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 :ال سیما
  ال سیما تركیب أو تعبیر أو صیغة ترد في اللغة العربیة لتفضیل: معنى ال سیما -1

ن ھناك شیئین مشتركین في حكم وأن ما  ما بعدھا على ما قبلھا في الحكم، أو لبیان أ
 ).یعجبني المجتھدون وال سیما المتفوُق(بعدھا أكثر قدرا مما قبلھا فیھ مثل 

 : تتركب السیما من ثالثة أجزاء: تحلیل تركیب السیما-2
 . ال النافیة للجنس-1
 . سي بمعنى مثل-2
 .ة ما بمعنى الذي اسم موصول، أو بمعنى شيء نكرة تامة، أو زائد-3
 االسم الواقع بعد السیما إما أن یكون معرفة أو : إعراب االسم الواقع بعد ال سیما-3

 :نكرة فإن كان معرفة جاز في إعرابھ وجھان
أحب ) أحب الكتَب وال سیما كتُب األدب( الرفع على أنھ خبر مبتدأ محذوف مثل :األول

وال سیما الواو حرف فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الكتب مفعول بھ، 
استئناف مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، ال نافیة للجنس، سي اسم ال 
منصوب بالفتحة ألنھ مضاف، ما مضاف إلیھ اسم موصول بمعنى الذي مبني على 
السكون في محل جر، كتب خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ھو وجملة المبتدأ والخبر ال 

لموصول، األدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل الذي ھو محل لھا من اإلعراب صلة ا
 .كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس تقدیره موجود أو حاصل

ویجوز أن تعتبر ما نكرة تامة بمعنى شيء وتكون جملة ھو كتب األدب في محل جر 
 .صفة لما، والتقدیر وال مثل شيء ھو كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس محذوف

ال نافیة ) أحب الكتَب وال سیما كتِب األدب( الجر على أنھ مضاف إلیھ مثل :الثاني
للجنس، سي اسم ال منصوب ألنھ مضاف، ما زائدة، كتِب مضاف إلیھ وھو مضاف 

 .واألدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل كتب األدب وخبر ال محذوف
 :وإن كان نكرة جاز في إعرابھ ثالثة أوجھ

 ).أعجبني العماُل وال سیما عامٌل مجٌد(خبر مبتدأ محذوف مثل الرفع على أنھ :األول
أعجبني العماُل وال سیما عامٍل (الجر على أنھ مضاف إلیھ وما زائدة مثل : الثاني
 ).مجٍد

، أو على أنھ )أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(النصب على أنھ تمییز مثل : الثالث
، أو )عجبني العماُل وال سیما عامال مجداأ(مفعول لفعل محذوف تقدیره أخص مثل 

ألن ال سیما بمعنى أداة ) أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(على أنھ مستثنى مثل 
 .االستثناء على ھذا الرأي

 تطبیق
)1( 

 :بین أوجھ اإلعراب التي تجوز في االسم الذي بعد ال سیما فیما یأتي
 .یما مساعدة الفقراء ینفق العاقل مالھ في وجوه الخیر وال س-1
 . سیعاقب المذنبون وال سیما مذنب لھ سابقة-2
 . یعجبني العمال المجدون وال سیما عامل مبكر-3
 . ھناك من یحب تسلق الجبال وال سیما الشاھقة-4
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)2( 
 :أكمل الفراغ في الجمل التالیة بما یناسب مع تحریك آخر االسم الذي بعد ال سیما

 .….. كثرة األكل تضر األجسام وال سیما-2          وال سیما شرفاتھ …… -1
 .وال سیما العلماء..  ……………-4.  … مناظر الریف جمیلة وال سیما-3
 …… سر المعلم من التالمیذ وال سیما-6     .وال سیما صدیق وفي …… -5

)3( 
ھات من عندك جملتین ترد فیھما ال سیما وبعدھا اسم معرفة، وجملتین ترد فیھما ال 

 .یما وبعدھا اسم نكرةس
)4( 

 :عبر عن المعاني اآلتیة بجمل تشتمل على ال سیما
 . الفاكھة غذاء مفید وأفضل أنواعھا البرتقال-1
 . أحسن إلى الناس وأخص أھلي وجیراني-2
 . مناظر الحدیقة جمیلة ومن أجملھا الورود المختلفة األلوان-3

)5( 
 .دیقا عاقالاستشر األصدقاء وال سیما ص:  أعرب ما یأتي


