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  اإلعراب والبناء-2
 : معنى اإلعراب والبناء-1

بمعنى أبان ) أعرب عن قصده: (یقال. اإلعراب في اللغة معناه اإلبانة واإلفصاح
أعرب الكلمة أو الجملة فإن معناھا بّین موقعھا في التركیب : وأوضح، وعندما یقال

اللغوي الذي وردت فیھ، والحركة التي على آخرھا بناء على موقعھا، وقد عرفھ النحاة 
بأنھ تغییر أواخر الكلمات الختالف العوامل الداخلة علیھا أو الختالف مواقعھا في 

فوه بأنھ أثر ظاھر أو مقدر یجلبھ العامل في آخر الكلمة فاألثر یكون الكالم، كما عر
نظرت إلى (و) قرأت الكتاَب كلھ(و) الكتاُب مفیٌد(مثل ) الكتاب(ظاھرا في مثل كلمة 

أثنیت (و) رأیت الفتى(و) جاء الفتى(مثل ) الفتى(، ویكون مقدرا في مثل كلمة )الكتاِب
 ).على الفتى

ه وضع شيء على شيء على وجھ یراد بھ الثبوت، ومعناه في والبناء في اللغة معنا
اصطالح النحویین لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ال تتغیر بتغیر العوامل الداخلة علیھا أو 

فھي تلزم حالة واحدة وال یتغیر آخرھا ) َمْن(بتغیر موقعھا في الكالم وذلك مثل كلمة 
رأیت َمْن (و) حضر َمْن كنت تنتظره(ثل بتغیر موقعھا أو العوامل التي تدخل علیھا م

 ).استمعت إلى َمْن تحدث(و) حضر
 

 : المعرب والمبني-2
حیث ) محمد(المعرب ھو ما یتغیر آخره بسبب ما یدخل علیھ من العوامل مثل كلمة 

، )أشھد أن محمدا رسول اهللا(، )محمٌد رسول اهللا(یتغیر آخرھا باختالف العوامل مثل 
حیث یتغیر ) یعمل(، ومثل كلمة ) وعلى آلھ وأصحابھ أجمعیناللھم صل على محمٍد(

ال یسعد (، )على المرء أن یعمَل بإخالص(، )یعمُل المخلُص بأمانة(آخرھا في مثل قولنا 
 ).من لم یعمْل لآلخرة

 :العوامل التي تسبب تغییر أواخر الكلمات نوعان
 ). نجح( العامل الفعل ، المجُد فاعل مرفوع،)نجَح المجُد: ( لفظیة كالفعل مثل-أ

صدُق القوِل (ومثل ). العلم(، نافٌع خبر مرفوع، العامل المبتدأ )العلُم نافٌع: (وكاالسم مثل
 ).صدق(، القول مضاف إلیھ مجرور، العامل المضاف )خلٌق حمیٌد

 ).إنَّ(، اهللا اسم إنَّ منصوب، العامل )إنَّ اهللا علیم حكیم: (وكالحرف مثل
، األمانة مبتدأ مرفوع، العامل االبتداء )األمانة واجبة األداء(اء مثل  معنویة كاالبتد-ب

 .وھو معنوي
یفوز فعل مضارع (، )یفوُز المجتھد(وكخلو المضارع من الناصب والجازم مثل 

 ).مرفوع، العامل تجرده من الناصب والجازم
 

 : المعرب والمبني من الكلمات-
 :ما ھو مبني على التفصیل التاليالكلمات العربیة منھا ما ھو معرب ومنھا 

 األسماء معظمھا معربة بحسب األصل فیھا إذ األصل في األسماء اإلعراب، وبعض -أ
 .األسماء مبنیة لمشابھتھا الحروف المبنیة

 األفعال معظمھا مبني بحسب األصل فیھا إذ األصل فیھا البناء، والفعل المضارع -ب
 .د أو نون النسوةمنھا یعرب إذا لم یتصل بھ نون التوكی



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 25

 : الحروف كلھا مبنیة وبناؤھا بناء الزم ال یفارقھا وھو سماعي وقد جاء مختلفا-ج
 .جاءت مبنیة على السكون) إْن، وِمْن، وعْن( فالحروف 
 .جاءت مبنیة على الفتح) ربَّ، وثمَّ، ولعلَّ(والحروف 

 .جاءا مبنیَّْین على الكسر) ل(والالم ) ب(والحرفان الباء 
 .كحرف جر جاء مبنیا على الضم) منُذ(رف والح

 

 : المعرب والمبني من األسماء-4
 :االسم المعرب ینقسم إلى قسمین -أ

ویجر بالكسرة مثل رجل وكتاب ) ال( وھو الذي یقبل التنوین إذا خال من متمكن أمكن
) ال( وھو الذي ال یقبل التنوین ویجر بالفتحة إذا خال من ومتمكن غیر أمكن. ومفید

اإلضافة مثل أحمد وفاطمة ومصابیح، ویسمى ھذا النوع من األسماء بالممنوع من و
 .الصرف وسیأتي توضیحھ فیما بعد

نوع یبنى بناء الزما وھو الذي فقد بعض خواص :  االسم المبني من األسماء نوعان-ب
 .األسماء وكان قریب الشبھ بالحروف فلذلك بني كما ھو الحال في الحروف المبنیة

 :سماء المبنیة التي تشبھ الحروف ستة وھي تبنى بناء الزماواأل
 الضمائر وھي تشبھ الحروف في وضعھا على حرف أو حرفین مثل التاء في -1
وبعضھا یشبھ الحروف في عدم وضوح معناه دون قرینة من ) فھمنا(ونا في ) تقدمَت(

 ).ھيھو و(أو غیبة مثل ) أنت وأنتم(أو خطاب مثل ) أنا ونحن(تكلم مثل 
 أسماء اإلشارة وھي تشبھ الحروف في عدم وضوح معناھا إال بقرینة وھي اإلشارة، -2

. وھي كذلك تشبھ حرفا مقدرا في المعنى لإلشارة مثل ھذا وھذه وھؤالء وھذان وھاتان
 .والحرف المقدر كان حقھ أن یوضع  كحرف الخطاب أو النفي أو النھي لكنھ لم یوضع

ا على صورة المثنى فلذلك یشبھان المثنى لفظا حیث یكونان  ھذان وھاتان ورد:ملحوظة
باأللف في حالة الرفع وبالیاء في حالتي النصب والجر، ویقال في إعراب كل منھما 

 في محل - في حالتي النصب أو الجر-مبني على األلف في محل رفع ومبني على الیاء 
 .نصب أو جر

ھا وفي حاجتھا إلى ما یوضح معناھا  أسماء االستفھام وھي تشبھ الحروف في وضع-3
 ).ما عدا أًیا(مْن وما وكم وأین وكیف : فتبنى مثلھا مثل

 أسماء الشرط وھي كذلك تشبھ الحروف في وضعھا وفي حاجتھا إلى ما یوضح -4
 ).ما عدا أیا(المقصود بھا مثل َمْن وما ومھما، وحیثما 

ى ما یوضح المقصود بھا وھو  األسماء الموصولة وھي تشبھ الحروف في حاجتھا إل-5
 .الصلة مثل الذي والتي واللذان واللتان والذین

 اللذان واللتان جاءا على صورة المثنى فیكونان باأللف في حالة الرفع وبالیاء :ملحوظة
) مبني على األلف في محل رفع: (في حالتي النصب والجر ویقال في إعراب كل منھما

 .في حالتي النصب والجر) ء في محل نصب أو جرمبني على الیا(في حالة الرفع، و
 أسماء األفعال وھي تبنى ألنھا شبیھة بالفعل في العمل والداللة على الزمن وشبیھة -6

بالحروف ألنھا تعمل فیما بعدھا وال یعمل فیھا ما قبلھا وقد تقدم توضیحھا في تقسیم 
 .ھلم، ووي، وھیھات: الكالم وھي مثل

 ى غیر ھذه الستة وھي أیضا تشبھ الحروف في صعوبة وھناك أسماء مبنیة أخر
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 :التصرف فیھا وتغییر وضعھا وھي
الظروف المختصة وھي التي ال تفارق الظرفیة أصال وتستعمل معبرة عن الزمان ) 1

 .اآلَن، أمِس، حیُث: أو المكان مثل
یِھ عالم سیبو(مثل سیبویِھ وعمرویِھ وخالویِھ مثل ) ویھ(األعالم المختومة بكلمة ) 2

 ).علم سیبویِھ غزیر(، ) في النحو)الكتاب(إن سیبویِھ ألف (، )كبیر
قالت حذاِم . (َحذاِم وَقطاِم وَرقاِش: األعالم المؤنثة الواردة على وزن َفعاِل مثل) 3

 ).الصدق، إن حذاِم حادة البصر، قوم حذاِم عرفوا حدة بصرھا
ویبنى على فتح . َر إلى تسعَة عشَرالمركب من األعداد مثل أحَد عشَر وثالثَة عش) 4

 ).علیھا تسعَة عشَر: (الجزأین مثل
 العدد اثنا عشر واثنتا عشرة یعرب الجزء األول منھ إعراب المثنى ألنھ ملحق :ملحوظة

فانفجرت منھ (، )في القافلة اثنا عشر رجال: (بھ ویبقى الجزء الثاني مبنیا على الفتح مثل
 ).اثنتا عشرة عینا

ویبنى كذلك على فتح ) لیَل نھاَر، صباَح مساَء، بیَن بیَن(ن الظروف مثل والمركب م
 .الجزأین

فالن جاري بیَت بیَت، تفرقوا شذَر مذَر، وقع الرجل في (والمركب من األحوال مثل 
 .معنى شذَر مذَر في كل اتجاه، و حیَص بیَص في حالة تحیر شدید) حیص بیَص

یبنى بناء عارضا أي یعرض لھ البناء في استعماالت والنوع الثاني من األسماء المبنیة 
 :خاصة وھذا النوع یشمل ما یلي

یا : ( المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة وھو یبنى على ما یرفع بھ مثل-1
یا عامالن أتقنا : (فكلمة خالد منادى مبني على الضم ألنھ مفرد علم، ومثل) خالُد اجتھد

 . منادى مبني على األلف ألنھ نكرة مقصودةفكلمة عامالن) عملكما
ال سبیَل : ( اسم ال النافیة للجنس إذا كان مفردا غیر مضاف وال شبیھ بالمضاف مثل-2

 ).أفضل من سبیل االستقامة
ثمَّ لننزعن من كل : ( أي كاسم موصول إذا كانت مضافة وحذف صدر صلتھا مثل-3

وحذف صدر صلتھا ) ھم(إلى ) أي(فت فقد أضی). شیعة أیُّھم أشد على الرحمن عتیا
 .وتقدیره ھو أشد

   الظروف المبھمة المقطوعة عن اإلضافة لفظا في حال إضافتھا وحذف المضاف -4
ومثلھا ) قبل، وبعد، وغیر، وحسب، وأول، ودون: (إلیھ ونیة معناه، وھي ست كلمات

بمعنى ) عُل(مة وكذلك كل) أمام، ووراء، ویمین، وشمال، وفوق، وتحت: (ألفاظ الجھات
فقبُل وبعُد ھنا مضافان في ) هللا األمر من قبُل ومن بعُد: (ومثال ذلك. علو أو أعلى

أي من قبل الغلب ومن ) الغلب(المعنى حیث حذف المضاف إلیھ ونوي معناه وتقدیره 
لم یكن لقاؤك : (أي أول األمر، ومثل) ال أدري على أینا تعدو المنیة أوُل: (بعده، ومثل

أقب من تحُت عریض من : (أي من وراء القبول والبشاشة ومثل)  وراُء وراُءإال من
 .وذلك في وصف فرس دقیق الخصر ضامر البطن عریض الظھر) عِل

 : في إعراب قبل وبعد وما شابھھما أربعة أوجھ:ملحوظة
: لفظا ومعنى فتعرب ظرفا منصوبا مثل) أي ال تضاف(أن تقطع عن اإلضافة : األول

جئتك من : (أو تجر بمن مثل) لشراب وكنت قبال أكاد أغص بالماء الفراتفساغ لي ا(
 ).قبٍل ومن بعٍد
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كذبت قبَلھم : (أن یكونا مضافین لفظا ومعنى فیعربان نصبا على الظرفیة مثل: الثاني
 ).ألم یأتھم نبأ الذین من قبِلھم: ( أو خفضا بمن مثل) قوم نوح
ت لفظھ فیعربان اإلعراب السابق دون تنوین أن یحذف المضاف إلیھ وینوى ثبو: الثالث

 .أي من قبل ذلك) من قبِل حدث كیت وكیت: (لنیة اإلضافة لفظا مثل
وھو الذي نحن بصدده في البناء أن یحذف المضاف إلیھ، وینوى معناه فیبنیان : الرابع

 .على الضم
 

 : المعرب والمبني من األفعال-5
ھا تخالف األسماء المعربة وال تشبھھا فھي ال تقبل  األصل في األفعال البناء، وذلك ألن-أ

 .التنوین الممیز لألسماء المعربة، وتدل على زمن مع الحدث
 الفعل المضارع یعرب ألنھ یشبھ األسماء فھو مثل اسم الفاعل في حركاتھ وسكناتھ، -ب

 یعود فإذا اتصل بھ من الحروف ما یبعد شبھھ باالسم وھو نون التوكید ونون النسوة فإنھ
 .إلى أصل األفعال وھو البناء فیبنى

 الفعل الماضي وفعل األمر مبنیان دائما، فالفعل الماضي یبنى على الفتح ظاھرا أو -ج
، والمقدر في )فعل ماض مبني على الفتح: (حیث یقال فیھ) كتَب(مقدرا فالظاھر في مثل 

 .)مبني على فتح مقدر على األلف: (حیث یقال فیھ) دعا ورمى(مثل 
سكن ) التاء، ونا، ونون النسوة(فإذا اتصل بالفعل الماضي ضمیر رفع متحرك مثل 

: وإذا اتصلت بھ واو الجماعة ضم آخره مثل) فھْمُت، وفھْمنا، وفھْمَن(أخره، مثل 
األول وھو األرجح عند : ، وفي بیان حركة بناء آخره في ھاتین الحالتین وجھان)فھُموا(

لماضي مع ضمیر الرفع المتحرك مبني على فتح مقدر على جمھور النحویین أن الفعل ا
آخره منع من ظھوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراھة توالي أربع 
متحركات فیما ھو كالكلمة الواحدة، وأنھ مع واو الجماعة مبني  على فتح مقدر على 

اسبھا ضم ما آخره منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ حیث إن الواو ین
 والوجھ الثاني وقال بھ جماعة من النحویین تسھیال على المبتدئین أن الفعل.  قبلھا

مبني على السكون التصالھ بالتاء أو بنا أو بنون ( الماضي مع ضمائر الرفع المتحركة 
 .وأنھ مع واو الجماعة مبني على الضم) النسوة

ن مضارعھ یجزم بالسكون بني على وفعل األمر مبني على ما یجزم بھ مضارعھ فإن كا
، وإن كان مضارعھ یجزم بحذف النون في األفعال الخمسة بني )اذھْب: (السكون مثل

، وإن كان مضارعھ یجزم بحذف )اذھبا، واذھبوا، واذھبي: (على حذف النون مثل
، وإن كان مضارعھ )ادُع، واسَع، وارِم: (حرف العلة بني على حذف حرف العلة مثل

 ).اذھَبّن أو اذھَبْن: ( الفتح مع نون التوكید بني على الفتح مثلیبنى على
وھو ) یكتُب: ( الفعل المضارع یعرب إذا لم تتصل بھ نون التوكید أو نون النسوة مثل-د

وینصب إذا سبقھ ناصب ) یكتُب الولد درسھ: (یرفع إذا لم یسبقھ ناصب وال جازم مثل
لم یكتْب علي : (ویجزم إذا سبقھ جازم مثل) نھعلى الولد أن یكتَب ما ھو مطلوب م(مثل 

 .وسیأتي تفصیل ذلك في مواضعھ) ما طلب منھ
ویخالفان فعل األمر في ) ھاِت وتعاَل( ورد فعال أمر لیس لھما مضارع وھما :ملحوظة

على ) تعاَل(على الكسر ویبنى الثاني وھو ) ھاِت(نظام بنائھ فیبنى األول منھما وھو 
 .الفتح
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والوالداُت : (المضارع یبنى على السكون إذا اتصلت بھ نون النسوة مثل الفعل -ھـ
فعل مضارع مبني على السكون : ویقال في إعرابھ) ُیرضْعَن أوالدھن حولین كاملین

ویبنى على . التصالھ بنون النسوة وھو في محل رفع ألنھ لم یسبق بناصب وال جازم
لخفیفة، مثال ما بني على الفتح مع الثقیلة الفتح إذا اتصلت بھ نون التوكید الثقیلة أو ا

، وشرط )َلُیْسَجَننَّ وَلَیُكوًنا من الصاغرین(في اآلیة ) لیكوَنْن(ومع الخفیفة ) لیسجَننَّ(
: بنائھ معھما أن تباشره نون التوكید لفظا وتقدیرا، فإن لم تباشر النون الفعل لفظا مثل

 فإما َتَرِینَّ من : (ومثل) َلُتبَلُونَّ في أموالكم: (لومث) وال َتتَّبعانِّ سبیل الذین ال یعلمون(
ألنھ فصل ) تتبعانِّ(فال یبنى بل یكون معربا، وإنما لم تباشره في ) البشر أحدا فقولي

بینھا وبین آخر الفعل ألف االثنین والفعل مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف النون 
، وكسرت النون تشبیھا بنون المثنى، وفي ألنھ من األفعال الخمسة وألف االثنین فاعل

لم تباشر النون الفعل ألنھ فصل بینھا وبین آخره واو الجماعة فھو معرب ویقال ) لتبلونَّ(
الالم للقسم وتبلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي : في إعرابھ

كنان واو الجماعة فحذفت النون لتوالي األمثال والتقى سا) تبلوونن(األمثال وأصلھ 
والنون الساكنة األولى من النون المشددة فحذف حرف العلة الواو األصلیة في الفعل، 
وأبقیت واو الجماعة ألن في بقائھا غرضا حیث أسند إلیھا الفعل وحركت بالضم، وواو 

لم تباشر النون الفعل، حیث فصل بینھا وبین آخر ) ترِینَّ(الجماعة نائب فاعل، وفي 
یاء المخاطبة التي حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنین، ویقال في إعراب الفعل 
 .مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي األمثال ویاء المخاطبة فاعل) ترِینَّ(الفعل 

وإن لم تباشر النون الفعل تقدیرا وباشرتھ لفظا فقط فھو كذلك معرب ال مبني ومثال 
مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ ) یصدُّنَّك(فالفعل ) هللاوال یصدُّنَّك عن آیات ا: (ذلك

واو الجماعة : حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، وبعد حذف النون التقى ساكنان
والنون الساكنة األولى من النون المشددة فحذفت واو الجماعة اللتقاء الساكنین فھي 

أن حذفت اللتقاء الساكنین،  ومثل تفصل بین النون وبین آخر الفعل تقدیرا ال لفظا بعد 
حیث إن النون لم تباشر الفعل فقد فصل بینھ وبینھا واو الجماعة ) لتسمُعنَّ(ذلك یقال في 

الالم للقسم  : وذلك تقدیرا ال لفظا ألنھا محذوفة اللتقاء الساكنین ویقال في إعراب الفعل
 ألمثال وواووتسمُعنَّ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي ا

 . الجماعة المحذوفة اللتقاء الساكنین فاعل
 

 : بناء الحروف-6
الباء، والواو، والكاف، (الحروف كلھا مبنیة كما سبق سواء أكانت على حرف واحد مثل 

إّن، لیت، (أم على ثالثة أحرف مثل ) من، في، كي، لن(أم على حرفین مثل ) والالم
 )لكنَّ(أم على خمسة أحرف مثل )  لعلَّكأّن،(أم على أربعة أحرف مثل ) بلى

 الكلمة المبنیة حین تستعمل في وظیفة نحویة تستحق محال إعرابیا كما لو كان :ملحوظة
كلمة ھذا اسم إشارة ) ھذا الذي فعل الخیر(في موضعھا كلمة معربة في معناھا، فمثال 

بتدأ مبني على مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وكلمة الذي اسم موصول خبر الم
 .السكون في محل رفع

 

 : أنواع اإلعراب-7
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الرفع، :  أنواع اإلعراب وتسمى أیضا حاالت اإلعراب وألقاب اإلعراب أربعة وھي-أ
 .والنصب، والجر، والجزم

 وتشترك األسماء المعربة والفعل المضارع المعرب في الرفع، والنصب، وتختص -ب
 . بالجزماألسماء بالجر، ویختص الفعل المضارع

 یكون االسم مرفوعا إذا وقع مبتدأ أو خبرا أو فاعال أو نائب فاعل أو اسما لكان أو -ج
اُهللا رؤوٌف (وأمثلة ذلك ). نعتا أو توكیدا أو عطفا أو بدال(خبرا إلن أو تابعا السم مرفوع 

بعباده، وضح الحقُّ، عوقب المذنُب، كان العمل متقنا، إنَّ العادل محبوٌب، الطالب 
لمجتھُد فائز، فھم الطالب جمیُعھم، حضر محمٌد وعلٌي، في حطین انتصر القائد صالُح ا

 ).الدین
یستیقُظ الناس في : ( یكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لم یسبقھ ناصب وال جازم مثل-د

 ).الصباح
 یكون االسم منصوبا إذا وقع مفعوال بھ أو خبرا لكان أو اسما إلنَّ أو تابعا السم -ھـ
نصوب أو مستثنى أو منادى أو حاال أو تمییزا أو ظرفا أو مفعوال مطلقا، أو مفعوال م

وأمثلة . ألجلھ أو مفعوال معھ أو مختصا ، أو ُمغًرى بھ، أو محذرا منھ، أو متعجبا منھ
أحضرت الكتاَب، كان الدرس سھال، إنَّ الحقَّ واضح، أكرمت الطالب المجدَّ، : (ذلك

یت ھشاما وحاتما، نادیت المشرف حسینا، رأیت الطالب إال سمعت البیان كلَّھ، رأ
واحدا، یا فاعَل الخیر أبشر، شاھدت البدر مكتمال، في الكتاب اثنا عشر فصال، تناولت 
طعام العشاء مساء، یتقدم فن العمارة تقدما سریعا، یحضر الطالب الدرس رغبة في 

أمجاد، الصدَق الصدَق، إیاك االستفادة، سافرت وطلوَع الفجر، نحن العرَب أصحاُب 
 !).والكذَب، ما أجمَل الحدیقَة

 ).علیك أن تطیَع والدیك(ناصب مثل  حرف سبقھ إذا منصوبا المضارع الفعل یكون -و
 یكون االسم مجرورا إذا سبقھ حرف من حروف الجر أو القسم أو كان مضافا إلیھ أو -ز

عجبت من المتھاوِن في عمِلھ،  : (كتابعا السم مجرور أو تمییزا لكم الخبریة أمثلة ذل
 أركان اإلسالِم خمسة،  قرأت في كتاب جدیٍد،  نؤمن بالرسل كلِّھم، أحسن إلى 

 ).الفقیر والمسكیِن، ھذا قصر الخلیفِة ھشاٍم، كم ظالٍم أھلكھ اهللا
 ).لم یلْد ولم یولْد( یكون الفعل المضارع مجزوما إذا سبقھ حرف جازم مثل -ح

 :ب لھ أركان أربعةاإلعرا: ملحوظة
 .العامل الذي یجلب العالمة اإلعرابیة: األول
 .المعمول وھو الكلمة التي تقع في آخرھا العالمة: الثاني
 .الموقع وھو الذي یحدد معنى الكلمة أي وظیفتھا كالفاعلیة والمفعولیة والظرفیة: الثالث
 .العالمة وھي التي ترمز إلى الموقع اإلعرابي: الرابع

 :ع البناء أنوا-8
الضم والفتح والكسر والسكون، والسكون ھو :  أنواع البناء أو حاالت البناء أربعة ھي-أ

 .األصل في البناء
 .الضمة والفتحة والكسرة والسكون:  عالمات البناء أو رموز البناء ھي أربعة أیضا-ب

وفي ) ، یذھَبنَّأیَن، كیَف، كتَب: (وتشترك األسماء المبنیة واألفعال المبنیة في الفتح مثل
 ).ھذا، َمْن، اذھْب، یعلْمَن: (السكون مثل
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وقد یقال في بناء الفعل الماضي المتصل بواو ) حیُث(وتختص األسماء بالضم مثل 
إنھ مبني على الضم التصالھ بواو الجماعة تسھیال على المبتدئین ) علُموا(الجماعة مثل 
 .كما سبق ذكره

وقد ورد فعل أمر مبنیا على الكسر ھو ) أمِس(ثل كما تختص األسماء كذلك بالكسر م
 .وقد سبق ذكر ذلك) ھاِت(

منُذ كحرف جر، (والحروف تكون مبنیة على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون مثل 
 ).وربَّ، وِل، وعْن

 یقال في بیان حركة المبني اسما كان أو فعال أو حرفا إنھ مبني على الضم أو :ملحوظة
إنھ مبني على الضمة أو على الفتحة أو على : وال یقال.  أو السكونالفتح أو الكسر

 .الكسرة
 

 : عالمات اإلعراب األصلیة والفرعیة-9
عالمات اإلعراب األصلیة ھي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون  -أ

 .للجزم
ب تتعلق  عالمات اإلعراب الفرعیة ھي عالمات تنوب عن العالمات األصلیة ألسبا-ب

 :بالكلمات التي ترد فیھا وھي نوعان
عالمات فرعیة ھي حركات وتكون في جمع المؤنث السالم وفي الممنوع : النوع األول

من الصرف فجمع المؤنث السالم ینصب بالكسرة بدال من الفتحة أو نیابة عن الفتحة مثل 
بة عن الكسرة مثل والممنوع من الصرف یجر بالفتحة نیا) خلق اهللا السمواِت واألرَض(
 .وسیأتي تفصیلھ فیما بعد) فحیوا بأحسَن منھا أو ردوھا(

عالمات فرعیة ھي حروف وھي الواو واأللف والیاء والنون، وتكون في : النوع الثاني
األسماء الخمسة وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي األفعال الخمسة، ففي األسماء 

رأیت (وعالمة النصب ھي األلف مثل ) جاء أخوك(ل الخمسة عالمة الرفع ھي الواو مث
، وفي المثنى عالمة الرفع ھي )نظرت إلى أخیك(وعالمة الجر ھي الیاء مثل ) أخاك

إن المجتھَدیِن (وعالمة النصب والجر ھي الیاء مثل ) المجتھدان فائزان(األلف مثل 
قد (فع ھي الواو مثل ، وفي جمع المذكر السالم عالمة الر)ناجحان، أعجبت بالمجتھَدیِن

إن المتقین في جنات النعیم، إن (وعالمة النصب والجر ھي الیاء مثل ) أفلح المؤمنون
وفي األفعال الخمسة عالمة الرفع ھي ثبوت النون مثل ) للمتقین عند ربھم جنات النعیم

 ).المحسناِن یسعیاِن في الخیر(
ع وتكون في األفعال وھناك عالمة إعراب فرعیة ھي الحذف وھي خاصة بالمضار

، )فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار(الخمسة حیث تنصب وتجزم بحذف النون مثل 
وتكون في الفعل المضارع المعتل اآلخر في حالة جزمھ حیث یجزم بحذف حرف العلة 

 ال تلَق دھرك إال غیر مكترث، ال تدُع مع اهللا إلھا آخر،  إن یردن الرحمن(مثل 
 ). عني شفاعتھم شیئا وال ینقذون بضر ال تغِن

 

 : اإلعراب الظاھر واإلعراب المقدر-10
 اإلعراب الظاھر ھو اإلعراب بالعالمات الظاھرة التي تظھر على الحرف األخیر من -أ

الكلمة الذي ھو محل اإلعراب، ومعنى ظھور العالمة علیھ أنھ صالح لتلقي ھذه العالمة، 
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ذلك، ولكن ھناك كلمات معربة غیر مبنیة ال تظھر واألمثلة السابقة لإلعراب توضح 
 .علیھا عالمات اإلعراب كما سیأتي

 اإلعراب المقدر ھو عدم ظھور عالمات اإلعراب على أواخر كلمات معینة بحسب -ب
ما یقتضیھ موقعھا في الجملة وذلك ألسباب تمنع ظھور ھذه العالمات وحینئذ یقال إن 

 .كلمة بسبب كذاعالمة اإلعراب مقدرة على آخر ال
 : األسباب التي تمنع ظھور عالمات اإلعراب وتجعلھا مقدرة ثالثة أسباب-ج

 .عدم صالحیة الحرف األخیر من الكلمة لتحمل عالمة اإلعراب: األول
 .وجود حرف متصل بآخر الكلمة یقتضي حركة معینة تناسبھ: الثاني
 .وجود حرف جر زائد أو شبیھ بالزائد: الثالث

 :تفصیل ذلكوفیما یلي 
 السبب األول لتقدیر عالمة اإلعراب ھو عدم صالحیة الحرف األخیر من الكلمة :أوال

لتحمل عالمة اإلعراب وذلك إذا كانت الكلمة منتھیة بحرف من حروف العلة فإنھ یتعذر 
أو یثقل تقبل الحرف للحركة والنطق بھا والكلمات التي من ھذا النوع ھي االسم 

 .نقوص والفعل المضارع المعتل اآلخرالمقصور واالسم الم
.  ھو كل اسم معرب آخره ألف الزمة مقصورة أو ممدودة قبلھا فتحةاالسم المقصور -1

الضمة والفتحة والكسرة ألن األلف ال تقبل الحركة مطلقا : وتقدر علیھ الحركات الثالث
یسى ع) بشر عیسى بمحمد(ولذلك یعرب بحركة مقدرة منع من ظھورھا التعذر مثل 
) اتھم فرعون موسى بالسحر(فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا التعذر ومثل 

ھو الذي أرسل (موسى مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة منع من ظھورھا التعذر ومثل 
 .الھدى مجرور بكسرة مقدرة منع من ظھورھا التعذر) رسولھ بالھدى

 ال كتابة وذلك بسبب التقاء الساكنین إذا كان االسم المقصور منونا حذفت األلف منھ لفظا
ھدى مبتدأ مؤخر مرفوع ) فیھ ھًدى للمتقین(مثل ) األلف والتنوین الذي ھو نون ساكنة(

بضمة مقدرة على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا التعذر وھكذا في 
ھدى حال ) نومصدقا لما بین یدیھ من التوراة وھًدى وموعظة للمتقی(النصب والجر  

منصوب بفتحة مقدرة على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا التعذر 
 .ھدى مجرور بعلى) أولئك على ھًدى من ربھم(
 ھو كل اسم معرب آخره یاء الزمة قبلھا كسرة وتقدر علیھ الضمة االسم المنقوص -2

اهللا ھو ( مثال تقدیر الضمة .والكسرة لثقل النطق بھما على الیاء وتظھر الفتحة لخفتھا
 الھادي خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الیاء )  الھادي إلى سواء السبیل

داعَي مفعول بھ ) یا قومنا أجیبوا داعَي اهللا(منع من ظھورھا الثقل، ومثال ظھور الفتحة 
) ینفذ العقاب على الجاني زجرا لھ ولغیره(منصوب بالفتحة، ومثال تقدیر الكسرة 

 .الجاني مجرور بعلى وعالمة جره كسرة مقدرة على الیاء منع من ظھورھا الثقل
إذا نون االسم المنقوص تحذف یاؤه في حالتي الرفع والجر نطقا وكتابة وتبقى في حالة 

داٍع مبتدأ مرفوع ) داٍع إلى العھد الجدید دعاك(مثال حذفھا في حالة الرفع . النصب
ة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، ومثال حذفھا بضمة مقدرة على الیاء المحذوف

آٍت مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة على الیاء ) كل آٍت قریب(في حالة الجر 
المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، ومثال بقائھا في حالة النصب وظھور 

 .لظاھرةساعیا خبر كن منصوب بالفتحة ا) كن ساعیا في الخیر(الفتحة 
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إذا كان االسم المنقوص ممنوعا من الصرف لكونھ على صیغة منتھى الجموع مثل 
تحذف الیاء منھ في حالتي الرفع والجر ویعوض عنھا التنوین، وھذا ) َغواٍش(و) َجواٍر(

غواٍش مبتدأ ) لھم من جھنَم مھاٌد ومن فوقھم َغواٍش(التنوین یسمى تنوین العوض مثل 
رة على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، مؤخر مرفوع بضمة مقد

 .والتنوین عوض عن الیاء المحذوفة
 :الفعل المضارع المعتل اآلخر -3

الفعل المضارع المعتل اآلخر إما أن یكون معتال باأللف مثل یسعى أو بالواو مثل یدعو 
 .أو بالیاء مثل یرمي

 تقدر علیھ الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف
كل من الفعلین یسعى ویخشى ) وأما من جاءك یسعى وھو یخشى(النصب، مثال الرفع 

على المرء (فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا التعذر، ومثال النصب 
مقدرة یرضى فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ فتحة ) أن یرضى بما ُقِسَم لھ

وفي حالة الجزم یكون الجزم بحذف حرف العلة وھو األلف،  مثال . على األلف للتعذر
 تخَش فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة)  ال تخَش إال اهللا(ذلك  

 . جزمھ حذف حرف العلة وھو األلف والفتحة قبلھا دلیل علیھا
حالة الرفع للثقل، مثال ذلك الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو تقدر علیھ الضمة في 

یدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو للثقل، ) واهللا یدعو إلى دار السالم(
ندعَو فعل ): لن ندعَو من دونھ إلھا(وفي حالة النصب تظھر الفتحة لخفتھا، مثال ذلك 

مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة، وفي حالة الجزم یحذف حرف 
تدُع فعل مضارع مجزوم بال )  ال تدُع مع اهللا إلھا آخر( وھو الواو، مثال ذلك العلة

 .الناھیة وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الواو والضمة قبلھا دلیل علیھا
الفعل المضارع المعتل اآلخر بالیاء تقدر علیھ الضمة في حالة الرفع للثقل، مثال ذلك 

 مرفوع بضمة مقدرة على الیاء منع من تھدي فعل مضارع) إنك ال تھدي من أحببت(
إن الذین كفروا (ظھورھا الثقل، وفي حالة النصب تظھر الفتحة لخفتھا، مثال ذلك 

یھدیھم فعل مضارع منصوب بأن ) وظلموا لم یكن اهللا لیغفر لھم وال لیھدَیھم طریقا
 یجزم وفي حالة الجزم. المضمرة وجوبا بعد الم الجحود وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة

یھِد فعل مضارع وھو ) من یھِد اهللا فھو المھتد(بحذف حرف العلة وھو الیاء مثال ذلك 
 .فعل شرط مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا

 السبب الثاني لتقدیر عالمة اإلعراب ھو وجود حرف یقتضي حركة معینة تناسبھ :ثانیا
 اف إلى یاء المتكلم ألن یاء المتكلم  التي ھي مضاف إلیھوذلك في االسم المض

 تكون بعد الحرف األخیر من االسم مباشرة، وھذا الحرف األخیر ھو موضع عالمات 
اإلعراب، ولكن یاء المتكلم تقتضي وجود كسرة تناسبھا، أي أن الحرف األخیر ال بد أن 

كن تحریك الحرف یكون مكسورا وعالمات اإلعراب ضمة وفتحة وكسرة وال یم
بحركتین في وقت واحد أي كسرة لمناسبة الیاء وحركة اإلعراب فتقدر حركات 

 :اإلعراب الثالث بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة، مثال ذلك
أخي خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل یاء المتكلم منع من ) ھذا أخي(

 .ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة
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أخي مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الیاء منع من ظھورھا )  أخينصحت(
 .اشتغال المحل بحركة المناسبة

أخي مجرور بإلى وعالمة جره كسرة مقدرة على ما قبل الیاء ) سلمت الكتاب إلى أخي(
 .منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة

المتكلم مثنى أو جمع مذكر سالما أو اسما قد یكون االسم الذي یضاف إلى یاء : ملحوظة
منقوصا فإن كان مثنى فإنھ ینصب ویجر بالیاء وتدغم ھذه الیاء في یاء المتكلم مثل 

ویقال في إعرابھ منصوب بالیاء المدغمة في یاء ) رأیت صدیقيَّ ومررت بصدیَقيَّ(
ى، وإن كان جمع المتكلم ألنھ مثنى أو مجرور بالیاء المدغمة في یاء المتكلم ألنھ مثن

أرشدني (مذكر سالما فإنھ في حالة الرفع تقلب واو رفعھ یاء وتدغم في یاء المتكلم مثل 
معلِميَّ فاعل مرفوع بالواو المنقلبة یاء والمدغمة في یاء المتكلم ألنھ جمع مذكر ) معلِميَّ
ق في وفي حالة نصبھ أو جره تدغم الیاء في یاء المتكلم كما سب) أصلھ معلموي(سالم 

، وإن كان اسما منقوصا فإن )أصغیت إلى معلِميَّ(و) أكرمت معلِميَّ(المثنى مثل 
جاء محاِميَّ، رأیت (حركات إعرابھ تقدر على الیاء المدغمة في یاء المتكلم مثل 

األول مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المدغمة في یاء ) محاِميَّ، استمعت إلى محاِميَّ
 منصوب بفتحة ظاھرة على الیاء المدغمة في یاء المتكلم والثالث المتكلم للثقل، والثاني

 .مجرور بكسرة مقدرة على الیاء المدغمة في یاء المتكلم للثقل
   السبب الثالث لتقدیر عالمة اإلعراب ھو وجود حرف جر زائد أو شبیھ بالزائد:ثالثا

جر االسم الذي وحرف الجر الزائد ال یؤدي معنى حرف الجر ولیس لھ متعلق ولكنھ ی
بعده لفظا فیعرب االسم الذي سبقھ حرف الجر الزائد بما یقتضیھ موقعھ ویقال فیھ 

وما یأتیھم من (، أمثلة ذلك  )العالمة مقدرة الشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد(
رسول فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا ) رسول إال كانوا بھ یستھزئون

مسیطر خبر لیس ) لست علیھم بمسیطر(حرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحركة 
 .منصوب بفتحة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

 السبب الرابع لتقدیر عالمة اإلعراب ھو وجود حرف جر شبیھ بالزائد وحرف -رابعا
لكن لھ معنى إذ یفید الجر الشبیھ بالزائد ھو ربَّ وھو شبیھ بالزائد ألنھ لیس لھ متعلق و

ویقال في إعرابھ رب ) رب ضارٍة نافعٌة(معنى التقلیل ویجر االسم الذي بعده لفظا مثل 
حرف تقلیل وجر شبیھ بالزائد، ضارة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد، نافعة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة 

ب تدخل على النكرات فقط، وقد تحذف ویبقى عملھا لفظا في االسم وتنوب ور. الظاھرة
الواو واو رب لیل مبتدأ ) ولیٍل كموج البحر أرخى ُسُدوَلھ(عنھا الواو أو تدل علیھا مثل 

مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد، 
وف صفة للیل، البحر مضاف إلیھ، أرخى كموج البحر جار ومجرور متعلق بمحذ

سدولھ أرخى فعل، والفاعل ضمیر مستتر، وسدولھ مفعول بھ ومضاف إلیھ، وجملة 
 .أرخى سدولھ في محل رفع خبر المبتدأ

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي الكلمات المعربة والكلمات المبنیة
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 ال تنال - تقاس بأخالقھا األمم-)إن الذین یخَشون ربھم بالغیب لھم مغفرة وأجر كبیر(
  ال تبیتن إال خالي- القناعة كنز ال یفنى- قیمة كل امرئ ما یحسنھ-المطالب بالتمني

 . البال
)2( 

 :بین حالة اإلعراب أو حالة البناء لكل كلمة معربة أو مبنیة مما یأتي
  حذار من- زرت صدیقي أمس- النصر مع الصبر-في السماء رزقكم وما توعدون 

 ما المسئول عنھا بأعلم - كن مھذبا- حذرت حذام قومھا من غزو األعداء- للدنیا الركون
 .من السائل

)3( 
 :صنفھا وضع كال منھا في جدول. فیما یأتي كلمات معربة وكلمات مبنیة

- األنھار- ھؤالء- الذي- یحاور- یجاور- ارتق- لنذھبن- لیقوُلن- عند- جلس-القوم
 - لعل- في- یلعبان- دعا- ھما- مساء- انتبھ- تعلم- الكریم- یصافح- كأن- إلى-تجري

 . ھلم-مصطفى
)4( 

 :اختر من الكلمات المفردة ما تكمل بھ فراغ الجمل فیما یأتي
  التاجر- الذي-البائع  .اشتریت منھ الكتاب صادق0000 إن -
  انتحر- مات-مرض  .  ھما0000 من راقب الناس -
 ملھ ع- لونھ-كفنھ  .0000 یبقى مع المیت -
  المصالح- القانون-الغاب  .0000 تحكم الحیوانات في الغابة شریعة -

)5( 
ھات ثالث جمل من إنشائك في األولى منھا اسم معرب وفي الثانیة اسم مبني وفي 

 .الثالثة حرف مبني
)6( 

ھات ثالث جمل من إنشائك في األولى منھا فعل معرب وفي الثانیة فعل مبني وفي 
 .سبب بناء غیر ما تأتي بھ في الثانیةالثالثة فعل مبني ل

)7( 
وأوردھا في جمل من عندك ) ال(جرد كال من الكلمتین السابقتین من .  الربا-الضحى

 .بحیث تكون في األولى مرفوعة وفي الثانیة منصوبة وفي الثالثة مجرورة
)8( 

 وأوردھا في ثالث جمل من عندك بحیث تكون في) ال(جرد ھذه الكلمة من . القاضي
 .األولى مرفوعة وفي الثانیة منصوبة وفي الثالثة مجرورة

)9( 
ھات من إنشائك ثالث جمل في كل منھا اسم مقصور في حالة إعراب غیر ما في 

 .الجملتین األخریین
)10( 

ھات من إنشائك ثالث جمل في كل منھا اسم منقوص في حالة إعراب مغایرة لما في 
 .الجملتین األخریین
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)11( 
أورد كال من ھذه األفعال في ثالث جمل من عندك بحیث یكون .  یعطي- یسمو-یرضى

 .كل منھا في األولى في حالة رفع وفي الثانیة في حالة نصب وفي الثالثة في حالة جزم
)12( 

ھات في جمل من عندك اسما معربا مضافا إلى یاء المتكلم مرة في حالة رفع ومرة في 
 .حالة نصب ومرة في حالة جر

)13( 
 . مثالین تامین من عندك السم مجرور بحرف جر زائدھات

)14( 
 .ھات مثالین تامین من عندك السم مجرور بحرف جر شبیھ بالزائد

)15( 
 :أعرب الجمل اآلتیة

 . اشترى أخي خمسین كتابا-
 . درست علم النحو ألصحح لساني-
 . رب ُمَبلٍَّغ أوعى من سامع-
 
 


