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 التوابع -7
 سیأتي، كما عراباإل غیر في تتبعھا وقد اإلعراب، في قبلھا ما تتبع كلمات ھي التوابع
 .والبدل والعطف، والتوكید، النعت، :أربعة وھي

 

 النعت: أوال
 صفات أومن صفاتھ من صفة ببیان متبوعھ المكمل التابع ھو النعت :النعت تعریف -1
 )أبوه المحسُن الرجُل جاء (أو) المحسُن الرجُل جاء (مثل بھ، تعلق ما

 حضر (مثل متبوعھ للفظ المباین بھ مؤولال أو المشتق التابع بأنھ كذلك النعت ویعرف
 ).الفاضُل الرجُل

 :التعریف توضیح -2
  لمتبوعھ فھما السامع لتزید تذكر صفة النعت أن صفتھ ببیان المتبوع تكمیل معنى -1

 أو بھ عالقة لھ من توضح أو األول المثال في المحسن مثل توضحھ صفة تذكر عندما
 .الثاني المثال في أبوه المحسن مثل ارتباط

 ومعنى أن النعت تابع مشتق أنھ ال یكون إال مشتقا، والمقصود بالمشتق في باب -2
النعت أنھ یكون أحد أربعة من المشتقات العشرة التي تشتق من المصدر، واألربعة ھي 

اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبھة، واسم التفضیل، وبقیة المشتقات وھي 
 .ة، واسما المكان والزمان، واسم اآللة ال تأتي نعتاالفعل بأقسامھ الثالث

 لیس ذلك ولكن مشتقا، یأتي أنھ في مثال العطف أو كالبدل النعت غیر یشترك وقد -3
 .النعت في الحال ھو كما فیھ شرطا

 :منھا أشیاء بالمشتق المؤول الجامد النعت -4
 .إلیھ المشار أي مشتق أویلت في ھذا اإلشارة فاسم) ھذا زیٌد جاء (مثل اإلشارة اسم -1
 ما وكذلك صاحب، تأویل في فذو) جاٍه ذو رجٌل جاء (مثل صاحب بمعنى ذو لفظ -2

 )وذوات وذوو، وذواتا، وذوا، ذات، (مثل منھا یتفرع
 فإن) دمشقيٌّ رجٌل ھذا (مثل مشددة یاء بزیادة النسبة أكانت سواء المنسوب االسم -3

 أي) تّماٌر رجٌل ھذا (مثل فّعال بصیغة كان أو دمشق، إلى منسوب تأویل في دمشقّي
 .وبیعھ للتمر منسوب

 فالذي)  عنھ تحدثَت الذي الرجُل جاء (مثل والتي كالذي الخاص الموصول االسم -4
 .عنھ المتحدث تأویل في
 .العدة بھذه المعدودة أي) الثالثَة األثواَب اشتریُت (مثل األعداد أسماء -5
 أيَّ صاحبا اتخذُت (مثل المعنى في المعدود تماثل نكرة إلى أضیف إذا أي لفظ -6

 ).صاحٍب
 ھذا (مثل سوء لفظ أو صدق لفظ إلى أضیف أو كامل معنى تضمن إذا رجل لفظ -7

 )سوٍء رجُل رجٌل ھذا (أو) صدٍق رجُل رجٌل
 مثل المنعوت معنى یكمل ما إلى منھا كل أضیف إذا حق لفظ أو ِجد لفظ أو كل لفظ -8
 )الصدیِق حقُّ الصدیُق أنت (أو) وفيٍّ ِجدُّ رجٌل ھذا (أو) الرجِل كلُّ جُلالر ھذا(
 أي بمشتق الكوفیون أولھ وقد) رًضا رجٌل ھذا (و) عدٌل رجٌل ھذا (مثل المصدر -9

 محذوفا مضافا لھ البصریون وقدر الثاني، المثال في ومرضي األول، المثال في عادل
 في المبالغة على مبني بالمصدر النعت إن آخرون وقال رضا، وذو عدل ذو أي
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 وفي العدل ھو رجل ھذا األول المثال في قیل فكأنھ المصدر ھو كأنھ حتى المنعوت
 فقط الحدث على یدل إنما المصدر ألن ذلك وكل الرضا، ھو رجل ھذا الثاني المثال
 نالبصریو لجأ ذلك أجل ومن الذات، بھ لتنعت یصلح ال ولذلك الذات، على یدل وال
 أنھ ورأوا المنعوت، في المبالغة إرادة إلى غیرھم ولجأ مضاف، بتقدیر تأویلھ إلى

 ولیس فقط، ثالثي مصدر بأنھ نوعھ تحدید مع بالمصدر، النعت في السماع على یقتصر
 رجالن وھذان عدٌل، رجٌل ھذا (فیقولون والتذكیر اإلفراد یلزم وأنھ میمیا، مصدرا
 .وھكذا) عدٌل امرأٌة ذهوھ عدٌل، رجاٌل وھؤالء عدٌل،

 رفع محل في عالم أبوه جملة) عالٌم أبوه رجٌل ھذا (مثل فعلیة أو اسمیة الجملة -10
 نصب محل في ترجعون جملة) اِهللا إلى فیھ ُترَجعون یوما واتقوا (ومثل لرجل، نعت
 .لیوما نعت

 :شروط ثالثة لھ بالجملة والنعت
 تكون الجملة فإن معرفة كان فإذا نكرة، كونی أن بد ال أنھ وھو بالمنعوت یتعلق األول
 بعد الجمل (یقولون ولذلك منعوتا ال الحال صاحب قبلھا الذي االسم ویكون حاال،

 أنھ على الجنسیة بأل المعرف النحاة أورد وقد ،)أحوال المعارف وبعد صفات النكرات
 :مثل لفظا عرف وإن معنى النكرة باب من

 )َیعنیني ال قلُت َثمََّت فمضیُت         بُّنيیس اللئیِم على أُمرُّ ولقد(
 جر محل في یسبني فجملة ولذلك  لئیم، أي على تصدق وھي للجنس اللئیم في ال فإن
 .كاملة معرفة اللئیم واعتبر حال أنھا بعضھم رأى وقد للئیم، نعت

 یجوز وال والكذب، للصدق محتملة أي خبریة تكون أن وھو بالجملة یتعلق الثاني
 عن جاء فإن  رأیتھ؟، ھل رجل ھذا أو اضربھ رجل ھذا مثل اإلنشائیة بالجملة عتالن

 :مثل القول إضمار على یؤول فإنھ ذلك ظاھره ما العرب
 )َقطّْ؟ الذئَب رأیَت ھل بَمْذٍق جاءوا             واختلْط الظالُم َجنَّ إذا حتى(

 كلون لونھ صار حتى ماءبال خلطوه قد بلبن جاءوا اللیل ظالم جاء عندما والمعنى
 تأویل على وھي قط الذئب رأیت ھل جملة والنعت المنعوت ھو لبن بمعنى فمذق الذئب

 )قط؟ الذئَب رأیَت ھل فیھ مقوٍل بلبٍن جاءوا(
 یكون وقد بالمنعوت، یربطھا ضمیر على تشتمل أن وھو بالجملة أیضا یتعلق الثالث
 الھاء وھو ضمیر على تشتمل مفیدة مادتھ ةفجمل) مفیدٌة مادُتھ كتاٌب ھذا (مثل ملفوظا
 عن نفٌس َتْجِزي ال یوًما واتقوا (مثل مقدرا یكون وقد كتاب، وھو المنعوت على یعود
 :ومثل فیھ تجزي ال أي) شیئا نفٍس

 )أصابوا؟ ماٌل أم الدھِر وطوُل              َتناٍء أَغیََّرُھم َأدِري وما(
 .أصابوه مال أم والتقدیر
 ومثل) الكراِم من رجٌل ھذا (مثل ومجرورا جارا أو ظرفا جملة شبھ نعتال ویأتي

 ).المكتبِة أماَم برجٍل مررُت(
 كان فإن متبوعھ، لفظ غیر النعت لفظ یكون أن بد ال أنھ متبوعھ للفظ المباین معنى -5

) ضُلالفا الفاضُل الرجُل جاء (مثل لفظیا توكیدا بل نعتا الثاني یكن لم واحدا االثنین لفظ
 .األول للفاضل لفظي توكید الثاني الفاضل ولفظ للرجل، نعت األول الفاضل لفظ

 أو الصفة أو النعت كلمة اللغویین وبعض النحو، كتب مؤلفي بعض یورد :ملحوظة
 جماعة ویرى  اآلخر، معنى على یدل منھا كال وأن مترادفة، ألفاظ أنھا على الوصف
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 ویحددون فرقا، بینھا وأن الوصف، أو الصفة لمةلك مرادفة لیست النعت كلمة أن منھم
 في أو وفاھم ذاھب مثل األحداث في تكون الوصف أو الصفة كلمة بأن الفرق

 الدائمة الصفات من غیرھا ویشمل فیشملھا النعت أما ونائم، ضارب مثل المتغیرات
 ونظرا عدمھ، أو ترادفھا حول الرأي الختالف وجمیل؛ونظرا وقصیر، طویل، مثل
 نقتصر فسوف المشتقات في النحو كتب في استعمالھا غلب الصفة كلمة أن إلى ذلكك

 .المشتق بمعنى الوصف أو الصفة استخدام ونجعل فقط، النعت لفظ استخدام على
 :ھي الفوائد وھذه أجلھا من بھ یؤتي فوائد للنعت :النعت فائدة -3
 ).دا العالَمرأیُت محم( التوضیح وذلك إذا كان المنعوت معرفة مثل -1
 ).عالٌم رجٌل جاء (مثل نكرة المنعوت كان إذا وذلك التخصیص -2
 ).األمیُن الصادُق النبيُّ ربِِّھ رسالَة َبلََّغ)(الرحیِم الرحمِن اِهللا بسم (مثل المدح -3
 ).الفجرُة الكفرُة اِهللا ذكِر عن أعَرَض)(الرجیِم الشیطاِن من باِهللا أعوُذ (مثل الذم -4
 ).البائِس الفقیِر إلى أْحِسْن)(المسكیَن عبَدك ارحم اللھم (مثل الترحم -5
 ).واحدٌة نفخٌة الصوِر في ُنِفَخ فإذا)(كاملٌة َعَشَرٌة تلك (مثل التوكید -6

 أربع منھم جماعة وزاد  النحاة عند المشھورة ھي للنعت الست الفوائد ھذه :ملحوظة
 :ھي أخرى فوائد

 ).واآلخرین األولین عباَده یحشُر اَهللا إن (مثل التعمیم: األولى
 ).وأجنبيٌّ عربيٌّ رجالن زارني (مثل التفصیل: الثانیة
 ).كثیرٍة أو قلیلٍة بصدقٍة َتَصدَّْق (مثل اإلبھام: الثالثة
 )العالَم أخاك رأیُت (مثل عنھ المحدث بحال عالم المتكلم بأن المخاطب إعالم: الرابعة

 :متبوعھ فیھا النعت یتبع التي األمور -4
 والجر، والنصب، الرفع،: الثالثة اإلعراب أوجھ من واحد في منعوتھ النعت یتبع -1

 من اثنین في یتبعھ بأنھ التبعیة ھذه عن ویعبرون والتنكیر، التعریف من واحد وفي
 في یتبعھ اثنان والتنكیر والتعریف منھا، واحد في یتبعھ ثالثة اإلعراب فأوجھ خمسة
 وسیأتي سببیا أم حقیقیا أكان سواء النعت عنھا ینفك ال دائمة لتبعیةا وھذه منھما، واحد

 .قلیل بعد توضیحھما
 في لمنعوتھ التابع ومثال ،)المجُد التلمیُذ نجح (الرفع في لمنعوتھ التابع النعت مثال

 الكتاِب في قرأت (الجر في لمنعوتھ التابع ومثال ،)المؤدَب التلمیَذ رأیت (النصب
 ومثال ،)خشوٍع في ربَّھ یدعو الصالُح العبُد (التعریف في لمنعوتھ التابع الومث ،)الجدیِد
 ).إیماَنُھ یكُتُم فرعوَن آِل من مؤمٌن رجٌل وجاء (التنكیر في لمنعوتھ التابع

 یتبع فإنھ الحقیقي النعت یسمى الذي وھو مستتر لضمیر رافعا النعت كان إذا -2
 والتأنیث التذكیر من واحد وفي والجمع، ثنیةوالت اإلفراد من واحد في أیضا منعوتھ
 .عشرة من أربعة في تبعیتھ بھا ویكمل أیضا خمسة من اثنین في التبعیة ھذه وتكون
 المثنى للمنعوت التابع ومثال ،)المجتھُد التلمیُذ فاز (المفرد للمنعوت التابع النعت مثال

 ،)المجتھدون التالمیُذ فاز (الجمع للمنعوت التابع ومثال ،)المجتھدان التلمیذان فاز(
 المؤنث للمنعوت التابع ومثال) صالٌح رجٌل تحدث (المذكر للمنعوت التابع ومثال

 وصالحة وصالح، والمجتھدون، والمجتھدان، المجتھد، فالنعوت). صالحٌة فتاٌة تحدثت(
 .المنعوت على یعود وھو فاعلھ، ھو مستتر ضمیر فیھ منھا كل
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) خرٍب ضٍب جحُر ھذا (قولھم في بالمجرور المرفوع عتن العرب عن ورد :ملحوظة
 جر بأن ذلك عن أجیب وقد مجرورة، وھي خرٍب بكلمة مرفوع وھو الجحر نعتوا فقد

 لجحر نعت إنھ خرب إعراب في ویقال ضب، وھو للمجرور لمجاورتھا ھو إنما خرب
 معروف وذلك. المجاورة بحركة المحل اشتغال ظھورھا من منع مقدرة بضمة مرفوع

 المبدوءة هللا لكلمة لمجاورتھا الحمد دال بكسر) هللا الحمِد (قراءة ومنھ العرب عند
 .بالكسرة
 ھمزة فكلمة) وعدده ماال جمع الذي ُلَمَزٍة ُھَمَزٍة لكِل ویٌل (الكریم القرآن في وورد
 الذي بأن اآلیة ھذه عن وأجیب معرفة، والذي ماال جمع الذي بعدھا جاء وقد نكرة،
 والتنكیر التعریف في التوافق فیھ یشترط ال والبدل منھا، بدل ھي بل لھمزة نعتا لیست
 یكون وبذلك للذم مقطوع نعت ماال جمع الذي إن قال من ومنھم. والبدل منھ المبدل بین

 .جمع الذي ھو تقدیره محذوف لمبتدأ خبرا
 اِهللا من لكتاِبا تنزیُل (تعالى قولھ في بالنكرة المعرفة نعت غافر سورة في ورد كما

 بالكلمات الجاللة لفظ نعت فقد) العقاِب شدیِد التوِب وقابِل الذنِب غافِر العلیِم العزیِز
 كما صفات ألنھا معنویة ال لفظیة إضافتھا وكلھا العقاب شدید التوب وقابل الذنب غافر
 االنفصال، تقدیر على لیست إضافتھا بأن ذلك عن وأجیب اإلضافة، موضوع في سبق

 . معنویة إضافة فتكون األزمنة جمیع في االستمرار بھا یراد ذإ
 منعوتھ یتبع فإنھ  السببي النعت یسمى الذي وھو ظاھر السم رافعا النعت كان إذا -3
 مجتھٌد تلمیٌذ ھذا (مثل تنكیره أو تعریفھ وفي الثالثة، اإلعراب أوجھ من واحد في

 الخطیَب سمعُت)(أخوه مجتھٍد لمیٍذبت ُأعجبُت)(أخوه مجتھدا تلمیذا أكرمُت)(أخوه
 ).بیاُنھ واضحا خطیبا سمعُت)(بیاُنھ الواضَح

 یحل الذي الفعل معاملة یعامل فإنھ والتأنیث التذكیر وفي والجمع والتثنیة اإلفراد في أما
 كذلك السببي النعت فإن الجمع أو المثنى الفاعل مع اإلفراد یلزم الفعل أن فكما محلھ،
 المذكر الفاعل مع یذكر الفعل أن وكما مجموعا أو مثنى فاعلھ كان ذاإ اإلفراد یلزم

 الظاھر االسم بحسب یؤنث أو یذكر السببي النعت فكذلك المؤنث الفاعل مع ویؤنث
 رجٌل ھذا (مفرد فاعلھ الذي السببي النعت: ذلك وأمثلة منعوتھ بحسب ال بھ المرفوع
 النعت ،)أبواھما صالٌح رجالن ھذان  (مثنى فاعلھ الذي السببي النعت ،)أبوه صالٌح
 مذكر فاعلھ الذي السببي النعت ،)آباُؤھم صالٌح رجاٌل ھؤالء (جمع فاعلھ الذي السببي

 مؤنث فاعلھ الذي السببي النعت ،)أخوھا مجتھٌد تلمیذٌة وھذه أخوه، مجتھٌد تلمیٌذ ھذا(
 ).أخُتھ مجتھدٌة تلمیٌذ ھذا(

 المجموع أو المثنى الفاعل مع جمع أو تثنیة عالمة الفعل تلحق أن یجیز من :ملحوظة
 مررُت (مثل یجمع أو یثني أن السببي النعت في یجیز) البراغیث أكلوني (لغة على

 ).آباؤھم صاِلِحیَن برجاٍل مررُت (و) أبواھما صالَحْیِن برجلین
 مررُت (مثل جمعا بھا المرفوع كان إذا تكسیر جمع الصفة تجمع أن الجمیع أجاز وقد

 ھو الذي اإلفراد من أحسن ذلك واعتبروا) غلماُنُھ ُقعوٍد وبرجٍل آباُؤھم قیاٍم برجاٍل
 آباُؤھم، قیاٍم برجاٍل مررُت (الترتیب على ذلك أمثلة. السالم المذكر جمع من أحسن
 ).آباُؤھم قائمین برجاٍل مررُت آباُؤھم، قائٍم برجاٍل مررُت

 بھ النعت أو نعتھ جواز حیث من االسم ینقسم :بھ ینعت وما األسماء من ینعت ما  -5
 : أقسام أربعة إلى
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 وذلك أخرى أحیانا ومنعوتا أحیانا نعتا یقع أنھ أي األسماء من بھ وینعت ینعت ما  -1
 ومثال لزید، نعت المثال ھذا في ھذا) ھذا زیٌد جاء (نعتا وقوعھ مثال اإلشارة، كاسم

 العالم، كلمة ھو والنعت منعوت المثال ھذا في اھذ) العاِلُم ھذا تحدََّث (منعوتا وقوعھ
 جامد اسم ھذا بعد جاء وإذا ھذا، من بدال العالم كلمة تعرب أن النحاة بعض وأجاز
 ألنھ األصح، على بیان عطف المثال ھذا في فالرجل) الرجُل ھذا تحدََّث (مثل محض
   .نعتا یكون فال بالمشتق یؤول ال جامد

 سواء الضمیر وھو منعوتا یقع وال أصال نعتا یقع ال أي بھ، ینعت وال ینعت ال ما -2
 .غائب أم مخاطب أم متكلم ضمیر أكان

 العلم االسم وھو أصال نعتا یقع وال أحیانا منعوتا یقع أنھ أي بھ، ینعت وال ینعت ما -3
 كلمة تأتي وال نعتھ، والفاضل منعوت، فمحمد) الفاضُل محمٌد جاء (یقال محمد مثل

 .الذات لمجرد موضوع ھو إذ بھ مؤوال وال  مشتقا لیس ألنھ نعتا آخر علم أي أو محمد
 ما ال ینعت وینعت بھ، أي أنھ یقع نعتا أحیانا وال یقع منعوتا أصال  ، وذلك لفظ أي -4

مررُت (و ) لقیُت رجال أيَّ رجٍل(حیث یكون منعوتھا نكرة، وتضاف إلى نكرة مثل 
 ).بفارٍس أيِّ فارٍس

 أن یجوز كما واحد، لمنعوت النعوت تتعدد أن یجوز :المنعوت أو لنعتا تعدد  -6
 : یلي كما ذلك وتفصیل منعوت من أكثر الواحد بالنعت ینعت

 على تعیینھ یتوقف ال متعینا المنعوت وكان واحد، والمنعوت النعوت تكررت إذا  -1
 حذف بارأخ أنھا على بالرفع القطع أو كنعوت، اإلتباع النعوت في جاز النعوت
 :مثل وذلك المتبع تقدم بشرط بعضھا وقطع بعضھا، إتباع أو مبتدؤھا،

 )الُجُزِر وآفُة الُعداِة ُسمُّ                  ھُم الذین قومي َیْبَعَدْن ال(
 )اُألُزِر معاقَد والطیبون                     ُمعتَرٍك بكل النازلون(

 یذبحون كرماء وھم یقتلونھم، أعدائھم على سم فھم الھالك، بعدم للقوم دعاء البیتان
 معاقد طیبون وھم معركة، كل ینزلون وھم جزور، جمع والجزر ویھلكونھا الجزر
 ونعتھ قومي فالمنعوت. وطھارة عفة على أزرھم یعقدون أي إزار جمع واألزر األزر
 اإلتباع، على بالرفع روى الطیبون الثالث والنعت النازلون الثاني والنعت الذین األول

 أعنى تقدیره محذوف لفعل مفعول أنھ على وبالنصب محذوف، مبتدأ خبر أنھ على أو
 .أمدح أو
 مثل كلھا إتباعھا وجب  النعوت بمجموع إال یعرف وال متعین غیر المنعوت كان فإذا

 وأحدھم زید اسم في یشتركون ثالثة ھناك كان إذا) الكاتِب الفقیِھ التاجِر بزیٍد مررُت(
 .كاتب فقیھ والثالث فقیھ، تاجر واآلخر اتب،ك تاجر

 وافقا اتفقا فإن یختلفا أو النعتان یتفق أن فإما بنعتین ونعت متعددا المنعوت كان إذا -2
 اختلفا وإن) كرماَء وبرجاٍل كریمین، برجلین مررُت (مثل جمعا أو تثنیة المنعوت

 برجاٍل مررُت (و) والبخیِل الكریِم بالرجلین مررُت (مثل بالعطف بینھما التفریق وجب
 ).وكاتٍب وشاعٍر فقیٍھ

 المعنى في متحدین العامالن كان فإن متعددا العامل وكان متعددا، المنعوت كان إذا -3
 عمٌرو وانطلق زیٌد ذھب (مثل وجرا ونصبا رفعا للمنعوت تابعا النعت كان والعمل
 عمٍرو على وُجْزُت بزیٍد رُتمر (و) الكریمین َعْمًرا وكلمُت زیدا حدثُت (و) العاقالن

 ). الصالَحین
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 وجب الجر أو النصب أو الرفع حیث من عملھما اختلف أو العاملین، معنى اختلف فإن
 بالنصب) العاقالن أو العاقلین عمٌرو وذھب زیٌد جاء (مثل إتباعھ وامتنع النعت قطع
 ومثل العاقالن ھما أي مبتدأ إضمار على وبالرفع العاقلین، أعنى أي فعل إضمار على

 أي الظریفان أو الظریفین أعنى أي) الظریفان أو الظریفین َعْمرا وكلَّمُت زیٌد انطلق(
 أو أعني أي) الكاتبان أو الكاتبین خالدا وجاوزُت بزیٍد مررُت (ومثل الظریفان، ھما
 .ھما

 مثل بعض على المعاني المختلفة النعوت بعض عطف یجوز :األولى: ملحوظات
 ).والكریِم والشجاِع العالِم یٍدبز مررُت(

 رجٌل وقال (مثل غالبا الجملة وأخرت المفرد قدم وجملة وظرف بمفرد نعت إذا :الثانیة
) مبارٌك أنزلناُه كتاٌب وھذا (مثل الجملة تقدم وقد) إیماَنُھ یكُتُم فرعوَن آِل من مؤمٌن
 ).الكافریَن على أعزٍة ؤمنیَنالم على أذلٍة وُیحبونھ ُیحبُّھم بقوٍم اُهللا یأتي فسوف (ومثل

 ال برجٍل مررُت (مثل بالواو مقرونین تكررھما فیجب إما أو ال النعت یلي قد :الثالثة
 ).شجاٍع وإما كریٍم إما برجٍل ائتني (ومثل) شجاٍع وال كریٍم

 في بمخالفتھ المنعوت عن النعت قطع نعت فیھا التي الجملة في یجوز: النعت قطع  -7
 محذوف، لمبتدأ خبر أنھ تقدیر على والرفع النصب، أو بالرفع اإلعراب حركة

 مجرورا النعت كان إذا أنھ ذلك من وینتج محذوف لفعل مفعول أنھ تقدیر على والنصب
 فیقال یقطع أن یجوز) الكریِم بزیٍد مررت (مثل النصب أو الرفع إلى قطعھ جاز

 أمدح أو أعنى أي) الكریَم زیٍدب مررت (یقال وأن الكریم، ھو أي) الكریُم بزیٍد مررت(
) الصالُح الرجُل جاء (مثل النصب إلى قطعھ جاز مرفوعا النعت كان وإذا الكریَم،
 إلى قطعھ جاز منصوبا النعت كان وإذا أعنى، أي) الصالَح الرجُل جاء (یقال أن یجوز
 الكریم، ھو أي) الكریُم الرجَل رأیت (یقال أن یجوز) الكریَم الرجَل رأیت (مثل الرفع
 .الحطب حمالة أذم أي) الحطِب حمالَة وامرأُتھ (الكریم القرآن في القطع ومن

 علیھ دل إذا النعت أو المنعوت یحذف :دلیل علیھ دل إذا المنعوت أو النعت حذف  -8
 .قلیل النعت حذف ولكن كثیر المنعوت وحذف دلیل،

 اعمْل أِن (ثلم العامل لمباشرة صالحا النعت یكون أن شرطھ المنعوت وحذف
 ِمنَّا (مثل في أو بمن مجرور مقدم اسم بعض یكون أن أو سابغات، دروعا أي) سابغاٍت
 :ومثل أقام وفریق ظعن فریق أي) أقاَم وِمنَّا َظَعَن

 ) وِمیَسِم َحَسٍب في َیفُضُلھا               ِتیَثِم لم قوِمھا في ما قلَت لو(
 حرف وكسر أحد، وھو الموصوف فحذف تأثم، لم یفضلھا أحد قلت لو التقدیر

 .یاء الھمزة وأبدلت تأثم من المضارعة
 في أو بمن مجرور من قبلھ ما بعض یكن لم أو العامل، لمباشرة النعت یصلح لم فإن

 .المنعوت حذف امتنع
 ومثل صالحة سفینة كل أي) غصبا سفینٍة كلَّ یأخُذ (تعالى قولھ النعت حذف أمثلة ومن

: 
   طائال شیئا أي) ُأمنِع ولم شیئا ُأعَط فلم          ُتْدَرٍأ ذا لحربا في كنُت وقد(

 .المدافعة بمعنى المدارأة من ومنعة عز ذا مدافعا تدرأ ذا ومعنى
 وجید فاحم، فرع أي) وجیُد فرٌع لھا مھفھفٍة         ِبكٍر الخدین أسیلِة ورب: (ومثل
 .طویل
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 تطبیق
)1( 

 :اإلعرابي موقعھ وبین یأتي فیما نعت كل استخرج
 )المبین الحق على إنك اهللا على فتوكل (-1
 ) الشجرة من المباركة البقعة في األیمن الوادي شاطئ من نودي أتاھا فلما (-2
 )والسلوى المن علیكم ونزلنا األیمن الطور جانب وواعدناكم عدوكم من أنجیناكم قد( -3
 )حصال غیر عمل إنھ أھلك من لیس إنھ نوح یا قال (-4
 )عظیم أجر عنده اهللا إن أبدا فیھا خالدین مقیم نعیم فیھا لھم وجنات (-5
 )عزیزا نصرا اهللا وینصرك.  …مستقیما صراطا ویھدیك.  …مبینا فتحا لك فتحنا إنا( -6
 )توقدون منھ أنتم فإذا نارا األخضر الشجر من لكم جعل الذي (-7
 )الدین یوم مالك الرحیم الرحمن العالمین رب هللا الحمد (-8
 ورائي األشم والجبل األفق في    موغال أمامي من یبدو البحر -9

 الزرقاء اللجة فوق حمراء   أشعة الغروب في تسكب والشمس    
 جمیال فعال لھا واكسب              فارعھا نفسك وعلیك   -10

)2( 
 :إعرابھ وبین منھا كال استخرج مشتقة غیر ونعوت مشتقة نعوت یلي فیما

 الھوى وعصیان الحزم بطاعة  المنى الرأي ذو الحازم یدرك قد -1
 نشور النشور حتى لھ فلیس   میت بالعلم یحیى لم امرأ وإن -2
 شواھقھ ُتساَمى ال َفَخارا بنیت   وقبلھا عالیات بیوتا بنیَت -3
 ترابا صارت والیوم قلوبا نت   كا التي القلوب عن حدثینى -4
 )شجرھا تنبتوا أن لكم كان ما بھجة ذات حدائق بھ فأنبتنا ماء اءالسم من لكم وأنزل( -5
 )یعملون كانوا بما جزاء المكنون اللؤلؤ كأمثال عین وحور (-6
 )مستطیرا شره كان یوما ویخافون بالنذر یوفون (-7
 )تذكرون لعلكم بینات آیات فیھا وأنزلنا وفرضناھا أنزلناھا سورة (-8
 الِمفضاُل بمالھ الجواد إال  كرھموش الرجال محمدة نال ما -9

 سحاب النجوم دون من حال إذا  صحبتي بي تھتدي لنجم وإني -10
 

)3( 
 بالنعت المرفوع بیان مع منھما كل ومنعوت السببي والنعت الحقیقي النعت یأتي فیما بین

 :السببي
 )نھألوا مختلفا زرعا بھ یخرج ثم األرض في ینابیع فسلكھ ماء السماء من أنزل (-1
 وغرابیب ألوانھا مختلفا وحمر بیض جدد الجبال ومن ألوانھا مختلفا ثمرات بھ فأخرجنا (-2

 )سود
 بینھما وأصلحت أبناؤھما المختلف األسرتین جمعت -3
 خطبتھ بلیغة خطیبا سمعت -4
 جلبابھا طویال فتاة شاھدت -5
 )  آمنا بلدا ھذا اجعل رب إبراھیم قال وإذ (-6
 حرمھ مَعظَّم لھأھ آمن بلد مكة -7
 أموالھم كثیرة أحسابھم كریمة قوم إنھم -8
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)4( 
 :بالمنعوت یربطھا الذي الرابط وبین یأتي فیما الجملة النعت بین
 )للمتقین أعدت واألرض السموات عرضھا وجنة ربكم من مغفرة إلى وسارعوا (-1
 عذابا بناھاوعذ شدیدا حسابا فحاسبناھا ورسلھ ربھا أمر عن عتت قریة من وكأین (-2

 )نكرا
 المحامونا أین أال الكماة قیل   أوائلھم أفنى معشر لمن إنا -3
 )رحم من إال اهللا أمر من الیوم عاصم ال قال الماء من یعصمني جبل إلى سآوي قال (-4
 )المتنافسون فلیتنافس ذلك وفي مسك ختامھ مختوم رحیق من یسقون (-5
 )ربھا بأمر شيء كل تدمر ألیم ابعذ فیھا ریح بھ استعجلتم ما ھو بل (-6
 )المرسلین اتبعوا قوم یا قال یسعى رجل المدینة أقصا من وجاء (-7
 بعیر وال تموت شاة وال   مال فقد الرزیة ما لعمري -8

 كثیر خلق بموتھ یموت   شخص فقد الرزیة ولكن    
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)5( 
 :تقدیره واذكر بینھ محذوف منعوت أو محذوف نعت یأتي فیما

 )المسلمین من إنني وقال صالحا وعمل اهللا إلى دعا ممن قوال أحسن ومن (-1
 راضیا بالخسیسة طرا القوم من   ونجدة حفاظ ذا بالق ولست -2
 )أعجبتكم ولو مشركة من خیر مؤمنة وألمة  (-3
 بمجتھد مقصر وال بمحسن بخیل یقاس ال  -4
 لالوع قرنھ وأوھى یضرھا فلم   لیوھنھا یوما صخرة كناطح  -5
 )سیئا وآخر صالحا عمال خلطوا بذنوبھم اعترفوا وآخرون  (-6

)6( 
 :مناسبة بنعوت اآلتیة الجمل في الفراغ أكمل

 األولى من وأبقى خیر……الدار -2   الوعد یخلف ال……الرجل  -1
 ……بالحق جاء……الرسول -4  ……والدیك رضا إلى بحاجة أنت  -3
 صدیقھ سر یحفظ……الصدیق  -6  ……وأخر ……آیات فیھ الكریم القرآن  -5
 للجسم ضروریان……والحركة……الغذاء  -7
 حرام من بني……قصر من خیر حالل من……بیت  -8

)7( 
 :عندك من جمل في مناسبة بنعوت اآلتیة الكلمات انعت
 قاض  - مدینة – الكتاب – كتاب – إسماعیل – صالح

)8( 
 :عندك من جمل في نعتا اآلتیة الكلمات من كلمة كل اجعل
 مبارك  - غني – سریع – عذب – مھذب – مستقیم

)9( 
 :یأتي ما أعرب

 مشھود یوم وذلك الناس لھ مجموع یوم ذلك اآلخرة عذاب خاف لمن آلیة ذلك في إن (-1
 )معدود ألجل إال نؤخره وما

 الصباح بأنوار یمحى نوره   الفضا في كنجم الحب إنما -2


