق الفاعل كان إذاا ـ     

  .يثأنضميراً يعود على مؤنث مجازى الت الفاعل كان إذاب ـ    
  : الفعليث أنيجوز ت) 48(
  .لهيث مفصوال عن فعأنالت يحقيق الفاعل كان إذاا ـ     
  .يثأناً ظاهراً مجازى التاسمل اعلفا كان إذا ب ـ   

  .المؤنث أوجمع تكسير للمذكر  الفاعل كان إذاج ـ    
  

  )1(تمرين 
األسبابمع ذكر  ةاآلتيالعبارة  فييث كل فعل أنن حكم تبي :  

ـ البصيرة بصناعة الكالم، و دقْنَ أشعارهم قدتْالحسين، ونَ بنتُ ةُنَيكَللشعراء س تْسجلَ  تكان
ذلـك العصـر    فيدب األعر لما ترى، وقد راجت سوق ع رجال الشَّضخَ رأت رأياً إذاسكينة 

مـن   كانجيدون، وضة على الشعراء فتسابق الملفاون الذهب ورثُنْاء ياألمروجعل  وازدهرت،
فع اللغة واثر ذلك ر هاأنش إعالء.  

  
  )2(تمرين 

  :، ومرة مع جوازه  الفعليث أنفاعالً مرة مع وجوب ت ةاآلتي سماءاألمن  اسماجعل كل 
سعمى ـ التلميذة ـ البنت ـ المعلمة ـ عائشةلْاد ـ س  

  
  )3(تمرين 

  :مبتدأ واخبر عنه بجملة فعلية  يأتياجعل كل مؤنث مجازى مما 
اليد ّـ السذن ـ العيناألرض ـ األصبع ـ اإلـ  ن  

  
  )4(تمرين 

  : الفعليث أنفاعالً، وبين حكم ت يأتيث مجازى مما اجعل كل مؤن
الراق ـ النار ـ القََجل ـ الكأس ـ السدم ّـ الضلع  

  



 )

  )5(تمرين 
  : الفعليث أنفاعالً، واذكر حكم ت ةاآلتياجعل كل كلمة من الكلمات 

  ـ المعلمات سناواألالجنود ـ العلماء ـ المهندسون ـ 
  
  )6(تمرين 

فاعالً بحيث يكون مرة مفرداً، ومرة مثنى، ومرة جمعاً مذكراً  ةاآلتي فعالاأل من فعلهات لكل 
  :سالماً 

قام ـ نهض ـ ينجح ـ سد ـ يهذباع  
  
   )7(تمرين 

  :ه أعربو اآلتياشرح البيت 
  مقَس نالماء م معطَ ملفَا ركنْيد       ومر نم سِمء الشَّوض نعيالْ ركنْتُ دقَ



 )

  الفاعل نائب
  مصدراً أوجاراً ومجروراً  أوظرفاً  كانإذا  

  األمثلة
   .كِلزِنْم ىإلَ بهذُ                    .                 ربخَالْ َلقنُ              

        1    ظَيالْ نطَقار نَرح بِفُ     3                      .راًخََّأتَمَأاح جيخ.  
 .ةيقَالحد يف سلَجي                          .اًرضم أسيالْ ىلع ملعُأ             

               *  *  *                                   *  *  *  
              سلَ تْهرقَ ةُلَيمراء.                         يسجد سجخَالْ وداشعين.  

        2     تتْكَس سةُاع 4               . حاناالمت   يزدحم ازدشَ حامداأل في يدساقو.  
              يَأى شَمامكم .                             جِهم هجوم يفُعن.  
  البحث 
 فـي المفعول بـه   أند متعدية مبنية للمجهول، ويشاه أفعالتشتمل على  ىاألولالطائفة  أمثلة
 الفاعلناب عن  الذيالمثالين التاليين هو  في األولالمفعول  أن، والفاعلناب عن  األولالمثال 

  .وبقى غيره منصوبا
اها الزمة مبنية للمجهول، وهذا أينالطوائف الثالث الباقية، ر أمثلة في األفعال إلىنظرنا  إذاو

للمجهول، فهل لهـذه   بنيي الذيهو المتعدى  الفعل أندروسنا السابقة، وهو  فيغير ما عرفناه 
  .المسألة الجديدة من شروط ؟ سنرى

معرفاً ولهذا يسمى ظرفـاً   أوتجده ظرفاً مخصصاً ة الثانيالطائفة  في الفاعل نائب إلىظر أن
 أناسـتعمالها   فـي يلتزم  م، الماأليلة، ساعة، و هيالظروف، وهذه  أنك ترى أنمختصاً، ثم 

  .)1(مجرورة، وهذه تسمى ظرفاً متصرفة أوقد تستعمل مرفوعة بل  تكون منصوبة،
ة تـراه مصـدراً   األخيرالطائفة  في، واًومجرور اًجار الفاعل نائبالطائفة الثالثة ترى  فيو

  .)2(العرب لم تلتزم نصبه نألمختصاً متصرفاً، 

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

 .المصدر الغير المتصرف مثل سبحان ومعاذ )2(



 )

  القواعد
، الفاعلمناب  األول ب المفعولللمجهول نا بنيمن مفعول، ثم  كثرمتعدياً أل الفعل كان إذا) 49(

  .وبقى ما عداه منصوبا
مصدر مختصين  أورفاً، ظ أوجار ومجرور،  الفاعل نائب كان إذاالالزم للمجهول  بنيي) 50(

  .متصرفين
  .السابقة الفاعلحكام أجميع  الفاعل نائبيثبت ل) 51(
  

  )1(تمرين 
علالفا نائبللمجهول، وبين  ةاآلتيالعبارات  فيكل فعل  بنا    :  

 قليلـةَ  عيش عيشةً، ويردالكَ الماء ببن، ويشرمبنية باللّ داراً صغيرةً يالمصر الحلفان يسكُ
 ه ضـيفُ فناِئنزل بِ إذا، رةبالفطَ ، وهو كريمهأنالعناية بش إلى نآلا ، وقد عمدت الحكومةُةفَلْالكُ

 أنواليومين من غيـر   اليوم قيم الضيفُوقد ي ،ةًجاجذبح له د أو، نبجالْ همعأطْ أوبن، سقاه اللّ
يإكرامه في تهاوناً حسالغَ ، وهو شديديه حياتَ ُليبذُة قد رشَ إلنقاذطْوالقُه، رفن عإذاثروته، ف ماد 
علم ثمن القطنِ أن رِفَ مرتفعح رِه وطَنهارهليلَ ب.  

  
        )2(تمرين 

الفاعل نائبللمجهول، وبين  ةاآلتي األفعالكل فعل من  بنا :  
  .تنالوا الغاية أنتريدون ) 5(        .إياك إال أكرمتما ) 1(
)2 (تأديبي فأحسنربى  بنيأد.      )6 (نامنا رمضص.  
  .الصديق على الطائر الميمون رسافَ) 7(        .كشكرأ) 3(
  .هنُيمد ى الدائنقاض) 8(        .إياك نعبد) 4(
   

  )3(تمرين 
لها جاراً ومجروراً  الفاعل نائبللمجهول، واجعل  ةاآلتي الاألفع بنا:  

ـ نَ سمحم ـ جال ـ عكَدفَئ ـ نَف ـ ظمـ قسا ر  
  



 )

  )4(تمرين 
لها ظرفاً  الفاعل نائبللمجهول، واجعل  ةاآلتي األفعال بنا:  

بشَـ صاح ـ خَ قَرثَع ـ وقَب ـ سط ـ جدم  
  
  )5(تمرين 

مصدراً  الفاعل نائبعل ججهول، واللم ةاآلتي األفعال بنا:  
  د ـ جاعر ـ قعبع ـ زَأبل ـ شَقْأش ـ ـ عط زّل

  
  )6(تمرين 

بنـي للمجهول، ثم ثالثاً بكل منها فعـل الزم م  بنيالثنين م هات ثالث جمل بكل منها متعد 
  .الثالثة فية، ومصدر الثاني في، وجار ومجرور ىاألولظرف  الفاعل نائبللمجهول، و

  
   )7(تمرين 

  :ج ذنمو -ا   
       يللال في خَرِص.  
       للمجهول بنيـ فعل ماض م   خَرِص.  
  .فاعل نائبيل ـ جار ومجرور لال في       

  : ةاآلتيالجمل  أعرب –ب   
  .كأورو يرس) 3.     (من السجن رفُ) 2.       (شديد احبنُ حبِنُ) 1(          

  
  )8(تمرين 

  :ه أعربو تياآلاشرح البيت 
  بِناج من كلَّ دمعليه الح ىلَاتو          الهوونَ ٍئرِامر يخَ في يشَعإذا 



 )

  المبتدأ والخبر
  نكرة كانالمبتدأ  ) 1(

  األمثلة
             على مذَّهب      .                            ما مهِتَجغاِئ دب.  

             ّالزرةُاع عمالثَّ ادروة          .              كَ ْلهريم غيثُي لْالم؟وفَه  
  .فُاقو ناسحإ باِلطَ                                   . دجِم تَأنْ             
             هذه نَمةُار نْكَاإلسدةري .                       زهةُر فْصرذَ اءتْلب.  
  .ممشَ يكف              .اهامظَن رةاهقَالْ يف ينبجعَأ ذيالَّ             

             صاحالْ بحاجة ولَمجازِبإنْ عاه .              نْعيد تَكاب.  
  

  البحث 
أيته معرفة كل مبتدأ فيها ر إلىرجعت  إذاعلى مبتدأ وخبر، و) ا(الطائفة  فييشتمل كل مثال 

خبرت عن معروف أ إذاالمبتدأ حتى  في األصلمعرفة، وهذا هو  إلى اإلضافةب إمابنفسه و إما
  .معين
ك  أننكرة، غير  األمثلةجميع  فيوخبر، والمبتدأ  أعلى مبتد)ب(الطائفة  فيكل مثال  يشتملو

ها أنرأيت  أوعموم، فادت الأالنكرة بذلك  أنواستفهام،  أو فيها مسبوقة بنأنتأملت هذه النكرات 
  .ظرف أو، رورمجبقديم الخبر عليها، وهو جار و أوبالوصف،  أولنكرة،  اإلضافةمخصصة ب
  القاعدة

، فيسبقت بن إذادلت على العموم، كما  إذايكون معرفة، ويقع نكرة  أنالمبتدأ  في األصل) 52(
ها خبرهـا  تقدم أووصفت،  أوضيفت لنكرة أ إذادلت على خصوص، كما  أواستفهام  أو

  .جار ومجرور أو، وهو ظرف
  )1(تمرين 

  :منها نكرة، مع ذكر المسوغ  كانمعرفة، وما  المبتدآتمن  كانما  ةاآلتيالعبارة  فيبين 
كثرة كوارثهـا جـرأة    في ، والسببمدن والقرى ولها منافع وفيها مضارالسيارات كثيرة بال

 إلـى حد سمع، وال مجازف ثـاب  أراً، فما ذلك كثي فيحف وقد كتبت الص. هموتهاونُالسائقين 
الصرامة  فيين شديدة، فناتوضع قو أنكارثة، والواجب  كانموبكل  ،كل يوم حادثة فيرشده، ف
  .الحيطة سالمة فيحزم، و



 )

  )2(تمرين 
  :واع الخبر أن، واخبر عنه بجميع أمبتد ةاآلتي األسماءمن  اسماجعل كل 

  ـ البنات ـ المخترعون ـ القاهرة ـ السفينة ـ الباعة ناالصديق
  
  )3(تمرين 

  :به  ابتداإلوغ سبما ي نااآلتيمبتدأ بعد  ةاآلتي األسماءمن  اسماجعل كل 
نامغالم ـ كتاب ـ فتاة ـ رجال ـ سيدات ـ نج  

  
  )4(تمرين 

  : ةاآلتيخبار األهات مبتدأ منكراً لكل خبر من 
  ول المنزلم المدرسة ـ حماأالدار ـ فوق الشجرة ـ على المائدة ـ  في

  
  )5(تمرين 

ّثم اجعل كالً منها مبتدأ واخبر عنه  اإلضافةمرة بوصف، ومرة ب ةاآلتيص النكرات خص:  
ناقيبة ـ غصن ـ حصكراسة ـ ح ارة ـ تلميذـ سي  

  
  )6(ين رتم

  .عرفتها التيهات ست جمل المبتدأ فيها نكرة، مع استيفاء المسوغات 
  
  )7(تمرين 

  : الثانيالبيت  أعرب، ويناآلتياشرح البيتين 
   نِازم رثْإ رمي ناموز          غير نفعٍ في ضيعي ابشبأ                    

                    ا مرجاء مقُقَّح بالتينم             أو حالتَّبِ اة محمودةُيينَاو  



 )

  اضع حذف المبتدأ وجوباًوم) 2(
   األمثلة

           نعفَلْا ماتح صالح ّينالد.                     تَقْاد بعمالْ رعُلاد.  
      1   نُألا عمتاسم مبيَأ بنتُ اء 2         .رٍكْب   االلّ تنبِجخَالْ ئيمسيس.  

  .ينسكالم يرِقفَلْاى لَع قْدصتَ                     .دعوالْ فُلْخُ قُلُخُالْ سبْئ           
                *   *   *                             *   *   *  

  .لسكَاء الْرد نعلَخَْأل يتذم في       .                    يتدش يف اتُبثَ             
        3   فْعو واسفي    4   .                        ع َأل يقنُعلَذُبكلَّ ن جيده.  

             صبر جيفَ    .                           يُلم نُعُأل يقكرمرِغَالْ نيب.  
  البحث 

مخصوص  أنبئس، وقد سبق لك  نعم و أمثلةها تشتمل على أنتجد  ىاألولالطائفة  إلىظر أن
يعرب مبتـدأ   أن الثانيبتدأ محذوف، ويعرب خبراً لم أن األول: ناعربأبئس يجوز فيه  نعم و

المبتدأ محذوف  كان، ه خبر لمبتدأ محذوفأنعلى  أعرابه فيجريت  إذاوالجملة قبلة خبر له، ف
  .يجب فيها حذف المبتدأ التيحد المواضيع أوجوباً، وهذا 

 أنالواجـب   كـان صفات مرفوعة، كالعادل والخسيس، و خرهاآ فية تر الثانيتأمل الطائف 
لتعيـين   يذكر هذه الصفات غير ضـرور  كانولكن لما عرابه، أ فيصفة موصوفها  تتبع كل

الترحم، ساغ قطعها عن موصوفتها ورفعهـا   أولذم ا أوالغرض منها المدح  كان، والموصوف
  .تكون صفة خبراً لمبتدأ محذوف وجوباً أنعلى 

ى أمـر (( األولالمثال معنى  أنل كل منها مصدراً، وتجد أو فيالطائفة الثالثة تجد  أمثلةخذ 
 المثالين التاليين، وهـذا  فيفكلمة ثبات خبر لمبتدأ محذوف، ويقال نحو ذلك ، ))يشدت فيثبات 

  .المبتدأ وجوباًفيها يحذف  التيمن المواضع 
بما يشعر بالقسم، بدليل دخول الم القسـم   مبدؤهالطائفة الرابعة رأيتها  أمثلة إلىنظرت  إذاو

فالجار والمجرور خبـر  )) يمين يذمت في(( األولل، وتقدير المثال كل مثا فيعلى المضارع 
  .يحذف فيها المبتدأ وجوباً التييضا من المواضع أمقدم، ويمين مبتدأ مؤخر، وهذا 



 )

  القاعدة
  :ة مواضع أربع فييجب حذف المبتدأ ) 53(

  .بئس خبره مخصوص نعم و كان إذاا ـ       
  .الترحم أوالذم  أواً للمدح خبره نعتاً مقطوع كان إذاب ـ      
  .اً عن فعلهنائبمصدراً  خبره كان إذاج ـ      
  .خبره مشعراً بالقسم كان إذاد ـ       
  

  )1(تمرين 
وسبب حذفه ةاآلتيالعبارات  فين المبتدأ المحذوف وجوباً بي ،:  

نعالصديق الو مالذيدة، الشَّ في في يهب لك مودتَغير  في ةَالصادقَ ته إذاوال ريـاء،   كلـف 
 ُليويز س النفسنُْؤي ربك فقُقرناء الحاجةُ تدعبَأ إذاى الكوارث، وسنْي فإقباُلعنك الدنيا  أدبرتْ

الوفي، فةَشَح أت نأل يتذمإذابهذا الصديق  سعد من به رتَظفم لك نفائس الدنيا وذخائرهام.  
  

  ) 2(تمرين 
عرابه أمكنة الخالية وبين األ في الذم أوبالمدح  ضع المخصوص:  

  ............سرةألابئس هادم ) 4(           .........تقالنالا نعم وسيلةُ) 1(  
  ...................نعم التاجر) 5(           ................ينعم الجند) 2(  
  ..................بئس المرأة) 6(            ................بئس المال) 3(  
  

  )3(تمرين 
  :عرابها أبنعوت مقطوعة مرفوعة وبين  ةاآلتيالجمل  فية األخير األسماءعت نا
  .ث البائساتأغ) 5.       (بياءناألب آمنتُ) 3.              (الحمد هللا) 1(      
  .ماللئي رِاهج) 6(     . المصابين فسعأ) 4.     (دنياءاألال تعاشر ) 2(      
  

  )4(ن تمري
ّاألعراب، وبين موقعه من ةاآلتيالجمل  فير المحذوف قد :  

     )1 (عُلد عام.          )3 (زاء جميلع .      )كر العاجزشُ) 5.  
  .شائن نٍاوتَ) 6(       .الليث وبثًُو) 4(    . نهضة مباركة) 2(     



 )

  )5(تمرين 
  :عرابه أما يشعر بالقسم وبين  ةاآلتيضع قبل كل جملة من الجمل 

  .دب لخير حليةاأل أن) 3(        .يلت جهدذلقد ب) 1(   
  .ر بالعاملينجمهورية مصر العربية تفخَ) 4.     (فوزأحتى  رنثابِأل) 2(   
  

  ) 6(تمرين 
كون سمنها المبتدأ وجوباً، مع استيفاء مواضع الحذفكل  فيذف ت جمل ح.  
  

  )7( األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
  .تحية خالصة      
  .يمحذوف وجوباً والتقدير تحيت أتحية    ـ خبر لمبتد     
  .خالصة ـ نعت لتحية مرفوع     

  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
    )1 (نعم الوطن مصر.         )يذمت في) 3 العفَطعلى البائسين ن.  
    )2 (ثابت عزم)                .4 (احلى الغالم اليتيمع ن.  

  
   )8(تمرين 

  : األول أعرب، و يناآلتياشرح البيتين 
  يها رجّحاجة ي يذ لَّلكُ                    داًي نيدألس يقنًُع في         

  يهانماأ يقصأنفسي  تُحنَم            هعضمو ناحساإل تُعضوإذا          



 )

  مواضع حذف الخبر وجوباً) 3(
  األمثلة

  .ةُيقُدصو يقدص لُّكُ                     .دوك الْلَ نصلألخْ كرمعلَ         
  .هملُعو نٍاسنِإ كلُّ    ج                .معنْمالْ نركُشَْأل اِهللا نميَأ   أ     

         ينُْأل اِهللا مينفَصالْ نلُظْملُّكُ                    .وم علٍم وجهاُؤز.  
           *   *   *                             *   *   *  

  .باًذَّهم لميذَالتَّ يرامتَحا                 . راًفْبالدنا قَ تْكانَل يُلال النَّولَ         
  .راًاضنَ رهالز يبّح رثَكَْأ    د               .اسنَيِئلَ بابِالشَّ يف ُلمَأال ولَ    ب  

  . راًمثْم ناتَسبرى الْا يم نسحَأ                   .ساناإلنْ مدما تقَ كارتاالبال ولَ        
  البحث 
)) عمـرك (( نألالقسم  فيع صريح مرفو اسموءا بتجد كل مثال مبد) ا(الطائفة  أمثلةتأمل 

ـ    اسمالقسم، وكل  في إاله الكلمة ال تستعمل معناها حياتك، وهذ  أينمرفوع من هـذه مبتـدأ، ف
  .شباهها، وهو محذوف وجوباًأو األمثلةهذه  في)) يقسم((نحن نقدره خبره؟ 

لنا جملة شرط وجملـة جـواب،    التيرأيتها مبدؤه بكلمة لوال ) ب(الطائفة  إلىنظرت  إذاو
هذه تفيـد امتنـاع   )) ولوال((كون مصر قفراً، وجود النيل والجواب  األولالمثال  فيفالشرط 

 التـي تأملت الكلمات  إذاولوجود الشرط، فقد امتنع كون مصر قفراً لوجود النيل بها،  ابالجو
ه محذوف وجوباً، والتقـدير  أنالخبر؟  أينكال منها مبتدأ ، ف أنبعد لوال رأيتها مرفوعة، على 

  .األمثلةبقية  وكذلك. مصر قفراً تكانل)) موجود((لوال النيل 
 اسـم مرفوع وهو مبتدأ وقد عطف عليـه   اسما بوءكل مثال مبدتجد ) ج(الطائفة  إلىارجع 

ونحوهـا رأيتـه محـذوفاً     األمثلةهذه  فيللعطف تفيد المصاحبة و بحثت عن الخبر  واوخر بأ
  )).نامقترن(( وجوباً، وتقديره هنا 

 علـى  الًااً داسـم  إمـا مصدراً مضـافاً و  إماترى المبتدأ ) د(الطائفة  أمثلة فيوعند البحث 
خبر  إذا أينحدهما، فألتكون خبراً  أنمصدر، وبعد كليهما حال ال تصلح  إلىالتفضيل مضافاً 

 مهذباً، كان إذا)) صلاح((التلميذ  يحتراما:  األولالمثال  فيه محذوف وجوباً تقديره أنالمبتدأ؟ 
  .رعن الخبغنت أشباهها أو األمثلةهذه  فيفالحال 



 )

  القاعدة
)54 (ة مواضع أربع فيحذف الخبر ي:  

  .سمالقَ فيالمبتدأ صريحاً  كان إذاا ـ      
  .موجود وكائن: المبتدأ بعد لوال، والخبر كون عام، نحو كان إذاب ـ     
  .للعطف تدل على المصاحبة واوالمبتدأ متلو ب كان إذاج ـ     

 إلـى والمبتدأ مصدر مضـاف  . تكون خبراً نألح ـأغنت عن الخبر حال ال تص إذاد ـ       
  .مؤولٍ أومصدر  إلىتفضيل مضاف  اسم أو، ةمعمول

  
  )1(تمرين 

  :حذف فيها الخبر وجوباً، وقدر الخبر واذكر سبب الحذف التيالمواطن  ةاآلتيبين العبارات 
مة أكل ساطيلها، وأتنافسها فكل دولة و نامم، وميداألمظهر قوة  صبحت البحارَألقد  يرعملَ

منيعة فـوق المـاء    إياهامم األجالل إعظم أ، والبحار فياب الدولة قوية هما تُ أكثروورايتها، 
 أنولوال السيطرة على المحيط، ولوال الجرأة على اختراقه ما فازت دولة بمرام، فليس بعجيب 

  .م العواصف ثائرةه، واقتحامحار مائجةًالبِ مهوبكُمة برجال رأود ستَ
  

  )2(ين تمر
  :ر خبره القسم، وقدّ فيمبتدأ صريحاً  ةاآلتيقبل كل جملة من الجمل  عض
  .الكتاب ناالزم فيجليس  ريخَلَ) 3(          .يبوعد لقد وفيتُ) 1(  
  )2 (تَالبعدعن الدنايا ن)         .إ) 4ن نفسه البخيل عدو.  
  

  )3(تمرين 
ّبب وجوب حذفه وبين س ةاآلتيالجمل  فير الخبر قد:  

  .اكهة ناضجةًألف يكلأ نسحأ) 4(           .وسالحه يالجند) 1(      
      )2 (الرجَل يضغْب ذيئاًب.        )تبهموكُ التالميذُ) 5.  
  .متقناً عِناعمل الص فعأن) 6(         . هجروس ناالحص) 3(      

  



 )

  )4(تمرين 
  :لمبتدأ والخبر ثم عين ا ةاآلتياتمم التراكيب 

  .................لوال المنافسة                  ..............لوال الشمس
  ..................يننالوال القو                  ..............لوال العقول

  
  )5(تمرين 

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

  )6( األعراب في تمرين
  : نموذجا ـ 
  .الملهوف نيثَغَأل يرِمعلَ) 1(     

حـذوف وجوبـاً   م ، والخبرليهإمبتدأ ومضاف  ي، عمرالبتداءاـ الالم الم    يرمعلَ         
  . يتقديره قسم

بنون التوكيد  التصالهتح لفاعلى  بنيغيثن فعل مضارع مأالقسم،  ـ الالم الم   الغيثن         
  .ا نأ الفاعل، و

  .ـ مفعول به      الملهوف       
  .هتُديقَوح منزًل لُّكُ) 2(     

  .كل     ـ مبتدأ مرفوع         
  .ليهإمنزل   ـ مضاف          

على كل والهـاء   حرف عطف يدل على المصاحبة، حديقته معطوف واوالوحديقته  ـ         
  ))نامقترن(( وتقديره .، والخبر محذوف وجوباًليهإمضاف 

  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
)1 (جزت وعدىأناهللا لقد  يمين.        )زهوغراُئ ناكل حيو) 3.  
)2 (ما عاش مخلوقُ لوال الهواء)       .يربشُ) 4 الماء انقي.  
  



 )

   )7(تمرين 
  : هما ثاني أعربو يناآلتيا ـ اشرح البيتين 

  ايارِوج نْئتا فَيال ملَ روفُص          مهتْرغي نإشباهاً وأ اسالنَّ أرى         
  ايراِئم الغَنىلقى ما تَ رثَأكْا             وـنًاهدم قيرلفاى لقَما تَ رثَأكْف         

  : الثاني أعربو يناآلتيشرح البيتين ا ـب 
  ودسح  ناسِل  هالَ  احتََأ  تْيوِطُ            ةـيلَضفَر ـَشْنَ  اُهللا  ادأر إذَاو      

      اشْ الَلوتعاال النار فيما جوتْر             ا مكان يعفُر طيب عرف ودالع  



 )

  مواضع تقديم المبتدأ على الخبر وجوباً) 4(
  األمثلة

  .بلْص يددحا الْمنَّإ                    
       من فاتح مصر مالْ نع؟  بِر                          إال شَ تَنْا َأمراع.  
       من يشاهاآلثَ دار يهشْد              .      *  *  *               
   .سمتَيب رهالز             !                          مرهالْ مظَعَأما        

 1     لٍطفْ كم مهالطُّ في لٍمالَّ                          !رقاتنسيم قَّر.  
       هي نْالدا تُيعطتَى ونَمع                   .    *  *  *        
       لمصر هيلِالنَّ ةُب                           .          على صيقيد.       
                                    .بةرِجتَ كنْم رثَاً أكْسنّ كنْم بركَْأ                          .      ةُكافَأم هفلَ يبجِي لذياَ       

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

وهذه ضمير ال ((، هيثم )) كثيربمعنى  اسم هيو((ومن الشرطية، وما التعجبية، وكم الخبرية، 
ويسمى مثل هذا الضمير )) الدنيا تعطى((هنا  هي، و))يعود على مذكور قبله ويفسر بجملة بعده

 في، و))بتدأاالالم ((المثال السادس مقترن بالم تسمى  في، والمبتدأ ))القصة أو أنالش((بضمير 
 أيجميعها لها الصـدارة،   المبتدآت اء، هذهلفاب ةموصول خبره جملة مقترن اسم، األخيرالمثال 

  . خباراألتتقدم  أنصدر الجملة، لذلك يجب  فيها تكون دائما أن
 ناوهما طريقت)) إالما و((على  وأ)) ماأن((ة رأيتها تشتمل على الثانيطائفة ال أمثلةتأملت  إذاو

، ما الحديد صلبأن: قلت  إذاموصوف بصفة، ف أوهو تخصيص صفة بموصوف،  الذيللقصر 
 التصافاعلى مقصور الحديد  أن، وصفة الصالبة مقصوراً عليها، بمعنى الحديد مقصوراً كان

 أو)) مـا أن((ما بعد  أن، ومن ذلك يرى الثانيالمثال  فيبالصالبة فليس بلين، ومثل ذلك يقال 
  .التصاف بالخبر وجب تقديم المبتدأاتقصر المبتدأ على  أنردت أإذا هو المقصور، ف)) ما((

فلو جملة فعلية، فعلها يرفع ضميراً مستتراً يعود على المبتدأ، فيها  الطائفة الثالثة فالخبر إما
 فـي لنا غرضاً خاصـاً   أنبجملة فعلية، بل  ينأت أننا نريد أن، مع الفاعلتبس بالمبتدأ الل رخأ

  .، لذا وجب تقديمهيةاسمالتعبير بجملة 
التخصص،  في نايتوامتس نانكرت أو نامعرفت المبتدأ والخبر أنة األخيرالطائفة  فيويشاهد 

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

2 

3 

4 



 )

  مـا أ، يه صديقك قلت علـى صـديق  أنلم يعرف  عرفت من تحدثه علياً ولكنه إذا األولالمثال 
مثل هذه الحـال   فيعلى، و يصديق: تقول أنه فيجب اسملك صديقاً ولكنه لم يعرف  أنعرف 

    .بتدأميجب تقديم ال
  القاعدة

  : ة مواضع أربع فييجب تقديم المبتدأ ) 55(
والشرط، ومـا  ، االستفهام اءاسم:  هيلها الصدارة و التياظ األلفالمبتدأ من  كان إذاا ـ        

 الذيالموصول ، واالبتداء، والمقترن بالم أنالخبرية، وضمير الشـ التعجبية، وكم
  .اءلفااقترن خبره ب

  .المبتدأ مقصوراً على الخبر كان إذاب ـ     
  .خبر المبتدأ جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ كان إذاج ـ     

  .التخصيص فييتين وانكرتين متس أوالمبتدأ والخبر معرفتين،  كان إذاد ـ      
  
  )1(تمرين 

ّعلى الخبر، مع ذكر السبب ه كل مبتدأ يجب تقديم ةاآلتيالعبارة  فين عي:  
سـلوب  أكم كلمة فيها جامعة، وكم ! حسن لغة العرب أ، فما نااللغة العربية ساطعة البي هي

غُرائع، من يفي ص فَظْبحرها المحيط يمـه نفـائس، ال   ماأثارها فآيبحث عن  الذيرر، ور بالد
سـرار؟  األلهـذه   الكنز الدفين والقول المبين، فمن المنكر هيبها، لعجائبها وال تنفد غراُئ نىفْتَ

عنيد مكابر، والعربية تعـيش علـى    أو، ما هو غر جاهلنإوار؟ ناألطفاء هذه إل واومن المح
  .الفاني، والباطل يالرغم منه، والعربية تزدهر، والحق الباق

  
  )2(تمرين 

ر حكم المبتدأ من حيـث التقـديم   مبتدأ واخبر عنه، ثم اذك ةاآلتي األسماءمن  اسماجعل كل 
  :والتأخير 

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



 )

  )3(تمرين 
  :، واذكر سبب تقديم المبتدأ ةاآلتي، على الجمل إالما، ثم ما ونإدخل أ

ر شَالنمق مفيد              الْلُالهواء الطَّ               رسن عار بج  
المرأة قنْوام المنزل         الصدق مطشَّنَج                   اللعب م  

   
  )4(تمرين 

  :مبتدأ، واخبر عنه بجملة فعلية بحيث يكون واجب التقديم  ةاآلتي األسماءمن  اسماجعل كل 
  نادب ـ الريح ـ السفينة ـ القمر ـ الطائر ـ الحصاأل

  
  )5(تمرين 

  :خبراً لمبتدأ، واذكر حكم المبتدأ من حيث التقديم والتأخير  ةاآلتيمل اجعل كل جملة من الج
نْيَأبح ـ يزر ثمرتأل ـ ـ سافر ـ يهط  

  
  )6(تمرين 

  : ةاآلتيالجمل  فياذكر حكم المبتدأ من حيث التقديم والتأخير 
          )1 (هالصدق يفوز صاحب)        .3 (العلم يعكفُر .  
  .خالقهاأرمت البنت كُ) 4.                 (حفتَّرد يتَالو) 2(          

  
  )7(تمرين 

  :، بحيث يكون المبتدأ واجب التقديم يأتيهات خبراً لكل مبتدأ مما 
  ىوّدع.    ك نُاسِل.   جمهورية مصر العربية .    منك عمالً  نسحَأ

  
  )8(تمرين 

ـ  فـي ه نألقديم، كل منها واجب الت فين خمس جمل يكون المبتدأ كو مقتـرن بـالم    ىاألول
خبـر عنـه   الرابعة م فيالثالثة مقصور على الخبر، و فيموصول، و اسمة الثاني في، واالبتداء

  .التخصص أوالتعرف  فيالخبر  واالخامسة مس فيبحملة فعلية، و



 )

  )9(األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
     )1 (هاأل ييام ُلوِد.  

  .لأومبتدأ  أنير الشـ ضم    هي          
  .نايام  ـ مبتدأ ثاأل         

  .األولخبر المبتدأ )) يام دولاأل((، وجملة الثانيدول  ـ خبر المبتدأ           
  .ملليس ال يج إالما الكتاب ) 2(      
  .ما      ـ نافية           
  .الكتاب  ـ مبتدأ          

  .حصر أداةـ       إال         
  .جليس  ـ خبر المبتدأ          
         هو، والجملة صفة الفاعل نائبمل ـ ال نافية، يمل فعل مضارع، وال ي  .  

  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
  .ناجمهورية مصر العربية أم) 3.     (ىفَاألوالجزاء  هلَفَ ربِصي الذي) 1(
  .اظر ببالدنانكم م) 4(      . هلونجلما ي أعداءما الناس نإ) 2(
  

   )10(تمرين 
  .األولشطره  أعربو اآلتياشرح البيت 

وماأل اُلا المإالون لُه والَ          ع داِئوبيوماً د تُ أنرد الواِئدع  



 )

  وباًجمواضع تقديم الخبر و) 5(
  األمثلة

  .ةُاريس يدعنْ          ؟                    كتابك نيَأ             
       1     االْى تَممتحلَ     3    ؟                اندى كتاب.  

             كخَالْ فَيقَلِْل         ؟                  الصادم دةُشَه.  
                *   *   *                             *   *   *  

  .هاابوثَ ةيلَضفَلْا يف                     .يرتُحبالْ اعرما الشَّنَِّإ             
  .ملهع اءزل جعامللْ     4                 . دمحم قُابِما السنَِّإ    2       

             خَا الْمطإال يب على .                     عنِالى الحص سرهج.  
  البحث 
المبتـدأ هـو    أنالخبر؟ عرفنا  أينالمبتدأ و أينمن مبتدأ وخبر، ف ألفتت ىاألولة الطائف أمثلة

كتابـك  ((معنى ذلـك   كانكتابك؟  أين: قال قائل إذاالخبر هو المحكوم به، ف أنالمحكوم عليه و
، و متـى،  أيـن  أن، ومن ذلك تتبين اآلخرينالمثالين  في، ومثل ذلك يقال ))هكانممسئول عن 

  .ها استفهام، وهذه لها الصدارة دائمانألتقديمها واجب،  أندمة، وخبار مقأوكيف، 
)) مـا نأل((الكلمات التالية  تكانة رأيت فيها قصراً، ولما الثانيالطائفة  أمثلة إلى نظرت إذاو

 يما الشاعر البحترأن: قلت إذاالقصر قصر صفة على موصوف ف كانالصفات  هيهنا )) ما((و
ال يتصف بهـا غيـره، وتريـد بـذلك      يمقصورة على البحتر صفة الشاعرية أنك تقصد أنف

 كانهو المبتدأ متأخر، والمحكوم به وهو الخبر متقدم، ولما  األمثلة فيالمبالغة، فالمحكوم عليه 
  .عليه وجب تأخيره وتقديم الخبرالمبتدأ مقصوراً 

كمـا   هير، وجار ومجرو أوبظرف،  مبدؤهها أنترى  الطائفة الثالثة في األمثلة وعند تأمل
لظـن   يسيارة عند: مبتدآتها نكرات، فلو قدمنا احدهم وقلنا أنيضاً أة، وترى خبار مقدمأتعلم 

 إلـى حـوج  أالنكـرة   نألليست خبراً بل صفة، )) يعند((كلمة  أنالكالم لم يتم، و أنالسامع 
مبتدأ نكـرة  وال ،جار ومجروراً أوظرفاً  كان إذاالخبر، لهذا وجب تقديم الخبر  إلىالصفة منها 

  .أضافه أوغير مخصصة بوصف 
 بجار ومجرور وهو خبر مقدم، ورأيـت  مبدؤهة رأيتها األخيرالطائفة  أمثلة إلىرجعت  إذاو

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



 )

 األمثلـة  فـي لهذا وجب تقديم الخبـر   لعاد الضمير على متأخر اللفظ والرتبة،)) ضيلةلفا في
  .شباههاأو

  القاعدة
  :ة مواضع أربع فييجب تقديم الخبر على المبتدأ ) 56(

  .لها الصدارة التياظ األلفالخبر من  كان إذاا ـ     
  .الخبر مقصوراً على المبتدأ كان إذاب ـ   
  .خصصةجاراً ومجروراً والمبتدأ نكرة غير م أوالخبر ظرفاً  كان إذاج ـ   
  .المبتدأ فيعاد على بعض الخبر ضمير  إذاد ـ    
  

  )1(تمرين 
ّكل خبر يجب تقديمه على المبتدأ مع ذكر السبب ةاآلتيالعبارة  فين عي :  

وقتاً طويالً من الليـل والنهـار بعيـدين عـن      باءاآل اءضه قَبب، سصقْحياتنا المنزلية نَ في
مـا  نإرق بينه وبين اليتيم؟ لفا؟ وما قليالً إال أباهلم ير الطفل طفال إذ األالعناية ب أينمنازلهم، ف

يقُالشف من يهفين وا، وللتهعاقبته فلإلهمالسرته، أحياته لولده و ب الواجب سغَؤ مبهت.  
  
  )2(تمرين 

  :ن سبب وجوب تقديم الخبر، وبيّةاآلتيعلى الجمل  إالما، ثم ما ونإأدخل 
    )1 (العادل عرم.               )أهوائهتصر على ناالمنتصر من ) 3.  
    )2 (المسؤال اللئام لُّذ)         .4 (المسلم من سلهناالناس من يده ولس م.  

  
  )3(تمرين 

جار ومجرور، وبين ما يجـب فيـه تقـديم     أوبظرف  ةاآلتي األسماءمن  اسمأخبر عن كل 
  :الخبر، وما ال يجب 

  الغالم ـ نجومـ  فتاة حديقة ـ صورةُطائر ـ سمك كثير ـ 
  



 )

  )4(تمرين 
خباراً واجبة التقديمأ ةاآلتيجعل التراكيب ا:  
   الكوبِ فيالمائدة           تحت الوسادة             فوقَ              

  حقالمنزل            للْ فَلْريكة           خَاألعلى              
  
  )5(تمرين 

   :بعض الخبرخبراً لمبتدأ يشتمل على ضمير يعود على  يأتيما اجعل كل تركيب م
  باحب الذنْلص      لم                الس العجمِل              

              به البنتُ هيبامما تُ            ئ           على المس  
  

  )6(تمرين 
 فيمما له الصدارة، و األول فيه نألكل منها واجب التقديم،  فيجمل يكون الخبر  أربعكون 

يعود على بعضه ضـمير   الرابعة فيالثالثة جار ومجرور، و فية مقصور على المبتدأ، والثاني
  .بالمبتدأ

  
  )7( األعراب فيتمرين 

  : نموذجا ـ 
  متى السفر ؟) 1(     

  .محل رفع فيعلى السكون  بنياستفهام خبر مقدم م اسمـ    متى           
  .مبتدأ مؤخر مرفوعـ    ر السف        

    )2 (لَعى المّقصقْتَ ر جزاءيرهص.  
  . ـ حرف جر    على         
  .والجار والمجرور خبر مقدم يالمقصر ـ مجرور بعل        
  .مضافجزاء   ـ مبتدأ مرفوع وهو         

  .ليهإمحل جر مضاف  فيوالضمير . ليهإتقصيره ـ تقصير مضاف         
  : ةاآلتيالجمل  بأعرب ـ 
  .بالغة اإليجاز في) 3(    الطريق ؟                               أين) 1(     
  .ن مزاياهادوللم ريف فوائدللَّ) 4(    . رهر والجالسّ فيما المخلص من صافاك نإ) 2(     



 )

   )8(تمرين 
  :منهما  الثاني أعربو يناآلتياشرح البيتين 

          رما ابتَفْتَسحت بالمحز           الْ غاليقَممامِح  
  جامِلبِ اهــف             مـجلَْأ نم المما السنِإ          



 )

  ه مسد الخبرنائب أو الفاعلسد ) 6(
  األمثلة

             ما مسافخَُأ روك .                              ما مسافخََأ رواك.  
  ؟ونمادخَالْ يعطمَأ    2                         ؟  مادخَالْ يعطمَأ     1       

  .رونابثَمالْ وُلذُخْا مم                             .رابثَمالْ وُلما مخذُ             
                                    *   *   *  

                                   ا ممسافخََأ انِراكو.  
  ؟ونمادالخَ ونيعطمَأ     3                             

                                   مولون الْذُخْا مثَمابرون.  
  البحث
 اسـتفهام،  أو فيمن كلمتين مسبوقتين بن ألفالسابقة رأيت كل مثال فيها يت األمثلةتأملت إذا 

مفعول،  اسم أوفاعل  اسم هياً مشتقاً من المصدر، فاسم ىاألولرجعت النظر رأيت الكلمة  إذاو
  .الفاعل نائبو الفاعل نافيرفع الفعلعمل  ناليعم ناوهذ
مفرداً كـذلك،   يلاالت سماالوالمشتق مفرداً  سماالرأيت  ىاألولالطائفة  أمثلة إلىنظرت  إذاو

ومـن ذلـك   )) خوك مسافرأما ((تقول  أن، و))خوكأمسافر ما ((تقول  أنك تستطيع أنورأيت 
تعـرب   أنفاعالً سد مسد الخبـر، و ) خوكأو((مبتدأ )) مسافر((تعرب  أنه يجوز أنيظهر لك 

مـا مخـذول   ((تقول  أنالمثال الثالث  فيخبراً مقدم، وتستطيع )) مسافر((خوك مبتدأ مؤخر وأ
 نائـب )) المثابر((مبتدأ و)) مخذول((تعرب  أنفلك )) ما المثابر مخذول((تقول  أنو)) المثابر
عن  نائب، وهذا الالفاعل نائبيرفع للمجهول و بنيالمفعول مشتق من مصدر الم اسم نألفاعل، 
وقـس   .خبر مقدماً)) ومخذول((مبتدأ مؤخراً )) المثابر((تعرب  أنسد مسد الخبر، ولك  الفاعل

  .شباههأعلى ذلك 
 ليهااستفهام ولكن ت أو فية ترى المشتق مفرداً معتمداً على نيالثانفة ئطالا إلىوعند الرجوع 

 أن؟ ال، إذ ال يجـوز لـك   ناالسابق ناعربألا األمثلةمثل هذه  فيمجموع، فهل يجوز  أومثنى 
هنـا   األعراب فييطابق المبتدأ، فالواجب  أنالخبر  فيه يشترط نأل)) خوك مسافرأما ((تقول 

  .فاعل سد مسد الخبر نائب أوفاعالً يعرب المشتق مبتدأ وما بعده  أن
استفهام، وطابق  أو فيفيها اعتمد على نالمشتق  أنة، وجدت األخيرة الطائفة لمثاأتأملت  إذاو

خبر مقدم )) نامسافر((ت أعربمنها  األولعراب المثال أردت أ إذاالتثنية والجمع، و فيما بعده 



 )

المشـتق   نألخوك فـاعالً،  أمبتدأ و)) نامسافر((يكون  أنوال يصح  مبتدأ مؤخر،)) خوكأو((
  . األمثلةبقية  فيوكذلك يقال . جمعاً أومثنى  الفاعل كانمع  جي كالهما ال يثنى وال الفاعلك

  القواعد
)57 (يكـون   أنفاعل يسد مسد الخبـر،   نائب أويرفع فاعالً  الذيالمبتدأ المشتق  فيشترط ي

  .استفهام أو فيمعتمداً على ن
 نائب أويكون المشتق مبتدأ وما بعده فاعالً  أنمفرداً، جاز  أليهمشتق مفرداً وتال كان إذا) 58(

  .مبتدأ مؤخر ليهايكون المشتق خبر مقدماً وت أنفاعل سد مسد الخبر، و
ومـا بعـده   يكون المشتق مبتدأ  أنمجموعاً، وجب  أومثنى  أليهالمشتق مفرداً وت كان إذا) 59(

  .  برفاعل سد مسد الخ نائب أوفاعالً 
 ليهايكون المشتق خبراً مقدماً وت أنوجب  كذلك، ليهامجموعاً وت أوالمشتق مثنى  كان إذا) 60(

  .مبتدأ مؤخر
  

  )1(تمرين 
  عراب واحدأوما يجب فيه  ناعربأ، وبين ما يجوز فيه ةاآلتيالجمل  فية األخير األسماء أعرب

  .نادالجوا ابقُما س) 4(    .ودومون الجنُزهمَأ) 1(        
  .خالءكورون البشْما م) 5(      .م التالميذفاهأ) 2(        
        )3 (ذْما مالكريم موم)              .أ) 6ناملَالقَ مكسور.  

  
  )2(تمرين 

  :السبب نامع بي األعرابجه أو، وبين ما تستحقه من يلاالخ كانمال فيضع كلمة 
  ........ فائزونأ) 5(      ........وب لغْما م) 3(          .......ن سحمأ) 1(
  ....... هورقْما م) 6(      .......... ثابونمأ) 4(          ...... نارابحأ) 2(

  
  )3(تمرين 

 األول سـم اال، وبين مـا يسـتحقه   يلاالخ كانمال فياستفهام  أو فياً مشتقاً بعد ناسمضع      
  : األعرابمن  الثانيو

  .ناالشاهد .......)5(      .الالعبون .......)3(         .اعالشج .......)1(      
  .الفالحون .......)6(        . رالمبذَّ .......)4(       .ناالحارس .......)2(      



 )

  )4(تمرين 
المثنى والجمع بنوعيهما، وبين بعد ذلك  إلى ةاآلتيالجملة  في)) ذو النعمة(( الثاني سماالحول 

   :الثاني سماالعراب أالجمع بنوعية، وبين  إلىين معاً سماالإعرابه، ثم حول 
  أمحسود ذو النعمة ؟

  
  )5(تمرين 

  .فيها ساداً مسد الخبر الفاعليكون  أنكون ثالث جمل يجب ) 1(
خبـراً   سـتفهام ا أو فيفيها المشتق المعتمد على ن الفاعليكون  أنكون ثالث جمل يجب ) 2(

    .مقدماً
  

  )6( األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
  .ارطَالق سائرَأ) 1(     

  .سائر   ـ الهمزة لالستفهام، سائر مبتدأ مرفوعَأ         
  .القطار  ـ فاعل سد مسد الخبر         

    )2 (ما ملوم ينََّأتَالم.  
  .ما    ـ نافية        
  .ملوم  ـ مبتدأ مرفوع        

  .الخبرفاعل سد مسد  نائبـ  يأنالمت        
  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 

  .ناما نائم الحارس) 3(على ما فات ؟               البكاء افعنَأ) 1(    
  .لىاسالكُ مركْما م) 4(    ؟                      ربالخَ ومتُمكَْأ) 2(    

  
    )7(تمرين 

  :لهما أو أعربو يناآلتياشرح البيتين 
     وانَ ْلهيعف تُ أنفَرع الحجب بنَنَيا        والذيون د تُلْأم منك حجاب  
   ـابطَها وخدنْع نابي يكوتس          ةُانَوفيك فطَ س حاجاتُفْالنّ فيو     

  



 )

  سيبلَ هاتُبشالم والتَ الوا مو نِإ
  األمثلة

  .ةُقَاهشَ ورصالقُ نِإ) 1(               .ةُقَاهشَ ورصالقُ) 1(     
  .ةًئضافَ ارهنْاَأل نِإ )2(                .ةُضفاِئ هارنْاأل) 2(     

             *   *   *                       *   *   *  
     )3 (الحصون مةُنيع.               )3 (الْ امحصون مةُنيع.  
  .يرةُثكَ راِئخَالذَّ ام) 4(                 .ةُيرثكَ راِئخَالذَّ) 4(     

          *   *   *                         *   *   *  
    )5 (امالزن مسالم.                  )ال ) 5زامن مالماًس.  
  .ماًحدزم ال شارع) 6(                .محدزم عارِالشَّ) 6(    

           *   *  *                         *   *   *  
  .ةامدنَ تَقْالت و) 7(             .ةامدنَ تُوقْ تُقْوالْ) 7(    
    )8 (السةُاع ستَ ةُاعوبة.            )تَ ساعةَ التَ) 8وبة.  

  البحث 
 األمثلـة تدأ وخبر، وكل واحدة منها من مب ألفية تتاسمكلها من جمل  ألفية تتناالثم األمثلة

  .الت أوال  أوما  أو أن نفسها، مع زيادة ىاألول األمثلة هيالمقابلة لها و
هـا نفـت   أنرأيت  األمثلةحدثته هذه الحروف من التغيير عند دخولها على أبحثنا عما  إذاو
مـن   هيخبرها، ف الثانيها، واسم األولويسمى  ،ورفعت المبتدأ ونصبت الخبر ،الجمل ينامع

  .المعنى والعمل في)) ليس((ذلك تشبه اجل 
كل منها متقدماً  في سماالعليها تجد )) ما((و)) أن(( بعد دخول ىاألولة ربعاأل األمثلةارجع 

 أنالبد منها لعمل  ناشرط نا، وهذالإداة باق لم ينتقص باألفادته أ الذي فيالن أنعلى الخبر، و
  .وما عمل ليس

عليهما ، تجد بها الشرطين السابقين، وتجد )) ال((خول د السادس بعدتأمل المثالين الخامس و
  .ناكل من المثالين نكرت فيوالخبر  سماال أنفوق ذلك 

كـل   فـي والخبر  سماالعليهما تر )) الت((ين بعد دخول األخيرالمثالين  إلىظر بعد ذلك أن
   . هذا المثال)) الت((عمل  في ناشرط نااحدهما محذوف، وهذ أن، ونازم ياسممنهما 



 )

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

  .بشروط إالتعمل هذا العمل 
  .ينتقـض نفيهما بال إالهما على الخـبر، واسميتقدم  أنوما  أنعمل  فيا ـ فيشترط      
  .معمولهما نكرتينيكون  أنعمل ال فوق الشرطين المتقدمين  فيب ـ ويشترط     
  .يحذف احدهما أنو نازم ياسمها وخبرها اسميكون  أنعمل الت  في ج ـ ويشترط    

  
  )1(تمرين 

التيدوات األ ةاآلتيالجمل  فين بي كل جملة فيوالخبر  سماالن تعمل عمل ليس، وبي :  
  .رفَحين م جين والتَالس فر) 5(        .الرياح عاصفة نإ) 1(    
  .رمةتَحال جاهلة م) 6(        .لك خائبةماآا م) 2(    
  .تابوقت ع والتَ بتُعتَ) 7(    .ال صداقة دائمة بغير إخالص) 3(    
  .مرة ناضجةال ثَ) 8(    .بالعقل إالحد أمن  ىسمأحد أما ) 4(    

  
  )2(تمرين 

س، مـع  تعمل عمل لي التيحرفاً من الحروف النافية  ةاآلتيادخل على كل جملة من الجمل     
  :اخر الكلمات المعربة بالحركاتأواستيعاب الحروف، واضبط 

  .حجامإالساعة ساعة  ............)5(          .ةَبرض مجداأل .........)1(   
  .ناحجام ناوادالج .............)6(         .زهار ناضرةاأل .........)2(   
  .تلميذ من المدرسة غائب .............)7.          (اليوم يوم جهاد .........)3(   
  .بونعتْالعمال م .............)8.          (تجارتك رابحة .........)4(   
  

  )3(تمرين 
  :الكلمات بالشكل خراأوواضبط  ةاآلتيتمم الجمل أ   

  .................ةمُأ نإ) 5(             ............النيل ناما فيض) 1(    
  ......ما شوارع المدينة) 6(             ................نالالكس نإ) 2(    
  .................دجِال م) 7(             ....................ال ظالم) 3(    
    )4 (اتَعوالت ذر...............             )ال واح) 8لفوالت رار.....  



 )

  )4(تمرين 
  : ةاآلتيالجمل  فيال ا ووم نإعمل  إلغاءجب أو الذيما 

  .يةناف إالما دنياك ) 6(        .عجيب إال ركأمما ) 1(
  .فساد إال راغُلفا نإ) 7(        .مشكور إالك يعس نإ) 2(
  .يةُحصوال م ال الشمس مشرقةُ )8(    .نظيفة وال الشوارع مدينة واسعةُال ال) 3(
  .ككتاب يدما عنْ) 9(          .ركمفخُ باآلباءما ) 4(
  .قارُئ إال ال كاتب) 10(        .هنُاولس هقلب إال الرجُل نِإ) 5(
  

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

  :على كل منها )) ال((ادخل 
   )1 (ناغصاألورقة الشجرة م.                )الصفوف مستقيمة) 4.  
  .لوءةمقالمنا مأ )5(                    .رجاءاألالدار واسعة ) 2(   

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

  )6(تمرين 
)1( ّفـي ، ملغاة ىاألولالثالث  فيالنافية، بحيث تكون عاملة  نإب هن ست جمل مبدؤكو 

  .ةالثانيالثالث 
)2( ّـ الـثالث   فيما النافية، بحيث تكون عاملة ب هن ست جمل مبدؤكو اجبـة  ، وىاألول

 . ةالثانيالثالث  في اإللغاء

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

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

  



 )

  )7( اباألعر فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
  .زاحم الت وقتَ     
  .ها محذوفاسمتح، ولفاعلى  بنييعمل عمل ليس م فيالت   ـ حرف ن     
  .، وهو مضافبالفتحةوقت  ـ خبر الت منصوب      
  .مجرور بالكسرة ليهإمزاح ـ مضاف      

  : ةاآلتي األمثلة أعربب ـ 
  .لك مقبوالً رال عذ) 3.          (ك ضائعاًما معروفُ) 1(   
  .مِدنْم الت ساعةَ البغاة و مدنَ) 4.            (يفو الِإت أن نإ) 2(   

   
  )8(تمرين 

  :ه أعربثم  ةاآلتي تاألبيااحد اشرح 
     ا كلُّم قَما فو يطَالبسة قَ إذاياً            وكافنفَ تَعبعشَ ضئ كاف   

  ـــــــ                               
     وا الْممراأل إال ءنِارغَص نَالسه         ومةُولُقُع الجِوسقُلْخَ م مصور   

  ـــــــ                               
     وما الحسفي ن جِورفاً لَى شَتَفَلَا هلَإذا        هم كُيفي ن فعله الْوخالئق  



 )

  خبر ليس وما فيالباء  زيادة
  األمثلة

  .بٍيعبِ رقْلفَا سيلَ                            .  اًبيع رقْلفا سيلَ            
  .ودمحمبِ يرتقْالتَّ سيلَ     3                   .وداًمحم يرتقْالتَّ سيلَ     1        
  .يدفمبِ ابتَعالْ سيلَ                           . يداًفم ابتَالع سيلَ              

                        *   *   *                         *   *   *  
              ِإا مدرالْ اكالع سإما                          .الًهدارك ال بِالعسله.  

  .عاِئضبِ لينامالع بعا تَم     4  .             عاًاِئض ينلامالع بعما تَ    2        
              نافُا التَّمذْس موماًم                .           نافُا التَّمبِ سذْمومم.  
  البحث

، يناألولفتين االط أمثلة فيالسابقة، تجده منصوباً كما  األمثلة في ))ما((و)) ليس ((تأمل خبر 
  .خرييناألالطافتين  أمثلة فيمجروراً بالباء كما  يجيءوتارة 

المتقدمة وجدت المعنى مستقيماً بدونها،  األمثلة فيت هذه الباء الداخلة على الخبر طسقأ إذاو
التقدير، وليس لهـا   فيحرف جر ذائد، تدخل على الخبر فتجره لفظاً مع بقائه منصوباً  إذا هيف

  .وية الحكم المستفاد من الجملة وتوكيدهالمعنى إل تق فيمن اثر 
  القاعدة

  .التقدير فياللفظ ويبقى منصوباً  فييقترن خبر ليس وما بالباء الزائدة، فيجر  أنيجوز ) 62(
  

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

  .جئ كثيرةليست المال) 5(         . سافرات اتُيتَلفَاما ) 1(      
      )2 (اًثرَؤما الخطيب م.           )فيراق غَاإلليس ) 6 ف محموداًالتر.  
  .مور مذموماًاأل في ثُريليس التَ) 7(         .ورقاتشجار ماألما ) 3(      
  .فضيلةليس اعتزال الناس ) 8(       .مخلصين أصدقاؤكما ) 4(      



 )

  )2(تمرين 
 فـي وعالمته  األعراب، ثم بين نوع ةاآلتيالجمل  فيخبار األد من احذف حرف الجر الزائ

  :خبار األهذه 
  .اس بمستيقظينرليست الح) 5(      .ات بجاهالتبنلاما ) 1(       
  .ما النيل بفائض) 6(      .ثيفليس الضباب بكَ) 2(       
  .ينلَاحقليس شاطئا النيل ب) 7(      .زهار بذابالتاألليست ) 3(       
  .بسعيد ىٍّما كل غن) 8(      .خيكأما المخادع ب) 4(       

  
  ) 3(تمرين 

نة بالباء الزائدة، ومـرة  وخباراً لليس وما النافية، وهاتها مرة مقرأالخالية  األماكن في عض
  .بها غير مقرونة

  ...............ليس قرض الشعر) 5(  ............ما نوافذ الحجرة) 1(   
  ..............ليست موائد الطعام) 6(    ........موراأل فيما العجلة ) 2(   
  ..................مصر ليس جو) 7(               ................ياماألليست ) 3(   
  ....................ماأل ناما حن) 8(      .........ليس ركوب الخيل) 4(   
  

  )4(تمرين 
)1( الزائدة بباء، والخبر مقروناً كل منها مثنى فيليس  اسمن ثالث جمل يكون كو.  
كل منها جمع مؤنث سالماً، والخبر مقروناً بالبـاء   فيليس  اسمكون ثالث جمل يكون  )2(

 .الزائدة

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

ـ اإلشارة لجمع إ اسمكل منها  فيما النافية  اسمكون ثالث جمل يكون  )4( اث، والخبـر  ن
 .مقروناً بالباء الزائدة



 )

  )5( األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
     ما بُلاذ المعربِ وفكْمروه.  
  .على السكون بنييعمل عمل ليس وهو م فيمـــا   ـ حرف ن     

  .  ما مرفوع وهو مضاف اسمبــاذل   ـ      
  . ليهإالمعروف  ـ مضاف      
  .بمكروه  ـ الباء حرف جر زائد، ومكروه خبر ما مجرور لفظاً منصوب تقديراً      

  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
  .ليست الجاهالت بمحترمات) 3(      . ةبثْير الوصقَبسد األما ) 1(    
  .اة بمحبوبينغَليس الب) 4.    (بقصيرتينما سقا النعامة ) 2(    

  
  )6(تمرين 

  :ه أعربو ينآلتيا اشرح احد البيتين
    لَويخُأ سوك اِئالدم العهب ديالذ          ذُيمنِإ ك لَوى ويرضيك الًبِقْم  

  
    وا كلُّم مْؤبِ بٍّلُ يذنُ تيكصحه          وا كلُّم ْؤمنُ تـصه بلبيبح  



 )

  وعروالشُّ جاءالرو ةاربقَمالْ اُلعفَْأ
  األمثلة
          الشَّ كادتمتَ سغيب .                          عسى الضقُي أن جرِفَنْي.        

          كادت السةُينَف غْتَ أنقر .                       عساِئى الصد أن يصيب.       
                      *   *   *                              *   *   *                    

      .   عشقَنْي أن مامى الغَرح                        .يضقَنْي أن اءتَالشَّ بركَ           
           .رضحي أنب اِئالغَ ىرح                               .دمجي اُلمالْ بركَ           
                     *   *   *                                *   *   *                   
       .وبتُي أن بنْذمالْ قَلَولَخْا                             .دفَنْي أن اُلمالْ كشَوَأ          
          يوشك المريض أن يبأر .                        لَخْاالْ قَلَوهواء أن يَتعَلد.        
  
  

  .ىكبي ُلفْالطَّ عرشَ
  .كرحتَي شُيالج عرشَ

     *   *   *  
  .رطُمْتُ ماءت السَأشَنَْأ
  .فُصقْي دعالر َأشَنَْأ

    *   *   *  
  .لىبي وبالثَّ ذَخَأ

نهاري أخََذ البِنَاء.  

1 2 

3 



 )

  البحث 
تدخل على المبتدأ  هي، فكانخوات أالمتقدمة كلها من  األمثلةصدور  فيتراها  تيال األفعال

يها نانشرح مع أنويسمى خبرها، ونريد هنا  الثانيها وتنصب اسمويسمى  األولوالخبر، فترفع 
  .اختصت بها التيحكام األونذكر طرفاً من 

على قـرب وقـوع    تدل)) كشوأوكاد وكرب : ((األفعالتجد  ىاألولالطائفة  أمثلة إلىظر نُأ
ومن اجل ذلك تسـمى  قرب غياب الشمس، وهلم جرا، )) كادت الشمس تغيب((خبرها، فمعنى 

  )).المقاربة أفعالب((الثالثة  األفعالهذه 
تـدل علـى رجـاء    )) اخلولق عسى وحرى و(( األفعال ة تجدالثانيالطائفة  أمثلة فيظر أن

ومن اجل ذلك : الضيق، وهكذا انفراجرجو أ)) ينفرج أنعسى الضيق ((حصول خبرها، فمعنى 
  )).الرجاء أفعالب((الثالثة  األفعالتسمى هذه 

 يدل كل منهـا علـى  )) شأ وأخذأنشرع و(( األفعالة تجد األخيرالطائفة  أمثلةتأمل بعد ذلك 
ابتـدأ الطفـل   )) شرع الطفل يبكى((يدل عليه الخبر، فمعنى  الذيالعمل  فيدأ والشروع االبت

معناها  فيالثالثة  األفعالومثل هذه )) الشروع أفعالب(( األفعالاجل ذلك تسمى هذه  يبكى، ومن
  .))وهب. واقبل . وقام . وعلق . وجعل . طفق ((وعملها 

، تجده دائماً جملة فعلية فعلها  األفعالخرى، وتأمل خبر هذه أجميعها مرة  األمثلة إلىارجع 
مجـرداً   يتآ قدتجرده منها، وجدته و أنب ترانهاقهذا المضارع من حيث  تدبرت وإذا، مضارع

 أفعال فيووجب كاد وكرب،  فيهذا التجرد كثير  أنالشروع، غير  أفعال فيوكاد وكرب،  في
 االقترانهذا  أناخلولق، غير  شك وعسى وحرى وأو فيمقترناً بها  آتيالشروع، ووجدته قد 

ال  األفعـال خبر هذه  أنومن ذلك ترى  ين،األخيرين الفعل فيين، واجب األولين الفعل فيكثير 
بهـا   ناقترالاو أنهذا المضارع من حيث التجرد من  أنجملة فعلية فعلها مضارع، و إاليكون 
   .قسامأة أربععلى 

  القواعد
  .  كانتعمل عمل  التي األفعالمن ) 63(

  .وقوع الخبر وتدل على قرب ،شكوأوكاد، وكرب، : هيالمقاربة و أفعال ا ـ      
  .اخلولق، وتدل على رجاء وقوع الخبر عسى، وحرى، و: هيالرجاء و أفعالـ  ب    

علق، وقام، واقبـل،  ل، وـفق، وجعـشأ، واخذ، وطأنشرع، و:  هيالشروع و أفعالج ـ      
  .الخبر فيوهب وتدل على الشروع والبدء 



 )

مع كاد  أنن يكون خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع مجرد م أن األفعالهذه  فييشترط ) 64(
اخلولق، وقد يقترن بهـا   شك وعسى وحرى وأوالشروع، مقرون بها مع  أفعالوكرب و
  .)1(شك وعسىأو فيكاد وكرب كما يتجرد منها على قلة  فيعلى قلة 

  .)2(ها ما تصرف منهاعمل في األفعالمثل هذه ) 65(

  
  )1(تمرين 

يأتيه وخبره فيما اسمن معنى كل فعل ناقص، وعين بي :  
  .زارهاأو عضتكاد الحرب تَ) 4(         .ورقشجار تُاأل خذتأ) 1(    

  .تفارق المريض أنى مالح تخلولقا) 5.     (يضقَنْي أنيف الص كشَأو) 2(    
    )3 (يدوم أناء خَعسى الر)         .فييتنافسون  ناالغلم طفقَ) 6 باحةالس.  

  
  )2(تمرين 

 مضـارع  ية، وكذلك المضارعة مما ورد له المقاربة الماض أفعال ةاآلتيادخل على الجمل 
  :األفعالمنها واستوف جميع هذه 

  .الناس يموتون من البرد) 5(      .قرِشْالشمس تُ) 1(   
   )2 (الزهر يلذب.        )6 (الزرع ييس من العطشب.  
   )3 (بح الصلُطْيع.        )الداء) 7 قْيى على المريضض.  
  .عم البالدخاء يالر) 8(        .دفَالزاد ينْ )4(   
  

  )3(تمرين 
  : األفعالهذه  بمع استيعا ةاآلتيالشروع على الجمل  أفعالادخل 
     )1 (نفسه إلىسئ الجاهل ي.      )4 (يدعو إلى الخير على.  
     )2 (تْالعمال يبونع.        )5 (خْالوادي يبص.  
     )3 (الجنود ينون عن الوطذود.    )6 (الن يقتتالنالرج.  

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

 .ى أن ينفرج الضيق ، واخلولق أن يثمر البستان، وأوشك أن يقبل الربيعوالمضارع، فتقول عس

 .هذه األفعال مالزمة للمضي، وإال كاد وأوشك وطفق وجعل، فقد ورد لكل منها ماض ومضارع )2(



 )

       )7 (نْالظالم يمد.        )ألف) 9الح يحد القمحص.  
       )8 (األغنياء يلفقراءاون واس.    )العمل فيالصناع يتنافسون ) 10.  

  
  )4(تمرين 

 ناقتـر الان حكمه من حيث ، وبيّيلالخا كانمال فيبوضع الخبر المحذوف  ةاآلتيتمم الجمل أ
  :د منها والتجر أنب

  ..................يكاد الظلم) 7(    .........بحشكت السأو) 1(   
  ............رجال العلم به) 8(    ...........خذت المدينةأ) 2(   
  .............بعسى الخص) 9(    ..........اخلولق السالم) 3(   
  ..........وسرونجعل الم) 10(    ............اعنُشأ الصأن )4(   
   )5 (المودة رتَح............    )قام المهندسون) 11............  
   )6 (تَلفاقت طفاتي..........    )كَ) 12رتَب لةالع..............  
  

  )5(تمرين 
  .وجوباً أنخبرهما ب في هات مثالين لفعلين ناقصين يقترن المضارع )1(
  .وجوباً أنخبرهما من  في رعالمضا يتجردهات مثالين لفعلين ناقصين ) 2(
  

  )6(تمرين 
  .جملة تامة فيالمقاربة والرجاء والشروع  فعالأضع كل فعل من 

  
  )7(تمرين 

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

  )8(تمرين 
ة ناقصاً الثاني فيو ماًاحدهما تإ فيجملتين بحيث يكون  في ةاآلتي األفعالاستعمل كل فعل من 

ّالحالتين  فين معناه وبي:  
  شأأنـ  بـ ه َلـ جع ذَخَأقام ـ 



 )

  )9( األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
  .يطيب رمكاد الثَّ) 1(     

  .تحلفاعلى  بنيكـاد  ـ فعل ماض ناقص م         
  .كاد مرفوع بالضمة اسمالثمر  ـ          
  .ضمير مستتر، والجملة خبر كاد الفاعلفعل مضارع و ـيطيب          

     )2 (عسفَى الصاء أن يدوم.  
  . تحلفاعلى  بنيناقص م فعل ماض عسى   ـ         
  .ها مرفوع بالضمةاسمالصفاء ـ          
  .على السكون بنيونصب م يـ حرف مصدر     أن         
المؤول مـن   ضمير مستتر والمصـدر الفاعلو أنبيدوم   ـ فعل مضارع منصوب           

  .خبر عسى الفعل أن
  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
  .أخذت األزهار تتفتح )1(     
  .يتعبا أن نالاخلولق العام )2(     
     )3 (ييتكلم أنك الطفل وش.  

  
   )10(تمرين 

  :ه أعربو اآلتياشرح البيت 
  ُلبِقْتُ رِهالد رـآخ جهوبِ هيلَإ           دكَتَ مئ لَالشَّ نع نَفْسي تْفَرصانْ إذا



 )

  نكلَو نَأكَو نَأو نإ تخفيفُ
  األمثلة
   نقَتْملَ كلُمع نِإ          أو        نقَتْم كلَمع نإ           

  اُلضعلَ هضرم نِإ          أو     اُلضع هضرم نإ           
                             *     *     *  

           علتُم أن ليس ّلمقصر فالح.       
           غَلَبين أن قْلم يبصعلى اللَّ ض.  
  .رمالقَ علَقد طَ نأك           
  .دحأ هبواجِ ْلمهلم ي نأك           

                          *      *      *  
  .نازُل رطَالم نِلك العةُطَ سمالشَّ           
           الكتاب صغير فْن نَلكعه عظيم.  
  البحث 

 األولتدخل على المبتدأ والخبـر، فتنصـب   )) خواتهاأو أن((الحروف  أنعرفت فيما تقدم 
تخفف نونهـا المشـددة، فتكسـب     ها قدأنب)) ولكن كانو أنو أن((اختصت  ، وقدالثانيوترفع 

  : يأتيتعرفها فيما  مااحكأ
 فـي لك ولكنها خففت المعروفة )) أن(( هيها أنتجد  ىاألولالطائفة  اليمث)) أن((تأمل كلمة 

وترفع الخبر، وتارة تلغى فال  سماالالمشددة فتنصب  أنتى عاملة عمل أها تارة تأن، وتجد النطق
 فـي همال اإلحال  فيتدبرتها  إذاوترفع الخبر، و سماالا كما ، وحينئذ يعرب ما بعدهتعمل شيئاً

ياء الزمة للخبر بعدها، حتى ال تلتـبس  ء بتدااالكل مثال آخر، وجدت الم  فيهذين المثالين و
  .تقدمت لك التيالنافية  أنب

 نأكو نألة، تجدها صورتين مخففتين الثانيالطائفة  أمثلة في)) كانو أن((الكلمتين  إلىظر أن
ها البد اسم أن فيما سبق، وال فرق بينهما وبين المشددتين من حيث العمل، غير لتين درستهماال
 مـا أتعرفـه،   الذي أنبعده، وهو ضمير الش يتأت التية يكون ضميراً محذوفاً مفسراً بالجمل أن

ـ اليس لمقصر  أنعلمت : ((قلت إذاخبرها فهو الجملة المفسرة، ف تقـدير ذلـك    كـان )) الحلف
ه قد طلـع  نأك((تقديره كان)) جرألفقد طلع  كان: (( قلت إذاو)) ه ليس لمقصر فالحأنعلمت ((
  )).جرلفا

1 

2 

3 



 )

عينها جـاءت  المشددة )) لكن(( هيها أنة، تجد األخيرالطائفة  يلامث في)) لكن((تدبر الكلمة 
  .كل مثال تجئ فيه مخففة فيكذلك  هيها مهملة ال عمل لها، وأنالنطق، وتجد  فيمخففة 
  ةالقاعد

هملـت  أ إذاهمالهـا، و إعمالها وإفيجوز عند التخفيف  نإ ماأولكن،  نأكو أنو نإخفف تُ) 66(
  .فيثبات والناإلعلى الخبر فارقة بين بتداء االدخلت الم 

  .محذوفاً أنفيهما يكون ضمير الش سماال أن، غير نالفال تهم نأكو نأ ماأو      
  .لكن فتهمل وجوباً ماأو      

  
  )1(تمرين 

ّه وخبره اسم، وبين للعامل ةاآلتيالجمل  فيخواتها أالمخففة و أنالمهمل من ون العامل بي:  
  . فيال صديق و أنرأيت ) 5(      .الكذب ممقوت نإ) 1(   
   .ًلم يكن ذابال نأكو الزهر رضنَ) 6(.الفليس بينكم خ أن يسرن) 2(   
  .يلة لمن شوارعها ضيقةالمدينة جم) 7(    .يك نصيحتعفَنْلم تَ نأك) 3(   
  .اليأس لقاتل نِإ) 8(    .الجنود لباسلون الءؤه نإ) 4(   
  

  )2(تمرين 
  :هملة ، واجعلها مرة عاملة ومرة مةاآلتيالمخففة على كل جملة من الجمل  نإأدخل 

  .ذباتهتيات ملفا) 5(    .بوك طبيب ماهرأ) 1(       
  .ناسمالبقرات ) 6(      .ذو المال محترم) 2(       
  .القراءة مفيدة) 7(    .المجدون فائزون) 3(       
       )4 (المقصومونلُرون م.    )البنت مطيعة) 8.  

  
  )3(تمرين 

  :كل جملة  فيها وخبرها اسموبين  ةاآلتيالمخففة على الجمل  أنادخل 
  .م الظالموندنْيس) 5(    .لسنة العامةأالسالمة من  إلىال سبيل ) 1(
  .بين اهللا والناس رفْالع عضيلن ي) 6(        .لشمس جديدليس تحت ا) 2(
  .عواقب الصبر محمودة) 7(      .دركا الناس غاية ال تُضرِ) 3(
   .خالقاألب إالمم األ ودسال تَ) 8(        .قد ارتفع سعر القطن) 4(



 )

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

  :اخر الكلمات أو
  .سعار رخيصةاأل) 4.           (النظام مضطرب) 1(     
     )2 (ح قليلالرب)                 .5 (الطريق ورةع .  
     )3 (ناع قليلونالص)             .النوافذ مفتحة) 6.  

  
  ) 5(تمرين 

المخففـة   نإة بالثانيفة العاملة، والثالث المخف نإمنها ب ىاألولن تسع جمل تبتدئ الثالث كو
  .المخففة نأكة باألخيرة، والثالث المهمل

  
  )6( األعراب فيتمرين 

  : نموذجا ـ 
  .رامتْل احس للجاهيلَ أنرأيت      
  .رأيت     ـ فعل وفاعل     
ـ  هااسمكون، وــعلى الس بنيحرف م هيمخففة من الثقيلة وـ         أن       أنضمير الش

  .حذوفم
  . ليس     ـ فعل ماض ناقص     
  .للجاهل  ـ جار ومجرور خبر ليس     
 أنالمخففة، و أنمحل رفـع خبـر  فيليس، وجملة ليس للجاهل احترام  اسماحترام  ـ       

  .رأى ييل مصدر سد مسد مفعولأوت فيوما بعدها 
  :  ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 

   .ةنائببه  لملم تُ نأكصبوراً  هوجدت) 3(                 .البخل لعار نِإ) 1(   
  .سعره رخيص القطن قليل لكن) 4.       (رذْليس لك ع أنوجدت ) 2(   

   )7(تمرين 
  : األولالبيت  أعربه وأبنرثاء  في يبن مهد إبراهيماشرح قول 

   رطيب ووه زتَى فاهدالنَّ قاهس     حا ة الضعيم في كالغصنِ نكُي ملَ نَأكَ  
   وبـقُثُ هنْا تشـلم هافدـبأص        هورـنُ علمي رِدـكال  نكُي  ملَ  نَأكَ  



 )

  لن العمخواتها عَأو نإ فّكَ
  األمثلة

  .المسم رهما الدتَلي                              .  ادجه ما الحياةُنَِّإ           
  .كامُل اإلنسانليتما           .                      زنْاعة كَنَما القَنِإ           

  .دائم وررليتما الس                  .عمالِألاب الناسِ ممه قاسما تُنإ           
  .راجع اببليتما الشَّ            .                  ُئسمالْ باقَعما ينِإ           

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

وقد عرفناها فيما المثالين التاليين داخلة على جملة فعلية،  فيية، واسمين داخلة على جملة األول
 الذيفعت الخبر، فما ور سماالدخلت عليها نصبت  إذاية، وسماالعلى الجملة  إالتقدم ال تدخل 

بحثنا ال نجد لذلك سـبباً سـوى    إذا؟ األسماءزال اختصاصها بالدخول على أبطل عملها هنا وأ
كفتها عن العمل، وهي التي أزالت اختصاصـها باألسـماء،   فهي التي الزائدة، )) بما((اتصالها 

اتصلت بما الزائـدة   الخمسة متى حرفاألفهذه  ،ولعل ،نأكو ،ولكن ،أنذلك  في)) إن((ومثل 
  .األسماءبطل عملها وزال اختصاصها ب

ولكنها عاملة كل مثال،  فيداخلة على المبتدأ والخبر )) ليت((ة تجد الثانيالطائفة  أمثلةتأمل 
هـذه   فـي  وإلغاءهـا عمالها أ أجاز الذيين، فما األخيرالمثالين  فيغاة لين، ماألولالمثالين  في

تدبرت ليت  إذاالزائدة، و)) بما((ال سبب لذلك سوى اتصالها عاملة؟ وقد عرفناها دائماً  األمثلة
ووجـدتها تـارة    األسماءاختصاصها بكل مثال تتصل فيه بما الزائدة ، وجدتها باقية على  في

  .عاملة وتارة غير عاملة 
  القاعدة

اختصاصـها   لـل، وتزيـن العمـا عـا فتكفهـخواتهأو)) نإب((الزائدة )) ما((تتصل ) 67(
  .األسماءاختصاصها ب لغاؤها؟ وال يزولإعمالها وأفيجوز )) ليت(( إال، واألسماءب

  

1 2 



 )

  )1(تمرين 
لغاء فيما لـم  اإلن سبب ، وبيةاآلتيالعبارة  فيخواتها أو أنن الحروف العاملة والملغاة من بي

  :يعمل منها 
ـ  أنردت أمـا  نإبيعاً، و راء والبغى شأة وما كنت ريف مسواق الرّأزرت سوقاً من  رف اع

مـا الطـرق   نإ إلى َليّخُا مبكراً، فَليهإ تُدصهذه السوق، قَ فيمالهم أعو من عادات القوم اشيئ
بلغت بابها حتى شهدت الناس  أنما و، نالممن رجال ونساء وغ: بالقرويين تزخر إليهاؤدية مال

يتزاحمون وتَيـ ودف. معركة حامية أومة حمل فيما هم نأكافعون، د بـين الـدافعين،    يعت بنفس
 قـواتُ أقذار متراكمة وغبار ثـائر، و أزاع وشجار، ووضجيج، ون بصخَ إذافودخلت السوق 

ارى ال يـدرون  يغير نظام، والناس ح فييغطيها جيش من البعوض والذباب، وسلع معروضة 
  .يخسرون اراًحون ومربرفمرة ي دىمون فيها على غير هوا، ولكنها يتسها شيئاًناثمأمن 

  .ن الناس وضررهمبين تحول دون غَناصحياً دقيقاً وقو مااسواق نظاألوليتما لهذه 
  )2(تمرين 

إ((ن ما جاء عامالً وما جاء غير عامل من بيـ العبارات  فيخواتها أو)) ن ، ووضـح  ةاآلتي
  :لغاء فيما لم يعمل منها اإلسبب 

  .باك مريضأ نأ ساءني) 8(    .الحق فضيلة إلى ما الرجوعنإ) 1(  
   .ه جوادبناالرجل بخيل ولكنما ) 9(        .المطر غزير نإ) 2(  
  .العمل قليل عب العامل ولكنتَ) 10(        .عمال بالنياتاألما نإ) 3(  
  .ليتما الناس منصفون) 11(      .القصر جبل شامخ نأك) 4(  
  .من الكدر خاليةُ ليتما الحياةُ) 12(        .نال الحيوقَما يعنأك) 5(  
  .نتصرلعل الجيش م) 13(    .الشمس قرص من الذهب نأك) 6(  
  .لعل الصناعة ناهضة) 14(      .دجِما سيكافأ المأنستعلمون ) 7(  

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

  .نةالجمل سفي نأك) 6(        .الريح شديدة نإ) 1(   
  .المعلمين آباء نأك) 7(    .ناصغيرت ناالحص يذنََأ نإ) 2(   
  . مخلد ناسناإلليت ) 8(    .الزرافة طويلة العنق أن علمتُأ) 3(   
  . ليت الربيع دائم) 9(      .التاجر رابح أن يسرن) 4(   
  .السيد غائب الخادم حاضر لكن) 10(        .الماء مرآة نأك) 5(   



 )

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

  :الحالين  فياخر الكلمات أوشكل أمقرونة، و
  . المصباح متقد) 7(      .البناء شاهق) 4(      .القمر مضئ) 1(  
  .الجمل قوى) 8(      .السفينة سائرة) 5(      .الثوب نظيف) 2(  
  .مخْيل ضلفا) 9(      .الذباب مضر) 6(      .النيل فائض) 3(  
  

  ) 5(تمرين 
اخر الكلمات بالشكل وبين ما يجوز أوواضبط  ةاآلتيعلى كل جملة من الجمل )) ليتما((دخل أ
  :ها اسمضبط  في
  .العتاب نافع) 7(      .الربيع قريب) 4(    .السماء مصحية) 1(  
  .الصحة دائمة) 8(      .المال كثير) 5(      .الهواء معتدل) 2(  
  .مثمر ناالبست) 9(      .الصديق مهذب) 6(      .مذللالمهر ) 3(  
  

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

  .اخر الكلماتأوشكل أالمتصلة بما الزائدة ، و)) أن((ة على الثاني
)2 (ا على منه ىاألولت ست جمل تشتمل الثالث كو))المتصلة بما الزائـدة، والـثالث   ) )أنك

  .اخر الكلماتأوشكل أيضاً ، وأالمتصلة بها )) لكن((ة على الثاني
)3 (مل تشتمل كل منها على جن ثالث كو))فـي يجـوز   المتصلة بما الزائدة، وبين ما)) ليت 

  .هااسمضبط 
  



 )

  )7(عراب ألل في تمرين
  : نموذجا ـ 
  .ُلمالع مِلْالع ةُرمما ثَنإ     

  .حرف توكيد، وما كافة عن العمل نإما   ـ نإ     
  .ثمرة  ـ مبتدأ مرفوع     
  .مجرور ليهإالعلم  ـ مضاف      
  .العمل ـ خبر المبتدأ مرفوع     

  . ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
  .ةدول المبما البشاشة حنإ) 1(
  .بعما صداقة الجاهل تَأنوجدت ) 2(
  .فياء قليلونواألثيرون ولكنما ك ناخواإل )3(
  .ينمااألبلغ بليتما الغايات تُ) 4(
  

   )8(تمرين 
  :منهما  األول أعربو يناآلتياشرح البيتين 

  ه درتَسم رِاوعو             باتُا هينْا الدمنَّإ             
           ةُشد خَبعد راء              خَوراء عد بشةد  



 )

  النافية للجنس)) ال((
   األمثلة

        .الطريق فيساً راكباً فَال ر           .وببحم زورٍ داهال شَ
1  ال شجةَر ر2     .ناالبست في نام  قَال مّفي اًرص واجبه ممدوح  .  

الْ في مٍنَى غَال راعلِقْح.         ال مفي اجد عمله مذموم     .  
                   

ال سرور دائم.  
ال ضدنِي متَجمانع.  
جِال مّدين محرونوم.  

ال جاهالت متَحماتُر.  
  البحث 

ها، اسـم ويسـمى   األولوالخبر، فتنصب  أبتدملخواتها تدخل على اأو)) نإ(( أنت تعرف أن
الـنص  يقصد بها  التي هيالنافية للجنس و)) ال(( نإخوات أويسمى خبرها، ومن  الثانيوترفع 
 مـا احكألهـا   نألفرادنا الكالم عليها هنا أما نإ، وفراد الجنسأعن جميع  فيالخبر من أنعلى 

  :يأتيوشروطاً خاصة بها تعرفها مما 
ـ الطائفـة   فيحوال ثالث، فهو أالمتقدمة تجده يقع على  األمثلة في)) ال(( اسمتأمل    ىاألول

غير مضاف وال شبيه  أي: ة الثالثة مفردالطائف فية شبيه بالمضاف والثانيالطائفة  فيمضاف و
حوالـه الـثالث   أ في سماالهذا  خرهاآو تأملت . بالمضاف على مثال ما عرفت من باب النداء

 إذامبنياً على ما نصب به، ف ةالحال الثالث فيين منصوباً دائماً، ووجدته األولالحالين  فيوجدته 
ه جمع نألينصب بالكسرة  كان أنتح، ولفاعلى  بنيتحة لفاعليه ينصب ب)) ال((قبل دخول  كان

  .األمثلة فيعلى الكثرة، كما هو واضح  بنيمؤنث سالم 
ها اسـم  أنمثال، وتجـد   فيلم تقترن بحف جر )) ال(( أنخرى تجد أمرة  األمثلة إلىرجع ا

حتـى تعمـل   ، فهذه شروط ثالثة البد منها صلاعنها بفها لم يفصل اسم أن، وناوخبرها نكرت
، ))الحجرة بال ترتيـب  فيثاث األوضع : ((فقد الشرط بطل عملها فتقول أن، فنإل عم)) ال((
وك حاضر وال أبال : (( ين بطل عملها ولزم تكرارها، فتقولاألخيرفقد شرط من الشرطين  أنو
  .))الثواب طول وال قصر فيال (( ، و))خوكأ

  

3 



 )

  :القواعد 
الخبر ويسمى  عـها، وترفاسمدأ ويسمى فتنصب المبت نإالنافية للجنس عمل )) ال((تعمل ) 68(

  .خبرها 
  .مفرداً كان على ما ينصب به بنيشبيهاً بالمضاف، وي أومضافاً  كان إذاها اسمينصب ) 69(
يفصـل   إالرتين، وـها وخبرها نكاسميكون  أنيدخل عليها جار و إالعملها  فييشترط ) 70(

فقد شـرط مـن الشـرطين     أنل بطل عملها، واألوفقد الشرط  نإ، فصلاعنها بف سماال
  .بطل عملها ولزم تكرارها اآلخرين

  
  )1(تمرين 

ّيأتياة فيما غلالعاملة من الم)) ال(( ميزّلغاءاإلن سبب ، وبي:  
)1 (ناشتريت الحصا بال ساجر.      )6 (قريب ينافاكه كانال د.  
)2 (كْال مثر ماح مهيبز.        )فيال ) 7 القصيدة هاء وال مديحج.  
  .طونناال مؤمنين ق) 8(      .هبناال الرجل كريم وال  )3(
  .ىعنْيرجى وال هو ميت فَيفَ يح وال ه) 9(          .م اليومال ظلْ) 4(
  .يوال قلم يمع يرتَفْال د) 10(    .وال بنات انيبالحديقة ص فيال ) 5(

  
  )2(تمرين 

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

  .قفَّواه مأبال عاصياً ) 7(      .بلَّقَتَئ ممرا دّو فيال خير ) 1(  
  .رباأو فيات واال صحر) 8(      .ناالبست في تارفوناال ) 2(  
  .الخير نادمون في ال متنافسين) 9(        .ناال عاقلين متشاتم) 3(  
  .ال كواكب طالعات) 10(        .ال حسود مستريح) 4(  
  )5 (ال صاحب جمذموم ود.      )السوق فيال بائع ) 11.  
  . المدينة فيال دار كتب ) 12(  .لسنة العامةأالسالمة من  إلىال سبيل ) 6(  



 )

  )3(تمرين 
  :خبراً مناسباً حق به لأالنافية للجنس، و)) لال((اً اسم يأتيمما  اسماجعل كل 

    )1 (متقن عهلَم.      )4 (عمالهمأ فيدون جِم.      )مصباح) 7.  
  .بوالديه بار) 8(        .ع معروفناص) 5(      .ةرسأبو أ) 2(    
  .ذو فضل) 9(          .ناصديق) 6(      .رايات) 3(    

  
  )4(تمرين 

بنائه مع اسـتيفاء   وأعرابه كن الخالية، وبين نوع أمااأل فيالنافية للجنس )) لال((اً اسمضع 
  : سماالواع أن

  .فقيرة ...........ال) 5(  .فضل الكتابأ .........ال) 1(     
  .شجاع ...........ال) 6(      .النهر في .........ال) 2(     
  .نايلتقي ...........ال) 7(      .نامحبوب .........ال) 3(     
  .تامحترم ...........ال) 8(      .خائبون .........ال) 4(     

  
  ) 5(تمرين 

 فيتحة، ولفاوبا بـها منصـمن ىاألول فيالنافية للجنس )) ال(( اسمجمل يكون  أربع ا ـ هات 
  .ة منصوباً بالكثرةاألخير في، و األلفثة منصوباً بلة منصوباً بالياء ، والثاالثاني

 فـي تح ، ولفى امنها مبنياً عل ىاألول فيالنافية للجنس )) ال(( اسمب ـ هات ثالث جمل يكون  
  .ة مبنياً على الكسراألخير فيعلى الياء ، و ة مبنياًالثاني

  
  ) 6(تمرين 

دخـول   األول فـي لغاء اإلالنافية للجنس الملغاة، بحيث يكون سبب )) لال(( أمثلةهات ثالث 
  .صلاها بفاسمالثالث فصلها عن  فيعدم تنكير معموليها، و الثاني فيحرف الجر عليها، و

  
  ) 7(تمرين 

  :النافية للواحد ، وبين عمل كل منهما )) ال((النافية للجنس من )) ال(( ةاآلتيالجمل  فيميز 
   .هاتالمدينة بل متنز فيتنزه ال م) 3(      .ناال تلميذ غائباً بل تلميذ) 1(   
  .ال عمل خير ضائع) 4(          .خالد يال ح) 2(   



 )

  ) 8(تمرين 
العاملة، ووضح نوع العمـل   ثم بين العاملة منها وغير)) ال((لها  تأتي به التي ينااذكر المع
  .مع التمثيل

  
  )9( األعراب فيتمرين 

  : نموذجا ـ 
  . ناتبسالُ فيسين ال حارِ    
  .على السكون بنيال         ـ نافية للجنس حرف م    
  .ه مثنىنألعلى الياء  بنيال م اسمحارسين   ـ     
  .ـ جار ومجرور خبر ال ناالبست في   

  :  ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
    )1 (تَال مرّيمومينذْثين م)          .ال مع المسافر ماء وال زاد) 3.  
    )2 (امال زن لوُلربيع مم)         .موره نادمأ فيال مستشير ) 4.  

  
   )10(تمرين 

  :ه أعربو يناآلتياشرح احد البيتين 
  وُلقُوم عسالج نسحن لم تزِ إذاها         لبوم ونُسن الجسح في ريخَ الو   

  ــــــــ                            
   ال خَويفي ر كُلم تَ إذا مٍلْحن له          بور تَادحمفْى صه وأن كَي1(راد(  

                               
 البادرة الحدة وما يسبق من قول أو فعل في وقت الغضب )1(



 )

  السيما
   األمثلة

  .عراءالشُّ    أو    عراءيما الشٌّوالس بِداأل جاَلرِ بحأ) 1(
  .اِئدهقَ            أو      هديما قاِئسالَو شِيبالج تُجبعأ) 2(
)3 (ساعالنَّ دوالَ اسلفُايما ساءلفا            أو      قَرقَراء.  

                          *     *     *  
)4 (الْ ُأكافَيمجدون والسيما مه كرِقُلُخُ جِدأو    يم جِمّأو   د جِمّاد.  
  .قريةً أو  قرية أو    يلالنَّّ ىلَع ةٌيريما قَى والسرقُى الْنَكْس بحأ) 5(
  .خطيباً أو  خطيبٍ أو    نّالسّ يثُحد يبطيما خَوالس اءبطَالخُ ادجأ) 6(

  البحث 
وال ((ذلك  إلىضاف أ إذادباء، ولكنه األ إلىه يميل أنفهمنا )) دب األحب رجال أ: ((قال قائل

ته يفوق نصـيب غيـرهم،   نصيب الشعراء من محب أنمنا شيئاَ جديداً، وهو فه)) سيما الشعراء
دب األولكن الشعراء ال يمثلهم احد من رجـال  : ه قالنأكبمعنى مثل، ف)) يس((كلمة  نألوذلك 

  .الحكم فيتفيد تفضيل ما بعدها على ما قبلها ))  السيما((فتركيب  ،إياهم يبهم ومحبت يولع في
 ها ؟ ومـا خبرهـا؟   اسمحيث اللفظ تجده مبدؤاً بال النافية للجنس، فما تأمل هذا التركيب من 

كلمة  إمانحو ذلك،  أو)) صلاح(( أو)) موجود((وخبرها محذوف دائماً، تقديره )) سى((ها اسم
 هينكرة موصوفة بمعنى شئ، و إما، وموصول اسم إمازائدة، و إما هيف يالمتصلة بس)) ما((
  .ليهإ تين مضافاألخيرالحالتين  في

ه تارة يجئ معرفة كمـا  أنالمتقدمة، تحد  األمثلةكل من  في)) السيما((الواقع بعد  سماالتدبر 
 كانجاء معرفة  نإة، فاألخيرالثالثة  األمثلة في، وتارة يجئ نكرة كما ىاألولالثالثة  األمثلة في

هنـا هـم    تقـديره ه خبر لمبتـدأ محـذوف   أنالرفع فعلى  ماأمجروراً ليس غير،  أومرفوعاً 
ها نكـرة  أنصفة لها على  أوموصول،  اسمها أنوتكون هذه الجملة صلة لما على )) الشعراء((

نكرة جـاز رفعـه    سماال كان إذاوزيادة ما، ف هليإسى  ةضافإالجر فعلى تقدير  ماأموصوفة، و
ه تمييز لما، وجاز ذلـك  أننصبه فعلى  ماأرفعه وجره فعلى نحو ما تقدم، و ماأوجره ونصبه، 

    .ه نكرةنأل



 )

  :القواعد 
  .الحكم فيلتفضيل ما بعدها على ما قبلها )) السيما (( يؤتى بتركيب ) 71(
نكرة جـاز فيـه    كان أنمعرفة جاز فيه الرفع والجر ليس غير، و كانالواقع بعد  سماال) 72(

  .الثالثة األعرابجه أو
   )1(تمرين 

، مـع  األعـراب جه أوما يجوز من )) سيماال((بعد  الذي سماال في، وبين ةاآلتي األمثلةاقرأ 
  :تعليل كل وجه 

  .ق الجبال والسيما الشاهقةسلَتَ بحأ )1(
 .المذنبون وال سيما مذنب له سابقة بسيعاقَ )2(

)3( قراءلفاوه الخير والسيما مساعدة وج فينفق العاقل ماله ي. 

 .مير بينهمالقوم والسيما أ بنيعجأ )4(

 .فقير عاجزقراء والسيما لفا إلى نسحأ )5(

 .يعجبني العمال المجدون وال سما عامل مبكَّر )6(

)7( رار القطنبح تجار المدينة والسيما تج. 

  .يضر السهر كل طفل والسيما طفل جسمه ضعيف )8(
  
  )2(تمرين 

بعـد   يـأتي  اسمكل  فيالجائزة  األعرابجه أوكن الخالية جمالً مناسبة، وبين األما فيضع 
  )):السيما((

  .خوكأ والسيما ........... )5(      .شرفاتهسيما وال ........)1(   
  . والسيما العلماء ............)6(    .والسيما شجر الكافور ........)2(   
   )3(........ والسيما مالخصام  إلىاح يؤدى ز .  

  .قراءلفايواسى بماله  ىنوالسيما غَ.............. ) 7(                                  
  .دباألوالسيما كتب  ..........) 8(    .فيوالسيما صديق و .........)4(   
  
  
  



 )

  )3(تمرين 
 فـي ن الوجوه الممكنـة  ، وبيّةاآلتيكل جملة من الجمل  في)) السيما((اً مناسباً بعد اسمضع 

  :خره أ ضبط
  ...........سد العقول والسيمافْراغ يلفا) 5(     ...........ثاث المنزل ثمين والسيماأ )1(
  .....جسام والسيمااألكل تضر األكثرة  )6(     .........اظر الريف جميلة والسيمامن )2(
  ............يحب المعلم تالميذ والسيما) 7(     .........يحب العقالء الهدوء والسيما )3(
  ...........شاء والسيماناإلجاد التلميذ أ )8(     .......التمرينات البدنية مفيدة والسيما)4(
  

  )4(تمرين 
)1( ّبعد  سماالن ثالث جمل يكون كو))في)) السيما جه الممكنـة  واألن كل منها معرفة وبي

  .عرابهأ في
)2( ّبعد  سماالن ثالث جمل يكون كو))فـي منها نكرة، وبين مـا يجـوز   كل  في)) السيما 

 .عرابهأ

  
  )5( تمرين

ّالثالث  فيمنها مثنى، و ىلاألوالثالث  في)) السيما((الواقع بعد  سماالن تسع جمل يكون كو
  .إشارة اسمة األخيرالثالث  فية مذكر سالماً، والثاني

  
  )6(تمرين 

ّالسيما((بجمل تشتمل على  ةاآلتيالتراكيب  في ينار عن المععب: ((  
  .الواعها البرتقَأنفضل أذاء مفيد، واكهة غلفا) 1(
  .األلوانورود المختلفة الُ نسح سأنس ال أن نإكل شئ فيها، و يزرت حديقة فراعن) 2(
  .التصوير ةنون الجميلة وبخاصّلفاشغف عظيم ب يل) 3(
  .يناوجير يهلأب أأبد الناس و إلى نسحأ) 4(

  



 )

  )7( األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
     العلماء متَحرون والسيما العاملينم.  
  .ـ مبتدأ مرفوع  العلماء      
  .واوالمرفوع ب محترمون ـ خبر المبتدأ     
تحة الظاهرة، لفباها منصوب اسمسى  اعتراضية، وال نافية للجنس، و واوالوالسيما   ـ       

  .وما زائدة ،وهو مضاف
  .ه جمع مذكر سالمنألمجرور بالياء  ليهإالعاملين   ـ مضاف      
  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
     )1( اصدقاء والسيما صديقاً عاقالًاألشر تَس.  

  .ثار القاهرة والسيما جامع عمروآزور أس) 2(     
     )3( خيكأفظ التالميذ دروسهم والسيما ح.  

  



 )

  باب المفعول المطلق فيما ينوب عن المصدر 
  األمثلة

  .جدّالْ كلَّ البالطَّ دج) 6(    .رافاًاعت يبِنْذَبِ تُررقْأََ) 1(    
    )2 (سار طَالقار يعاًرِس.      )أ) 7حسن العُلام بعاإل ضحنِاس.  
    )3 (رجالْ عجقَش الْيقَهىر.    )كْأ) 8رتَم الضفَي كراماإللك ذ.  

    )4 (فَلَح الرالثاًل ثَج.      )9 (جلْامتك مجال ُأ ةًلَاملُجاما أهداًح.  
    )5 (ضرالْ بحالْ يوذاصحن سطاًو.  

  البحث
 في)) جاملهاأ((سوطاً وكل وبعض وذلك وها من اعترافاً وسريعاً والقهقرى وثلثاً و:  اظاأللف
ه، ويحل محل ذلك المصدر، المذكور قبل الفعلالمتقدمة، يدل كل منها على معنى مصدر  األمثلة

قراراً، وسار القطار سيراً سريعاً، أقررت بذنبي أ: المتقدمة على الترتيب األمثلة فيك قلت نأكف
  .جع الجيش رجوع القهقرى، وهلم جراور

 أنالواضـح   كـان تنصب على المفعولية المطلقة،  األمثلةمثل هذه  فيالمصادر  تكانولما 
  .ة المفعول المطلقنائبها أنكنها، على ماأ فييها والحالة نااظ الدالة على معاأللفتنصب 

بين كل منهـا  المناسبة  في ة، وابحثالثانية عن المفعول المطلق مره نائباظ الاأللفتدبر هذه 
ة صـف  الثـاني مرادف المصدر و األولا، فاللفظ مكي للفعل تجد صلة وثيقة بينصلاألوالمصدر 

  .على الترتيب ةاآلتيالقاعدة  فيما تراه  آخر إلىوالثالث نوعه والرابع عدده 
  :القاعدة 

كـل وبعـض   لته وآ أوعدده  أوينوب عن المصدر مرادفه وصفته وما يدل على نوعه ) 73(
عن المفعول  نائبه أنوضميره فينصب كل واحد منها على  ليهإشارة اإلو. ليهإمضافتين 

  .المطلق



 )

  )1(تمرين 
عّوبين سبب نيابته ةاآلتيالعبارة  فيعن المفعول المطلق  نائبن كل ي:  

دة، مسـاع  تماألمعاء والكلى أيد العضالت صالبة والقلب قوة، وتساعد زِالتمرينات البدنية تَ
ـ فضـل  يجعل لنفسه حظا منها كل يـوم، وأ  أننى بها كل العناية، وعي أن ناسناإلفعلى  واع أن

 أنالحقـول كثيـراً، و   فيى مشي أن ناسناإلفيحسن ب ،الهواء الطلق في كانما  التمرين البدني
كل  ثالثاً أوحديقة منزلة دفعتين  فييشتغل  أنويمتطى صهوات الخيل ركوباً،  أنيسبح عوماً، و

 فـي لمتنافسون ا يأتيها الذيجهاد اإلهذا التمرين ذلك  فييجهد نفسه  إال ناسناإلسبوع، وعلى أ
  .مما يفيده أكثرذلك قد يضر الجسم  نإميادين السباق، ف

  
  )2(تمرين 

  : ةاآلتيالجمل  فيالمفعول المطلق  نائبعين 
  .تالوةحسن أ نآتال القارئ القر )1(
)2( رمى الصياد الطير سماًه. 

)3( سجد الماًأربعى لَص. 

)4( ما نام المريض بعض النوم حتى هب نْمجاًزع. 

)5( يب العاقل وطنه كل الحبح. 

)6( هجم نْالجدا يغْلدير)1(. 

 .ال يعامل الناس هذه المعاملةالرجل المهذب  )7(

 .صفحه عن احدأعنه صفحاً ال  صفحتُ )8(

 .)2(يلفَالج دعوتُ نجحتُ إذا )9(

  .)3(رىقَصديق ودعا النَّ ملَوا )10(

                               
 .االقتحام من غير تثبيت: الدغري  )1(

 .دعوة العامةال: الجلفى  )2(

 .الدعوة العامة: النقري  )3(



 )

  )3(تمرين 
ث يكون من النوع الموضوعين بـين  خال، بحي كانمكل  فياً عن المفعول المطلق نائبضع 

  :ين قوسال
  )مرادف (                   .................الناس  َلبقْأ) 1(
  )مرادف (        ...............ناالجب ضبغُأ) 2(
  )ـددعــ(      ...............اليوم فينأكل ) 3(
  )شارةإ اسم(    حلمه ليهإرجع  ........بضغَ أنبعد ) 4(
  )كـل  (         .........الهواء المطلق بحأ) 5(
)6 (احترماًاه احترتُم............       )ضمـير(  
  )بعض  (        ...........العامل نفسه نعتْأ) 7(
  ) آلــة  (                   .......ضرب الالعب الكرة) 8(
  ) صـفة(                    ............كرمنا الضيوفأ) 9(
  )نـوع  (                   ........المقصرّ إلى نظرتُ) 10(
  

  ) 4(تمرين 
  :جملة تامة  فيعن المفعول المطلق  نأباً ةاآلتياظ األلفاجعل كل لفظ من 

  لوكذلك الس      ظحف متَأهمال    تلك المساعدة      اإلبعض     ناتقاإلكل     
  عشرين       عصا             توكيالً            سروراً        يسيراً   

  
  )5(تمرين 

)1 (المطلق لمفعوالعن  نائبعدد  اسمفيها مثنى مذكر، مع اشتمالها على  الفاعلن جملة كو.  
)2 (عـن المفعـول    هنأبفيها جمع مؤنث سالم، مع اشتمالها على صفة  الفاعل نائبن جملة كو

  .المطلق
)3 (ة عن المفعول نائبن جملة المبتدأ فيها جمع مذكر سالم، والخبر جملة فعلية مشتملة على كو

   .المطلق
  .عن المفعول المطلق نائبكون جملتين استفهاميتين، تشتمل كل منهما على مصدر ) 4(
  

  



 )

  ) 6(تمرين 
عول المطلـق، واسـتوف جميـع    عن المف نائبن تسع جمل تشتمل كل واحدة منها على كو

  .تعرفها التيواع ناأل
  

   )7( األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
     زار الطبيب مرات أربع المريض.  
  .تحلفاعلى  بنيزار     ـ فعل ماض م     
  .الطبيب  ـ فاعل مرفوع بالضمة     
  .المريض ـ مفعول به منصوب     
  .تحةلفاق منصوب بعن المفعول المطل نائبـ      أربع     
  .مجرور ليهإمرات   ـ مضاف      

  : ةاآلتيالجمل  أعربب ـ 
  )1 (وبك كل الثقة قتَث)                .3 (سعيذلك السع تُي.  
  )2 (فْطَعنا عليه مثل عكمطف.           )4 (لَجالقُ ُلس الرجصاءفُر.  



 )

  اإلضافة
  المعنوية واللفظية اإلضافة )1(

   ثلةاألم
  .كورشْم وفرالمع عناص                           . ىوِقَ سِمالشَّ ورنُ       
1     قُنُع الج3                     .يُلوِطَ لِم     محمالْ ودخالِص ممدوح.  
   .وممذْم بِضغَالْ يعرِس                       . ُلميج وساوالطَّ يشُرِ       

                  *   *   *                    *   *   *  
  .افآنِمكَما هِوسرظا دافحالْ                             . لٍفْط اءكَب عسمأ       

  .ونحبار مهِماِلأعو نُقتْمالْ                                .امٍدقَْأ آثار ىرَأ    2 
      أشم ةَرائح ورالْ                               . دنْماسِالنَّ فُص محبوب.  

  .يدعس رِيل الخَعف بمحالْ                                                      
  البحث

مجرور  ليهإاف المض أن، وعرفت هناك ليهإتعريف المضاف  أالبتدائيةالمدارس  فيدرست 
مثنى  كان إذامنوناً قبلها، وتحذف نونه  كان إذا اإلضافةالمضاف يحذف تنويه عند  أنودائماً، 

  .هذا الباب فينزيدك شيئاً جديداً  أنجمع مذكر سالماً، ونريد هنا  أو
 أمثلـة  فـي ه منكراً ولكنه أصلين، تجد األولالطائفتين  أمثلةكل مثال من  فيظر المضاف نا

)) نـور ((لفـظ   نإالمعرف بعده، ف سماال إلى إضافتهبسبب  قد اكتسب التعريف ىاألولة الطائف
)) نور الشـمس ((قلت  إذاخذ وحده دل على نور عير معين، فهو لذلك نكرة، ولكنك أ إذامثالً 

ة ترى المضاف قد اكتسب التخصيص بسـبب  الثانيالطائفة  أمثلةفقد عينته وعرفته، و اإلضافةب
يشـتمل   عامالفظ البكاء  كان، ةضافإمن غير )) ع بكاءاسم: ((قلت إذاك أنرة، فنك إلى إضافته

ع بكـاء  اسـم : ((وقلـت  نكرات إلى أضفته إذاك ولكن وبكاء الرجل، ، وبكاء المرأةبكاء الطفل
 وأشباههاهاتين الطائفتين  أمثلة في اإلضافةتكون قد خصصته وضيقت عمومه، وتسمى )) طفل

  .التخصيص أومعنوياً وهو التعريف  األمرالمضاف  أفادتها نأل)) معنوية هاضاف((
 اإلضـافة بين، تجده لم يكتسـب  األخيرالطائفتين  أمثلةكل مثال من  فيالمضاف   إلىظر أن

 أنمـن حيـث لفظـه، وجـدت      األمثلةهذه  في ليهإنظرت  إذاك أنتخصيصاً، غير  أوتعريفاً 
مثنى  كان أنحذف نونه  أو، األصل فيمنوناً  كان أنالتخفيف بحذف تنوينه  أكسبتهقد  اإلضافة
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 )

كل  في، وكذلك الحال ))لفظية ةضافإ(( هنا اإلضافةاً، ومن اجل ذلك تسمى جمع مذكر سالم أو
  .تعريفاً وال تخصيصاً ليهإال يستفيد فيها المضاف  إضافة

واضـحاً،   المعنوية، لوجدت فرقاً اإلضافة أمثلةاللفظية، و اإلضافة أمثلةك وازنت بين أنولو 
 فـي معموالً  ليهإاللفظية ترى المضاف وصفاً، وترى المضاف  اإلضافة أمثلةكل مثال من  فيف

  .كذلك األمرالمعنوية فليس  اإلضافة أمثلة في ماأالمعنى للمضاف، 
جميـع   فيمن أل ة وتأمل المضاف وحدده، تجده مجرداً الثانيجميعها مرة  األمثلة إلىارجع 

 فـي أل كمـا   نم اًك تجده مرة مجردأنفاللفظية  اإلضافة أمثلة في ماأوية، المعن اإلضافة أمثلة
هـذه   أمثلة فيتدبرته  إذاالطائفة الرابعة، و أمثلة فيالطائفة الثالثة، ومرة مقروناً بها كما  أمثلة

جمع مـذكر   الثاني فيمثنى، و األولالمثال  في، وجدته اجوازل االطائفة، حيث جاء مقروناً ب
مضاف لمـا فيـه أل، وهـذه     إلىالرابع مضاف  فيالثالث مضاف لما فيه أل، و في، وسالماً

      .لاالمضاف ب اقترانيجوز فيها  التي هية ربعاألالمواضع 
  القاعدة

  .معنوية ولفظية :  ناقسم اإلضافة) 74(
تخصيصاً وال يكون المضاف فيهـا   أوفادت المضاف تعريفاً أالمعنوية ما  اإلضافةا ـ ف       

  .معمولة إلىصفاً مضاف و
ـ        األصـل  في كان أنالتخفيف بحذف تنوينه  إالاللفظية ما لم تفد المضاف  اإلضافةو ب 

 إلىجمع مذكر سالماً، ويضاف فيها الوصف  أومثنى  كان نإنونه  حذف أومنوناً، 
  .معمولة

  :المعنوية دخول أل على المضاف مطلقاً اإلضافة فييمتنع ) 75(
  .جمع مذكر سالماً أويكون المضاف مثنى  أنا ـ       
  .مقروناً بأل أو مضافاً لما فيه أل ليهإيكون المضاف  أنب ـ      

  



 )

  ياء المتكلم إلىالمضاف ) 2(
  األمثلة

  ييببنصِ          أو          ل  مالع من يصيببنَ تُمقُ         
 1      سماب          وأ                       يبِآداب تُوبِآدي  

  ياتقَدصبِ          أو         يبِصدقَات رِقيفَلْاى لَع فُطعَأ        
                           *     *     *  

  .ةُيلَمجلَ ياصع نإ         
  .ةًرمقْم رِفَمن الس يلايلَ تْكانَ         

  .نايفَّالو يابا صاحتمأنْ         
        نْهؤالء مقذي من ّالضيق.  
  البحث

خر األاً صحيح اسم، تجد المضاف ىاألولالطائفة  أمثلة في ليهإالمضاف والمضاف  إلىظر أن
تأملت آخر المضاف ويـاء   إذاياء المتكلم، و ليهإوال جمع مذكر سالماً، والمضاف  وليس مثنى

، ليـه إمضاف  هي التيمكسوراً دائماً لمناسبة الياء  األول هذه الطائفة، وجدت أمثلة في المتكلم
فيه المضاف والمضاف  يأتيكل مثال  فيها وفتحها، وكذلك الحال كانسإالياء نفسها فيجوز  أما
  .هذه الطائفة أمثلة فيعلى النحو المذكور  ليهإ

جمـع   أومثنى،  أومنقوصاً،  أو، تجد المضاف فيها مقصوراً، ةالثانيالطائفة  أمثلة إلىظر أن
تأملت آخر المضاف ويـاء المـتكلم هنـا،     إذاويضاً، أياء المتكلم  ليهإمذكر سالماً، والمضاف 

فيه المضـاف   يأتيكل مثال  فيمفتوحة دائماً، وكذلك الحال  ياءالساكنة دائماً، و ىاألولوجدت 
  .ياء المتكلم ليهإ، ويكون المضاف ربعألات الاعلى حال من هذه الح

  :القاعدة 
تح، لفاو كاناإلسالياء  فيه لمناسبة الياء، وجاز ياء المتكلم كسر آخر إلى سماالضيف أ إذا) 76(

جمع مذكر سالماً فيجـب تسـكين آخـر     أومثنى،  أومنقوصاً  أومقصوراً،  كان إذا إالو
  .المضاف وفتح الياء
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 )

  الجملة وجوباً وجوازاً إلىما يضاف ) 3(
  األمثلة

          لَجتُس حالْ ثُيظَنْمر جيُلم.  
   1     لَجتُس حثُي يجالْ ُلمظَنْمر.  

          لَجتُس حثُي جالْ َلمظَنْمر.  
                                *   *   *  

  .ُلاطه رطَمالْ إذ تُْئجِ          
  .رطَمالْ َلطَه إذ تُْئجِ          

                                *   *   *  
  .ينتَوعد إذَا كيبجِأ          

  .يونعدتَ إذَا كيبجِأ          
                                *   *   *  

  .ينح         أو         ط  ناقَ الحفلْا ينِعلى ح رطَمالْ َلزنَ           
   4      ذَهتُقْا و الْ كافأيجِمأو                      دون        تَقْو.  

          زتُرفي ك زفُ نِمتَز يف االمأو            حانِت        زمن.  
  البحث

ة تشتمل علـى  الثانيوالطائفة ، بنيم كانمظرف  هيو)) حيث((شتمل على ت ىاألولالطائفة 
للزمن  بنيم رفظ هيو)) إذا((لثة تشتمل على ، والثاالماضيللزمن  بنيظرف م هيو)) إذ((

محـل جـر    فـي  هيبعده ف التيالجملة  إلىتأملت كل ظرف هنا رأيته مضافاً  إذاالمستقبل، و
 إلـى  ةلبتاه ال يضاف أنساليب اللغة لرأيت أ فيك تتبعت كل ظرف من هذه أن، ولو اإلضافةب

  .الجملة إلى اإلضافةمفرد بل يختص ب
يـة  الفعلية وسـم االالجملـة   إلىتضاف )) حيث(( أن، لرأيت األمثلة إلىرجعت النظر  إذاو

ية المصدرة الفعلية وسماالالجملة  إلىتضاف )) إذ(( أنمضارع، ووجدت  أوالمصدرة بماض 
  .يةالفعلالجملة  إلى إالال تضاف )) إذا(( أن، ويلمضابما يدل على 

المـبهم،   ناللزم اءسمأ. وزمن. تووق. حين: الكلمات  أنة رأيت األخيرتأملت الطائفة  إذاو
بعده،  التيالجملة  إلىمثاله  فيكالً منها يدل على زمن غير محدود، وكل لفظ منها مضاف  نأل
 إلىنظرت  إذاالمفرد، و إلىاظ قد تضاف األلفهذه  نأل, الجملة ليست واجبة هنا إلى اإلضافةو
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قبله،  الذيبحسب العامل  عراباأل: نايجوز فيه وجهه أنوجدت  األسماءمن هذه  اسمآخر كل 
    .تحلفاوالبناء على 
  القاعدة 

  .الجمل إلى إالتضاف  ظروف مبنية ال إذاحيث  إذ و) 77(
ضـيف  الجملة والمفرد، فأ إلىالمبهم ما دل على وقت غير محدود ويضاف  ناالزم اسم) 78(

  .تحلفاعرابه، وبناؤه على أالجملة جاز  إلى
  

  )1(تمرين 
الـدعاء   فيضافات اللفظية اإلالمعنوية من  اإلضافات، وميز ليهإاف بين كل مضاف ومض

  : اآلتي
، يفَعلضا يرجِكن من ال ركن له، ويا ممن ال عماد له، ويا ر اده فقال يا عمرب يعرابأدعا 

الذيت أنذ الهلكى، ويا عظيم الرجاء، قَنْويا م وبياض النهار وضوء القمر ح لك سواد الليل سب
هم والمطلـع علـى   ت شاهدأنالمتكلين عليك، و ينعك مأنعاع الشمس وحفيف الشجر، اللهم وش

ّكبت أ إذاسى ذكرك، وأنالغربة  يحشتنأو إذا، ليك ملهوفإا أنو، ى لك مكشوفضمائرهم، وسر
  .مور كلها بيدك، ومصدرها عن قضائكاأل أنبك، علماً ب االستجارة إلىلجأت على الغموم 

    
  )2(تمرين 

ّةاآلتيالجمل  فيالمعنوية  اإلضافةاللفظية من  اإلضافةز مي :  
  )1 (حناسناإلالثناء طبيعة  ب.    )ناآفة العلم النسي) 6.  
  .ناغصاألالشجرة مورقة ) 7(      .كثر سائقوا السيارات) 2(  
  .يل عظيم الجثةلفا) 8(      .ناساقا النعامة طويلت) 3(  
  .ركَّفَتُ أنال تتكلم قبل ) 9(    .عواقب الكاره محمودة) 4(  
  )5 (ستجاب الدعاءالمظلوم م.    )10 (آفة العدل الل ميالةو.  
  



 )

  )3(تمرين 
كل مضاف استفاد التعريف، وكل مضاف استفاد التخصـيص، وكـل    ةاآلتيالجمل  فيبين 

  :شيئاً منهما  اإلضافةمضاف لم يكتسب ب
  .نايوِقَ ناستحارسا الب) 4(      .تا كتبناالحجرة خز في) 1(    
  .نابداألكثرة الطعام تفسد ) 5(    .هارناألطول أنهر النيل من ) 2(    
    )3 (للسريع الغضب كثير الز.      )6 (ى الشرلقَفاعل الشر ي.  

  
  )4(تمرين 

يقترن بهـا،   أنكل مضاف يمتنع دخول أل عليه، وكل مضاف يجوز  ةاآلتيالجمل  فيبين 
  :وبين السبب 

  .رضهاأ يثروة مصر من زراع) 5(   .النهر يشجار على ضفتاألتغرس ) 1(
  .هناالمرء بقلبه ولس) 6(               .تن مبغضونلفامثيرو ) 2(
)3 (مم الجبالالثلوج فوق ق.              )7 (شاهناحاضر دا الحادث.  
  .وجهك فيال تثق بمادحيك ) 8(                .هاِئأبنينهض الوطن ب) 4(
   

  )5(ن تمري
مثنيين، ثم مجموعين، وادخلهما بعد التثنية والجمع  يأتيفيما  أليهاجعل المضاف والمضاف 

  :بال  اقترانهجمل مفيدة، ثم بين كل مضاف ويجوز  في
  .فناء الدار) 7(      .منقذ الغريق) 4(      .خادم وطنه) 1(  
  .حامل العلم) 8(      .غالف الكتاب) 5(      .سائق السيارة) 2(  
  .قائد الجيش) 9(      .عنق الجمل) 6(      .حب نفسهم) 3(  
  

  )6(تمرين 
  :مكنة الخالية األ في)) ليهإالمضاف ((ضع 
  ............إذا  نيبأج) 3(            ............ قمت حيثُأ) 1(    
  ............ حيث متكلَّ )4(            ............. إذ سافرتَ) 2(    

  
  



 )

  )7(تمرين 
يكون مضـافاً   أن، وما يصلح ))حيث(( إلىيكون مضافاً  أنما يصلح  ةاآلتيالجمل عين من 

  : هذه الظروف  إلى، ثم استعملها مضافة ))إذا(( إلىيكون مضافاً  أنوما يصلح )) إذ(( إلى
     )1 (الحالشديد ر.       )تثور العواصف) 3.  
  .زهاراألتحت تفَ) 4(         .الجو ظلمأ) 2(     

  
  )8(تمرين 

  :تح، واذكر السبب لفاوبناؤه على  ناالزم اسمعراب إيجوز  ةاآلتي األمثلة يأ فيبين 
  .ع القصبرزي ناأوهذا ) 5(      .وقت الشدائد في ينَتساعد )1(  
  .زمن الشتاء فييشتد البرد ) 6(    .ذن المؤذنأعلى حين  تيقظتُ )2(  
  )3 (مضى زمباع الرقيقن ي.      )7 (نفهذا يوم يع الجد.  
  .عرساليوم ارتفاع  فيبعت ) 8(      .جرلفاسرق اللص وقت ) 4(  
  

  )9(تمرين 
 فـي وبين السبب  تح؟لفايها يجب أ فيتح؟ ولفاياء المتكلم التسكين و فييجوز  األمثلة أي في

  :الحالين 
  .بصاراإلتا ويقَ يعينا) 5(      .المهذبون خوانيإهوالء  )1(  
  .الموت هابي يواس) 6(      .يعلموجميع م يلداطيع وأ )2(  
  )3 (علهم فضل على ياد.        )نامفتولت يذراعا) 7 .  
  .الخير إلى يدشرت مأن) 8(      .الخير إلى خوك هادىأ) 4(  
  

  )10(تمرين 
  :جملة تامة  في ليهإمضافاً  ةاآلتياجعل كل كلمة من الكلمات 

              يل كر      النَّالباب    الس      شجاراألتاب    الك  
  اكهةلفاسد     األالورد    الشمس     المنزل                   

  



 )

  )11(تمرين 
جملة تامة  في، ثم ضعهما ليهإمضافاً ومضاف  ةاآلتي األسماءين من اسمن من كل كو:  

  النهر        الضفدع        فاتح                 ناشاطئ             يقفنَ   
  المكرمون        نامس       ضيوفهم      جمهورية مصر العربية    الجمل   
  

  )12(تمرين 
)1 (فيية، المبتدأ سمإجمل  أربعن كو كل منها مضاف وعّليهإف بالمضاف ر.  
)2 (فيية، الخبر سمإجمل  أربعن كو ّليهإص بالمضاف كل منها مضاف خص.  
)3 (تعريفـاً   اإلضافةكل منها مضاف ال يكتسب ب فيعول به يه فعلية، المفسمإجمل  أربعن كو

  .وال تخصيصاً
)4 (ليهإمضاف  مؤولجمل يشتمل كل منها على مصدر  أربعن كو.  
)5 (التـي ل، واستوف جميع المواضع اجمل يشتمل كل منها على مضاف ومقترن ب أربعن كو 

  .لأيقترن فيها ب أنيجوز 
  

  )13(تمرين 
ـ ها وفتحهـا و كانسإيجوز  التيياء المتكلم  إلىضاف للم أمثلةة أربعهات ) 1( خـرى  أة أربع

  . يجب فتحها التيالمتكلم  إلىللمضاف 
 اءسـم أالجملة، ثم ثالثـة   إلى إالمنها على ظرف ال يضاف  يشتمل كلُّ أمثلةهات ثالثة ) 2(

  .عبارة تامة فيجملة  إلىمفرد، ومرة مضاف  إلىالمبهم، واجعل كالً منها مضافاً  ناللزم
  

  )14( األعراب فيتمرين 
  : نموذجا ـ 
     حضرت على حصرفتنا ين.  
  .حضرت   ـ فعل ماض وفاعل     
  .على       ـ حرف جر     
  .محل جر وهو مضاف فيتح لفاعلى  بنيبهم مم نازم اسمحين       ـ      
  .ليهإمحل جر مضاف  فيصرفت  ـ فعل وفاعل والجملة نا     

  



 )

  :  ةاآلتي لةاألمث أعربب ـ 
  )1 (مهملُلو واجبهم مونوم.      )أن) 3ت يانَمبطش بهاأ التي ي.  
  .ردتَأ اجلس حيثُ) 4(      .ئسناعلى حيث ي فاض النيُل) 2(  

  
  )15(تمرين 

  : أليهوبين فيه كل مضاف ومضاف  اآلتياشرح البيت 
فْالنّوإذَا راغبةُ س غَّرتُ إذاها                وتَبرنَقْتَ ليلٍقَ إلى دع  

             *   *    *   *    *    *    *    *    *  
  
  
  
  



 )

  فھرس

  الجزء األول من كتاب النحو الواضح للمدارس الثانوية
  الصفحة

  2...............................................................................خطبة الكتاب
  3...........................................................ات عليهماالمجرد والمزيد وتمرين

  12.........................................................اإلبدال واإلعالل وتمرينات عليهما
  25.....................................................................اإلبدال وتمرينات عليه

  27..........................................................إلعالل بالتسكين وتمرينات عليهاا
  30...........................................................الميزان الصرفي وتمرينات عليه

  36..............................................................أسماء األفعال وتمرينان عليها
  39......................................................الفعل المعتل وأحكامه وتمرينات عليه

  45................................................................توكيد الفعل وتمرينات عليه
  51...............................................................نعم وبئس وتمرينات عليهما

  54.............................................................فعال التعجب وتمرينات عليهما
  57........................................................تأنيث الفعل للفاعل وتمرينات عليه

  60...................وراً أو مصدراً وتمرينات عليهنائب الفاعل إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجر
  63.............................................................................المبتدأ والخبر

  63.............................................المبتدأ إذا كان نكرة وتمرينات عليه )1(
 65....................................نات عليهامواضع حذف المبتدأ وجوباً وتمري )2(

 68.....................................مواضع حذف الخبر وجوباً وتمرينات عليها )3(

 72................................مواضع تقديم المبتدأ على الخبر وجوباً وتمرينات )4(

 76......................................مواضع تقديم الخبر وجوباً وتمرينات عليها )5(

 80...................................سد الفاعل أو نائبه مسد الخبر وتمرينات عليه )6(

  83.........................................إن وما وال والت المشبهات بليس وتمرينات عليها
  87............................................وتمرينات عليها) ليس وما(زيادة الباء في خبر 

  90..........................................أفعال المقاربة والرجاء والشروع وتمرينات عليها
  95...........................................تخفيف وإن وأن وكأن ولكن وتمرينات على ذلك



 )

  الصفحة
  98...........................................كف إن وأخواتها عن العمل وتمرينات على ذلك

  102.........................................................ال النافية للجنس وتمرينات عليها
  106..................................................................السيما وتمرينات عليها

  110......................فعول المطلق وتمرينات على ذلكما ينوب عن المصدر في باب الم
  114.................................................................................اإلضافة

  114....................................................اإلضافة المعنوية واللفظية )1(
 116......................................................المضاف إلى ياء المتكلم )2(

 117..........................................ما يضاف إلى الجملة وجوباً وجوازاً )3(

  118..................................................................تمرينات على اإلضافة


