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 مقدمة:
؛ محمددد بددن و الصددالة و السددالم علددى رسددوله األمددين ،حمدددًا طيبددًا كثيددرًا مباركددًا فيدده ،الحمددد ر رب العددالمين

 ..بعدو  ،ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو على آله و أصحابه و م ،عبد هللا
يتنداول موضدوعات  ،غدزة-فإن هذا الكتاب الدذ  تدم إعددادط لطدالب و طالبدات جامعدة األمدة للتعلديم المفتدو 

عات حيدث يسدتطيع الطالددب أن يتعدرف علدى عددة موضددو  ،مهمدة تفيدد الطالدب فدي حياتدده العلميدة و العمليدة
 تدور على لسانه و خالل حياته.

وفدق  ،شرحناها لتقريبهدا مدن أذهدان الطدالب ،و قد تناولنا هذط الموضوعات بأسلوب سهل و نماذج متداولة
مع تمارين  ،ثلة سهلة شرحناها شرحًا وافياً أمطلب تمما  ،نظام التعليم المفتو  المعمول به في جامعة األمة

مددع وضددع  ،هددذط المسددائل فهمددًا صددحيحاً  الطالددب مددن خاللهددا أن يفهددم يسددتطيع ،لهددا إجابددات دقيقددة مفصددلة
مدددع اختتدددام كدددل فصدددل بعددددد مدددن المصدددادر و المراجدددع  ،خاتمدددة لكدددل درس و كدددل فصدددل حتدددى تدددتم الفائددددة

 من يريد مزيدًا من االستفادة.لاإلضافية 
و  ،ف المشبهة بليستناولنا في الفصل األول: كان و أخواتها و الحرو  ،و الكتاب مكون من ثمانية فصول
و الفصددل الرابددع:  ،و الفصددل الثالددث: إنَّ و أخواتهددا و )ال( النافيددة للجددنس ،الفصددل الثدداني: كدداد و أخواتهددا
 ،و الفصدل السدادس: المفعدول المطلدق ،و الفصدل الخدامس: الفاعدل و نائبده ،ظنَّ و أخواتها و أعلدم و أرى 

 ثامن: المفعول ألجله و المفعول معه.و الفصل ال ،و الفصل السابع: المفعول فيه )الظرف(
فهددو يقددوم بممارسددة  ،كمددا ركزنددا علددى التطبيددق مددن خددالل درسددها ،إننددا فددي هددذا الكتدداب ركزنددا علددى النظريددة

 ،تركيب الجمل و العبدارات بصدورة صدحيحة كمدا يقدوم مدن خدالل التمدارين باإلعرابدات المتعدددة و المتنوعدة
 التي تعينه على ضبط لسانه.

حاولندددا فيهدددا أن تكدددون خليطدددًا بدددين القدددديم و  ،متنوعدددة و متعدددددة هو مراجعدددالكتددداب مصدددادر و قدددد جددداءت 
 الحديث؛ ليتسنى للطالب أن يعود إليها لمزيد من المعلومات.

و أن  ،أن يكدون هدذا الكتداب مفيددًا لطلبدة العلدم فدي كدل التخصصدات - عز و جدل -نرجو ونأمل من هللا 
م و الحديث الشريف و أشعار العدرب يربي و كل مسلم يقرأ القرآن الكر يخدم علم النحو الذ  يحتاجه كل ع

يريددد أن يوافددق كالمدده الكددالم العربددي الصددحيح حتددى ال يدخلدده اللحددن فيكددون قددد ضددل؛  و ،)قددديمًا و حددديثًا(
 صدلى هللا -و قد حث على ذلد  الرسدول الكدريم  ،ألن تعلم اللغة العربية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بديننا الحنيف

 و الصحابة الكرام و من تبعهم إلى يومنا هذا. –عليه و سلم 
أن ييسددر دراسددة هددذا الكتدداب علددى طلبتنددا ليكددون لهددم ذخددرًا فددي  -العلددي العظدديم  -مدن أجددل ذلدد  نسددأل هللا 

 الدنيا و اآلخرة.
 و هللا ولي التوفيق



 16 



 17 

 
 
 
 

 الفصل األول

 كان وأخواتها
 

 الحروف املشبهة بليس



 18 



 19 

 ألولمحتويات الفصل ا
 

 الصفحــــة الموضــــــــــــــــــــــــوع م
 21 أهداف الفصل -1
 21 المراجع اإلضافية -2
 22 الوسائط المساعدة -3
 22 تعريف المصطلحات -4
 23 الدرس األول: كان و أخواتها: عددها و عملها. -5
 23 عدد أفعال كان و أخواتها -6
 23 أخواتهاعمل كان و  -7
 24 كان و أخواتها من حيث العملأقسام  -8
 26 الدرس الثاني: كان و أخواتها بين الجمود و التصرف -9
 26 تعريف الفعل الجامد و الفعل المتصرف -10
 26 األفعال الجامدة و المتصرفة -11
 29 الدرس الثالث: كان و أخواتها بين النقص و التمام -12
 29 مفهوم الفعل التام و الفعل الناقص -13
 30 أقسام كان و أخواتها من حيث النقص و التمام -14
 32 الدرس الرابع: تقديم خبر كان -15
 32 تقديم الخبر على االسم وجوبًا و جوازاً  -16
 33 تقديم الخبر على الناسخ و اسمه وجوبًا و جوازاً  -17
 34 تأخير الخبر على االسم وجوبًا و جوازاً  -18
 36 ادة كان و حذفها و حذف نون مضارعهاالدرس الخامس: زي -19
 36 زيادة كان -20
 37 حذفها و خبرها -21



 20 

 37 حذفها مع اسمها -22
 38 حذف نون مضارعها -23
 41 الدرس السادس:الحروف المشبهة بليس -24
 41 ما -25
 43 ال -26
 45 الت -27
 45 إن -28
 47 خاتمة الفصل و ملخصه -29
 47 و التمارين إجابة األسئلة -30
 47 الدرس األول -31
 48 الدرس الثاني -32
 49 الدرس الثالث -33
 50 الدرس الرابع -34
 52 الدرس الخامس -35
 53 الدرس السادس -36
 56 المصادر و المراجع -37



 21 

 لفصل:أهداف ا
 :أن يتوقع أن تكون قادرًا على ،: بعد دراست  لهذا الفصلعزيزي الطالب

 .كان وأخواتها وعملها تعرف إلىت -1
  .الحروف المشبهة بليس وعملها تعين -2
 .شروط عمل الحروف المشبهة بليس تحدد -3
 :تعرف إلى أقسام كان وأخواتها من حيثت -4

 العمل (أ
 الجمود والتصرف (ب

 جد( النقص والتمام
 تكتشف شروط زيادة كان. -5
 تعين مواضع حذف كان مع اسمها. -6
 تحدد مواضع حذف كان وحدها. -7
 تتعرف إلى شروط حذف نون مضارع كان. -8
 توظيف كان و أخواتها و الحروف المشبهة بليس في كالم . -9
 

 المراجع اإلضافية:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المراجع اإلضافية  ،: لالستزادة في هذا الموضوععزيزي الطالب

 ،ين عبددد هللا سددالمتحقيددق: د. أمدد ،يوسددف بددن محمددد السددومر   ،اللؤلددؤة فددي علددم العربيددة و شددرحها -1
 هد.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة

تحقيقدد  محمددد محيددي الدددين عبددد  ،ابددن هشددام األنصددار   ،أوضددح المسددال  إلددى ألفيددة ابددن مالدد   -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،الحميد

تحقيدق: د. حندا جميدل  ،ه(479-) ،أبو حسن علي بدن فضدال المشداجعي ،شر  عيون اإلعراب  -3
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 الفعل المتصرف: هو الفعل الذ  ال يلزم صورة واحدة؛ بل يمكن أن نأتي منه بأكثر من صورة.  -2

 وينقسم إلى قسمين:    
 ذ  يكتفي بمرفوعه إلكمال معناط.: هو الفعل الالتصرف تام .1
: هو الفعل الذ  ال يكتفدي بمرفوعده؛ بدل يحتداج إلدى منصدوب )خبدر( إلكمدال التصرف ناقص .2

 معناط.
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 الدرس األول
 عددها وعملها، كان وأخواتها

 أهداف الدرس:
 يتوقع أن تكون قادرًا على أن: ،: بعد دراست  لهذا الدرسعزيزي الطالب

 عال كان وأخواتهاتحدد أف -1
 تتعرف إلى عمل كان وأخواتها -2
 تستنتج اسم كان وأخواتها وخبرها -3
 تتعرف إلى األفعال التي تعمل بدون شروط واألفعال التي تعمل بشروط -4
 

 :سؤال التقويم القبلي
 :حدد اسم الناسخ وخبره وحكمها فيما يلي -1
 أصبح الطالب نشيطا. -
 :اذكر شرط عمل الناسخ فيما يلي-2
 مازال الجوُّ حارًا. -
 سأدرس مادمُت حيًا. -
 

 عدد أفعال كان وأخواتها: 1.1
 ،فتدد  ،بدر  ،زال ،لدديس ،صدار ،أمددس ،ظدلّ  ،أضددحى،أصبح ،وهددي: كدان ،كدان وأخواتهددا ثالثدة عشددر فعدالً  

 .دام ،أنف 
 

 :(1مثال رقم )
 اآلتية:الحظ األفعال الناسخة في الجمل 

 الناسخ: كان   .كان الجوُّ حاراً  -
 الناسخ: أصبح   .ح الطالُب نشيطاً أصب -
 الناسخ: أضحى              .أضحت الشمُس ساطعةً  -
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 الناسخ: ظلَّ                  .ظلَّ الطالُب منتبهاً  -
 الناسخ: أمسى                .أمسى الحاجُّ مسافراً  -
 الناسخ: صار                  .صار الدقيُق خبزاً  -
 الناسخ: بات               .اً بات العامُل مستريح -
 الناسخ: ما زال               .ما زال العامُل نشيطاً  -
 الناسخ: ما فتيء             .ما فتيء المطُر منهمراً  -
 الناسخ: ما انف                 .ما انف  البرُد قارصاً  -
 الناسخ: ما بر                  .ما بر  المعلُم واقفاً  -
   الناسخ: ما دام        .خرج ما دام المطُر نازالً لن أ -
 

 (:1تمرين رقم ) 
 اآلتية:في الجمل وخبره واسمه الناسخ  استخرج

 .أمسى الجوُّ مكفهراً  -
 بات الطفُل نائمًا. -
 ما زال المطُر نازاًل. -
 31مريم:    " وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيَّا". -
 

 عمل أفعال كان وأخواتها: 1.2
خل كان وأخواتها على الجمل اإلسمية المكونة من المبتدأ والخبر فترفع المبتددأ اسدمًا لهدا وتنصدب الخبدر تد

 خبرًا لها.
  

 :(2مثال رقم)
 اآلتية:الحظ حركة إعراب اسم كان وخبرها في الجمل 

 ب.)نائمًا(: خبر كان منصو اسم كان مرفوع،  )الطفل(:                 كان الطفُل نائمًا. -
 

 
 
 

الضدددمة الظددداهرة إذا ب المفدددرد يرفدددع اسدددم كدددان
كان صدحيح اآلخدر، والمقددرة إذا كدان معتدل 
اآلخددر، وبدداأللف إذا كددان مثّنددى، وبددالواو إذا 

كرًا سدددددالمًا أو مدددددن األسدددددماء كدددددان جمعدددددًا مدددددذ
 الستة.

بالفتحدة الظداهرة إذا  المفدرد كدانينصب خبدر 
كان صحيح اآلخر، والفتحدة المقددرة إذا كدان 
معتل اآلخر، وبالياء إذا كان مثّندى أو جمعدًا 

 مذكرًا سالمًا.
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 (:2تمرين رقم )
 اآلتية:اذكر عالمة إعراب اسم كان وخبرها في الجمل 

 ًا.لطيفالجوُّ  كان -
 .أصبح المستشفى ممتلئًا بالمرضى -
 .ن بدينهمالمسلمون متمسكيما زال  -
 .سأفعل الخير ما دمت حّياً  -

 
 أقسام كان وأخواتها من حيث العمل: 1.3

 وهي: ،إلى ثالثة أقسامتنقسم كان وأخواتها من حيث العمل 
 ،لدديس ،صددار ،أمددس ،أضددحى ،أصددبح ،وهددي: كددان ،وهددي ثمانيددة أفعددال ،قسددم يعمددل بدددون شددروط -

 ظّل. ،بات
 ،فتددد  ،بددر  ،وهدددي: زال ،وهدددي أربعددة أفعددال ،قسددم يعمددل بشدددرط أن يسددبق بنفددي أو نهدددي أو دعدداء -

 انف .
 وهي فعل واحد: دام. ،قسم يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية -

 

 :(3مثال رقم)
 )أصبح( تعمل بدون شروط. أصبح األمُر سهاًل.  -
 ألنها سبقت بنفي )ما(. )زال( تعمل؛ مازال النصُر ممكنًا. -
 ألنها سبقت بما المصدرية الظرفية. )دام( تعمل؛ ر هللا ما دمُت حيًا.سأذك -

 
 
 
 
 
 

 :(3تمرين رقم )
 اآلتية:فعال الناسخة في الجمل حدد شرط عمل األ

 ار الماُء ثلجًا.ص -

ألن كدان )أم( البداب؛  كان وأخواتهدا، سدميت كدذل ؛
وراندًا علدى األفعال شهرة واستخدامًا ود طأ  أكثر هذ

 اللسان.
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 ليس الطالُب كسواًل. -
 ما بر  العلُم نافعًا. -
 سأرتب مكتبتي مادمُت نشيطًا. -
 

 
 الملخص:

بشددرط أن يسددبق بنفددي أو  ،كددان وأخواتهددا تنقسددم إلددى ثالثددة أقسددام: بدددون شددروط عمددل يتضددح ممددا سددبق أن
 أو بما المصدرية الظرفية. ،دعاء

 
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مفيدة من عندك: مثل لما يلي جملة -1

 فعل ناسخ يعمل بدون شروط. -
 فعل ناسخ يعمل بشرط أن يسبق بنفي. -
 فعل ناسخ يعمل بشرط أن يسبق بنهي. -
 فعل ناسخ يعمل بشرط أن يسبق بدعاء. -
 فعل ناسخ يعمل بشرط أن يسبق  بما المصدرية الظرفية. -

 أعرب ما تحته خط فيما يلي: -2
 .82صالحًا".      الكهف: أبوهما"وكان  -
 .قارصاً ما انف  البرُد  -
 المطُر نازاًل. ماداملن أخرج  -
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 الدرس الثاني
 كان وأخواتها بين الجمود والتصرف

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد األفعال الجامدة في كان وأخواتها. -1
 فًا كاماًل.تتعرف إلى األفعال المتصرفة تصر  -2
 تتعرف إلى األفعال التي تتصرف تصرفًا ناقصًا. -3
 تحدد عمل األفعال المتصرفة. -4
 تميز بين الفعل الجامد والمتصرف. -5
 توظف األفعال المتصرفة في كالم . -6

 
 
 
 

 
 هو الفعل الذ  يلزم صورة واحدة ال يفارقها.الفعل الجامد:  1.1

 .تصاريفدة هو الفعل الذ  يمكن أن نصوغ منه ع الفعل المتصرف:
 

 :(4مثال رقم )
 )ليس( فعل ماِض جامد؛ أ  يالزم صورة الماضي.  ليس المؤمن كذابًا. -
 )أصبح( فعل متصرف. . أصبح المحتل متوحشاً  -
 

 :(4تمرين رقم)
 اآلتية:حدد األفعال الجامدة والمتصرفة في الجمل 

 ظلَّ األمُر واضحًا. -
 أصبَح الحصاُر خانقا.ً  -
 .ظالماً  وُ ما فت  العد -
 سأظل أقاوم ما دامت أرضي محتلة.  -

 سؤال التقويم القبلي:
مدددا الفدددرق بدددين الفعدددل الجامدددد والفعددددل  -

 ؟المتصرف
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 ليس الدرُس صعبًا. -
 

 لى:إتنقسم كان وأخواتها من حيث التصرف والجمود  1.2
 ليس. ،هي: دام ،األفعال الجامدة

 صار. ،بات ،أمس ،ظلَّ  ،أضحى ،أصبح ،هي: كان ،األفعال المتصرفة تصرفًا تاماً 
 انف . ، فت ،بر  ،هي: زال ،األفعال المتصرفة تصرفًا ناقصاً 

 

 :(5مثال رقم )
 )ليس( فعل جامد يالزم صورة الماضي    ليس األمُر هينًا. -
 )دام( فعل جامد يالزم صورة الماضي  سأعي  سعيدًا ماد دام األمل موجودًا. -
 )يكون( مضارع متصرف من )كان(    يكون المحاصر يقظا.ً  -
 تصرف من )كان()كائن( اسم فاعل م  ليس كل من يضح  ل  كائنًا أخا . -
 )كونه( مصدر متصرف من )كان(  ال تركن إلى الصهيوني كونه عدو . -
 )زائاًل( اسم فاعل متصرف من )زال(   لست زائاًل أحبُّ كلَّ مؤمن. -
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(5تمرين رقم)
 اآلتية:حدد األفعال الجامدة واألفعال المتصرفة تصرفًا تامًا أو ناقصًا في الجمل 

 مًا.ليس الحُق منهز  -
 أضحى المسافُر عائدًا. -
 0يء المؤمُن مؤمناً تما ف -
 ما زالت  الثورُة مستمرةً  -

كدددان وأخواتهدددا تنقسدددم إلدددى ثالثدددة أقسدددام 
مدددن حيدددث التصدددرف والجمدددود: جامدددد، 

متصدددددددرف و ، اً تامددددددد اً متصدددددددرف تصدددددددرف
 تصرف ناقص
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 الملخص:
 ،جامدددددةمددددن حيددددث كونهددددا جامدددددة أو متصددددرفة إلددددى قسددددمين:  يتضددددح ممددددا سددددبق أن كددددان وأخواتهددددا تنقسددددم

 ومتصرفة تصرفًا ناقصًا. ،وتنقسم إلى قسمين: متصرفة تصرفًا تاماً  ،متصرفةو 
 

 دي:أسئلة التقويم البع
 جملة مفيدة من عندك:بمثل لما يلي 

 فعل جامد. -
 اسم فاعل يعمل عمل كان. -
 مصدر يعمل عمل كان. -
 فعل مضارع يعمل عمل كان. -
 فعل أمر يعمل عمل كان. -
 يعمل عمل كان. ،فعل يتصرف تصرفًا ناقصاً  -
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 الدرس الثالث
 كان وأخواتها بين النقص والتام

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،: بعد دراست  لهذا الدرسعزيزي الطالب

 تميز بين الفعل الناقص والتام. -1
 تحدد الفعل الذ  ال يأتي إال ناقصًا. -2
 تحدد الفعل الذ  يأتي ناقصًا أو تامًا. -3
 في كالم . الفعل التام والفعل الناقصكاًل من توظف  -4

 
 
 
 

 مفهوم الفعل التام والناقص: 1.1
 و الفعل الذ  يكتفي بمرفوعه.الفعل التام ه -

 دون الحاجة إلى خبر ليتمم معنى الجملة. 
 الفعل الناقص هو الفعل الذ  ال يكتفي بمرفوعه. -

 بل يحتاج إلى منصوب )خبر( ليتمم معناط. 
 

 :(6مثال رقم)
 )أضحى( فعل ماِض تام بمعنى دخل.   نام الكسول حتى أضحى النهار. -
 )ظّل( فعل تام بمعنى استمر.  من بيوتهم. لو ظلَّ المطر ما خرج الناس -
 )فت ( فعل جامد غير متصوف.     ما فت  الصدُق منجيًا. -
 
 
 
 
 
 

 :القبلي التقويمسؤال 
 ؟ما الفرق بين الفعل التام والفعل الناقص

 

فددي هددذط األفعدال أنهددا ناقصددة؛  األصدل
أ  تحتاج إلدى الخبدر إلكمدال معناهدا، 
ولكنها تأتي تامة، أ  تكتفي بمرفوعها 

 إلكمال معناها.
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 (:6تمرين رقم )
 فيما يلي:كونه ناقصًا أو تامًا حدد نوع الفعل من حيث 

 إذا كان الشتاُء فالبس  مالبس ثقيلة. -
 17الروم: "فسبحان هللا حين تمسون وحين تصبحون".  -
 انفكت أزمة الكهرباء. -
 ما زال الخيُر موجودًا. -
 ليس العلُم صعبًا. -
 
 

 زال. ،فتئ ،وهي: ليس ،األفعال التي ال تأتي إال ناقصة 1.2
 دام. ،أنف  ،فت  ،بر  ،صار ،بات ،أمس ،أصبح ،هي: كان ،األفعال التي تأتي ناقصة وتامة

 

 :(7مثال رقم)
 ل ناقص فقط.)فت ( فع   ما فت  العدُو مستعدًا. -
 )ليس( فعل ناقص فقط.   ليس الباطُل منتصرًا. -
 )كان( فعل ناقص يأتي تامًا.   كان هللا غفورًا رحيمًا. -
 )بر ( فعل تام بمعنى ظهر.    بر  الخفاء. -
 
 
 
 
 
 

 الملخص:
 ،ثدة أفعدالوهدي ثال ،يتضح مما سبق أن أفعال كان وأخواتها منها ما يأتي ناقصا فقط وال يدأتي تامدًا مطلقداً 
وتكتفدي  ،فعدل التدامالوأن باقي األفعال تأتي في األصل ناقصة ولكنها تدأتي تامدة بشدرط أن تتضدمن معندى 

 بمرفوعها.
 

 شرط الفعـل النـاقص كـي يصـب 
تامًا: أن يتضمن معنى فعل تام، 

 .وأن يكتفي بمرفوعه
 



 32 

 :أسئلة التقويم البعدي
 مثل لما يلي بجملة مفيدة من عندك:-1
 من أخوات )كان( تامًا. فعل ناقص -
 من أخوات )كان( ناقصًا. فعل تام -
 ناقصًا. ن( ال يأتي إالمن أخوات )كا فعل -
 أعرب ما تحته خط: -2

 107،108هود:  . "ما دامت السماوات واألرض"خالدين فيها 
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 الدرس الرابع
 تقديم خبر كان

 أهداف الدرس:
 يتوقع أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد حاالت تقديم الخبر على االسم وجوبًا. -1
 تقديم الخبر على االسم جوازًا.تعين حاالت  -2
 تتعرف إلى حاالت تقديم الخبر على الفعل الناسخ وجوبًا.ً  -3
 تحدد حاالت تقديم الخبر على الفعل الناسخ جوازًا. -4
 تكتشف حاالت تأخير الخبر على االسم وجوبًا. -5
 تحدد حاالت تأخير الخبر على االسم جوازًا. -6
 م وعلى الفعل الناسخ جوازًا.تتعرف إلى أسباب جواز تقديم الخبر على االس -7

 

 سؤال التقويم القبلي:
 حدد حكم تقديم الخبر على االسم فيما يلي:

 .82الكهف:  "وكان تحته كنز لهما". -
 .47الروم: "وكان حقًا علينا نصر المؤمنين". -
 .14النمل:  "كيف كان عاقبة المفسدين". -
 حارًا كان الصيف. -
 مير.ما بات المؤمن إال مرتا  الض -
 

 :الخبر على االسم تقديم 1.1
 يتقدم )الخبر( على االسم وجوبا فيما يلي:

 إذا اشتمل االسم على ضمير يعود على جزء من الخبر. -
 إذا كان االسم نكرة. -
 إذا كان االسم محصورًا فيه. -

 ويتقدم الخبر على االسم جوازا ألغراض بالغية إذا ُأمن اللبس.
 
ُأمن اللبس؛ أ  أن ال يلتبس اسم كدان بخبرهدا،  

 كان وبين خبرها. فتستطيع أن تفرق بين اسم
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 :(8مثال رقم )
)للوطن( خبر أصبح تقدم على االسم وجوبًا الشتمال االسم على ضمير  له.أصبح للوطن رجا -

 )الهاء( يعود على جزء من الخبر )الوطن(.
)فددي البيددت( تقدددم خبددر كددان وجوبددًا علددى اسددم كان)رجددل(؛ ألندده اسددم نكددرة  كان في البيت رجٌل. -

 والخبر شبه جملة.
 ن االسم )زيد( محصور فيه بإال.)قائمًا( مقدم وجوبًا؛ أل  ما كان قائمًا إال زيد. -
 أ  ظهر اإلعراب. ،)سيدًا( خبر )كان( مقدم جوازًا؛ ألنه أمن اللبس كان سيدًا عمر. -
 

 (:7تمرين رقم )
 فيما يلي: اسمها مع بيان سبب التقديمحدد حكم تقديم خبر )كان( على 

 كان في الدار صاحبها. -
 كان عند زيد كتاب. -
 .ما كان ناجحًا اال زيدٌ  -
 كان حارًا الصيف. -
 

 تقديم الخبر على الناسخ واسمه: 1.2
 يتقدم الخبر على الفعل الناسخ وجوبًا:

 استفهام.اسم  إذا كان الخبر اسمًا له حق الصدارة كأن يكون  -
 يتقدم خبر كان على الفعل الناسخ جوازًا إذا ُأمن اللبس. -

 

 :(9مثال رقم )
 )كيف( اسم استفهام )خبر كان( مقدم على الناسخ         .14النمل: "كيف كان عاقبة المفسدين". -

 )كان( وجوبًا؛ ألنه مما له الصدارة.                                                    
 ألمن ،)مفيدًا( خبر كان مقدم جوازًا على )كان(                     مفيدًا كان الدرس. -

 اللبس؛ أ  ظهور اإلعراب.                                                    
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 :(8تمرين رقم )
 حدد الخبر المقدم على الناسخ وحكم التقديم وسببه:

 متى يكون االمتحان؟ -
 حارًا كان الصيف. -

 
 
 
 
 
 

 تأخير الخبر على االسم وجوبًا: 1.3
 يجب تأخير خبر كان وأخواتها على اسمها وجوبًا فيما يلي:

 بإال أو بإنما. فيهمحصورًا إذا كان الخبر  -
 وذل  لخفاء اإلعراب. ،إذا خيف اللبس -

 

 :(10مثال رقم )
)مخلصدددًا( خبدددر )كدددان( مدددؤخر علدددى االسدددم وجوبدددًا؛ ألن الخبدددر  ما كان محمٌد إال مخلصًا.ً  -

 محصور فيه بإال.
)نافعدددددًا( خبدددددر )كدددددان( مدددددؤخر علدددددى االسدددددم وجوبدددددًا؛ ألن الخبدددددر  إنما كان العلم نافعا.ً  -

 فيه بإنما. محصور
)صددددددديقي( خبددددددر كددددددان مددددددؤخر علددددددى االسددددددم وجوبددددددًا؛ لخفدددددداء ا  صار ابني صديقي. -

 إلعراب. 
 
 
 
 
 
 

إذا لم تستطع أن تفرق  ؛خوف اللبس
بددددين اسدددددم كددددان وبدددددين خبرهددددا، كدددددأن 

)مقدددددرًا( غيددددر  اً يكددددون اإلعددددراب خفيَّدددد
 ظاهر

تقددديم الخبددر علددى االسددم أو الفعددل 
هميدددددددددة ألالناسدددددددددخ جدددددددددوازًا يكدددددددددون ل

 واالهتمام واالختصاص والحصر.
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 :(9تمرين رقم )
 حدد حكم تأخير الخبر وسببه فيما يلي:

 ما أصبح الجوُّ إال صحوًا. -
 إنما أمسى العامل مرتاحًا. -
 ما زال ابني أخي. -
 

 الملخص:
 ويتقدددم علددى الفعددل الناسددخ وجوبددًا وجددوازاً  ،قدددم علددى االسددم وجوبددًا وجددوازاً يتضددح ممددا سددبق أنَّ خبددر كددان يت

 ويتأخر على االسم وجوبا. وأن التقديم الجائز إنما يكون ألغراض بالغية. أيضًا،
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 أجب بنعم أو بال: -1
 يتقدم اسم كان على الفعل الناسخ. -
 ل الناسخ.يتقدم خبر كان على االسم وعلى الفع -
 إذا ُأمن اللبس يتقدم الخبر على االسم وجوبًا. -
 إذا خيف اللبس يجوز أن يتقدم الخبر على االسم. -
 أعرب ما تحته خط: -2
 .35األنفال: وتصديًة".  إال ُمكاءً عند البيت  صالتهم"وما كان  -
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 الدرس الخامس
 زيادة )كان( وحذفها

 أهداف الدرس: 
 من  أن تكون قادرًا على أن: ،توقعبعد دراست  لهذا الدرس ي

 تحدد حاالت زيادة كان. -1
 ن مواضع حذف كان وحدها.تعيِّ  -2
 مع اسمها. تكتشف مواضع حذف كان -3
 توظف زيادة كان وحذفها في كالم . -4

 

 سؤال الدرس القبلي:
 ما شروط زيادة )كان(؟ -
 ما مواضع حذف كان؟ -
 

 زيادة كان: 1.1
 تأتي )كان( زائدة؛ أي ال عمل لها بشرطين:

 أن تكون بلفظ الماضي. -
 ،الصدددلة والموصدددول ،الفعدددل ومرفوعددده ،أن تكدددون بدددين شددديئين متالزمدددين: المبتددددأ والخبدددر -

 )ما( وفعل التعجب. ،الصفة والموصوف
 

 (:10مثال رقم )
 )كان( زائدة بلفظ الماضي بين المبتدأ )زيد( والخبر)قائم(.   . زيٌد كان قائمٌ  -
   ائدة بين المبتدأ )السماء( والخبر)صافية( بلفظ )تكون( ز    السماُء تكون صافيٌة. -

 المضارع وهذا شاذ.                                         
 ومرفوعه )مثُل (. ،بين الفعل )يوجد( ،)كان( زائدة   لم يوجد كان مثُل . -
 وصلته )أكرمته(. ،بين الموصول )الذ ( ،)كان( زائدة   أكرمتهجاء الذ  كان  -
 بين الصفة )قائم( والموصوف )رجل(. ،)كان( زائدة  ُت برجل كان قائٍم.مرر  -
 وفعل التعجب )أجمل(. ،بين )ما( ،)كان( زائدة   ما كان أجمل السماء. -
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 (:10تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 كان زائدة بين المبتدأ والخبر. -
 كان زائدة بين الفعل ومرفوعه. -
 .وصولهاومكان زائدة بين الصلة  -
 .كان زائدة بين الصفة وموصوفها -
 )ما( وفعل التعجب. بين كان زائدة -
 كان زائدة شذوذًا. -
 

 حذف كان 1.2
 ينقسم حذف )كان( إلى قسمين:

 حذف )كان( وحدها: -
 ويعوض عنها بما. ،ويبقى اسمها وخبرها بعد )أن  المصدرية( ،تحذف )كان( وحدها وجوباً 

 

 (:11) رقم مثال
 فاقترب.  راً يا زيد: أما أنت ب -

( المصددرية ،فداقترب اً ر أصدل العبدارة: يدا زيدد. ألن كندت بد وُعدوض  ،فحدذفت وجوبداً  ،فوقعدت )كدان( بعدد )أن 
 ارت العبارة:صو  ،فانفصل الضمير )تاء الفاعل( فأصبح أنت ،عنها )بما(
 فاقترب. براً أن  ما أنت  

 فصارت الجملة: ،الميم لتقاربهما في المخرجو غمت النون دثم أُ 
 أمَّا أنت برًا فاقترب. 

 
 حذف كان مع اسمها: -

(، و  ،ياًل عليهاويبقى خبرها دل ،تحذف )كان( مع اسمها جوازاً   )لو( الشرطيتين.وهذا يكثر بعد )إن 
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 :(12مثال رقم )
 ،لوقوعهددا بعددد )لددو( الشددرطية ،)حمددارًا( خبددر )كددان( المحذوفددة مددع اسددمها ائتني بدابة ولو حمارًا. -

 وهذا كثير. ،كان المأتي به حماراً والتقدير: لو 
ن ماشيًا. - لوقوعها بعدد )إن(  ،ماشيًا( خبر كان المحذوفة مع اسمها ،)راكباً  سر مسرعًا إن  راكبًا وا 

ن كندددددت ماشدددددياً  ،والتقددددددير: إن كندددددَت راكبددددداً  ،الشدددددرطية وهدددددذا  ،وا 
 الحذف كثير.

 

 (:11تمرين رقم )
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 وحدها وتحذف مع اسمها. تحذف كان -
 المصدرية. (أن)تحذف كان وحدها جوازًا بعد  -
 تحذف كان مع اسمها جوازًا بعد )لو( الشرطية. -
 إذا حذفت كان وحدها يعوض عنها بما. -
 تحذف كان مع اسمها وجوبًا بعد )إن( الشرطية. -
 

 حذف نون مضارعها: 1.3
 وهي: ،تحذف نون مضارع )كان( جوازًا بشروط 

 رع مجزومًا.أن يكون المضا -1
 أن تكون عالمة جزمه السكون. -2
 أن ال يتصل مضارعها بضمير نصب )الخبر(. -3
 أن ال يأتي بعد المضارع حرف ساكن. -4

 

 (:13مثال رقم )
ن  تُ  حسنًة يضاعفها". -  )ت ( حذفت نون مضارع )كان( جوازًا؛ ألنها فعل    .40النساء: "وا 

  وجاء ،لم يتصل بضير نصب ،ع مجزوممضار                                                    
 حرف ساكن.                                         بعدط        

 )تكون( لم تحذف نونها؛ ألنها فعل مضارع .    37القصص: به الدار"."ومن تكوُن له عاق -
 ًا.مرفوع وليس مجزوم                                                   
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 )تكونوا( لم تحذف نونه؛ ألنه مضارع مجزوم  .9يوسف: "وتكونوا من بعدط قومًا صالحين". -
 بحذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.                                                  

 )يكنه( لم تحذف نونه؛ التصاله بضمير نصب )الهاء(.   زيٌد إن يكنه فسأقابله. -
 لمسلم جبانا                    )ي ( حذفت نونه؛ ألنه جاء بعدط حرف ساكن )ال(.لم ي  ا-
 )يكن( لم تحذف نونه؛ ألن ما بعدط حرف ساكن )ال(.  لم يكن الطالب منتبهين. -
 
 
 
 
 
 
 

 (:12تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 كان محذوفة النون جوازًا. -
 ا.كان مثبتة النون مع توفر شروط حذفه -
 كان محذوفة النون شذوذًا. -
 كان مثبتة النون لنقص شرط من شروط حذفها. -
 

 الملخص:
 ،تحدذف مدع اسدمها ،وتحدذف وحددها ،يتضح مما سبق أن كدان تخدتص عدن بداقي أخواتهدا بأنهدا تدأتي زائددة

 وتحذف نون مضارعها.
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -
 )كان( زائدة. -
 مع اسمها. )كان( محذوفة -
 )كان( محذوفة وحدها. -

تشدددددددتر  )كدددددددان( مدددددددع أخواتهدددددددا 
وتخددتص ، تددأتي ناقصددة وتامددةف

ن بأنهددددددددددا تددددددددددأتي: زائدددددددددددة، كددددددددددا
 محذوفة النون.و محذوفة، و 
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 )كان( محذوفة النون. -
 )كان( زائدة شذوذًا. -
 محذوفة النون شذوذًا. )كان( -
 أعرب ما تحته خط فيما يلي: -
 1البينة: حتى تأتيهم البينة" منفكينمن أهل الكتاب والمشركين  يكن الذين كفروا"لم   -
 بهة ضيغم.فقد أبدت المرآة ج  فإن لم ت  المرآُة بدت  وسامة  -
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 السادسالدرس 
 حرف المشبهة بليساأل

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تتعرف على الحروف التي تعمل عمل ليس. -1
 تعين سبب عمل هذط الحروف عمل ليس. -2
 تحدد شروط عمل هذط الحروف عمل ليس. -3
 روف وبين إهمالها.تميز بين إعمال هذط الح -4
 توظف هذط الحروف في كالم . -5
 تكون جماًل مفيدة وصحيحة تشتمل على هذط الحروف. -6

 

 سؤال الدرس القبلي:
 إن( عمل ليس؟ ،الت ،ال ،لماذا تعمل )ما -
 

 :ما -أوالً 
 اختالف النحاة في عمل )ما(: 1.1

وأهدل تمديم يهمِلونهدا وتسدمى  ،زيدة(هدا وتسدمى )مدا الحجانفأهل الحجداز يعمِلو  ،اختلف النحاة في عمل )ما(
 )ما التميمية(.

 

 :(11مثال رقم )
ترفدع االسدم )زيدد( وتنصدب  ،)ما( حرف نفي يعمدل عمدل لديس )حجازيدة( ما زيٌد نشيطًا. -

 الخبر )نشيطًا(.
 ،مددا بعدددها مبتدددأ )زيددد( ،)مددا( حددرف نفددي ال يعمددل عمددل لدديس )تميميددة( ما زيُد نشيط. -

 وخبرط )نشيط(.
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 وهي: ،تعمل )ما( عمل ليس بشروط 1.2
 أن ال تقترن )ما( بإن الزائدة. -
 بإال. هاأال ينتقض نفي خبر  -
 على اسمها. هاأال يتقدم خبر  -
 على اسمها. هاأال يتقدم معمول خبر  -
 

 (:12مثال رقم )
 )ما( حرف نفي ال يعمل عمل ليس القترانها بإن الزائدة.  ما إن  زيٌد قائم. -
 )ما( حرف نفي ال يعمل عمل .144آل عمران: محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل"."وما  -

 ليس؛ ألنه قد انتقض نفي                                                                           
 بإال.خبر)ما(                                                                           

ألن الخبدر )قدائم( تقددم علدى الخبدر  ،)ما( حرف نفدي ال يعمدل عمدل لديسما قائم زيٌد.                   -
 ليس.

تقدم معمول الخبر )طعاَمد ( علدى ل ،ليس)ما( حرف نفي ال يعمل عمل  ما طعاَم  زيٌد آكٌل. -
 وهو ليس جارًا ومجرورًا. بل مفعول به. ،االسم )زيد(

 )ما( حرف نفي يعمل عمل ليس؛ ألن معمول خبر )ما( المتقدم على      ٌد موجودًا.ما في البيت زي -
 جار ومجرور )في البيت(. ،االسم                                

 )ما( حرف نفي يعمل عمل ليس؛ ألن معمول خبر )ما( المقدم على        ما عند  زيٌد موجودًا.  -
 ظرف )عند (. ،االسم                                

 
 
 

 تستطيع أن تحدد عمل )ما( بخبرها:
 فإن كان منصوبًا فهي عاملة. -
ن كان مرفوعًا فهي مهملة. -  وا 
كددددددان الخبددددددر جددددددارًا ومجددددددرورًا أو ن ا  و  -

 وأت بالخيددددار بددددين اإلعمددددال جملددددة فأندددد
 اإلهمال.
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 (:10تمرين رقم )
 حدد )ما( العاملة أو المهملة وسبب اإلهمال أو اإلعمال فيما يلي:

 أيها الناس: ما إن أنتم كسالى. -
 .50القمر:  "وما أمرنا إال واحدة".  -
 ما كسوٌل الطالب. -
 ما زيٌد موجودًا عند . -
 ما الجهل مفيدًا ل . -
 امه.ما الطفُل آكاًل طع -
 ما الطالب المدرُس ضارٌب. -
 
 

 :ال -ثانياً 
 اختالف النحاة في عمل )ال(: 1.1

 وأهل تميم يهملونها. ،اختلف النحاة في عمل )ال( كاختالفهم في عمل )ما( فأهل الحجاز يعملونها

 :(13مثال رقم )
رفددددع اسددددمًا )رجددددل( ونصددددب خبددددرُا  ،)ال( حددددرف نفددددي يعمددددل عمددددل لدددديس ال رجٌل أفضَل من . -

 )أفضل(
رفعددت اسددمًا  ،)ال( حددرف نفددي يعمددل عمددل لدديس للمسلمين من الجهاد في سبيل هللا. ال مهربٌ  -

 )مهرب( ونصب خبرًا )للمسلمين(.
 وخبرط )متروكة(. ،ما بعدط مبتدأ )صالة( ،ال صالٌة متروكٌة.           )ال( حرف نفي مهمل -
 

 شروط عمل )ال(: 1.2
 أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. -
 أال ينتقض نفي خبرها بإال. -
 أال يتقدم خبرها على اسمها. -
 أال يتقدم معمول خبرها على اسمها. -
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 :(14مثال رقم )
 )ال( حرف نفي يعمل عمل ليس؛ ألن اسمه وخبرط نكرتان.   ال طالٌب أحسَن من . -
 )ال( حرف نفي مهمل؛ ألن االسم جاء معرفة.  ال المهمُل ناجٌح وال الكسوُل. -
 )ال( حرف نفي مهمل؛ ألن االسم والخبر معرفة.  ال المهمُل الفائُز بل المجُد. -
 )ال( حرف نفي مهمل؛ ألن نفي الخبر انتقض بإال.   ال طالٌب إال مجتهد. -
)ال( حددددرف نفددددي مهمددددل؛ ألن الخبددددر )قددددائم( تقدددددم علددددى االسددددم  ال قائٌم رجٌل. -

 )رجل(.
مهمل؛ لتقدم معمول الخبر) واجبده( وهدو مفعدول )ال( حرف نفي  واجبه رجٌل مهمل. ال -

 به على االسم )رجل(.
)ال( حددرف نفددي يعمددل عمددل لدديس؛ ألن معمددول خبددر )ال( متقدددم  ال فوق الشجرة عصفوٌر واقفًا. -

 (.اً )فوق( جاء شبه جملة )ظرف
)ال( حرف نفدي يعمدل عمدل لديس؛ ألن معمدول خبدر )ال( المقددم  ال في الحجرة أحٌد نائمًا. -

 (.اً ومجرور  اً ي الحجرة( جاء شبه جملة )جار )ف
 

 :(11تمرين رقم )
 حدد )ال( العاملة والمهملة واذكر السبب فيما يلي:-1
 ال إنساٌن مخلدًا. -
 ال طالٌب إال مجتهد. -
 ال شيٌء على األرض باقيًا. -
 ال زيٌد في البيت. -
 ال مجتهٌد طالب. -
 ال طعاَمه رجٌل ملتهٌم. -
 جٌل مقيمًا.ال في البيت ر  -
 ال عند  رجٌل مقيمًا. -
 أعرب ما تحته خط: -2
 من . أحسنَ ال رجٌل  -
 .رجلٌ ال قائٌم  -
 .منكسرجٌل  هرأسَ ال  -
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 :الت -ثالثاً 
 
 
 
 
 

 وهي: ،تعمل عمل ليس بشروط ،هي حرف تفيد المبالغة في النفي
 أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. -
 نفي خبرها بإال. ضأال ينتق -
 خبرها على اسمها.أال يتقدم  -
 أال يتقدم معمول خبرها على اسمها. -
 والزمان(. ،واألوان ،)كالساعة ،أن يكون اسمها وخبرها من ألفاظ ترادف الحين -
 والغالب أن يحذف اسمها. ،أن يحذف أحد معموليها -

 

 :(15مثال رقم )
  )الت( حدددددددددددرف نفدددددددددددي . 3ص: "كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا و الت حين مناص".  -

ونصدددب خبرهددددا  ،يعمدددل عمدددل )لددديس( رفدددع اسددددمًا محدددذوفًا تقدددديرط )حددديٌن(
 )حين(.

 )الت( كسابقتها وقد عملت في لفظ يرادف الحين وهو )ساعة(.  ندم البغاة و الت ساعة مندم. -
 

 :(11تمرين رقم ) 
 ما الشرطان اللذان تنفرد بهما )الت( عن )ال(. -1
 أعرب ما تحته خط: -2
 3ص: ".ين مناصالت ح"فنادوا و  -
 

 :إن -رابعاً 
 نادرًا على مذهب أهل الكوفة. ،وهي حرف نفي يعمل عمل ليس

 
 

تتكددددددددون )الت( مددددددددن حددددددددرفين: ال، وتدددددددداء 
لمالغدددة فدددي النفدددي، ولدددذل  فهدددي التأنيدددث ل

تشددبه )ال( وخاصددة فددي شددروط العمددل مددع 
 .زيادة شرطين إلى شروط )ال(
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 :(16مثال رقم )
)إن( حددددرف نفددددي يعمددددل عمددددل   .194األعراف:  "إِن الذين تدعون من دون هللا عبادًا أمثالكم"  -

 ليس على مذهب أهل الكوفة رفع اسمًا )الذين( ونصب خبرًا )عبادًا(
 ائفًا( خبرها منصوب.و)خ ،)الرجل( اسمها مرفوع ،)إن( كسابقتها  ائفًا.إن الرجل خ -
 

 :(12تمرين رقم )
 أعرب ما تحته خط فيما يلي:

 إال على أضعف المجانين.  على أحد  إن هو مستولياً  -
 

 
 
 
 
 
 الملخص

وتنصدب  إن( تعمدل عمدل لديس بشدروط فترفدع اسدماً  ،الت ،ال ،يتضح مما سبق أن هنا  حروفًا أربعدة )مدا
 خبرًا.
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 بجملة مفيدة من عندك: يلي مثل لما -1
 حرف نفي يعمل عمل ليس.  -
 حرف نفي ال يعمل عمل ليس.  -
 )إن( تعمل عمل ليس.  -
 ما الحجازية.  -
 ما التميمية.  -
 )الت( اسمها محذوف.  -

األربعدة: مدا، ال، الت، إن، تعمدل عمدل  األحرف
لدديس؛ ألنهددا تشددبه لدديس فددي النفددي. فلمددا شددابهتها 

 في المعنى )النفي( شابهتها في العمل.
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 حرف نفي يعمل عمل ليس وقد تقدم معمول خبرط على اسمه.  -
 فيما يلي: ضع حرف نفي مناسبا -2
 رجل قائمًا.........  -  
 زيٌد قائمًا.........  -  
 ساعة تخاذل.........  -  
 الجهُل مفيدًا.........  -  
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 ل وخاتمتهملخص الفص                                      

 
وتنصدب الخبدر بعضدها يعمدل  المبتددأيتضح مما سبق أنَّ كان وأخواتها تددخل علدى الجملدة االسدمية فترفدع 

ثدم  ،ويتقددم عليهدا وجوبدًا وجدوازا ،بدون شروط وبعضها بشروط وأن خبرهدا يتقددم علدى اسدمها وجوبدًا وجدوازاً 
 ألنها تشبهها في النفي. ،الحروف األربعة التي تعمل عمل ليس

 
 :إجابة األسئلة والتمارين

 الدرس األول:
 سؤال التقويم القبلي:إجابة 
 وهو مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،اسم أصبح )الطالب( -1

 خبر أصبح )نشيطًا( وهو منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 )زال( تعمل لسبقها بحرف نفي )ما(. -2

 )دام( تعمل لسبقها بما المصدرية الظرفية.
 

 ة التمارين:إجاب
 (:1تمرين رقم )

( وخبر أمسى )مكفهرًا(. -  اسم أمسى )الجوُّ
 وخبر بات )نائمًا(. ،اسم بات )الطفل( -
 وخبر مازال )نازاًل(. ،اسم مازال )المطر( -
 وخبر دام )حيًا(. ،اء الفاعل(تاسم دام ) -
 

 :(2تمرين رقم )
 

 إعرابها الكلمة
 :  ه الضمة الظاهرة.وعالمة رفع ،اسم كان مرفوع الجوُّ
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،خبر كان منصوب لطيفًا: 

 وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ،اسم أصبح مرفوع المستشفى: 
 خبر أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ممتلئًا: 
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 ألنه مثنى. ،اسم بات مرفوع وعالمة رفعه األلف العامالن:
 بات منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى. رخب ستريحين: م

 وعالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم. ،اسم مازال مرفوع المسلمون: 
 وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم.  ،خبر مازال منصوب متمسكين:
 ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم مادام.  تاء الفاعل:

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،منصوب (مادام)خبر  حيا: 
 

 :(3تمرين رقم )
 صار: تعمل عمل كان بدون شروط. -
 تعمل عمل كان بدون شروط. ليس: -
 ما بر : عملت؛ ألنها ُسبقت بحرف نفي )ما(. -
 ما دمت: عملت؛ ألنها ُسبقت بما المصدرية الظرفية. -
 

 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 
1-  

 ماُء ثلجًا.صار ال -
 مازال المطُر منهمرًا. -
 ال تزل مواظبًا على الصالة. -
 ال يزال هللا محسنًا إلي . -
ُت حيًا. -  سأقول الحقَّ ما دم 

2-  
 إعرابها الكلمة

 أبوهما: 
والهدداء  ،وهددو مضدداف ،اسددم كددان مرفددوع. وعالمددة رفعدده الددواو ألندده مددن األسددماء الخمسددة

 إليه.ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر مضاف 
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،خبر ما أنف  منصوب قارصًا: 

 ما دام: 
فعدل ( دامراب، ))مدا( حدرف مصددر  ونصدب مبندي علدى السدكون فدي محدل لده مدن اإلعد

 ماِض ناقص مبني على الفتح.
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 الدرس الثاني:

 سؤال التقويم القبلي:إجابة 
 ،أما المتصرف: فهو الفعل الذ  ال يلزم صورة واحدة ،الفعل الجامد: هو الفعل الذ  يلزم صورة واحدة

 بل يمكن أن نأتي منه بصور متعددة.
 

 إجابة التمارين:
 :(4تمرين رقم )

: فعل متصرف. -  ظلَّ
 أصبح: فعل متصرف. -
 فت : فعل جامد. -
 مادامت: فعل جامد. -
 ليس: فعل جامد. -
 

 :(5تمرين رقم )
 ليس: فعل جامد. -
 أضحى: فعل متصرف تصرفًا تامًا. -
 مافت : فعل جامد. -
 مازالت: فعل متصرف تصرفًا ناقصًا. -

 
 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 

 مازالت فلسطيُن محتلةً  -
 لسُت زائاًل أدرَس النحو. -
 أحبُّ العلم كوني مدرسًا. -
 تصبُح السماَء صافيًة. -
 كن كريمًا. -
 ما يبرُ  الطفل نائمًا. -

 الدرس الثالث:
 سؤال الدرس القبلي:إجابة 
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والفعل الناقص: هدو ،ام: هو الفعل الذ  يكتفي بمرفوعه وال يحتاج إلى منصوب إلكمال معناطالفعل الت
 الفعل الذ  ال يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى منصوب )خبر( إلكمال معناط.

 إجابة التمارين:
 :(6تمرين رقم )
 كان: فعل ماِض ناقص. -
 تمسون: فعل تام بمعنى )يدخل(. -
 ل(.تصبحون: فعل تام بمعنى )يدخ -
 انفكت: فعل تام بمعنى )زال(. -
 مازال: فعل ناقص. -
 ليس: فعل ناقص. -

 إجابة أسئلة التقويم البعدي:
1-   

 نام الكسول حتى أضحى النهار.   -
 أصبح الطالُب نشيطًا.   -
 مازال الطائُر محلقًا.   -
2-  

 إعرابها الكلمة
 حرف مصدر  ظرفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. : ما 

ال  ،والتدداء: تدداء التأنيددث السدداكنة حددرف مبنددي علددى السددكون  ،الفددتحعددل مدداِض مبنددي علددى ف : دامت
 محل له من اإلعراب.

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. : السموات
 
 
 
 

 الدرس الرابع:
 سؤال التقويم القبلي:إجابة 
 به جملة.)كنز( وجوبا؛ ألن االسم نكرة والخبر ش خبر كان مقدم على اسمها تحته: 
 خبر كان مقدم على اسمها )نصر( جوازًا ألمن اللبس. حقًا: 
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ألنده  ،اسم استفهام مبنى على الفتح في محل نصب خبدر كدان مقددم علدى الفعدل الناسدخ وجوبداً  كيف: 
 اسم استفهام له حق الصدارة.

 ألنه محصور فيه بإال. ،اسمهاخبر )بات( مؤخر وجوبًا على  مرتاح: 
 

 رين:إجابة التما
 :(7تمرين رقم )
خبددر كددان مقدددم وجوبددًا علددى اسددمها؛ ألن االسددم قددد اشددتمل علددى ضددمير )الهدداء( يعددود علددى  في الدار:

 جزء من الخبر.
 والخبر شبه جملة )ظرف(. ،خبر كان مقدم وجوبًا على االسم؛ ألن االسم نكرة  عند زيد:
 ر فيه بإال.خبر كان مقدم وجوبًا على االسم؛ ألن االسم محصو   ناجحًا:
 خبر كان مقدم جوازًا؛ ألمن اللبس وذل  لظهور اإلعراب. حارًا:
 

 :(8تمرين رقم )
اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر يكون مقدم وجوبدًا؛ ألنده اسدم اسدتفهام لده  متى:

 حق الصدارة.
 خبر كان مقدم جوازًا؛ ألمن اللبس وذل  لظهور اإلعراب. حارًا: 

 
 (9رقم )تمرين 
 خبر أصبح مؤخر وجوبًا؛ ألنه محصور فيه بإال. صحوًا: 
 خبر أمسى مؤخر وجوبًا؛ ألنه محصور فيه بإنما. مرتاحًا: 
 وذل  لخفاء اإلعراب. ،خبر )مازال( مؤخر وجوبا: لمخافة اللبس أخي: 

 
 
 
 

 إجابة أسئلة التقويم البعدي:
1-  
  ال  -
 نعم  -
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 ال  -
 ال  -
2- 

 بهاإعرا الكلمة
وهم ضمير متصل مبني على  ،وهو مضاف ،اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة صالتهم:

 السكون في محل جر مضاف إليه.
 خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. مكاًء:

 
 الدرس الخامس:

 إجابة سؤال الدرس القبلي:
كالمبتددددأ  ،شددديئين متالزمدددينوأن تدددزاد بدددين  ،شدددروط زيدددادة كدددان: أن تكدددون بلفدددظ الماضدددي -

 و)ما( وفعل التعجب. ،والصفة والموصوف ،والصلة والموصول ،والفعل والفاعل ،والخبر
وتحددذف كدددان مددع اسدددمها جددوازًا بعدددد  ،تحددذف كدددان وحدددها وجوبدددًا بعددد )أن( المصددددرية - -

 و)لو( الشرطيتين. ،)أن(
 

 إجابة التمارين:
 (:10تمرين رقم )

 الجوُّ كان معتدٌل. -
 ر كان زيٌد.لم يحض -
 جاء الذ  كان يدرس. -
 قائٍم. مررت برجل كان -
 ما كان أجمل السماء. -
 ،األرض تكون خصبةٌ  -

 
 (:11تمرين رقم)

 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
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 ال. -
 

 (:12تمرين رقم )
1- 
 االمتحان كان سهٌل. -
 لم يكن محمٌد حاضرًا. -
 لم يُ  الدرس سهاًل. -
 إن تكن نشيطًا ستنجح في االمتحان. -
 كان ضاحٍ .نظرُت إلى رجل  -
 ولو حديدًا. أحضر خاتماً  -
 يا زيد. أما أنت ذا ماٍل فإني لست طامعًا فيه. -
 لم ت  زينب حاضرًة. -
 المحاضرُة تكون مفيدٌة. -
 أنت تكون نشيٌط. -
2- 

 إعرابها الكلمة
 ال محل له من اإلعراب. ،مبني على السكون  ،نفي وجزم وقلب حرف لم:

 ه السكون.وعالمة جزم ،بلم فعل مضارع مجزوم يكن:
 في محل رفع اسم يكن. ،اسم موصول؛ مبني على الفتح الذيَن:
وواو الجماعدة: ضدمير متصدل مبندي  ،مبني على الضم التصداله بدواو الجماعدة ،فعل ماضِ  كفروا:

 على السكون في محل رفع فاعل.
 ال محل لها من اإلعراب. ،وجملة )كفروا( صلة الموصول

 مة نصبه الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم.وعال ،خبر )يكن( منصوب منفكين:
 ال محل له من اإلعراب. ،مبني على السكون  ،حرف نفي وجزم وقلب لم: -
 لمحذوفة للتخفيف.ا على النون  وعالمة جزمه السكون  ،مجزوم بلم ،فعل مضارع ناقص تُك: -
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،مرفوع ،اسم يكن المرأة: -
ال  ،والتدداء: تدداء التأنيددث السدداكنة حددرف مبنددي علددى السددكون  ،مبنددي علددى الفددتحفعددل مدداِض  أبدْت: -

 عل: ضمير مستتر جوازًا تقديرط:هي.والفا ،محل له من اإلعراب
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،منصوب ،مفعول به وسامًة: -
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 والجملة )أبدت وسامة( في محل نصب خبر )يكن(.
 

 الدرس السادس:
 :يم القبليسؤال التقوإجابة 

 ألنها حروف نفي تشبه ليس في النفي.
 

 إجابة التمرين:
 :(10تمرين رقم)

 )ما( مهملة؛ ألنها اقترنت بإن الزائدة. -
 )ما( مهملة؛ ألن نفي خبرها قد انتقض بإال. -
 ما( مهملة؛ ألن الخبر )كسول( تقدم على االسم )الطالب(؟) -
 )ما( عاملة )حجازية(. -
 )ما( عاملة )حجازية(. -
 عاملة )حجازية(. )ما( -
 عاملة )حجازية(. )ما( -
بدل مفعدول  ،)ما( مهملة؛ ألن معمول الخبر )الطالب( المقدم على االسم لديس شدبه جملدة -

 به.
 

 :(11تمرين رقم )
1-  

 فاسمها وخبرها نكرتان. ،)ال( عاملة -
 )ال( مهملة؛ ألن نفي خبرها قد انتقض بإال. -
 )ال( عاملة؛ ألن اسمها وخبرها نكرتان. -
 ز أن تعمل وأن تهمل.)ال( يجو  -
 )ال( مهملة؛ ألن الخبر)مجتهد( قد تقدم على االسم )طالب(. -
)ال( مهملة؛ ألن معمول الخبر )طعامده( وهدو مفعدول بده ولديس شدبه جملدة قدد تقددم علدى  -

 االسم.
 اً )ال( عاملددة؛ ألن معمدددول الخبددر )فدددي البيددت( المقددددم علددي االسدددم جدداء شدددبه جملددة )جدددار  -

 (.اً ومجرور 
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 (.اً ألن معمول الخبر )عند ( المقدم علي االسم جاء شبه جملة )ظرف)ال( عاملة؛  -
2-  

 إعرابها الكلمة
 خبر )ال( التي تعمل عمل ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  أحسن:
 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  رجل:
 ة.مفعول به مقدم لمنكس منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهر  رأسه:

 خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  منكس:
 
 

 :(11تمرين رقم )
 نحو: "و الت حين مناص". ،أنها تعمل في ألفاظ ترادف الزمن كالساعة والحين -1

 نحو: ال ساعة مقدم. ،والغالب أن يحذف اسمهاوجوبًا أنه يحذف أحُد معموليها  -
2-  

 إعرابها الكلمة
اسمها محدذوف  ،ليس مبني على الفتح ال محل له من اإلعرابحرف نفي يعمل عمل  :الت

 تقديرط )حين(.
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،خبر )الت( منصوب :حين
 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة ،مضاف إليه مجرور :مناص

 
 :(12تمرين رقم )

 إعرابها الكلمة
 اإلعراب. ال محل له من ،حرف نفي يعمل عمل ليس مبني على السكون  إن:
 ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم )إن( التي تعمل عمل ليس. هو:

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،خبر )إن( التي تعمل عمل ليس منصوب مستوليًا:
 

 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 
 ما زيد موجودًا. -1
 ال رجٌل إال أفضُل من . -
 إِن الحقُّ ضائعًا. -
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 ما رجٌل قائمًا. -
 ما رجٌل موجوٌد. -
 الت ساعَة خالص. -
 ما في البيت رجٌل موجودًا. -
 ال رجٌل قائمًا. -2
 ما زيٌد قائمًا. -
 الت ساعة تخاذل. -
 إن الجهُل مفيدًا. -

 
 المصادر والمراجع:

 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع عزيزي الطالب:
 ،ه(695-شددمس الدددين محمددد بددن أحمددد القرشددي الكيشددي ) ،باإلرشدداد فددي علددم اإلعددرا -1

 ،ط ،مكدددددة ،مركدددددز إحيددددداء التدددددراث ،د.محسدددددن العميدددددر   ،تحقيدددددق: د. عبدددددد هللا البركددددداني
 ه.1410

تحقيدق: محمدد محدي الددين  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضح المسال  إلى ألفيدة ابدن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،عبد الحميد

تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي  ،لمددراد لل  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد  توضدديح المقاصددد والمسددا -3
 )د.ت(. ،مكتبة الكليات األزهرية ،سليمان

دار إحيدداء الكتددب العربيددة  ،حاشددية الصددبان علددى شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالدد  -4
 )د.ت(.

تحقيدق: د.  ،ه(479) ،ألبدي الحسدن علدى بدن فضدال المجاشدعي ،شر  عيون اإلعدراب -5
 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حنا جميل حداد

تدددددأليف: ابدددددن هشدددددام  ،شدددددر  اللمحدددددة البدريدددددة فدددددي علدددددم العربيدددددة ألبدددددي حيدددددان االندلسدددددي -6
 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،تحقيق: د. صال  داو   ،االنصار  

لجمدددال الددددين أبدددي عمدددرو عثمدددان بدددن عمدددر )ابدددن الحاجدددب  ،كتددداب الكافيدددة فدددي النحدددو -7
الشيخ رضي الدين محمد بن الحسدن األشدتراباذ  شرحه:  ،ه(646-ه570) ،النحو (
 )د.ت(. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه(686النحو  )

تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا  ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علدم العربيدة وشدرحها -8
 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة ،سالم
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 ،غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،محمدد محمدد عدوض هللا ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9
 م.1999 ،1ط
المكتبدددة  ،د محمدددود أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد العربيدددة -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
د. إبدددراهيم أحمدددد شددديخ  ،أ.د جهددداد يوسدددف العرجدددا ،الميدددزان فدددي النحدددو والصدددرف -12

 .2009 ،1ط ،فلسطين ،وعات جامعة األقصىمطب ،العيد
المركددز  ،د. إبددراهيم بخيددت ،د. أحمددد بحددر ،أ.د. جهدداد العرجددا ،الميسددر فددي النحددو -13

 م.2013 ،غزة ،الدولي للطابعة والنشر
 ،)د.ط( ،القددداهرة ،المنيدددرة ،مكتبدددة الشدددباب ،مصدددطفى السدددنجرجي ،النحدددو الكامدددل -14

 م.1976
 )د.ت(. ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -15
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 لثانيالفصل ا

وأخواتها دكا  
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 الثانيمحتويات الفصل 
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 76 الدرس الثالث -17

 77 الدرس الرابع -18

 77 المصادر والمراجع -19
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 أهداف الفصل:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على: ،بعد دراست  لهذا الفصل عزيزي الطالب:

 عمل أفعال المقاربة. فةمعر  -1
 معرفة معاني أفعال المقاربة. -2
 تحديد شروط عمل أفعال المقاربة. -3
 بأن المصدرية. كونها مقترنة مقترنةالتفريق بين أفعال المقاربة من حيث  -4
 توظيف أفعال المقاربة في كالم . -5

 
 المراجع اإلضافية: 

 اآلتية:الرجوع إلى المراجع اإلضافية لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع يمكن    عزيزي الطالب:
 ،تحقيددق: د. أمددين عبددد هللا سدددالم ،يوسددف بدددن محمددد السددومر   ،اللؤلددؤة فددي علددم العربيددة وشددرحها -1

 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة
 ،محمد محي الدين عبد الحميدتحقيق  ،ابن هشام األنصار   ،أوضح المسال  إلى ألفية ابن مال  -2

 م. 1974 ،6ط ،دار الفكر
تحقيدق: د. حندا جميدل  ،ه(479-أبو الحسدن علدي بدن نضدال المجاشدعي ) ،عيون اإلعراب شر  -3

 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حداد
 ،المكتبدددة الوطنيدددة ،د. محمدددود أحمدددد أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد العربيدددة -4

 م.1996 ،2ط ،فلسطين
 م.1977 ،3ظ ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -5
 دار المعارف. ،عباس حسن ،النحو الوافي -6
 أحمد بحر. ،إبراهيم بخيت ،جهاد العرجا ،الميسر في النحو -7
 

 الوسائط المساعدة:
 غزة. -لجامعة األمة للتعليم المفتو  Moodleنظام  -1
 قسم النحو والصرف. ،المكتبة الشاملة  -2
 قسم النحو والصرف. ،المكتبة الوقفية -3
 غزة. -الخاصة بالمساعد والموجودة في مكتبة جامعة األمة للتعليم المفتو االسطوانة التعليمية  -4
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 تعريف المصطلحات:
 تدل على قرب وقوع الخبر. أفعالأفعال المقاربة: هي  -
 تدل على رجاء وقوع الخبر.أفعال أفعال الرجاء: هي  -
 تدل على الشروع في إتيان الخبر.أفعال أفعال الشروع: هي  -
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 الدرس األول
 هاأفعال المقاربة ومعنا عمل

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد عمل أفعال المقاربة. -1
 .معاني أفعال المقاربةتميز بين  -2
 تركب جماًل تستخدم فيها أفعال المقاربة. -3

 
 سؤال الدرس القبلي:

 سم؟لماذا تسمى أفعال المقاربة بهذا اال -1
 ما عمل أفعال المقاربة؟ -2

 
 عمل أفعال المقاربة: 1.1

وتنصددب  ،فترفددع المبتدددأ اسددمًا لهددا ،تدددخل أفعددال المقاربددة علددى الجملددة اإلسددمية المكونددة مددن المبتدددأ والخبددر
 الخبر خبرًا لها.

 

 :(1مثال رقم )
ونصددب  ،رفددع اسددمًا )النصددُر( ،)عسددي( فعددل مددن أفعددال المقاربددة عسي النصر أن يأتي. -

 )أن يأتي(. خبراً 
ونصددب  ،اسددمًا )السددماُء( رفددع ،)كددادت( فعددل مددن أفعددال المقاربددة كادت السماء أن تمطر. -

 خبرًا )أن تمطر(.
ونصدددب  ،اسدددمًا )الطفدددُل( رفدددع ،)شدددرع( فعدددل مدددن أفعدددال المقاربدددة شرع الطفل يبكي. -

 خبرًا )يبكي(.
 

 أقسام أفعال المقاربة من حيث المعنى: 1.2
 أوش (. ،كرب ،وهي: )كاد ،تدل على قرب وقوع الخبر أفعالأفعال المقاربة: هي  -1
 اخلولق(. ،حرى  ،وهي: )عسى ،أفعال الرجاء: هي ما تدل على رجاء وقوع الخبر -2
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والتلبس بأول جدزء  ،تدل على الشروع في إتيان الخبر؛ أ  البدء بإنجازطأفعال أفعال الشروع: هي  -3
 ،قدرب ،أقبدل ،هدبّ  ،هلهدل ،اسدتهل ،رعشد ،بددأ ،علدق ،طفدق ،جعدل ،أخدذ ،وهي: )أنشأ ،من أجزائه

 قام(.
 

 :(2مثال رقم )
)يكدداد( فعددل مضددارع ندداقص مددن أفعددال المقاربددة التددي تدددل علددى  .35"يكاد زيتها يضيء".  النور: -

 قرب وقوع الخبر.
)يوش ( فعل مضدارع نداقص مدن أفعدال المقاربدة التدي تددل علدى  يوش  المطر أن ينزل. -

 قرب وقوع الخبر.
)كددرب( فعددل مضددارع ندداقص مددن أفعددال المقاربددة التددي تدددل علددى  ر أن يأتي.كرب النص -

 قرب وقوع الخبر.
فعدددل مدددن أفعدددال الرجددداء التدددي تددددل علدددى رجددداء  )عسدددى( .52"فعسى هللا أن يأتي بالفتح"  المائدة: -

 تحقق الخبر.
( فعددددل مددددن أفعددددال الرجدددداء التددددي تدددددل علددددى رجدددداء تحقددددق   ر حدددد) النصر أن يأتي.   ر ح -

 الخبر.
فعددل مددن أفعددال الرجدداء التددي تدددل علددى رجدداء تحقددق  )اخلولقددت( اخلولقت السماء أن تمطر. -

 الخبر.
)أنشأ( فعل مدن أفعدال الشدروع التدي تددل علدى الشدروع فدي إتيدان  أنشأ الطالب يقرأ. -

 الخبر.
فعدددل مدددن أفعدددال الشدددروع التدددي  )طفقدددا(  22"وطفقا يخصفان عليها من روق الجنة".  األعراف: -

 الشروع في إتيان الخبر. تدل على
فعل من أفعال الشروع التي تدل على الشروع في إتيدان  )أخذُت( أخذُت أسأل عن الدرس. -

 الخبر.
 
 
 
 
 
 

أفعددال المقاربددة والرجدداء 
والشدددددروع تددددددخل علدددددى 

اإلسدددمية فترفدددع  الجملدددة
 وتنصب الخبر المبتدأ
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 :(1تمرين رقم )
 اآلتية:في الجمل  وخبرها فعال المقاربةحدد الحكم اإلعرابي السم أ -1
 كاد الصيُف أن ينتهي. -
 حرى رمضان أن يأتي. -
 يدافع عن المتهم. جعل المحامي -
 المقاربة وبين معانيها فيما يلي:استخرج أفعال  -2
 كرَب الشتاء أن يأتي. -
 اخلولق الطعام أن يجهز. -
 طفق المتسابق يجر . -
 ب ما تحته خط فيما يلي:أعر  -3

 .يذوبكرَب القلُب من جواط 
 8اإلسراء: أن يرحمكم". كمربُّ "عسي 

 
 
 
 
 
 
 

 الملخص:
وتنقسدم مدن حيدث المعندى  ،وتنصدب الخبدر المبتددأأفعال المقاربدة )كداد وأخواتهدا( ترفدع يتضح مما سبق أن 

 وأفعال الشروع. ،أفعال رجاءو  ،إلى ثالثة أقسام: أفعال مقاربة
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 ثل لما يلي بجملة مفيدة من عندك:م -1
 فعل يدل على المقاربة. -
 فعل يدل على الرجاء. -
 لشروع.فعل يدل على ا -

وهدددي جدددزء -تسدددمى أفعدددال المقاربدددة بهدددذا االسدددم؛ ألن أفعدددال المقاربدددة 
 أكثرها استخدامًا، ودورانًا على اللسان. -منها

 ريًا على كان وأخواتها.ج (وتسمى )كاد وأخواتها
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 اآلتية:بنعم أو بال على الجمل  أجب -2
 تدل على رجاء تحقق الخبر. أفعالأفعال المقاربة هي  -
 تدل على الشروع في إتيان الخبر.أفعال أفعال الرجاء هي  -
 تدل على قرب وقوع الخبر.أفعال أفعال الشروع هي  -
 وتنصب الخبر. المبتدأ)كاد وأخواتها( ترفع  -
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 الدرس الثاني
 روط أفعال المقاربةش

 أهداف الدرس: 
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس :الطالبعزيزي 
 تتعرف إلى الشروط التي ال بدَّ أن تتوفر في أفعال المقاربة كي تكون عاملة. -1
 تحدد الفرق بين عمل أفعال المقاربة وا همالها. -2
 توظف أفعال المقاربة في كالم . -3

 

 درس القبلي:لاسؤال 
 ما هي الصورة التي يأتي عليها خبر أفعال المقاربة؟ -
 
 
 
 
 

 يشترط النحاة لعمل أفعال المقاربة:
 وأن يشتمل الخبر على ضمير يعود على اسمها. ،أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع

 

 :(3مثال رقم )
 ،رفددددع اسددددمًا )المعلددددم( ،)أخددددذ( فعددددل مدددداِض مددددن أفعددددل المقاربددددة أخذ المعلم يشر  الدرس. -

تشدددتمل علدددى  ،وهدددو جملدددة فعليدددة فعلهدددا مضدددارع ،ونصدددب خبدددراً 
 ضمير مستتر )هو( يعود على اسم أخذ )المعلم(.

)كدت( ال تعمل؛ ألن خبرها جاء اسدمًا  حتى انتهت المحاضرة.  ،ما كدت شارحًا الدرس -
 مفردًا وليس جملة.

ربدة العاملدة؛ ألن خبرهدا جملدة فعليدة فعلهدا )أنشأ( من أفعال المقا أنشأ العامل ينجز عمله. -
 تشتمل على ضمير )هو( يعود على االسم )العامل(. ،مضارع

 )جعل( ال يعمل؛ ألّن خبرط جملة اسمية.  جعل المدرس مجلسه قريب من الطالب. -
تشدددتمل  ،)أوشددد ( يعمدددل؛ ألن خبدددرط جملدددة فعليدددة فعلهدددا مضدددارع أوش  السحاب ينقشع. -

 إلى االسم )السحاب(. على ضمير )هو( يعود
 )أخذ( ال يعمل؛ ألن الخبر جاء جملة فعلية فعل ماِض. يدافع عن المتهم.أخذ المحامي  -

 خبر أفعال المقاربة جملة
 فعلية فعلها مضارع 
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 :(2تمرين رقم )
 اآلتية:بنعم أو بال على الجمل  أجب
 سمية.ايأتي خبر أفعال المقاربة جملة  -
 يأتي خبر أفعال المقاربة جملة فعلية فعلها مضارع. -
 المقاربة جملة فعلية فعلها ماِض. يأتي خبر أفعال -
 يشتمل خبر أفعال المقاربة على ضمير يعود على الخبر. -
 خبر أفعال المقاربة يأتي اسمًا مفردًا. -
 يشتمل خبر أفعال المقاربة على ضمير يعود على االسم. -
 

 الملخص:
 .اسمهامر يعود على يشتمل على ض ،مما سبق يتضح أن خبر أفعال المقاربة جملة فعلية فعلها مضارع

 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -1
 من أفعال المقاربة خبرها جملة فعلية. -
 .اسمهامن أفعال المقاربة خبرها يشتمل على ضمير يعود على  -
 تحته خط:أعرب ما  -2
 .71" البقرة:يفعلون  كادوا"فذبحوها وما  -
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 الدرس الثالث
 اربة بأن المصدريةاقتران أفعال المق

 أهداف الدرس:
 يتوقع من   أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد أفعال المقاربة التي تقترن بأن المصدرية وجوبًا. -1
 تعين أفعال المقاربة التي تقترن بأن المصدرية جوازًا. -2
 تكتشف أفعال المقاربة التي ال تقترن بأن المصدرية. -3
 في كالم .من عدمه وظف اقتران أفعال المقاربة بأن المصدرية ت -4

 

 القبلي: التقويمسؤال 
 وعدم اقترانها بأن المصدرية؟ ةقترنكونها مما هي أقسام أفعال المقاربة من حيث  -
 

 بأن المصدرية: ةقترنكونها متنقسم أفعال المقاربة إلى ثالثة أقسام من حيث 
 اخلولق(. ،وهما فعالن: )حرى  ،واجب االقتران بأن المصدرية -1
 عسى(. ،أوش  ،كرب ،وهي أربعة أفعال: )كاد ،جائز االقتران بأن المصدرية -2
 وهي أفعال الشروع. ،ممتنع االقتران بأن المصدرية -3

 

 :(4مثال رقم )
 وهذا واجب. ،)أن يأتي( اقترن خبر )حرى( بأن المصدرية   حرى زيد أن يأتي. -
 وهذا جائز. ،ينزل( اقترن خبر )يوش ( بأن المصدرية)أن   يوش  المطر أن ينزل. -
 وهذا جائز. ،)يشفى( لم يقترن خبر )عسى( بأن المصدرية   عسى المريض يشفى. -
 وهذا جائز. ،)أن يرحمكم( اقترن خبر )عسى( بأن المصدرية 8"عسى رُبكم أن يرحمكم" اإلسراء: -
 وهذا واجب. ،خذ )من أفعال الشروع()يذاكر( لم يقترن خبر أ  أخذ الطالب يذاكر دروسه. -
 

 (3تمرين رقم )
 ل لما يلي بجملة مفيدة من عندك:مث  
 من أفعال المقاربة يقترن بأن المصدرية وجوبًا. -
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 من أفعال المقاربة يقترن بأن المصدرية جوازًا. -
 من أفعال المقاربة ال يقترن بأن المصدرية. -
 

 الملخص:
ومنهددا مددا هددو ممتنددع  ،أو جددوازاً  ،بددة منهددا مددا يقتددرن بددأن المصدددرية وجوبدداً يتضددح ممددا سددبق أن أفعددال المقار 

 االقتران بأن المصدرية.
 

 أسئلة الدرس البعدي:
 اآلتية:خبرًا مناسبًا في الجمل ضع  -1
 كادت السماء__________. -
 عسى المريض_________. -
 أخذ المتسابق__________. -
 أوش  السحاب ________. -

 حان__________.كرَب االمت
 طفق المطر___________.
 اخلولقت السماء_________.
 حرى النصر___________.

 أعرب ما تحته خط: -2
 22عليهما من روق الجنة" األعراف: يخصفان وطفقا" -
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 الدرس الرابع
 أفعال المقاربة بين التصرف والجمود

 أهداف الدرس:
 قع من  أن تكون قادرُا على أن:يتو  ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تتعرف على األفعال الجامدة من أفعال المقاربة. -1
 تحدد األفعال المتصرفة من أفعال المقاربة. -2
 تفرق بين األفعال الجامدة والمتصرفة من أفعال المقاربة. -3
 توظف ذل  في كالم . -4

 

 القبلي: التقويمسؤال 
 نوع تصرفها؟و  ،ما هي األفعال المتصرفة من أفعال المقاربة -
 

 إلى قسمين:كونها متصرفة أو جامدة تنقسم أفعال المقاربة من حيث 
وهددي كددل األفعددال مددا عدددا:  ،وهددي األفعددال التددي تظددل علددى صددورة واحدددة ال تفارقهددا ،أفعددال جامدددة -1

 وأوش . ،كاد
وهمددا فعددالن: كدداد  ،ننددا نسددتعمل منهددا المضددارع واسددم الفاعددلإأفعددال تتصددرف تصددرفًا ناقصددًا؛ أ   -2

 وش .وأ

 :(5مثال رقم )
 ونصب خبرًا )يأتي(. ،رفع اسمًا )العيد( ،)كاد( فعل ماضِ    كاد العيد يأتي.  -
)يكاد( فعل مضارع متصرف من )كداد(؛ يعمدل عمدل )كداد( رفدع  يكاد األمر ينكشف. -

 ونصب خبرًا )ينكشف(. ،اسمًا )األمر(
رفدع  ،عمدل عمدل )كداد()كائد( اسم فاعل متصدرف مدن )كداد(؛ وي أنا كائد أصل إلي . -

 ونصب خبرًا )أصل إلي (. ،اسمًا )أنا(
ونصددب خبددرًا  ،رفددع اسددمًا )االمتحددان( ،)أوشدد ( مدداٍض متصددرف أوش  االمتحان أن يأتي. -

 )أن يأتي(.
 ،اسددمًا )المسددافر( رفددع ،)يوشدد ( مضددارع متصددرف مددن )أوشدد ( يوش  المسافر يعود. -

 ونصب خبرًا )يعود(.
رفدددع اسدددمًا  ،)موشددد ( اسدددم فاعدددل متصدددرف مدددن )أوشددد  العمرة. المعتمر موش  أن يؤد  -

 ونصب خبرًا )أن يؤد (. ،)هو(
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 :(4تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 اسم فاعل يعمل عمل كاد. -
 فعل مضارع يعمل عمل كاد. -
 فعل ماضي من أفعال المقاربة. -
 فعل ماٍض جامد من أفعال المقاربة. -
 

 الملخص:
أمدا بداقي  ،وهمدا فعدالن: كداد وأوشد  ،منهدا مدا يتصدرف تصدرفًا ناقصداً  ،أن أفعال المقاربدة يتضح مما سبق

 األفعال فهي جامدة.
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:بنعم أو بال عن الجملة  أجب -1
 كاد من أفعال المقاربة التي تتصرف تصرفًا تامًا. -
 .عسى من أفعال المقاربة التي تتصرف تصرفًا ناقصاً  -
 أوش  من أفعال المقاربة التي تتصرف تصرفًا ناقصًا. -
 كرب من أفعال المقاربة التي تتصرف تصرفًا ناقصًا. -
 أعرب ما تحته خط: -2

 .يوافقهافي بعض غراته     فرَّ من منيته من يوش 
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 وخاتمته: ملخص الفصل
وتنصدب الخبدر  المبتددأبتددأ والخبدر ترفدع يتضح مما سبق في هذا الفصدل أن أفعدال المقاربدة مدن نواسدخ الم

وأن بعضددها يقتدرن بددأن المصددرية وجوبددًا وبعضدها جددوازًا وبعضدها ممتنددع  ،-ذكرناهددا سدابقا–بشدروط أربعدة 
 ومتصرفة تصرفًا ناقصًا. ،وأنها تنقسم إلى قسمين: جامدة ،من االقتران بأن المصدرية

 
 إجابات األسئلة والتمارين:

 الدرس األول:
 القبلي: التقويمال سؤ  إجابة
فأفعدال المقربدة هدي جدزء مدن هدذط  ،تسمى أفعال المقاربدة بهدذا االسدم مدن بداب تسدمية الكدل بدالجزء -1

 ريًا على )كان وأخواتها(.جوتسمى كذل  )كاد وأخواتها(  ،لكنها أكثرها استعمااًل وشهرة ،األفعال
وتنصدب الخبدر  ،بتددأ اسدمًا لهدا؛ أ  ترفدع المهداتدخل هذط األفعال على المبتدأ والخبر فتنسدخ حكم -2

 خبرًا لها.
 

 إجابة التمارين:
 :(1تمرين رقم )

 الصيف: اسم كاد مرفوع وعالمة رفعة الفتحة الظاهرة. -
 أن ينتهي: في محل نصر خبر كاد.

 رمضان: اسم كاد مرفوع وعالمة رفعه الضمة. -
 أن يأتي: في محل نصب خبر حرى.

 ضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.وعالمة رفعه ال ،المحامي اسم جعل مرفوع -
 : من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر.كربَ  -2

 من أفعال الرجاء التي تدل على رجاء تحقق الخبر. اخلولق:
 من أفعال الشروع التي تدل على الشروع في إتيان الخبر. طفق:

3-  
 إعرابها الكلمة
 فعل ماِض ناقص مبني على الفتح. كربَ 
: اسددم كدددرب مرفددوع كمرب   وكدددم: ضدددمير  ،وهدددو مضدداف ،وعالمدددة رفعددده الضددمة الظددداهرة ،ربُّ

 متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.
 إجابة أسئلة التقويم البعدي:
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 أوش  العيُد أن يأتي. -1
 عسى االحتالل أن يزول.- 
 أخذ المتسابُق يجر  في المضمار. -
 ال. -2
 ال. -
 ال. -
 نعم. -

 اني:الدرس الث
 القبلي: التقويمإجابة سؤال 

 يأتي خبر أفعال المقاربة جملة فعلية فعلها مضارع.
 

 إجابة التمارين:
 :(2تمرين رقم )

 ال. -1
 نعم. -
 ال. -
 ال. -
 ال. -
 نعم. -

 

 إجابة أسئلة التقويم البعدي:
 كرب الدعاء يتحقق. -1

 بدأ الطالبان يدرسان. -
 إعرابها الكلمة

علدى الضدم؛ التصداله بدواو الجماعدة؛ وواو الجماعدة كاد: فعل ماِض ناقص مبندي  :كادوا -2
 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم )كاد(.

 يفعلون:
وواو  ،ألنددده مدددن األفعدددال الخمسدددة ؛وعالمدددة رفعددده ثبدددوت الندددون  ،فعدددل مضدددارع مرفدددوع

وجملدة يفعلدون فدي  ،الجماعة: ضمير متصل مبندي علدى السدكون فدي محدل رفدع فاعدل
 (.محل نصب خبر )كاد
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 الدرس الثالث:
 القبلي: التقويمإجابة سؤال 

 تنقسم أفعال المقاربة من حيث اقترانها بأن المصدرية إلى ثالثة أقسام:
 اخلولق. ،وهما فعالن: حرى  ،واجب االقتران -
 عسى. ،أوش  ،كرب ،وهي أربعة أفعال: كاد ،جائز االقتران -
 وهي أفعال الشروع. ،ممتنع االقتران -

 
 إجابة التمارين:

 :(3تمرين رقم )
 اخلولقت السماء أن تمطر. -
 عسى الطالب أن ينجح. -
 بدأ الالعب يتدرب. -

 

 :إجابة التمارين
 إجابة أسئلة التقويم البعدي:

 كادت السماء أن تمطر.  - -1
 عسى المريض يشفى. -
 أخذ المتسابق يجر . -
 أنشأ العامل يعمل. -
 أوش  السحاب أن ينقشع. -
 كرب االمتحان أن يأتي. -
 زل.طفق المطر ين -
 اخلولقت السماء أن تمطر. -
 حرى النصر أن تأتي. -

 إعرابها الكلمة

وألدف االثندين: ضدمير متصدل مبندي علدى السدكون  ،الفدتحفعل مداِض نداقص مبندي علدى  طفقأ:
 في محل رفع اسم )طفق(.

وألف االثنين: ضمير متصل مبني على  ،وعالمة رفعه ثبوت النون  ،فعل مضارع مرفوع يخصفان:
 وجملة )يخصفان( في محل نصب خبر طفق. ،ل رفع فاعلالسكون في مح
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 الدرس الرابع:
 القبلي: التقويمإجابة سؤال 

 وهي تتصرف تصرفًا ناقصَا. ،وأوش  ،هي: كاد ،األفعال المتصرفة من أفعال المقارنة
 

 إجابة التمارين:
 :(4تمرين رقم )

 أنا كائد ألقي الدرس. -
 يوش  المحتل أن ينهزم. -
 عود.كاد الغائب أن ي -
 قام الخطيب يلقي كلمًة. -

 
 إجابة أسئلة التقويم البعدي:

 ال. - -1
 ال. -
 نعم. -
 ال. - 

 إعرابها الكلمة
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،فعل مضارع ناقص مرفوع يوشك: -2

 اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم يوش . من:

 يوافقها:
والفاعدل ضدمير مسدتتر  ،مة الظداهرةوعالمدة رفعده الضد ،فعل مضدارع نداقص مرفدوع

وها: ضمير متصل مبني على السكون فدي محدل نصدب مفعدول  ،جوازًا تقديرط )هو(
 في محل نصب خبر يوش . وجملة يواففها، به

 
 المصادر والمراجع:

 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع عزيزي الطالب:
 ،ه(695-شددمس الدددين محمددد بددن أحمددد القرشددي الكيشددي ) ،فددي علددم اإلعددراب اإلرشدداد -1

 ،ط ،مكدددددة ،مركدددددز إحيددددداء التدددددراث ،د.محسدددددن العميدددددر   ،تحقيدددددق: د. عبدددددد هللا البركددددداني
 ه.1410
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تحقيدق: محمدد محدي الددين  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضح المسال  إلى ألفيدة ابدن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،عبد الحميد

تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي  ،لمددراد لالمقاصددد والمسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد  توضدديح  -3
 )د.ت(. ،مكتبة الكليات األزهرية ،سليمان

دار إحيدداء الكتددب العربيددة  ،حاشددية الصددبان علددى شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالدد  -4
 )د.ت(.

 تحقيدق: د. ،ه(479) ،ألبدي الحسدن علدى بدن فضدال المجاشدعي ،شر  عيون اإلعدراب -5
 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حنا جميل حداد

تدددددأليف: ابدددددن هشدددددام  ،شدددددر  اللمحدددددة البدريدددددة فدددددي علدددددم العربيدددددة ألبدددددي حيدددددان االندلسدددددي -6
 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،تحقيق: د. صال  داو   ،االنصار  

لجمدددال الددددين أبدددي عمدددرو عثمدددان بدددن عمدددر )ابدددن الحاجدددب  ،كتددداب الكافيدددة فدددي النحدددو -7
شرحه: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسدن األشدتراباذ   ،ه(646-ه570) ،النحو (
 )د.ت(. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه(686النحو  )

تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا  ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علدم العربيدة وشدرحها -8
 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة ،سالم

 ،غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،حمدد عدوض هللامحمدد م ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9
 م.1999 ،1ط
المكتبدددة  ،د محمدددود أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد العربيدددة -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
شددديخ د. إبدددراهيم أحمدددد  ،أ.د جهددداد يوسدددف العرجدددا ،الميدددزان فدددي النحدددو والصدددرف -12

 .2009 ،1ط ،فلسطين ،مطبوعات جامعة األقصى ،العيد
المركددز  ،د. إبددراهيم بخيددت ،د. أحمددد بحددر ،أ.د. جهدداد العرجددا ،الميسددر فددي النحددو -13

 م.2013 ،غزة ،الدولي للطابعة والنشر
 ،)د.ط( ،القددداهرة ،المنيدددرة ،مكتبدددة الشدددباب ،مصدددطفى السدددنجرجي ،النحدددو الكامدددل -14

 م.1976
 )د.ت(. ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -15
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 إنَّ و أخواتها

 )ال( النافية للجنس



 83 

 



 84 
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 أهداف الفصل: 
 :يتوقع من  أن تكون قادرًا على أنلهذا الفصل  بعد دراست  :عزيزي الطالب

 .تتعرف على عدد و عمل إنَّ و أخواتها -
 .تحدد معاني إنَّ و أخواتها -
 .تكتشف أحوال اسم إنَّ و أحوال خبرها -
 .تعين مواضع تقديم خبر إنَّ على اسمها -
 .تتعرف إلى مواضع كسر همزة إنَّ و مواضع فتحها وجوبًا و جوازاً  -
 .البتداء و الالم المزحلقةتفرق بين الم ا -
 .تتعرف إلى عمل إنَّ و أخواتها بعد تخفيفها -
 .تحدد شروط عمل )ال( النافية للجنس -
 .تكتشف حكم إعراب )ال( النافية للجنس -
 .تتعرف إلى حكم حذف خبر )ال( النافية للجنس -
 .تستعمل إنَّ و أخواتها و )ال( النافية للجنس استعمااًل صحيحاً  -
 

 ية:المراجع اإلضاف
 اآلتية:تستطيع الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادةعزيزي الطالب: 

 ،تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا سدالم ،يوسف بن محمد السومر   ،اللؤلؤة في علم العربية و شرحها -1
 هد.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة

محيدي الددين عبددد تحقيقد  محمدد  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضدح المسدال  إلدى ألفيدة ابدن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،الحميد

تحقيدددق: د. حندددا  ،ه(479-) ،أبدددو حسددن علدددي بددن فضدددال المشدداجعي ،شددر  عيدددون اإلعددراب -3
 ه. 1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،جميل حداد

 ،المكتبدة الوطنيدة ،د. محمدود أحمدد أبدو كتده الددراوي  ،مدخل إلى علم النحدو و قواعدد العربيدة -4
 م.1996 ،2ط ،فلسطين
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 الوسائل المساعدة:
 غزة. -األمة للتعليم المفتو  لجامعة  Moodleنظام  -1
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الشاملة -2
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الوقفية -3
 غزة.-والموجودة في مكتبة جامعة األمة للتعليم المفتو  قاالسطوانة التعليمية الخاصة بالمسا -4
 

 المصطلحات:
 .توكيد النسبة و نفي الش  عنها :التوكيد -
 .نفي ما يتوهم المرء ثبوته :كاالستدرا -
 .طلب األمر الممكن أو المستحيل :التمني -
 .طلب األمر الممكن المحبب إلى النفس :الترجي -
 .طلب األمر الممكن المكروط إلى النفس :اإلشفاق -
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 الدرس األول
 إنَّ و أخواتها

 أحوال خبرها ،أحوال اسمها ،عملها ،عانيهام ،عددها
 

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قدرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس  :البعزيزي الط 

 .ومعانيها تحدد عدد و معاني إنَّ و أخواتها -1
 .تتعرف إلى عمل إنَّ و أخواتها -2
 .تعين أحوال اسم إنَّ و أحوال خبرها -3
 .تكتشف مواضع تقديم خبر إنَّ على اسمها -4

 

 سؤال التقويم القبلي :
 اسمها ؟ ما حكم تقديم خبر إنَّ على -
 ما الفرق بين اسم إنَّ و خبرها في الحكم اإلعرابي ؟ -
 
 عددها: 1-1

 .لعل ،ليت ،لكنَّ  ،كأنَّ  ،أنَّ  ،إنَّ  :هي ،أخواتها ستة أحرفيبلغ عدد إنَّ و 
 معانيها: 1-2
 .تفيدان التوكيد :أنَّ  ،إنَّ 
 .تفيد التشبيه :كأنَّ 
 .تفيد االستدرا  :لكنَّ 
 .تفيد التمني :ليت
 .أو التعليل ،أو اإلشفاق ،فيد الترجيت :لعل
 

 :(1مثال رقم )
 .حرف ناسخ يفيد التوكيد (َ إنّ )    . إنَّ محمدًا رسول هللا -
 .دحرف ناسخ يفيد التوكي (أنَّ )  الم . علمت أنَّ الدين عند هللا اإلس -
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 .حرف ناسخ يفيد التشبيه (كأنَّ )  ة . كأنَّ الشمس كرة ملتهب -
 .حرف ناسخ يفيد االستدرا ( لكنَّ )  . بخيل  زيٌد غني لكنَّه -
 حرف ناسخ يفيد تمني أمر مستحيل . (ليت)  ليت الشباب يعود يومًا . -
 حرف ناسخ يفيد تمني أمر ممكن . (ليت)  ليت االمتحان سهٌل .  -
 و هدددو أمدددر ،يفيدددد الترجددديحدددرف ناسدددخ  (لعدددل)  .1"ال تدر  لعل هللا يحدث بعد ذل  أمرا". الطالق: -

 .نفسال محبب إلى
وهددو أمددر مكددروط إلددى  ،شددفاقحددرف ناسددخ يفيددد اإل (لعددل) . 6الكهف: "فلعل  باخع نفس  على آثارهم". -

 .النفس
 .حرف ناسخ يفيد التعليل (لعل)  .44طه:.  "فقوال له قواًل لينًا لعله يتذكر أو يخشى" -
 
 عملها: 3-1
و ترفدع  ،فتنصبه اسدمًا لهدا ،أو الخبر( فتنسخ حكم المبتدسمية )المبتدأ خل إنَّ و أخواتها على الجملة اإلتد

 .الخبر خبرًا لها
 

 :(2مثال رقم )
( حرف توكيد و نصب  إنَّ الجوَّ حاٌر .  - ( نصب اسماً  ،)إنَّ  .(و رفع خبرًا )حارٌ  ،)الجوَّ
و رفددع خبددرًا جملددة  ،نصددب اسددمًا )السددماء( ،تددرٍج و نصددب )لعددل( حددرف  لعل السماء تمطر .  -

 .طر()تم
( حددددرف تشددددبيه و نصددددب  كأنَّ الجند  أسٌد .  - و رفددددع خبددددرًا  ،)الجنددددد ( نصددددب اسددددماً  ،)كددددأنَّ

 .)أسٌد(
 
 أحوال اسمها: 4-1

 .اسمًا معرباً  ،اسمًا مبنياً  يأتي اسم إنَّ و أخواتها على صورتين:
 

 :(3مثال رقم )
 تحة الظاهرة.منصوب عالمة نصبه الف ،)زيدًا( اسم إنَّ معرب إنَّ زيدًا نشيٌط .  -
             )إنَّه( اسم إنَّ ضمير متصل   .9"إنَّه من يتق و يصبر فإن هللا ال يضيع أجر المحسنين". يوسف: -

 مبني على الضم في محل نصب.                                                                     
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  اسم إشارة مبني على  ،)هذا( اسم إنَّ مبني   .3نعجة". ص:"إنَّ هذا أخي له تسع و تسعون  -
 السكون في محل نصب .                                                           

 اسم  ،)الذ ( اسم إنَّ مبني    .85القصص: "إنَّ الذ  فرض علي  القرآن لراُد  إلى معاد". -
 وصول مبني على السكون م                                                                           

 .في محل نصب                                                                           
 
 أحوال خبرها: 5-1

ــأتي ــالث صــور ي ــى ث ــر إنَّ عل شددبه جملددة )ظددرف أو جددار و  ،جملددة )اسددمية أو فعليددة(  ،: اسددم مفددرد خب
 مجرور(.

 

 :(4رقم )مثال 
 .اسم مفرد ،)غفوٌر( خبر إنَّ    . 173البقرة: "إنَّ هللا غفور رحيم".  -
مجدرور( و شبه جملة )جدار  ،)في ذل ( خبر إنَّ  . 26"إنَّ في ذل  عبرة لمن يخشى". النازعات: -

 .حذوف خبر إنَّ متعلق بم
 .ذوف خبر إنَّ ملة )ظرف( متعلق بمحشبه ج ،)فوق( خبر إنَّ  إنَّ العصفور فوق الشجرة .  -
)اشدددددددددددددددددددترى(    111التوبة: "إنَّ هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَّ لهم الجنة". -

 .فعلها ماٍض في محل رفع خبر إنَّ  جملة فعلية ،خبر إنَّ 
فعلها مضارع في محدل رفدع خبدر جملة فعلية  ،)يحتل( خبر إنَّ  إنَّ العدو يحتل أرضنا .  -

 .إنَّ 
 في محل رفع خبر إنَّ . ،)مهرها عظيم( جملة اسمية   مهرها عظيم . إنَّ القدس  -
 
 تقديم خبرها على اسمها: 6-1

( على اسمها إال إذا كان شبه جملة )ظرف  ( و ذل  على ضربين :اً و مجرور  اً أو جار  اً ال يتقدم خبر )إنَّ
 .و االسم معرفة ،(اً و مجرور  اً أو جار  اً ظرف: و ذل  إذا كان الخبر شبه جملة )تقديم جائز  -  
 .و االسم نكرة ،(اً و مجرور  اً أو جار  اً ظرفو ذل  إذا كان الخبر شبه جملة ) :تقديم واجب  -  
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 :(5مثال رقم )
)في الدار( متعلق بمحذوف خبر إنَّ مقددم علدى اسدمها )محمددًا(  . إن في الدار محمداً  -

 .عرفةو االسم م ،ن الخبر شبه جملة )جار و مجرور(أل ؛جوازاً 
)فدددددوق( متعلدددددق بمحدددددذوف خبدددددر إنَّ مقددددددم علدددددى اسدددددمها جددددددوازًا  . إنَّ فوق الطاولة الكتاب -

 .واالسم معرفة ،ألن الخبر شبه جملة )ظرف( ؛تاب()الك
 ؛مقددم علدى اسدمها وجوبداً  )مع اليسدر( متعلدق بمحدذوف خبدر إنَّ  . 6"إنَّ مع اليسر يسرا". الشر : -

 .و االسم نكرة ،ألن الخبر شبه جملة
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(1تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 .حرف ناسخ يفيد التوكيد -
 .حرف ناسخ يفيد التشبيه -
 .حرف ناسخ يفيد االستدرا  -
 .حرف ناسخ يفيد التمني -
 .حرف ناسخ يفيد الترجي -
 .حرف ناسخ يفيد اإلشفاق -
 .يفيد التعليل حرف ناسخ -
( اسمًا مفرداً  -  .خبر )إنَّ
( جملة فعل -  .ية فعلها ماضٍ خبر )إنَّ
( جملة فعلية فعلها مضارع -  .خبر )إنَّ
( جملة اسمية -  .خبر )إنَّ
( شبه جملة -  .خبر )إنَّ

( ال يجددددددددوز أن يتقدددددددددم خبددددددددر )إنَّ 
علددددددى اسددددددمها إال إذا كددددددان شددددددبه 

 .ًا(و مجرور  اً أو جار  اً ظرفجملة )
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( مبنياً  -  .اسم )إنَّ
( معرباً  -  .اسم )إنَّ
( مقدم على اسمها جوازاً  -  .خبر )إنَّ
(خبر  -  .ى خبرها وجوباً مقدم عل )إنَّ
 

 الملخص:
( وأخواتهددا مددن النواسددخ ال وترفددع  المبتدددأتددي تدددخل علددى الجملددة اإلسددمية فتنصددب يتضددح ممددا سددبق أنَّ )إنَّ

فيددأتي اسددمًا مفددردًا أو جملددة أو شددبه  ،ويددأتي اسددمها معربددًا أو مبينددًا أمددا خبرهددا ،رفوعددددها سددتة أحدد ،الخبددر
 جملة.

 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل  -1
( شبه جملة -  .يأتي اسم )إنَّ
( جملة ف -  .عليةيأتي خبر )إنَّ
( جملة فعلية فعلها أمريأت -  .ي خبر )إنَّ
( جملة اسمية -  .يأتي خبر )إنَّ
( جار  -  .اً مجرور  و اً يأتي خبر )إنَّ
( اسمًا مبنياً  -  .يأتي اسم )إنَّ
( على اسمهايجوز  -  .أن يتقدم خبر )إنَّ
(يتقدم خبر  -  .االسم نكرة اسمها جوازًا إذا كانعلى  )إنَّ
 أعرب ما تحته خط : -2
 .11التوبة:  ".الجنة لهم بأنَّ من المؤمنين أنفسهم و أموالهم  ترى اش هللا إنَّ " -
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 الدرس الثاني
 أحوال همزة إن  

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تميز بين كسر الهمزة وبين فتحها. -1
 تحدد حاالت وجوب كسر الهمزة. -2
 الهمزة.تعين حاالت وجوب فتح  -3
 تكتشف حاالت جواز كسر الهمزة وفتحها. -4
 توظف كسر الهمزة وفتحها في كالم . -5

 

 سؤال التقويم القبلي:
 ما هي أحوال همزة إّن؟ -
 

( لها ثالثة أحوال: وجوب الكسر  جواز الوجهين: ،وجوب الفت  ،همزة )إن 
1-1 .  مواضع وجوب كسر همزة إن 

وذلدد   ،حددين ال يمكدن تأويلهدا هدي واسدمها وخبرهدا بمصددر ،يجدب كسدر همدزة إّن؛ أ  كتابتهدا أسدفل الهمدزة
 اآلتية:في المواضع 

 أن تقع إن  في أول: -
جملدددة القسدددم وفدددي خبرهدددا الدددالم جملدددة محكيدددة  ،جملدددة الحدددال ،جملدددة الصدددلة ،الكدددالم )حقيقدددًة أو حكمدددًا(

 جملة هي خبر عن اسم ذات. ،بالقول
 

 :(6مثال رقم )
)إّنا( وجدب كسدر همزتهدا؛ ألنهدا وقعدت فدي أول    1فتح:ال "إّنا فتحنا ل  فتحًا مبينًا" -

 الكالم حقيقًة؛ أ  لم يقع قبلها كالم.
)إّن( وجدب كسددر همزتهدا؛ ألنهددا وقعددت   الحمد ر؛ إّن اإلسالم يحثنا على مكارم األخالق. -

 لكنها وقعت في أول الجملة. ،في أول الكالم حكمًا؛ أ  وقع قبلها كالم
)إّن( وجب كسدر همزتهدا؛ ألنهدا وقعدت فدي أول   أخالقه عالية. أحب الصديق الذ  إنّ  -

 جملة صلة االسم الموصول )الذ (.
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ّني ذو أمل. - )إّنددي( وجددب كسددر همزتهددا؛ ألنهددا وقعددت فددي أول جملددة   زرت صديقي وا 
 فالواو هي واو الحال. ،الحال

قوعهددا فدددي )إّن( وجددب كسددر همزتهدددا لو   2-1العصر: إّن اإلنسان لفي خسر". ،"والعصر -
وجددددداء فدددددي خبرهدددددا الدددددالم  ،أول جملدددددة جدددددواب القسدددددم )والعصدددددر(

 المزحلقة )لفي خسر(.
لوقوعهددددا فددددي أول الجملددددة  ،)إّنددددي( وجددددب كسددددر همزتهددددا  30"قال إّني عبد هللا". مريم: -

 المحكية بالقول )مقول القول(.
هددي لوقوعهددا فددي جملددة )إّندده نشدديط( و  ،)إّندده( وجددب كسددر همزتهددا زيٌد إّنه نشيط.  -

 خبر عن المبتدأ )زيٌد( الذ  هو اسم ذات.
 
 
 
 
 
 
 
 إذا وقعت بعد: (إن  )ويجب كسر همزة  -
 إذ ،حيث ،االستفتاحية (أال)
 

 :(7مثال رقم )
)إّن( وجددددددددب كسددددددددر همزتهددددددددا؛  62يونس: "أال إّن أولياء هللا ال خوٌف عليهم وال هم يحزنون". -

 االستفتاحية. (أال)لوقوعها بعد 
 )إّن( وجب كسر همزة إّن؛ ألنها وقعت بعد حيث. زيدًا جالٌس. اجلس حيث إنّ  -
 )إّن ( وجب كسر همزة إّن؛ ألنها وقعت بعد إذ. جئت  إذ إّن  كريم. -
 

 :(2تمرين رقم )
( في الجمل   اآلتية:بين سبب وجوب كسر همزة )إنَّ

 و هللا إنَّ النصر لقريب.  -
 قال الطالب: إن النحو ممتع. -

 ينقسم االسم إلى اسم ذات واسم معنى:
 اسم الذات ما كان له هيئة أو جثة 
 .أما المعنى فيتعلق معناط في القلب
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 يركب السيارة. رأيت صديقي و إنَّه -
 سأذهب حيث إنَّ الجوَّ معتدل. -
 محمٌد إنَّه رسول هللا. -
 جاء الطالب الذ  إنَّه متفوق. -
 أال إنَّ البيت جميٌل. -
 سأتفوق إذ إنَّ االمتحان سهٌل. -
 
2-1 :)  وجوب فت  الهمزة )إنَّ

( إذا صح تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر أو محدل  هذا المصدر يقع في محدل رفدع ،يجب فتح همزة )إنَّ
 نصب أو محل جر.

 

 :(8مثال رقم )
(؛   51العنكبوت: "أولم يكفهم أنا أنزلنا علي  الكتاب يتلى عليهم" - )أنددددا( وجددددب فددددتح همددددزة )أنَّ

و  ،ألننددا نؤولهدددا مدددع اسدددمها و خبرهدددا بمصدددر تقدددع فدددي محدددل رفدددع فاعدددل
 التقدير )أولم يكفهم إنزالنا(.

 ائب فاعل(.ُعلم أن  مسرور. التقدير: ُعلم سرور  )ن -
 التقدير: )رؤيا ( مبتدأ مؤخر.  39"و من آياته أن  ترى األرض خاشعة". فصلت: -
 حسب  كرم .  حسب  أن  كريم. التقدير:  -
)أن ( وجب فتح همزة )أن (؛ ألننا نؤولها مع اسمها وخبرها بمصدر يقع  عرفت أن  قائم.  -

 و التقدير )عرفت قيام (. ،في محل نصب مفعول به
)أندد ( وجددب فددتح همددزة )أندد (؛ ألننددا نؤولهددا مددع اسددمها و خبرهددا بصدددر  بت من أن  قائم. عج -

 و التقدير: )من قيام (. ،يقع في محل جر بحرف الجر)من(
(؛ ألنندددا نؤولهدددا و   . 23الذاريات:  "إنَّه لحق مثل ما أنكم تنطقون" - )أنكدددم( وجدددب فدددتح همدددزة )أنَّ

إليدددده و التقدددددير )مثددددل معموليهددددا بمصدددددر يقددددع فددددي محددددل جددددر مضدددداف 
 نطقكم(.
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 :(3تمرين رقم )
( في الجمل بين سبب وجوب فت  اآلتية:  همزة )أنَّ

 عند  أن  مجاهد. -
 أال يكفي  أن  مسلم. -
 ُعرف أن  مستقيم. -
 علمُت أن  ناجح. -
 عجبت من أن  قائم. -
 
 
 
 
 وجواز فتحها: (إن  )مواضع جواز كسر همزة  3-1

 وقعت بعد:إذا  (إن  )يجوز فت  وكسر همزة 
 أّما. ،إذا الفجائية ،فاء الجزاء

 

 (:9مثال رقم )
 ،)فإّندده( الفدداء للجددزاء؛ فجدداز فددي همددزة إّن الفددتح والكسددر من درس بجد واجتهاد فإّنه ناجح. -

 التقدير: فجزاؤط النجا  أو فهو ناجح.
 ،الفددتح والكسددر )إذا أّندده( إذا فجائيددة؛ فجدداز فددي همددزة إنّ  كنت أظنُّ زيدًا كريمًا إذا أنه بخيل. -

 والتقدير: إذا البخل شأنه أو إذا هو بخيل.
الفدددتح علدددى أّن )أّمدددا(  ،)أّنددد ( جددداز فيهدددا الفدددتح والكسدددر أّما أّن  فاضل. -

والكسدددر علدددى أّن  ،والتقددددير: أحقدددًا كرمددد  ،بمعندددى أحقددداً 
 )أّما( حرف استفتا .

 
أو وقعدت فدي أول جدواب القسدم  ،يدليجوز فدتح وكسدر همدزة إّن إذا وقعدت إّن ومدا بعددها فدي موضدع تعل -

 وليس في خبرها الالم المزحلقة.
 
 

الفرق بدين فدتح همدزة إن وكسدرها، هدو التأويدل بمصددر، فدإذا أولناهدا ومعموليهدا 
ذا لم نستطع تأويلها بمصدر كسرنا الهمزة. بمصدر فتحنا الهمزة،  وا 
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 :(10مثال رقم )
فجاز فدي  ،)إّن( وقعت موضع تعليل؛ أ : ألن 1.3التوبة: "وصلِّ عليهم إّن صالت  سكٌن لهم" -

 والكسر على أنها جملة تفسيرية ،همزتها الفتح على تقدير الم تعليل؛ أ : ألن صالت  سكنًا لهم
)إّن( جاز في همزتها الفتح والكسر؛ ألنها وقعت في جدواب القسدم ولديس   إّن زيدًا سابٌق.وهللا -

 في خبرها الالم المزحلقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(4تمرين رقم )
 اآلتية:بين حكم همزة إن  وسبب ذلك في الجمل 

 من سار على الدرب فإّنه حتمًا سيصل. -
 لبست مالبس خفيفة إذا إّن الجوَّ بارٌد. -
 أدب أوالد  إّن تأديب  لهم في صالحهم. -
 أّما أّن  مجتهد. -
 لعمر  إّن النصر قريب. -
 

 الملخص:
( ثددالث حدداالت: وجددوب فددتح الهمددزة ووجددوب كسددرها أن  ،الددوجهين جددوازو  ،يتضددح ممددا سددبق أن لهمددزة )إنَّ

ن  ،در نفتح الهمزةفإن أولناها ومعموليها بمص ،هو التأويل بمصدر ،وبين كسرها ،الفارق بين فتح الهمزة وا 
 يلها بمصدر نكسر الهمزة.و لم نستطع تأ

 
 

إذا وقعدددددت إّن فدددددي جدددددواب القسدددددم وفدددددي 
خبرهدددا الدددالم المزحلقدددة كسدددرنا همدددزة إّن، 
ذا لددم يكددن فددي خبرهددا الددالم جدداز فددتح  وا 

 الهمزة وجاز كسرها
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 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -1
 إّن مكسورة الهمزة وجوبًا. -
 إّن مكسورة الهمزة جوازًا. -
 إّن مفتوحة الهمزة وجوبًا. -
 إّن مفتوحة الهمزة جوازًا. -
 أعرب ما تحته خط مما يلي: -2
 76بالعصبة ُأولي القوة". القصص: ا إّن مفاتحه لتنوءم"وآتيناط من الكنوز  -
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 الدرس الثالث:
 الم االبتداء والالم المزحلقة:

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد مفهوم الم االبتداء والالم المزحلقة. -1
 .تميز بين الم االبتداء والالم المزحلقة -2
 تحدد مواضع الم االبتداء والالم المزحلقة. -3
 توظف ذل  في كالم . -4

 

 سؤال التقويم القبلي:
 ما الفرق بين الم االبتداء والالم المزحلقة في المعنى والموضع؟

 
 الم االبتداء: 1-1

 مفهومها وموضعها: هي حرف مفتو  يدخل في صدر الجملة االسمية )وهو المبتدأ( لتوكيدها.
 

 :(11مثال رقم )
 )نشيط( خبر المبتدأ. ،)زيد( مبتدأ    لزيٌد نشيٌط.  -
 )صافية( خبر المبتدأ. ،)السماء( مبتدأ    للسماُء صافيٌة. -
 )رسول( خبر المبتدأ. ،)محمد( مبتدأ    لمحمٌد رسوٌل. -

 السمية.وذل  لتوكيد الجملة ا ،لمحمدٌ  ،للسماءُ  ،حيث دخلت الالم في صدر الجملة االسمية )المبتدأ(: لزيدٌ 
 

 
 
 
 
 
 
 

الجملة االسمية المكونة من المبتددأ 
والخبددددر هددددي جملددددة خبريددددة تحتمددددل 
ا الصدق والكذب، فإذا دخلدت عليهد

 الم االبتداء أكدتها.
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 الالم المزحلقة: 2-1
) فيكدددرط أن يتددددوالى  ،إذا أردت زيدددادة توكيدددد الجملدددة االسددددمية المؤكددددة بدددالم االبتدددداء أدخلددددت عليهدددا )إنَّ

( وتسمى الالم المزحلقة. ،مؤكدان  فتزحلق الم االبتداء إلى خبر )إنَّ
 

 مواضع الالم المزحلقة:
 تدخل الالم المزحلقة على:

( ب -1  شرط أن يكون مؤخرًا و الخبر شبه جملة.اسم )إنَّ
 

 (:12مثال رقم )
؛ ألندده مددؤخر و  إنَّ في البيت لمحمدًا.  - )لمحمدددًا( الددالم هددي الددالم المزحلقددة دخلددت علددى اسددم إنَّ

 الخبر جار و مجرور.
؛ ألنده مدؤخر و الخبدر جدار و  ،)لرجاًل( الالم مزحلقة إنَّ في البيت لرجاًل.  - دخلت على اسم إنَّ

 رور.مج
 
 
 
 
 
 
 

( بشدددرط أن يكدددون الخبدددر: اسدددمًا مفدددردًا مدددؤخرًا مثبتددداً  -2 جملدددة  ،تددددخل الدددالم المزحلقدددة علدددى خبدددر )إنَّ
 (.اً أو ظرف اً و مجرور  شبه جملة )جارً  ،جملة فعلية؛ فعلها مضارع ،سميةا

 

 (:13مثال رقم )
( و هددو  إنَّ المؤمن لمنتصر.  - اسددم مفددرد مددؤخر )لمنتصددر( دخلددت الددالم المزحلقددة علددى خبددر)إنَّ

 مثبت.
 و هو جملة اسمية. ،)لخلقه كريم( دخلت الالم المزحلقة على خبر إنَّ  إنَّ المؤمن لخلقه كريم.  -

عنددد دخددول الددالم المزحلقددة علددى اسددم 
إّن، ال فددددرق بددددين أن يكددددون نكددددرة أو 

ألن المهددددم أن يكددددون مددددؤخرًا  ؛معرفددددة
 والخبر مقدم
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و هددددو جملددددة  ،)ليدددددرس( دخلددددت الددددالم المزحلقددددة علددددى خبددددر إنَّ  إنَّ الطالب ليدرس في الجامعة.  -
 فعلية؛ فعلها مضارع.

( )لفدددي الجامعدددة( إنَّ الطالب لفي الجامعة. - و هدددو  ،الدددالم المزحلقدددة دخلدددت علدددى خبدددر )إنَّ
 شبه جملة )جار و مجرور(.

( ،)لفوق( إنَّ الكتاب لفوق الطاولة. - و هو شبه جملدة  ،دخلت الالم المزحلقة على خبر )إنَّ
 )ظرف(.

 
( و خبرها. -3  تدخل الالم المزحلقة على ضمير الفصل الذ  يفصل بين اسم )إنَّ

 

 (:14مثال رقم)
 هو مفتا  الفرج.إنَّ الصبر ل -
 إنَّ النحو لهو درة العلوم. -
 .23"إنا لنحن نحيي و نميت"  الحجر: -

( و خبرها. ،لنحن ،اتصلت اللم المزحلقة بضمير الفصل: لهو  الذ  فصل بين اسم )إنَّ
 
 
 
 
 
 
 

 :(5تمرين رقم)
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -
 الم ابتداء. -1
2- .  الم مزحلقة في اسم إنَّ
 إنَّ و هو جملة اسمية. الم مزحلقة في خبر -3
 الم مزحلقة في خبر إنَّ و هو اسم مفرد مثبت مؤخر. -4
 الم مزحلقة في ضمير الفصل. -5

تدخُل الالم المزحلقدة فدي األصدل علدى خبدر )إّن(، 
علددى اسدددم )إّن( بشدددرط أن  -كدددذل –ولكنهددا تددددخل 

 يتددددأخر عددددن الخبددددر، وعلددددى ضددددمير الفصددددل الددددذ 
 .يفصل بين اسم )إّن( وبين خبرها
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 الملخص:
يتضددح ممدددا سدددبق أن الم االبتدددداء والددالم المزحلقدددة هدددي فدددي األصدددل الم توكيددد تددددخل علدددى المبتددددأ لتوكيدددد 

ي مسدفت ،زحلق هدذط الدالم إلدى خبدر )إّن(إننا نف ،فإذا أكدنا الجملة بإنّ  ،الجملة اإلسمية فتسمى )الم ابتداء(
 الالم المزحلقة باإلضافة لذل  تدخل على ضمير الفصل الذ  يفصل بين اسم )إّن( عن خبرها.

 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو ال على الجمل  -1
 الم االبتداء و الالم المزحلقة هي الم توكيد. -
 ر المبتدأ.تدخل الم االبتداء على خب -
- .  تدخل الالم المزحلقة على اسم إنَّ
 تدخل الالم المزحلقة على خبر إنَّ و هو جملة فعلية فعلها ماٍض. -
 تدخل الالم المزحلقة على خبر إنَّ و هو اسم مفرد مثبت مؤخر. -
 أعرب ما تحته خط فيما يلي: -2
نَّ رب  -  74النمل: ما تكن صدورهم".  ليعلم "وا 
نَّ  لع" -  4القلم:  ".لى خلق عظيموا 
 23الحجر: ونميت" لنحن نحيي"إنا  -
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 الدرس الرابع
 و أخواتها (إنَّ )تخفيف نون 

 أهداف الدرس: 
 يتوقع من  أن تكون قادرا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

( و أخواتها. -  تحدد مفهوم تخفيف نون )إنَّ
 تعين األحرف التي تخفف نونها. -
 فرق في العمل بين األحرف التي تخفف نونها.تعرف ال -
 تكتشف طبيعة عمل كل حرف من األحرف التي تخفف نونها. -
 تستعمل هذط األحرف في كالم . -
 

 سؤال التقويم القبلي:
 هل يبقى عمل األحرف الناسخة بعد تخفيف نونها كما كان قبل التخفيف؟

 
و تخفيدف نونهدا يكدون بحدذف نونهدا المتحركدة  ،لكنَّ  ،كأنَّ  ،أنَّ  ،أربعة هي: إنَّ  ،األحرف الناسخة المشددة

بقاء الساكنةو   و ذل  كما يلي: ،ا 
1-1 :  إنَّ

 إذا خففت نونها يجوز إعمالها و يجوز إهمالها.
 

 (:15مثال رقم)
(مخففة من الثقيلة مهملة  إن  زيٌد لقائٌم. -  و ما بعدها مبتدأ )زيٌد( و خبرط )قائٌم(. ،)إن 
 و )قائٌم( خبرها. ،)زيدًا( اسمها ،مخففة من الثقيلة عاملة . إن  زيدًا لقائمٌ  -
 

( و أهملدددت المضدددارعة الناسدددخة  ،فإنددده يدددأتي بعددددها: األفعدددال الماضدددية الناسدددخة كثيدددراً  ،إذا خففدددت ندددون )إنَّ
 الماضية غير الناسخة نادرًا. ،قليالً 
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 (:16مثال رقم )
( مخففدددة مدددن الثقيلدددة مهملدددة  102" و إن  و جدنا أكثرهم لفاسقين". األعراف: - و جددداء بعددددها  ،)إن 

 و هذا كثير. ،الفعل الماضي الناسخ )وجد(
( مخففددددة مددددن الثقيلددددة مهملددددة  186" و إن  نظن  لمن الكاذبين". الشعراء: - و جدددداء بعدددددها الفعددددل  ،)إن 

 و هذا قليل. ،المضارع الناسخ )نظن(
 (1)بة المتعمدشلت يمين  إن قتلت لمسلما            حلت علي  عقو  -

( مخففة من الثقيلة مهملة  و هو نادر. ،و جاء بعدها فعل ماٍض غير ناسخ )قتل( ،)إن 
 

( و أهملت ( النافيدة ،إذا خففت نون )إن  (  ،يلزمهدا الدالم الفارقدة؛ و هدي الم توكيدد تفدرق بدين )إن  و بدين )إن 
 المخففة من الثقيلة المؤكدة.

 

 (:17مثال رقم )
( حرف نفدي يعمدل عمدل لديس ضيف. إن  زيٌد يكرم ال - رفدع اسدمًا )زيدٌد( و نصدب خبدرًا جملدة  ،)إن 

 )يكرم الضيف(.
( مخففددة مددن الثقيلددة مهملددة لوجددود الددالم الفارقددة إن  زيٌد ليكرم الضيف.  - جملددة  ،)زيددٌد( مبتدددأ ،)إن 

 )يكرم الضيف( في محل رفع خبر المبتدأ.
 

 :(6تمرين رقم)
ق بين ا ،حدد نوع )إْن(  اآلتية:لعاملة و غير العاملة في الجمل و فر ِّ

 إن  زٌيد في البيت. -
 .143" و إن  كانت لكبيرة إال على الذين هدى هللا".  البقرة:  -
 إن  زيدًا نشيٌط. -
 إن  فعلت َللخير. -

 اآلتية:استخرج ما يلزم)إْن( المخففة من الثقيلة المهملة في الجمل 
ن  يكاد الذين كفروا ليزلقون   -  1بأبصارهم". القلم:"وا 
 إن  أصبح زيٌد لمسرورًا. -
 إن  حضر الطالب المحاضرة لنشيطًا. -
 
 وتدعو على قاتله؛ عمرو بن حرموز. -رضي هللا عنه -ترثي زوجها الزبير بن العوام  ،( البيت لعائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل الفرشية العدوية1)
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 أْن: 2-1
 ويلزمها:  ،عاملةفإنها تبقى  ،إذا خففت نون )أْن(

 أن يحذف اسمها و يقدر ضمير الشأن أو القصة. -
 ،لدن ،أو مسدبوق بحدرف نفدي )ال ،أو جامدد ،أو فعليدة: فعلهدا دعدائي ،أن يأتي خبرها جملدة اسدمية -

 سوف( أو مسبوقًا بلو أو قد. ،أو بحرف تنفيس )السين ،لم(
 

 (:18مثال رقم)
 علمت أن  العلُم نافٌع. -
 هللا. دعوت ل  أن  نصر  -
 39"و أن  ليس لإلنسان إال ما سعى". النجم: -
 89"أفال يرون أال يرجع إليهم قوال". طه: -
 3"أيحسب اإلنسان ألن نجمع عظامه". القيامة: -
 "أيحسب أن لم يرط أحد" -
 16"وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماًء غدقا". الجن: -
 20"علم أن سيكون فيكم مرضى". المزمل: -
 رأيت أن سوف يأتي االمتحان سهاًل. -
 ونعلَم أن قد صدقتنا. -
 

: ( جاءت مخففة من الثقيلة عاملة الحظ في األمثلة السابقة أنَّ سمها ضمير الشدأن أو القصدة و أن ا ،)أن 
فعلها جامد  ،جملة فعلية: فعلها دعائي )نصر  هللا( ،و أن خبرها جاء: جملة اسمية )العلُم نافٌع( ،محذوفٌ 

أو سوف  ،أو السين )سيكون( ،أو الحرف لو )وأن لو( ،لن )أن لم( ،مسبوق بحرف النفي ال )أال( ،يس()ل
 أو قد )قد صدقتنا(. ،)سوف يأتي(

 
 
 
 
 
 
 

إذا ظهدددددر اسدددددم )إن( المخففدددددة 
 من الثقيلة العاملة فهذا شاذ.

 رأيت أن  رجٌل محترمٌ 
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 :(7تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

( مخففة من الثقيلة و خبرها جملة اسمية. -  )أن 
( مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية. -  )أن 
( مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية مسبوقة بحرف نفي. -  )أن 
( مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية فعلها جامد. -  )أن 
( مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية فعلها دعائي. -  )أن 
( مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية فعلها مسبوق بحرف تنفيس. -  )أن 
( مخففة من الثقيلة -  و خبرها جملة فعلية فعلها مسبوق بقد. )أن 
( مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية فعلها مسبوق بلو. -  )أن 
 
 كأْن: 3-1

و خبرها جملدة اسدمية أو  ،و يكون اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوفاً  ،تخفف نونها و األشهر إعمالها
 فعلية مسبوقة بلم أو قد.

 

 (:19مثال رقم )
 .كأن  زيٌد قائمٌ  -
 24يونس:    "كأن  لم تغن باألمس". -
 كأن  قد زال الهم. -

( مخففددة مددن الثقيلددة عاملددة و  ،اسددمها ضددمير الشددأن أو القصددة محددذوف ،فددي األمثلددة السددابقة جدداءت )كددأن 
 أو قد )قد زال(. ،أو جملة فعلية مسبوقة بلم )لم تغَن( ،خبرها جملة اسمية )زيٌد قائٌم(

 

 :(8تمرين رقم )
 لي بجملة مفيدة:مثل لما ي

 سمية.اكأن مخففة من الثقيلة و خبرها جملة  -
 كأن مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية مسبوقة بلم. -
 كأن مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية مسبوقة بقد. -
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 لكْن: 4-1
 أو جملة فعلية. ،اً إذا خففت )لكن( فإنها تهمل و يأتي ما بعدها مبتدأ و خبر 

 

 (:20مثال رقم)
 118النحل:  ن كانوا أنفسهم يظلمون".ك"و ما ظلمناهم و ل -
 162النساء:  "لكن الراسخون في العلم منهم و المؤمنون". -

 و جملة اسمية )الراسدخون  ،و جاء بعدها جملة فعلية )كانوا( ،حيث جاءت )لكن( مخففة من الثقيلة مهملة
 (.في العلم منهم

 
 
 
 
 
 
 

 الملخص:
رف الناسددخة السددتة هددي التددي تخفددف نونهددا و يصددبح لكددل حددرف منهددا حددأربعددة مددن األ ممددا سددبق يتضددح أنَّ 

 و بعضها يهمل دائمًا. ،و بعضها يعمل دائماً  ،فبعضها يهمل و يعمل ،طبيعة خاصة به في العمل
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل  -1
 .ال يتغير عمل الحروف الناسخة بعد تخفيف نونها -
 )لكن( إذا خففت نونها فإنها تهمل مطلقًا. -
( إذا خففت نونها فإنها تعمل و تهمل. -  )أن 
 )كأن( إذا خففت نونها فاألشهر إهمالها. -
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -2
 حرف استدرا  مهمل. -
 )كأن( مخففة من الثقيلة. -

ُخففددددددت نددددددون إنَّ فإنهددددددا تعمددددددل إذا 
( و)كدددددأّن( فإنهدددددا  وُتهمدددددل، أمدددددا )أنِّ
تبقددددددى عاملددددددة، أمددددددا )لكددددددّن( فإنهددددددا 

 تهمل.
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 )أن( مخففة من الثقيلة مهملة. -
 )أن( و خبرها جملة مسبوقة بقد. -
 ته خط فيما يلي:أعرب ما تح -3
 10رب العالمين". يونس: أن الحمد ر" وآخر دعواهم  -
 111لما ليوفينهم رب  أعمالهم". هود: و إن كال"  -
 .كأن زيٌد قائمٌ  -
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 الدرس الخامس
 )ال( النافية للجنس

 شروط عملها ،أحوال اسمها ،عملها ،مفهومها
 أهداف الدرس:
 ن  أن تكون قادرًا على أن:بعد دراست  لهذا الدرس يتوقع م عزيزي الطالب:

 تحدد مفهوم )ال( النافية للجنس. -
 و )ال( النافية للجنس. ،تعين الفرق بين )ال( التي تعمل عمل ليس -
 تكتشف عمل )ال( النافية للجنس. -
 تتعرف على أحوال اسم )ال( النافية للجنس. -
 تحدد شروط عمل )ال( النافية للجنس. -
 فية للجنس.تعرف الحكم اإلعرابي السم )ال( النا -
 توظف )ال( النافية للجنس في كالم . -
 

 سؤال التقويم القبلي:
 ما الحكم اإلعرابي السم )ال( النافية للجنس؟ -
 
 مفهومها: 1-1

 هي حرف ينفي الجنس استغراقًا و تخصيصًا.
 
 
 
 
 
 
 عملها: 2-1

( فتدخل على الجملة اال فتنصدب االسدم و ترفدع  سمية )المبتدأ و الخبدر(تعمل )ال( النافية للجنس عمل )إنَّ
 الخبر.

 

اسددددددم الجدددددددنس: هددددددو اسدددددددم نكدددددددرة 
 يصدق على كل أفراد جنسه،

مثدددددل: رجدددددل يصددددددق علدددددى كدددددل 
 رجل.
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 (:21مثال رقم )
حيث نفت وجود جنس الرجدال فدي البيدت و اسدتغرقت  ،)ال( نافية للجنس ال رجَل في البيت.  -

 هذا الجنس بالنفي.
فقددد نفددت وجددود  ،بددل هددي نافيددة للوحدددة ،)ال( ليسددت نافيددة للجددنس ال رجٌل في البيت بل رجالن.  -

 .رجل واحد و أثبتت وجود رجلين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شروط عملها: 3-1

( بشروط أن ال يفصدل بينهدا و بدين  ،و هي: أن يكون اسمها و خبرها نكدرتين ،تعمل )ال( النافية عمل )إنَّ
 أن تكون لنفي الجنس استغراقًا و تخصيصًا. ،أن ال يدخل عليها حرف جر ،اسمها فاصل

 

 (:22مثال رقم )
و خبرهدددا نكرتدددان و قدددد نفدددت دوام جدددنس الظلدددم )ال( عاملدددة؛ ألن اسدددمها  ال ظلَم دائٌم.  -

 و رفعت الخبر )دائم(. ،فنصبت االسم )ظلَم( ،استغراقًا و تخصيصاً 
 )ال( مهملة؛ ألن اسمها معرفة )زيد( و هو مبتدأ.  ال زيٌد في الدار و ال عمرو.  -
)فددي  ،()ال( مهملددة؛ ألن خبرهددا )فددي الدددار( قددد تقدددم علددى اسددمها )رجددلٌ  ال في الدار رجٌل.  -

 )رجٌل( مبتدأ مؤخر. ،الدار( خبر مقدم
فتعرب )زاد( اسدم مجدرور  ،)ال( مهملة؛ لدخول حرف الجر )الباء( عليها جئُت بال زاٍد.  -

 بالباء.
 
 

(  ال النافيدددددة للجدددددنس تعمدددددل عمدددددل )إنَّ
فتدخل على الجملة اإلسمية، فتنصدب 
المبتددددأ اسدددما لهدددا، وترفدددع الخبدددر خبدددرًا 

 لها
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 :(9تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 )ال( نافية للجنس. -
 )ال( لنفي الوحدة. -
 )ال( يتقدم خبرها على اسمها. -
 عليها حرف للجر. )ال( يدخل -
 
 أحوال اسمها: 4-1

 شبيه بالمضاف. ،مضاف ،و هي: مفرد ،ثالثة أحوال ىيأتي اسم )ال( النافية للجنس عل
 

 (23مثال رقم )
 و هو مضاف. ،)غالَم رجٍل( اسم )ال( النافية للجنس  ال غالَم رجٍل حاضٌر.   -
 و هو شبيه بالمضاف. ،افية للجنس)طالعًا جباًل( اسم )ال( الن ال طالعًا جباًل موجوٌد.   -
ال إنسدددداَن مخلددددٌد.                      )إنسان(اسددددم )ال( النافيددددة للجددددنس مفددددرد )ال مضدددداف و ال شددددبيه  -

 بالمضاف(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المفددددددددددرد: مددددددددددا لدددددددددديس مضددددددددددافًا وال شددددددددددبيهًا 
 بالمضاف.

الشددبيه بالمضدداف هددو مددن إضددافة المعمددول 
 إلى عاملة، 

 .نحو: أنا ضارٌب زيداً 
 ارُب زيٍد.: أنا ض    
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 :(10تمرين رقم )
 حدد نوع اسم )ال( النافية للجنس فيما يلي:

 ال نعيَم دائٌم. -
 ال بائعًا صحفًا مرتاٌ . -
 اَب علٍم مضٌر.ال كت -
 

 الملخص:
 ،و ترفع الخبر المبتدأتنفي الجنس استغراقا و تخصيصا فتنصب  ،يتضح مما سبق أن )ال( النافية للجنس

 و تعمل بشروط ذكرناها سابقًا. ،و يأتي اسمها مفردًا أو مضافًا أو شبيهًا بالمضاف
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل  -1
 )ال( تأتي لنفي الجنس و لنفي الوحدة. -
 )ال( تعمل عمل )إّن(. -
 يأتي اسم )ال( النافية للجنس نكرة و خبرها معرفة. -
 اسم )ال( النافية للجنس يأتي مضافًا أو شبيهًا بالمضاف. -
 االسم المفرد هو ما ليس مضافًا وال شبيهًا بالمضاف. -
 أعرب ما تحته خط: -2
 47ال هم عنها ينزفون". الصافات:و  ال فيها غولٌ " -
 مخرجًا زكاًة خسراٌن.ال  -
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 الدرس السادس
 إعراب اسم )ال( النافية للجنس

 خبرها وحذف                             
 :أهداف الدرس
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أّن: ،: بعد دراست  لهذا الدرسعزيزي الطالب

 س.تعرف إعراب اسم )ال( النافية للجن -
 تميز إعراب اسم )ال( النافية للجنس بين إعرابه وبنائه. -
 تكشف عالمات إعراب اسم )ال( النافية للجنس. -
 توظف )ال( النافية للجنس في كالم . -

 
 سؤال التقويم البعدي:

 ومتى يكون معربًا؟ ،متى يكون اسم )ال( النافية للجنس مبيناً 
 

 حكم إعراب اسم )ال( النافية للجنس: 1.1
وهددو يبنددى  -يبندي اسددم )ال( النافيددة للجددنس إذا كددان مفددردًا؛ أ  لديس مضددافًا وال شددبيهًا بالمضدداف.  - :أوالً 

 أو كان جمع تكسير. ،اً سالم اً مذكر  اً على الفتح إذا كان مفردًا؛ أ  ليس مثنى وال مجموع جمع
 
 
 
 
 

 :(24مثال رقم )
 اً مفدرد )أ  لديس مثندى وال جمعد )رجل( اسم ال النافية للجنس مبني؛ ألنده ال رجَل كسوٌل.  -

 (.اً سالم اً مذكر 
ألندده مفددرد )ال مضدداف  ،)رجدداٌل( اسددم ال النافيددة للجددنس مبنددى علددى الفددتح ال رجاٌل كذابون. -

 وهو جمع تكسير. ،وال شبيه بالمضاف(
 

 .اً سالم اً مذكر  اً ويبنى على الياء إذا كان مثن أو جمع

النافيددددة للجدددددنس  (يبنددددى اسددددم )ال
علدددددى مدددددا ينصدددددب بددددده إذا كدددددان 

 مفرداً 
 



 114 

 

 :(25مثال رقم )
 مسلمين( اسم ال النافية للجنس مبنى على الياء؛ ألنه مثنى.)  متخاذالن. ال مسلمينِ  -
)مسدددلمين( اسدددم ال النافيدددة للجدددنس مبنيدددى علدددى اليددداء؛ ألنددده جمدددع مدددذكر  ال مسلميَن متخاذلون. -

 سالم.
 
 ويجوز بناؤط على الفتح. اً سالمًا مؤنث اً ويبنى على الكسر إذا كان جمع-
 

 (26مثال رقم )
ات( اسددم ال النافيددة للجددنس مبنددي علددى الكسددر؛ ألندده جمددع مؤنددث )مسددلم ال مسلمات كسوالٌت. -

 سالم.
 

 :(11تمرين رقم )
 بين حركة بناء اسم )ال( النافية للجنس مع ذكر السبب فيما يلي:

 ال إنسان مخلد. -  
 ال طالبات موجودات. -  
 ال طالبين فاشلين. -  
 ن مقصرين.يال مسلم -  
 

وينصددب  ،للجددنس؛ أ  يكددون منصددوبًا إذا كددان مضددافًا أو شددبيه بالمضدداف: ويعددرب اسددم )ال( النافيددة ثانيــاً 
وباليدداء إذا كددان مثنددى أو  ،أو كددان جمددع تكسددير ،اً سددالم اً مددذكر  اً بالفتحددة  إذا كددان مفددردًا )ال مثنددى وال جمعدد

 وبالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. ،وباأللف إذا كان من األسماء الخمسة ،جمعًا مذكرًا سالمًا 
 

 :(27رقم )مثال 
             )غالم( منصوب وعالمة نصبه الفتحة؛ ألنه مضاف إلى رجل    ال غالَم رجٍل حاضٌر. -

 ومفرد )ال مثنى وال جمع مذكر سالم(.                                         
 )غالمي( منصور وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى.  ال غالمي رجل حاضران. -
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     )مسلمو فلسطين( منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جمع   لسطين متخاذلون.ال مسلمو ف -
 مذكر سالم.                                         

 )آباء رجال( منصوب وعالمة نصبه الفتحة؛ ألنه جمع تكسير.  ال آباَء رجاٍل مهزومون. -
 عالمة نصبه الكسرة ألنه جمع )مسلمات فلسطين( منصوب و  ال مسلماِت فلسطين مهزومات. -

 مؤنث سالم.                                         
 )أخا ثقة( منصوب وعالمة نصبه األلف؛ ألنه من األسماء    ال أخا ثقة محروم. -

 الخمسة.                                         
 مة نصبه الفتحة؛ ألن مفرد شبيه )بائعًا صحفًا( منصوب وعال   ال بائعًا صحفًا مرتاٌ . -

 بالمضاف.                                         
 ) بائعي صحف( منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى شبيه   ال بائعي صحفًا مرتاحان. -

 بالمضاف.                                         
 وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جمع مذكر  )بائعي صحف( منصوب  ال بائعي صحفًا مرتاحون. -

 سالم شبيه بالمضاف.                                         
 )بائعات صحف( منصوب وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه جمع   ال بائعات صحفًا مرتاحات. -

 مؤنث سالم شبيه بالمضاف.                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شدبيهًا  مضدافا أو ينصب اسدم )ال( النافيدة للجدنس بالفتحدة إذا كدان
مفدردًا أو جمدع تكسدير. وباليداء إذا كدان مثندى أو جمدع  ؛بالمضاف

مذكر سالم، وبالكسرة إذا كان جمع مؤنث سدالم، وبداأللف إذا كدان 
 سماء الخمسةمن األ
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 (:12ن رقم )تمري
 بين عالمة البناء أو اإلعراب مع ذكر السبب فيما يلي:

 ال إنسان مخلٌد. -
 باء حاضرون.ال أ -
 ال رجليِن مرتاحان. -
 ال مسلميَن مهزومون. -
 ال مسلمات في البيت. -
 ال رجل علٍم موجود. -
 ال رجلي حقٍّ مكروهان. -
 ال رجاَل صلٍح في القرية. -
 معون على رأ  واحد.ال مسلمي العالم مج -
 ال مسلماِت فلسطين رجعن إلى ديارهن. -
 ال طالَع جباًل معروف. -
 ال طالبي حقًا مكسوفان. -
 ال طالعو جباًل ظاهرون. -

 
 حذف خبر )ال( النافية للجنس: 1.2

 ويكثر الحذف إذا كان الخبر معلومًا. ،يحذف خبر )ال( النافية للجنس جوازًا إذا دلَّ عليه دليل
 

 ( 28ال رقم )مث
 ،حدددددذف خبدددددر )ال( النافيدددددة للجدددددنس؛ ألنددددده موجدددددود فدددددي السدددددؤال هل من رجل قائم؟ ال رجل. -

 والتقدير: ال رجل قائم.
حددذف خبددر )ال( النافيددة للجددنس؛ ألندده معلددوم؛ والتقدددير: ال شدد   هو ناجح ال ش .  -

 في ذل .
النافيدددة للجدددنس؛ ألنددده معلدددوم.  حدددذف خبدددر )ال( 50الشعراء: إنا إلى ربنا منقلبون". ضير"قالوا ال  -

 في ذل . ضيروالتقدير: ال 
 
ال يحذف العرب شيئاً  من الكالم إال إذا دلَّ عليه دليل، ودليل حذف خبر  

 سؤال هو وجود الخبر في السؤال. النافية للجنس إذا كان جوابًا عن)ال( 
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 الملخص: 
ومعربدًا إذا كدان مضدافًا أو شدبيهًا  ،يتضح مما سدبق أن اسدم )ال( النافيدة للجدنس يكدون مبيندًا إذا كدان مفدرداً 

 ويحذف خبر )ال( النافية للجنس إذا دلَّ عليه دليل أو معلومًا. ،بالمضاف
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 إمأل الفراغ باسم )ال( النافية للجنس المناسب فيما يلي: -1
 ال______ مهزوٌم )مبني على الفتح(. -
 ال______ مهزومون )مبني على الفتح(. -
 ال______ مهزومات )مبني على الفتح(. -
 ال______ مهزومان )مبني على الياء(. -
 ال______ حاضٌر )منصوب بالفتحة(. -
 )منصوب بالفتحة(. ال______ حاضرون  -
 ال______ حاضٌر )منصوب باأللف(. -
 ال______ حاضران ) منصوب بالياء(. -
 ال______ حاضرون )منصوب بالياء(. -
 ) منصوب بالكسرة(. ال______حاضرات -
 أعرب ما تحته خط: -2
 51سبأ:  ".فوتفال "ولو ترى إذ فزعوا  -
 إال هللا. لهإ ال -
 متخاذلون. مسلمينال  -
 ظاهٌر. جبالً  طالعاً  ال -
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 خاتمة الفصل وملخصه:
و)ال( النافيدددة  ،هدددي: إّن وأخواتهدددا ،يتضدددح ممدددا سدددبق أن األحدددرف التدددي تنصدددب المبتددددأ وترفدددع الخبدددر

 ،وال يتقدددم خبرهددا علددى اسددمها إال إذا كددان شددبه جملددة ،ولهددذط األحددرف أحددوال السددمها وخبرهددا ،للجددنس
ويجدوز  ،وأن اسدم )ال( النافيدة للجدنس يكدون معربدُا ويكدون مبينداً  ،وأن إّن وأخواتها تتميز بتخفيف نونها

 حذف خبرها.
 

 إجابات األسئلة والتمارين:
 الدرس األول:

 التقويم القبلي: سؤال إجابة
فيتقدددم  ،إال إذا كددان الخبددر شددبه جملددة ،ال يجددوز أن يتقدددم خبددر إّن وأخواتهددا علددى اسددمها -

 ا كان االسم نكرة.ووجوبًا إذ ،جوازَا إذا كان االسم معرفة
 وخبرها يكون مرفوعًا. ،اسم )إّن( يكون منصوباً  -

 
 :(1تمرين رقم )
 علمُت أّن العلَم مفيٌد. -
 كأّن الطفَل مالٌ . -
 زيٌد غني لكّنه بخيٌل. -
 ليَت االمتحان سهٌل. -
 لعّل هللا يرحمنا. -
 أكمل الدرس لعلنا ننجح. -
 إّن الطفَل شرَب اللبن. -
 لعّل الدرَس يكون مفيدًا. -
 زيدًا أبوط قائٌم. إنّ  -
 إّن الرجَل في البيت. -
 زيٌد إّنه صديقي.  -
 إّن النحَو مفيٌد. -
 إّن في البيت محمدًا. -
 إّن في البيت رجاًل. -
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 أسئلة التقويم البعدي:

 ال -
 نعم -
 ال -
 نعم -
 نعم -
 نعم -
 ال -
 نعم -
 ال -
 إعربها الكلمة
:  ال محل له من اإلعراب. ،حرف توكيد ونصب مبني على الفتح إن 
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،الجاللة اسم إّن منصوب لفظ هللا:

 ،والفاعدددل ضدددمير مسدددتتر جدددوازًا تقدددديرط )هدددو( ،فعدددل مددداِض مبندددي علدددى الفدددتح مقددددر اشترى:
 والجملة الفعلية في محل رفع جبر )إّن(.

:  حرب توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب. أن 

 :لهم
ضددمير متصددل هــم:  ،ال محددل لدده مددن اإلعددراب ،سددرالددالم حددرف جددر مبنددي علددى الك

محددذوف ب انوالجددار والمجددرور متعلقدد،مبنددي علددى السددكون فددي محددل جددر بحددرف الجر
 خبر )إن( مقدم.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،اسم )أّن( مؤخر منصوب :الجنةَ 
 

 الدرس الثاني:
 القبلي: سؤال التقويمإجابة 

 جواز الوجهين. ،وجوب الكسر ،وب الفتحتأتي همزة إّن على ثالث أحوال: وج
 

 :(2تمرين رقم )
 وقعت في جواب القسم وفي خبرها الالم. -
 وقعت محكية القول. -
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 وقعت في أول جملة الحال. -
 وقعت بعد حيث. -
 وقعت جملة هي خبر عن اسم الذات. -
 وقعت في أول جملة الصلة. -
 وقعت في أول الكالم. -
 وقعت بعد أال االستفتاحية. -
 .وقعت بعد إذ -

 
 :(3تمرين رقم )
 تؤول بمصدر يقع في محل رفع مبتدأ مؤخر. -
 تؤول بمصدر يقع في محل رفع فاعل. -
 تؤول بمصدر يقع في محل رفع نائب فاعل. -
 تؤول بمصدر يقع في محل نصب مفعول به. -
 تؤول بمصدر يقع في محل جر بحرف جر )من(. -

 
 (:4تمرين رقم )
 جزاء.جواز الفتح والكسر؛ ألنها وقعت بعد فاء ال -
 جواز الفتح والكسر؛ ألنها وقعت بعد )إذا( الفجائية. -
 جواز الفتح والكسر؛ ألنها وقعت في موضع تعليل. -
 جواز الفتح والكسر؛ ألنها وقعت بعد )أّما(. -
 جواز الفتح والكسر؛ ألنها وقعت في جواب القسم وليس في خبرها الالم. -

 
 أسئلة التقويم البعدي:

 إّن األمَل موجوٌد. -   -1
 درسُت جيدًا  إذا إّن االمتحان قد تأجل. -
 عرفُت أّن  مجتهد. -
 وهللا إّن فلسطين ستحرر. -
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 إعرابها الكلمة
 اسم موصول بمعنى الذ  مبني على السكون في محل جر صفة للكنوز. ما:
 .بحرف توكيد ونصب مبني على الفتح؛ ال محل له من اإلعرا :إن  

والهداء: ضدمير متصدل مبندي علدى  ،نصبه الفتحة الظداهرةوعالمة  ،اسم )إّن( منصوب  مفاتحه:
 الضم في محل جر مضاف إليه.

 حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب. ،الالم مزحلقه لتنوُء:
والفاعل ضمير مستتر جدوازًا تقدديرط:  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،فعل مضارع مرفوع تنوء:

 خبر إّن.والجملة الفعلية في محل رفع  ،)هي(
 وجملة إّن واسمها وخبرها صلة الموصول ال محل له من اإلعراب. 

 
 الدرس الثالث:

 القبلي: سؤال التقويمإجابة 
وأمدا الدالم المزحلقدة  ،أما الم االبتدداء فتددخل علدى المبتددأ ،الم المزحلقة كالهما حرف توكيدالالم االبتداء و 

 فتدخل على خبر إّن.
 

 :(5تمرين رقم )
 نشيٌط.لزيٌد  -
 إّن في البيت لرجاًل. -
 إن زيدُا ألبوط قائمًا. -
 إّن الجوَّ لجميٌل. -
 إّن هللا لهو خير الرازقين. -

 
 أسئلة التقويم البعدي:

 نعم -1
 ال -
 نعم -
 ال -
 نعم -
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 إعرابها الكلمة
 ،فعل مضدارع مرفدوع يعلم: ،ال محل له من اإلعراب ،الالم مزحلقة حرف مبني على الفتح  ليعلم:-2

والجملدة الفعليدة  ،والفاعدل ضدمير مسدتتر جدوازًا تقدديرط )هدو( ،لضدمة الظداهرةوعالمة رفعة ا
 في محل رفع خبر )إن(.

ن ك: ــك: ،حددرف مبنددي علددى الفددتح ال محددل لدده مددن اإلعددراب ،الددواو تعددرب حسددب مددا قبلهددا  وا  إّن  إن 
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف توكيد ونصب مبني على الفتح

 الفتح في محل نصب اسم إّن. ضمير متصل مبني على  والكاف:
حددرف جددر مبنددي  علــى:حددرف مبنددي علددى الفددتح ال محددل لدده مددن اإلعددراب.  ،الددالم مزحلقددة  لعلى:

 على السكون ال محل له من اإلعراب.
والجدار والمجددرور متعلدق بمحددذوف خبددر  ،وعالمددة جدرط الكسددرة الظدداهرة ،اسدم مجددرور لعلدى : خلق  

 )إّن(.
 الكسرة الظاهرة اعالمة جرهو  ةصفة لخلق مجرور  .عظيم:
 منفصددلنددي علددى الفددتح ال محددل لدده مددن اإلعددراب. نحددن: ضددمير بمالددالم مزحلقددة: حددرف  لنحن:

 ال محل له من اإلعراب. ،مبني على الفتح
ر مسددتتر وجوبددًا تقددديرط والفاعددل ضددمي ،وعالمددة رفعددة الضددمة المقدددرة ،فعددل مضددارع مرفددوع   نحيي:

 .ع خبر )إّن()نحيي( في محل رفجملةو  ،)نحن(
 

 الدرس الرابع:
 إجابة سؤال التقويم القبلي:

وبعضدها ُيهمدل  ،وبعضدها يعمدل دائمداً  ،بعد تخفيف نون )إّن( وأخواتها يتغير عملهدا فبعضدها يعمدل وُيهمدل
 دائمًا.
 

 ( 6تمرين رقم )
 ويجدوز فيهدا كدذل  أن تكدون مخففدة مدن ،تعمدل عمدل لديس ،يجوز فيها أن تكون نافيدة مهملدة إْن: -1

 الثقيلة مهملة.
 مخففه من الثقيلة مهملة. إْن: -
 : مخففه من الثقيلة عاملة. إْن: -
 : مخففه من الثقيلة عاملة. إْن: -

 والالم الفارقة في )ليزلقون (. ،ناسخ )يكاد( اتصل بها فعل مضارع إن: -2
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 والالم الفارقة في )مسرورًا(. ،ناسخ )أصبح( اتصل بها فعل ماضٍ  إن: -
 والالم الفارقة في )نشيطًا(. ،غير ناسخ )حضر( ضٍ اتصل بها فعل ما :إن -

 
 :(7تمرين رقم )
 علمُت أِن الجوُّ جميٌل. -
 علمُت أن ذهب زيٌد. -
 رأيت أن ال أذهب إلى السوق. -
 وأن  ليس لي إال ما أعمل. -
 دعوُت ل  أن سقا  هللا. -
 علمت أن سوف يأتي زيٌد. -
 رأيت أن قد ينجح الطالب. -
 وأن لو درسَت لنجحت. -

 
 :(8قم )تمرين ر 

 كأِن السماُء صافيٌة. -
 كأن  لم ينزل  المطر. -
 كأن  قد يأتي الغائب. -

 
 أسئلة التقويم البعدي:

 ال.  -     -1
 نعم. -
 نعم. -

 زيد كسول لكن  محمٌد نشيٌط. -2
 كأِن العلُم مفيٌد. -
 إن ذهب الفالُ  إلى أرضه. -
 ونعلم أن قد صدقتنا. -

3-  
 إعرابها الكلمة
وُحدددر   ،ى السددكون ال محدددل لدده مددن اإلعددرابحدددرف مبنددي علدد ،مخففددة مددن الثقيلددة أن:
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 بالكسر اللتقاء الساكنين.
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،مبتدأ مرفوع :الحمدُ 

 :هلل
ولفددظ الجاللددة اسددم  ،الددالم حددرف جددر مبنددي علددى الكسددر ال محددل لدده مددن اإلعددراب

والجددددار والمجددددرور متعلددددق بمحددددذوف خبددددر  ،مجددددرور بددددالالم وعالمددددة جددددرط الكسددددرة
( المخففة من الثقيلة. ،المبتدأ  وجملة )الحمد ر( في محل رفع خبر )إن 

 ال محل له من اإلعراب. ،مخففة من الثقيلة؛ حرف مبني على السكون  :إنْ 
( المخففة من الثقيلة؛ منصوب وعالمة نصبه الفتحة. :كال  اسم )إن 

واسددمها  ،ال محددل لدده مددن اإلعددراب ،مخففددة مددن الثقيلددة؛ حددرف مبنددي علددى السددكون  :كأن
 ضمير الشأن أو القصة المحذوف.

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،مبتدأ مرفوع :زيد

وجملة )زيد قائم( في محدل رفدع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،خبر المبتدأ مرفوع :قائم
 خبر )كأن( المخففة من الثقيلة.

 
 الدرس الخامس:

 القبلي: سؤال التقويمإجابة 
جددنس يكددون مبينددًا فددي محددل نصددب إذا كددان مفددردًا؛ أ  لدديس مضددافًا وال شددبيها اسددم )ال( النافيددة لل

 ويكون منصوبًا إذا كان مضافًا أو شبيهًا المضاف. ،بالمضاف
 

 :(9تمرين رقم )
 ال إنساَن مخلٌد. -
 ال رجٌل في البيت بل رجالن. -
 ال في البيت رجٌل. -
 عملت بال أجٍر. -

 
 (10تمرين رقم )

 شبيه بالمضاف(.دائم: مفرد )ال مضاف وال  -
 بائعًا: شبيه بالمضاف. -
 كتاب: مضاف. -
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 إجابة التقويم البعدي:

 نعم. -1
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -

2-  
 إعرابها الكلمة
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف نفي مبني على السكون  :ال

ال محددل لدده مددن اإلعددراب. والهدداء ضددمير متصددل مبنددي  ،فدي: حددرف جددر مبنددي علددى السددكون  :فيها
  محل له من اإلعراب. والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم.على السكون ال

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،مبتدأ مؤخر مرفوع :غول
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،اسم )ال( النافية للجنس منصوب :مخرجاً 
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،منصوب ،السم الفاعل )مخرج( همفعول ب :زكاةً 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،خبر )ال( النافية للجنس مرفوع :خسران  

 
 الدرس السادس:

 القبلي: سؤال التقويمإجابة 
ويكدون معربدًا إذا كدان  ،يكون اسم )ال( النافية للجنس مبينًا إذا كان مفردًا )ال مضاف وال شدبيه بالمضداف(

 مضافًا أو شبيهًا بالمضاف.
 

 :(11تمرين رقم )
 ي على الفتح؛ ألنه مفرد.: مبنإنسانَ  -
 : مبني على الكسر؛ ألنه جمع مؤنث سالم.طالبات -
 : مبني على الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم.مسلمين -

 
 :(12تمرين رقم )

 : مبني على الفتح؛ ألنه مفرد.إنسانَ  -
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 : مبني على الياء؛ ألنه مثنى.رجلينِّ  -
 : مبني على الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم.مسلمينَ  -
 على الكسر؛ ألنه مفرد مضاف. : مبنيمسلمات -
 منصوب بالفتحة؛ ألنه مفرد مضاف. رجَل علم: -
 : منصوب بالياء؛ ألنه مثنى مضاف.رجلي حق   -
 منصوب بالفتحة؛ ألنه جمع تكسير ومضاف. رجال صل : -
 : منصوب بالياء؛ ألنه جمع مذكر سالم ومضاف.مسلمي العالم -
 الم ومضاف.منصوب بالكسرة؛ ألنه جمع مؤنث س مسلمات فلسطين: -
 منصوب بالفتحة؛ ألنه مفرد شبيه بالمضاف. طالَع جباًل: -
 منصوب بالياء؛ ألنه مثنى شبيه بالمضاف. طالبي حقًا: -
 منصوب بالياء؛ ألنه جمع مذكر سالم شبيه بالمضاف. جباًل: يطالع -

 
 أسئلة التقويم البعدي:

 ال مسلَم مهزوم.-1
 ال رجاَل مهزومون. -
 ال مسلمات مهزومات. -
 لمان مهزومان.ال مس -
 ال رجَل علٍم حاضٌر. -
 ال رجاَل علٍم حاضرون. -
 ال أخا ثقٍة حاضٌر. -
 ال رجلي ثقة حاضران. -
 ال آخذو حّق حاضرون. -
 ال آخذات حقٍّ حاضرات. -

2- 
 إعرابها الكلمة

حدرف مبندي  ،ال: نافيدة للجدنس ،مبني على الفتح ال محل لده مدن اإلعدراب ،الفاء حرف عطف :فال 2
 محل له من اإلعراب.ال  ،على السكون 

 وخبر )ال( محذوف تقديرط )اآلن(. ،اسم )ال( النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب  :فوتَ 
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف مبني على السكون  ،نافية للجنس :ال
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وخبددددر )ال( محددددذوف تقددددديرط  ،اسددددم )ال( النافيددددة للجددددنس مبنددددي علددددى الفددددتح فددددي محددددل نصددددب  :إله
 .)موجود(

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،اسم )ال( النافية للجنس منصوب  :طالعاً 
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول به السم الفاعل )طالع( منصوب  :جبالً 
 

 المصادر والمراجع:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع عزيزي الطالب:
 ،ه(695-ن محمددد بددن أحمددد القرشددي الكيشددي )شددمس الدددي ،رشدداد فددي علددم اإلعددراباإل -1

 ،ط ،مكدددددة ،مركدددددز إحيددددداء التدددددراث ،د.محسدددددن العميدددددر   ،تحقيدددددق: د. عبدددددد هللا البركددددداني
 ه.1410

تحقيدق: محمدد محدي الددين  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضح المسال  إلى ألفيدة ابدن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،عبد الحميد

تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي  ،لمددراد لضدديح المقاصددد والمسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد  تو  -3
 )د.ت(. ،مكتبة الكليات األزهرية ،سليمان

دار إحيدداء الكتددب العربيددة  ،حاشددية الصددبان علددى شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالدد  -4
 )د.ت(.

: د. تحقيدق ،ه(479) ،ألبدي الحسدن علدى بدن فضدال المجاشدعي ،شر  عيون اإلعدراب -5
 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حنا جميل حداد

تدددددأليف: ابدددددن هشدددددام  ،شدددددر  اللمحدددددة البدريدددددة فدددددي علدددددم العربيدددددة ألبدددددي حيدددددان االندلسدددددي -6
 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،تحقيق: د. صال  داو   ،االنصار  

لجمدددال الددددين أبدددي عمدددرو عثمدددان بدددن عمدددر )ابدددن الحاجدددب  ،كتددداب الكافيدددة فدددي النحدددو -7
شرحه: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسدن األشدتراباذ   ،ه(646-ه570) ،النحو (
 )د.ت(. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه(686النحو  )

تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا  ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علدم العربيدة وشدرحها -8
 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة ،سالم

 ،غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،مدد محمدد عدوض هللامح ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9
 م.1999 ،1ط
المكتبدددة  ،د محمدددود أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد العربيدددة -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
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 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
حمدددد شددديخ د. إبدددراهيم أ ،أ.د جهددداد يوسدددف العرجدددا ،الميدددزان فدددي النحدددو والصدددرف -12

 .2009 ،1ط ،فلسطين ،مطبوعات جامعة األقصى ،العيد
المركددز  ،د. إبددراهيم بخيددت ،د. أحمددد بحددر ،أ.د. جهدداد العرجددا ،الميسددر فددي النحددو -13

 م.2013 ،غزة ،الدولي للطابعة والنشر
 ،)د.ط( ،القددداهرة ،المنيدددرة ،مكتبدددة الشدددباب ،مصدددطفى السدددنجرجي ،النحدددو الكامدددل -14

 م.1976
 )د.ت( ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،حسن عباس ،النحو الوافي -15
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 أهداف الفصل:
 عين علي  أن تكون قادرًا على أن:يت ،بعد دراست  لهذا الفصل عزيزي الطالب:

 تتعرف على األفعال الناسخة التي تنصب مفعولين. -1
 تتعرف على األفعال الناسخة التي تنصب ثالثة مفاعيل. -2
 تكتشف أقسام األفعال الناسخة التي تنصب مفعولين. -3
 تحدد معاني األفعال الناسخة التي تنصب مفعولين أو ثالثة مفاعيل. -4
 التعليق في األفعال التي تنصب مفعولين.تعين مفهوم اإللغاء و  -5
 تعرف الطريقة التي يجر  فيها القول مجرى الظن. -6
 توظف األفعال الناسخة التي تنصب مفعولين أو ثالثة مفاعيل في كالم . -7

 
 المراجع اإلضافية: 

 ة:اآلتيلمزيد من االستفادة في هذا الموضوع يمكن   الرجوع إلى المراجع اإلضافية  عزيزي الطالب:
 ،تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا سدالم ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علم العربية وشدرحها -1

 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة
 ،محمددد محددي الدددين عبددد الحميددد ،ابددن هشددام األنصددار   ،أوضددح المسددال  إلددى ألفيددة ابددن مالدد  -2

 م. 1974 ،6ط ،دار الفكر
تحقيددق: د. حنددا  ،ه(479-مجاشددعي )أبددو الحسددن علددي بددن نضددال ال ،شددر  عيددون اإلعددراب -3

 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،جميل حداد
 ،المكتبددة الوطنيددة ،د. محمددود أحمددد أبددو كتدده الدددراوي  ،مدددخل إلددى علددم النحددو وقواعددد العربيددة -4

 م.1996 ،2ط ،فلسطين
 م.1977 ،3ظ ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -5
 عارف.دار الم ،عباس حسن ،النحو الوافي -6
 أحمد بحر. ،إبراهيم بخيت ،جهاد العرجا ،الميسر في النحو -7

 
 الوسائط المساعدة:

 غزة. -لجامعة األمة للتعليم المفتو  Moodleنظام  -1
 قسم النحو والصرف. ،المكتبة الشاملة  -2
 قسم النحو والصرف. ،المكتبة الوقفية -3
 غزة. -ة األمة للتعليم المفتو االسطوانة التعليمية الخاصة بالمساعد والموجودة في مكتبة جامع -4
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 تعريف المصطلحات:

 والش ... . ،كاليقين ،أفعال القلوب: هي األفعال التي تتصل معانيها بالقلوب -
أفعال التحويل: هي األفعدال التدي تفيدد تحويدل الشديء مدن حدال إلدى حدال وتسدمى: أفعدال  -

 ير.يالتص
 ،والخبددر؛ أ  نصددبه لهمددا لفظدداً  التعليددق: وهددو منددع الفعددل القلبددي مددن التسددلط علددى المبتدددأ -

 وتكون جملة المبتدأ والخبر سادة مسد المفعولين.
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 الدرس االول
 ظنَّ وأخواتها

 أفعال القلوب ،هاعمل ،طبيعتها
 أهداف الدرس:
: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:  يتوقع من  أن  تكون قادرًا على أن 

 تتعرف على طبيعة هذط األفعال. -1
 بين األفعال الناسخة واألفعال الناسخة الناقصة. تكتشف الفرق  -2
 تحدد أقسام أفعال ظنَّ وأخواتها. -3
 تعين أقسام أفعال القلوب. -4
 تتعرف إلى معاني أفعال اليقين وأفعال الرجحان. -5
 توظف هذط األفعال في كالم . -6

 

 :سؤال التقويم القبلي
 ما سبب كون ظنَّ وأخواتها أفعااًل ناسخة وليست ناقصة؟

 
 بيعة أفعال ظن  وأخواتها وعملها:ط 1.1

 ،ولدديس ناقصددة بددل هددي أفعددال تامددة؛ ألنهددا تنسددخ حكددم المبتدددأ والخبددر معدداً  ،ظددنَّ وأخواتهددا أفعددال ناسددخة 
ولكنها  ،والخبر مفعواًل به ثانياً  ،فتدخل على الجملة اإلسمية )المبتدأ والخبر( فتنصب المبتدأ مفعواًل به أول

 رفوعها وال تحتاج إلى منصوب )خبر( إلكمال معناها.أفعال تامة؛ ألنها تكتفي بم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األفعال الناسدخة هدي األفعدال التدي 
الخبددددددر أو  وأتغيددددددر حكددددددم المبتدددددددأ 

 .حكمهما معاً 
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 (:1مثال رقم )
( المفعدول بده األول ظننُت الجوَّ حارًا. -  ،)ظننُت( فعل ناسخ ينصب مفعولين: )الجوَّ

 و)حارًا( المفعول به الثاني.
)علمددددُت( فعددددل ناسددددخ ينصددددب مفعددددولين: )النحددددَو( المفعددددول بدددده  علمُت النحَو مفيدًا. -

 و)مفيدًا( المفعول به الثاني. ،ولاأل
 ،)دريُت( فعل ناسخ ينصب مفعولين: )الوفاَء( المفعول به األول دريُت الوفاَء محمودًا. -

 و)محمودًا( المفعول به الثاني.
ُت( فعدددل ناسدددخ ينصدددب مفعدددولين: )الددددقيَق( المفعدددول بددده صدددير ) صيرُت الدقيَق خبزًا.

 و)خبزًا( المفعول به الثاني. ،األول
 
 
 
 
 
 

 : أفعال القلوب وأفعال التحويل.تنقسم ظنَّ وأخواتها إلى قسمين
 وتنقسم إلى:  ،: وهي األفعال التي تتصل معانيها بالقلبأفعال القلوب -أوالً 

 أفعال اليقين. -
 

 :(2مثال رقم )
 والثاني )صعبًا(. ،المفعول األول )األمر(   رأيُت األمر صعبًا. -
 والثاني )أخا (. ،فعول األول )زيدًا(الم   علمُت زيدًا أخا . -
 والثاني )مرتاحًا(. ،المفعول األول )المريَض(  وجدُت المريَض مرتاحًا. -
 والثاني )حميدًا(. ،المفعول األول )الوفاَء(   دريُت الوفاَء حميدًا. -
 والثاني )رجولًة(. ،المفعول األول )الشجاعَة(   تعلم  الشجاعَة رجولًة. -

( هي أفعال يقين تنصب مفعولين ،درى  ،وجد ،علم ،مثلة السابقة أن األفعال: رأ الحظ في األ  ،تعلم  )أعلم 
 أصلهما المبتدأ والخبر.

 

( وأخواتهدا علدى الجملدة اإلسدمية  تدخل أفعال )ظدنَّ
حكم المبتدأ ليصبح مفعواًل  سخ)المبتدأ والخبر( فتن

 أواًل لها، والخبر ليصبح مفعواًل ثانيًا لها.
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 أفعال الرجحان:
 

 :(3مثال رقم )
 والثاني )أخا (. ،المفعول األول )زيدًا(   ِخلُت زيدًا أخا . -
(   ظننُت الجوَّ باردًا. -  والثاني )باردًا(. ،المفعول األول )الجوَّ
 والثاني )صديقي(. ،المفعول األول )زيدًا(   عددًت زيدًا صديقي. -
 والثاني )أخا ثقة(. ،المفعول األول )محمدًا(  حجوت محمدًا أخا ثقة. -
 والثاني )سهاًل(. ،المفعول األول )الدرَس(   جعلُت الدرَس سهاًل. -
 والثاني )فداَ (. ،م(المفعول األول )ياء المتكل    هبني فداَ . -
 والثاني )وطنه(. ،المفعول األول )فلسطيَن(  زعم العدو فلسطيَن وطنه. -
 والثاني )نائمًا(. ،المفعول األول )المجاهَد(  حسب العدو المجاهَد نائماً  -

هددي  ،حسددب ،هددب  )افتددرض( زعددم ،جعددل ،حجددا ،عدددّ  ،ظددنّ  ،الحددظ فددي األمثلددة السددابقة أن األفعددال: خددال
 ل على الرجحان وتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.أفعال تد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أفعدال القلددوب تتصدل معانيهددا 
بالقلددددب وتنقسددددم إلددددى: أفعددددال 

 اليقين، وأفعال الرجحان.
 

الفرق بين أفعدال اليقدين وأفعدال 
 -وهددي أفعددال قلبيددة–الرجحددان 

ين معناهددا تحقددق ن أفعددال اليقددأ
خبرهدددا علدددى وجددده اليقدددين، أمدددا 

فتحقددق خبرهددا  ؛أفعددال الرجحددان
أ  أندددده  ؛علددددى وجدددده الرجحددددان

 كون متحققًا.ييمكن أن ال 



 137 

 (1تمرين رقم )
 اآلتية:حدد الفعل الناسخ ونوعه ومفعوليه في الجمل 

 محاولًة وأكثرهم جنودًا.   رأيُت هللا أكبر كلِّ شيء -
ن  وجدنا أكثرهم لفاسقين". -  12األعراف:  "وا 
 تعلم  شفاء النفس قهَر العدو. -
 علمُت محمدًا رسول هللا. -
 خلُت الرجَل شجاعًا. -
 ظننُت الطفَل مسرورًا. -
 "حسبُت الدرَس صعبًا. -
 عددُت كثرَة األكل مفيدًا. -
 حجوُت الرجَل صديقًا. -
 جعل الكفار المالئكة إناثًا. -
 هببُت الفقير قنوعًا. -
 زعمُت الغني كريمًا. -
 

 أفعال التحويل: -ثانياً 
وتسددمى ) أفعددال التصددبير( وتنصددب مفعددولين  ،خة تفيددد تحويددل الشدديء مددن حددال إلددى حددالوهددي أفعددال ناسدد

 أصلحهما المبتدأ والخبر.
 

 (:4مثال رقم )
 والثاني )خزفًا(. ،المفعول األول )الطين(    صيرُت الطين خزفًا. -
 والثاني )محكمًا(. ،المفعول األول )العمل(    جعلت العمل محكما.ً  -
 والثاني )كعكًا(. ،المفعول األول )الدقيق(    عكًا.وهبُت الدقيق ك-
 والثاني )عليه(. ،المفعول األول )أجرًا(  99"التخذُت عليه أجرًا".   الكهف : -
 والثاني )خلياًل(. ،المفعول األول )إبراهيم( 125"واتخذ هللا إبراهيم خلياًل". النساء:  -
والثددداني )يمدددوج فدددي  ،المفعدددول األول )بعضدددهم( 99 .  الكهف: "وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض" -

 بعض(.
 (.والثاني )أسودَ  ،المفعول األول )الشعَر(   .ة الشعَر أسودَ ردَّت المصيب -
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. وهدي أفعدال ناسدخة  ،تدر  ،اتخدذ ،تخدذ ،جعدل. وهدب ،الحدظ فدي األمثلدة السدابقة أفعدال التحويدل: صدير ردَّ
 عولين أصلها المبتدأ والخبر.نصبت مف ،تدل على التحويل من حالة إلى حالة

 

 
 
 
 

 
 

 :(2تمرين رقم )
 اآلتية:استخرج المفعول به األول والثاني في الجمل 

 سيرت الدقيَق خبزًا. -
 .23الفرقان: "وقدمنا إلى ما عملوا  من عمل فجعلناط هباًء منثورًا" -
 وهبني هللا فدا . -
 اتخذ الكافر الشيطان صديقًا. -
 ن الدرس.تركت الطالب يشرحو  -
 109البقرة: "لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا" -
 

 الملخص:
وتنقسدددم إلدددى أفعددال قلدددوب وأفعدددال  ،يتضددح ممدددا سدددبق أن ظددنَّ وأخواتهدددا هدددي أفعددال ناسدددخة وليسدددت ناقصددة

 وأن أفعال القلوب تنقسم إلى: أفعال اليقين وأفعال الرجحان. ،تحويل

 أسئلة التقويم البعدي:
 ملة مفيدة:مثل لما يلي بج -1
 فعل قلبي ينصب مفعولين. -
 فعل من أفعال اليقين. -
 فعل من أفعال الرجحان. -
 فعل من أفعال التحويل. -
 أعرب ما تحته خط فيما يلي: -2
ني  -  102اإلسراء: "مثبوراً يا فرعون  ألظن "وا 
 11النور: لكم"  شراً  تحسبوط ال"  -

أفعدال التحويدل أو أفعددال 
التصدددددبير: تفيدددددد تحويدددددل 
الشددددديء مدددددن حدددددال إلدددددى 

 أخرى 
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 الدرس الثاني
جراء الق ،اإللغاء والتعليق  ول مجرى الظنوا 

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد معنى اإللغاء والتعليق والفرق بينهما. -1
 تكتشف ما يسد مسد المفعولين في حالة التعليق. -2
 تعين شروط أفعال القول التي تجر  مجرى الظن. -3
 تكون جماًل لإللغاء والتعليق. -4
 ون جماًل يجر  فيها القول مجرى الظن.تك -5

 

 سؤال التقويم القبلي:
 ما الفرق بين اإللغاء واإلعمال والتعليق؟

 
 اإللغاء: 1.1

 وذلك في موضعين: ،أي أن ما بعدها مبتدأ وخبر ؛يجوز إلغاء أفعال القلوب
 أو تأخرت عنهما. ،إذا توسطت بين معموليها

 

  :(5مثال رقم )
ألنددده توسدددط بدددين معموليددده  ،)ظنندددت( فعدددل قلبدددي ملغدددي زيٌد ظننُت مسافٌر. -

 )مسافر( خبر المبتدأ. ،)زيد( مبتدأ
)زيددًا(  ،لتوسطه بين معموليه ،)ظننت( فعل قلبي عامل زيدًا ظننت مسافرًا. -

 .)مسافرًا( مفعول به ثانٍ  ،مفعول به أول
( )زيدددٌ  ،لتددأخرط عددن معموليدده ،)ظننددت( فعددل قلبددي ملغددي زيٌد مسافٌر ظننت. -

 )مسافٌر( خبر المبتدأ. ،مبتدأ
 ،)ظننددددت( فعددددل قلبددددي عامددددل مددددع تددددأخرط علددددى معموليدددده زيدًا مسافرًا ظننت. -

 .)مسافرًا( مفعول به ثانٍ  ،)زيدًا( مفعول به أول
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 التعليق 1.2
وتكدون الجملدة بعددط سدادة مسدد  ،هو منع الفعل القلبي من التسدلط علدى المبتددأ والخبدر؛ أ : نصدبهما لفظداً 

( النافيدة فدي و ،هي: إذا فصل بين الفعل القلبي ومعموليه بد: )ما( النافيدة ،وذل  في حاالت ،عولينالمف )إن 
 واالستفهام. ،الم االبتداءو  ،)ال( النافيةو ،جواب القسم

 

 :(6مثال رقم )
 )علمت( فعل قلبي معلق عن العمل؛ ألنه   65األنبياء: "لقد علمَت ما هؤالء ينطقون"  -

 فجملة  ،فصل بينه وبين معموليه بما النافية                                                          
 )هؤالء ينطقون( سدت مسد مفعولي )علم(.                                                         

 بإن علق الفعل )ظّن( عن العمل لفصله عن معموليه    ظننت وهللا إن زيٌد عالٌم. -
 فجملة )زيٌد عالٌم( سدت مسد  ،النافية في جواب القسم                                                 
 المفعولين.                                                 

( وجملة )زيدٌد قدائمٌ  ،)علمُت( معلق عن العمل والفاصل ال النافية علمُت ال زيٌد قائٌم وال عمرو. -
 سدت مسد مفعولي علم.

وجملة )زيدٌد  ،)علمت( معلق عن العمل والفاصل همزة االستفهام علمت أزيٌد قائٌم.  -
 قائٌم( سدت مسد مفعولي علم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هو حالة وسط بين اإلعمدال  التعليق
واإللغددددداء، واألفعدددددال المعلقدددددة عاملدددددة 

لغدداط، ومددع ذلدد  ال تنصددب وليسددت م
مفعددددولين ظدددداهرين بددددل تسدددددُّ الجملددددة 

 مسد المفعولين
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 :(3تمرين رقم )
 ميز بين األفعال القلبية العاملة والملغاة والمعلقة مع ذكر السبب فيما يلي:

 سهاًل. ظننت األمرَ  -
 ٌد علمت صادٌق.زي -
 الجوُّ حاٌر ظننُت. -
 النحَو صعبًا ِخلُت. -
 علمُت ما زيٌد قائٌم. -
 حسبُت ال زيٌد قائٌم وال عمرو. -
 عددُت لزيٌد نشيٌط. -
 ظننُت السماُء صافيٌة. -
 

 إجراء القول مجرى الظن: 1.3
 ،دأ والخبددر بشددروطفينصددب المبتدد (ظددنّ )يجددوز إجددراء القددول مجددرى الظددن؛ أ  أن يعمددل فعددل القددول عمددل 

 وهي:
ال يفصدددل االسدددتفهام عدددن الفعدددل بغيدددر ظدددرف وال جدددار  ،مسدددبوقًا باسدددتفهام ،مخاطدددبلل ،أن يكدددون مضدددارعاً 

 ومجرور وال معمول الفعل.
 

 (7مثال رقم )
 هو به أواًل  ل عمل )ظّن( فنصب مفعوالً الفعل )تقول( عمِ    أتقول عمرًا منطلقًا. -

 وقد جاء مضارعًا  ،يًا وهو )منطلقًا(ومفعواًل به ثان ،)عمرًا(     
 للمخاطب مسبوقًا باستفهام غير مفصول عن لفعل بفاصل.     

 مع الفصل بين االستفهام  ،ظّل الفعل )تقول( عاماًل عمل ظنّ   أعند  تقول عمرًا منطقًا. -
 والفعل بالظرف )عند (.                                         

 مع الفصل بين االستفهام  ،ظل الفعل )تقول( عاماًل عمل ظنّ   زيدًا حاضرًا.أفي الدار تقول  -
 والفعل بجار ومجرور )في الدار(.                                        
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 مع الفصل بين االستفهام  ،الفعل )تقول عاماًل عمل ظنّ  لظ   أعمرًا تقول منطلقًا. -
 والفعل بمعمول الفعل )عمرًا(     

 
 
 

 
 
 
 

 (:4تمرين رقم )
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 يعمل فعل القول عمل ظنَّ وجوبًا. -
 من شروط عمل القول عمل ظنَّ أن يكون فعل القول ماضيًا. -
 يجوز أن يفصل الظرف بين االستفهام و فعل القول. -
 من الفواصل بين االستفهام و فعل القول المصدر. -
 ظنَّ أن يكون فعل القول للمخاطب.من شروط عمل الفعل عمل  -
: أتقول النحَو مفيدًا. -  مما اجتمعت فيه شروط عمل القول عمل ظنَّ
 من العبارات الصحيحة: أفي الجامعة تقول الطالب حاضرين. -
 

 الملخص:
يتضدددح ممدددا سدددبق أن األفعدددال القلبيدددة مدددن ظدددنَّ و أخواتهدددا لهدددا ثدددالث حددداالت: اإلعمدددال فتنصدددب مفعدددولين 

 اإللغاء. وجواز ،التعليق فتسد الجملة بعدها مسد مفعولي الفعل  ،أ و الخبرأصلهما المبتد
 أن فعل القول يمكن أن ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ و الخبر بشروط ذكرناها في الدرس.

 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -1
 فعل قلبي ملغي. -
 فعل قلبي معلق عن العمل. -
 ما( سدت مسد مفعولي فعل قلبي.جملة منفية بد) -
 جملة منفية بد)ال( سدت مسد مفعولي فعل قلبي. -

مسددددددبوٌق  فعددددددل القددددددول )تقددددددول(
يجدددر  مجدددرى الظدددّن باسدددتفهام 

فينصددددددددب مفعددددددددولين أصددددددددلهما 
 المبتدأ والخبر.



 143 

 جملة مسبوقة باستفهام سدت مسد مفعولي فعل قلبي. -
- .  فعل قول يجر  مجرى ظنَّ
 بما تحته خط: بأعر  -2
 65". األنبياء:هؤالء ينطقون "لقد علمت ما  -
 أمَّ قاسم و قاسمايحمل ن الرواسمًا                الُقُلَص تقول  متى -
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 الدرس الثالث
 أعلم و أرى 

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس :عزيزي الطالب

 تتعرف على األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل. -
 تحدد المبتدأ و الخبر من المفاعيل الثالثة. -
 إلى ثالثة مفاعيل. تكتشف طريقة تعدية الفعل الذ  يتعدى إلى مفعولين -
 توظف األفعال التي تتعدى إلى ثالثة مفاعيل في كالم . -
 

 سؤال الدرس القبلي:
 ما عالقة األفعال التي تتعدى إلى ثالثة مفاعيل بالنواسخ؟

 
د  لواحدد يصدبح متعدديًا كدذل  المتعدو  ،إلدى مفعدول واحدد بهمدزة التعديدة يصبح الفعدل الدالزم متعددياً  -

 الثالدددث منهمددداالثددداني و  ؛تصدددبح متعديدددة لثالثدددة مفاعيدددلأرى علدددم و ين مثدددل: المتعدددد  الثندددو  ،الثندددين
 مبتدأ و خبر. أصلهماو 

 

 (:8مثال رقم )
 ال ينصب مفعواًل بًه. ،)جلس( فعل الزم   جلس محمد.  -
 )أجلسُت( فعل الزم تعدى لمفعول به واحد )محمدًا( بهمزة التعدية.  أجلسُت محمدًا.  -
 بس( فعل متعد  لمفعول به واحد )ثوبًا(.)ل  لبس زيٌد ثوبًا.  -
 بهمزة التعدية. ،)ثوبًا( ،)ألبسُت( تعدى الثنين )زيدًا(  ألبسُت زيدًا ثوبًا.  -
)خالددد( المفعددول بدده  ،)علددم( فعددل تعدددى الثنددين أصددلهما المبتدددأ و الخبددر علم زيٌد خالدًا مسافرًا.  -

 )مسافرًا( المفعول به الثاني. ،األول
 ،و الثداني )خالددًا( ،األول )زيددًا( ،تعددى الفعدل )أعلدم( إلدى ثالثدة مفاعيدل زيدًا خالدًا مسافرًا.  أعلم محمدٌ  -

 و قد كان الثاني و الثالث جملة اسمية )خالٌد مسافٌر(. ،و الثالث )مسافرًا(
 ،و الثدددداني )عمددددرًا( ،األول )زيدددددًا( ،)أرى( تعددددى لثالثددددة مفاعيددددل أريت زيدًا عمرًا فاضاًل.  -

 ثالث )فاضاًل(.وال
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 ،الثدددداني )زيدددددًا( ،األول )محمدددددًا( ،)أنبددددأ( تعدددددى لثالثددددة مفاعيددددل  أنبأت محمدًا زيدًا ناجحًا.  -
 الثالث )ناجحًا(.

و الثالددث  ،و الثدداني )عمددرًا( ،األول )زيدددًا( ،)نبددأُت( تعدددى لثالثددة مفاعيددل نبأُت زيدًا عمرًا قائمًا.  -
 )قائمًا(.

و  ،و الثدددداني )أخددددا ( ،األول )عمددددرًا( ،)أخبددددرُت( تعدددددى لثالثددددة مفاعيددددل ًا. عمرًا أخا  مسافر  أخبرتُ  -
 الثالث )مسافرًا(.

 ،و الثاني )زيددًا( ،األول )محمدًا( ،)خبرُت( تعدى لثالثة مفاعيل محمدًا زيدًا ناجحًا.  خبرتُ  -
 و الثالث )ناجحًا(.

ثت عمرًا زيدًا كريمًا.  - و  ،و الثاني )زيدًا( ،األول )عمرًا( ،)حدَّث( تعدى لثالثة مفاعيل  حدَّ
 الثالث )كريمًا(.

أن الثاني و الثالدث فدي األصدل جملدة اسدمية مدن  ،الحظ في األفعال السابقة التي تعدت إلى ثالثة مفاعيل
 و لذل  سميت أفعااًل ناسخة. ،مبتدأ و خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:5تمرين رقم )
 ثة مفاعيل مع التمثيل.أذكر عددًا من األفعال التي تتعدى إلى ثال -
 

 الخالصة:
الثداني و الثالدث مبتددأ و  :أفعدال أعلدم و أرى أفعدال ناسدخة تنصدب ثالثدة مفاعيدلباب يتضح مما سبق أن 

 خبر.

أعلددددم وأرى أفعدددددال ناسدددددخة، 
تتعددددى إلدددى ثالثدددة مفاعيدددل 
الثدداني والثالددث فددي األصددل 
 جملة إسمية )مبتدأ وخبر(.

األفعددددددال: أجلدددددددس، ألدددددددبس، 
أخبددددر، ’ أعلددددم، أريددددت، أنبددددأ

طريقددة تعددديتها إلددى مفعددول 
أو أكثدددددددددر بدددددددددالهمزة، أمدددددددددا: 

،حدددّدث نبدددأ، ، فتتعدددددى  خبرَّ
 بتضعيف العين.
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 أسئلة التقويم البعدي:
 أعرب ما تحته خط فيما يلي: -1
 167عليهم". البقرة: يريهم هللا أعمالهم حسرات"كذل   -
و التي تتعـدى  ،والتي تتعدى الثنين ،التي تتعدى لمفعول به واحد واألفعال ميز بين األفعال الالزمة -2

 مع ذكر المفاعيل: ،لثالثة مفاعيل في الجمل التالية
 ذهب الطالب إلى الجامعة. -
 أكل الطفل التفاحة. -
 أعطيُت زيدًا درهمًا. -
 كسوت الفقير ثوبًا. -
 أعلمت المدرس الدرس سهاًل. -
 متحان قادمًا.أخبرت الطالب اال -
 
 

 خاتمة الفصل و ملخصه:
يتضح ممدا سدبق أن األفعدال التدي تنصدب مفعدولين أصدلهما المبتددأ و الخبدر تنقسدم إلدى قسدمين: ظدنَّ      

و أن األفعدال القلبيدة مدن ظدنَّ و  ،الثاني والثالدث مبتددأ وخبدر ؛أعلم و أرى تنصب ثالثة مفاعيلو  ،وأخواتها
و أن فعددل القددول بشددروط خاصددة يعمددل عمددل ظددن   ،أو عاملددة ،أو معلقددة  ،أخواتهددا يمكددن أن تكددون ملغدداة

 فينصب مفعولين.
 

 إجابات األسئلة و التمارين:
 الدرس األول:

 القبلي: التقويمسؤال إجابة 
ظنَّ و أخواتها أفعال ناسخة؛ ألنها تدخل على الجملة االسمية فتنسخ حكم المبتدأ و الخبر ليصبحا مفعواًل 

و هددي ليسددت أفعددااًل ناقصددة؛ ألنهددا تكتفددي بفاعلهددا وال تحتدداج لمنصددوب )خبددر(  ،بدده أول و مفعددواًل بدده ثدداني
 إلكمال معناها.

 
 (:1تمرين رقم )

 و الثاني )أكبر(. ،ه األول )هللا(المفعول ب ،رأيت: من أفعال اليقين -
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 و الثاني )رسول(. ،المفعول به األول )محمدًا( ،علمت: من أفعال اليقين -
 و الثاني )فاسقين(. ،المفعول به األول )أكثرهم( ،وجدنا: من أفعال اليقين -
 و الثاني )قهر(. ،المفعول به األول )شفاء( ،تعلم: من أفعال اليقين -
 و الثاني )شجاعًا(. ،المفعول به األول )الرجل( ،خلت: من أفعال الرجحان -
 و الثاني )مسرورًا(. ،المفعول به األول )الطفل( ،ظننت: من أفعال الرجحان -
 و الثاني )سهاًل(. ،الدرس()المفعول به األول  ،حسبت: من أفعال الرجحان -
 و الثاني )مفيدًا(. ،المفعول به األول )كثرة( ،عددت: من أفعال الرجحان -
 و الثاني )صديقًا(. ،المفعول به األول )الرجل( ،: من أفعال الرجحانحجوت -
 و الثاني )إناثًا(. ،المفعول به األول )المالئكة( ،جعل: من أفعال الرجحان -
 و الثاني )قنوعًا(. ،المفعول به األول )الفقير( ،هببت: من أفعال الرجحان -
 و الثاني )كريمًا(. ،المفعول به األول )الغني( ،زعمت: من أفعال الرجحان -
 

 (:2تمرين رقم )
 و الثاني )خبزًا(. ،المفعول به األول )الدقيق( -
 و الثاني )هباًء(. ،المفعول به األول )هاء الغائب( -
 و الثاني )فدا (. ،المفعول به األول )ياء المتكلم( -
 و الثاني )صديقًا(. ،المفعول به األول )الشيطان( -
 ثاني )يشرحون(.و ال ،المفعول به األول )الطالب( -
 و الثاني )كفارًا(. ،المفعول به األول )كاف المخاطب( -
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 علمت الحق منتصرًا. -1

 دريت الباطل مندحرًا. -
 خلت زيدًا أخا . -
 صيرت الكلمات مقااًل. -

    2-  
 إعرابها الكلمة

 :ألظنك
: فعددل مضددارع ناسددخ  ،بحددرف مبنددي علددى الفددتح ال محددل لدده مددن اإلعددرا ،الددالم مزحلقددة  أظددنُّ

و الكدداف: ضددمير متصددل مبنددي علددى الفددتح فددي محددل  ،وعالمددة رفعدده الضددمة الظدداهرة ،مرفددوع
 نصب مفعول به أول.
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 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،منصوب ،مفعول به ثاٍن للفعل أظنُّ   :مبثوراً 
 حرف نهي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.  :ال

 :تحسبوه
وعالمدددة جزمدددده حدددذف الندددون؛ ألندددده مدددن األفعددددال  ،مضدددارع ناسددددخ مجدددزوم بدددال الناهيددددة فعدددل 

ضدددمير الهددداء و  ،والدددواو: ضدددمير متصدددل  بمندددي علدددى السدددكون فدددي محدددل رفدددع فاعدددل ،الخمسدددة
 متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول.

 منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول به ثانٍ   :شراً 
 

 ني:الدرس الثا
 إجابة سؤال التقويم القبلي:

 : أن ال يعمل الفعل القلبي فال ينصب مفعولين ظاهرين.اإللغاء
 : أن يعمل الفعل القلبي في مفعولين لفظًا فينصبهما.اإلعمال
 بل الجملة التي بعدط تسد مسد المفعولين. ،: أن ال يتسلط الفعل القلبي على مفعولين ظاهرين لفظاً التعليق

 
 (:3)تمرين رقم 

 و الثاني )سهاًل(. ،األول )األمر( ،فعل قلبي عامل؛ ألنه نصب مفعولين لفظاً  (ظننت) -
 فعل قلبي ملغي جوازًا؛ ألنه توسط بين معموليه. (علمت) -
 فعل قلبي ملغي جوازًا؛ ألنه تأخر عن معموليه. (ظننت) -
 فعل قلبي عامل جوازًا؛ألنه تأخر عن معموليه. (خلت) -
 عن العمل؛ ألنه فصل بينه و بين معموليه )زيد قائم( بما. فعل قلبي معلق (علمت) -
 فعل قلبي معلق عن العمل؛ ألنه فصل بينه و بين معموليه )زيد قائم( بال. (حسبت) -
 فعل قلبي معلق عن العمل؛ ألنه فصل بينه و بين معموليه )زيد نشيط( بالم االبتداء. (عددت) -
 ينه و بين معموليه )السماء صافية( بهل.فعل قلبي معلق عن العمل؛ ألنه فصل ب (ظننت) -
 

 (:4تمرين رقم )
 ال. -
 ال. -
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
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 نعم. -
 نعم. -
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 زيٌد خلُت نشيٌط. -
 علمت لزيٌد نشيٌط. -
 حسبت ما الحُق منتصٌر. -
 عددت ال زيٌد قائٌم و ال محمٌد. -
 ظننت أزيٌد نشيٌط. -
 أتقول الحَق منتصرًا. -
2-  

 إعرابها لمةالك
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف نفي مبني على السكون  :ما -
 اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. :هؤالء -

 :ينطقون  -
وواو الجماعدة:  ،وعالمدة رفعده ثبدوت الندون؛ ألنده مدن األفعدال الخمسدة ،فعل مضدارع مرفدوع

)ينطقون( في محل رفع خبر لة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجم
 وجملة )هؤالء ينطقون( سدت مسد مفعولي علم. ،المبتدأ

 اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف. :متى -
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،منصوب ،(تقول)مفعول به أول للفعل  :القلص -

ونون النسدوة: ضدمير متصدل مبندي  ،ةفعل مضارع مبني على السكون؛ التصاله بنون النسو  :يحملن -
 على الفتح في محل رفع فاعل.

 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،مفعول به منصوب :أمَّ  -
 مضاف إليه مجرور وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. :قاسم -

 :وقاسما -
مَّ قاسدم: اسدم معطدوف علدى أ ،الواو حرف عطف مبني على الفتح ال محدل لده مدن اإلعدراب

حددرف مبنددي علددى السددكون ال  ،واأللددف لإلطددالق ،منصددوب وعالمددة نصددبه الفتحددة الظدداهرة
 للفعل )تقول(. ول به ثانٍ وجملة )يحملن( في محل نصب مفع ،محل له من اإلعراب

 
 
 

1- 
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 الدرس الثالث:

 إجابة سؤال التقويم القبلي:
 ،ي األصل جملة اسمية من مبتددأ و خبدراألفعال التي تتعدى إلى ثالثة مفاعيل المفعول الثاني و الثالث ف

 تنسخ حكمهما من الرفع إلى النصب.
 

 (:5تمرين رقم )
 حدَّث. ،خب ر ،أخبر ،نبأ ،أنبأ ،أرى  ،أعلم
 

 أسئلة التقويم البعدي:
1-  

 إعرابها الكلمة

وهم: ضمير مبني على السكون في  ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة ،فعل مضارع ناسخ مرفوع  :يريهم
 صب مفعول به أول.محل ن

 لفظ الجاللة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. :هللا

وهدم: ضدمير  ،وهدو مضداف ،وعالمدة نصدبه الفتحدة الظداهرة ،منصدوب أعمال: مفعول بده ثدانٍ  :أعمالهم
 متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

  من الفتحة؛ ألنه جمع مؤنث سالم.وعالمة نصبه الكسرة بدالً  ،منصوب ،مفعول به ثالث :حسرات
 

 
 ال ينصب مفعواًل به. ،: فعل الزمذهب -2
 : فعل يتعدى إلى مفعول به واحد )التفاحة(.أكل -
 درهمًا(.،)زيداً  ،: فعل يتعدى إلى مفعولينأعطى -
 ثوبًا(.،)الفقير ،: فعل يتعدى إلى مفعولين كسوت -
 سهاًل(.،)الدرس ،: فعل يتعدى إلى مفعولين أعلمت -
 قادمًا(.،)االمتحان ،: فعل يتعدى إلى مفعولين أخبرت -
 

 

 

 

 

 

2-  
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 المصادر والمراجع:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع عزيزي الطالب:
 ،ه(695-شددمس الدددين محمددد بددن أحمددد القرشددي الكيشددي ) ،اإلرشدداد فددي علددم اإلعددراب -1

 ،ط ،مكدددددة ،مركدددددز إحيددددداء التدددددراث ،د.محسدددددن العميدددددر   ،عبدددددد هللا البركدددددانيتحقيدددددق: د. 
 ه.1410

تحقيدق: محمدد محدي الددين  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضح المسال  إلى ألفيدة ابدن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،عبد الحميد

تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي  ،لمددراد لتوضدديح المقاصددد والمسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد   -3
 )د.ت(. ،مكتبة الكليات األزهرية ،نسليما

دار إحيدداء الكتددب العربيددة  ،حاشددية الصددبان علددى شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالدد  -4
 )د.ت(.

تحقيدق: د.  ،ه(479) ،ألبدي الحسدن علدى بدن فضدال المجاشدعي ،شر  عيون اإلعدراب -5
 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حنا جميل حداد

تدددددأليف: ابدددددن هشدددددام  ،م العربيدددددة ألبدددددي حيدددددان االندلسددددديشدددددر  اللمحدددددة البدريدددددة فدددددي علددددد -6
 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،تحقيق: د. صال  داو   ،االنصار  

لجمدددال الددددين أبدددي عمدددرو عثمدددان بدددن عمدددر )ابدددن الحاجدددب  ،كتددداب الكافيدددة فدددي النحدددو -7
شرحه: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسدن األشدتراباذ   ،ه(646-ه570) ،النحو (
 )د.ت(. ،بيروت ،ر الكتب العلميةدا ،ه(686النحو  )

تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا  ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علدم العربيدة وشدرحها -8
 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة ،سالم

 ،غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،محمدد محمدد عدوض هللا ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9
 م.1999 ،1ط
المكتبدددة  ،د محمدددود أبدددو كتددده الددددراوي  ،العربيدددة مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
د. إبدددراهيم أحمدددد شددديخ  ،أ.د جهددداد يوسدددف العرجدددا ،الميدددزان فدددي النحدددو والصدددرف -12

 .2009 ،1ط ،فلسطين ،مطبوعات جامعة األقصى ،العيد
المركددز  ،د. إبددراهيم بخيددت ،د. أحمددد بحددر ،جهدداد العرجدداأ.د.  ،الميسددر فددي النحددو -13

 م.2013 ،غزة ،الدولي للطابعة والنشر
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 ،)د.ط( ،القددداهرة ،المنيدددرة ،مكتبدددة الشدددباب ،مصدددطفى السدددنجرجي ،النحدددو الكامدددل -14
 م.1976

 )د.ت(. ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -15
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 أهداف الفصل:
 :أن بعد دراست  لهذا الدرس يتعين علي  أن تكون قادرًا على عزيزي الطالب:

 تحدد طبيعة االسم الذ  يقع فاعاًل.  -1
 تعين أحكام الفاعل.  -2
 ف األفعال التي تلحقها عالمة التأنيث؛ ألن فاعلها مؤنث.شتتك  -3
 وني البراغيث.لكأتتعرف إلى لغة   -4
 تحدد حكم حذف فعل الفاعل.  -5
 تعين مواضع تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل.  -6
 بة.تتكتشف عودة الضمير على الفاعل المؤخر عنه في اللفظ دون الر   -7
 تميز بين الفاعل ونائب الفاعل.  -8
 راض حذف الفاعل.غف إلى أ تتعر   -9
 تحدد حكم نائب الفاعل.  -10
 تعين ما ينوب عن الفاعل عند حذفه.  -11
 اغة فعل مبني للمجهول.يتتعرف إلى طريقة ص  -12
 تكتشف أ  المفاعيل الذ  ينوب عن الفاعل عند حذفه.  -13
 توظف الفاعل ونائب الفاعل في جمل صحيحة في كالم .  -14
 

 المراجع اإلضافية:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المراجع اإلضافية  ،ة في هذا الموضوع: لالستزادعزيزي الطالب

 ،تحقيددق: د. أمددين عبددد هللا سددالم ،يوسددف بددن محمددد السددومر   ،اللؤلددؤة فددي علددم العربيددة و شددرحها -1
 هد.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة

تحقيقدد  محمددد محيددي الدددين عبددد  ،ابددن هشددام األنصددار   ،أوضددح المسددال  إلددى ألفيددة ابددن مالدد   -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،دالحمي

تحقيدق: د. حندا جميدل  ،ه(479-) ،أبو حسن علي بدن فضدال المشداجعي ،شر  عيون اإلعراب  -3
 ه. 1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حداد

 ،المكتبددة الوطنيددة ،د. محمددود أحمددد أبددو كتدده الدددراوي  ،مدددخل إلددى علددم النحددو و قواعددد العربيددة  -4
 م.1996 ،2ط ،فلسطين

 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،د اللغة العربيةملخص قواع -5
 )د.ت(. ،4ط ،القاهرة ،دار المعارف ،النحو الوافي: عباس حسن -6
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 الوسائل المساعدة:
 غزة. -لجامعة األمة للتعليم المفتو   Moodleنظام  -1
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الشاملة -2
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الوقفية -3
 غزة.-والموجودة في مكتبة جامعة األمة للتعليم المفتو   قالتعليمية الخاصة بالمسااالسطوانة  -4
 

 تعريف المصطلحات:
واقعددًا  ،ُقدددم عليدده باألصددالة ،سددند إليدده فعددل مبنددي للمعلددوم أو مددا فددي معندداطأُ  ،الفاعددل: اسددم صددريح أو مددؤول

 أو قائمًا به. ،منه
 ير عامله على طريقة: ُفعل أو ُيفعل أو مفعول.وغُ  ،مهوُأقيم هو مقا ،نائب الفاعل: هو ما ُحذف فاعله
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 الدرس األول
 تعريف الفاعل وأحكامه

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تتعرف إلى أقسام األسماء التي يمكن أن تقع فاعاًل. -1
 سم المؤول بالصريح.تكتشف الفرق بين الفاعل االسم الصريح واال -2
 تحدد عالمة إعراب الفاعل. -3
 تفرق بين حكم الرفع بالحركات أو بالحروف في الفاعل. -4
 تتعرف إلى حاالت تأنيث الفعل وتذكيرط. -5
 تي التثنية والجمع.متعين حاالت تجريد الفعل من عال -6
 تكتشف حكم حذف فعل الفاعل. -7
 توظف القواعد السابقة في كالم . -8

 
 

 ي:سؤال الدرس القبل
 حدد عالمة إعراب الفاعل وسبب تذكير أو تأنيث الفعل فيما يلي:

- .  قام موسى يدعو الناس إلى دين الحقِّ
 أخذ الطالب يدرسون النحو. -
 طلعت الشمس. -
 

 تعريف الفاعل:
 ني للمعلوم أو ما في معناط.مبسند إليه فعل أُ  ،مؤول بالصريح وأاسم صريح 

 

 :(1مثال رقم )
 )زيُد( فاعل؛ اسم صريح وفعله مبني للمعلوم.    قام زيًد. -
مدددؤول بالصدددريح )قياُمددد ( وفعلددده مبندددي  اسدددم الفاعدددل ،)أن تقدددوم( يعجبني أن تقوم. -

 للمعلوم.
 .سد مسد الخبر فاعل وعامله اسم فاعل )قائم( ،)الزيدان(   أقائم الزيدان؟. -
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 وعامله الصفة المشتبة )حسن(. ،فاعل ،)وجهه(   زيد حسن وجهه. -
 وعامله المصدر )ضرب(. ،فاعل ،)زيد(  عجبت من ضرب زيد عمرًا. -
 اسم الفعل )هيهات(. وعامله ،فاعل ،)العقيق(   هيهات العقيق. -
 له فعل مبني للمعلوم جامد ) نعم(.موعا ،)الفتى( فاعل   نعم الفتى زيٌد. -
 
 
 
 
 
 

 أحكام الفاعل:
 الرفع: 1-1

أو  ،أو بالضمة المقدرة إن كان معتل اآلخدر ،رة إن  كان صحيح اآلخرمرفوعًا بالضمة الظاه يكون الفاعل
 أو من األسماء الخمسة. ،اً سالم اً مذكر  اً أو بالواو إن كان جمع ،مثنىباأللف إن كان 

 
 

 :(2مثال رقم )
 عالمة رفعه الضمة الظاهرة ؛ ألنه صحيح اآلخر. ،)الطالُب( الطالُب إلى الجامعة. ءجا -
 عالمة رفعه الضمة الظاهرة ؛ ألنه صحيح اآلخر. ،)الطالبات( إلى الجامعة. جاءت الطالبات -
 عالمة رفعه الضمة المقدرة؛ ألنه اسم مقصور. ،)موسى( قام موسى مناديًا. -
 عالمة رفعه الضمة المقدرة؛ ألنه اسم منقوص. ،)القاضي( جاء القاضي إلى المحكمة. -
 ألنه مثنى. ؛عالمة رفعه األلف ،()الطالبان  جاء الطالبان إلى الجامعة. -
 عالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم. ،)المسلمون(  حافظ المسلمون على الصالة. -
 عالمة رفعه الواو؛ ألنه من األسماء الخمسة. ،)أبوط(   محمد حضر أبوط. -
 
 
 
 
 

الفاعدددددل مرفدددددوع، وهدددددو 
ة برفع بالضمة: الظاهر 
أو المقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة، أو 

 باأللف، أو بالواو.

الفاعل هدو اسدم: صدريح أو مدؤول 
بالصددريح، مرفددوع يقددع بعددد عاملدده، 

 وال يجوز أن يتقدم عليه.
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 :(1تمرين رقم )
 اآلتية:في الجمل  رفعهبين نوع الفاعل وعالمة 

 مسلمون رمضان.صام ال -
 ما قائم الزيدان. -
 صعد الخطيب المنبر. -
 فرحت ليلى بنجاحها. -
 أوقد الرجال النار في الشتاء. -
 لقى الشهيدان ربهما سعيدين. -
 عجبت من أن  ناجح. -
 16الحديد:   قلوبهم لذكر هللا". تخشع"ألم يأن للذين آمنوا أن  -
 حذار زيد. -
 
 كأن يكون ضميرًا مستترًا أو اسم اشارة أو اسمًا موصواًل. ي محل رفع:يأتي الفاعل اسمًا مبنيَا ف 2-1
 

 :(3مثال رقم )
 ضمير مستتر تقديرط: هو. (حضر)فاعل الفعل   محمد حضر إلى الجامعة. -
 في محل رفع فاعل. مبني)الذ ( اسم موصول    قام الذ  نجح. -
 رفع فاعل. )هذا( اسم إشارة مبني في محل  درس هذا الطالًب النحو. -
 فاعل اسم الفاعل )دارس( ضمير مستتر تقديرط )أنا(.   في الجامعة. دارسأنا  -
إذا  ،مرفوعدًا بضددمة مقددرة منددع مددن ظهورهدا اشددتغال المحدل بحركددة حدرف الجددر الزائددديدأتي الفاعددل  3-1

 كان مسبوقًا بحرف جر زائد.
 

 :(4م )مثال رق
الضددمة المقدددرة؛ ألنهددا مسددبوقة بحددرف )أحددد( فاعددل مرفددوع وعالمددة رفعدده  ما جاء من أحد. -

 جر زائد )من(.
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مجدددرور لفظدددًا؛ أ  بضدددمة  ،)بشددير( فاعدددل مرفدددوع محدددالً  19"ما جاءنا من بشير وال نذير" المائدة: -
 مقدرة؛ ألنه مسبوق بحر جر زائد )من(.

)محمدددد( فاعدددل مرفدددوع بالضدددمة المقددددرة؛ ألنددده مسدددبوق بحدددرف جدددر زائدددد  أكرم بمحمد. -
 )الباء(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(2تمرين رقم )
 حدد العالمة اإلعرابية للفاعل وسببها فيما يلي:

 يفر  المؤمنون بنصر هللا. -
 حضر الذين أحبهم. -
 قام هذا العامل بعمله. -
 كفى بار وليًا. -
 ما حضر الدرس من طالب. -
 أبصر بزيد. -
 

 سمية.ابحت الجملة يجب أن يتأخر الفاعل عن فعله؛ ألنه إذا تقدم أصبح مبتدأ وأص 3-1
 فهو إما اسم ظاهر أو ضمير مستتر. ،ال بدَّ لكل فعل من فاعل

 

 (5مثال رقم )
 فاعل؛ تأخر عن فعله )جاء(. ،)زيد(  جاء زيد. -

 

قددددددد يددددددأتي الفاعددددددل اسددددددمًا 
مبينددددًا فددددي محددددل رفددددع إذا 

مسددددددتترًا أو  اً كددددددان ضددددددمير 
اسدددددددددددم إشدددددددددددارة أو اسدددددددددددمًا 

 موصواًل.

يدددددددددأتي الفاعدددددددددل مرفوعدددددددددًا 
محدددداًل، مجددددرورًا لفظددددًا إذا 
، سدددددددبق بحدددددددر جدددددددر زائدددددددد
 نحو: ما جاء من أحد.

)أحدد( فاعددل مرفدوع محدداًل 
 مجرور لفظًا.
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 مبتدأ؛ ألنه فاعل تقدم على فعه )جاء(. ،)زيد(      زيد جاء. -
 وفاعل  ،)حضر( )محمد( فاعل ظاهر للفعل  حضر محمد إلى البيت وذهب إلى الجامعة. -

 )ذهب( ضمير مستتر تقديرط )هو( يعود إلى                                                  
 محمد.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3تمرين رقم )
 اآلتية:حدد الفاعل وعالمة إعرابه في الجمل 

 ما سافر من أحد. -
 زيد قام. -
 الالعُب الكرة. ضربَ  -
 ها.فرحت هذط الطالبة بنجاح -
 نجح الذ  أعرفه. -
 كفى باإلسالم نعمة. -
 
 تجريد الفاعل من عالمتي التثنية والجمع: 4-1

 .اً إذا كان فاعله اسمًا ظاهرًا مثنى أو جمع ،يأتي الفعل مجردًا من عالمتي التثنية والجمع
 

 :(6رقم ) مثال
 قام زيد. -
 قام الزيدان. -

أن يتددددددددددددددددأخر يجددددددددددددددددب 
الفاعددددددل علددددددى عاملدددددده 
 فإن تقدم أصبح مبتدأ.
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 قامت الهندات. -
ولدم يتصدل بضدمير التثنيدة أو الجمدع )مدذكرا أو  ،الفعدل )قدام( ظدل علدى حالده نَّ الحظ في األمثلة السابقة أ

 ن الفاعل جاء اسمًا ظاهرًا.؛ ألمؤنثا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ووجوبا إذا وقع بعد )إّن( و)إذا( الشرطيتين. ،إذا دلَّ عليه دليل جوازاً  يحذف فعل الفاعل
 

 :(6مثال رقم )
 جاء زيد. -2 زيد. -1 من جاء؟ -
 رُس شرحته فهمه الطالب.دال إذا -
 إن الطالب جاءوا شرحُت الدرس. -

 ،ف الفعل لوجودط في السدؤالذ  حَ و ال األول أن الفعل حذف جوازًا؛ ألنه جاء جوابًا عن سؤال ثالحظ في الم
 يد.كوذكرط للتأ

فالدرس  ،طيتينو)إذا( الشر  ،؛ ألن الفعل قد جاء بعد )إن(جوباً و لفعل ا فحذفأما في المثال الثاني والثالث 
 وجاء الطالب جاءوا. ،رحتهشوالطالب فاعل الفعل محذوف يفسرط المذكور والتقدير : إذا شرحت الدرس 

 
 
 
 
 

إذا اتصدددددددددل الفعدددددددددل بعالمدددددددددة 
التثنيددة أو الجمددع وفاعلدده اسددم 
ظاهر مثندى أو جمدع، تسدمى 
هددددددددذط اللغددددددددة: لغددددددددة أكلددددددددوني 
البراغيددددددث أو لغددددددة يتعدددددداقبون 
فددديكم مالئكدددة بالليدددل ومالئكدددة 

 بالنهار

 الفاعل في: حضروا الطالب.
 مبتدأ مؤخر. وأا فاعل الطالب: إمو واو الجماعة،  -
 الطالب، واو الجماعة حرف يدل على الجمع. -
 الواو عالمة للجمع والفاعل الطالب -
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 (4تمرين رقم )
 بين حكم حذف الفعل فيما يلي: -1
 زيد. من قرأ؟ -
ن أ -  6التوبة:  فأجرط". ر ستجاامن المشركين  دح"وا 
 ما يلي:عراب االسم الظاهر فيا و  الفاعلحدد  -2
 سعدا الشهيدان. -
 

 تذكير الفعل وتأنيثه: 6-1
 .اً سالم اً مؤنث اً أو جمع ،يجب تأنيث الفعل إذا كان فاعله ضميرًا منفصاًل لمؤنث حقيقي أو مجاز   -
 

 :(7مثال رقم )
 ألن فاعله ضمير  ،يجب اتصال الفعل )قام( بتاء التأنيث  هنٌد قامت. -

 متصل لمؤنث حقيقي التأنيث.                                         
يجددددب اتصددددال الفعددددل )طلددددع( بتدددداء التأنيددددث؛ ألن فاعلدددده ضددددمير  الشمس طلعت. -

 متصل لمؤنث مجاز  التأنيث.
   الفعل )قام( بتاء التأنيث؛ ألن فاعله اسم ظاهر  اتصال يجب  قامت هند. -

 لمؤنث حقيقي التانيث.             
 الفاعل جمع جب اتصال الفعل )حضر( بتاء التأنيث؛ ألن ي معة.حضرت الطالبات إلى الجا -

 مؤنث سالم.                                 
 
 
 
 

أو كدان الفاعدل جمدع  ،إالبأو  ،تأنيثه إذا فصل بين الفعل والفاعل بأ  فاصلو يجوز تذكير الفعل  -
 نعم وبئس. فاعلأو  ،أو كان الفاعل مؤنثًا مجاز  التأنيث ،أو اسم جنس ،تكسير

 

 
 
 
 

ن أل (؛إال)يجوز تأنيث الفعل وتذكيرط مع
التقدير في: ما قدام إال هندد، مدا قدام أحدد 

 أو ما قامت واحدة إال هند.إال هند، 

فددددي  ةتأنيددددث الفعددددل الماضددددي بتدددداء سدددداكن
 آخرط، والمضارع بتاء متحركة في أوله.
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 :(8مثال رقم )
 ل والفاعددل المؤنددث )الحقيقددي( بددالمفعول بددهعددأتددت القاضددَي فاطمددَة. فصددل بددين الف ،أتددى القاضددَي فاطمددةُ  -

 )القاضي(.
 فصل بين الفعل والفاعل المؤنث )الحقيقي( التأنيث بالظرف. قامت اليوَم هنٌد. ،قام اليوَم هندٌ  -
 ال زينب. فصل بين الفعل والفاعل المؤنث )الحقيقي( التأنيث بإال.ما قامت إ ،ما قام إال زينب -
 الشمس. فصل بين الفعل والفاعل المؤنث )المجاز ( التأنيث بإال. ما طلعت إال ،ما طلع إال الشمس -
 قامت النساء. الفاعل اسم جمع. ،قام النساء -
 قالت العرب. الفاعل جمع تكسير. ،قال العرب -
 سطعت شمس الحرية. الفاعل مؤنث مجاز  التأنيث. ،سطع شمس الحرية -
 فاعل )نعم(.نعمت المرأُة هند.  ،نعم المرأُة هند -
 فاعل )بئس(.عد. دبئست المرأة  ،عددبئس المرأة  -

 الحظ في األمثلة السابقة أن الفعل يجوز تأنيثه كما يجوز تذكيرط.
 
 
 
 
 
 

 .اً جمع مذكر سالم ،اً مذكر  اً يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل: مفرد -
 

 :(9مثال رقم )
 الفاعل مفرد مذكر.  يفرُ  المسلم بنصر هللا. -
 الفاعل جمع مذكر سالم.  يصوم المسلمون رمضان. -

 الحظ في المثالين السابقين أن الفعل مذكر وجوبًا.
 
 
 
 

المؤندددث الحقيقدددي كدددل مدددا يلدددد أو 
يبددديض، والمجددداز  مدددا ال يلدددد وال 

 يبيض

ؤندددددث يعدددددل جمدددددع تكسدددددير اإذا كدددددان الف
تقدددددير: قامددددت فالفعددددل إلرادة الجماعددددة، 

وقددددام ، الرجددددال، قامددددت جماعددددة الرجددددال
 .الرجال، قام جمع الرجال
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 (:5تمرين رقم )
 بين حكم الفعل من حيث التذكير و التأنيث فيما يلي: -
 قرأت الطالبة الدرس. -
 فاطمُة نجحت في االمتحان. -
 األرض أخرجت زرعها. -
 فرحت بنجاحها الطالبة. -
 ما قرأ إال زينب. -
 جاء النساء إلى المسجد. -
 آمن األعراب. -
 نعم الطالبة مريم. -
 يقف المجاهد مستعدًا. -
 يحذر المرابطون من العدو. -
 

 الملخص:
أو مبنيدًا  ،يكدون مرفوعدًا إمدا بالضدمة أو بدالواو أو األلدف ،م أو ما في تأويلهمما سبق يتضح أن الفاعل اس

و يجدرد  ،وفعدل الفاعدل إمدا أن يؤندث أو يجدرد مدن عالمدة التأنيدث ،أو مرفوعدًا بضدمة مقددرة ،في محل رفع
 .اً من عالمتي التثنية و الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع

 
 

إذا كددددددان فاعددددددل الفعددددددل نعددددددم أو بددددددئس 
الحدذف؛ ألن المقصدود يجوز اإلثبدات و 

عوملددددددت معاملدددددددة فاسددددددتغراق الجدددددددنس، 
 جمع التكسير.

نعدددددددم المدددددددرأط أو بدددددددئس المدددددددرأة، فدددددددالمرأة 
 .تستغرق جمع أفراد الجنس
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 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:بال على الجمل  أجب بنعم أو

 الفاعل يأتي اسمًا و يأتي فعاًل. -
 مقدرة. ويرفع الفاعل بضمة ظاهرة أ -
 أو مثنى أو اسمًا من األسماء الخمسة. اً يرفع الفاعل بالواو إذا كان جمع مذكر سالم -
 لغة أكلوني البراغيث لغة شاذة. -
 .اً يؤنث الفعل إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم -
 الفعل إذا كان الفاعل جمع تكسير. يذكر -
 يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل مفردًا مذكرًا. -
 يجوز تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضميرا يعود على المؤنث. -
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 الدرس الثاني
 ترتيب الجملة الفعلية

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،: بعد دراست  لهذا الدرسعزيزي الطالب

 تحدد الترتيب األصلي للجملة الفعلية. -1
 تتعرف على حاالت تقديم المفعول به على الفاعل. -2
 تكتشف حاالت تقديم المفعول به على الفعل. -3
 تعين حاالت تأخير المفعول به على الفاعل. -4
 توظف هذط الحاالت في كالم . -5

 

 سؤال الدرس القبلي:
 حدد الترتيب األصلي للجملة الفعلية.

 
 صلي للجملة الفعلية:الترتيب األ -

أما المفعدول بده فاألصدل أن يدأتي بعدد  ،األصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرة
  وذل  كما يلي: ،الفاعل مباشرة

 فعل + فاعل + مفعول به.
 

 تقديم المفعول به على الفعل: 1.1
 يتقدم المفعول به على الفعل و ذلك على قسمين: 

 من اللبس.إذا أُ  ،تقديم جائز -
أو كدم الخبريددة أو  ،إذا كدان المفعدول بدده: ممدا لده الصددارة كاسددم اإلشدارة و االسدتفهام ،تقدديم واجدب -

 ضميرًا منفصاًل أو بعد أما.
 

 (:10مثال رقم )
 أكمل المعلم الدرس.  ترتيب أصلي إذ تقدم الفاعل )المعلم(على المفعول به )الدرس(. -
 مفعول به )أيًا( وجوبًا على الفعل )يدرس(؛ ألنه اسم شرط.أيًا تدرس أدرس.  تقدم ال -
( وجوبًا على الفعل )قابلت(؛ ألنه اسم استفهام.  ؟.أ َّ رجل ظريف قابلتَ  -  تقدم المفعول به )أ َّ
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 كم كتاٍب قرأت.  تقدم المفعول به )كم الخبرية( وجوبًا على الفعل )قرأت(؛ ألنه كم الخبرية. -
 .منفصل قدم المفعول به )إيا ( وجوبًا على الفعل )صافحت(؛ ألنه ضميرإيا  صافحُت.  ت   -
 أما الدراسة فال تهمل.  وقع المفعول به )الدراسة( المقدم وجوبًا على الفعل؛ ألنه وقع بعد أما. -
 التفاحة أكل الولد.  جاز تقديم المفعول به )التفاحة( على الفعل )أكل(؛ وذل  ألمن اللبس. -
فاآلكدل موسدى  ،كل موسى.  جاز تقديم المفعدول بده )الكمثدرى( عدل افعدل )أكدل(؛ ألمدن اللدبسالكمثرى أ -

 والمأكول الكمثرى.
 
 
 
 
 

 تقديم المفعول به على الفاعل: 2.1
 و ذلك على ضربين: ،يتقدم المفعول به على الفاعل

ير يعدود علدى أو إذا اتصدل بدالمفعول بده ضدم ،و ذل  إذا جاء الفاعدل محصدورًا بدإال ،تقديم واجب -1
 الفاعل.

 تقديم جائز، إذا أمن اللبس. -2
 

 (:11مثال رقم )
 ما ضرب عمرًا إال زيٌد.  )عمرًا( مفعول به مقدم وجوبًا؛ ألن الفاعل )زيٌد( جاء محصورًا بإال. -
)النحدددو( مفعدددول بددده مقددددم وجوبدددًا؛ ألن الفاعدددل )الطالدددب( جددداء محصدددورًا  إنما درس النحَو الطالب.   -

 بإنما.
)عمدرًا( مفعدول بده تدأخر جدوازًا علدى الفاعدل )زيدٌد( المحصدور بدإال؛ ألمدن  ضرب إال زيٌد عمرًا.   ما -

 اللبس.
 ضرب عمرًا زيٌد.  )عمرًا( مفعول به مقدم جوازًا على الفاعل )زيٌد(؛ ألمن اللبس. -
يشدتمل علدى  )ربَّه( مفعدول بده مقددم وجوبدًا علدى الفاعدل )عمدر(؛ ألن المفعدول بده خاف ربَّه عمر.    -

 ضمير )الهاء( يعود على الفاعل )عمر( المنو  تقديمه.
)الشجر( مفعدول بده مدؤخر علدى الفاعدل )ندورط( المشدتمل علدى ضدمير يعدود علدى  زان نوُرُط الشجر.   -

 المفعول به المؤخر؛ ألنه عاد على متأخر لفظًا و رتبًة.
 

ُأمددددن اللددددبس معندددداط أن تسددددتطيع أن تميددددز بددددين المفعددددول بدددده 
المقدددم؛ والفاعددل المددؤخر لوجدددود قريندده لفظيددة )اإلعدددراب( أو 

 معنوية.
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 تقديم الفاعل على المفعول به وجوبًا: 3-1

كأن يكون إعرابهما مقدرًا غير ظاهر؛ اسم مقصور  ،الفاعل على المفعول به وجوبًا إذا: خيف اللبسيتقدم 
أو إذا كان الفاعل ضميرًا متصاًل و المفعول به اسدما ظداهرًا  ،أو مضاف إلى ياء المتكلم ،أو اسم منقوص

 ا.أو إذا كان المفعول به محصورا بإال أو بإنم ،أو كان كالهما ضميرًا متصالً 
 

 (:12مثال رقم )
؛ ألن كداًل منهمدا على المفعول بده )عيسدى( جب تقديم الفاعل )موسى(ي  ضرب موسى عيسى.  -

 رب وُيضرب.ض، وياسم مقصور
؛ ألن كددداًل علدددى المفعدددول بددده )القاضدددي( جدددب تقدددديم الفاعدددل )المحدددامي(ي يحترم المحامي القاضي.   -

 ، ويحترم وُيحترم.منهما اسم منقوص
كدداًل منهمددا ؛ ألن علددى المفعددول بدده )صددديقي جددب تقددديم الفاعددل )أخددي(ي ديقي.  رأى أخي ص -

 مضاف إلى ياء المتكلم
؛ ألن الفاعدل و علدى المفعدول بده )هدم( جب تقديم الفاعل )تاء الفاعدل(ي  أوالد  أدبتهم فتأدبوا.  -

 المفعول به ضمير متصل.
؛ألن المفعددول بدده علددى المفعددول بدده )اللددبن( جددب تقددديم الفاعددل )الطفددل(ي  ما شرب الطفل إال اللبن.  -

 محصور بإال.
؛ ألن المفعدول علدى المفعدول بده )الددرس( جب تقدديم الفاعدل )الطدالب(ي  إنما فهم الطالب الدرس.  -

 به محصور بإنما.
؛ ألن الفاعل على المفعول به )رمضان(جب تقديم الفاعل )تاء الفاعل(ي  صمت رمضان.  -

 اسم ظاهر.ضمير متصل والمفعول به 
 
 
 

 متقدم عليه في اللفظ والرتبة: جاء محمد.ضمير الغائب على  ديعو  -
ويجدددوز أن يعدددود علدددى متدددأخر عنددده فدددي اللفدددظ دون الرتبدددة: فهدددم درسددده  -

 الطالب.
 ويشذ أن يعود على متأخر عنه في اللفظ والرتبة: أضاء ليله القمر -
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 (:6تمرين رقم )
 بين حكم تقديم الفعل و الفاعل على المفعول به فيما يلي: -1
 أ َّ شيء تفعل أفعل. -
 أ َّ كتاٍب مفيد قرأت. -
 كم رجٍل مهٍم قابلت. -
 4"إيا  نعبد و إيا  نستعين". الفاتحة: -
 9الضحى:  أما السائل فال تنهر". ،"أما اليتيم فال تقهر -
 النحَو فهم الطالب. -
 ما احترم زيدًا إال محمٌد. -
 إنما درس النحَو زيٌد. -
 ما شرب إال الطفل اللبَن. -
 حرر المدينة المجاهدون. -
 فهم درَسه الطالب. -
 أحبت  لبنى هدى. -
 أخذ قلمي صديقي. -
 احترم ابني صديقي. -
 شرحُت الدرس. -
 ذَكرُتَ  عند محمد. -
 درس.إنما فهم محمد ال -
 
 

صددددور بددددإال أو بإنمددددا يجددددب الم
أن يكدددددون مدددددؤخرًا سدددددواء أكدددددان 
فاعاًل أو مفعواًل بده فدي الجملدة 
الفعليدددة، أو مبتددددأ أو خبدددرًا فدددي 

 الجملة االسمية.

خددوف اللددبس معندداط عدددم وجددود قريندده تميددز 
بددددددين الفاعددددددل والمفعددددددول بدددددده، كددددددأن يكددددددون 

ويزول خدوف اللدبس بوجدود اإلعراب مقدرًا، 
قرينددة لفظيددة أو معنويددة مددع خفدداء اإلعددراب 

 نحو: أكل الكمثرى موسى.
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 الملخص:
علدى المفعدول  علدى الفاعدل والفاعدل يتضح مما سبق أن األصل فدي ترتيدب الجملدة الفعليدة أن يتقددم الفعدل

وقدد يتقددم المفعدول بده  ،وقد يتقدم المفعول بده علدى الفاعدل وجوبدًا أو جدوازاً  ،به: فعل + فاعل + مفعول به
ولكدن ال يجدوز تقدديم الفاعدل علدى  ،ى الفاعدل وجوبداً وقد يتأخر المفعول به علد ،على الفعل وجوبًا أو جوازاً 

 الفعل؛ ألنه لو تقدم ألصبح مبتدأ.
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 مفعول به في أصل الترتيب.اليتقدم الفاعل على  -
 يتقدم الفاعل على المفعول به وجوبًا إذا ِخيف اللبس. -
 لى الفاعل إذا أِمن اللبس.يتقدم المفعول به ع -
 بإال أو بإنما. اً يتقدم المفعول به على الفاعل إذا جاء المفعول به محصور  -
 يتقدم المفعول به على الفعل إذا كان المفعول به ضميرًا متصال. -
 إذا انحصر المفعول به بإال وجب تقديم المفعول به. -
 به. إذا انحصر المفعول به بإنما جاز تقديم المفعول -
 إذا اتصل المفعول به بضمير متصل يعود على الفاعل تأخر الفاعل. -
 يشذ إن يتقدم الفاعل عند اتصاله بضمير يعود على مفعول به. -
 يتقدم الفاعل وجوبًا على المفعول به إذا ِخيف اللبس. -

 أعرب ما تحته خط:
 9الضحى:  فال تنهر" السائلوأما  ،اليتيم فال تقهر"وأما  -
 طلبًا لقيام الليل. ُت النومَ هجر  -
 وحسن فعٍل كما يجزى سنمارُ    عن كبرٍ  بنوُط أبا الغيالنجزى  -
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 الدرس الثالث
 نائب الفاعل

 :أهداف الدرس
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،: بعد دراست  لهذا الدرسعزيزي الطالب

 تحدد حركة إعراب نائب الفاعل. -1
 تتعرف إلى أغراض حذف الفاعل. -2
 ،عين ما ينوب عن الفاعلت -3
 تكتشف األحكام التي يأخذها نائب الفاعل من الفاعل. -4
 تميز بين المفاعيل التي تنوب عن الفاعل. -5
 تتعرف إلى طريقة صياغة الفعل المبني للمجهول. -6
 توظف نائب الفاعل في كالم . -7

 

 سؤال الدرس القبلي:
 ما هي األشياء التي تنوب عن الفاعل عند حذفه؟

 
 ب الفاعل وحكمه وأغراض حذف الفاعل:تعريف نائ 1.1

أو  ،أو ُيفعددل ،وغيددر عاملدده علددى طريقددة ُفعددل ،تعريددف نائددب الفاعددل: هددو مددا حددذف فاعلدده وأقدديم هددو مقامدده
 مفعول.

 
 أغراض حذف الفاعل:

والمحافظددة  ،والمحافظدة علددى السدجع ،اللفظيدة: اإليجدداز ،راض معنويددةغدوأ  ،يحدذف الفاعددل ألغدراض لفظيددة
تعظدديم الفاعددل أو  ،هددام علددى السددامعياإل ،غددراض المعنويددة: العلددم بالفاعددل أو الجهددل بددهواأل ،علددى الددوزن 

 الخوف على الفاعل أو الخوف منه. ،تحقيرط
 

 :(13مثال رقم )
 وعامله على وزن )ُفِعل(. ،)الدرس( نائب فاعل  ُفِهم الدرس. -
 وعامله على وزن )ُيفعل(. ،)الدرس( نائب فاعل  ُيفهم الدرس. -
 وعامله على وزن )مفعول(. ،)الدرس( نائب فاعل هوم الدرس.فأم -
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نائدددددب الفاعدددددل )تددددداء الفاعدددددل( وغدددددرض حدددددذف الفاعدددددل  126النحل: "فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. -
 اإليجاز.

وغددرض حددذف الفاعددل المحافظددة  ،)سدديرته( نائددب فاعددل من طابت سريرته حمدت سيرته. -
 على السجع.

   غير  وعلق أخرى غيرها الرجُل.  علقتها عرضًا وعلقت رجالً  -
 ُعلق( للمجهول للمحافظة على الوزن. ،ُعلقت ،بني األفعال )ُعلقتها

 ُحذف الفاعل للعلم له وهو )هللا(. 28النساء: "ُخلق اإلنسان ضعيفًا". -
 ُحذف الفاعل للجهل به وهو )اللص(.    ُسرق متاعي. -
 على السامع. ُحذف الفاعل لإليهام   ُتِصِدَق بألف دينار. -
 ُحذف الفاعل لتعظيمه.    ُخِلَق الخنزير. -
 حذف الفاعل لتحقيرط.   ُعِذَب السجين. -
 حذف الفاعل للخوف عليه.   ُضِرَب الصاروخ.  -
 للخوف منه. الفاعل ُحذف   ُقِتَل المتظاهر. -
 
 
 
 
 
 

 صياغة الفعل المبني للمجهول: 1.2
 ُفِعَل. ؛خرطالفعل الماضي: ُيضم أوله وُيكسر ما قبل آ -
 ُيفَعل. ؛فعل المضارع: ُيضم أوله ويفتح ما قبل آخرطال -
 ُتُكسر. ؛إذا بدأ الفعل بتاء: ُيضم أوله وثانيه -
 نُطلق.اُ  ؛إذا بدأ الفعل بهمزة: ُيضم أوله وثالثه -
 أو اإلشمام. ،أو يضم أوله )ُبوع( ،الثالثي معتل العين: يكسر أوله )ِبيع( -
 : يجوز في عينها الضم )اختور( أو الكسر )اختير(.افتعل األفعال معتلة العين على وزن  -
 أو الكسر )انقيد(. ،يجوز في عينها الضم )انقود( ،األفعال معتلة العين على وزن )انفعل( -
 
 

اإلشددددمام: هددددو حركددددة سددددريعة 
رى بددين الضددم والكسددر وهددي تُدد

وال تسدددددددمع، وتكدددددددون بتكدددددددوير 
 .الشفتين
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 (14مثال رقم )
 مبني للمجهول وضم أوله وكسر ما قبل آخرط. )ُكسر( فعل ماضٍ  ُكسر الزجاج. -
 مضارع مبني للمجهول ضم أوله وفتح ما قبل آخرط. )يفهم( فعل ُيفهم الدرس. -
 مبني للمجهول فضم أوله وثانيه. ،)ُتدحرج( فعل بدأ بفعل المطاوعة ُتدحرج الحجر. -
 )اسُتخرج( فعل بدأ بهمزة مبني للمجهول وضم أوله وثالثه.  اسُتخرج البترول. -
ول فكسدر أولده وقلبدت )ِحي ( فعل ثالثي معتل العين )حا ( مبني للمجه ِحي  الثوب. -

 األلف إلى ياء.
)ُبددوع( فعددل ثالثددي معتددل العددين )بدداع( مبنددي للمجهددول وضددم أولدده وقلبددت  ُبوَع التمر. -

 .اً ألفه واو 
 فعل على وزن افتعل معتل العين كسر ما قبل العين وقلبت االلف ياء. ختير المنزل.اُ  -
قبددل العددين وقلبددت األلددف  معتددل العددين ضددم مددا افتعددل)اختددور( علددى وزن  اختور الدرس. -

 .اً واو 
كسددر مددا قبددل العددين وقلبددت األلددف  ،)انقيددد( علددى وزن انفعددل معتددل العددين انقيد للسجن.  -

 .ياءً 
نقود للسجن.ا - أللدف ضدم مدا قبدل العدين وقبلدت ا ،)انقود( على وزن انفعدل معتدل العدين 

.اً واو   
 
 
 
 
 
 

تددددداء المطاوعدددددة: هدددددي تددددداء فدددددي أول 
الفعددل المضددارع تددددل علددى مطاوعدددة 

 الفعل للحدث، كسرته فتكسر.

مبنددي للمجهددول مددن الفعددل اليصدداغ 
مدا  رسكالفعل الماضي بضم أوله و 

 قبل آخرط.
ومددددن الفعددددل المضددددارع بضددددم أولدددده 

 وفتح ما قبل آخرط
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 :(7تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 مبني للمجهول. فعل ماضٍ  -
 فعل مضارع مبني للمجهول. -
 اسم مفعول. -
 فاعل محذوف للعلم به. -
 فاعل محذوف للجهل به. -
 فعل مبني للمجهول مبدوء بتاء المطاوعة. -
 فعل مبني للمجهول مبدوء بالهمزة. -
 فعل مبني للمجهول على وزن )افتعل(. -
 فعل مبني للمجهول على وزن )انفعل(. -
 للمجهول ثالثي معتل العين. فعل مبني -
 
 
 
 
 
 
 

 أحكام نائب الفاعل: 1.4
تأنيددث الفعددل إذا  ،عدددم حذفدده ،التددأخير عددن فعلدده ،وهددي: الرفددع ،يعطددي نائددب الفاعددل مددا للفاعددل مددن أحكددام

 كان نائب الفاعل مؤنثًا.

 (15مثال رقم )
- . رط حددددرف ألن آخدددد ؛الضددددمة الظدددداهرة هعالمددددة رفعددددو )اللددددص( نائددددب فاعددددل مرفددددوع  ُضرَب اللصُّ

 .صحيح
 عالمة رفعه الضمة المقدرة؛ ألنه اسم مقصور. ،)المستشفى( ،ُبني المستشفى -
 عالمة رفعه الضمة المقدرة؛ ألنه اسم منقوص. ،)القاضي( احُترم القاضي.  -
 عالمة رفعه الضمة المقدرة؛ ألنه مضاف إلى ياء المتكلم. ،)أخي(  ُسجن أخي. -
 المة رفعه األلف؛ ألنه مثنى.ع ،)البابان(  ُكسر البابان. -

 يصدددبح نائدددب الفاعدددل عمددددة
بعد أن كان فضلة ويأخذ مدا 

 للفاعل من أحكام.
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 عالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم. ،)المسلمون( اختير المسلمون. -
 ألن نائب الفاعل مؤنث مجاز . ؛(شوهدت) اء التأنيث بالفعلتاتصلت  الشمس. ُشوهدت -
 ؛ ألن نائب الفاعل مؤنث حقيقي.ت(ب)خطاتصلت تاء التأنيث بالفعل  ُخطبت الفتاُة. -
؛ ألن نائب الفاعدل ضدمير مسدتتر يعدود علدى )دمرت( اتصلت تاء التأنيث بالفعل لقرية ُدمرت.ا -

 .مؤنث
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما ينوب عن الفاعل عند حذفه: 1.5
 الجار والمجرور.أو  ،الظرفأو  ،المصدرأو  ،ينوب عن الفاعل المحذوف: المفعول به

 

 :(16مثال رقم )
 ة( عن الفاعل عند حذفه.كلت التفاحة: ناب المفعول به )التفاحأُ  -
 رَب ضرٌب شديٌد: ناب المصدر )ضرب( عن الفاعل عند حذفه.ُض  -
 سيَر يوم الجمعة: ناب الظرف )يوم( عن الفاعل عند حذفه. -
 بزيد: ناب الجار والمجرور )بزيد( عن الفاعل عند حذفه. ُذهب -
 
 
 
 
 
 
 
 

يندددوب المصددددر والجدددار والمجدددرور 
والظدددددرف عدددددن الفاعدددددل عندددددد عددددددم 
وجددود المفعددول بدده بشددرط التصددرف 

 واالختصاص.
 

 

 
كمددددا ال يجددددوز حددددذف الفاعددددل ال 

  يجوز حذف نائب الفاعل

 
 

ال يجددددددوز تقددددددديم نائددددددب 
ألنده  ؛الفاعل علدى فعلده

 لو تقدم ألصبح مبتدأ
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ذا كدان متعدد .مفعدول بددهال يندوب المصدددر أو الجدار والمجددرور أو الظدرف عنددد وجددود ال 1.6 ًا ألكثددر ديوا 
ويجدوز إقامدة المفعدول بده الثداني نائبدُا عدن الفاعدل إذا ُأمدن  ،نداب األول عدن الفاعدل به من مفعول

 أما المفعول به الثالث فال يجوز أن يكون نائبًا عن الفاعل. ،اللبس
 
 

 ( 17مثال رقم )
نائددب فاعددل؛ ألندده مفعددول بدده مددع وجددود المصدددر )زيددد(  ُضرَب زيٌد ضربًا شديدًا أمام األمير في دارط. -

 والظرف والجار والمجرور.
 )الفقير( نائب الفاعل وهو المفعول األول.  ر دينارًا.أُعطي الفقيُ  -
 ألمن اللبس. ؛)دينار( نائب الفاعل وهو المفعول الثاني  .دينارٌ  عطي الفقيرَ أُ  -
 إقامة الثاني مخافة اللبس. وال يجوز ،)زيٌد( نائب الفاعل  عطي زيٌد عمرًا.أُ  -
 وهو المفعول األول. ،)زيٌد( نائب الفاعل  ظنَّ زيٌد قائمًا. -
 وهو المفعول الثاني؛ ألمن اللبس. ،)قائم( نائب الفاعل   قائمٌ  ظنَّ زيداً  -
 وهو المفعول األول. نائب فاعل )زيد( .اً أعلم زيٌد فرس  مسرج -
ألمدن اللدبس وال يجدوز إقامدة  ،ئدب الفاعدل وهدو المفعدول الثداني)فرس ( نا .اً أُعلم زيدًا فرس  مسرج -

 المفعول به الثالث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صددددديغة  أفعدددددال تدددددأتي علدددددى هندددددا
للمجهددددددول، وهددددددي مبنيددددددة،  المبنددددددي

، ةللمعلددددددددوم، نحددددددددو: دهدددددددد ، ُشدددددددددّ 
 عليه. يُشغف، ُعني، أغم

ال يجددوز إقامددة أكثددر مددن نائددب 
فاعدددددل واحدددددد لدددددو تعددددددى الفعدددددل 

 ألكثر من مفعول به.
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 :(8تمرين رقم )
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 يجوز في نائب الفاعل أن يظّل منصوبًا. -
 ال بّد في نائب الفاعل أن يتأخر عن فعله. -
 يجوز حذف نائب الفاعل كالفاعل. -
 ؤنث الفعل إذا كان نائب الفاعل مؤنثًا.ي -
 ينوب عن الفاعل الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مع وجود المفعول به. -
 ينوب عن الفاعل المفعول به األول. -
 ينوب عن الفاعل المفعول به الثاني إذا ُأمن اللبس. -
 ينوب عن الفاعل المفعول به الثالث إذا ُأمن اللبس. -
 

 الملخص:
 وغيدروالتدأخر عدن عاملده.  ،رفدعالتضح مما سبق أن نائدب الفاعدل يندوب عدن الفاعدل ويأخدذ أحكامده مدن ي

 الجدددارفدددإن لدددم يوجدددد مفعدددول بددده نددداب المصددددر أو الظدددرف أو  ،وأن المفعدددول بددده يندددوب عدددن الفاعدددل ،ذلددد 
تدالي يجدوز وبالن كدان الفعدل متعدديا ألكثدر مدن مفعدول بده إوينوب عن الفاعل مفعدول بده واحدد  ،والمجرور

 وال يجوز إقامة المفعول به الثالث. .إذا أمن اللبس علاعن الف أما الثاني فينوباألول إقامة المفعول به 
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 عن الفاعل. مفعول به نائب -
 نائب فاعل ظرف. -
 نائب فاعل جار ومجرور. -
 نائب فاعل مصدر. -
 الفعل من باب كسا وأعطى. ،فعول به أولنائب فاعل م -
 الفعل من باب كسا وأعطى. ،نائب فاعل مفعول به ثانِ  -
 الفعل من باب ظن وأخواتها. ،نائب فاعل مفعول به أول -
 الفعل من باب ظن وأخواتها. ،نائب فاعل مفعول به ثانٍ  -
 الفعل يتعدى لثالثة مفاعيل. ،نائب فاعل مفعول به أول -



 181 

 الفعل يتعدى لثالثة مفاعيل. ،ل مفعول به ثانٍ نائب فاع -
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 خاتمة الفصل وملخصه
 

وال يجدوز أن يكوندا فعلدين  ،يتضح مما سبق أن الفاعل ونائب الفاعل من المرفوعات وأنهما يكونان اسدمين
 مؤنثين. اوأن الفاعل ونائبه ال يحذفان وال يتقدمان على عاملهما ويؤنث معهما الفعل إن كان ،أو حرفين

 .وال يتقدمان على فعلهما ،ويمكن أن يتغير هذا الترتيب وجوبًا وجوازاً 
 

 إجابات األسئلة والتمارين:
 الدرس األول: -

 :القبلي التقويم إجابة سؤال
ألن  ،والفعدددل لدددم يتصدددل بتددداء التأنيدددث ،: عالمدددة رفعددده الضدددمة المقددددرة؛ ألنددده اسدددم مقصدددورموســـي -

 الفاعل مفرد ومذكر.
 والفاعل جمع تكسير. ،ألنه صحيح اآلخر ؛لضمة الظاهرة: عالمة رفعه االطالب -
ندددث الفعدددل؛ ألن الفاعدددل مؤندددث أُ و  ،ألنددده صدددحيح اآلخدددر ؛: عالمدددة رفعددده الضدددمة الظددداهرةالشـــمس -

 مجاز .
 

 إجابات التمارين:
 :(1تمرين رقم )

 : فعل ماضِ صام -
 عالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم. فاعل :المسلمون  -
 : اسم فاعل.قائم -
 : عالمة رفعه األلف؛ ألنه مثنى.دانالزي -
 : فعل ماِض.صعد -
 عالمة رفعه الضمة الظاهرة؛ ألنه صحيح األخر.فاعل : الخطيب -
 : فعل ماِض.فرحت -
 عالمة رفعه الضمة المقدرة؛ ألنه اسم مقصور.فاعل : ليلى -
 : فعل ماِض.أقعد -
 عالمة رفعه الضمة الظاهرة؛ ألنه جمع تكسير.فاعل : الرجال -
 ِض.: فعل مالقي -
 عالمة رفعه األلف؛ ألنه مثنى.فاعل : الشهيدان -
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 والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ،: فعل ماضِ عجبت -
 في محل رفع فاعل. "خشوع"شع" وتقديرط: "تخوالمصدر المؤول من "أن  ،: فعل مضارعيأن -
 : اسم فعل أمر بمعنى احذر.حذار -
 لضمة.وعالمة رفعه ا ،: فاعل السم الفاعلزيد -

 
 :(2تمرين رقم )

 ألنه جمع مذكر سالم. ؛عالمة رفعه الواو :المؤمنون 
 اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. :الذين
 اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع فاعل. :هذا

وعالمدددة رفعددده الضدددمة  ،البددداء حدددرف جدددر زائدددد. )هللا( لفدددظ الجاللدددة فاعدددل مرفدددوع :باهلل
 من ظهروها حركه حرف الجر الزائد. المقدرة منع

 )من( حرف جر زائد. )طالب( فاعل مرفوع محاًل مجرور لفظًا.  من طالب:
 )الباء( حرف جر زائد. )زيد( فاعل مرفوع محاًل مجرور لفظًا.  :بزيد

 
 :(3تمرين رقم )

 )زيد( حذف الفعل جوازًا؛ ألنه جاء جوابًا عن سؤال. -
 ألنه جاء بعد )إذا( الشرطية. )السماء( حذف الفعل وجوبًا؛ -
 )أحد( حذف الفعل وجوبًا؛ ألنه جاء بعد )إن( الشرطية. -
 .ع فاعلمبني على السكون في محل رف ضمير متصل: ألف اإلثنين سعدا -1
وجملدددة ،أو مبتددددأ مؤخر ،ألنددده مثندددى ؛وعالمدددة رفعددده األلدددف ،مدددن الفاعدددل مرفدددوع ل: بددددالشـــهيدان -

 )سعدا( خبر مقدم.
 .المثنىدل على ي حرف : ألف االثنينسعدا -
 ألنه مثنى. ؛: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلفالشهيدان -

 
 :(4تمرين رقم )

 : مؤنث وجوبًا؛ألن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث )طالبة(.قرأْت  -
 : مؤنث وجوبُا؛ ألن الفاعل ضمير يعود على مؤنث حقيقي التأنيث )فاطمة(.نجحت -
 عود على مؤنث مجاز  التأنيث )األرض(.ألن الفاعل ضمير ي ؛: مؤنث وجوباً أخرجْت  -
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: مؤندث جدوازًا؛ ألنده فصدل بدين الفعدل والفاعدل المؤندث الحقيقدي )الطالبدة( بالجدار والمجدرور فرحت -
 )بنجاحها(.

 : مذكر جوازًا؛ ألنه فصل بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي )زينب( بإال.قرأ -
 : مذكر جوازًا؛ ألن الفاعل )النساء( اسم جنس.جاء -
 : مذكر جوازًا؛ ألن الفاعل )األعراب( جمع تكسير.نآم -
 : مذكر جوازًا؛ ألن الفعل نعم.نعم -
 : مذكر وجوبًا؛ ألن الفاعل مفرد مذكر.يقف -
 : مذكر وجوبًا؛ ألن الفاعل جمع مذكر سالم.يحذر -

 إجابة أسئلة التقويم البعدي:
 ال -
 نعم -
 نعم -
 ال -
 نعم -
 نعم  -
 نعم -
 ال -

 

 الدرس الثاني:
 ي:لالقب مالتقوي إجابة سؤال

 الترتيب األصلي للجملة الفعلية أن يتقدم الفعل على الفاعل ثم يأتي المفعول به بعد الفاعل؛ 
 فعل+ فاعل+ مفعول به.

 
 إجابات التمارين:

 :(5تمرين رقم )
 مقدم وجوبًا على الفعل؛ ألنه مما له الصدارة )اسم شرط(. أي شيء: -
 له الصدارة )اسم استفهام(. مقدم وجوبًا على الفعل؛ ألنه مما أيَّ كتاب: -
 مقدم وجوبًا على الفعل؛ ألنه )كم( الخبرية. كم رجل: -
 مقدم وجوبًا على الفعل؛ ألنه ضمير منفصل. إياك: -
 مقدم وجوبًا على الفعل لوقوعه بعد )أما(. السائل: ،اليتيم -
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 ألمن اللبس. ؛: مقدم جوازًا على الفعلالنحو -
 الفاعل محصور بإال.: مقدم على الفاعل وجوبًا؛ ألن زيداً  -
 : مقدم على الفاعل وجوبًا؛ ألن الفاعل محصور بإنما.النحو -
 الفاعل جوازًا مع حصر الفاعل بإال ألمن اللبس. عن: مؤخر اللين -
 : مقدم على الفاعل جوازًا ألمن اللبس.المدينة -
 : مقدم على الفاعل وجوبًا؛ ألن المفعول به يشتمل على ضمير يعود على الفاعل.درسه -
 مؤخر عن الفاعل وجوبًا مخافة اللبس؛ لخفاء اإلعراب. :دىه -
: مدددؤخر عدددن الفاعدددل )صددديقي( جدددوازًا ألمدددن اللدددبس مدددع خفددداء اإلعدددراب، ألن القلدددم ال يأخدددذ قلمـــي -

 الصديق.
 

 إجابة أسئلة التقويم البعدي:
1-  
 نعم -
 نعم -
 نعم -
 ال  -
 ال -
 ال -
 ال -
 نعم -
 نعم -
 نعم -
2-  

 إعرابها الكلمة
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،له وجوبًا منصوبمفعول به مقدم على فع :ليتيما

ال: حدرف نفدي مبندي  ،الفاء حرف عطف مبني على الفتح ال محل لده مدن اإلعدراب :فال
 على السكون ال محل له من اإلعراب.

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،فعل مضارع مرفوع :تقهر
 نصبه الفتحة الظاهرة.وعالمة  ،مفعول به مقدم على فعله وجوبًا منصوب :السائل
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والتدداء ضددمير متصددل مبنددي  ،فعددل مدداِض مبنددي علددى السددكون التصدداله بتددا الفاعددل :هجرت
 على الضم في محل رفع فاعل.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول به منصوب  :النوم

ضدمير  :والهاء ،ألنه ملحق بجمع المذكر السالم ؛فاعل مرفوع وعالمة رفعه )الواو( :بنوه
 متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

 وعالمة نصبه األلف؛ ألنه من األسماء الخمسة. ،مفعول به منصوب :ابأ
 وعالمة جرط الكسرة. ،مضاف إليه مجرور :الغيالن

 
 

 الدرس الثالث
 القبلي: التقويم إجابة سؤال

 الجار والمجرور. ،الظرف ،المصدر ،ينوب عن الفاعل: المفعول به
 
 ابات التمارينإج

 :(6تمرين رقم )
 ُفهم الدرُس. -
 يؤكُل الطعاُم. -
 الدرُس مفهوم. -
 ُخلَق البشر. -
 ُتُكسر الزجاج. -
 استخرج الكنُز. -
 احُتقر العميل. -
 انقيد إلى السجن. -
 غيض الماء. -

 
 :(7تمرين رقم )

 ال  -
 نعم -
 ال -
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 نعم -
 ال -
 نعم -
 نعم -
 ال -

 
 إجابة أسئلة التقويم البعدي:

 ُضربت الكرُة. -
 ُذهب به. -
 سي الفقيُر ثوبًا.كُ  -
 ثوٌب. ُكسي الفقيرَ  -
 الجوَّ حارًا. نَّ ظُ  -
 الجوَّ حاٌر. نَّ ظُ  -
 أعلَم محمٌد زيدًا ناجحٌا. -
 أعلَم محمدًا زيٌد ناحجًا. -

 
 المصادر والمراجع:

 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع عزيزي الطالب:
 ،ه(695-محمددد بددن أحمددد القرشددي الكيشددي ) شددمس الدددين ،عددراباإلرشدداد فددي علددم اإل -1

 ،ط ،مكدددددة ،مركدددددز إحيددددداء التدددددراث ،د.محسدددددن العميدددددر   ،تحقيدددددق: د. عبدددددد هللا البركددددداني
 ه.1410

تحقيدق: محمدد محدي الددين  ،بن هشام األنصدار  ال ،أوضح المسال  إلى ألفية ابن مال  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،عبد الحميد

تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي  ،لمددراد للمسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد  توضدديح المقاصددد وا -3
 )د.ت(. ،مكتبة الكليات األزهرية ،سليمان

دار إحيدداء الكتددب العربيددة  ،حاشددية الصددبان علددى شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالدد  -4
 )د.ت(.

تحقيدق: د.  ،ه(479) ،ألبدي الحسدن علدى بدن فضدال المجاشدعي ،شر  عيون اإلعدراب -5
 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حدادحنا جميل 
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تدددددأليف: ابدددددن هشدددددام  ،شدددددر  اللمحدددددة البدريدددددة فدددددي علدددددم العربيدددددة ألبدددددي حيدددددان االندلسدددددي -6
 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،تحقيق: د. صال  داو   ،االنصار  

لجمدال الددين أبدي عمدرو عثمدان بدن عمدر )ابدن الحاجدب  ،الكافية فدي النحدوشر  كتاب  -7
شرحه: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسدن األشدتراباذ   ،ه(646-ه570) ،النحو (
 )د.ت(. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه(686النحو  )

تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا  ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علدم العربيدة وشدرحها -8
 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة ،سالم

 ،غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،ض هللامحمدد محمدد عدو  ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9
 م.1999 ،1ط
المكتبدددة  ،د محمدددود أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد العربيدددة -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
د. إبدددراهيم أحمدددد شددديخ  ،أ.د جهددداد يوسدددف العرجدددا ،الميدددزان فدددي النحدددو والصدددرف -12
 .2009 ،1ط ،فلسطين ،مطبوعات جامعة األقصى ،عيدال
 ،)د.ط( ،القددداهرة ،المنيدددرة ،مكتبدددة الشدددباب ،مصدددطفى السدددنجرجي ،النحدددو الكامدددل -13

 م.1976
 )د.ت(. ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -14
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 املطلق املفعول 
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 محتويات الفصل السادس
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 194 العامل فيه( ،حكمه ،الدرس األول: المفعول المطلق )تعريفه -5
 194 تعريف المفعول المطلق -6
 194 حكمه -7
 195 العامل فيه -8
 197 لثاني: أحوال المفعول المطلقالدرس ا -9
 197 أحوال المفعول المطلق -10
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 أهداف الفصل: 
 : بعد دراست  لهذا الفصل، يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن:عزيزي الطالب

 تحدد مفهوم المفعول المطلق. -1
 تكتشف العامل في المفعول المطلق. -2
 تعيين أحوال المفعول المطلق. -3
 تتعرف إلى ما ينوب عن المفعول المطلق. -4
 كونه مثنى أو جمعًا.تكتشف حاالت المفعول المطلق من حيث  -5
 تتعرف على حاالت حذف عامل المفعول المطلق. -6
 توظف المفعول المطلق في كالم . -7
 

 المراجع اإلضافية:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المراجع اإلضافية  ،وضوع: لالستزادة في هذا المعزيزي الطالب

 ،تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا سدالم ،يوسف بن محمد السومر   ،اللؤلؤة في علم العربية و شرحها -1
 هد.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة

تحقيقد  محمدد محيدي الددين عبدد  ،بدن هشدام األنصدار  ال ،أوضح المسال  إلى ألفية ابن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،الحميد

تحقيدددق: د. حندددا  ،ه(479-) ،أبدددو حسددن علدددي بددن فضدددال المشدداجعي ،شددر  عيدددون اإلعددراب -3
 ه. 1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،جميل حداد

 ،المكتبدة الوطنيدة ،د. محمدود أحمدد أبدو كتده الددراوي  ،مدخل إلى علم النحدو و قواعدد العربيدة -4
 م.1996 ،2ط ،فلسطين

 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ةملخص قواعد اللغة العربي -5
 )د.ت(. ،4ط ،القاهرة ،دار المعارف ،النحو الوافي: عباس حسن -6

 الوسائل المساعدة:
 غزة. -لجامعة األمة للتعليم المفتو   Moodleنظام  -1
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الشاملة -2
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الوقفية -3
 غزة.-والموجودة في مكتبة جامعة األمة للتعليم المفتو  قصة بالمسااالسطوانة التعليمية الخا -4
 

 تعريف المصطلحات:
 ب توكيدًا لعامله، أو بيانًا لنوعه أو عددط.و المفعول المطلق: هو المصدر المنص 
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 الدرس األول
 المفعول المطلق

 تعريفه، حكمه، العامل فيه
 أهداف الدرس:
 رس، يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن:: بعد دراست  لهذا الدعزيزي الطالب

 تحدد مفهوم المفعول المطلق.  -1
 تتعرف إلى حكم المفعول المطلق.  -2
 تكتشف العامل في المفعول المطلق.  -3
 توظف المفعول المطلق في كالم .  -4
 

 سؤال الدرس القلبي:
 عدد العامل في المفعول المطلق؟

 
 تعريفه: 1-1

 بيانًا لنوعه أو لعددط.ب توكيدًا لعامله أو و هو المصدر المنص
 
 
 

 
 :هحكم 2-1

 النصب مطلقًا.
 
 
 
 
 

سمي مفعواًل مطلقًا، لصدق المفعدول عليده دون 
جددر كددالمفعول بدده، أو فيدده، أو  فأن يتقيددد بحددر 

 له. أو معه
 

المفعدددددددول المطلدددددددق هدددددددو مصددددددددر 
يوافددق عاملدده فددي اللفددظ والمعنددى: 
ضدددددربته ضدددددربًا، أو فدددددي المعندددددى 

 فقط: رجعت القهقر .
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 العامل فيه: 3-1
 يعمل النصب في المفعول المطلق ثالثة أشياء:

المصدر: وشرطه أن يكون من لفظه ومعناط أو معناط ولفظه، وأن يكون مكبرًا ومقدمًا على المفعول  -
 المطلق.

 يكون ملغيًا، وأن يكون غير تعجبي. الفعل: وشرطه أن يكون متصرفًا، تامًا، أال -
 الوصف: وشرطه أن يكون متصرفًا، وأن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، وأال يكون اسم تفضيل. -
 

 :(1مثال رقم )
 )ضربًا( مفعول مطلق منصوب، العامل فيه   عجبت من ضرب  زيدًا ضربًا شديدًا. -
 من لفظه ومعناط. )مصدر( )ضرب(، وهو              
 )القرفصاء( مفعول مطلق العامل فيه )قعود ( وهو من معناط.  أدهشني قعود  القرفصاء.  -
 )ضربًا( مفعول مطلق عامله فعل متعٍد )ضرب(.   ضربت زيدًا ضربًا.  -
 )قيامًا( مفعول مطلق عامله فعل الزم )قام(.    قمُت قياماً  -
 ى إلى مفعولين.)علمًا( مفعول مطلق عامله فعل يتعد    علمُت علماً  -
 )ظنًا( مفعول مطلق عامله فعل يتعدى إلى مفعولين.    ظننُت ظناً  -
 )استخراجًا( مفعول مطلق عامله فعل )استخرج( فعل مزيد.   استخرجت استخراجاً  -
 )دحرجًة( مفعول مطلق عامله )دحرج( فعل رباعي.   دحرجته دحرجًة. -
 مطلق عامله اسم الفاعل )الصافات(. )صفا( مفعول  1الصافات:".  الصافات صفا"و  -
 )حبًا( مفعول مطلق عامله اسم المفعول )محبوب(.  هذا الرجل محبوبًا حبًا شديداً  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينصدددب الفعدددل المفعدددول المطلدددق سدددواء 
أو متعدددديًا  أكدددان متعدددديًا أو غيدددر متعددددٍ 

، الفعدددل الربددداعي إلدددى مفعدددولين وكدددذل 
 واألفعال المزيدة.
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 :(1تمرين رقم )
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 يجور أن يكون المفعول المطلق منصوبًا. -
 يأتي عامل المفعول المطلق )عسى(. -
 لفعل المتصرف التام المفعول المطلق.ينصب ا -
 )كان وأخواتها( تنصب مفعواًل مطلقًا. -
 )ظن وأخواتها( تنصب مفعواًل مطلقًا. -
 الفعل المتعد  لمفعولين ال ينصب مفعواًل مطلقًا. -
 المصدر ينصب مفعواًل مطلقًا من لفظه ومعناط أو من معناط. -
 المشتقات تنصب المفعول المطلق. -
 

 الملخص:
أو  ،ن العامدل فيده هدو الفعدل أو المصددرأيتضح مما سدبق أن المفعدول المطلدق مصددر منصدوب دائمدًا، و 

 اسم الفاعل أو اسم المفعول بشروط ذكرناها سابقًا.
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: 
 العامل فيه فعل الزم. مفعول مطلق -
 عناط.فعل ينصب مفعواًل مطلقًا من لفظه وم -
 مصدر ينصب مفعواًل مطلقًا من لفظه ومعناط. -
 مفعول مطلق العامل فيه فعل يتعدى إلى مفعولين. -
 مفعول مطلق العامل فيه اسم فاعل. -
 مفعول مطلق العامل فيه اسم مفعول. -
 مفعول مطلق العامل فيه فعل متعٍد. -
 عرب ما تحته خط فيما يلي:أ
 .63اإلسراء  " اور فجزاؤكم جزاًء مو "فإن جهنم  -
 .55الواقعة  " شاربون شرب الهيمف-
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 الدرس الثاني
 أحوال المفعول المطلق

 وتثنيته وجمعه
 أهداف الدرس:

 : بعد دراست  لهذا الدرس، يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن:عزيز الطالب
 تتعرف إلى أحوال المفعول المطلق.  -1
 أو لعددط. ،والمبين لنوعه ،تكتشف الفرق بين المفعول المطلق المؤكد لعامله  -2
 تحدد المفعول المطلق الذ  ال يثنى وال يجمع.  -3
 تعين المفعول المطلق الذ  يثنى ويجمع.  -4
 تتعرف إلى الصور الذ  تأتي عليها كل حالة من حاالت المفعول المطلق.  -5
 

 سؤال الدرس القبلي:
 .تحدث عن تثنية المفعول المطلق وجمعه

 
 :أحوال المفعول المطلق

 المفعول المطلق على ثالثة أحوال: يأتي 
 وهو مصدر نكرة، غير مضاف، وال موصوف. ؛مؤكدًا لعامله -
وهددو علددى صددورة متعددددة، منهددا: المضدداف، المعددرف بددال، الموصددوف، المضدداف إلددى  ؛مبينددًا لنوعدده -

 المصدر، المضاف إلى اسم إشارة، الدال على نوع من أنواع عامله.
، منها: مختومًا بتاء الوحدة، أو عالمة التثنيدة أو الجمدع، أو اسدم عددد وهو على صور ؛مبينًا لعددط -

 مميز بمصدر.
 
 
 
 
 
 

 المفعددددددول المطلددددددق يددددددأتي توكيدددددددداً 
لعاملددده: ضدددربته ضدددربًا، أو مبينددددا 
لنوعددده: ضدددربته ضدددربًا شدددديدًا، أو 

 مبينًا لعددط: ضربته ضربتين.
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 :(2مثال رقم )
)تكليما( مفعول مطلق مؤكد لعاملده، وهدو نكدرة غيدر مضداف وال   164النساء: "وكلم هللا موسى تكليمًا" -

 موصوف.
وهدو نكدرة غيدر مضداف وال مؤكدد لعاملده،  مفعول مطلق )ضربًا(  .ً أنا ضارب زيد ضربا -

 موصوف وعامله اسم فاعل )ضارب(.
مؤكددددد لعاملدددده، نكددددرة غيددددر مضدددداف وال مفعددددول مطلددددق  )جلوسددددًا( .قعدت جلوساً   -

 مصدر مرادف لعامله )متعد(. موصوف، وهو
مفعددددول مطلددددق مبددددين لنوعدددده،  مفعددددول مطلددددق )صددددنع الحكمدددداء(  صنعت صنع الحكماء.  -

 مضاف.
 مبين لنوعه، معرف )بال(. مفعول مطلق )الدفاع(  .دافعت عن زيد الدفاع -
 مبين لنوعه موصوف ب )حقيقيًا( مفعول مطلق )إيمانًا(  آمنت بار إيمانًا حقيقيًا. -
 مبين لنوعه مضاف لمصدر )الرضا(. مفعول مطلق )أجمل( رضيت عن ابني أجمل الرضا. -
 در )اإلكرام(.)ذل ( مفعول مطلق منعوت بمص  أكرمت عليًا ذل  اإلكرام. -
)الهددويني( مفعددول مطلددق مبددين لنوعدده يدددل علددى نددوع مددن أنددواع   مشيت الهويني. -

 العامل )مشيت(.
 مبين لعددط مختوم بتاء الوحدة. مفعول مطلق )ضربة(  ضربته ضربة واحدة.  -
 مبين لعددط مختوم بعالمة التثنية. مفعول مطلق )ضربتين(   ضربته ضربتين.  -
 مبين لعددط مختوم بعالمة الجمع. مفعول مطلق )ضربات(    ضربته ضربات. -
مبين عددط، وهو اسم عدد مميز بمصدر  مفعول مطلق)ضربة(   ضربته ثالثين ضربة.  -

 )ضربة(.
 
 
 
 
 تثنية المفعول المطلق وجمعه: 2-1
ل علددى ألن المصدددر يدددل علددى الحقيقددة التددي تددد ؛المؤكددد لعاملدده: ال يثنددى وال يجمددع باتفدداق النحدداة -

 هو تكرار للفعل والفعل ال يثنى وال يجمع. لعامله القليل وعلى الكثير. والمؤكد
 المبين للعدد، وهو يثنى ويجمع. -
 المبين للنوع، الراجح أنه يثنى ويجمع. -

المفعدددول المطلدددق ينقسدددم إلدددى ثالثدددة أقسدددام: مؤكدددد لعاملددده، أو مبيندددًا لنوعددده، أو 
 لعددط
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 (:3مثال رقم )
 مؤكد لعامله ال يثنى وال يجمع. مفعول مطلق )فهمًا(     .فهمت فهماً 

 مبين للعدد مثنى. مفعول مطلق تين(أ)قر     .تينأقرأت الدرس قر 
 مبين للعدد جمع. مفعول مطلق )قراءات(   قرأت الدرس قراءات. 

 نوع مثنى.للمبين  مفعول مطلق )سير  زيد( سرت سير  زيد الحسن والقبيح. 
 مبين للنوع وجمع. مفعول مطلق )الظنونا(   وتظنون بار الظنونا.

 
 
 
 
 

 (:2تمرين رقم )
 اآلتية:بنعم أو بال على الجمل أجب 
 المفعول المطلق المؤكد لعامله ال يثنى وال يجمع. -
 المفعول المطلق المبين لعددط يثنى. -
 المفعول المطلق المبين لعددط ال يجمع. -
 المفعول المطلق المبين لنوعه ال يثنى وال يجمع. -

 مثل لما يلي بجملة مفيدة:
 مفعول مطلق نكرة. -
 لق مضاف.مفعول مط -
 مفعول مطلق موصوف. -
 مفعول مطلق معرف بال. -
 مفعول مطلق اسم إشارة. -

المصدددر مددن قبيددل اسددم الجددنس المددبهم كالمدداء 
والعسدل والتددراب الددذ  يددل علددى القليددل والكثيددر 

ل علددى حقيقددة هددذا الجددنس فالمدداء يدددل فهددو يددد
 ر قدر منه.على القطرة أو أكب

 

ن أل ؛المبدددددددين للندددددددوع يثندددددددى ويجمدددددددع
معنددددى كوندددده دااًل علددددى نددددوع، أن لدددده 

 ضم إليه.مثياًل في الوجود يُ 
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 مفعول مطلق مرادف لعامله. -
 مفعول مطلق مختوم بتاء الوحدة. -
 مفعول مطلق مختوم بعالمة التثنية. -
 مفعول مطلق مختوم بعالمة الجمع. -
 مفعول مطلق اسم عدد. -
 مفعول مطلق مثنى. -
 جمع. مفعول مطلق -
 

 الخالصة:
يتضح مما سبق أن المفعول المطلق إما أن يكون مؤكدًا لعامله، ويأتي على صورة واحدة، أو مبين لنوعه 
أو لعددط ويأتي علدى عددة صدور، وأن المؤكدد لعاملده ال يثندى وال يجمدع وأن المبدين لعدددط أو لنوعده فيثندى 

 ويجمع.
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مفعول مطلق مناسب فيما يلي:مأل الفراغ با
 _________شربت -
 )مرادف للفعل(.  _________رجعت -
 )مبين للنوع(.   _________سرت -
 الصالحين. _________عملت -
 )موصوف(.  _________شربت -
 )مضاف(.  _________حمدت هللا -
 )اسم إشارة(.  _________ضربته -

 فرحت جذاًل. جذاًل لها عدة وجوط من اإلعراب:
 مفعول مطلق منصوب بفرحت. -
 جذلت.مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديرط و  -
 مفعول ألجله. فرحت ألجل الجذل. -
 .حال بتقدير: فرحت حال كوني جذالً  -
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 ة(.)مختومًا بتاء الوحد   _________أكلت -
 )مثنى(.  _________فرحت -
 )جمع(.  _________ضربت -

 أعرب ما تحته خط فيما يلي:
 .10األحزاب:  "وتظنون بار الظنونا" -
 .1الصافات: "صفا"والصافات  -
 .14الحاقة: "دكًة واحدة"فدكتا  -
 .42القمر:  "فأخذناهم أخد عزيز مقتدر" -
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 الدرس الثالث
 النائب عن المفعول المطلق

 هداف الدرس:أ
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس :عزيزي الطالب

 تحدد شرط النيابة عن المفعول المطلق.  -1
 تكتشف ما ينوب عن المفعول المطلق.  -2
 توظف النائب عن المفعول المطلق في كالم .  -3
 

 سؤال الدرس القبلي:
 عدد النواب عن المفعول المطلق؟

 
، اسددم العامددلدر المددرادف لمصدددر صدد، نحددو: كددل وبعددض، المهل المطلددق مددا يدددل عليددينددوب عددن المفعددو 

 اإلشارة موصوفًا بمصدر، الضمير العائد إلى المصدر، العدد المميز بمصدر، اسم اآللة للعامل فيه.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:4مثال رقم )
امدل إلدى مصددر الع ض( نائب عن المفعول المطلدق مضداف)بع رو  عن نفس  بعض الترويح. -

 )الترويح(.
إلدددى مصددددر  د( نائدددب عدددن المفعدددول المطلدددق مضدددافالجددد )كدددلَّ   الجد. جد كلَّ  -

 العامل )الجد(.
 )جذاًل( مصدر مرادف للفر .    فرحت جذاًل. -
)ذل ( اسم إشدارة نائدب عدن المفعدول المطلدق موصدوف بمصددر   ضربته ذل  الضرب. -

كل أو بعدض تعدرب بحسدب مدا تضداف 
إليدده، فددإن أضدديفت إلددى مصدددر، تعددرب 
ن أضدديفت إلددى ظددرف ’ مفعددواًل مطلقددًا وا 

 تعرف ظرفًا.
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 )الضرب(.
)أحبددده( الضدددمير )الهددداء( يعدددود مصددددر )حبدددًا(، فهدددو نائدددب عدددن  حب زيدًا حبًا ال أحبه أحدًا غيرط.أُ  -

 المفعول المطلق.
)عشددرين( اسددم عدددد نائددب عددن المفعددول المطلددق مميددز بمصدددر   ضربته عشرين ضربة. -

 )ضربة(.
 )سوطًا( نائب عن المفعول المطلق، اسم آلة الضرب.   ضربته سوطًا.  -
 

 (:3تمرين رقم )
 آلتية:اأجب بنعم أو بال على الجمل 

 ين إلى مصدر.فينوب عن المفعول المطلق كل أو بعض مضا -
 المصدر المرادف للعامل ينوب عن المفعول المطلق. -
 لعدد المميز بمصدر ينوب عن المفعول المطلق.ااسم  -
 لة للعامل ينوب عن المفعول المطلق.اسم اآل -
 الضمير العائد إلى المصدر ينوب عن المفعول المطلق. -

 ة:الخالص
المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، و يتضح مما سبق أن نواب المفعول المطلق، هي: كل وبعض، 

 اسم اآللة.و العدد، و الضمير العائد إلى المصدر، و اسم  اإلشارة، و 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:
 مفعول مطلق اسم عدد.
 مفعول مطلق اسم آلة.
 مفعول مطلق ضمير.
 مفعول مطلق كل.

 مفعول مطلق بعض.
 مفعول مطلق مصدر مرادف لمصدر الفعل المذكور.

 أعرب ما يلي:
 .115المائدة:  "فإني أعذبه عذابًا ال أعذبه أحدًا من العالمين".
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 الدرس الرابع
 حذف عامل المفعول المطلق

 أهداف الدرس:
 رًا على أن:يتوقع من  بعد دراست  لهذا الدرس أن تكون قاد عزيز الطالب:

 تحدد حكم حذف عامل المفعول المطلق.  -1
 تكتشف حاالت حذف عامل المفعول المطلق.  -2
 تكتشف شروط حذف عامل المفعول المطلق.  -3
 توظف حذف عامل المفعول المطلق في حديث .  -4
 

 القبلي: التقويمسؤال 
 ما هو المفعول المطلق الذ  يحذف عامله والذ  ال يحذف؟

 
 :محذوفاً  عاملهكون حيث  أقسام المفعول المطلق من

ألنه إنمدا جديء بده لتقويدة الفعدل وتقريدر معنداط،  ؛المفعول المطلق المؤكد لعامله ال يحذف عامله -1
 والحذف مناف لذل .

 المفعول المطلق غير المؤكد لعامله ويحذف عامله، وذل  على ضربين: -2
 جوازًا، إذا كان المفعول المطلق جوابًا عن سؤال. .1
 مواضع:وجوبًا، في  .2

 أن يقع المفعول المطلق بداًل من فعله، وذلك على ضربين: -
 المراد به الطلب. .1
 المراد به الخبر. .2

 أما المراد به الطلب فأربعة أنواع: األمر، النهي، الدعاء، التوبيخ.
 
 
 
 
 
 

المفعددددددددول المطلددددددددق ُيحددددددددذف 
عاملددددده إذا دلَّ عليددددده دليدددددل، 
سدددددددواء أكدددددددان هدددددددذا الحدددددددذف 

 اجبًا.جائزًا أو و 
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 (:5مثال رقم )
 يجدددوز مؤكددد لعاملدده ال مفعددول مطلدددق )تسددليما(  56األحزاب: "صلوا عليه وسلموا تسليما". -

 حذفه.
)سدددير زيدددد( مبدددين لنوعددده، حدددذف عاملددده جدددوازًا  سير زيد.  سرت أ  سيٍر سرت؟ سير زيٍد، أو -

 سؤال. عنألنه جاء جوابًا 
مفعدددول مطلدددق حدددذف عاملددده وجوبدددًا، )ضدددرب(   4محمد: ضرب الرقاب".ف" -

 :ألندده بدددل مددن فعددل الطلبددي )األمددر(، والتقدددير
 فاضرب ضرب الرقاب.

ه ألن ؛مفعول مطلق حذف عامله وجوباً  )قعودًا( . قيامًا ال قعوداً  -
ال تقعد  :بدل من فعله الطلب )النهي(، والتقدير

 قعودًا.
 والتقدير: سقا  هللا سقيًا ل ، والمراد به الدعاء.     سقيًا ل . -
 .)توانيا( التقدير: أتتوانى توانيًا وقد جد الجد، والمراد به التوبيخ   أتوانيا وقد جد الجد.  -
 )خبر (، والتقدير: أحمد  حمدًا وأشكر  شكرًا.  حمدًا وشكرًا. مفعول مطلق سماعي  -
 
 
 
 
 

 :فكما يلي يأما القياسأما المراد به الخبر فينقسم إلى قسمين: سماعي، قياسي، 
 عليه. اً أن يقع تفصياًل لعقاب بشرط أن يكون عامله جملة طلبية أو خبرية متقدم -
 مكررًا. -
 بإال أو بإنما. محصوراً  -
 مؤكدًا لنفسه أو لغيرط. -
 إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. -
 
 
 
 

المفعددول المطلددق جوابددًا عددن  جدداءإذا 
سؤال، جاز حذف عاملده لوجدودط فدي 
السددددددددؤال، وجدددددددداز ذكددددددددرط زيددددددددادة فددددددددي 

 .التوكيد

العامددل الددذ  ُيحددذف سددماعيًا؛ أ  ُيسددمع عددن العددرب وال يقدداس 
 عليدده، نحددو: حمدددًا وشددكرًا؛ أ : أحمددد هللا حمدددًا وأشددكرط  شددكرًا.
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 :(9مثال رقم )
ما فداء". -  4محمد: "حتى إذا ما أثخنتموها فشدوا الوثاق فإما منا بعد وا 

جدداء تفصددياًل لعقدداب  هاء، ألنددتمنددون منددا، وتفدددون فددد :)منددا، فددداء(، مفعددول مطلددق لفعددل محددذوف تقددديرط
 األسر الذ  جاء في جملة طلبية)أمر( قد تقدمت على المفعول المطلق )شدوا الوثاق(.

 أ  : يسير سيرًا. ؛زيٌد سيرًا سيراً  -
 أ : يسير سيرًا. ؛ما زيٌد إال سيراً  -
 ترف اعترافًا.أ  للجملة التي قبله، والتقدير: أع ؛له علي ألف عرفًا. )عرفًا( مصدر مؤكد لنفسه -
أحقه حقًا. فأنت  :بعد جملة تحتمله وغيرط. والتقدير عألنه وق ؛أنت ابني حقًا. )حقًا( مصدر مؤكد لغيرط -

 وة المجازية أو الحقيقية.نابني تحتمل الب
لزيٌد بكاٌء بكاء الثكلى. )بكاء الثكلى( مصدر تشبيهي، وقد اشتملت الجملة التي قبلده علدى الفاعدل فدي  - 

 وهو زيد، والتقدير: يبكي بكاء الثكلى. المعنى
 ال تجزع جزعًا. ،اصبر صبراً  :والتقدير ،مفعول مطلق عامله محذوف سماعياً  صبرًا ال جزعًا. -
 

 (:4تمرين رقم )
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 يحذف عامل المفعول المطلق المؤكد لعامله. -
 وجوبًا وجوازًا. عامل المفعول المطلق المبين لنوعه يحذف -
 يحذف عامل المفعول المطلق إذا دل عليه دليل. -
 ال يحذف عامل المفعول المطلق إذا كان فعل أمر. -
 يحذف عامل المفعول المطلق إذا كان مصدرًا تشبيهيًا. -
 يحذف عامل المفعول المطلق إذا كان مكررًا حذفًا جائزًا. -
 رًا بإال وجوبا.يحذف عامل المفعول المطلق إذا كان محصو  -
 لعقاب يحذف عامله وجوبًا. إذا كان المصدر تفصيالً  -
 يحذف عامل المفعول المطلق إذا كان مؤكدًا لنفسه فقط.  -
 يحذف عامل المفعول المطلق وجوبًا إذا كان جوابًا عن سؤال. - 
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 الملخص :
للندوع، وهدو  اً ندن يكدون مبيأكد لم يكن مؤكدا لعامله، إذاعامل المفعول المطلق يحذف  أنيتضح مما سبق 

نهدي، و ، أمدر :، الطلبديخبريداً  أو كان بدال من فعله كان يكدون  طلبيداً  إذاووجوبا  ،عن سؤال باً يحذف جوا
 أومكدددررا،  أويال لعقددداب، صدددتف إمدددا :قياسدددي، القياسدددي أوسدددماعي  إمددداالخبدددر  فهدددو أمدددا تدددوبيخ، و دعددداء، و 

 .بيهياً مصدرا تش أو ،لنفسه أومؤكد لغيرط  أومحصورا 
 

 التقويم البعدي: أسئلة
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 مفعول مطلق عامله محذوف جوازا. -
 مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا. -
 .يجوز حذفهمفعول مطلق عامله ال  -
 مفعول مطلق عامله محذوف )فعل أمر(. -
 مفعول مطلق عامله محذوف )نهي(. -
 مفعول مطلق عامله محذوف )دعاء(  -
 مفعول مطلق عامله محذوف )توبيخ(. -
 مفعول مطلق عامله محذوف )سماعي(. -
 يل لعقاب(.صمفعول مطلق عامله محذوف )تف -
 مفعول مطلق عامله محذوف )مكرر(. -
 مفعول مطلق عامله محذوف )محصور(. -
 مفعول مطلق عامله محذوف )تشبيهي(. -
 مفعول مطلق عامله محذوف )مؤكد لنفسه(. -
 طلق عامله محذوف )مؤكد لغيرط(.مفعول م -

 ما تحته خط: أعرب
  زريُق المال ندل الثعالب الً دنفعلي حين الهي الناس حل أمورهم           -
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 خاتمة الفصل وملخصه:
 أوبيدان نوعده  أوالعامدل  لتأكيدد تدأتيالمفعدول المطلدق مدن المصدادر المنصدوبة التدي  أنيتضح مما سدبق 

  .وجوبا أوهذا العامل يحذف جوازا  أنو  ،اسما مشتقا أومصدرا  أويكون فعال  نأ إماناصبه  نّ أعددط ، و 
 
 والتمارين : األسئلةجابات إ

 : األولالدرس 
 إجابة سؤال التقويم القبلي:

 اسم المفعول. أو اسم الفاعل، أو المصدر،، أو العامل في المفعول المطلق : الفعل
 

 إجابات التمارين:
 :( 1تمرين رقم )

  .ال  -
  .ال  -
  .نعم  -
 .ال  -
  .نعم  -
  .ال  -
 .نعم  -
 .نعم  -

 
 : التقويم البعدي أسئلة
 .ذهب ذهاباً   -
 .جلست القرفصاء  -
 .توكل على هللا توكال حقيقيا  -
 .علمته تعليما  -
 .شديداٌ  ضرباٌ  اً زيد ضاربٌ  أنا  -
 أكاًل. مأكولالطعام   -
 متأنية.الدرس قراءة  أتقر   -

 

1- 
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 إعرابها الكلمة

 ه الضددمة الظدداهرة، وهددو مضدداف، و )كددم( ضددمير متصددلوعالمددة رفعدد ،( مرفددوعإنخبددر ) :جزاؤكم
  إليه.مبني على السكون في محل جر مضاف 

 مفعول مطلق؛ عامله المصدر )جزاؤكم( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. :جزاءُ 
 الفتحة الظاهرة. اوعالمة نصبه ةصفة الجزاء منصوب :موفوراً 

وواو الجماعة: ضمير متصل مبني  ،بواو الجماعةفعل ماِض مبني على الضم التصاله  :فشاربون 
 على السكون في محل رفع فاعل.

 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،مفعول مطلق منصوب :شربَ 
 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور :الهيم
 

 الدرس الثاني:
 القبلي: التقويم سؤال إجابة

ين لنوعددده المبددد أمددداالمبدددين لعدددددط فيثندددى ويجمدددع   أمدددا، ه ال يثندددى وال يجمدددعالمؤكدددد لعاملدددالمفعدددول المطلدددق 
 . نه يثنى ويجمعأالراجح ف
 

 إجابات التمارين:
 :(2تمرين رقم )

1- 
  .نعم  -
 .نعم  -
  .ال  -
  .ال  -

2-  
 (  28) النبا    كذابا" بآياتناوكذبوا "  -
  93يونس:   اصدق " أمبو  إسرائيلبني  لقد بؤانا"  -
 .الدرس القراءة قرأت  -
  .اإلكرامضيفي ذل   متأكر   -
  .رجعت القهقر    -
  102"فيميلون عليكم ميلة واحدة " النساء  ،الدرس قراءة واحدة قرأت  -
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  30:  األحزاب" يضاعف لها العذاب ضعفين" ،رجعتين إليهرجعت   -
  8شهادات" النور :  أربعتشهد  نأ" ،وقفت وقفات  -
  4" فاجلدوهم ثمانين جلدة "   النور :   -
  .أكلتين  أكلت  -
  .ضربته ضربات موجعات  -
 
 : التقويم البعدي أسئلة

1- 
  .شربت شربة واحدة  -
  .رجعت القهقر    -
  .األميرسرت سير   -
  .عملت عمل الصالحين  -
  .شربت شرابا حلوا  -
  .حمدت هللا حمد الشاكرين  -
 .بضربته ذل  الضر   -
  .واحدة أكلة أكلت  -
  .فرحت فرحتين  -
  .ضربت ضربات  -

2-  
 إعرابها الكلمة

وواو  الخمسددددة، األفعددددالمددددن  ألندددده ؛وعالمددددة رفعدددده ثبددددوت النددددون  ،مرفددددوعفعددددل مضددددارع  :وتظنون 
 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. :الجماعة

اسدم  :محدل لده مدن اإلعدراب، )هللا( لفدظ الجاللدة اء حرف  جر مبني على الكسدر، البال :هللبا
 مجرور بالباء وعالمة جرط الكسرة الظاهرة.

 وعالمة نصبه الفتحة. .منصوب مفعول مطلق :االظنون
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة. ،مفعول مطلق، عامله اسم الفاعل )الصافات( :صفاً 
 مفعول مطلق، منصوب وعالمة نصبه الفتحة. :دكة

التصاله بنداء الفداعلين، ونداء الفداعلين: ضدمير متصدل  ؛فعل ماض مبني على السكون  :فأخذناهم
اعددل، وهددم: ضددمير متصددل مبنددي علددى السددكون فددي ف عمبنددي علددى الفددتح فددي محددل رفدد
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 محصل نصب مفعول به.
 مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. :أخذ
 وعالمة جرط الكسرة. ،مضاف إليه مجرور :عزيز
 الكسرة. اوعالمة جره ،ةصفة العزيز مجرور  :مقتدر

 
 الدرس الثالث:

 القبلي: التقويم سؤالإجابة 
أو اسددم اإلشددارة، أو لمصدددر المددرادف لمصدددر العامددل، أو ا: كددل أو بعددض، فعــول المطلــقينــوب عــن الم

 اسم اآللة.أو العدد، أو  ،الضمير
 

 إجابات التمارين:
 :(3تمرين رقم )

  .نعم  -
  .نعم  -
  .نعم  -
 .ال  -
  .نعم  -
  .نعم  -
  .نعم  -

 
 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 

1- 
 ضربته ثالثين ضربة.  -
 ضربته كفًا.  -
 ن العالمين.ال أحبه أحدًا م  -
 أحببته كل الحب.  -
 ضربته بعض الضرب.  -
 قعد القرفصاء.  -
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2-  
 إعرابها الكلمة

ال محدل لده مدن اإلعدراب، واليداء ضدمير متصدل  ،حرف توكيد ونصب مبني على الفدتح (إنَّ ) :فإني
 مبني على السكون في محل نصب اسم إن.

 :أعذبه
فاعددل ضددمير مسددتتر وجوبددًا وال وعالمددة رفعدده الضددمة الظدداهرة، ،أعددذب: فعددل مضددارع مرفددوع

 ةوجملددد ،ضدددمير متصدددل مبندددي علدددى الضدددم فدددي مجدددل نصدددب مفعدددول بددده :والهددداء تقدددديرط أندددا،
 )أعذبه( في محل رفع خبر إن.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول مطلق منصوب :عذاباً 
 حرف نفي مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب. :ال

 والفاعدل ضدمير مسدتتر وجوبدًا تقدديرط أندا، وعالمة رفعده الضدمة، ،عأعذب: فعل مضارع مرفو  :أعذبه
 والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول مطلق.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول به منصوب :أحداً 
 حرف جر مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب. :من

 ألنه ملحق بجمع المذكر السالم. ؛ياءاسم مجرور بمن وعالمة جرط ال :العالمين
 

 الدرس الرابع
 القبلي: التقويم سؤالإجابة 

 المفعول المطلق المؤكد لعامله ال يحذف عامله، أما غير المؤكد لعامله فيحذف عامله وجوبًا، أو جوازًا.
 

 :إجابات التمارين
 (4تمرين رقم )

 .ال  -
  .نعم  -
  .نعم  -
 .ال  -
  .نعم  -
 .ال  -
  .نعم  -
 .ال  -
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 .ال  -
 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 

1- 
 دراسة زيد. -دراسة دراست؟   أ َّ   -
 إال ضربًا. ما زيدٌ   -
 فهمت فهمًا.  -
 فضرب الرقاب.  -
 قيامًا ال قعودًا.  -
 سقيا ل .  -
 أتوانيا وقد اقترب االمتحان؟  -
 شكرًا ل .  -
ما فداء. ةً ما مبادلإف ودالجنخطفوا ا  -  وا 
 ضربًا ضربًا زيد.  -
 ما زيٌد إال دراسة.  -
 عرفًا. علي ألف دينارٍ  هل  -
 أنت ابني حقًا.  -

2-  
 إعرابها الكلمة

 .الظاهرة مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبًا وتقديرط )أندل( منصوب وعالمة نصبه الفتحة :نذالً ف
 منادى لحرف نداء محذوف  مبني على الضم في محل نصب. :زريق
 .الظاهرة مفعول به للمصدر )ندال( منصوب وعالمة نصبه الفتحة :المال

ل مطلدددق لفعدددل محدددذوف وجوبدددًا وتقدددديرط )انددددل(، منصدددوب وعالمدددة نصدددبه الفتحدددة، وهدددو مفعدددو  :ندل
 مضاف.

 مضاف إليه مجرور وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. :الثعالب
 

 المصادر والمراجع:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع عزيزي الطالب:
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 ،ه(695-محمددد بددن أحمددد القرشددي الكيشددي ) شددمس الدددين ،اإلعددراباإلرشدداد فددي علددم  -1
 ،ط ،مكدددددة ،مركدددددز إحيددددداء التدددددراث ،د.محسدددددن العميدددددر   ،تحقيدددددق: د. عبدددددد هللا البركددددداني

 ه.1410
تحقيدق: محمدد محدي الددين  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضح المسال  إلى ألفيدة ابدن مالد  -2

 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،عبد الحميد
تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي  ،لمددراد لوالمسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد  توضدديح المقاصددد  -3

 )د.ت(. ،مكتبة الكليات األزهرية ،سليمان
دار إحيدداء الكتددب العربيددة  ،حاشددية الصددبان علددى شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالدد  -4

 )د.ت(.
تحقيدق: د.  ،ه(479) ،ألبدي الحسدن علدى بدن فضدال المجاشدعي ،شر  عيون اإلعدراب -5

 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،ل حدادحنا جمي
تدددددأليف: ابدددددن هشدددددام  ،شدددددر  اللمحدددددة البدريدددددة فدددددي علدددددم العربيدددددة ألبدددددي حيدددددان االندلسدددددي -6

 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،تحقيق: د. صال  داو   ،االنصار  
لجمدددال الددددين أبدددي عمدددرو عثمدددان بدددن عمدددر )ابدددن الحاجدددب  ،كتددداب الكافيدددة فدددي النحدددو -7

شرحه: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسدن األشدتراباذ   ،ه(646-ه570) ،النحو (
 )د.ت(. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه(686النحو  )

تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا  ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علدم العربيدة وشدرحها -8
 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة ،سالم

 ،غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،هللامحمدد محمدد عدوض  ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9
 م.1999 ،1ط
المكتبدددة  ،د محمدددود أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد العربيدددة -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
د. إبدددراهيم أحمدددد شددديخ  ،أ.د جهددداد يوسدددف العرجدددا ،الميدددزان فدددي النحدددو والصدددرف -12

 .2009 ،1ط ،فلسطين ،مطبوعات جامعة األقصى ،دالعي
 ،)د.ط( ،القددداهرة ،المنيدددرة ،مكتبدددة الشدددباب ،مصدددطفى السدددنجرجي ،النحدددو الكامدددل -13

 م.1976
 )د.ت(. ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -14
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 أهداف الفصل:
   لهذا الفصل يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن:بعد دراست عزيزي الطالب:

 تتعرف على ماهية الظرف. -
 تكتشف سبب تسميته بالظرف. -
 تعين الظروف التي تخرج عن ظرفيتها لعدم تضمنها معنى )في(. -
 التعرف على العوامل التي تنصب الظرف. -
 تستنتج الظروف التي تقبل النصب على الظرفية. -
 غير المتصرفة. تتعرف على الظروف المتصرفة و -
 تعين النائب عن الظرف. -
 تستخدم الظرف في كالم . -
 

 المراجع اإلضافية:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المراجع اإلضافية  ،: لالستزادة في هذا الموضوععزيزي الطالب

 ،تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا سدالم ،يوسف بن محمد السومر   ،اللؤلؤة في علم العربية و شرحها -1
 هد.1412 ،1ط ،نةمطبعة األما

تحقيقد  محمدد محيدي الددين عبددد  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضدح المسدال  إلدى ألفيدة ابدن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،الحميد

تحقيدددق: د. حندددا  ،ه(479-) ،أبدددو حسددن علدددي بددن فضدددال المشدداجعي ،شددر  عيدددون اإلعددراب -3
 ه. 1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،جميل حداد

 ،المكتبدة الوطنيدة ،د. محمدود أحمدد أبدو كتده الددراوي  ،نحدو و قواعدد العربيدةمدخل إلى علم ال -4
 م.1996 ،2ط ،فلسطين

 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -5
 )د.ت(. ،4ط ،القاهرة ،دار المعارف ،النحو الوافي: عباس حسن -6

 
 الوسائل المساعدة:

 غزة. - لجامعة األمة للتعليم المفتو   Moodleنظام  -1
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الشاملة -2
 قسم النحو و الصرف. ،المكتبة الوقفية -3
 غزة.-والموجودة في مكتبة جامعة األمة للتعليم المفتو  قاالسطوانة التعليمية الخاصة بالمسا -4
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 تعريف المصطلحات:
 هو زمان أو مكان ضمن معنى )في( باطراد. الظرف: 

 الظرف الذ  يدل على معناط باإلضافة أو الوصف أو العدد.: هو الظرف المختص
 : هو الظرف الذ  يفتقر إلى غيرط في بيان معناط.الظرف المبهم
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 الدرس األول
 الظرف

 العامل فيه ،حكمه ،تعريفه
 أهداف الدرس:
 بعد دراست  لهذا الدرس يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: عزيزي الطالب:

 .ةتوماهي تعريف الظرف -
 تحديد حكم الظرف. -
 تكتشف العوامل التي تنصب الظرف. -
 

 سؤال الدرس القبلي:
 تحدث عن العامل في الظرف. -
 
 تعريف الظرف: 1-1

 باطراد. (في)هو زمان أو مكان ضمن معنى 
 أو غير ذل . اً ليصبح مبتدأ أو خبر  ،(في)و يخرج بذل  من الظروف ما لم يضمن معنى 

 

 (:1مثال رقم )
و التقدددير: فددي  ،من معندى )فددي()يدوم( ظددرف زمددان تضدد ى الجامعة يوم الخميس. جاء الطالب إل -

 الخميس. يوم
 و التقدير: في أمام. ،)أمام( ظرف مكان تضمن معنى )في(   جلست أمام الدار.  -
 لذل  فاألول:مبتدأ و الثاني:خبرط. ،)يوم( لم يتضمن معنى )في(  يوم الجمعة يوٌم مبار .  -
 فهو فاعل. ،)يوم( لم يتضمن معنى )في(   جميل.  مرَّ عليَّ يومٌ  -
 فهو مفعول به. ،)يوم( لم يتضمن معنى )في(   قضيت يومًا جمياًل.  -
 )يوم( اسم مجرور بفي.  سرت في يوم الجمعة.  -
 
 
ال يتصور زمدان أو  مفعواًل فيه؛ ألنه الظرف ميسُ  

؛ اً مكان دون أن يحدث فيده حددث مدا، وسدمي ظرفد
 ألن الزمان أو المكان وعاء يحتو  حدث.
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 :(1تمرين رقم )
 :مثل لما يلي بجملة مفيدة

 ظرف زمان. -
 ظرف مكان. -
 ظرف يقع مبتدأ. -
 ًا.ظرف يقع خبر  -
 ظرف يقع فاعاًل. -
 ظرف يقع مفعواًل به. -
 ظرف يقع مجرورًا بحرف الجر. -
 
 حكمه والعامل فيه:2-1

وناصددبه )عاملدده( هددو اللفددظ الدددال علددى الحدددث؛ أ  الحدددث الواقددع فددي الظددرف مددن  ،حكددم الظددرف النصددب
 صيغة مبالغة.أو  ،اسم مفعولأو  ،اسم فاعلأو  ،فعل الزم أو متعدِ أو  ،مصدر

 

 :(2ل رقم )مثا
 العامل فيه الفعل الالزم )ذهب(. ،)يوم( ظرف زمان منصوب  إلى السوق يوم السبت. ذهبَ  -
 العامل فيه الفعل الالزم )دخل(. ،)دار( ظرف مكان منصوب   دخلُت دار أخي. -
 المتعد  )يوم( ظرف زمان منصوب؛ العامل فيه الفعل  درسُت النحو يوم الجمعة. -

 )درست(.                                         
 )غدًا( ظرف مكان منصوب؛ العامل فيه الفعل يحضر.  يحضر زيد غدًا عند .  -
 )لياًل( ظرف زمان منصوب؛ العامل فيه المصدر )السهر(.   السهر لياًل مرهق. -
 )غدًا( ظرف زمان منصوب؛ العامل فيه اسم الفاعل )قادم(.    زيٌد قادٌم غدًا. -
 )صباحًا( ظرف زمان منصوب؛ العامل فيه اسم مفعول مفتو .   ل مفتو  صباحًا.المح -
 )طول( ظرف زمان منصوب؛ العامل فيه صيغة المبالغة كريم.  الكريم كريٌم طول حياته. -
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 (:2تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 ظرف زمان عامله فعل. -
 ظرف مكان عامله فعل. -
 .ظرف زمان عامله مصدر -
 ظرف زمان عامله اسم فاعل. -
 ظرف زمان عامله اسم مفعول. -
 ظرف زمان عامله صيغة مبالغة. -
 
 حذف عامل الظرف:3-1

 وحذفه ينقسم إلى قسمين: ،العامل الناصب للظرف إما أن يكون مذكورًا أو محذوفاً 
 جوازًا: إذا كان جوابًا عن سؤال.

بددرًا فددي األصددل، أو خبددرًا فددي الحددال، أو خ، أو حدداالً أو  ،صددلةأو  ،وجوبددًا: و ذلدد  إذا وقددع الظددرف: صددفة
 .مفعواًل به ثانياً 

 (:3مثال رقم )
 تقديرط: )سرُت(. ،عامله محذوف جوازاً  ،)فرسخين( ظرف مكان كم سرَت؟   فرسخين.  -
 تقديرط: )جئُت(. ،)يوم الجمعة( ظرف زمان عامله محذوف جوازاً  متى جئت؟   يوم الجمعة.  -
 ،عاملددده محدددذوف وجوبددداً  ،متعلدددق بمحدددذوف صدددفة ،)فدددوق( ظدددرف مكدددان غصن. مررت بطائر فوق  -

 تقديرط: استقر أو مستقر.
 تقديرط: استقر. ،عامله محذوف وجوباً  ،)عند ( ظرف مكان )صلة(  رأيت الذ  عند .  -
تقديرط: اسدتقر  ،عامله محذوف وجوباً  ،)ساعة( ظرف زمان حال الكتاب ساعة الوحدة خير جليس.  -

 ر.أو مستق
 تقديرط: استقر أو مستقر. ،عامله محذوف وجوباً  ،)غدًا( ظرف زمان خبر المبتدأ  السفر غدًا.  -
عاملدده محددذوف  ،)خبددر فددي األصددل( ،)عنددد ( ظددرف زمددان مفعددول بدده ثدداٍن لظددنَّ  ظننت زيدًا عند .  -

 تقديرط: استقر أو مستقر. ،وجوباً 

فدددي الظدددرف سدددواء  العامدددلال يكتمدددل معندددى 
أكدددددددددددان مصددددددددددددرًا أو فعددددددددددداًل أو مشدددددددددددتقًا إال 

 م للظرف.مبالظرف، فهو جزء مكمل أو مت
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 (:3تمرين رقم )
 اآلتية:ل أجب بنعم أو بال على الجم

 عامل الظرف يكون مذكورًا و محذوفًا.  -
 عامل الظرف يكون مذكورًا وجوبًا.  -
 عامل الظرف يكون محذوفًا جوازًا أو وجوبًا.  -
 ن سؤال.عيحذف عامل الظرف جوازًا إذا كان جوابًا   -
 يحذف عامل الظرف وجوبًا إذا كان حااًل.  -
 يحذف عامل الظرف جوازًا إذا كان صلة.  -
 الظرف وجوبًا إذا كان صفة. يحذف عامل  -
 يحذف عامل الظرف جوازًا إذا كان خبرًا.  -
 

 الملخص:
 ،ويخدرج بدذل  عدن الظرفيدة مدا لدم يتضدمن معندى )فدي( ،يتضح مما سدبق أن الظدرف يتضدمن معندى )فدي(

وناصددبه الحدددث  ،وحكمدده النصددب ،أو غيددر ذلدد  ،بدده أو مفعددوالً  ،أو فدداعالً  ،اً أو خبددر  ،فيقددع الظددرف: مبتدددأً 
 يحذف عامله جوازًا أو وجوبًا.و  ،مشتقأو  ،فعلأو  ،اقع فيه من: مصدرالو 
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -1
 ظرف منصوب بفعل ماٍض.  -
 ظرف منصوب بفعل مضارع.  -
 اسم فاعل ينصب ظرفًا.  -
 مصدر ينصب ظرفًا.  -

حينئددددذ اآلن، حددددذف عاملدددده سددددماعي، فحددددين منصددددوبه بفعددددل محددددذوف 
ذ( مضددددداف إليددددده، اآلن: منصدددددوبه بفعدددددل محدددددذوف  تقدددددديرط: تدددددذكر، )وا 

 تقديرط: اسمع؛ أ : تذكر حين إذ كان كذا واسمع اآلن ما أقوله
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 ظرف عامله محذوف جوازًا.  -
 ظرف عامله محذوف وجوبًا.  -
 (.عامله محذوف )حاالً ظرف   -
 ظرف عامله محذوف )صلة الموصول(.  -
 ظرف عامله محذوف )صفة(.  -
 في األصل(. اً ظرف عامله محذوف )خبر  -
 ظرف يقع مبتدأ. -
 ظرف يقع فاعاًل. -
 ظرف مجرور بحرف الجر. -
 ظرف يقع مفعواًل به. -
 أعرب ما تحته خط فيما يلي: -2
 19أو بعض يوم". الكهف: لبثنا يوماً "قالوا  -
 58أن تحكموا بالعدل". النساء: حكمتم بين الناس"و إذا  -
 9". يوسف:اطرحوط أرضا"اقتلوا يوسف أو  -
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 الدرس الثاني
 ما يقبل النصب على الظرفية

 أهداف الدرس:
 بعد دراست  لهذا الدرس يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: عزيزي الطالب:

 فية.تتعرف إلى الظروف التي تقبل النصب على الظر  -
 تعين الظروف التي ال تقبل النصب على الظرفية. -
 تكتشف الفرق بين الظرف المبهم و الظرف المختص. -
 تستنتج سبب نصب العرب لظرف المكان المختص. -
 

 سؤال الدرس القبلي:
 و الظروف التي ال تقبل النصب على الظرفية؟ ،ما هي الظروف التي تقبل النصب على الظرفية -
 
 ظروف الزمان: الصال  للنصب من 1-1

و المخدتص مدن ظدروف  .أو المخدتص ،سدواء المدبهم منهدا ،كل ظروف الزمان تقبل النصدب علدى الظرفيدة
 العدد.بأو  ،اإلضافةبأو  ،الزمان ينقسم إلى ثالثة أقسام: المختص بالوصف

 

 (:4مثال رقم )
 )ساعة( ظرف زمان مبهم منصوب على الظرفية.  سرت ساعة.  -
)اليدددوم( ظدددرف زمدددان مخدددتص بدددد)ال( منصدددوب   11وم بما صبروا". المؤمنون:"و إني جزيتهم الي -

 على الظرفية.
 منصوب على الظرفية. ،)يوم الجمعة( ظرف زمان مختص باإلضافة  سرت يوم الجمعة.  -
 منصوب على الظرفية. ،)يومًا طوياًل( ظرف زمان مختص بالوصف  سرت يومًا طوياًل.  -
 منصوب على الظرفية. ،ف زمان مختص بالعدد)يومين( ظر   سرت يومين.  -
 
 
 
 
 

قددع جوابددًا يظددرف الزمددان المخددتص مددا 
ل)متددددى(، أو جوابددددًا ل)كددددم( أمددددا غيددددر 

تص )المددددبهم( فهددددو مددددا ال يكددددون خددددالم
 جوابا ألحدهما.
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 (:4تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -1
 ظرف زمان مبهم. -
 ظرف معرف بد)ال(. -
 ظرف زمان مختص بالوصف. -
 ظرف زمان مختص باإلضافة. -
 ظرف زمان مختص بالعدد. -
 أعرب ما تحته خط: -2
 34و ال يستقدمون". األعراف:ال يستأخرون ساعة " -
 194". آل عمران:نا يوم القيامةو ال تخز " -
 64من استعلى". طه: اليوم"قد أفلح  -
 26طوياًل". اإلنسان: ليالً "و سبحه  -
 
 لنصب من ظرف المكان نوعان:الصال  ل2-1

 ،غدربو  ،جندوبو  ،نحدو: أسدماء الجهدات )شدمال ،المبهم: و هو الذ  يفتقر إلى غيرط في بيان معنداط -
و  ،مكان(و  ،جانبو  ،و ما يشبهها )ناحية ،تحت...(و  ،فوق و  ،شمالو  ،يمينو  ،وراءو  ،أمامو  ،شرق و 

 غلوة.و  ،بريدو  ،فرسخو  ،أسماء المقادير: ميل
 نحو: مقعد من قعد. ،اسم المكان المصاغ من المصدر بشرط اتحاد مادته و مادة عامله -
 

 (:5مثال رقم )
 منصوب على الظرفية. ،)شرق( ظرف مكان مبهم جلست شرق المسجد.  -
 منصوب على الظرفية. ،)يمين( ظرف مكان مبهم  ن الدار. جلست يمي -
 منصوب على الظرفية. ،)فوق( ظرف مكان مبهم  جلست فوق الشجرة.  -
 منصوب على الظرفية. ،)تحت( ظرف مكان مبهم  جلست تحت الشجرة. -
 منصوب على الظرفية. ،وضعت الكتاب تحت الطاولة. )تحت( ظرف مكان مبهم -
 منصوب على الظرفية. ،)ناحية( ظرف مكان مبهم  ر. سرت ناحية البح -
 منصوب على الظرفية. ،وضعت السيارة جانب الرصيف. )جانب( ظرف مكان مبهم -
 منصوب على الظرفية. ،وضعت األخشاب مكان الحديد. )مكان( ظرف مكان مبهم -
 منصوب على الظرفية. ،)مياًل( ظرف مكان مبهم   سرت مياًل.   -
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 منصوب على الظرفية. ،)كيلو مترًا( ظرف مكان مبهم اجة كيلو مترًا. قطعت بالدر  -
فهددي منصددوبة  ،)مجلددس( اسددم مكددان مشددتق مددن جلددس فاتحدددا فددي اللفددظ جلست مجلس زيد.  -

 على الظرفية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:5تمرين رقم )
 اآلتية:الجمل  نأجب بنعم أو بال ع -
 كل ظروف المكان تنصب على الظرفية. -
 مختص ينصب على الظرفية.ظرف المكان ال -
 ظرف المكان المبهم ينصب على الظرفية. -
 اسم المكان المشتق ينصب على الظرفية. -
 شرط نصب اسم المكان أن يتحد مع عامله في اللفظ و المادة. -
 أسماء الجهات ظرف مكان مختص ال تنصب على الظرفية. -
 أسماء المقادير ظرف مكان مبهم ينصب على الظرفية. -
 جانب ال تنصب على الظرفية.و  ،اء الجهات مثل: ناحيةما يشبه أسم -
 
 ما ال يصل  للنصب من ظروف المكان: 3-1

 الشام... ،البيت ،المنزل ،ال يصلح للنصب من ظروف المكان الظرف المختص: نحو: الدار
أو علدى ندزع  ،أو علدى التوسدع ،و قد ورد عن العرب نصبهم لظرف المكان المختص شدذوذًا علدى الظرفيدة

 أو على أنه مفعول به حقيقي.‘  ،ضالخاف
 
 
 

يشدددددترط النحددددداة لنصدددددب اسدددددم 
ن يتحددددد مددددع عاملدددده المكددددان أ

فددي مادتدده ولفظدده، نحددو: قعددد 
 مقعد من القعود



 230 

 

 (:6مثال رقم )
أو  ،أو علدى التوسدع ،)الدار( ظرف مكان مختص منصدوب علدى الظرفيدة شدذوذاً  دخلت الدار.  -

 به. أو مفعوالً  ،منصوب على نزع الخافض
أو  ،أو علدى التوسدع ،)الشام( ظرف مكان مختص منصوب علدى الظرفيدة شدذوذاً  سافرت الشام.  -

 به. أو مفعوالً  ،ع الخافضعلى نز 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(6تمرين رقم )
 أعرب الجملة كاملة.ثّم مثل بجملة مفيدة لظرف مختص منصوب  -
 

 الملخص:
وأمددا ظددرف  ،يتضدح ممددا سددبق أن مددا يصددلح للنصددب مددن الظدروف هددو ظددرف الزمددان: المددبهم أو المخددتص

 مشتق من المصدر من مادته و لفظه.المكان فما يصلح للنصب منها فهو المبهم واسم المكان ال
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 مثل لما يلي بجملة مفيدة: -1
 ظرف زمان مبهم منصوب. -
 ظرف زمان مختص منصوب. -

المنصوب على نزع الخافض 
هددو فددي األصددل اسددم مجددرور 
بحر جر فيحذف حرف الجر 
)الخدددافض( وسيصدددبح االسدددم 
منصددددوبًا، نحددددو: دخلددددت فددددي 

 الدار.
 .تصبح: دخلُت الدارَ 

 

منصددددوب علددددى التوسددددع؛ أ  
أن النحدداة توسددعوا فددي نصددب 
ظدددددرف المكدددددان فدددددأدخلوا فيددددده 
الظدددددرف المخدددددتص، فأصدددددبح 

 منصوبًا على التوسع
 

نصددددددددبوا الظددددددددرف المخددددددددتص 
علدددى أنددده مفعدددول بددده، ألنهدددم 
قددالوا: إنَّ الفعددل دخددل وسددافر 

 .لجريتعدى بنفسه وبحرف ا
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 ظرف مكان مبهم منصوب. -
 ظرف مكان مختص منصوب. -
 اسم مكان مشتق منصوب. -
 اسم منصوب على نزع الخافض. -
 أعرب ما تحته خط: -2
 38ٌر". القمر:مستق صبحهم بكرًة عذابٌ "ولقد  -
 للسمع". مقاعدمنها  نقعد"و أنا كنا  -
 100أنهار". التوبة: من تحتها"و أعد لهم جنات تجر   -
 57". مريم:و رفعناط مكانًا عليا" -
 18". الفتح:تحت الشجرة"إذ يبايعون   -
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 الدرس الثالث
 الظرف الجامد و المتصرف

 أهداف الدرس:
 ع من  أن تكون قادرًا على أن:يتوق ،: بعد دراست  لهذا الدرسعزيزي الطالب

 تحدد تعريف الظرف المتصرف. -
 تحدد تعرف الظرف غير المتصرف. -
 تعين الظروف غير المتصرفة. -
 تكتشف الحاالت التي يخرج فيها الظرف عن ظرفيته. -
 توظف الظرف المتصرف و غير المتصرف في كالم . -
 

 سؤال الدرس القبلي:
 امه.عرف الظرف المتصرف و غير المتصرف و أقس

 

 الظرف المتصرف: 1-1
و أ ،اً أو خبدر  ،أو مبتددأ ،فيقع فاعاًل أو نائبدًا عدن الفاعدل ،فيستعمل ظرفًا أو غيرط ،هو الذ  ال يلزم الظرفية

 مكان. ،نحو: يوم ،أو مجروراً  ،به مفعوالً 
 

 (:7مثال رقم )
 .منصوب على الظرفية ،)يوم( ظرف زمان متصرف  يصوم محمد يوَم االثنين و الخميس.  -
 و الثاني )خبر المبتدأ(. ،األول )مبتدأ( ،)يوم( ظرف زمان متصرف  يوُم العيد يوُم فر .  -
 وقع فاعاًل. ،)يوم( ظرف زمان متصرف  جاء يوم الخالص.  -
 وقع مفعواًل به. ،)يوم( ظرف زمان متصرف  أحببت يوَم قدوم .  -
 في.)في يوم( ظرف زمان متصرف مجرور ب قدمت في يوٍم عاصٍف.  -
 )مكان( ظرف مكان متصرف وقع مبتدأ.  مكاُن  حسن.  -
 )مكان( ظرف مكان متصرف وقع فاعاًل.  ارتفع مكاُن .  -
 )مكان( ظرف مكان متصرف وقع مفعواًل به.  أحببت مكاَن .  -
 )مكان( ظرف مكان متصرف وقع مجرورًا بإلى.  نظرت إلى مكاِن .  -
 صرف وقع خبر المبتدأ.)مكان( ظرف مكان مت   هذا مكاني.  -
 )بينهم( ظرف مكان متصرف وقع نائبًا عن الفاعل. ،5"و حيل بينهم و بين ما يشتهون". سبأ: -
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 (:7تمرين رقم )
 اآلتية:الجمل عن أجب بنعم أو بال 

 الظرف المتصرف هو الذ  يالزم الظرفية. -
 يخرج الظرف المتصرف عن الظرفية ليقع غير ذل . -
 صرف فاعاًل.يقع الظرف المت -
 ال يقع الظرف المتصرف مفعواًل به. -
 الظرف المتصرف هو ظرف الزمان فقط. -
 ظرف المكان ال يقع فاعاًل. -
 الظرف المتصرف يقع مجرورًا بحرف الجر. -
 الظرف المتصرف يقع نائبًا عن الفاعل. -
 

 (:الجامدالظرف غير المتصرف )2-1
 و ينقسم إلى قسمين: ،أو شبه ظرفهو ما ال يفارق الظرفية؛ أ  ال يستعمل إال ظرفًا 

ضو  ،نحو: قط ،ما يالزم الظرفية -  منذ.و  ،مذو  ،بينماو  ،بين بينو  ،صبا  مساءو  ،بدلو  ،سحرو  ،َعو 
 فوق.و  ،لدنو  ،نحو: عند ،وهو ما يعرب ظرفًا أو مجرورًا بمن شبه الظرفية:ما يالزم الظرفية و  -
 

 (:8مثال رقم )
 صرف؛ فهو ال يعرب إال ظرفًا.)قط( ظرف غير مت     ال أفعله قط.  -
 يالزم الظرفية. ،)سحر( ظرف غير متصرف  زرت صديقي سحَر يوم الخميس.  -
 يالزم الظرفية. ،)بدل( ظرف غير متصرف    جاء محمد بدَل زيد.  -
 يالزم الظرفية. ،)صبا  مساء( ظرف مركب غير متصرف  يأتينا زيٌد صباَ  مساَء. -
 يالزم الظرفية. ،)بينما( ظرف غير متصرف  دم االمتحان.شربُت ماًء بينما كنت أق -

 ينقسم الظرف المتصرف إلى قسمين:
 .يوم، شهر، يمين، مكان مَعرب:

( علددى سمبنددي: )إذا( علددى السددكون، )أمدد
 الكسر.
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 يالزم الظرفية. ،)بينا( ظرف غير متصرف   رأيُت سيارة بينا نحن سائرون. -
 يالزم الظرفية. ،)مذ( ظرف غير متصرف ما رأيت صديقي مذ تقابلنا في الجامعة.  -
 رفية.يالزم الظ ،)منذ( طرف غير متصرف  ما صمُت منذ رمضان الماضي. -
 مجرور بمن. ،)من عند( ظرف غير متصرف  خرجُت من عند زيد فرحًا. -
 ظرف منصوب. ،)عند( ظرف غير متصرف  قضيت النهار عند صديقي. -
 ظرف منصوب. ،)فوق( ظرف غير متصرف   الكتاب فوق الطاولة.  -
 مجرور بمن. ،)من فوق( ظرف غير متصرف  نزل الرجل من فوق المنزل.  -
 ظرف منصوب. ،)لدن( ظرف غير متصرف   . صديقين ذهبت لد -
 )من لدن( ظرف غير متصرف مجرور بمن.  جاء زيد من لدن الجامعة.  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:8تمرين رقم)
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 ظرف يالزم الظرفية فقط. -
 ظرف يالزم الظرفية و شبه الظرفية. -
 ظرف مركب. -
 ظرف مجرور بمن. -
 صرف(سحر )ظرف غير مت -
 قط مسبوق بدعاء. -

إذا أردت بدده  ف غيددر متصددرفسددحر: ظددر 
سحر يوم بعينه، فإذا لم تدرد بده سدحر يدوم 

 بعينه أصبح متصرفًا.

ض ال يسددددتعمالن ظرفددددًا إال بعددددد  قددددُط، َعددددو 
 نفي أو شبه نفي )نهي، دعاء(.

 ال أفعله قط. -
 ال تدخل النار.دعوت أن  -

ض أن قدددددط  الفدددددرق بدددددين قدددددط و َعدددددو 
 الستغراق الزمن الماضي.

ض فالسدددددددددتغراق الزمدددددددددان  أمدددددددددا َعدددددددددو 
 المستقبل
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 الملخص:
عدمه: متصدرف و هدو مدا يدأتي  هو متصرف منيتضح مما سبق أن الظرف ينقسم إلى قسمين من حيث 

و غيددر متصددرف و ينقسددم إلددى قسددمين: مددا يددالزم الظرفيددة  ،أو فدداعاًل أو غيددر ذلدد  اً ظرفددًا أو مبتدددأ أو خبددر 
و شددبه الظرفيددة أن يكددون مجددرورًا بمددن  ،الظرفيددة و مددا يددالزم الظرفيددة و شددبه ،فقددط؛ أ  ال يعددرب إال ظرفدداً 

 لدن(.و  ،عندو  ،)فوق 
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 أعرب ما تحته خط فيما يلي:

 36تأكل الطير منه". يوسف: أحمل فوق رأسي خبزاً "إني أراني  -
 19". الحج:يصب من فوق رؤوسهم الحميم" -
 34".  القمر:نجيناهم بسحر"إال آل لوط  -
 47". يونس:قضي بينهم بالقسطاء رسولهم "فإذا ج -
 6حكيم عليم". النمل: من لدن"و إن  لتلقى القرآن  -
 26". مريم:فلن أكلم اليوم إنسيا"إني نذرت للرحمن صوما  -
 136". البقرة:ال نفرق بين أحد منهم" -
 34و بينه عداوة كأنه ولي حميم". فصلت: بين "فإذا الذ   -
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 الدرس الرابع
 الظرف النائب عن

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد أكثر األشياء نيابة عن الظرف. -
 تكتشف ما ينوب عن الظرف. -
 تعين شروط بعض ما ينوب عن الظرف. -
 توظف النائب عن الظرف في كالم . -
 

 سؤال الدرس القبلي:
 اذكر ما ينوب عن الظرف.

  
 ينوب عن الظرف ما يلي: 1.1
قامة المصدر مكانه. ،المصدر: يكثر حذف ظرف الزمان المضاف إلى مصدر -  وا 

 نيابة المصدر عنه. فيقلأما ظرف المكان 
 بعض أو كل: بشرط أن يضاف إلى ظرف. -
 صفة الظرف. -
 العدد المميز بظرف. -
 في ظنِّ مني(.ظنًا مني ) ،غير ش  )في غير ش ( ،ألفاظ معينة نحو: أحقًا )أفي الحق( -

 

 :(9مثال رقم )
فحددذف المضدداف  ،التقدددير: زمددن حلددب ،)حلددب( نائددب عددن ظددرف الزمددان نتظرت  حلَب جزور.ا -

 وهذا كثير. ،وأقيم المصدر )حلب( مكانه
فحذف المضداف  ،والتقدير: مكان قرب زيد ،)زيد( نائب عن ظرف مكان جلسُت قرَب زيد. -

 ا قليل.وهذ ،)مكان( وأقيم المصدر )قرب(مقامه
( ظرف زمان مضاف إلى ظرف )يوم(.  يحضُر زيٌد كلَّ يوم. -  )كلَّ
 )بعض( نائب عن ظرف زمان مضاف إلى ظرف )الوقت(.  قرأُت بعَض الوقت. -
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والتقددير: دهدرًا طدوياًل  ،)طوياًل( نائب عن ظرف الزمان  جلسُت طوياًل من الدهر شرقي الدار. -
 الظرف مقامه )طوياًل(.وأقيم صفة  ،محذوف الموصوف )دهرًا(

 )ثالثة( نائب عن ظرف الزمان؛ ألنه مميز بظرف )أيام(.  صمُت ثالثة أيام. -
 وأصلها: أفي الحّق. ،)أحقًا( نائب عن الظرف أحقًا ستذهب إلى الجامعة. -
 وأصلها: في غير ش . ،)غير ش ( نائب عن الظرف غير ش  مني سأرى صديقي. -
 وأصلها: في ظنِّ مني. ،)ظنًا مني( نائب عن الظرف مريض. زرُت محمدًا ظنًا مني أنه -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(9تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 مصدر نائبا عن ظرف زمان. -
 مصدر نائبًا عن ظرف مكان. -
 )كل( نائبًا عن الظرف. -
 )بعض( نائبا عن الظرف. -
 صفة الظرف نائبًا عن الظرف. -
 عدد نائبًا عن الظرف. -
 ًا عن الظرف.أحقًا نائب -
 غير ش  نائبًا عن الظرف. -
 ظنًا مني نائبا عن الظرف. -
 
 

كل أو بعض تعرب بحسدب مدا تضداف 
إليددده فدددإن أضددديفت إلدددى مصددددر تعدددرب 
ن أضديفت  نائبًا عن المفعول المطلدق وا 

 نائبًا عن الظرف. تعربإلى ظرف 
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 الملخص:
وأن ندواب الظدرف  ،وعدن ظدرف المكدان قلديالً  ،يتضح مما سبق أن المصدر ينوب عدن ظدرف الزمدان كثيدراً 

وهنددا  ألفدداظ تتضددمن معنددى )فددي( تنددوب عددن  ،العدددد بشددروط معينددةو  ،صددفة الظددرفو  ،بعددضو  ،هددي: كددل
 ظنًا مني.و  ،غير ش و  ،الظرف: أحقاً 

 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال عن الجمل  -1
 ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرًا. -
 ينوب المصدر عن ظرف المكان كثيرًا. -
 )كل( تنوب عن الظرف فقط. -
 صفة الظرف من نواب الظرف. -
 العدد المضاف للظرف تنوب عن الظرف. -
 ها تتضمن معنى )في(.)أحقًا( تنوب عن الظرف؛ ألن -
 أعرب ما تحته خط: -2
 52"  اإلسراء: قليالً "وتظنون إن لبتثم إال  -
 25بإذن ربها"  إبراهيم:  حين كل" تؤتي أكلها  -
 10مريم: سويًا" أيام ثالثة"قال آيت  أال تكلم الناس  -
 42"  المرسالت:قليالً  وتمتعوا"كلوا  -
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 ملخص الفصل وخاتمته:
وحكمددده  ،ظدددرف مكدددانو  ،ه )الظدددرف( ينقسدددم إلدددى قسدددمين: ظدددرف زمدددانفيدددالمفعدددول  يتضدددح ممدددا سدددبق أن

 ،ويجددوز حددذف العامددل فددي الظددرف جددوازًا ووجوبدداً  ،االسددم المشددتقأو  ،الفعددلأو  ،وناصددبه: المصدددر ،النصددب
 العدد المميز بالظرف.و  ،صفة الظرفو  ،وبعض ،كلو  ،وينوب عن الظرف: المصدر

 
 إجابات الدروس والتمارين:

 األول:الدرس 
 القبلي: التقويم سؤالإجابة 

صديغة و  ،اسدم المفعدولو  ،اسدم الفاعدلو  ،الفعدل و  ،المصددر ،نحدو ،العامل في الظرف هو الحدث الواقع فيه
 المبالغة.

 
 إجابات التمارين:

 :(1تمرين رقم )
 جئت  يوم الخميس. -
 رأيت زيادًا أمام المسجد. -
 ساعُة السحر جميلة. -
 هذا الجو مبار . -
 االثنين. أعجبني يوم -
 رأيت مكانًا مرتفعا. -
 في يوم الجمعة. نقدمت االمتحا -

 
 :(2تمرين رقم )

 ذهبت إلى السوق يوم السبت. -
 نمت فوق السرير. -
 عجبُت في تقديم  االمتحان يوم الجمعة. -
 المسافر قادم غدًا. -
 العسل مشروب اليوم. -
 الغني كريم طول رمضان. -
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 :(3تمرين رقم )
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
 نعم. -
 .ال -
 نعم. -
 ال. -

 
 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 
 صمت شهر رمضان.  -1
 يفر  المسلمين يوم العيد -
 الحاج قادم اليوم. -
 عجبُت من ضرب  زيدًا يوم الجمعة. -
 متى جئت؟   يوم الخميس. -
 زيٌد عند . -
 رأيَت الكتاب فوق الطاولة. -
 قرأت الكتاب الذ  فوق الطاولة. -
 شاهدت عصفورًا فوق الشجرة. -
 عند . ظننُت زيداً  -
 ساعُة األصيل ممتعة. -
 مرَّ علّي يوُم جميل. -
 يلبس الطفل المالبس الجديدة يوم العيد. -
 قضيُت ساعًة ممتعة. -
 

 إعرابها الكلمة

وناء الفاعلين: ضمير متصل  ،مبني على السكون؛ التصاله بناء الفاعلين فعل ماضٍ  :لبثنا -2
 مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،منصوبظرف زمان  :يوماً 
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وناء الفاعلين: ضمير متصل  ،فعل ماِض مبني على السكون؛ التصاله بناء الفاعلين :حكمتم
 مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة ،ظرف مكان منصوب :بين
 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور :الناس

 مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. ،حرف عطف يفيد التخيير و:أ

 :اطرحوه
فعل أمر مبني على حذف النون؛ ألن مضارعه من األفعال الخمسدة. وواو الجماعدة: 

والهداء: ضدمير متصدل مبندي  ،ضمير متصل مبني على السكون في محل رفدع فاعدل
 على الضم في محل نصب مفعول به.

 وعالمة نصبه الفتحة لظاهرة. ،منصوب ظرف مكان :أرضاً 
 

 الدرس الثاني:
 القبلي:التقويم سؤال إجابة 

وظددروف المكددان  ،الظددروف التددي تقبددل النصددب علددى الظرفيددة هددي كددّل ظددروف الزمددان المبهمددة والمختصددة
وال يقبدل النصدب علدى الظرفيدة ظدروف المكدان غيدر  ،المبهمة واسم المكان المشتق من اللفظ ومادة العامل

 المختص.
 

 إجابات التمارين:
 :(4تمرين رقم )

 صمُت يومًا. -1
 قابلُت اليوم أخًا عزيزًا. -
 صمُت يومًا مباركًا. -
ُُ رمضان. -  صمُت شَه
 سافرُت ثالثين يومًا. -
2-   

 إعرابها الكلمة
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف نفي مبني على السكون  :ال

وواو  ،ن؛ ألنددده مدددن األفعدددال الخمسدددةفعدددل مضدددارع مرفدددوع وعالمدددة رفعددده ثبدددوت الندددو  :يستأخرون  -
 الجماعة ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ظرف زمان منصوب :ساعةً  -
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 ال محل له من اإلعراب. ،حرف نهي مبني على السكون  :ال -

كلمددين: ضددمير وندداء المت ،وعالمددة جزمدده حددذف حددرف العلددة ،فعددل مضددارع مجددزوم :تخزناً  -
 متصل مبني على فتح في محل نصب مفعول به.

 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،ظرف زمان منصوب :يومَ  -
 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور :القيامة

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ظرف زمان منصوب :اليوم -
 صبه الفتحة الظاهرة.وعالمة ن ،ظرف زمان منصوب :ليالً  -

 
 :(5تمرين رقم )

 ال. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 ال. -

 
 (6تمرين رقم )

 سافرُت الشاَم يوم الجمعة.
 إعرابها الكلمة
وتدداء الفاعددل: ضددمير متصددل  ،فعددل مدداِض مبنددي علددى السددكون؛ التصدداله بتدداء الفاعددل :سافرتُ 

 مبني على الضم في محل رفع الفاعل.
 وهذا شاذ. ،نصبه الفتحة الظاهرة وعالمة ،ان منصوبظرف مك :الشامَ 

  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،أو ظرف مكان منصوب على التوسع
  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،أو منصوب على نزع الخافض منصوب

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،أو مفعول به منصوب
 لظاهرة وهو مضاف.ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا :يومَ 

 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور :الجمعة
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 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 
1-  
 في النهار. نمُت ساعةً  -
 ذهبُت اليوَم إلى الجامعة. -
 جلسَت شرق الدار. -
 دخلُت المنزَل. -
 جلسُت مجلَس زيد. -
 تمرون الدياَر. -
2-  

 إعرابها الكلمة

والهدداء: ضددمير متصددل مبنددي علددى السددكون فددي محددل نصددب  ،فددتحفعددل مدداِض مبنددي علددى ال :صبحهم
 مفعول به.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ظرف زمان منصوب  :بكرةً 
 وعالمة رفعة الضمة الظاهرة. ،فاعل لصبحهم مرفوع  :عذاب  

والفاعدددل ضدددمير مسدددتتر وجوبدددًا تقدددديرط:  ،وعالمدددة رفعددده الضدددمة الظددداهرة ،فعدددل مضدددارع مرفدددوع :نقعد
 ن(.)نح

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ظرف مكان منصوب  :مقاعدَ 
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف جر مبني على السكون   :من

والهدداء: ضددمير متصددل مبنددي  ،وهددو مضدداف ،وعالمددة جددرط الكسددرة ،اسددم ظرفددي مجددرور بمددن :تحتها
 على السكون في محل جر مضاف إليه.

 :رفعناه
ونداء الفداعلين: ضدمير متصدل مبندي  ،التصداله بنداء الفداعلين ،فعل ماِض مبني على السدكون 

فددي محددل نصددب  الضددموالهدداء: ضددمير متصددل مبنددي علددى  ،علددى الفددتح فددي محددل رفددع الفاعددل
 مفعول به.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ظرف مكان منصوب :مكاناً 
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،صفة لمكان منصوب  :علياً 
 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،ان منصوبظرف مك  :تحت
 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور  :الشجرة
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 الدرس الثالث:

 إجابة سؤال الدرس القبلي:
أو  ،بددل يمكددن أن يقددع فدداعاًل أو نائبددًا عددن الفاعددل ،: هددو الظددرف الددذ  ال يددالزم الظرفيددةالظــرف المتصــرف

 مكان. ،مثل: يوم ،و مفعوال بهأ ،أو خبراً  ،مبتدأ
ضو  ،قددطو  ،مثددل سددحر ،: هددو الظددرف الددذ  يددالزم الظرفيددةالظــرف غيــر المتصــرف  ،أو شددبه الظرفيددة ،عددو 

 لدن.و  ،بعدو  ،وهي: قبل ،وهي الظروف التي تخرج عن الظرفية لتجر بمن
 

 إجابات التمارين:
 :(7تمرين رقم )

 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
 ال. -
 ال. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -

 
 :(8م )تمرين رق
 ال أفعله قط. -
 قابلته بعد صالة العصر. -
 يأتيني محمد صباَ  مساَء. -
 هنا  ساعًة مباركًة من يوم الجمعة. -
 نزل المطر سحَر يوم الثالثاء. -
 ربي ال تدخلني النار قط. -
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 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 
 إعرابها الكلمة

تقدددديرط:  ،اعدددل ضدددمير مسدددتتر وجوبددداً والف ،وعالمدددة رفعددده الضدددمة الظددداهرة ،فعدددل مضدددارع مرفدددوع :أحمل
 )أنا(.

 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،ظرف مكان منصوب :فوق 

 :رأسي
وعالمدددة جدددرط الكسدددرة المقددددرة مندددع مدددن ظهروهدددا اشدددتغال المحدددل بحركدددة  ،مضددداف إليددده مجدددرور

فدي محدل جدر مضداف  السدكون واليداء: ضدمير متصدل مبندي علدى  ،وهدو مضداف ،مناسبة اليداء
 يه.إل

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول به منصوب :خبزاً 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع :ُيصب
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف جر مبني على السكون  :من
 وهو مضاف. ،وعالمة جرط الكسرة الظاهرة ،اسم ظرفي مجرور بمن :فوق 

وهدددم: ضدددمير متصدددل مبندددي علدددى  ،وهدددو مضددداف ،وعالمدددة جدددرط الكسدددرة ،ورمضددداف إليددده مجدددر  :رؤوسهم
 السكون في محل جر مضاف إليه.

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،نائب الفاعل مرفوع :الحميم
 مبني على الفتح. ،فعل ماِض مبني للمجهول :قضي

بنددي علددى وهددم: ضددمير متصددل م ،وهددو مضدداف ،وعالمددة نصددبه الفتحددة ،ظددرف مكددان منصددوب :بينهما
 وشبه الجملة هي نائب الفاعل. ،السكون في محل جر مضاف إليه

 ،القسدددط: اسدددم مجدددرور بالبددداء ،ال محدددل لددده مدددن اإلعدددراب ،البددداء حدددرف جدددر مبندددي علدددى الكسدددر :بالقسط
 وعالمة جرط الكسرة.

 ال محل له من اإلعراب. ،حرف جر مبني على السكون  من:
 جر بحرف الجر )من(. اسم ظرفي مبني على السكون في محل :لدن
 ال محل له من اإلعراب. ،لن: حرف نصب ونفي واستقبال مبني على السكون  :فلن

 ،والفاعدددل ضدددمير مسدددتتر وجوبددداً  ،وعالمدددة نصدددبه الفتحدددة الظددداهرة ،فعدددل مضدددارع منصدددوب بلدددن :أكلم
 تقديرط )أنا(.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ظرف زمان منصوب :اليومَ 
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ه ألكلم منصوبمفعول ب :إنسيا
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف نفي مبني على السكون  :ال

تقدددديرط  ،والفاعدددل ضدددمير مسدددتتر وجوبددداً  ،وعالمدددة رفعددده الضدددمة الظددداهرة ،فعدددل مضدددارع مرفدددوع :تفرق 
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 )نحن(.
 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة ،ظرف مكان منصوب :بين
 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مجرورمضاف إليه  :أحد  

والكاف: ضمير متصل مبني على  ،وهو مضاف ،وعالمة نصبه الفتحة ،ظرف مكان منصوب :بينك
 الفتح في محل جر مضاف إليه.

 
 الدرس الرابع:

 إجابة سؤال الدرس القبلي:
مثدل:  ،فداظبعدض األلو  ،اسدم العدددو  ،صدفة الظدرفو  ،بعدضو  ،كدلو  ،هدو: المصددر ،ما ينوب عن الظدرف

 ظنًا مني.و  ،غير ش و  ،أحقاً 
 

 إجابات التمارين:
 :(9تمرين رقم )

 جئت صالة العصر. -
 جلسُت قرَب زيٍد. -
 سرُت كلَّ الوقت. -
 نمُت بعَض اليوم. -
 سرُت طوياًل من اليوم. -
 صمنا ثالثين يومًا. -
 أحقًا أن  فاضل؟. -
 درسُت النحَو غير ش  في الفائدة. -
 ول وقت الصالة.ذهبُت إلى المسجد ظنًا مني بدخ -

 
 أسئلة التقويم البعدي:إجابة 
1-  
 نعم. -
 ال.  -
 ال. -
 نعم. -
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 ال. -
 نعم. -
2-  

 إعرابها الكلمة
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،نائب عن الظرف منصوب :قليالً 
 وهو مضاف  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،ظرف زمان منصوب  :كلَّ 
 وعالمة جرط الكسرة. ،مضاف إليه مجرور  :حين
 وهو مضاف. ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،ظرف زمان منصوب نائب عن :ثةثال 
 وعالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مجرور مضاف إليه  :أيام

وواو الجماعددة:  ،مبنددي علددى حددذف النددون؛ ألن مضددارعه مددن األفعددال الخمسددة ،فعددل أمددر  :تمتعوا
 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،ب عن ظرف الزمان منصوبنائ :قليالً 
 

 المصادر والمراجع:
 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر والمراجع  ،لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع عزيزي الطالب:
 ،ه(695-محمددد بددن أحمددد القرشددي الكيشددي ) شددمس الدددين ،اإلرشدداد فددي علددم اإلعددراب -1

 ،ط ،مكدددددة ،مركدددددز إحيددددداء التدددددراث ،د.محسدددددن العميدددددر   ،انيتحقيدددددق: د. عبدددددد هللا البركددددد
 ه.1410

تحقيدق: محمدد محدي الددين  ،ابدن هشدام األنصدار   ،أوضح المسال  إلى ألفيدة ابدن مالد  -2
 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،عبد الحميد

تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي  ،لمددراد لتوضدديح المقاصددد والمسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد   -3
 )د.ت(. ،ات األزهريةمكتبة الكلي ،سليمان

دار إحيدداء الكتددب العربيددة  ،حاشددية الصددبان علددى شددر  األشددموني علددى ألفيددة ابددن مالدد  -4
 )د.ت(.

تحقيدق: د.  ،ه(479) ،ألبدي الحسدن علدى بدن فضدال المجاشدعي ،شر  عيون اإلعدراب -5
 ه.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حنا جميل حداد

تدددددأليف: ابدددددن هشدددددام  ،حيدددددان االندلسدددددي شدددددر  اللمحدددددة البدريدددددة فدددددي علدددددم العربيدددددة ألبدددددي -6
 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،تحقيق: د. صال  داو   ،االنصار  
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لجمدال الددين أبدي عمدرو عثمدان بدن عمدر )ابدن الحاجدب  ،الكافية فدي النحدوشر  كتاب  -7
شرحه: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسدن األشدتراباذ   ،ه(646-ه570) ،النحو (
 )د.ت(. ،بيروت ،علميةدار الكتب ال ،ه(686النحو  )

تحقيدق: د. أمدين عبدد هللا  ،يوسدف بدن محمدد السدومر   ،اللؤلؤة في علدم العربيدة وشدرحها -8
 ه.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة ،سالم

 ،غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،محمدد محمدد عدوض هللا ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9
 م.1999 ،1ط
المكتبدددة  ،د محمدددود أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو وقواعدددد العربيدددة -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
د. إبدددراهيم أحمدددد شددديخ  ،أ.د جهددداد يوسدددف العرجدددا ،الميدددزان فدددي النحدددو والصدددرف -12

 .2009 ،1ط ،فلسطين ،مطبوعات جامعة األقصى ،العيد
 ،)د.ط( ،القددداهرة ،المنيدددرة ،تبدددة الشدددبابمك ،مصدددطفى السدددنجرجي ،النحدددو الكامدددل -13

 م.1976
 )د.ت(. ،3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -14
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 أهداف الفصل:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،: بعد دراست  لهذا الفصلعزيزي الطالب

 تحدد مفهوم المفعول ألجله. -1
 تتعرف إلى حكم المفعول ألجله. -2
 تكتشف شروط نصب المفعول ألجله. -3
 تعين حاالت وجوب جر المفعول ألجله. -4
 تتعرف على المفعول ألجله المضاف والمعرف بأل والمجرد منها. -5
 تحدد مفهوم المفعول معه. -6
 العامل فيه.تكتشف حكم المفعول معه و  -7
 تعين حاالت المفعول معه. -8
 توظف المفعول ألجله أو معه في كالم . -9

 
 المراجع اإلضافية:

 اآلتية:لالستزادة في هذا الموضوع يمكنك الرجوع إلى المراجع اإلضافية  :عزيزي الطالب
تحقيددق: محمددد محدددي الدددين عبدددد  ،البددن هشددام األنصدددار   ،أوضددح المسددال  إلدددى ألفيددة ابددن مالددد  -1

 م.1974، 6ط ،دار الفكر ،دالحمي
 ،تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي سددليمان ،توضدديح المقاصددد والمسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد  للمددراد  -2

 مكتبة الكليات األزهرية )د.ت(.
 )د.ت(. ،دار إحياء الكتب العربية ،حاشية الصبان على شر  األشموني على ألفية ابن مال  -3
 م.1976 ،)د.ت( ،القاهرة -المنيرة ،لشبابمكتبة ا ،مصطفى السنجرجي ،النحو الكامل -4
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية -5
 )د.ت(. ،4ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -6

 الوسائط المساعدة:
 غزة. -التابع لجامعة األمة للتعليم المفتو  Moodleنظام  -1
 قسم النحو والصرف. ،المكتبة الشاملة -2
 قسم النحو الصرف. ،بة الوقفيةالمكت -3
 غزة. -االسطوانة التعليمة الخاصة بالمساق الموجود في مكتبة جامعة األمل للتعليم المفتو  -4
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 تعريف المصطلحات:
 المشار  لعامله في الوقت والفاعل. ،المفعول ألجله: هو المصدر المفهم علة -
 المفعول معه: هو اسم منصوب بعد الواو بمعنى )مع(. -
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 س األولالدر 
 المفعول ألجله
 تعريفه وحكمه

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تحدد مفهوم المفعول ألجله. -1
 تتعرف إلى حكم جواز النصب في المفعول ألجله. -2
 تتعرف إلى حكم جواز الجر في المفعول ألجله. -3
 ه.تكتشف شروط نصب المفعول ألجل -4
 تعين حكم وجوب الجر في المفعول ألجله. -5

 

 سؤال الدرس القبلي:
 ما حكم المفعول ألجله والعامل فيه؟.

 

 :تعريف المفعول ألجله 1.1
 المشار  لعامله في الوقت والفاعل. ،هو المصدر المفهم علة 

 حكمه:  1.2
 اآلتية:يجوز نصب المفعول ألجله إن توفرت فيه الشروط  

 وفي الفاعل. ،مشاركًا لعامله في الوقت ،م علةيفه ،قلبياً  ،كونه مصدراً 
 

 :(1مثال رقم )
 ،مفهددم علددة ،)إجددالاًل( مفعددول ألجلدده منصددوب جددوازًا؛ ألندده مصدددر قلبددي قمُت إجالاًل ألستاذ . -

 يشار  عامله في الوقت والفاعل.
 لكندددده لدددديس مفعددددواًل ألجلدددده؛ ألندددده لدددديس مصدددددرًا. ،) السددددمن( يفهددددم علددددة  جئت  السمن والعسل. -
 لكنه ليس قلبيًا. ،)قراءة( مصدر يفهم علة  جئت  قراءة للعلم.-
وقدددت فلكنددده ال يشدددار  العامدددل فدددي الوقدددت  ،)السدددفر( مصددددر يفهدددم علدددة تأهبُت السفر. -

 التأهب يسبق السفر.
 )محبت ( مصدر لكنه ال يشار  عامله في الفاعل.  جئت  محبت  إيا . -
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 :(1تمرين رقم )
 اآلتية:جمل أجب بنعم أو بال على ال

 المفعول ألجله ال بدَّ أن يكون مصدرًا. -
 حكم المفعول ألجله وجوب النصب. -
 المفعول ألجله ال بدَّ أن يكون قلبيًا. -
 المفعول ألجله ال بدَّ أن يكون علة. -
 يشار  المفعول ألجله عامله في الفاعل فقط. -
 يشار  المفعول ألجله عامله في الوقت والفاعل. -
 ألربعة في المفعول ألجله يجوز نصبه.إذا توفرت الشروط ا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إذا فقد المفعول ألجله شرطًا من شروطه يجب أن يكون مجرورًا بحرف التعليل. -
 

 (2مثال رقم )
مصددددددرًا فجددددداء مجدددددرورًا بددددددالالم  س)لألندددددام( لدددددي   10" واألرض وضعها لألنام". الرحمن: -

 وجوبًا.
)مدددن إمددددالق( لدددديس فلبيددددًا فجدددداء مجددددرورًا بددددالالم  151عام:"وال تقتلوا أوالدكم من إمالق".  األن -

 وجوبًا.
 فجاء مجرورًا بالالم وجوبًا. ،)للنوم( ال يشار  عامله في الوقت   غيرُت مالبسي للنوم. -
فجدددداء مجددددرورًا بددددالالم  ،)لتأديبدددده( ال يشددددار  عاملدددده فددددي الفاعددددل ضربُته لتأديبه. -

 وجوبًا.

حكدددددددم المفعدددددددول ألجلددددددده 
جدددواز نصدددبه مدددع تددددوفر 
شدددددددددددددددددددروط النصدددددددددددددددددددب، 

ن فقدددددد إووجدددددوب الجدددددر 
 .شرطًا من هذط الشروط
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 :(2تمرين رقم )
 لما يلي بجملة مفيدة:مثل  
 مفعول ألجله مجرور وجوبًا. -
 مفعول ألجله منصوب جوازًا. -
 مفعول ألجله مجرور جوازًا. -
 مفعول ألجله فقد شرط المصدرية. -
 مفعول ألجله فقد شرط القلبية. -
 مفعول ألجله فقد شرط االتحاد مع العامل في الوقت. -
 مفعول ألجله فقد شرط االتحاد مع العامل في الفاعل. -
 

 الملخص:
يتضح مما سبق أن المفعول ألجله مصدر ينصب جوازًا إذا جاء قلبيًا يفهم علة ويشار  عاملده فدي الوقدت 

 من الشروط السابقة يجب جرط بالحرف. اً فإذا فقد شرط ،ويجوز جرط ،والفاعل
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل  -1
 المفعول ألجله مصدر. -
 مفعول ألجله جواز النصب.حكم ال -
 إذا كان غير مصدر. ،يجب جر المفعول ألجله -

انتفددى اتحددداد  78سدددراء:"أقددم الصددالة لددددلو  الشددمس"  اإل
الوقدددت والفاعدددل، ففاعدددل قيدددام الصدددالة المخاطدددب )أندددت( 
وفاعددددل الدددددلو ، الشددددمس، وزمددددن اال إقامددددة متددددأخر عددددن 

 زمن دلو  الشمس.
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 يجب جر المفعول ألجله إذا كان قلبيا. -
 يجب جر المفعول ألجله إذا شار  العامل في الوقت والفاعل. -
 يجوز جر المفعول ألجله إذا توفرت الشروط. -
 أعرب ما تحته خط: -2
 151".  األنعام: وال تقتلوا أوالدكم من إمالق" -
ني  -  كما انتفض العصفور بلله القطر.  لذكرا  هزة يلتعرونوا 
 31". اإلسراء:خشية إمالق"وال تقتلوا أوالدكم  -
 .89النحل: "تبيانًا لكل شيء"ونزلنا علي  اآليات  -
 264البقرة:  "رئاء الناسكالذ  ينفق ماله  -
 205األعراف: وخيفة" تضرعاً " واذكر ربَّ  في نفس   -
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 الدرس الثاني
 ت المفعول ألجلهحاال

 أهداف الدرس:
 ن تكون قادرًا على أن:أيتوقع من   ،بعد دراست  لهذا الدرسعزيزي الطالب: 

 تحدد المفعول ألجله المجرد من )ال( واإلضافة. -1
 تكتشف المفعول ألجله المضاف. -2
 تعين المفعول ألجله المعرف بد)ال(. -3
 توظف ذل  في كالم . -4

 سؤال الدرس القبلي:
 لمفعول ألجله؟.ما هي حاالت ا

 
 هي: ،فإنه يأتي على ثالث أحوال ،إذا استوفي المفعول ألجله شروط نصبه

 أن يكون مجردًا من األلف والالم )ال( واإلضافة. -
 أن يكون محلي باأللف والالم. -
 أن يكون مضافًا. -

النصددب أو مضددافًا جددواز و  ،أو محلددى بددال ،واإلضددافة ،كددان مجددردًا مددن )ال(أوحكددم المفعددول ألجلدده سددواء 
 والجر.

 (:3مثال رقم )
 منصوب مجرد من )ال( واإلضافة. ،)تأديبًا( مفعول ألجله   ضربُت ابني تأديبًا. -
 مجرور مجرد من )ال( واإلضافة. ،)للتأديب( مفعول ألجله  ضربُت ابني للتأديب. -
  نوا اإلغارة فرسانًا وركبانًا.ش  إذا ركبوا ليت لي بهم قوماً ف -

 منصوب محلى بد)ال(. ،)اإلغارة( مفعول ألجله
 محلى بد)ال(. ،مجرور ،)للتأديب( مفعول ألجله   ضربُت ابني للتأديب. -
)حددذر المددوت( مفعددول   74"يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت" البقرة: -

 وهو مضاف. ،منصوب ،ألجله
نَّ منها لما يهبط من خشية هللا" البقرة : - ل ألجلددددددددده مجدددددددددرور وهدددددددددو )خشددددددددية هللا( مفعدددددددددو  74" وا 

 مضاف.
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 (:3تمرين رقم )
 مثل لما يلي بجملة مفيدة:

 مفعول ألجله منصوب مجرد من )ال( واإلضافة. -
 مفعول ألجله مجرور مجرد من )ال( واإلضافة. -
 مفعول ألجله منصوب محلى بد)ال(. -
 مفعول ألجله مجرور محلى بد)ال(. -
 مفعول ألجله منصوب مضاف. -
 مفعول ألجله مجرور مضاف. -

 
 الملخص:
وهددددي: مجددددرد مددددن )ال(  ،حدددداالت بعددددد اسددددتيفاء الشددددروط ح ممددددا سددددبق أن للمفعددددول ألجلدددده ثددددالثيتضدددد
 ويجوز فيها النصب والجر. ،مضاف ،محلى بد)ال( ،واإلضافة
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل  -1
 يأتي المفعول ألجله منصوبًا ومجرورًا. -
 يجب جرط. المفعول ألجله المجرد -
 المفعول ألجله المضاف يجوز جرط. -
 يأتي المفعول ألجله المحلى بال منصوبًا وجوبًا. -
 المفعول ألجله المحلى بال يجوز جرط. -
 أعرب ما تحته خط فيما يلي: -2
 ولو توالت زمُر األعداء.  عن الهيجاء ال أقعُد الجبنً  -
 265"ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات هللا" البقرة:  -
 .تكرماوأعرض عن شتم اللئيم   فُر عوراء الكريم ادخارطوأغ -
 78".  اإلسراء:لدلوِ  الشمس"أقم الصالة  -
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 الدرس الثالث
 المفعول معه

 أهداف الدرس:
 يتوقع من  أن تكون قادرًا على أن: ،بعد دراست  لهذا الدرس عزيزي الطالب:

 تتعرف على مفهوم المفعول معه. -1
 ه.تحدد العامل في المفعول مع -2
 تكتشف حكم المفعول معه. -3
 تعين حاالت المفعول معه. -4
 توظف المفعول معه في كالم . -5

 

 سؤال الدرس القبلي:
 العامل فيه؟.ما ما حكم المفعول معه و  -
 
 تعريف المفعول معه: 1-1

 بعد واو بمعنى مع. ،اسم منصب
 في المفعول معه: العامل 1-2

 المصدر. ،اسم المفعول ،الفاعل مثل: اسم ،ناصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل وشبهه
 

 (:4مثال رقم )
 منصوب لوقوعه بعد )واو( بمعنى مع. ،)والطريق( مفعول معه  سير  والطريق مسرعة. -
 ،والناصدب لده مدا تقددم عليده ،منصدوب ،)والشاط ( مفعدول معده سرُت والشاط . -

 وهو الفعل )سرُت(.
 ،والناصدب لده مدا تقددم عليده ،منصدوب ،)والشاط ( مفعدول معده أنا سائر والشاط . -

 )سائر(. اسم الفاعلوهو 
والناصددب لدده مددا تقدددم عليدده مددن ،منصددوب ،مفعددول معدده )وأخدداط(   زيٌد مكرم وأخاط. -

 سم مفعول )مكرم(.ا     
 ،وناصددبه لدده مددا تقدددم عليدده ،منصددوب ،)والشدداط ( مفعددول معدده سيُر  والشاطَ  في الصبا  مفيد . -

 )سيُر (. المصدروهو 
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 لكنها دخلت على فعل )تشرب(. ،الواو للمعية  تأكل السم  وتشرب اللبن.ال  -
 ليست فيها )واو(.   جئُت مع زيد. -
 الواو ليست للمعية.  جاء زيٌد وعمر قبله. -
 انتفى شط المصاحبة.  كل رجل وضيعته. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:4تمرين رقم )
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 ل معه النصب.حكم المفعو  -
 ناصب المفعول معه الواو التي تسبقه. -
 ناصب المفعول معه الفعل أو شبهه. -
 يتقدم المفعول معه على ناصبه جوازًا. -
 معنى الواو التي تسبق المفعول معه المصاحبة. -
 عمل الواو الجر وليس النصب. -
 المصدر.و  ،اسم المفعولو  ،اسم الفاعلو  ،من نواصب المفعول معه الفعل -

الناصب للمفعدول معده، هدو 
مددددددا تقدددددددم عليدددددده مددددددن فعددددددل 
وشددددددددددبه فعددددددددددل، وال يجددددددددددوز 
للمفعول معه أن يتقدم على 

 عامله.

، الناصدب للمفعدول معده
 عدددددددددددلفعدددددددددددل وشدددددددددددبه فال

وليسدددددددددددددت الدددددددددددددواو؛ ألن 
عمددل الددواو الجددر ولدديس 

 النصب
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 كيف. ،نحو: ما ،المفعول معه إذا سبق باستفهام ينصب -
 

 (:5مثال رقم )
والتقددير: كيدف تعمدل  ،لسدبقه باسدتفهام )كيدف( ،)واالمتحان( مفعول معه  كيف أنت واالمتحان؟ -

 أو تصنع واالمتحان.
 والتقدير: ما تكون وزيد. ،لسبقه باستفهام )ما( ،)وزيد( ( مفعول معه   ما أنت وزيد؟ -
 
 مفعول معه:حاالت ال 3-1

 لالسم الواقع بعد )واو المعية( حالتان:
 العطف. -
 

 (:6مثال رقم )
ألن العطف على الضمير المنفصل  ،)وزيد( معطوف على )أنا( كنت أنا وزيد كاألخوين. -

 أقوى من النصب على المعية.
 )وضيعته( معطوف على )كل( لعدم وجود جملة.   كلُّ رجل وضيعته. -
 ألن )عمرو( ليست فضلة. ،)عمرو( معطوف على )زيد(   اشتر  زيد وعمرو. -
 )وعمرو( معطوف على زيد؛ لعدم وجود المصاحبة.   جاء زيد وعمرو قبله. -
 

 قسمين:إلى ينقسم و  ،النصب -
 :جوازاً   -

 

 (:7مثال رقم )
وذلددددد  لضدددددعف العطدددددف علدددددى  ،)وزيددددددًا( منصدددددوب علدددددى المعيدددددة جدددددوازاً  سرُت وزيدًا. -

 صل.المضمر المتصل ال الفا
وذلد  لضدعف العطدف المعندو ؛  ،منصدوب علدى المعيدة جدوازاً  ،)وطلوع( ماَت زيٌد وطلوع الشمس. -

 ألن العطف معناط: مات زيد ومات طلوع الشمس.
 
 وجوبًا. -
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 (:8مثال رقم )
 الًة عيناها.محتى شتت ه   علفتها تبنًا وماًء بارداً  -

أو منصدددوب بفعدددل محدددذوف  ،تهدددا أو أطعمتهدددا(منصدددوب علدددى المعيدددة علدددى تضدددمين علفتهدددا )أنل ،)ومددداًء(
 تقديرط: وسقيتها.

( معنددى  ،)والعيددون(  زججنَّ الحواجَب والعيون. - منصددوب علددى المعيددة علددى تضددمين )زججددنَّ
. ،)زّين(  أو منصوب بفعل محذوف تقديرط: وكحلنَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:5تمرين رقم )
 مثل كما يلي بجملة مفيدة:

 مفعول معه منصوب وجوبًا. -
 مفعول معه منصوب جوازًا. -
 مفعول معه معطوف. -
 مفعول معه معطوف جوازًا. -
 مفعول معه اسم استفهام. -
 
 
 

المفعددددددددددول معدددددددددده إمددددددددددا أن 
يعطدددف علدددى مدددا سدددبقه إن 
لددددددددددددم يجددددددددددددب نصددددددددددددبه. أو 
ينصددددددب علددددددى المعيددددددة أو 
بإضدددددددددددمار فعدددددددددددل إذا لدددددددددددم 

 يتوجب نصبه.
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 الملخص:
 ،وذلد  إن لدم يجدب نصدبه علدى المعيدة ،العطدف علدى مدا سدبقه ،نييتضح مما سبق أن للمفعول معده حدالت

المعيدة أو بإضدمار فعدل  أو نصدبه وجوبدًا علدى ،وذلد  إذا كدان عطفده ضدعيفاً  ،والنصب علدى المعيدة جدوازاً 
 إن لم يجر عطفه على ما سبق. ،مناسب

 

 أسئلة التقويم البعدي:
 اآلتية:أجب بنعم أو بال على الجمل 

 المفعول معه من المنصوبات. -
 يجوز عطف المفعول معه على ما سبقه. -
 المفعول معه مصدر مسبوق بواو. -
 الناصب للمفعول معه الواو. -
 م.المفعول معه يسبق باسم استفها -
 أعرب ما يلي: -2
 71يونس:  "و أجمعوا أمركم و شركاءكم". -
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 ملخص الفصل و خاتمته:
 ،حكمده جدواز النصدب إن تدوفرت شدروط نصدبه ،يتضح مما سبق أن المفعول ألجله هو مصدر مفهم علدة

و أ ،أو محلدى بدال ،مدن )ال( و اإلضدافة اً و يأتي المفعدول ألجلده مجدرد ،فإن فقد شرطًا وجب جرط بالحرف
 .اً مضاف
 ،يجوز فيه العطف على ما سبق ،و هو اسم مسبوق بواو بمعنى )مع( ،ن المفعول معه من المنصوباتوا  

 كذل  يجب نصبه على المعية أو بإضمار فعل إن لم يجز عطفه على ما سبق. ،أو النصب على المعية
 

 إجابات األسئلة و التمارين:
 الدرس األول:

 القبلي: التقويمإجابة سؤال 
 ،القلبية ،و هي: المصدر ،م المفعول ألجله جواز النصب و الجر إذا توفرت فيه شروط نصبهحك -

فإن فقد شرطًا من شروطه السدابقة يجدب جدرط  ،و يشار  عامله في الوقت و الفاعل ،أن يفهم علة
 بحرف الجر.

 
 إجابات التمارين:

 (:1تمرين رقم )
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
 

 (:2تمرين رقم )
 جئت قراءًة للعلم. -
 زرت  رغبًة في . -
 ضربت ابني لتأديبه. -
 زرت  للسمن و العسل. -
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 جاهدت قتاًل للكافر. -
 تأهبت للسفر. -
 جئت  محبت  إيا . -
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 نعم. -1
 نعم. -
 نعم. -
 ال. -
 ال. -
 نعم. -
2-  

 إعرابها الكلمة
 اإلعراب. ال محل له من ،حرف نهي مبني على السكون   :ال   

 ،و عالمددة جزمدده حددذف النددون؛ ألندده مددن األفعددال الخمسددة ،فعددل مضددارع مجددزوم بددال الناهيددة  :تقتلوا
 وواو الجماعة: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

)كددم( ضددمير متصددل  ،و هددو مضدداف ،و عالمددة نصددبه الفتحددة الظدداهرة ،مفعددول بدده منصددوب  :أوالَدكم
 محل جر مضاف إليه.مبني على السكون في 

 ،ال محل له من اإلعراب ،حرف جر مبني على السكون  :من
 و عالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،اسم مجرور بمن  :إمالق

 :لتعروني
تعرونددي: فعدددل مضدددارع  ،ال محددل لددده مددن اإلعدددراب ،مبندددي علددى الفدددتححددرف  ،مزحلقدددةالالددالم 
ال محدل لده  ؛ة حدرف مبندي علدى الكسدرو الندون: للوقايد ،وعالمدة رفعده الضدمة المقددرة ،مرفوع

 و الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ،من اإلعراب

 :لذكراك
ذكدرا : اسدم مجدرور و عالمدة  ،ال محدل لده مدن اإلعدراب ،مبني على الكسر ،الالم حرف جر

مبندي و الكداف ضدمير متصدل  ،و هدو مضداف ،التعدذر ظهورهدامندع مدن  ،جرط الكسدرة المقددرة
 في محل جر مضاف إليه. الكسرعلى 

 و عالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،مرفوع ،فاعل )تعرو(  :هزة
 و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول ألجله منصوب  :خشية
 و عالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور  :إمالق
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 رة.و عالمة نصبه الفتحة الظاه ،مفعول ألجله منصوب  :تبياناً 

و عالمدة  ،و كدل: اسدم مجدرور ،ال محدل لده مدن اإلعدراب ،مبني علدى الكسدر الالم حرف جر :لكل
 .، وهو مضافجرة الكسرة الظاهرة

 و عالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور  :شيء
 .، وهو مضافو عالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،مفعول ألجله منصوب  :رئاء
 و عالمة جرة الكسرة الظاهرة. ،ورمضاف إليه مجر   :الناس
 و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول ألجله منصوب  :تضرعاً 

 
 الدرس الثاني:

 القبلي: تقويمسؤال الإجابة 
 مضاف. ،محلى بال ،هي: مجرد من )ال( و اإلضافة ،حاالت ةالمفعول ألجله له ثالث

 
 إجابات التمارين:

 (:3تمرين رقم )
 .ضربت ابني تأديباً  -
 زرت محمدًا لرغبة. -
 قرأت الفهَم. -
 قرأت للفهِم. -
 عملت بجد خشيَة الفقر. -
 عملت بجد لخشيِة الفقر.  -
 

 أسئلة التقويم البعدي:
 نعم. -1
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
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2-  
 ال محل له من اإلعراب. ،حرف نفي مبني على السكون  :ال

تقدديرط  ،مسدتتر وجوبداً  رو الفاعدل ضدمي ،اهرةو عالمدة رفعده الضدمة الظد ،فعدل مضدارع مرفدوع :أقعد
 أنا.

 و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول ألجله منصوب :الجبن
و  ،رغبددة: اسددم مجددرور بددالالم ،ال محددل لدده مددن اإلعددراب ،مبنددي علددى الكسددر الددالم حددرف جددر :لرغبة

 عالمة جرط الكسرة الظاهرة.
و واو الجماعدة:  ،الندون؛ ألنده مدن األفعدال الخمسدة و عالمة رفعة ثبدوت ،فعل مضارع مرفوع :ينفقون 

 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
و هدم: ضدمير متصدل  ،و هدو مضداف ،و عالمدة نصدبه الفتحدة الظداهرة ،مفعول بده منصدوب :أموالهم

 في محل جر مضاف إليه. ،مبني على السكون 
 و هو مضاف. ،ة الظاهرةو عالمة نصبه الفتح ،مفعول ألجله منصوب :ابتغاء

 و هو مضاف. ،و عالمة جرة الكسرة الظاهرة ،مضاف إليه مجرور :مرضات
 و عالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور :هللا

و الفاعددل ضددمير مسددتتر وجوبددًا تقددديرط  ،و عالمددة رفعدده الضددمة الظدداهرة ،فعددل مضددارع مرفددوع :أغفر
 أنا.

 و هو مضاف. ،و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،ه منصوبمفعول ب :عوراء
 و عالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور :الكريم
و الهدداء: ضددمير  ،و هددو مضدداف ،و عالمددة نصددبة الفتحددة الظدداهرة ،مفعددول ألجلدده منصددوب :ادخاره

 متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.
 المة نصبه الفتحة الظاهرة.و ع ،مفعول ألجله منصوب :تكرماً 
و عالمدة  ،دلدو : اسدم مجدرور ،ال محدل لده مدن اإلعدراب ،الالم حرف جدر مبندي علدى الكسدر :لدلوك

 و هو مضاف. ،جرط الكسرة الظاهرة
 و عالمة جرط الكسرة الظاهرة. ،مضاف إليه مجرور :الشمس

 
 الدرس الثالث:

 إجابة سؤال التقويم القبلي:
أو اسدددم  ،أو اسدددم فعدددل ،و العامدددل فيددده مدددا يتقددددم عليددده مدددن: فعدددل أو مصددددر ،صدددبحكدددم المفعدددول معددده الن

 أو صيغة مبالغة. ،مفعول
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 إجابة التمارين:
 (:4تمرين رقم )

 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 ال. -
 نعم. -
 نعم. -
 نعم. -

 (:5تمرين رقم )
 أكلت تفاحة و ماًء باردًا. -
 سرت و البحر. -
 كنت أنا و زيد كاألخوين. -
 افرت و محمد.س -
 كيف أنت و النحو؟ -

 إجابة السؤال البعدي:
 نعم. -1
 نعم. -
 ال. -
 ال. -
 نعم. -
2-  

 إعرابها الكلمة

و واو الجماعددة:  ،مبنددي علددى حددذف النددون؛ ألن مضددارعه مددن األفعددال الخمسددة ،فعددل أمددر :أجمعوا
 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

و كددم: ضددمير متصددل  ،وهددو مضدداف ،الظدداهرة المددة نصددبه الفتحددةمفعددول بدده منصددوب ع :أمركم
 مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

 وهو مضاف.  ،وعالمة نصبه الفتحة ،مفعول معه منصوب -1  :شركاءكمو 
 ،وهو مضاف ،وعالمة نصبه الفتحة ،جمعوا(أمفعول به لفعل محذوف تقديرط ) -2
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 ي محل جر مضاف إليه.متصل مبني على السكون ف ضمير :وكم 
 المصادر و المراجع:

 اآلتية:يمكن  الرجوع إلى المصادر و المراجع  ،عزيز  الطالب: لمزيد من االستفادة في هذا الموضوع
تحقيددق: د.  ،هدد(695-شددمس الددين محمدد بدن أحمددد القرشدي الكيشدي ) ،اإلرشداد فدي علدم اإلعدراب -1

 هد.  1410 ،1ط ،مكة ،ياء التراثمركز إح ،د. محسن العمير   ،عبد هللا البركاتي
تحقيددق: محمددد محيددي الدددين عبددد  ،بددن هشددام األنصددار  ال ،أوضددح المسددال  إلددى ألفيددة ابددن مالدد  -2

 م.1974 ،6ط ،دار الفكر ،الحميد
 ،تحقيددق: عبددد الددرحمن علددي سددليمان ،توضدديح المقاصددد و المسددال  بشددر  ألفيددة ابددن مالدد  للمددراد  -3

 مكتبة الكليات األزهرية )د.ت(.
 دار إحياء الكتب العربية )د.ت(. ،شية الصبان على شر  األشموني على ألفية ابن مال حا -4
تحقيدق: د. حندا جميدل  ،هدد(479-اإلمام أبي الحسن بن فضال المجاشعي ) ،شر  عيون اإلعراب -5

 هد.1406 ،1ط ،األردن ،مكتبة المنار ،حداد
تحقيدق:  ،ليف: ابدن هشدام األنصدار  تدأ ،شر  اللمحة البدرية في علم العربية ألبدي حيدان األندلسدي -6

 )د.ت(. ،2ط ،مطبعة حسان ،د.صال  راو  
 ،اإلمدام جمدال الددين أبدي عمدرو عثمدان بدن عمدر )ابدن الحاجدب النحدو ( ،كتاب الكافية في النحو -7

 هد(.686-شر  الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن األسترباذ  النحو  ) ،هد(646هد_570)
 ،تحقيددق: د. أمددين عبددد هللا سددالم ،يوسددف بددن محمددد السددومر   ،هااللؤلددؤة فددي علددم العربيددة و شددرح -8

 هد.1412 ،1ط ،مطبعة األمانة
 ،فلسدطين-غدزة ،مطبعدة دار األرقدم ،محمد محمود عدوض هللا ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية -9

 م.1996 ،1ط
ة المكتبددد ،د. محمدددود أحمدددد أبدددو كتددده الددددراوي  ،مددددخل إلدددى علدددم النحدددو و قواعدددد العربيدددة -10

 م.1996 ،2ط ،فلسطين ،الوطنية
 م.1977 ،3ط ،فؤاد نعمه ،ملخص قواعد اللغة العربية -11
 ،د. إبدددراهيم أحمددد الشددديخ عيدددد ،أ.د. جهددداد يوسددف العرجدددا ،الميددزان فدددي النحددو و الصدددرف -12

 م.1996 ،2ط ،مطبوعات جامعة األقصى
 م.1976 ،)د.ط( ،القاهرة-المنيرة ،مكتبة الشباب ،مصطفى السنجرجي ،النحو الكامل -13
 )د.ت(. ،4ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عباس حسن ،النحو الوافي -14

 

 


