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  الفاعل -4
 الفاعل ھو اسم صریح أو مؤول بھ أسند إلیھ فعل أو شبھ فعل مقدم : تعریف الفاعل-1

حمل الرجُل متاَعھ، علم زیٌد المسألَة، نجح (علیھ باألصالة واقع منھ أو قائم بھ، مثل 
فالرجل في الجملة األولى فاعل ألن الفعل وقع منھ، وكل من زید ) عمٌرو، مات بكٌر

وعمرو وبكر في الجمل الثالث فاعل ألن الفعل قام بھ أي اتصف ھو بالفعل وإن لم یقع 
 :وتوضیح التعریف ما یلي. منھ فعل

والمبني وھو یشمل ) مشى محمٌد( االسم الصریح یشمل المعرب مثل محمد في -أ
وبقیة ضمائر ) أدَّْینا واجَبنا(ونا في مثل ) قمُت بالعمِل(لضمیر البارز مثل التاء في ا

حیث إن فاعل ) نحافُظ على حقِّنا( و) أقوُم بالواجِب(الرفع المتصلة، والمستتر في مثل 
أقوم ضمیر مستتر تقدیره أنا، وفاعل نحافظ ضمیر مستتر تقدیره نحن، وھكذا بقیة 

فھذا اسم إشارة ) سوف ینتصُر ھذا الدیُن( ویشمل اسم اإلشارة مثل .الضمائر المستترة
ویشمل االسم . فاعل الفعل ینتصر، ومثلھ بقیة أسماء اإلشارة حین یأتي أي منھا فاعال

فالذي اسم موصول وھو فاعل الفعل ) قال الذي عنَده علٌم من الكتاب(الموصول مثل 
یر واسم اإلشارة واالسم الموصول یكون وفي كل حاالت الفاعل المبني أي الضم.  قال

 .مبنیا في محل رفع على أنھ فاعل
 أما االسم المؤول فھو ما یتصید من الكالم بواسطة حرف ینسبك مع ما بعده -ب

 :بمصدر والحروف التي تصلح للسبك في ھذا الموضع ثالثة ھي
حیث تعرب )  مجتھٌدُیعجُبني أنَّك ( أنَّ المشددة التي ترفع االسم وتنصب الخبر مثل -1

 .أن واسمھا وخبرھا في تأویل مصدر في محل رفع فاعل تقدیره یعجبني اجتھادك
فأْن ) ُیؤسُفني أْن ُتضیَع الوقَت( أن المصدریة التي تنصب الفعل المضار ع مثل -2

حرف مصدري ونصب، تضیع فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، 
 الوقت مفعول بھ، والمصدر المؤول من أن وما الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت،

دخلت علیھ في تأویل مصدر في محل رفع فاعل للفعل یؤسفني وتقدیره یؤسفني 
 ).ألم یأِن للذین آمنوا أن َتخشَع قلوُبھم لذكر اهللا(إضاعتك الوقت ومنھ 
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ما حرف مصدري، صنعت فعل ماض ) سرَِّني ما صنعَت( ما المصدریة مثل -3
اء، والمصدر المؤول من ما وما دخلت علیھ في تأویل مصدر في محل رفع وفاعلھ الت

 .فاعل للفعل سرني وتقدیره سرني صنعك
أو ) محمٌد مجتھٌد( معنى أسند إلیھ فعل أنھ لم یسند لھ خبر مفردا كان الخبر مثل -ج

أو ما ھو في قوة الجملة مثل ) محمٌد اجتھَد(ومثل ) محمٌد أخوه مجتھٌد(جملة مثل 
فمحمد في ھذه الجمل األربع مسند إلیھ ولكن الذي أسند إلیھ لیس ) حمٌد مجتھٌد غالُمھم(

أو ) جاء ھشاٌم(والفعل یكون متصرفا مثل . فعال، ولذلك ال یسمى فاعال بل یسمى مبتدأ
 ).ِنعَم الفَتى محمٌد(جامدا مثل 

 ء بل باعتبارھا  قد تأتي الجملة فاعال ولكنھا ال تكون فاعال باعتبارھا أجزا:ملحوظة
تشفیني فعل مضارع، ) َتشِفیني ال إلھ إال اهللا(كلمة واحدة وتعرب على الحكایة مثل 

النون للوقایة، الیاء مفعول بھ، ال إلھ إال اهللا فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من 
 .ظھورھا حركة الحكایة

اعل وصیغة  شبھ الفعل الذي یسند إلى الفاعل ھو المصدر وبعض المشتقات كاسم الف-د
المبالغة والصفة المشبھة واسم التفضیل، واسم الفعل، فما یسند إلیھ أي من ھذه العوامل 

فزید فاعل ) َسرِني عطُف زیٍد على ولِده(ویتأخر عنھ یكون فاعال لھ مثال المصدر 
یخرُج من بطوِنھا (مرفوع محال، ومثال اسم الفاعل  المصدر عطف وھو مجرور لفظا

مختلف صفة لشراب مرفوع وھو اسم فاعل، ) لواُنُھ فیھ شفاٌء للناسشراٌب مختِلٌف أ
ألوانھ فاعل السم الفاعل مختلف مرفوع بالضمة والھاء مضاف إلیھ، ومثال صیغة 

لسانھ فاعل لصیغة المبالغة قوال، ومثال ) استمعُت إلى خطیٍب قواٍل لساُنھ(المبالغة 
فاعل للصفة المشبھة حسنا، ومثال وجھھ ) رأیُت رجال حسنا وجُھھ(الصفة المشبھة 

أبوه فاعل السم التفضیل أفضل وذلك ) نظرُت إلى رجٍل أفضَل منھ أبوه(اسم التفضیل 
على رأي بعض النحویین الذین یجیزون رفع اسم التفضیل لالسم الظاھر، ومثال اسم 

 .الفوز فاعل السم الفعل ھیھات) ھیھاَت الفوُز ولم تعمْل من أجِلھ(الفعل 
معنى مقدم علیھ باألصالة أن موقعھ األصلي متقدم على الفاعل في الترتیب  -ھـ

األساسي للجملة ألن ما یتقدم تقدما طارئا على المسند إلیھ ال یكون ما بعده فاعال مثل 
فمجتھد مسند لمحمد وھو شبیھ بالفعل، ولكن تقدمھ لیس باألصالة ألنھ ) مجتھٌد محمٌد(

 . بل مبتدأ مؤخراخبر مقدم فما بعده لیس فاعال
فإنھ ال یكون فاعال بل یكون ) محمٌد یذاكُر دروَسھ(وإذا تقدم المسند إلیھ على الفعل مثل 

 .مبتدأ ویكون في الفعل یذاكر ضمیر مستتر یعود على محمد ھو الفاعل
 معنى وقوع الفعل من الفاعل أو قیامھ بھ أنھ ھو الفاعل الحقیقي للفعل أو المتصف -و

ال یكون فاعال فإنھ وإن كان ) ُأحِضر الكتاُب(عل، فما لم یكن كذلك مثل الحقیقي بالف
اإلحضار مسندا إلى الكتاب فإنھ لم یقع منھ بل وقع علیھ فالكتاب لیس فاعال بل نائب 

 .فاعل
وبعض النحاة یعبر عن ھذا المعنى في تعریف الفاعل بقولھ تقدم علیھ فعل مبني للفاعل 

ى قیام الفعل بالفاعل أنھ تلبس بھ واتصف بھ ولیس معناه أن ومعن. أو على طریقة َفَعل
( و) أقبل الربیُع( و) طال ُعُمُر ُفالٍن( و) مات فالٌن(الفاعل ھو الذي أحدثھ فمثال 

الفاعل في كل ھذه الجمل لیس ھو الذي فعل الموت أو طول العمر ) اخَضرَِّت األشجاُر
 .لیھ لقیامھ بھ، فلذلك یسمى فاعال للفعلأو اإلقبال أو االخضرار، ولكن الفعل أسند إ
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 : للفاعل أحكام سبعة نذكرھا فیما یلي: أحكام الفاعل-2
، ویكون الرفع )جاء الحُق وَزَھَق الباطُل( یكون الفاعل مرفوعا مثل : األول الرفع-1

، وبضمة مقدرة للتعذر إن )قام محمٌد(بضمة ظاھرة إن كان معربا صحیح اآلخر مثل 
، وبضمة مقدرة للثقل إن كان معتل اآلخر )جاء الَفَتى(خر باأللف مثل كان معتل اآل
، ویكون مبنیا في محل رفع إن كان من )أصدر القاِضي ُحكما عادال(بالیاء مثل 

 ).فھمُت، وجلس ھذا، ونجح الذي اجتھد(األسماء المبنیة مثل 
در المؤول ویكون الفاعل في محل رفع إذا كان مصدرا مؤوال،  وتعرب كلمات المص

كمفردات بحسب مواقعھا ووظائفھا في الجملة، ثم یقدر المصدر المؤول من أّن واسمھا 
تقدیره أسعدني نجاحك، أو من أْن والفعل ) َأْسَعَدني أنَّك ناجٌح(وخبرھا فاعال مثل 

ینبغي أال تتدخَل (تقدیره یمكنك الذھاب ومثل ) یمكُنك أْن تذھَب اآلَن(المضارع مثل 
أعجبني ما عملَت أو ما (تقدیره ینبغي عدم تدخلك أو من ما والفعل مثل ) عنیكفیما ال َی

 .والتقدیر أعجبني عملك) َتْعَمُل
یمكن، ویجوز، ویجب، وینبغي، : ویكثر ورود الفاعل مصدرا مؤوال بعد األفعال

 .…ویسرني، ویعجبني، ویسعدني، ویسوءني 
 : حالتینوقد یجر الفاعل لفظا ویبقى حكمھ الرفع محال في

ولوال دفُع اِهللا الناَس ( إذا كان عاملھ مصدرا وكان المصدر مضافا للفاعل مثل :األولى
 لوال حرف شرط یفید امتناع الجواب لوجود الشرط،)  بعَضھم ببعٍض لفسدِت األرُض

 دفع مبتدأ خبره محذوف وجوبا، اهللا مضاف إلیھ مجرور لفظا وھو فاعل معنى وحكما 
 .ل رفعللمصدر دفع في مح

 إذا كان مسبوقا بحرف جر زائد فإنھ یجر لفظا ویكون مرفوعا محال أو تقدیرا، :الثانیة
من حرف جر ) ما جاءنا من بشیٍر وال نذیٍر(وحرف الجر الزائد قد یكون من مثل 

زائد، بشیر فاعل جاءنا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 
 .حرف الجر الزائد

الباء حرف جر زائد، اهللا فاعل كفى مرفوع ) كفى باِهللا شھیدا( الباء مثل وقد یكون
وقد تزاد الباء . بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

َأْكِرْم (مثل ) أفعل بـ(كذلك وجوبا مع الفاعل في صیغة التعجب الذي على وزن 
ألمر للتعجب، الباء حرف جر زائد ال محل أكرم فعل ماض جاء على صیغة ا) بالعربيِّ

لھ من اإلعراب، العربي فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل 
 ومثلھ . بحركة حرف الجر الزائد

 )وُمْدِمِن الَقْرِع لألبواِب أن َیِلجا  َأْخِلْق ِبِذي الصَّْبِر أن َیحَظى بحاجِتِھ(
ھیھاَت ھیھاَت ِلما (ذلك مع فاعل اسم الفعل مثل وقد یكون حرف الجر الزائد الالم و

ھیھات اسم فعل ماض مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، ھیھات تأكید ) ُتوَعدون
لھیھات األولى، لما الالم حرف جر زائد مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، ما 

 معنى فاعل، فاعل ھیھات مبني على السكون في محل جر لفظا وھو في محل رفع
الالم في لنجاح حرف جر ) ھیھاَت ِلنجاِح المھمِل(ومثل . والمعنى َبُعد َبُعد ما توعدون

زائد، نجاح فاعل لھیھات مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 
 .حرف الجر الزائد

مصدر  الحكم الثاني أن الفاعل ال بد أن یتأخر عن رافعھ وھو الفعل أو شبھھ كال-2
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واسم الفاعل وصیغة المبالغة والصفة المشبھة واسم التفضیل واسم الفعل، فإن تقدم 
الفاعل فال یكون فاعال مقدما بل مبتدأ، ویرفع الفعل بعده ضمیرا مستترا یعود على 

فعلي مبتدأ ) َعِليٌّ حضر(فعلي فاعل لحضر، وإذا قلت ) حضر َعِليٌّ(المبتدأ، فإذا قلت 
لھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على علّي، وھذا وھو عدم وحضر فعل ماض فاع

:جواز تقدم الفاعل ھو رأي البصریین، وقد أجاز الكوفیون تقدیمھ مستدلین بقول الزباء
 )َأَجْنَدال َیْحِمْلَن أم َحِدیدا؟  ما ِللِجماِل َمْشُیھا َوِئیدا(  

والبصریون یرون أن . فھم یعربون وئیدا حال من الجمال ومشیھا فاعل مقدم لوئیدا
مشیھا مبتدأ ووئیدا حال سد مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا كما سبق في المبتدأ 

 .والخبر من وجوب حذف الخبر قبل حال ال یصلح أن یكون خبرا
ویمكن أن تظھر فائدة خالف البصریین والكوفیین في االستعمال اللغوي في قولنا 

فاعال مقدما ) الرجالن(الكوفیین إذ یعتبرون فذلك جائز على رأي ) الرجالن َحَضَر(
وعند البصریین ال یصح ذلك وال بد أن یقال . فال داعي أللف االثنین بعد حضر

 .فالرجالن عندھم مبتدأ، وحضر فعل ماض فاعلھ ألف االثنین) الرجالن حضرا(
 :ملحوظتان

ح محمٌد ودرس نج( إذا كان مرفوع الفعل أو شبھھ اسما ظاھرا فال إضمار مثل :األولى
أي ) محمٌد نجح(فإن لم یكن ھناك اسم ظاھر فال بد أن یكون الفاعل ضمیرا مثل ) عليٌّ
 .أي ھو وھكذا) عليٌّ درس( ھو و
 ھناك أفعال ال تحتاج إلى فاعل فال یكون لھا فاعل في المواضع التي ترد فیھا :الثانیة

 :ومنھا ما یلي
فأتاك األولى فاعلھا ) ون احبِس احبِسأتاِك أتاِك الالحق( الفعل المؤكد مثل -1

الالحقون، وأتاك الثانیة فعل مؤكد للفعل األول تأكیدا لفظیا وال فاعل لھ، وكذلك احبس 
 األولى فاعلھا ضمیر مستتر تقدیره أنِت، والثانیة مؤكدة لألولى تأكیدا لفظیا وال 

 .فاعل لھا
  كان عندما تأتي زائدة مثل -2
  )ما كان َأْعَرَفُھ بالدُّوِن والسَِّفِل  َواَن من رجٍلِهللا َدرُّ أُنو ِشْر( 

 .فكان ھنا زائدة بین ما وفعل التعجب وال فاعل لھا
 : الفعل المكفوف بما مثل قلما، وطالما، وكثرما وأمثلتھا-3
إعرابھ قل فعل ماض مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، ) َقلََّما یصدُق الكذوُب( 

 ي على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، ومنھم من یعرب ما حرف كاف مبن
 .قلما كاف ومكفوف یصدق فعل مضارع، الكذوب فاعل یصدق

طال فعل ماض مكفوف بما، ما كاف لطال، ) طاَلَما نصحُتك فلم تسمْع ُنْصِحي(ومثل 
 .أو طالما كاف ومكفوف

ف، أو كثر ما كاف كثر فعل ماض مكفوف بما، ما كا) َكُثَرما ساَعَد أصدقاَءه(ومثل 
ومكفوف ومن النحاة من یرى أن ما في ھذه األمثلة لیست كافة ولكنھا حرف مصدري 

قل صدُق (تؤول ھي وما بعدھا بمصدر یكون فاعال للفعل، والتقدیر في الجملة األولى 
 ).َكُثَرْت مساعدُتُھ أصدقاَءه(وفي الجملة الثالثة ) طال ُنصِحي لك(وفي الثانیة ) الكذوِب

 الحكم الثالث أنھ ال یجوز حذفھ ویستثنى من عدم جواز حذفھ خمسة مواضع یحذف -3
 :الفاعل فیھا وجوبا ویعبرون عنھ بأنھ یطرد فیھا حذف الفاعل وھي
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 ).ُأْحِضْرِت األنُفُس الشُّحَّ) (ُقِضَي األمُر( عند البناء للمجھول مثل -1
وتقدیره أو ) في یوٍم ذي َمْسَغَبٍةأو إطعاٌم ( عندما یكون فاعال للمصدر المنون مثل -2

 . الذي یعمل المصدر ضربا فیھ عمل الفعل اضرب) ضربا زیدا(إطعامھ یتیما ومثل 
وإنما كان الفاعل ھنا محذوفا ولیس ضمیرا ألن المصدر جامد والجامد ال یتحمل 

 .الضمیر كالمشتق
لفاعل ھنا محذوف فا) ما حضر إال خالٌد( إذا كان في سیاق االستثناء المفرغ مثل -3

ومن . تقدیره ما حضر أحد إال خالد، والبعض یعتبر أن الفاعل ھو ما بعد إال وھو خالد
ما حضر (النحاة من جعل الحذف مع االستثناء خاصا بما كان فیھ ما بعد إال مؤنثا مثل 

فإن فاطمة ھنا لیست فاعال للفعل حضر بل ھي بدل من الفاعل المحذوف ) إال فاطمُة
 . والتقدیر ما حضر أحد إال فاطمةوھو أحد

فحذف ) َأْسِمْع بِھم وَأْبِصْر( فاعل أفعل في باب التعجب إذا دل علیھ مقدم مثلھ مثل -4
 .الفاعل من الثاني لداللة األول علیھ والتقدیر وأبصر بھم

 إذا كان الفعل مضارعا مسندا إلى واو الجماعة أو یاء المخاطبة ومؤكدا بنون -5
أصلھ لتحضرونّن حذفت نون الرفع لتوالي ) َلُتْحِضُرّن ُكُتَبُكم(قیلة مثل التوكید الث

األمثال فصار لتحضروّن فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون األولى الساكنة من النون 
أصلھ ) َلُتْحِضِرنَّ كتابِك(ومثل . المشددة فحذفت واو الجماعة اللتقاء الساكنین

ي األمثال فصار لتحضریّن فالتقى ساكنان یاء لتحضرینن حذفت نون الرفع لتوال
 .المخاطبة والنون األولى الساكنة من النون المشددة فحذفت الیاء اللتقاء الساكنین

ما ( ھناك من یعتبر أن ھناك موضعا سادسا یطرد فیھ حذف الفاعل وھو مثل :ملحوظة
كره في االستثناء فالحذف ھنا من الثاني وھو غیر الحذف الذي مر ذ) قام وقعد إال زید

 .المفرغ في الموضع الثالث مما سبق
 الحكم الرابع أنھ ال یلحق عاملھ عالمة تثنیة وال جمع إذا كان مثنى أو مجموعا -4

) قامْت ِنْسَوُتك( و) قام إخوُتك( و) قام أَخواك(وذلك على رأي جمھور العرب فیقال 
 . االسم الظاھر بعده فاعالویكون الفعل مجردا من عالمة التثنیة أو الجمع ویكون 

( و) قاما أَخواك(فإذا ورد على رأي ھؤالء الجمھور ما فیھ عالمة التثنیة أو الجمع مثل 
فإنھم یرون أن الفاعل ھو ألف االثنین أو واو الجماعة ) ُقْمَن ِنْسَوُتك( و) قاموا إخوُتك

لضمیر الفاعل، وإما أو نون النسوة، وأن االسم الظاھر المرفوع بعد الفعل إما بدل من ا
 .مبتدأ مؤخر، والفعل وفاعلھ الضمیر خبر مقدم

ومن العرب من یرى أنھ یجوز أن تلحق الفعل عالمة تثنیة او جمع إذا أسند لفاعل 
ظاھر وقالوا إن ھذه لغة لبني الحارث بن كعب أو طیئ أو أزد شنوءة وتعرف بلغة 

 :وأوردوا لھا شواھد منھا) َأَكُلوِني البراغیُث(
 )وقد َأْسَلماُه ُمْبَعٌد وَحِمیُم   َتَولَّى ِقتاَل المارِقین بنفِسِھ( 

فالفاعل مبعد وحمیم معطوف علیھ واأللف في أسلماه عالمة التثنیة ال محل لھا من 
 .اإلعراب

 ) ـِل أھلي فُكلُُّھُم َیْعِذُل  َیلوُموَنِني في اْشِتراِء النخیـ(
 .مة الجمعالفاعل أھلي والواو في یلومونني عال

 )َفَأْعَرْضَن عنِّي بالُخدوِد النَّواِضِر  رأیَن الغواِني الشَّْیَب الَح ِبعاِرِضي( 
 .الغواني فاعل ونون النسوة في رأین عالمة جمع المؤنث
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وكما سبق فإن رأي جمھور العرب أن الفاعل ھو الضمیر األلف أو الواو أو النون وأن 
 .الضمیر أو مبتدأ مؤخراالسم الظاھر المرفوع بعده بدل من 

وقد أورد كثیر من مؤلفي كتب النحو كشاھد على لحوق عالمة الجمع للفعل مع الفاعل 
: الظاھر جزءا من حدیث نبوي شریف ورد فیھ قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم

حیث اعتبروا أن الواو في یتعاقبون ) یتعاقُبون فیكم مالئكٌة باللیل ومالئكٌة بالنھار(
. إن ذلك من قبیل لغة أكلوني البراغیث: جمع وأن الفاعل ھو مالئكة وقالواعالمة ال

والحق أن االستدالل بھذا الجزء من الحدیث ال یسلم لھم ألن الحدیث لھ بدایة قبل ھذا 
مالئكٌة باللیل : إن هللا مالئكًة یتعاقبون فیكم(الجزء رواھا مالك في الموطأ وھي 

بون مضارع مرفوع بالنون والواو ھي واو الجماعة وھي فالفعل یتعاق) ومالئكٌة بالنھار
ضمیر متصل فاعل مبني على السكون في محل رفع، وجملة یتعاقبون صفة لمالئكة ثم 
ما جاء بعد ذلك فھو مستأنف لتفصیل اإلجمال الذي قبلھ فمالئكة باللیل خبر مبتدأ 

 .محذوف ولیس فاعال للفعل یتعاقبون
مة الجمع االسم المشبھ للفعل مع الفاعل المجموع قول ومما ورد مما تلحق فیھ عال

وِددُت (حین قال لھ ورقة ) أَوُمْخِرِجّي ھم؟(النبي صلى اهللا علیھ وسلم ِلَوَرَقَة بِن َنْوَفل 
وأصل أومخرجي ھم؟ أومخرجوي ھم فقلبت الواو ) أن أكوَن َمَعك إذ ُیخرُجك قوُمك

 ثم كسر ما قبل الیاء للمناسبة فصارت یاء لتناسب الیاء، وأدغمت الیاء في الیاء،
 ).أومخرِجّي ھم؟(
 الحكم الخامس أنھ تلحق الفعل عالمة تأنیث إذا كان الفاعل مؤنثا وھي في الفعل -5

 وأشرقِت األرُض بنوِر (ومثل ) قالِت امرأُة ِعْمَراَن(الماضي تاء ساكنة في آخره مثل 
فأصبح فؤاُد أمِّ موسى فارغا إن (مثل وفي الفعل المضارع تاء متحركة في أولھ ) رِبھا

والشمُس َتْجِري (ومثل ) كادْت َلُتْبِدي بھ لوال أن ربطنا على قلِبھا ِلتكوَن من المؤمنین
تاء متحركة في آخره مثل ) المشتق(وفي الوصف ) لُمْسَتَقرٍّ لھا ذلك تقدیُر العزیِز العلیِم

وإلحاق التاء قد یكون جائزا ). ِبَم یرجُع الُمْرَسلونوإنِّي مثْرِسَلٌة إلیھم ِبَھِدیٍَّة فناِظرٌة (
 :وقد یكون واجبا

 : فالجائز في أربعة مواضع وھي-أ
 إذا كان الفاعل المؤنث اسما ظاھرا مجازي التأنیث، ومعنى مجازي التأنیث أنھ ال -1

اء وإلحاق الت) َطَلَعِت الشمُس، وَطَلَع الشمُس(فرج لھ، أو أنھ ال یلد وال یبیض مثل 
قد جاءتكم َمْوِعظٌة (أرجح من عدم إلحاقھا، وقد ورد في القرآن الكریم بإلحاق التاء في 

وورد بعدم إلحاقھا ) قد جاءتكم بینٌة من ربِّكم) (من بعِد ما جاءتُھُم البیناُت) (من ربِّكم
 ).قد جاءكم بینٌة من ربِّكم) (من بعد ما جاءُھُم البیناُت(
اسما ظاھرا حقیقي التأنیث وكان منفصال من عاملھ بفاصل  إذا كان الفاعل المؤنث -2

غیر إال، وحقیقي التأنیث ھو ما لھ فرج أو ھو ما یلد أو یبیض إنسانا كان أم حیوانا أم 
َحَضَرِت القاضَي امرأٌة، (طیرا، فیجوز فیھ إلحاق تاء التأنیث وعدم إلحاقھا مثل 

إذا (ورد حذف التاء في قولھ تعالى وإلحاق التاء أرجح، وقد ) وحضَر القاضَي امرأٌة
فقد فصل بین الفعل جاء وبین الفاعل المؤنث ) جاءُكُم المؤمناُت مھاجراٍت فامتحنوھن

الحقیقي المؤمنات بفاصل ھو الضمیر كم المفعول بھ فجاز عدم إلحاق التاء للفعل وورد 
 ذلك في الشعر في قولھ

 )عدي وبعدِك في الدنیا َلَمْغُرورَب    إنَّ اْمَرًأ َغرَُّه ِمْنُكنَّ واِحدٌة(
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 ھو الجار والمجرور منكن فجاز فقد فصل بین الفعل غره وبین الفاعل واحدة بفاصل
وإذا كان الفصل بین الفعل وفاعلھ المؤنث الحقیقي بإال فقلة من . التاء للفعل إلحاق عدم

ما حضَر (مثل النحاة یرون أنھ یجوز إلحاق التاء وعدم إلحاقھا، وعدم إلحاقھا أرجح 
 وقد ورد إلحاق التاء في الشعر مثل ) ما طلَع إال الشمُس( و) إال ھنٌد

 )وما َبِقَیْت إال الضلوُع الجراِشُع  َطَوى النَّْحُز واألْجراُز ما في ُغُروِضھا( 
ومعنى البیت وصف الناقة بالكالل والضمور والھزال وأن كثرة النحز أي الدفع 

ي الیابسة وھي األجراز قد طوت لحم جوانبھا وبطنھا، ولم والنخس وكثرة قطع األراض
وجمھور النحاة یرون أنھ ال یجوز إلحاق التاء بالفعل إذا . یبق إال ضلوعھا المنتفخة

وذلك ألنھم یرون أن ھندا لیست ) ما حضَر إال ھنٌد(فصل من الفاعل المؤنث بإال مثل 
ف وھو مذكر وتقدیره أحد أي ما ھي الفاعل الحقیقي للفعل بل الفاعل الحقیقي محذو

 حضر أحد إال ھند، وقد سبق ذكر ذلك في حذف الفاعل في االستثناء المفرغ، 
 .ویرون أن ما ورد في بیت الشعر ضرورة شعریة ال تجوز في غیر الشعر

 إذا كان عامل الفاعل المؤنث نعم أو بئس فإنھ یجوز إثبات التاء وحذفھا، وإن كان -3
وإنما جاز حذفھا ألن ) ِنْعَمِت المرأُة ِھْنٌد، وِنْعَم المرأُة ھنٌد(قیا مثل الفاعل مؤنثا حقی

 الفاعل مقصود بھ استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسیر في جواز إثبات 
ومما ورد . وإثبات التاء أحسن وأرجح. التاء وحذفھا لشبھھ بھ في أن المقصود متعدد

 َمْن توضََّأ یوَم الُجُمعِة َفِبھا وِنْعَمْت ومن (علیھ وسلم  بإثبات التاء قول النبي صلى اهللا 
ومما . فبھا ونعمت أي فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة الوضوء) اغتسَل فالُغسُل أفضُل

 ).وَلداُر اآلخرِة خیٌر وَلِنْعَم داُر المتقین(ورد بحذف التاء قولھ تعالى 
م لمؤنث فإنھ یجوز فیھ إثبات التاء  إذا كان الفاعل جمع تكسیر سواء أكان لمذكر أ-4

جمع ھند و ) جاء الھنوُد) (جاَء الرجاُل، جاءِت الرجاُل(في فعلھ وعدم إثباتھا مثل 
فإثبات التاء لتأویلھ بالجماعة أي جاءت جماعة الرجال وجاءت جماعة ) جاءِت الھنوُد(

نود ومنھ قولھ الھنود، وحذف التاء لتأولھ بالجمع أي جاء جمع الرجال، وجاء جمع الھ
قالِت األعراُب آمنَّا قل لم (وقولھ )  َفَعِمَیْت علیِھُم األنباُء یومئٍذ فھم ال یتساءلون( تعالى
 ).تؤمنوا

ومثل جمع التكسیر في جواز إثبات التاء وحذفھا في فعلھ اسم الجمع مثل نساء ونسوة 
فقد جاء ) وُد َفَتاھا عن نفِسھوقاَل نسوٌة في المدینِة امرأُة العزیِز ُترا(وقوم ورھط ومثالھ 

 .الفعل قال خالیا من عالمة التأنیث
زحَف الرُّوم (واسم الجنس الجمعي مثل روم وزنج وترك وعرب وبقر ونخل یقال 

بإثبات التاء، والروم في اآلیة ) ُغِلَبِت الرُّوُم(ومنھ في القرآن الكریم ) وزحفِت الرُّوُم
.  للمفعول وفاعل على قراءة َغلبت بالبناء للفاعلنائب فاعل على قراءة ُغلبت بالبناء

نزلِت (و) جاءِت البیناُت وجاَء البیناُت(وجمع المؤنث السالم للمؤنث المجازي مثل 
 ).اآلیاُت ونزَل اآلیاُت

وھذا الذي تقدم من جواز إثبات التاء وحذفھا إذا كان الفاعل جمع تكسیر لمذكر أو جمع 
مؤنث مجازي أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي متفق تكسیر لمؤنث أو جمعا سالما ل

 .علیھ بین جمیع النحاة
فإن البصریین وبقیة النحاة إال الكوفیین ) قد أفلَح المؤمنون(أما جمع المذكر السالم مثل 

والكوفیون یرون جواز ذلك . یرون أنھ ال یجوز أن تلحق الفعل معھ عالمة تأنیث
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ُھ الغرُق قال آمنُت أنھ ال إلَھ إال الذي آَمَنْت بھ بنو حتى إذا أدرَك(مستدلین بقولھ تعالى 
ویرد علیھم بأن كلمة بنو لیست جمع . فقد أنث الفعل آمنت وفاعلھ بنو المذكر) إسرائیل

مذكر سالما بل ملحقة بجمع المذكر السالم ألنھا لم تسلم فیھا صورة المفرد وھو ابن بل 
 إثبات التاء للفعل معھا، وال یجوز ذلك مع تغیر شكلھا فأشبھت جمع التكسیر فلذلك جاز
 . جمع المذكر السالم الذي ال یتغیر شكل مفرده

یلزم فیھ إثبات التاء )  َقدََّمِت الُمْحسناُت مساعدًة للمحتاجاِت(وجمع المؤنث السالم مثل 
لفعلھ وال یجوز حذفھا وذلك رأي البصریین وكثیر من النحاة، والكوفیون وبعض النحاة 

  جواز حذف التاء وإثباتھا مستدلین بقول الشاعریرون 
 )والظاِعنوَن إليَّ ثم َتَصدَّعوا  َفَبَكى َبناِتي َشْجَوُھنَّ وزوجِتي( 

ویرد علیھم . فقد خال الفعل بكى من عالمة التأنیث، وفاعلھ جمع مؤنث سالم ھو بناتي
 فرد وھو بأن كلمة بنات وإن اعتبرت جمع مؤنث سالما لم تسلم فیھا صورة الم

واستدلوا . بنت بل تغیر شكلھا فأشبھت جمع التكسیر فلذلك جاز حذف التاء من الفعل
ویرد علیھم بأن التاء حذفت ألن الفاعل المؤنث ) إذا جاَءَك المؤمناُت(كذلك باآلیة 

 .فصل من الفعل
 : وإلحاق التاء الواجب في موضعین-ب
یر منفصل عن فعلھ وال فاعال لنعم أو  أن یكون الفاعل اسما ظاھرا حقیقي التأنیث غ-1

 ).قالِت امرأُة العزیِز اآلَن َحْصَحَص الحقُّ) (قالْت إحداھما یا َأَبِت استأِجْرُه(بئس مثل 
 أن یكون الفاعل ضمیرا یعود على مؤنث سواء أكان مؤنثا حقیقیا أم مجازیا وغیر -2

فلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِھنَّ (ومنھ ) الشمُس طلعْت(و) ِھنٌد حضرْت(منفصل عن الفعل مثل 
) أرسلْت إلیِھنَّ وأْعَتَدْت لھن ُمتََّكًأ وآَتْت كلَّ واحدٍة منُھنَّ ِسكِّینا وقالِت اخرْج علیھن

 ).فأشارْت إلیھ قالوا كیَف ُنَكلُِّم من كان في الَمْھِد َصِبیا(ومنھ 
 ).ما حضَر إال ھيھنٌد (فإذا فصل الضمیر عن الفعل لم یؤت بالتاء في الفعل مثل 

األصل في الجملة الفعلیة أن یلي الفاعل :  الحكم السادس تقدم الفاعل على المفعول-6
الفعل من غیر أن یفصل بینھما فاصل، وذلك ألن الفاعل كالجزء من الفعل، ولذلك 

) فھْمُت وفھْمَت(یسكن آخر الفعل الماضي إذا كان فاعلھ ضمیر متكلم أو مخاطب مثل 
سبب تسكین آخر الفعل إنھ كراھة توالي أربع متحركات فیما ھو كلمة واحدة وقالوا في 

 .أو كالكلمة الواحدة والفعل والفاعل كالكلمة الواحدة
واألصل أن ینفصل المفعول من الفعل وأن یأتي بعد الفاعل وقد یتقدم المفعول على 

 تقدم المفعول على ویكون) فھَم الدرَس خالٌد(و) َأْحَضَر الكتاَب محمٌد(الفاعل مثل 
 :الفاعل جائزا وواجبا وقد یكون ممتنعا ولكل مواضعھ كما یلي

 یكون تقدم المفعول على الفاعل جائزا إذا لم یكن ھناك ما یوجب تأخره عن الفاعل -أ
آل مفعول بھ مقدم وفرعون مضاف )  ولقد جاَء آَل فرعوَن النُُّذُر(أو تقدمھ علیھ مثل 

ومنھ قول ) ال یدخُل الَجنََّة َنّمام( وھذا التقدیم جائز ومثل إلیھ، والنذر فاعل مؤخر
  :الشاعر وھو جریر یمدح الخلیفة عمر بن عبد العزیز

 )كما أتى ربَُّھ موسى على َقَدِر  جاَء الِخالفَة أو كانْت لھ َقَدرا(
فالمفعول بھ وھو ربھ مقدم على الفاعل وھو موسى مع أن المفعول بھ مضاف إلي 

ئد على الفاعل، والضمیر في ھذه الحالة یعود على متأخر في اللفظ ومتقدم ضمیر عا
ومنھ . في الرتبة بسبب أن الرتبة الطبیعیة للفاعل أن یقع قبل المفعول، وھذا التقدم جائز
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 :أیضا قول الشاعر
 )َفَلْم َیِضْرھا وَأْوَھى َقْرَنُھ الَوِعُل  كناِطِح صخرٍة یوما ِلُیوِھَنھا( 

ول بھ مقدم، و الوعل فاعل مؤخر، وفي المفعول بھ وھو قرنھ ضمیر یعود فقرنھ مفع
 .على الفاعل المتأخر لفظا المتقدم رتبة

 : یكون تقدم المفعول على الفاعل واجبا في ثالثة مواضع-ب
وإذ ابَتَلى إبراھیَم ( إذا كان الفاعل مشتمال على ضمیر یعود على المفعول بھ مثل -1

وإنما . راھیم مفعول بھ مقدم وھو واجب التقدیم، وربھ فاعل مؤخرفإب) ربُُّھ بكلماٍت
وجب التقدیم ھنا ألن في الفاعل ضمیرا ھو الھاء یعود على إبراھیم وھو متقدم لفظا 

فلو تأخر عن الفاعل لعاد الضمیر على متأخر . متأخر رتبة وعود الضمیر علیھ جائز
َأْطَعَم (و ) َسَقى الشجرَة زاِرُعھا(مثل و. لفظا ورتبة وذلك غیر جائز فوجب تقدیمھ لذلك

 ).الدابََّة صاحُبھا
فالمفعول بھ في ھذا ) أكرَمني عمٌرو( إذا كان المفعول بھ ضمیرا متصال بالفعل مثل -2

المثال یاء المتكلم وھي متصلة بالفعل وھو مقدم على الفاعل، والفاعل عمرو وھو 
أكرم عمرو إیاي للزم فصل الضمیر متأخر عن المفعول بھ ولو تقدم الفاعل وقیل 

أخبَرِني (ومثل ) وكذلك َیْجَتبیَك ربَُّك(المتصل مع إمكان اتصالھ وذلك غیر جائز ومثلھ 
 ).وجاءُكُم النَّذیُر) (جاءني ِمَن الِعلِم ما لم یأِتك) (َمْن أِثُق بھ

إنما (ھ مثل  إذا كان الفاعل محصورا بإنما أو بإال فإنھ یجب تأخیره وتقدیم المفعول ب-3
 ما ) (إنما َیْفَتِري الكذَب الذین ال یؤمنون بآیاِت اهللا) (َیْخَشى اَهللا من عباِدِه العلماُء

 )ما أكرم َعْمًرا إال خالٌد(ومثل ) َنراك اتََّبَعَك إال الذین ھم أراِذُلنا
 .فالمفعول بھ في ھذه األمثلة مقدم وجوبا والفاعل واجب التأخیر

فاعل محصورا بإنما فیجب تأخیره وتقدیم المفعول بھ باتفاق النحاة  إذا كان ال:ملحوظة
 .بال خالف

وإذا كان محصورا بإال فإنھ یجب تأخیر الفاعل وتقدیم المفعول بھ وذلك على رأي أكثر 
وقلة من النحاة یرون أنھ یجوز تقدیم المفعول ). ما َأْحَضَر الكتاَب إال عليٌّ(النحاة مثل 

 ).ما َأْحَضَر إال عليٌّ الكتاَب( و) ما َأْحَضَر الكتاَب إال عليٌّ(ل بھ ویجوز تأخیره مث
 : یجب تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول بھ في ثالثة مواضع-ج
 إذا خیف لبس المفعول بالفاعل بسبب خفاء اإلعراب وعدم القرینة إذ ال یعلم الفاعل -1

أكرم ابني ( و) ى عیسىأكرم موس(من المفعول والحالة ھذه إال بالرتبة وذلك مثل 
ففي ھذه األمثلة یجب اعتبار الفاعل ھو المتقدم ) َأْرَضَعْت َلْیَلى َسْلَمى(و) أخي

 .والمفعول بھ ھو المتأخر، وال یجوز تقدم المفعول بھ خوفا من االلتباس
فإذا كان ھناك قرینة تبین الفاعل من المفعول جاز تقدیم المفعول وجاز عدم تقدیمھ 

 أرضعِت الصغرى(فالقرینة المعنویة مثل  .  تكون لفظیة وقد تكون معنویةوالقرینة قد
حیث جاز تقدیم المفعول بھ وھو الصغرى ألنھ من المعلوم أن الكبرى ھي )  الكبرى

إذ الحمى ) َأْضَنْت ُسْعَدى الُحمَّى(ومثل . التي ترضع ولذلك فال التباس لو تقدم المفعول
لذلك جاز تقدیم المفعول بھ وھو سعدى ألمن ھي التي تضني سعدى ال العكس، و

حیث إن ) أكَل الُكمَّْثَرى موسى(ومثل . اللبس، إذ ال یتوھم كونھا فاعل اإلضناء
 .الكمثرى ھي التي تؤكل وموسى ھو الذي یأكل فال التباس مع تقدم المفعول

ینة على فتاء التأنیث في الفعل أكرمت قر) أكرمْت موسى َسْلمى(والقرینة اللفظیة مثل 
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 .أن الفاعل مؤنث وھو سلمى ولذلك جاز تقدیم المفعول بھ وھو موسى دون التباس
 إذا كان الفاعل ضمیرا متصال غیر محصور فإنھ یجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول -2

، وإنما امتنع تقدم المفعول بھ )اسَتَشْرُت َبْكرا(و) رأیُت َعِلیَّا(و) أكرمُت محمدا(بھ مثل 
ثلة ألنھ یلزم من تقدمھ فصل الضمیر المتصل مع إمكان اتصالھ وذلك غیر في ھذه األم

 .جائز
ما ( إذا كان المفعول بھ محصورا في الفاعل فإنھ یجب تأخره وتقدم الفاعل مثل -3

ما كاَفَأِت الَمْدَرَسُة إال (ومثل ) ما سأَل عمٌرو إال ِھَشاما(ومثل ) یقوُل الرسوُل إال الحقَّ
فالمفعول بھ المحصور في ھذه األمثلة یجب ) إنما حمَل عليٌّ الكتاَب(ثل وم) المتفوِّقین

وقد اتفق النحاة على عدم جواز تقدیم المحصور بإنما، أما . تأخیره وال یجوز تقدیمھ
المحصور بإال فمن النحویین من یوجب تأخیره ومنھم من یجیز تقدیمھ كما یجیز 

 ).ما أكرَم إال ُحساما خالٌد(ویجوز ) ما أكرَم خالٌد إال ُحساما(تأخیره مثل 
قد یحذف الفعل إذا دل علیھ دلیل ویبقى :  الحكم السابع حذف الفعل مع بقاء الفاعل-7

 محمد فاعل لفعل محذوف تقدیره حضر ) من حضر؟ فتقول محمٌد(الفاعل مثل 
 :وقد یكون حذف الفعل جائزا وقد یكون واجبا بحسب ما یلي

 : في ثالث حاالت یكون حذف الفعل جائزا-1
ولئن سألَتھم من خلَقُھْم (إذا كان جواب استفھام ملفوظ أو مقدر فالملفوظ مثل : األولى

ُیَسبَُّح (والمقدر مثل . أي خلقھم اهللا، فاهللا فاعل لفعل محذوف تقدیره خلقھم) لیقوُلنَّ اُهللا
ئب فاعلھ الجار بقراءة یسبح بالبناء للمفعول، ونا) لھ فیھا بالُغُدوِّ واآلصاِل رجاٌل

والمجرور لھ، ورجال فاعل لفعل محذوف تقدیر یسبح، وھو جواب استفھام مقدر فكأنھ 
 .قیل من یسبح؟ رجال

 إذا كان جواب نفي مثل: الثانیة
 )من الَوجِد شيٌء قلت بل َأْعَظُم الَوْجِد لم َیْعُر َقْلَبُھ: َتَجلَّْدُت حتى قیل( 

 .أي بل عراه أعظم الوجد
 ذا استلزمھ فعل قبلھ مثلإ: الثالثة

 )  ُكلُّ َأَجشٍّ حالِك السواِد    وجوَفھ ُكلُّ ُمِلثٍّ غادي َأْسَقى اإللُھ ُعُدواِت الواِدي(
عدوات الوادي جوانبھ، والملث الدائم المطر، والغادي النازل صباحا في الغداة، 

أجش أي وكل أجش فاعل لفعل محذوف تقدیره سقاه كل . واألجش الذي معھ رعد شدید
 .سقى ھذه المناطق، وھو یفھم الستلزام الفعل أسقى لھ

 یكون حذف الفعل واجبا إذا كان الفاعل واقعا بعد أداة تختص باألفعال وبعده فعل -2
أحد فاعل لفعل ) وإن أحٌد من المشركین استجارك َفَأِجْرُه(یفسر الفعل المحذوف مثل 

ظ بھ ألن الفعل الظاھر في الجملة یفسره محذوف وجوبا تقدیره استجارك إال أنھ ال یتلف
السماء فاعل لفعل محذوف وجوبا تقدیره ) إذا السماُء انَشقَّْت(ومثل . وال یجمع بینھما

والفعل . زید فاعل لفعل محذوف وجوبا تقدیره اجتھد) ھال زیٌد اجتھَد(ومثل . انشقت
 .لفعل المحذوفالمفسر في ھذه األمثلة الثالثة مسند إلى ضمیر یعود على فاعل ا

 ھناك حكم ثامن للفاعل ذكره بعض مؤلفي كتب النحو ولم یذكره آخرون :ملحوظة
وھو أن الفاعل ال یتعدد للفعل الواحد فال یكون لھ فاعالن ویعبر عن ھذا الحكم بوحدة 

اختصم زیٌد وعمٌرو، وتقابل خالٌد وھشاٌم، وتشارك سعیٌد وحسٌن، (الفاعل وذلك في مثل 
حیث الفعل في كل منھا یدل على المشاركة أي اشتراك اثنین في ) ولؤيٌّوتسابق بكٌر 
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حیث العطف بالواو ال یقتضي الترتیب )جاء محمٌد وعليٌّ ومحموٌد(الفعل، وفي مثل 
فیجوز حصول الفعل دفعة واحدة من الجمیع، وفي جمیع األمثلة السابقة یعتبر الفاعل 

الفعل ویعتبر ما بعده معطوفا علیھ، وذلك في اإلعراب اللفظي واحدا وھو ما جاء بعد 
مع أن اإلسناد في ھذه األمثلة ھو للمجموع، فالذي حصل منھ الفعل في الحقیقة والواقع 
ھو المجموع والمجموع في الحقیقة ھو المسند إلیھ وھو الفاعل،  وال تعدد في المجموع 

 والتعدد ھو في أجزائھ، لكن لما كان المجموع ال یقبل 
 من حیث ھو مجموع جعل اإلعراب في أجزائھ، وجعل الجزء األول فاعال، اإلعراب

والثاني معطوفا على األول وھكذا، وال یعتبر الثاني فاعال ثانیا كما في تعدد المبتدءات 
. في الجملة االسمیة، وال فاعال بعد فاعل كما في تعدد األخبار كذلك في الجملة االسمیة

تعرب كلمة رجل األولى حاال نائبا عن الفاعل إذ األصل )  رجٌلَفَتَلقََّفھا رجٌل(وفي مثل 
أي متناوبین فلما حذف الفاعل حل محلھ الحال وصار ) فتلقفھا الناُس رجال رجال(

 .مرفوعا، ورجل الثانیة تكرار وتأكید لألولى
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج كل فاعل مما یأتي وبین عامل الرفع لھ، وعالمة إعرابھ
 )واألرض مددناھا وألقینا فیھا رواسي( -2 )م من ربھ كلمات فتاب علیھفتلقى آد (-1
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 )ما تسبق من أمة أجلھا وما یستأخرون( -6        )وكفى بجھنم سعیرا (-5
 . ال یحفز العاملین إال أن یشاد بجھودھم-7
 وال یستطیب العیش إال المسامح  لم یصف عیشھ إذا ضاق صدر المرء -8
 لھ عن عدو في ثیاب صدیق    إذا امتحن الدنیا لبیب تكشفت-9
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 . یجب أال تستمعوا إلى الوشاة والمفسدین-11
 )نولقد أنزلنا إلیك آیات بینات وما یكفر بھا إال الفاسقو (-12

)2( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بذكر الفاعل المناسب

 )………قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعھا  (-1
 .في الشدائد أخوك………  نعم -2
 .……… فتح مصر -3
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 كأنھ علم في رأسھ نار   بھ………  أغر أبلج تأتم -7
 ………تعبت في مرادھا     وإذا كانت النفوس كبارا-8
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)3( 
عل كل منھا مؤنث، بین كل فعل في الجمل اآلتیة أفعال لحقتھا عالمات تأنیث ألن فا

 :وفاعلھ وبین عالمة التأنیث وبین ما إذا كان تأنیث الفعل واجبا أم جائزا وسبب ذلك
 )فرددناه إلى أمھ كي تقر عینھا وال تحزن(
 . تعددت األسباب والموت واحد-2
 إن الكرام قلیل: فقلت لھا   تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-3
 .یطفئ الماء النار الصدقة تطفئ الخطیئة كما -4
 تدل على أنھ الواحد  وفي كل شيء لھ آیة-5
 . نعمت المؤازرة المشاورة-6
 .معاول الھدم فابنوا كلكم بطل   تبني البطولة ما تعیي قواعده-7
 )والشمس تجري لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم (-8
 )إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت (-9

 .والي عجوز فقیرة تشكو ظلم حاشیتھ لھا جاءت إلى ال-10
)4( 

بین كال . في الجمل اآلتیة أفعال حذف فاعلھا، وأفعال تقدم المفعول فیھا على الفاعل
 :منھا مع ذكر سبب حذف الفاعل، وبیان تقدم المفعول أجائز ھو أم واجب

 )یأیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمون (-1
 . ما أنجز المھمة إال ھند-2
 )قل إنني ھداني ربي إلى صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراھیم حنیفا (-3
 . یعلي شأن المرء صدق واستقامة وأداء دون نقص حق اآلخرین-4
 )وما أدراك ما علیون كتاب مرقوم یشھده المقربون (-5
 . یسر األب أن ینجح االبن-6
 )نن لكم یوم القیامة ما كنتم فیھ تختلفونإنما یبلوكم اهللا بھ ولیبی (-7
 . جاءنا ضیف كریم فأنعم بھ وأكرم-8
 . رفع العلم حاملھ-9

 . قدم المكافأة للمتفوق المدیر العام-10
)5( 

 :مثل لما یأتي في جمل تامة من عندك
 . فاعل متقدم على المفعول وجوبا-2 . فاعل مصدر مؤول من ما والفعل-1
 .فاعل حذف فعلھ -4    . فاعل مثنى-3
 . فاعل جمع تكسیر-6  . فاعل مؤنث مجازي ظاھر-5
 . فاعل یجب تأنیث فعلھ-8 .  فاعل تقدم علیھ المفعول وجوبا-7
 . فاعل جمع مذكر سالم-10   . فاعل محصور بإال-9

)6( 
 :أعرب ما یأتي

هللا وما ظلمناھم ولكن ظلموا أنفسھم فما أغنت عنھم آلھتھم التي یدعون من دون ا (-1
 )من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوھم غیر تتبیب

 .  ما یدرك اآلمال إال المناضل-2
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