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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

: تقديـ
الحمد هلل الذم رفع المغة العربية كأعمى شأنيا، حيث أنزؿ بيا خير كتبو كأفضميا، كالصالة 

بينا محمد، كعمى آلو كصحبو أجمعيف كمف تبعيـ كالسالـ عمى أفضؿ األنبياء كخاتـ المرسميف، ف
بإحساف إلى يـك الديف، كبعد 

ًمٍف فإف المغة ىي أداة االتصاؿ كالتفاىـ بيف أبناء البشر، كىي آية مف آيات اهلل العظمى  كى
ـٍ ًإفَّس ً ي ذى  ـٍ كىأىٍلكىاًنكي ؼي أىٍلًسنىًتكي ٍمؽي السَّسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍ ًتالى يىاتو لِّلٍمعىاًلًميفى  يىاًتًو  ى . ًلؾى آلى

فاإلنساف ىك المخمكؽ الكحيد الذم ينطؽ، ك المغة العربية مف أىـ المغات اإلنسانية التي حممت 
إلينا عبر العصكر مف ثمار العمـك كابتكار العمماء كأخبار القركف كاألمـ التي خمت، كىي مرتبطة 

ؿُّ الحقائؽ التاريخية أف المغة العربية ما نشئت إال بالعقيدة اإلسالمية ارتباطان كثيقان، حيث تؤكد ؾ
نَّسا لىوي خدمة لمنص القرآني، كحفظان لو مف المحف، مصداقان لقكلو تعالى  ًإنَّسا نىٍحفي نىزَّسٍلنىا الذِّلٍكرى كىاً 

اً ظيكفى  . لىحى
ىي ركف ثابت مف أركاف شخصيتنا، فيحؽ أف نفخر بيا، كنعتز، كيجب  -إذف -فالمغة العربية

عمينا أف نذكذ عنيا كنكلييا عناية فائقة، كيتمثؿ ذلؾ في المحافظة عمييا كعمى سالمتيا مف 
المحف كالعجمة، كأف ننظر إلييا باعتبارىا كائنان حيان، فنؤمف بقكتيا كغزارتيا كمركنتيا كقدرتيا 

ة لثقافتنا عمى مسايرة التقدـ في شتى المجاالت، فيي مف أىـ مقكمات حياتنا ككياننا، كىي الحامؿ
كرسالتنا، كالمككف لبنية تفكيرنا، مف أجؿ ذلؾ كاف لزامان عمينا أف نتعمـ المغة العربية كنعمميا 

. لألجياؿ المتعاقبة، نتعمـ مف خالليا القراءة كالكتابة كالتعبير بيا بشكؿ صحيح
نقدـ  كىذه محاضرات في المغة العربية اطالب كطالبات جامعة األقصى، حاكلنا مف خالليا أف

لمطالب محاضرات سيمة األسمكب، خالية مف الشكائب كالتعقيد مف خالؿ مجاالت متعددة في 
النحك، كاألدب كالصرؼ راجيف مف : ، فقسمت الكتاب إلى قسميف(نحكىا كصرفيا)المغة العربية 

ا اهلل العمي القدير، أف يكفقنا إلى ما فيو خير ىذه المغة، كأف ينفع اهلل عز كجؿ الطالب بيذ
. الكتاب

كاهلل كلي التك يؽ 
جياد يكسؼ العرجا . د
شيخ العيد  أحمد إبراىيـ.د  
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 أنواع انكهمة

حرؼ  - عؿ -اسـ
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تعريفو  -
 عالماتو -

 إعراب االسـ كبناؤه -

 (المبتدأ كال بر)الجممة االسمية  -

 
 



بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
. االسـ، الفعؿ، الحرؼ :ثة أنكاعالكممة ثال

محمد، : ما دؿ عمى مسمى سكاء أكاف إنسانان أـ حيكانان أـ نباتان أـ شيئان آخر، نحك :االسـ -1
. عمر، خالد، حساف، فاطمة، زينب، أسماء، حيكاف، حصاف، جماد، سائؿ، غاز

: عالماتو
. داء، كأؿ، كاإلسناد إليوكيتميز االسـ عف الفعؿ كالحرؼ بقبكلو حرؼ الجر، كالتنكيف كالف

. مف، إلى، عف، عمى، في، رٌب، الكاؼ، الباء، كالالـ :حركؼ الجر كىي -أ
لى: مف رىاـً ًإلىى : مف معانييا االنتياء، نحك قكلو تعالى: مف معانييا االبتداء، كا  مِّلفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى

ى . مصر إلى الشاـ، ذىبت مف البيت إلى الجامعة، سافرت مف اٍلمىٍسًجًد األىٍقصى
مررت عف عمي،  -أم جاكزتو -مررت عف البستاف: مف معانييا المجاكزة كالبعد، نحك :عف

. مررت عف الجامعة
. ركبت عمى الحصاف، الطائر عمى الغصف: مف معانييا االستعالء، نحك :عمى
. الماء في الككز، الرجؿ في المسجد، الطالب في الجامعة: مف معانييا الظرفية، نحك : ي
رب رجؿ فقير يقابمني، رب طالب ناجح : مف معانييا التكثير، أك التقميؿ، التكثير، نحك :ربٌ 

. رب رجؿ صالح يأتينا، رب تاجر أميف يأتينا: نحك: يقابمني، كالتقميؿ
 -كتبت بالقمـ، أكمت بالممعقة، كمنيا بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: مف معانييا االستعانة، نحك :الباء

. هللأم أستعيف با
محمد كاألسد في الشجاعة، محمد كخالد في الطكؿ، العمماء : مف معانييا التشبيو، نحك :الكاؼ

. كاألنبياء
. الماؿ لخالد، الكتاب لمحمد، المساجد هلل: مف معانييا الممكية، نحك :الالـ
ك نكف ساكنة زائد تمحؽ آخر األسماء، لفظان ال خطان لغير تككيد، كىك ضمتيف، أ :التنكيف -ب

. فتحتيف، أك كسرتيف يحدثنا تصكيتان في آخر الكممة، محمده قائـه عميه نائـه، العمـ نافعه 
. أم محمد، يا عمي، يا خالد: كىك قائـ مقاـ أدعك، نحك :النداء -ج
. الخ.... الكتاب، القمـ، السيؼ : نحك كأؿ، -د
. أنا أدرس، الشمس ساطعة: نحك اإلسناد إليو، -ىػ



ؤه إعراب االسـ كبنا
. ىك ما يتغير آخره بسبب العكامؿ الداخمة عميو ظاىرة أك مقدرة : المعرب

رفع، أك نصب، : ىك ما تظير عميو حركة اإلعراب التي يقتضييا العامؿ مف : التغيير الظاىر
. نجح محمده، أكرمت محمدان، مررت بمحمدو : أك جر، نحك

حركات اإلعراب التي يقتضييا العامؿ،  ىك ما تقدر عميو حركة اإلعراب، فتقدر :كالتغيير المقدر
جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى في األحكاؿ الثالثة قدرت عميو حركة : نحك

. رفع، كنصب، كخفض: اإلعراب مف
ىك ما يمـز طريقة كاحدة، كال يتغير آخره بسبب العكامؿ الداخمة عميو، كىك عمى أربعة  :كالمبني
. عمى الضـ، مبني عمى الفتح، كمبني عمى السككفمبني عمى الكسر، مبني : أنكاع

: المبني عمى الكسر -1
جاء ىؤالء، رأيت ىؤالء، مررت بيؤالء، فيؤالء في األحكاؿ الثالثة مبنية : منو ىؤالء، نحك -أ

مُّكنىارى : عمى السكر كعميو قكلو تعالى بَّسنىا ىىػؤيالء أىضى
الُّكفى  إفَّس ، كقكلو (1) ء لىضى ىىؤيالى

كلو ، كؽ(2)
مىى ىىػؤيالء شىًييدان : تعالى ًجٍ نىا ًبؾى عى  كى

(3) .
، حضاًر، سفاًر، كباًر، كعميو قكؿ : كمنو األعالـ المؤنثة عمى كزف فعاؿ، نحك -ب ، قطاـو حذاـً

: الشاعر
 إف القكؿ ما قالت حذاـ إذا قالت حذاـ  صدقكىا   

مًس، كاعتكفت أمًس، كما مضى أ: كمنو أمس، إذا قصدت بو اليـك الذم قبؿ يكمؾ، نحك -ج
. رأيتو مذ أمسً 

:  المبني عمى الضـ -2
فكؽ، تحت، أماـ، كراء، يميف، شماؿ، شريطة أف يحذؼ : ىك قبؿ كبعد كأخكاتيا، كأخكاتيا ىي

ًلمَّسًو اأٍلىٍمري ًمف قىٍبؿي : المضاؼ إليو كينكم ثبكت معناه دكف لفظو كعميو قكلو تعالى، قراءة السبعة
ًمف بىٍعد كى

: ، كمف قكلو معف بف أكس(4)
ني ألكجؿ  عمى أينا تعدك المنية أكؿي      لعمرؾ ما أدرم كا 

                                           

 .38: األعراؼ (1)

 .32: المطففيف (2)

 .41: النساء (3)

 .4: الرـك (4)



في بيت الشعر مبنية عمى الضـ ؛ألنيا ( أكؿ)في اآلية، ككممة " قبؿ، بعد"حيث جاءت كممة 
. ظرؼ حذؼ منو المضاؼ إليو كنكل معناه

: المبني عمى الفتح -3
ا، ىي ثالثة عشر إلى تسعة عشر كىي تبنى عمى كىي أحد عشر كأخكاتيا كالمقصكد بأخكاتو

جاءنا أحد عشر رجالن، كرأيت أحد عشر رجالن، كمررت بأحد عشر رجالن، : فتح الجزأيف، تقكؿ
دى عىشىرى كىٍككىبان ًإفِّل  :كعميو قكلو تعالى م رىأىٍيتي أىحى

مىٍييىا ًتٍسعىةى عىشىرى : ، كقكلو(5) عى
(6) .

: المبني عمى السككف -4
، تقكؿ: منيا ـٍ كـ مالؾ، كـ كتابان : جاءنا مف قاـ، رأيت مف قاـ، مررت بمف قاـ، كتقكؿ: مىٍف، كى

.  ممكت، بكـ درىـ اشتريت
فمف، ككـ، في األمثمة السابقة بمنية عمى السككف في األحكاؿ الثالثة في حالة الرفع، أك 

. النصب، أك الجر

تأليؼ الكالـ 
. السككف عميياىك المفظ المفيد فائدة يحسف  :الكالـ

المفظ، كالتركيب، كالفائدة التي يحسف السككت : فالكالـ ىك ما تكافرت فيو شركط التعريؼ، كىي
. درس الطالب النحك باجتياد: نحك. عمييا
. ىك الصكت المشتمؿ عمى بعض الحركؼ اليجائية، سكاء أفاد، أـ لـ يفد : المفظ

الجممة : كينو، فيك يتككف مف ثالثة تراكيبىذا الشرط خاص بصكرة الكالـ، كأكصؿ تؾ :كالمركب
. االسمية، كالجممة الفعمية، أك مف جممتيف

. ىي التي تتككف مف مبتدأ كخبر : الجممة االسمية
كالمفيد فائدة يحسف السككف عمييا، ىك أف الكالـ الذم يتكفر فيو الشرطاف األكالف، كىما المفظ 

كىك اإلفادة، نحك ما تقدـ مف أمثمة المبتدأ كالخبر، كالتركيب، البد أف يكتمؿ فيو الشرط الثالث 
. ةكما دمنا بصدد الجممة االسمية، البد مف دراستيا دراسة مستفيض

                                           

 .4: سؼيك (5)

 .30: المدثر (6)



المبتدأ كال بر 
. ىك المفظ المجرد عف العكامؿ المفظية مخبران عنو، أك كصفان رافعان لمكتفى بو :المبتدأ

خبر، كىك الغالب، كمبتدأ ليس لو خبر لكف لو  مبتدأ لو: يبدك مف ىذا التعريؼ أف المبتدأ نكعاف
. مرفكع يغني عف الخبر

. اسـ صريح، كمؤكؿ بالصريح: فالمبتدأ الذم لو خبر نكعاف
. اهلل ربنا، محمد نبينا، خالد ناجح، محمد مسافر، عمى فالح: فالصريح، نحك

ـٍ : كالمؤكؿ بالصريح، نحك قكلو تعالى ٍيره لَّسكي كميكٍا  ى أىف تىصي
(7) .

. فيك في تأكيؿ صيامكـ خير لكـ، كىك المبتدأ الذم لبو فاعؿ سد مسدَّ الخبر
: كالمبتدأ الذم ليس لو خبر، البد أف يعتمد عمى نفي أك استفياـ، نحك قكؿ الشاعر

إذا لـ تككنا لي عمى مف أقاطع  ميمي ما كاؼو بعيدم أنتما   
. في األصؿ فاعؿ السـ الفاعؿالذم ىك ( أنتما)كخبره ( ما)سبؽ بنفي ( كاؼو )فالمبتدأ 
.. محمد ناجح: ىك الجزء المكمؿ مع المبتدأ جممة مفيدة، نحك :كال بر

. مفرد، جممة، كشبو جممة :أنكاع ال بر ثالثة
: اإلفراد، كالتثنية، كالجمع، كالتذكير، كالتأنيث، تقكؿ: البد مف مكافقتو المبتدأ في : ال بر المفرد

المحمدكف ناجحكف، القضاة ناجحكف، زينب ناجحة، الزينبتاف  محمد ناجح، المحمداف ناجحاف،
. ناجحتاف، الزينبات ناجحات، الزيانب ناجحات

داخؿ في  -جمع المذكر كالمؤنث كالتكسير ليما -نالحظ أف اإلفراد، كالتثنية، كالجمع بشقيو
. الخبر المفرد
. كىي جممة اسمية، كجممة فعمية :ال بر الجممة

د أبكه قائـ، المحمداف أبكاىما قائماف، المحمدكف آباؤىـ قائمكف، زينب محـ: نحك  االسمية،
. أخكىا ناجح، الزينباف أخكاىما ناجحاف، الزينبات إخكانيـ ناجحكف

محمد قاـ أبكه، عمي يقـك أبكه، المحمداف يقـك أخكاىما، المحمدكف يقـك إخكانيـ، : نحك كالفعمية،
. الخ... زينب يقـك أخكىا، 

لخبر سكاء أكاف جممة اسمية أـ فعمية، البد أف يرتبط بضمير يعكد عمى المبتدأ، نالحظ أف ا
. أم في اإلفراد كالتثنية، كالجمع، كالتذكير، كالتأنيث -كمكافؽ لو

                                           

 .184: البقرة (7)



الطائر فكؽ الغصف، : كىك يشمؿ الظرؼ، كالجار كالمجركر، فالظرؼ، نحك :ال بر شبو الجممة
المحمدكف كراء الباب، فاطمة كراء الباب، الفاطمات  محمد كراء الباب، المحمداف كراء الباب،

. كراء الباب
الطائر عمى الغصف، الماء في اإلبريؽ، خالد في الجامعة، كيككف : الجار كالمجركر، نحك

مستقر، أك : الظرؼ أك الجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر، كتقديره إما أف يككف اسمان، نحك
. يستقر أك استقر: فعالن، نحك

. الطائر فكؽ الغصف، كالتقدير مستقر :مثمةأ
. محمد في الجامعة، كالتقدير استقر       

ف تعمقا بفعؿ فيك مف قبيؿ الجممة الفعمية . فإذا تعمقا باسـ فيك مف قبيؿ الجممة االسمية، كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
انفعم :  ثنيثًال 

تعريفو  -
 (أحكامو -عالمتو -تعريفو)ماض : أقسامو -

( أحكامو -عالمتو -تعريفو)ع مضار   
( أحكامو -عالمتو -تعريفو)األمر    

 
 
 
 
 
 



. كىك كناية عف كؿ عمؿ -أم حركة اإلنساف -ىك الحدث :الفعؿ لغة
: كممة دلت عمى معنى في نفسيا، كاقترنت بزمف، أم أف الفعؿ يدؿ عمى أمريف :الفعؿ اصطالحان 

. معنى، كىك ضرب مف الضرب، كسافر مف السفر -1
ضرب، أك في زمف التكمـ، : زمف حصؿ فيو ذلؾ المعنى، فقد يحصؿ قبؿ زمف التكمـ، نحك -2

. اضرب: يضرب، أك بعد زمف التكمـ، نحك: نحك
الماضي، المضارع، كاألمر : كلذلؾ فإف الفعؿ بحسب الزمف ينقسـ إلى ثالثة أقساـ

الماضي  -1
:  قع كانقطع، مثؿكىك ما دؿَّ عمى حدكث شيء مف قبؿ زمف التكمـ، أم حدث ك

ـٍ ًغشىاكىةه : قكلو تعالى ارًًى مىى أىٍبصى ـٍ كىعى مىى سىٍمًعًي ـٍ كىعى مىى قيميكًبي تىـى الٌموي عى  ى
(8) .

. استيقظت الشعكب -
. بزغ فجر الحرية -

: عالمة الماضي
: لمفعؿ الماضي عالمتاف يتميز بيما عف المضارع كاألمر

ـٍ : ، نحك ذىبىٍت، أكمىٍت، كقكلو تعالى(9)أف يقبؿ دخكؿ تاء التأنيث الساكنة -1 ارىتييي ت تِّلجى ًبحى مىا رى
مىا كىانيكٍا ميٍيتىًديفى  كى

(10) .
: أف يقبؿ دخكؿ تاء الفاعؿ، كىي تنقسـ إلى ثالثة أقساـ -2
، درٍستي : مضمكمة لممتكمـ - ، أكٍمتي . كتٍبتي

بِّلكيـ: قاؿ تعالى رى بِّلي كى مىى الٌمًو رى كَّسٍمتي عى ًإنِّلي تىكى
(11) .

، درٍستى : مفتكحة لممخاطب - ، أكٍمتى . كتٍبتى
ادىٍلتىنىا  ىأىٍكثىٍرتى ًجدىالىنىا: قاؿ تعالى قىاليكٍا يىا نيكحي قىٍد جى

(12) .
. كتٍبًت، أكٍمًت، درٍستً : مكسكرة لممخاطبة -

ـي لىقىٍد ًجٍ ًت شىٍي ان  ىًرٌيان  : قاؿ تعالى ٍريى قىاليكا يىا مى
(13) .
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كف إحدل التاءيف ظاىرة في آخر الفعؿ الماضي، بؿ يكفي أف يككف كليس مف الالـز أف تؾ
نزؿ الرجؿ مف الطائرة، نزؿ فعؿ ماضي؛ ألنو صالح لقبكؿ كاحدة منيما، :  صالحان لقبكليا، مثؿ

ٍلتي : تقكؿ . نزلىٍت، نزى
، كمثاؿ ذلؾ :ك الصة القكؿ : أف كؿَّ فعؿ يقبؿ دخكؿ إحدل ىاتيف العالمتيف ىك فعؿ ماضو

يس، نعـ، بئس، فقد اختمؼ فييا النحاة ىؿ ىي أفعاؿ أـ أسماء، كالصحيح أنيا أفعاؿ عسى، ؿ
. بدليؿ قبكليا تاء التأنيث الساكنة، كتاء الفاعؿ

مىى : قاؿ تعالى ارىل لىٍيسىًت اٍليىييكدي عى قىالىًت النَّسصى مىىى شىٍيءو كى ارىل عى قىالىًت اٍليىييكدي لىٍيسىًت النَّسصى كى
شىٍيءو 

(14) .
لىٍستـي ًب ً ًذيوً : كقاؿ كى

(15) .
لَّسٍيتيـٍ أىف تيٍفًسديكا ً ي اأٍلىٍرضً : كقاؿ تعالى  ىيىٍؿ عىسىٍيتيـٍ ًإف تىكى

(16) .
مف تكضأ يكـ الجمعة فبيا كنعمىٍت كمف اغتسؿ فالغسؿ : "كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

". أفضؿ
: أحكاـ الفعؿ الماضي

، كىك م َى : بنى عمى ثالثة أحكاؿالفعؿ الماضي مبني دائمان
، ىربى : يبنى عمى الفتح إف كاف مجردان مف الضمائر، مثؿ -1 . ضربى

ًإٍذ قىاؿى ميكسىى أًلىٍىًمًو ًإنِّلي  نىٍستي نىاران : كقكلو تعالى
، كيظؿ مبنيان عمى الفتح حتى لك اتصؿ (17)

. قامىا، ضربىا، شربىا: بو ألؼ االثنيف، نحك
كتىييمىا ىمىمَّسا بىمى ى : كقكلو تعالى ا مىٍجمىعى بىٍيًنًيمىا نىًسيىا حي

(18) .
. ضربىٍت، قامىتٍ : أك اتصمت بو تاء التأنيث الساكنة، مثؿ

ًحمَّسٍت لىكيـ بىًييمىةي األىٍنعىاـً أي : كقكلو تعالى
(19) .

. شربكا، أكمكا، ضربكا، كتبكا: يبنى عمى الضـ كذلؾ إذا اتصؿ بكاك الجماعة، مثؿ -2
نىعيكا كىٍيدي سىاًحرو كىأىؿٍ : كقكلو تعالى نىعيكا ًإنَّسمىا صى ًؽ مىا ً ي يىًميًنؾى تىٍمقىٍؼ مىا صى

(20) .
: يبنى عمى السككف كذلؾ إذا اتصؿ بو -3
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، ضرٍبتً : تاء الفاعؿ - ، ضرٍبتى . ضرٍبتي
ٍجًييى ًلٌموً : كقكلو تعالى كؾى  ىقيٍؿ أىٍسمىٍمتي كى  ىإٍف حى جُّ

(21) .
. ضرٍبنا، شرٍبنا: ناء الفاعميف -

ًإٍذ قيٍمتيـٍ سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا: قاؿ تعالى
(22) .

، شرٍبفى : نكف النسكة - . ضرٍبفى
ٍنوي نىٍفسان  ىكيميكهي : قاؿ تعالى ـٍ عىف شىٍيءو مِّل ًإف ًطٍبفى لىكي

(23) .

المضارع  -2
يكتب، يضرب، يشرب، : مثؿ( الحاؿ أك االستقباؿ)ىك ما دؿَّ عمى حدكث شيء في زمف التكمـ 

. يجاىديدرس، 
: عالمة المضارع

: ، كىي(نأيت)أف يككف مبدكءان بأحد أحر فالمضارعة  -1
، أرمي، أدرس: لممتكمـ المفرد، نحك: اليمزة - . أكتبي

مىٍيًو ًقٍطران : كقكلو تعالى قىاؿى  تيكًني أيٍ ًرٍغ عى
(24) .

. لممتكمـ الجمع، نكتب، نمعب، ندرس: النكف -
نىٍمعىبي ًإنَّسمىا كينَّسا نىخي : قاؿ تعالى كضي كى

(25) .
. يكتب، يمعب، يدرس: الياء، لمغاب، نحك -

مىى اٍلعىٍرًش ييدىبِّلري األىٍمرى : قاؿ تعالى ثيَّـس اٍستىكىل عى
(26) .

، تكتبيف: التاء لممخاطب، نحك - ، تمعبي . تكتبي
نىاًزؿى ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى السِّلفً  ى ....: كقكلو تعالى قىدَّسرىهي مى يفى كىاٍلًحسىابى اٍلقىمىرى نيكران كى

(27) .
. عميو، لـ تكتب، لـ نكتب، لـ أكتتب، لـ يكتب( لـ)قبكلو دخكلو  -2

ـٍ يىكيف مِّلفى السَّساًجًديفى : كقكلو تعالى ديكٍا ًإالَّس ًإٍبًميسى لى  ىسىجى
(28) .
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كليس شرطان أف كؿ فعؿ بدأ بأحد الحركؼ األربعة مضارعان، فأكؿ، كيئس ىما فعالف ماضياف، 
(. لـ)ف المقياس لمفعؿ المضارع ىي العالمة الثانية كلذلؾ فإ

: أحكاـ الفعؿ المضارع
: الفعؿ المضارع معرب مف بيف األفعاؿ، كلكنو يبنى في حالتيف

: يبنى عمى السككف، كذلؾ إذا اتصمت بو نكف النسكة -1
، يشرٍبفى  ، يضرٍبفى . يرضٍعفى

. (29)قي تىكىادي السَّسمىاكىاتي يىتىفىطَّسٍرفى ًمفٍ : قاؿ تعالى
: يبنى عمى الفتح، كذلؾ إذا اتصمت بو نكف التككيد اتصاالن مباشران دكف فاصؿ -2

الى تىكيكنىفَّس ًمفى اٍلميٍمتىًريفى ؼى : قاؿ تعالى
(30) .

ـٍ يىنتىًو لىنىٍسفىعان ًبالنَّساًصيىةً : كقاؿ كىالَّس لىً ف لَّس
(31)   .

إعراب األفعاؿ الخمسة كالفكاصؿ  أما إذا فصؿ بيف المضارع كنكف التككيد فاصؿ فإنو يعرب
: ىي
، لتشربافِّن  - ، لتبايعافِّن . ألؼ االثنيف، ليضربافِّن
، يشربيفَّ : كاك الجماعة - . يضربيفَّ

لىتىٍركىبيفَّس طىبىقان عىف طىبىؽو : قاؿ تعالى
(32) .

دان : ياء المخاطبة - ًيفَّس ًمفى اٍلبىشىًر أىحى ..... ىًإمَّسا تىرى
(33) .

 عؿ األمر  -3
. اضرب، اشرب، كؿ، قؿ، ادرس، جاىد: ما يطمب بو حدكث شيء بعد زمف التكمـكىك 

: عالمة األمر
أف يدؿ عمى الطمب، فالبد لفعؿ األمر أف يدٌؿ مباشرة عمى الطمب مف غير زيادة عمى  -1

ليست فعؿ أمر ألنو دؿ عمى الطمب مكف الـ األمر، ال مف صيغة الفعؿ " لتخرج"صيغتو، 
 .نفسيا

ىىٍب لىنىا ًمف لَّسدينؾى رىٍحمىةن  :قاؿ تعالى
(34).  
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ٍينان : قاؿ تعالى: أف يقبؿ ياء المخاطبة -2 قىرِّلم عى ًبي كى  ىكيًمي كىاٍشرى
(35) .

كالبد لفعؿ األمر أف تجتمع فيو العالمتاف، فال تكفي داللة الكممة عمى الطمب لتصبح فعؿ أمر 
ا ال تقبؿ ياء المخاطبة فيي ليست مثؿ، نزاؿ، حذار فيي تدؿ عمى الطمب انزؿ، احذر، لكنو

. فعؿ أمر بؿ اسـ فعؿ أمر
. دخمت عميو ياء المخاطبة، لكنو ال يدؿ عمى الطمب فيك فعؿ مضارع" تقكميف"ككذلؾ الفعؿ 

: أحكاـ  عؿ األمر
فعؿ األمر مبني دائمان، كىك يبنى عمى ما يجـز بو مضارعو، فالمضارع إذا جـز بالسككف فإف 

لـ يذىٍب، األمر : ل السككف، فالفعؿ المضارع يذىب، يجـز بالسككف، تقكؿاألمر منو يبنى عؿ
. اذىب مبني عمى السككف أم مبني عمى ما يجـز بو مضارعو: منو
. اذىب، اركب، ادرس، جاًىدٍ : يبنى عمى السككف، كذلؾ إذا كاف مجردان مف الضمائر، نحك -1

 ىاٍغًفٍر لىنىا ذينيكبىنىا: قاؿ تعالى
(36) .

نى عمى حذؼ حرؼ العمة، كذلؾ إذا كاف معتؿ اآلخر، اجًر، اسعى، ادعي، كيعكض عف يب -2
. حرؼ العمة بحركة مناسبة

بَّسؾى : كقكلو تعالى  ىاٍدعي لىنىا رى
(37) .

قىاؿى ًإف كينتى ًجٍ تى ًب يىةو  ىٍأًت ًبيىا: كقاؿ تعالى
(38) .

ـٍ : كقاؿ ٍنيي ؿَّس عى ثيَّـس تىكى
(39) .

. اذىبا، اذىبكا، اذىبي: ف، كذلؾ إذا كاف مضارعو مف األفعاؿ الخمسةيبنى عمى حذؼ النك -3
ارىةي : قاؿ تعالى قيكديىىا النَّساسي كىاٍلًحجى  ىاتَّسقيكٍا النَّسارى الَّسًتي كى

(40) .
ٍيثي ًشٍ تيمىاؼى : كقاؿ كيالى ًمٍف حى

(41). 

كىىيزِّلم ًإلىٍيًؾ ًبًجٍذًع النَّسٍ مىةً : كقاؿ
(42). 
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احلرف :  ثنلثًال 
. تعريفو -
 .عالمتو -

 .حكمو -

 .أقسامو -

 
 
 
 
 
 
 

 



. حافة الشيء :الحرؼ لغة
ٍرؼو : قاؿ تعالى مىى حى ًمفى النَّساًس مىف يىٍعبيدي المَّسوى عى كى

(43) .
. كممة دلت عمى معنى في غيرىا كلـ تقرف بزمف :اصطالحان 

. ىؿ، في، عف، لـ: مثؿ
:  عالمة الحرؼ

. كال عالمة األسماءكيتميز الحرؼ بأنو ال يقبؿ عالمة األفعاؿ 
: أقسامو

: ينقسـ الحرؼ إلى ثالثة أقساـ
. حركؼ االستفياـ: قسـ يدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ، مثؿ -أ
. ىؿ محمد جاء، ىؿ جاء محمد: تقكؿ -
كفى : قاؿ تعالى -  ىيىٍؿ أىنتيـٍ شىاًكري

(44) .
ٍصـً : كقاؿ - كىىىٍؿ أىتىاؾى نىبىأي اٍل ى

(45) .
. عمى األسماء، كىي حركؼ الجرقسـ يختص بالدخكؿ  -ب
مىا تيكعىديكفى :قاؿ تعالى - ـٍ كى ً ي السَّسمىاء ًرٍزقيكي كى

(46) .
. قسـ يختص بالدخكؿ عمى األفعاؿ، كىي حركؼ الجـز -ج
ـٍ ييكلىدٍ : قاؿ تعالى - لى ـٍ يىًمٍد كى لى

(47) .
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كما أسمفنا، الفعؿ المضارع معرب، أم يتغير شكؿ آخره دائمان، فتارة يككف مرفكعان، كتارة يككف 
. منصكبان، كتارة يككف مجزكمان 

ر ع الفعؿ المضارع : أكالن 
، كذلؾ كالتالي : ييرفع الفعؿ المضارع إذا لـ ييسبؽ بناصب كال بجاـز

يَّساؾى نىٍستىًعيفي : ؿ تعالىيرفع بالضمة الظاىرة، قا - ًإيَّساؾى نىٍعبيدي كاً 
(48) .

مىٍيًو شىٍيءه ً ي األىٍرًض كىالى ً ي : يرفع بالضمة المقدرة، قاؿ تعالى - ًإفَّس الٌموى الى يىٍ فىىى عى
السَّسمىاء

(49) .
مىا تيٍعًمنيكفى : يرفع بثبكت النكف، قاؿ تعالى - كفى كى ـي مىا تيًسرُّ كىالٌموي يىٍعمى

(50) .
ألنو  بضمة مقدرة" يخفى"مرفكعة بالضمة الظاىرة، ك" نعبد، نستعيف: "فاألفعاؿ المضارعة السابقة

. مرفكع بثبكت النكف ألنو مف األفعاؿ الخمسة" تسركف، تعمنكف"معتؿ اآلخر، ك

نصب الفعؿ المضارع : ثانيان 
. لف، كي، إذف، أف: ينصب الفعؿ المضارع إذا دخؿ عميو أحد حركؼ النصب كىي

: حرؼ نصب كنفي كاستقباؿ، مثؿ :لف -1
ـى اٍليىٍكـى ًإنًسٌيان : قاؿ تعالى -  ىمىٍف أيكىمِّل

(51) .
كؾى شىٍي ان كى : كقاؿ أيضان  - رُّ ـٍ  ىمىف يىضي ٍنيي ًإف تيٍعًرٍض عى

(52) .
: كليا ثالث حاالت :كي -2
: كىي التي يسبقيا حرؼ الجر الالـ، مثؿ: المصدرية -1
. جئت لكي أكرمؾ -
رىجه : ؿ تعالىقا - مىى اٍلميٍؤًمًنيفى حى ًلكىٍي الى يىكيكفى عى

(53) .
:  كىي بمعنى الالـ، كيأتي بعدىا أف المصدرية، مثؿ: تعميمية -2
. جئت كي أكرمؾ -
: كذلؾ إذا لـ تيسبؽ بالالـ كال جاء بعدىا أف، مثؿ: تعميمية كمصدرية -3
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ٍعنىاؾى ًإلىى أيمِّلؾى كىٍي تى :كقكلو تعالى - ٍينييىا ىرىجى قىرَّس عى
(54) .

ف قدرنا أف بعدىا تككف تعميمية . قدرنا الالـ قبميا تككف مصدرية، كا 
: كىي حرؼ جكاب كجزاء كنصب كاستقباؿ، كتنصب المضارع بثالثة شركط :إذف -3
. أف تككف في صدر الكالـ -1
. أف يككف الفعؿ بعدىا لالستقباؿ -2
. لقسـأف ال يفصؿ بينيا كبيف الفعؿ بفاصؿ غير ا -3

، لمف قاؿ: تقكؿ . إني أستذكر دركسي: إذف تنجى
: إذف كاهلل تنجح، أك كما قاؿ الشاعر: أك

تيشيبي الطفؿى مف قبًؿ المشيًب إًذٍف كاهلل نرميىيـ بحربو   
كىي حرؼ مصدرم كنصب، تنصب الفعؿ المضارع الكاقع بعدىا، كتؤكؿ معو بمصدر  :أف -4

: يقع مكقعان مف اإلعراب
ـٍ : قاؿ تعالى - مىٍيكي كىالٌموي ييًريدي أىف يىتيكبى عى

(. مفعكؿ بو)أم تكبتو . (55)
ـٍ : كقاؿ - ٍيره لَّسكي كميكٍا  ى كىأىف تىصي

(. مبتدأ) -أم صكميكـ .-(56)
كأف المصدرية ينصب بعدىا الفعؿ المضارع ظاىرة كمضمرة، كىي تظير كجكبان إذا كقعت بيف 

: حرؼ الجر كال النافية
ةه ًل ى : قاؿ تعالى - جَّس ـٍ حي مىٍيكي الَّس يىكيكفى ًلمنَّساًس عى

(57) .
: فالمضرة جكازان تقع بعد جكازان ككجكبان، :كالمضمرة

ًبينان : الـ التعميؿ كشرطيا أف ال تسبؽ بككف منفي، قاؿ تعالى - ًليىٍغًفرى *  ًإنَّسا  ىتىٍحنىا لىؾى  ىٍتحان مُّ
ـى ًمف ذىنًبؾى  لىؾى المَّسوي مىا تىقىدَّس

(58) .
: حرؼ عطؼ مسبكؽ باسـ صريحبعد  -

: الكاك، الفاء، ثـ، أك، مثؿ قكؿ الشاعرة: كالحركؼ ىي
أحبُّ إلٌى مف ًلبس الشفكًؼ لمبس عباءة كتقر عيني   

ابو أىٍك ييٍرًسؿى رىسيكالن : كقكلو تعالى رىاء ًحجى ٍحيان أىٍك ًمف كى مىا كىافى ًلبىشىرو أىف ييكىمِّلمىوي المَّسوي ًإالَّس كى كى
(59) .
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( كحيان )، كفي اآلية المصدر (كتقر)كحرؼ العطؼ الكاك في ( لبس)بيت الشعر المصدر ففي 
(. أك يرسؿ)في ( أك)كالحرؼ 

: كالمضمرة كجكبان 
: كتضمر أف كجكبان بعد خمسة أحرؼ كىي

: كشرطيا أف تسبؽ يككف منفي، مثاؿ :الـ الجحكد -1
ـٍ كىأىنتى : قاؿ تعالى مىا كىافى الٌموي ًلييعىذِّلبىيي ً يًيـٍ كى

(60) .
تَّسى يىٍرًجعى ًإلىٍينىا ميكسىى: قاؿ تعالى :حتى -2 اًكًفيفى حى مىٍيًو عى قىاليكا لىف نَّسٍبرىحى عى

(61) .
تَّسى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر المَّسوً : كقاؿ أيضان   ىقىاًتميكا الَّسًتي تىٍبًغي حى

(62) .
أف تسبؽ بنفي محض، أك طمب  كىي التي يككف ما قبميا سببان لما بعدىا، كالبد :ة اء السببي -3

: الفعؿ
. كىي النفي الذم ال يشؾ في ثبكتو مطمقان : النفي المحض -1

ـٍ  ىيىميكتيكا: قاؿ تعالى مىٍيًي ى عى ـى الى ييٍقضى يىنَّس ـٍ نىاري جى كا لىيي كىالَّسًذيفى كىفىري
(63) .

، كالتمني، ضيضاء، كاالستفياـ، كالعرض، كالتحاألمر، كالنيي، كالدع :كالطمب بالفعؿ يشمؿ -2
: كالرجاء، مثاؿ

ًبي: قكلو تعالى ـٍ غىضى مىٍيكي كىالى تىٍطغىٍكا ً يًو  ىيىًحؿَّس عى
(64) .

ـى : كقاؿ كيٍا اٍلعىذىابى األىًلي تَّسى يىرى ـٍ  ىالى ييٍؤًمنيكٍا حى مىى قيميكًبًي ـٍ كىاٍشديٍد عى مىى أىٍمكىاًلًي بَّسنىا اٍطًمٍس عى رى
(65) .

 ىعىاء  ىيىٍشفىعيكٍا لىنىا ىيىؿ لَّسنىا ًمف شي : كقاؿ
(66) .

(. استفياـ)، كفي الثالثة (دعاء)، كفي الثانية (نيي)ففي اآلية األكلى 
كىي تفيد حصكؿ ما قبميا مع ما بعدىا كالبد أيضان أف تسبؽ بنفي أك طمب  :كاك المعية -4

: بالفعؿ
نَّسةى كى : قاؿ تعالى :النفي -1 ميكٍا اٍلجى ًسٍبتيـٍ أىف تىٍد ي ـٍ حى ـى أى يىٍعمى ـٍ كى اىىديكٍا ًمنكي لىمَّسا يىٍعمىـً الٌموي الَّسًذيفى جى

اًبًريفى  الصَّس
. أف تدخمكا الجنة حتى يجتمع صبركـ كجيادكـ أم ال تحسبكا .(67)

. األمر كالنيي، كاالستفياـ كالتمني: كيشمؿ الطمب بالفعؿ، -2
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. (68)نىايىا لىٍيتىنىا نيرىدُّ كىالى نيكىذِّلبى ًب يىاًت رىبِّل : قاؿ تعالى
: (69)كقاؿ الشاعر

عار عميـ إذا  عمت عظيـ ال تنو عف  مؽ كتأتي بمثمو   
ـٍ : كما قاؿ تعالى: بمعنى إلى أك إالٌ  أك -5 ـٍ أىٍك ييعىذَّسبىيي مىٍيًي لىٍيسى لىؾى ًمفى األىٍمًر شىٍيءه أىٍك يىتيكبى عى

ـٍ ظىاًلميكفى   ىًإنَّسيي
(70) .
: ككما قاؿ الشاعر
 ما انقادت اآلماؿ إال لصابر ك أدرؾ المنى   أ الصعب ألستسيمف

(. إلى)، كفي بيت الشعر جاءت بمعنى (إال)بمعنى ( أك)ففي اآلية جاءت 

جـز الفعؿ المضارع : ثالثان 
: تنقسـ جكاـز الفعؿ المضارع إلى قسميف

أك  لـ، لما، الـ األمر، ال الناىية،: كقكع الفعؿ المضارع بعد: كىي :ما يجـز  عالن كاحدان  -1
. كقكعو في جكاب الطمب

. إف، مف، ما، ميما، إنما، متى، أياف، أيف، أنى، حيثما، أم: كىي ما يجـز  عميف، -2

ما يجـز  عالن كاحدان : أكالن 
. قـ ندرٍس، أك تعاؿ نمعبٍ : مثؿ كقكع الفعؿ المضارع  ي جكاب الطمب، -1

كهي أىٍرضان مى : قاؿ تعالى ـٍ اٍقتيميكٍا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي ٍجوي أىًبيكي ـٍ كى ٍ ؿي لىكي
(71) .

يىٍمعىبٍ : كقاؿ أىٍرًسٍموي مىعىنىا غىدان يىٍرتىٍع كى
(72) .

" أرسمو"، كفي اآلية الثانية الطمب "يخؿي "كالمضارع المجزـك " اقتمكا"ففي اآلية األكلى الطمب 
". يرتع"كالمضارع المجزـك 

. لـ يدرٍس، لـ يمعبٍ : ، مثؿ(73)حرؼ نفي كجـز كقمب :لـ -2
لىدان : كقكلو تعالى ـٍ يىتَّسً ٍذ كى ٍمدي ًلٌمًو الَّسًذم لى قيًؿ اٍلحى كى

. عالمة جزمو السككف" يتخذ. "(74)
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كفً : كقكلو تعالى ـٍ أىٍىمىٍكنىا قىٍبمىييـ مِّلفى اٍلقيري ـٍ كى ـٍ يىٍيًد لىيي أى ىمى
عالمة جزمو حذؼ حرؼ " ييد. "(75)

. العمة
كفى ًبا: كقكلو تعالى يىٍستىٍبًشري قيكٍا ًبًيـكى ـٍ يىٍمحى لَّسًذيفى لى

. عالمة جزمو حذؼ النكف" يمحقكا. "(76)
: ، مثؿ(77)حرؼ نفي كجـز كقمب :لما -3

لىمَّسا يىٍقًض مىا أىمىرىهي : قكلو تعالى
. عالمة جزمو حذؼ حر فالعمة" يقض. "(78)

لىمَّسا يىٍعمىـً الٌموي الَّسذً : كقكلو تعالى ًسٍبتيـٍ أىف تيٍترىكيكٍا كى ـٍ حى ـٍ أى اىىديكٍا ًمنكي يفى جى
عالمة جزمو " يعمـ. "(79)

. السككف
: كىي تدؿ عمى األمر أك الدعاء، مثؿ :الـ األمر -4

ًليينًفٍؽ ذيك سىعىةو مِّلف سىعىًتوً : قكلو تعالى
(80) .

بُّؾى : كقكلو أيضان  مىٍينىا رى ًليىٍقًض عى
(81) .

الـ الدعاء، " ليقض"لسككف، كالالـ في ال األمر، كالفعؿ مجزـك كعالمة جزمو ا" لينفؽ"فالالـ في 
. كالفعؿ مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العمة

ـٍ : قكلو تعالى: كىي تدؿ عمى طمب الترؾ كالنيي عف الفعؿ، مثاؿ :ال الناىية -5 ذىا ًقيؿى لىيي كىاً 
كفى  الى تيٍفًسديكٍا ً ي األىٍرًض قىاليكٍا ًإنَّسمىا نىٍحفي ميٍصًمحي

(82) .
: عاء، مثؿكقد تدؿ عمى الد

بَّسنىا الى تيًزٍغ قيميكبىنىا بىٍعدى ًإٍذ ىىدىٍيتىنىا: قكلو تعالى رى
(83) .

ما يجـز  عميف : ثانيان 
. جكاب الشرط أك جزاء الشرط: فعؿ الشرط، كالثاني: كيسمى الفعؿ األكؿ

إف تجتيد تنجح، فإذا جاء ماضيان في : كاألصؿ في فعؿ الشرط أف يأتي مضارعان مجزكمان، مثؿ
، مثؿمج . إف اجتيد الطالب نجح: ؿ جـز

                                           

 .128: طو (75)

 .170: آؿ عمراف (76)

ذىبت إلى الجامعةي كلما أدخميا، فإنو يتكقع : فعندما تقكؿ. ما بعدىاالفرؽ بيف لـ كلما أف لما يتكقع ثبكت  (77)
 ..أف تدخميا، بعكس كلـ أدخميا أم أنؾ قطعت بعدـ دخكليا

 .23: عبس (78)

 .16: التكبة (79)

 .7: الطالؽ (80)

 .77: الزخرؼ (81)

 .11: البقرة (82)

 .8: آؿ عمراف (83)



مف يؤمف باهلل يدخؿ الجنة، أك فعميا : أما جكاب الشرط فيأتي جممة فعمية فعميا مضارع مجزكـ
مف آمف باهلل دخؿ الجنة، أك جممة اسمية في محؿ جـز جكاب : ماضيان كاف في محؿ جـز

. مف يذاكر دركسو فيك ناجح: الشرط، مثؿ
. إف يجتيد الطالب ينجح: ثؿحرؼ شرط كجزاء، ـ :إف -1

ـي األىديبىارى : قاؿ تعالى لُّككي ـٍ ييكى ف ييقىاًتميككي كىاً 
(84) .

. مف يذاكٍر ينجحٍ : اسـ شرط يستخدـ في الغالب لمعاقؿ :مف -2
رَّس الٌموى شىٍي ان : قكلو تعالى ًقبىٍيًو  ىمىف يىضي مىىى عى مىف يىنقىًمٍب عى كى

(85) .
". لف يضر اهلل شيئان "ة ، كجكابو جمؿ"ينقمب"فعؿ الشرط 

. ما تفعؿ أفعؿ: اسـ شرط تستخدـ لغير العاقؿ في الغالب، مثؿ :ما -3
ـى : كقكلو تعالى ٍيرو يىٍعمىٍموي الٌموي كى ا تىٍفعىميكٍا ًمٍف  ى

(86) .
. كعالمة جزمو السككف( يعممو)مجزـك كعالمة جزمو حذؼ النكف، كالجكاب " تفعمكا"فعؿ الشرط 

. ميما تكذب فمف تفمح: مثؿاسـ شرط،  :ميما -4
رىنىا ًبيىا  ىمىا نىٍحفي لىؾى ًبميٍؤًمًنيفى : قاؿ تعالى قىاليكٍا مىٍيمىا تىٍأًتنىا ًبًو ًمف  يىةو لِّلتىٍسحى كى

اسـ " ميما. "(87)
كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العمة، كالجكاب " تأتنا"شرط مبني في محؿ رفع مبتدأ، فعؿ الشرط 

". فما نحف لؾ بمؤمنيف"جممة 
: حرؼ شرط، مثؿ :إذما -5
. إذما تمعب كثيران تتعبٍ  -
. إذما تذاكر جيدان تنجحٍ  -
: ، مثؿ(ظرفاف)اسـ زماف : متى أياف، -6
. أياف تطمع الشمس يخرج الناس لعمميـ -
. متى تؤد كاجبؾ تسترح -
:  كىي أسماء شرط كظرؼ كمكاف، مثؿ :أيف، أنى، حيثما -7
ـي اٍلمىٍكتي أىٍينىمىا تىكيك: كقكلو تعالى - نيكٍا ييٍدًرككُّ

(88) .
. أنى تذىب تكمـ خيران  -
. حيثما تزرع تحصد -
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: كىي اسـ شرط تككف بحسب ما تضاؼ إليو، مثؿ :أم -8
. تدؿ عمى العاقؿأم رجؿ تكـر أكـر     -
. تدؿ عمى ظرؼ مكافأم مكاف تجمس أجمس    -
. تدؿ عمى ظرؼ زمافأم كقت تحضر إلى تجدني    -
. تدؿ عمى مفعكؿ مطمؽة تقرأ تستفد    أم قراء -

: اقتراف جكاب الشرط بالفاء
: جكاب الشرط يككف مقترنان بالفاء كجكبان كذلؾ إذا كاف

. إف تجتيد فأنت ناجح: جممة اسمية مثؿ -1
. إف تكممت فقؿ خيران : ة، مثؿمجممة طمب -2
. جممة فعميا جامد، مف غشنا فميس منا -3
ًفيظان : لو تعالىجممة منفية بما، مثؿ قك -4 ـٍ حى مىٍيًي ٍمنىاؾى عى كا  ىمىا أىٍرسى  ىًإٍف أىٍعرىضي

(89) .
. ما تعمؿ مف خير فمف تعدـ جكازيو: جممة منفية بمف، مثؿ -5
ـي اٍلفىٍتحي : جمؿ مصدرة بقد، مثؿ قكلو تعالى -6 اءكي كٍا  ىقىٍد جى ًإف تىٍستىٍفًتحي

(90) .
. تنجحإف اجتيدت فس: جممة مقركنة بالسيف، مثؿ -7
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الجممة الفعمية 
. ىي كؿ جممة تبدأ بفعؿ سكاء أكاف ماضيان، أـ مضارعان، أـ أمران 

. كقد تحدثنا في السابؽ عف الفعؿ بأنكاعو المختمفة، كسنتحدث اآلف عف الفاعؿ ثـ نائب الفاعؿ

أكالن الفاعؿ 
. يو باألصالةأك ما في معناه مقدـ عؿ -مبني لممعمكـ -كىك اسـ صريح أك مؤكؿ أسند إليو فعؿ

ًميفىةن : فاالسـ الصريح، مثؿ قكلو تعالى - اًعؿه ً ي األىٍرًض  ى بُّؾى ًلٍممىالىً كىًة ًإنِّلي جى ٍذ قىاؿى رى كىاً 
(91) .

. فاعؿ اسـ صريح( ربُّؾ)فكممة 
ـٍ ًلًذؾٍ : كالمؤكؿ بالصريح، مثؿ قكلو تعالى - ـٍ يىٍأًف ًلمَّسًذيفى  مىنيكا أىف تىٍ شىعى قيميكبييي ًر المَّسوً أىلى

(92) .
". بأف"كىك خشكع فاعؿ " أف تخشع"المصدر المؤكؿ مف 

. فعؿ مبني لممعمكـ، ألف الفعؿ المبني لممجيكؿ يأخذ نائب فاعؿ كليس فاعالن  -
: كمف أىـ أحكاـ الفاعؿ

تىـى : فالفاعؿ يككف مرفكعان سكاءن أكاف بالضمة أـ باأللؼ أـ بالكاك، نحك قكلو تعالى :الر ع -1  ى
ـٍ ًغشىاكىةه الؿٌ  ارًًى مىى أىٍبصى ـٍ كىعى مىى سىٍمًعًي ـٍ كىعى مىى قيميكًبي قي عى

(93) .
ٍزفً : كقكلو تعالى ٍينىاهي ًمفى اٍلحي ٍت عى كىاٍبيىضَّس

(94) .
الَّس يىتَّسً ًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكىاً ًريفى أىٍكًليىاء ًمف ديٍكًف اٍلميٍؤًمًنيفى : كقكلو تعالى

(95) .

نا ب الفاعؿ 
فاعمو كأقيـ مقامو كغير عاممو عمى طريقة فيعؿ أك ييفعؿ، فالفاعؿ قد يحذؼ، فينكبي ىك ما حذؼ 
: عنو ما يمي

قيًضيى األىٍمري : المفعكؿ بو، مثؿ قكلو تعالى -1 كى
(96) .

لىمَّسا سيًقطى  ىي أىٍيًديًيـٍ : الجار كالمجركر، مثؿ قكلو تعالى -2 كى
(97) .

ةه كىاًحدىةه  ىًإذىا في : المصدر، مثؿ قكلو تعالى -3 كًر نىٍف ى ً خى ً ي الصُّ
(98) .
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مس أمامؾ: الظرؼ، مثؿ -4 كيأخذ نائب الفاعؿ . أيًخذ يكـي الخميس، أك صيـ رمضاف، أك جي
: أحكاـ الفاعؿ، كىي

. بعد أف كاف المفعكؿ بو منصكبان : الرفع -1
. يصبح عمدة بعد أف كاف فضمة -2
. يتقدـ عميويجب تأخيره عف الفعؿ، بعد أف كاف يجكز أف  -3

: كيفية بناء الفعؿ لممجيكؿ
: حيف يحذؼ الفاعؿ كينكب عنو غيره، يجب تغيير صكرة الفعؿ بالطريقة التالية

ـ أكلو كييكسىر ما قبؿ آخره، مثؿ - . فيـ الطالب الدرس تصبح فيًيـ الدرس: الماضي ييضى
: لب اإللؼ ياء فتقكؿباع، قاؿ، خاؼ، يكسر أكؿ الفعؿ كتؽ: الفعؿ الثالثي معتؿ العيف، مثؿ -

 .بيع، خيؼ، قيؿ

تيعيممت : تعممتي اليندسةى، يضـ أكلو كثانيو، فتقكؿ: فإذا كاف الفعؿ مبدكءان بتاء زائدة مثؿ -
 .اليندسةي 

، كييقرىأ الكتابي : أما المضارع فيضـ أكلو كيفتح ما قبؿ آخره، تقكؿ - . ييفيـ الدرسي
ديىش، : لممجيكؿ، كىي مبنية لممعمكـ مثؿ كىناؾ أفعاؿ كردت عف العرب عمى صيغة المبني

. شيدة، شيًغؼ، أكلع، ىيرع، أيىرع، عينٌي، أيغمي عميو، امتيقع لكنو
. عيني زيده باألمر: تقكؿ
. فاعؿ مرفكع كليس نائبان عف الفاعؿ: فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، زيد: فعني
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. اإلعراب األصمي ظاىران كمقدران  -
(. ما  رج عف األصؿ  ي اإلعراب)اإلعراب الفرعي  -
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. المثنى كممحقاتو -
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. ما جمع بألؼ كتاء زا دتيف كممحقاتو -
. الفعؿ المضارع كمعتؿ اآل ر -
 
 
 
 
 
 
 



اإلعراب 
. في صدرم إذا أكضحتو كأفصحت عنو أعربت عف ما: ىك البياف كالكضكح، تقكؿ: اإلعراب لغة

. ىك أثر ظاىر أك مقدر يجمبو العامؿ عمى آخر الكممة: اإلعراب اصطالحان 
. ظاىر كمقدر: فاإلعراب ينقسـ إلى قسميف

. جاء خالده، كرأيت خالدان، كمررت بخالدو : ىك ما تظير عميو حركات اإلعراب، مثؿ : الظاىر
: اب أك بعضيا، كيقسـ إلى أقساـكالمقدر ىك ما تقدر عميو حركات اإلعر

كىك كؿ اسـ معرب آخره ألؼ الزمة مفتكح ما قبميا، كتقدر عميو كؿُّ الحركات  :المقصكر -1
. جاء مكسى، رأيت مكسى، مررت بمكسى: اإلعرابية، مثؿ

: كىك كؿ اسـ معرب آخره ياء الزمة مكسكر ما قبميا، كتقدر عميو حركتاف: المنقكص -2
. جاء القاضي، رأيت القاضي، مررتي بالقاضي: تظير الفتحة لخفتيا، مثؿالضمة كالكسرة، ك

ىذا قممي، استخدمتي : كتقدر عميو كؿُّ الحركات اإلعرابية، مثؿ :المضاؼ إلي ياء المتكمـ -3
. قممي، أمسكتي بقممي
. رفع كنصب كجر كجـز: كأنكاع اإلعراب أربعة
. لمصالةجاء زيده، يقكـي المصمكف : فالرفع بالضمة، نحك

. رأيت رجالن، لف تقكـى إال لمصالة: كالنصب بالفتحة، نحك
. نظرت إلى السماء: كالجر بالكسرة، نحك

. كالجـز بالسككف، نحك لـ تمطٍر السماءي 
زيده يدرس باجتياد، : في الرفع كالنصب، نحك ففكما رأينا فيما سبؽ نجد أف االسـ كالفعؿ يشتركا

.. إفَّ زيدان لف يقكـى : كنحك
. خرجنا إلى حديقة الحيكاف: ختص االسـ بالجر، نحككم

، نحك . إلى البحر ىذا اليكـ نذىبٍ  لـ: كيختص الفعؿ بالجـز
كيككف اإلعراب بغير ىذا الذم ذكرناه سابقان عمى سبيؿ النيابة، فينكب عف الضمة في حالة 

نتصر المسممكف، ا: ىذا أخكؾ، كجمع المذكر السالـ مثؿ: الكاك في األسماء الخمسة مثؿ: الرفع
المسممكف ينتصركف : قاـ الكالداف، كثبكت النكف في األفعاؿ الخمسة مثؿ: كاأللؼ في المثنى مثؿ

. عمى أعدائيـ
رأيت أخاؾ، كالياء في : األلؼ في األسماء الخمسة مثؿ: كينكب عف الفتحة في حالة النصب
 احتيف، كالكسرة في جمع المؤنثتؼ مثؿ رأيت المسمميف، أكمتي : جمع المذكر السالـ، كالمثنى مثؿ

المسممكف لف ينتصركا كىـ : رأيت المسمماًت، كحذؼ النكف في األفعاؿ الخمسة مثؿ: السالـ مثؿ
. متفرقكف



مررت بأخيؾ، كجمع المذكر : الياء في األسماء الخمسة مثؿ: كينكب عف الكسرة في حالة الجر
الطائرتيف، كالفتحة في االسـ الممنكع  مثؿ مررت بالمسمميف، نظرت إلى: السالـ، كالمثنى مثؿ

. مررت بعثماف: مف الصرؼ مثؿ
الطالب لـ يذىبكا إلى : حذؼ النكف في األفعاؿ الخمسة مثؿ: كينكب عف السككف في حالة الجـز

. ال نخشى إال اهلل: البحر، كحذؼ حرؼ العمة في الفعؿ معتؿ اآلخر مثؿ
: ما  رج عف األصؿ  ي اإلعراب

كرناىا سابقان، كالتي تنكب فييا حركؼ أك حركات مكاف حركات اإلعراب األصمية، األنكاع التي ذ
: ىي ما تسمى بما خرج عف األصؿ في اإلعراب، كىي

األسماء الخمسة، الممنكع مف الصرؼ، جمع المذكر السالـ، جمع المؤنث السالـ، المثنى، 
. األفعاؿ الخمسة، الفعؿ المضارع معتؿ اآلخر

: ةاألسماء ال مس -1
 .أب، أخ، حـ، فك، ذك: كىي

 :كتشترؾ في أنيا ترفع بالكاك، نحك

 .ىذا أبكؾ، كأخكؾ، كحمكؾ، كفكؾ، كذك ماؿ

 :كتنصب باأللؼ، نحك

. رأيت أباؾ، كأخاؾ، كحماؾ، كفاؾ، كذا ماؿ
: كتجر بالياء، نحك

. نظرت إلى أبيؾ، كأخيؾ، كحميؾ، كفيؾ، كذم ماؿ
اء بالحركؼ، كىي تنقسـ إلى شركط عامة، كشركط كذكر النحاة شركطان إلعراب ىذه األسـ

. خاصة
: الشركط العامة: أكالن 
أبكؾ، أك أبك الكالد، فإذا لـ تضؼ فإنيا تعرؼ بحركات ظاىرة، : أف تككف مضافة، نحك -1

. ىذا أٌب، كرأيت أبان، كمررت بأبو : نحك
لىوي أىخه كى : كقكلو تعالى

(99) .
فَّس لىوي أىبان إً : كقكلو تعالى

(100) .
بىنىاتي األىخً كى : كقكلو تعالى

(101) .
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في الثالثة معربة بالحركات ( األخ)في الثانية ك( أب)في اآلية األكلى، ك( أخ)حيث كردت كممة 
. الظاىرة؛ ألنيا لـ تضؼ

. ىذا أخكه، رأيت أخاه، مررت بأخيو: أف تضاؼ إلى غير ياء المتكمـ، نحك -2
ىذا أبي، رأيت أخي، مررت : حركات مقدرة، نحكفإذا أضيفت إلى ياء المتكمـ فإنيا تعرب ب

. بأخي
حي ًمنِّلي ًلسىانان : كقكلو تعالى كفي ىيكى أىٍ صى كىأىً ي ىىاري

(102) .
. مبتدأ مرفكع بضمة مقدرة( أخي)حيث جاءت كممة 

 ىأيكىاًرمى سىٍكءةى أىً ي: كقكلو أيضان 
(103) .

. مضافان إليو مجركرة بكسرة مقدرة( أخي)حيث جاءت كممة 
قىاؿى رىبِّل ًإنِّلي ال أىٍمًمؾي ًإالَّس نىٍفًسي كىأىً ي: قكلو أيضان ك

(104) .
. منصكبة كعالمة نصبيا فتحة مقدرة( نفسي)معطكفة عمى المفعكؿ بو ( أخي)حيث جاءت كممة 

، : تككف مكبرة، فإذا صغرت فإنيا تعرب بحركات ظاىرة نحك  -3 ، مررت بأيبيِّن زيدو ىذا أبيُّ زيدو
. حيمي، كذيكمأيخي، ك: ككذا

: أف تككف مفردة، ال مثناة كال مجمكعة، فإذا ثينيت فإنيا تعرب إعراب المثنى، نحك -4
. باأللؼ رفعان جاء األبكاف كاألخكاف كالحمكاف   
. بالياء نصبان كرأيت األبكيف كاألخكيف كالحمكيف 

. بالياء جران كنظرت إلى األبكيف كاألخكيف كالحمكيف  
: إعراب جمع التكسير، نحك فإذا جمعت فإنيا تعرب

. بالضمة رفعان جاء آباءي الرجاؿ   
. بالفتحة نصبان رأيت أخكةى الرجاؿ  

. بالكسرة جران نظر إلى آبًا الرجاؿ  
كىأىبيكنىا شىٍيخه كىًبيره : كمما تكفرت فيو الشركط السابقة، فجاء بالكاك رفعان، قكلو تعالى

(105) .
الىؿو مًُّبيفو ًإفَّس أى : كباأللؼ نصبان، قكلو تعالى بىانىا لىًفي ضى

(106) .
ـٍ مى : كبالياء جران، قكلو تعالى ٍجوي أىًبيكي ـٍ كى ٍ ؿي لىكي

اؿى اٍ تيكًني ًبأىخو لَّسكيـ مِّلٍف ؽى : أك قكلو تعالى ،(107)
ـٍ  أىًبيكي

(108) .
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: الشركط ال اصة: ثانيان 
. ذك، فك: كىي شركط تختص باسميف مف األسماء الخمسة، كىما

: ذك
بيا إعراب األسماء الخمسة أف تككف بمعنى صاحب، كأف تضاؼ إلى اسـ جنس كشرط إعرا

. جامد
مىى اٍلعىالىًميفى كى : نحك قكلو تعالى لىػًكفَّس الٌموى ذيك  ىٍضؿو عى

(109) .
ٍغًفرىةو : كقكلو تعالى بَّسؾى لىذيك مى فَّس رى كىاً 

(110) .
بىًنيفى : كقكلو تعالى أىف كىافى ذىا مىاؿو كى

(111) .
ًميـه  :كقكلو تعالى كى ىٍكؽى كيؿِّل ًذم ًعٍمـو عى

(112) .
الَّسٍبتىغىٍكٍا ًإلىى ًذم اٍلعىٍرًش سىًبيالن : كقكلو تعالى

(113) .
بالكاك رفعان : بمعنى صاحب كما أنيا مضافة، فأعربت بالحركؼ( ذك)ففي اآليات السابقة جاء 

كالياء . الثالثة خبر كاف خبر إف، كاأللؼ نصبان في اآلية ةفي اآليتيف األكلى خبر المبتدأ كالثاني
. بحرؼ الجرؼ في اآلية األخيرة ةجران في اآليتيف األخيرتيف مضافان إليو في اآلية الرابعة، كمجركر

:  ك
كشرط إعرابيا بالحركؼ أف تحذؼ منيا الميـ، ألنيا لك بقيت متصمة بالميـ ألعربت بالحركات 

. الظاىرة سكاء أضيفت أـ لـ تضؼ
. "ل مكؼ  ـ الصا ـ أطيب عند اهلل مف ريح المسؾ": عميو كسمـقكؿ الرسكؿ صمى اهلل 

. بالميـ كىي مضافة، كأعربت مجركرة بالكسرة الظاىرة ألنيا مضاؼ إليو( فـ)فجاءت 
. ىذا فـه، رأيت فمان، نظرت إلى فـ: كنقكؿ

: أما إذا حذفت منيا الميـ كأضيفت فإنيا تعرب بالحركؼ
. ىذا فكه: بالكاك رفعان، نحك

ًإالَّس كىبىاًسًط كىفَّسٍيًو ًإلىى اٍلمىاء ًليىٍبمي ى  ىاهي : لؼ نصبان، نحك قكلو تعالىكباأل
(114) .
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. نظرت إلى فيو: كالياء جران، نحك
ففي األكؿ خبر المبتدأ مرفكع بالكاك، كفي اآلية مفعكؿ بو منصكب باأللؼ، كالثالث اسـ مجركر 

. بالحرؼ كعالمة جره الياء
مرفكع بالكاك، كفي اآلية مفعكؿ بو منصكب باأللؼ، كالثالث اسـ مجركر  ففي األكؿ خبر المبتدأ

. بالحرؼ كعالمة جره الياء
: االسـ الممنكع مف الصرؼ -2

. كىك القسـ الثاني مما ينكب فيو حركة عف حركة
: حكمو

ـي : يرفع بالضمة، نحك - . ىذا إبراىي
ـى : ينصب بالفتحة، نحك - . رأيت إبراىي
ـى، كال ينكف: ككيجر بالفتحة، نح - . مررت بإبراىي

: فالممنكع مف الصرؼ يتفؽ مع المصركؼ في أمريف، كيختمؼ عنو في أمريف
. يتفقاف في أنيما يرفعاف بالضمة كينصباف بالفتحة -
. كيختمفاف في أف الممنكع مف الصرؼ يجر بالفتحة بدؿ الكسرة، كال ينكف -

: كىك ؼ إما أف يككف سببان كاحدان،ركالمانع لو مف الص
مساجد، مكاطف، دراىـ، أساكر، : إذا كاف االسـ عمى صيغة منتيى الجمكع عمى كزف مفاعؿ -

. مغانـ
بَّسةو أىنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى : قاؿ تعالى - ثىًؿ حى كىمى

(115) .
ـي الٌموي ً ي مىكىاًطفى كىًثيرىةو : كقاؿ - رىكي لىقىٍد نىصى

(116) .
ٍكهي ًبثىمىفو بىٍ سو : كقاؿ - شىرى ٍعديكدىةو كى ـى مى دىرىاًى

(117) .
ـى إً : كقاؿ - ـٍ ًإلىى مىغىاًن ذىا انطىمىٍقتي

(118) .
. محاريب، مساكيف، مصابيح: مفاعيؿ، نحك: كعمى كزف -
اًثيؿى : قاؿ تعالى - تىمى اًريبى كى يىٍعمىميكفى لىوي مىا يىشىاءي ًمف مَّسحى

(119) .
ـي عىشىرىًة مىسىاًكيفى : كقاؿ -  ىكىفَّسارىتيوي ًإٍطعىا

(120) .
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اًبيحى : كقاؿ - يَّسنَّسا السَّسمىاء الدٍُّنيىا ًبمىصى زى كى
(121) .

ما أف يككف المانع مف الصرؼ سببيف، كذلؾ ينقسـ إلى قسميف، عمـ كصفة  . كا 
: العمـ -أ

. عائشة، كزينب: أف يككف عممان مؤنثان، نحك -1
ـى اٍلبىيِّلنىاتً : قاؿ تعالى ٍريى كى تىٍينىا ًعيسىى اٍبفى مى

ـ مضاؼ إليو مجركرة بالفتحة بدؿ ، فمرم(122)
. الكسرة

مررت : ىند، تقكؿ: أما إذا كاف العمـ مؤنثان ثالثيان ساكف الكسط، فيجكز صرفو كعدـ صرفو، نحك
. بيندى، كبيندو 

إبراىيـ، فرعكف، إسحؽ، يعقكب، : أف يككف العمـ أعجميان زائدان عمى ثالثة أحرؼ، نحك -1
. يكسؼ

يٍ : كقكلو تعالى - ٍذ نىجَّس نىاكيـ مِّلٍف  ًؿ ً ٍرعىٍكفى كىاً 
(123) .

ًميكىاؿى : كقكلو - ًجٍبًريؿى كى ًمًو كى ريسي مى ً كىًتًو كى مىف كىافى عىديٌكان لِّلٌمًو كى
(124) .

مًّى: كقكلو تعالى - ـى ميصى كىاتَّسً ذيكٍا ًمف مَّسقىاـً ًإٍبرىاًىي
(125) .

ا: كقكلو - ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  يىٍعقيكبى أينًزؿى ًإلىى ًإٍبرىاًىي ؽى كى
(126) .

ـٍ تىرى ًإلىى اٍلمىإًل ًمف بىًني ًإٍسرىاً يؿى ًمف بىٍعًد ميكسىى: كقاؿ أيضان  - أىلى
(127) .

فاألعالـ السابقة ممنكعة مف الصرؼ مجركرة بالفتحة بدؿ الكسرة، ألنيا أعالـ أعجمية زائدة 
. عمى ثالثة أحرؼ

. ىكد، نكح: يجكز صرفو كعدـ صرفو، نحكأما إذا كاف العمـ األعجمي ثالثيان ساكف الكسط، ؼ
ـٍ ىيكده أىالى تىتَّسقيكفى : كقكلو تعالى - كىي ـٍ أى ي ًإٍذ قىاؿى لىيي

(128) .
اًلحو : كقكلو تعالى - ابى قىٍكـى نيكحو أىٍك قىٍكـى ىيكدو أىٍك قىٍكـى صى مىا أىصى

(129) .
ٍينىا ًإلىى نيكحو : كقكلو - كىمىا أىٍكحى

(130) .
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. أحمد، يزيد، أسعد، أحسف: ل كزف الفعؿ، نحكأف يككف العمـ عؿ -3
ـٍ أىٍك أىشىدَّس ًذٍكران : كقكلو تعالى - ـٍ  بىاءكي كىًذٍكًركي

(131) .
يُّكٍا ًبأىٍحسىفى ًمٍنيىاؼى : كقكلو تعالى - حى

(132) .
ميبىشِّلران ًبرىسيكؿو يىٍأًتي ًمف بىٍعًدم اٍسميوي أىٍحمىدي كى : كقكلو تعالى -

(133) .
في ( أحسف)في اآلية األكلى معطكفة مجركرة بالفتحة، كجاءت كممة ( سفأح)حيث جاءت كممة 

في اآلية الثالثة مرفكعة بالضمة كلـ تنكف ألنيا ممنكعة ( أحمد)اآلية الثانية مجركرة بالفتحة، ك
. مف الصرؼ كالمانع لو مف الصرؼ العممية ككزف الفعؿ

: أف يككف العمـ مركبان تركيبان مزجيان، نحك -4
، كحضرمكت مررت  - ببعمبؾ كمعديكربى
: أف يككف العمـ معدكالن عف فاعؿ، كنحك -5
رى : قكلو تعالى -  ىًعدَّسةه مِّلٍف أىيَّساـو أي ى

فأخر جاءت نعتان مجركران ألياـ كعالمة جزه الفتحة . (134)
. بدؿ الكسرة، ألنيا عمـ معدكؿ عف آخر

، فعمر معدكلو عف عامر: كتقكؿ - . مررت بعمرى
: لعمـ منتييان باأللؼ كالنكف، نحكأف يككف ا -6
مىى ميٍمًؾ سيمىٍيمىافى : قكلو تعالى - كىاتَّسبىعيكٍا مىا تىٍتميكٍا الشَّسيىاًطيفي عى

(135) .
كاألعالـ السابقة مجركرة بالفتحة ألنيا . مررت بعثماف، كنعمافى كعدنافى كشعبافى : كتقكؿ -

. ممنكعة مف الصرؼ ألنيا أعالـ منتيية بألؼ كنكف
: الصفة

: إذا كانت منتيية بألؼ التأنيث الممدكدة، نحك -1
الى تىٍسأىليكٍا عىٍف أىٍشيىاء: قكلو تعالى -

(136) .
 ىيىؿ لَّسنىا ًمف شيفىعىاء: كقكلو -

(137) .
ـٍ : كقكلو - رَّساء مىسَّسٍتيي مِّلف بىٍعًد ضى

(138) .
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مىا كىافى لىييـ مِّلف ديكًف الٌمًو ًمٍف أىٍكًليىاءكى : كقكلو -
(139) .

. براء، ىيفاء، خضراءغشيداء، ضراء، حمراء، شعثاء، : ثميا كثيركـ
: إذا كانت منتيية بألؼ التأنيث المقصكرة، نحك -2
كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍ رىل: قكلو تعالى -

(140) .
ـً : كقكلو - لَّسيىكيكنيفَّس أىٍىدىل ًمٍف ًإٍحدىل اأٍليمى

(141) .
. في اآلية الثانية مجركرة بفتحة مقدرة (إحدل)في اآلية األكلى، ك( فأخرل)

. حبمى، ذكرل، أنثى: كمثميا
: المثنى -3

كىك كؿ اسـ دؿَّ عمى اثنيف، كأغنى عف المتعاطفيف، صالح لمتجرد، كعطؼ مثمو عميو، بزيادة 
. ألؼ كنكف أك ياء كنكف

. شًفع، زكج: ألفاظ مثؿ" كأغنى عف المتعاطفيف"فخرج بقكلنا 
. قمراف: ألفاظ مثؿ" لتجردصالح ؿ"كخرج بقكلنا 
: حكـ المثنى

: يرفع باأللؼ بدؿ الضمة، نحك -
الطَّسالىؽي مىرَّستىافً : قاؿ تعالى

. مثنى مرفكع كعالمة رفعو اإللؼ( مرتاف)حيث جاءت كممة . (142)
: كينصب بالياء بدؿ الفتحة، نحك -

ـٍ  ىًإف ؿَّس : قاؿ تعالى اًلكي مىٍيفً كىاٍستىٍشًيديكٍا شىًييدىٍيًف مف رِّلجى ـٍ يىكيكنىا رىجي
(143) .

خبر يكف منصكب ( رجميف))مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الياء، ك" شييديف"حيث كردت 
. كعالمة نصبو الياء ألنو مثنى

: كيجر بالياء بدؿ الكسرة، نحك -
ـٍ  يىةه ً ي ً  ىتىٍيفً : قكلو تعالى - قىٍد كىافى لىكي

(144) .
. ياء ألنو مثنىمجركرة كعالمة جرىا اؿ( فئتف)كممة 

: ممحقات المثنى
. كال، كمتا، اثناف، اثنتاف: يمحؽ بالمثنى ألفاظ ال يصدؽ عمييا حد المثنى، كىي
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. كشرط إعراب كال ككمتا أف يضافا إلى ضمير
ا: قاؿ تعالى - ديىيمىا أىٍك ًكالىىيمى ًإمَّسا يىٍبميغىفَّس ًعندىؾى اٍلًكبىرى أىحى

(145) .
 .لؼ ألنو ممحؽ بالمثنى مضاؼ إلى ضميركالىما مرفكع كعالمة رفعو اإل

. رأيت كمييما، مررت بكمييما: تقكؿ -
. جاءت كمتاىما، رأيت كمتييما، مررت بكمتييما -

أما إذا لـ تضؼ إلى ضمير، كأضيفت إلى اسـ ظاىر فإنيما يعرباف بالحركات المقدرة عمى 
: اإللؼ، نحك

نَّستىٍيًف  تىٍت أيؾي : قكلو تعالى - ـٍ ًمٍنوي شىٍي ان ًكٍمتىا اٍلجى ـٍ تىٍظًم لى لىيىا كى
(146) .

. مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى اإللؼ ألنو أضيؼ إلى اسـ ظاىر( كمتا)
. رأيت كمتا المرأتيف، كمررت بكمتا المرأتيف: كتقكؿ -
. جاء كال الرجميف، كرأيت كال الرجميف، كمررت بكال الرجميف: كتقكؿ -
: لـجمع المذكر السا -4

. ما دؿَّ عمى أكثر مف اثنيف بزيادة كاك كنكف أك ياء كنكف: كىك
. ما سمـ فيو بناء الكاحد: أك ىك
: حكمو

: أنو يرفع بالكاك بدؿ الضمة، نحك -
كفى : قكلو تعالى ـٍ كىىيـ مٍُّعًرضي ٍنيي لَّسى  ىًريؽه مِّل ثيَّـس يىتىكى

(147) .
. مع مذكر سالـمعرضكف خبر المبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الكاك ألنو ج

: كينصب بالياء بدؿ الفتحة، نحك -
ؽٍّق : قكلو تعالى يىٍقتيميكفى النَّسًبيِّليفى ًبغىٍيًر حى كى

النبييف مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الياء . (148)
. ألنو جمع مذكر سالـ

: كيجر بالياء بدؿ الكسرة، نحك -
ـى الٌموي ؼى : قكلو تعالى مىٍيًيـ مِّلفى النَّسًبيِّليفى  أيٍكلىػً ؾى مىعى الَّسًذيفى أىٍنعى عى

النبييف اسـ مجركر بمف . (149)
. كعالمة جره الياء ألنو جمع مذكر سالـ
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: كينقسـ إلى قسميف
: كشرطو أف يككف: العمـ -1

.  عممان، مذكران، عاقالن، خاليان مف التأنيث، كمف التركيب المزجي
عمـ لفرس، طمحة ينتيي بتاء  :عمـ مؤنث، الحؽ: رجؿ ألنو غير عمـ، زينب: فخرج بذلؾ، نحك
. ألنو مركب تركيبه مزجيٌّي : التأنيث، بعمبؾ

: كشرطيا أف تككف :الصفة -2
صفة، لمذكر، عاقؿ، خالية مف التأنيث، ليست مف باب أفعؿ فعالء، كال مف باب فعالف فعمى، 

. كال مما يستكم فيو الطرفاف المذكر كالمؤنث
منتيية بتاء التأنيث، أحمر : لفرس، عالمة صفة: صفة لمؤنث، سابؽ: حائض: فخرج بذلؾ

عمى كزف فعالف فعمى، صبكر جريح يستكم : عمى كزف أفعؿ فعالء، عطشاف عطشى: حمراء
. فيو المذكر كالمؤنث

رفعان، كعامريف نصبان كجران، كعمى الصفة ( عامركف)عامر، فإنو يجمع عمى : كمثاؿ عمى العمـ
. كمذنبيف نصبان كجران  رفعان،( مذنبكف)مذنب، فإنيا تجمع عمى 

: ممحقات جمع المذكر السالـ
. ألنيا ال كاحد ليا مف لفظيا؛عشركف كبابو إلى التسعيف  -1
كفى : قاؿ تعالى - اًبري كفى صى ـٍ ًعٍشري ًإف يىكيف مِّلنكي

(150) .
. رأيت عشريف رجالن، كمررت بعشريف رجالن : كتقكؿ -
. ان مفرده أىؿ، كىك اسـ جنس جامد كليس عمـ: أىمكف -2
شىغىمىٍتنىا أىٍمكىالينىا كىأىٍىميكنىا: قاؿ تعالى -

(151) .
ـٍ : كقاؿ تعالى - ًمٍف أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميكفى أىٍىًميكي

(152) .
ـٍ أىبىدان : كقاؿ تعالى - ًإلىى أىٍىًميًي

(153) .
ٍمدي لٌمًو رىبِّل اٍلعىالىًميفى : مفرده عمىـ اسـ جنس جامد، قاؿ تعالى: عالمكف -3 اٍلحى

(154) .
 
كىالَّس ًإفَّس ًكتىابى اأٍلىٍبرىاًر لىًفي : كمفرده عمي كىك اسـ لما ال يعقؿ، قاؿ تعالى: ًعميكف -4

ًعمِّليِّليفى 
(155) .
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. اسـ جمع ال كاحد لو مف لفظو: أكلك -5
ـٍ كىالسَّسعىًة أىف ييٍؤتيكا أيٍكًلي اٍلقيٍربىى: قاؿ تعالى كىالى يىٍأتىًؿ أيٍكليكا اٍلفىٍضًؿ ًمنكي

(156) .
فَّس ً ي ذىًلؾى لىًذٍكرىل أًليٍكًلي اأٍلىٍلبىابً إً : قاؿ تعالىك

(157) .
. جمعة سنة، كىي اسـ جنس مؤنث: سنكف -6
. جمع أرض، كىي اسـ جنس مؤنث: أرضكف -7

: الفرؽ بيف نكف المثنى كنكف جمع المذكر السالـ
سالـ مكسكر ما لمتفريؽ بيف نكف جمع المذكر السالـ كنكف المثنى ىك أف يككف جمع المذكر اؿ

قبؿ الياء مفتكحان ما بعدىا، كأما المثنى فيككف مفتكحان ما قبميا مكسكران ما بعدىا، كما في كممة 
مسمميف، أما المثنى فتكسر فييا النكف : في جمع المذكر السالـ تفتح ىذه النكف فتقكؿ" مسمميف"

. مسممىيفً : فنقكؿ

: ما جمع بألؼ كتاء زا دتيف -5
:  ق حركة عف حركة، كىك يشمؿكىك مما تنكب في

. مسممات، ىندات، مؤمنات: جمع المؤنث السالـ، كنحك -1
. اصطبالت، حمامات، طمحات: جمع المذكر، نحك -2
(. غرؼ( )غرفات: )الجمع المتغير، نحك -3

: حكمو
. جاءت المسمماتي فرحات: يرفع بالضمة، نحك -1
نىاًت ييٍذًىٍبفى السَّسػيِّل ىاتً ًإفَّس اٍلحىسى : ينصب بالكسرة، نحك قكلو تعالى -2

(158) .
اءىيـ مُّكسىى ًب يىاًتنىا: يجر بالكسرة، نحك قكلو تعالى -3  ىمىمَّسا جى

(159) .
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: ممحقات جمع المؤنث السالـ
ف كيفَّس أيك: كىي اسـ جمع ألنو ال كاحد لو مف لفظو، قاؿ تعالى: أكالت - ٍمؿو الكىاً  ًت حى

(160) .
اف منصكب كعالمة نصبو الكسرة بدؿ الفتحة ألنو ممحؽ بجمع خبر ؾ( أكالت)حيث جاءت كممة 

. المؤنث السالـ

: األ عاؿ ال مسة -6
يفعمكف، : كىي كؿ فعؿ مضارع يتصؿ بكاك الجماعة، أك ألؼ االثنيف، أك ياء المخاطبة كىي

. تفعالف، يفعالف، تفعميف
: حكميا

ـٍ الَّسًذيفى ييٍؤًمنيك: يرفع بثبكت النكف، نحك قكلو تعالى - ٍقنىاىي زى ًممَّسا رى ييًقيميكفى الصَّسالةى كى فى ًباٍلغىٍيًب كى
يينًفقيكفى 

(161) .
. فاألفعاؿ السابقة مرفكعة كعالمة رفعيا ثبكت النكف ألنيا مف األفعاؿ الخمسة -
لىف تىٍفعىميكٍا  ىاتَّسقيكٍا النَّسارى : ينصب كيجـز بحذؼ النكف، نحك قكلو تعالى - ـٍ تىٍفعىميكٍا كى الَّسًتي   ىًإف لَّس

ارىةي  قيكديىىا النَّساسي كىاٍلًحجى كى
(162) .

منصكبة كعالمة " تفعمكا"مجزكمة كعالمة جزميا حذؼ النكف، ككممة " تفعمكا"حيث كردت كممة 
. نصبيا حذؼ النكف

رىةى : قاؿ تعالى - بىا ىىػًذًه الشَّسجى كىالى تىٍقرى
(163) .

: الفعؿ المضارع المعتؿ اآل ر
. يخشى، يدعك، يجرم: حرؼ عمة، نحككىك كؿ فعؿ مضارع انتيى ب

: حكمو
مىٍيًو شىٍيءه ً ي األىٍرًض كىالى ً ي : قكلو تعالى: يرفع بضمة مقدرة، نحك -1 ًإفَّس الٌموى الى يىٍ فىىى عى

السَّسمىاء
(164) .

نَّساتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري : كقكلو تعالى ييٍدً ٍموي جى
(165) .
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ـٍ مى : كقكلو تعالى ـٍ ٍدعيككي ًليىٍغًفرى لىكيـ مِّلف ذينيكًبكي
(166) .

. يخفى، تجرم، يدعك، مرفكعة كعالمة رفعاه الضمة المقدرة: فاألفعاؿ السابقة
ى عىنؾى : ينصب المضارع المعتؿ اآلخر باأللؼ بفتحة مقدرة، نحك قكلو تعالى -2 لىف تىٍرضى كى

ـٍ  تَّسى تىتَّسًبعى ًممَّستىيي ارىل حى اٍليىييكدي كىالى النَّسصى
(167) .

تَّسى : كالمضارع المعتؿ اآلخر بالياء أك الكاك ينصب بفتحة ظاىرة لخفتيا، نحك قكلو تعالى -3 حى
يىٍأًتيى الٌموي ًبأىٍمرًهً 

(168) .
ـٍ : كقكلو تعالى - ـٍ أىٍمكىالييي ٍنيي كٍا لىف تيٍغًنيى عى ًإفَّس الَّسًذيفى كىفىري

(169) .
ـٍ  ىأيٍكلىػً ؾى عىسىى الٌموي أىف مى : كقكلو تعالى - ٍنيي ٍعفيكى عى

(170) .
: كيجـز الفعؿ المضارع بحذؼ حرؼ العمة، نحك -4
ـٍ : قكلو تعالى - كٍا ًمف ًديىارًًى رىجي ـٍ تىرى ًإلىى الَّسًذيفى  ى أىلى

(171) .
ٍلييؤىدِّل الَّسًذم اٍؤتيًمفى أىمىانىتىوي ؼى : كقكلو تعالى -

(172) .
ـى رى : كقكلو تعالى - رَّس ـٍ قيٍؿ تىعىالىٍكٍا أىٍتؿي مىا حى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي

(173) .
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. عرفةنكرة، كـ: ينقسـ االسـ باعتبار العمـك كالخصكص إلى
رجؿ، كفرس، كثكب، : "كؿ اسـ شارع في جنسو كال ييخىصَّ بو كاحد دكف آخر، نحك : النكرة -1

. ، فكؿ اسـ مف ىذه األسماء يدؿ عمى فرد غير معيف مف أفراد جنسو"كنير، كغالـ
، فكؿ اسـ مف ىذه األسماء يدؿ عمى فرد غرير معيف "رجؿ، كفرس، كثكب، كنير، كغالـ: "نحك

. سومف أفراد جف
ىي األصؿ؛ ألنيا ال تحتاج في داللتيا عمى التنكير إلى قرينة، أما المعرفة فيي الفرع؛  :كالنكرة

. ألنيا تحتاج إلى قرينة، كما يحتاج فرع عما ال يحتاج
: كلمنكرة عالمتاف

فرس، : أف تقبؿ أؿ فتؤثر فييا التعريؼ أك تقع مكقع ما يقبؿ أؿ المؤثرة لمتعريؼ، مثؿ :أكالن 
اشتريت : فأؿ في ىذه الكممات لمعيد كأنؾ قمت. الفرس، كالقمر، كالكتاب: فتقكؿ. ككتابكقمر، 

ٍمنىا ًإلىى ً ٍرعىٍكفى رىسيكالن : كتابان فقرأت الكتاب، كعميو قكلو تعالى ى ً ٍرعىٍكفي * كىمىا أىٍرسى  ىعىصى
الرَّسسيكؿى 

. أم عصى فرعكف الرسكؿ المعيكد. (174)
صاحب ماؿ، : جاءني ذك ماؿ، أم: التي بمعنى صاحب، نحك" أؿ"كمثاؿ ما كقع مكقع ما يقبؿ 

". الصاحب"نحك ( أؿ)فذك نكرة كىي ال تقبؿ أؿ لكنيا كاقعة مكقع صاحب، كصاحب يقبؿ 
، فالمعرفة ال تقبؿ رب، تقكؿ :ثانيان  ، كال تقكؿ: أف تقبؿ ربَّ رب الطالب، : رب رجؿ، رب طالبو

. كرب المعمـ
: زيد، كعمرك، كخالده، كىي ستة أقساـ: كال تؤثر فيو التعريؼ، نحك كال يقبؿ أؿ، :المعر ة -2

الضمير كأنا كىـ، كالعمـ كزيد كىند، كاإلشارة كذا كذم، كالمكصكؿ كالذم كالتي، كالمحمى بأؿ 
ليؾ تفصيؿ ذلؾ : كالغالـ كالمرأة، كالمضاؼ إلى كاحدو كنيا كابني كغالمي، كا 

الضما ر : أكالن 
. ضمائر بارزة، كضمائر مستترة: يفتقسـ الضمائر إلى قسـ

: الضما ر البارزة: أكالن 
. ضمائر متصمة -ب.  ضمائر منفصمة -أ: كتنقسـ إلى قسميف

الضما ر المنفصمة  -أ
. ضمائر نصب -ب.  ضمائر رفع -أ: كىي قسماف

، أنًت، أنتما، أنتـ، أنتف، ىك، ىي، ىما، ىـ، ىف: كىي ضما ر الر ع، -أ . أنا، كنحف، أنتى

                                           

 .16، 15: المزمؿ (174)



ـي : نحك قكلو تعالى :أنا كىأىنىا التَّسكَّسابي الرَّسًحي
(175) .

. ضمير منفصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ: أنا
كفى : نحك قكلو تعالى :نحف قىاليكٍا ًإنَّسمىا نىٍحفي ميٍصًمحي

(176) .
. ضمير منفصؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع مبتدأ: نحف
ـي اٍسكيٍف : نحك قكلو تعالى :أنت نَّسةى يىا  دى ؾى اٍلجى ٍكجي زى أىنتى كى

(177) .
ًميعان : نحك قكلو تعالى :ىك مىؽى لىكيـ مَّسا ً ي األىٍرًض جى ىيكى الَّسًذم  ى

(178) .
. ضمير منفصؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ: ىك
بَّسؾى ييبىيِّلف ٌلنىا مىا ًىيى : قاؿ تعالى :ىي قىاليكٍا اٍدعي لىنىا رى

(179) .
اسـ استفياـ مبني عمى السككف : ل الفتح في محؿ رفع خبر، كماضمير منفصؿ مبني عؿ: ىي

. في محؿ رفع مبتدأ
ىيمىا يىٍستىًغيثىاًف المَّسوى كى : قاؿ تعالى :ىما

(180) .
. ضمير منفصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ: ىما

، إياؾً : كىي ضما ر النصب المنفصمة، -ب . إيام، إيانا، إياؾى
يَّسامى  ىاٍرىىبيكفً كىا ً : قاؿ تعالى :إيام

(181) .
. ضمير منفصؿ مبني عمى الفتح في محؿ نصب مفعكؿ بو مقدـ: إيام
مىا كىانيكا ًإيَّسانىا يىٍعبيديكفى : قاؿ تعالى :إيانا

(182) .
. ضمير منفصؿ مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ بو مقدـ: إيانا
ًإيَّساؾى نىٍعبيدي : قاؿ تعالى :إياؾ

(183) .
. فصؿ مبني عمى الفتح  في محؿ نصب مفعكؿ بو مقدـضمير مف: إياؾ
بىٍؿ ًإيَّساهي تىٍدعيكفى : قاؿ تعالى :إياه

(184) .
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. ضمير منفصؿ مبني عمى الضـ في محؿ نصب مفعكؿ بو مقدـ: إياه
ـٍ : قاؿ تعالى :إياىـ يَّساىي ـٍ كىاً  نَّسٍحفي نىٍرزيقيكي

(185) .
. كؿ معوضمير منفصؿ مبني عمى السككف في محؿ نصب مفع: إياىـ

الضما ر المتصمة 
: كتنقسـ بحسب مكقعيا مف اإلعراب إلى ثالثة أقساـ

، قمًت، كألؼ االثنيف، نحك قاما، : تاء الفاعؿ، نحك: كىي خمسة مر كع المحؿ، -1 ، قمتى قمتي
فكؿ ضمير . قكمي: كياء المخاطبة، نحك: قمف: قامكا، كنكف النسكة، نحك: ككاك الجماعة، نحك
. قع فاالن كال يجكز أف يعرب غير ذلؾمف ىذه األمثمة ك

دَّسعىؾى : ياء المتكمـ، نحك قكلو تعالى: كىك ثالثة مشترؾ بيف محؿ النصب كالجر  قط، -2 مىا كى
بُّؾى  رى

اًكريهي : ، كىاء الغائب، نحك قكلو تعالى(186) اًحبيوي كىىيكى ييحى قىاؿى لىوي صى
فالياء في . (187)

، كالكاؼ في (أكرمني)في محؿ جر، كالياء في ( صاحبو)، كالياء في (ربؾ)، كالكاؼ في (رب)
. في محؿ نصب( يحاكره)، كالياء في (كدعؾ)
بَّنىا ًإنَّنىا سىًمٍعنىا: نحك قكلو تعالى( أنا)كىك  مشترؾ بيف محؿ الر ع كالنصب كالجر، -3 رَّ

(188) .
حؿ رفع في ـ( سمعنا)في محؿ نصب اسـ إف، كفي ( إننا)في محؿ جر، كفي ( ربنا)فيي في 

. فاعؿ

الضما ر المستترة : ثانيان 
. مستتر كجكبان  -ب.  مستتر جكازان  -أ: كىي قسماف

محمد يقرأ، فيقرأ فعؿ مضارع مرفكع : كىك ما يحؿ محٌمو الظاىر، نحك :المستتر جكازان  -أ
يقرأ : بالضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره ىك يعكد عمى محمد، فتستطيع أف تقكؿ

. محمد
أقاكـ، فأقـك : ضمير المتكمـ في قكلنا: كىك ما ال يحؿ محٌمو الظاىر، نحك :المستتر كجكبان  -ب

فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره أنا كال نستطيع أف 
. قـ، تقكـ، نقكـ: أقاكـ أحمد، ككذلؾ  في قكلنا: نقكؿ
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العمـ : ثانيان 
. الراية، العالمةالجبؿ، : (189) ي المغة

: بغير قيد، فأخرج بذكر التعييف النكرة، نحك: اسـ يعيف مسٌماه تعينان مطمقان، أم :ك ي االصطالح
. رجؿ، كتاب، قمـ، فكؿ مف ىذه األسماء شائع كليس معينان 

. عمر، خالد، محمد، فكؿ مف ىذه األسماء عالمات عمى أشخاص معينة: نحك كالمعر ة،
. ـ، ككنية، كلقباس: كينقسـ العمـ إلى

 .كالمراد باالسـ ما ليس بكنية كال لقب، كزيد كعمرك
. أبك محمد، كأـ المؤمنيف: ما كاف في أكلو أٌب أك، أـه نحك :كالكنية
كزيف العابديف، أك ذـ كأنؼ الناقة، فإذا اجتمع االسـ، كالكنية، كالمقب، : ما أشعر بمدح :كالمقب

جاء عمر أبك عبد اهلل الفاركؽ، كعند اجتماع الكنية : قكؿقدَّـ االسـ، ثـ الكنية، ثـ المقب، ت
. جاءت أـ المؤمنيف الحميراء: كالمقب، تقكؿ

. مرتجؿ، كمنقكؿ: كينقسـ العمـ إلى
. زيد كسعاد: ىك ما لـ يستعمؿ إال في العممية، نحك :العمـ المرتجؿ
كحارث، : كالنقؿ إما مف صفةىك الذم استعمؿ في غير العممية أكالن ثـ نقا إلييا،  :العمـ المنقكؿ
. كأسد: كفضؿ، أك مف اسـ جنس: أك مف مصدر

اسـ اإلشارة : ثالثان 
شارة إلى ذلؾ المسمى، تقكؿ مشيران إلى زيد، مثالن  :اسـ اإلشارة : ىك ما دؿ عمى مسٌمى كا 

عمى ذات زيد، كعمى إشارة لتمؾ الذات، كىك مبني دائمان إال إذا دٌؿ عمى " ىذا"ىذا،فتدؿ لفظة 
. مثنى مذكران أك مؤنثان، فانو يعرب حينئذ إعراب المثنى فيرفع باأللؼ، كينصب كيجر بالياء

أقساـ اسـ اإلشارة 
: ينقسـ اسـ اإلشارة إلى ثالثة أقساـ

. ىذا محمد: ما يشار بو إلى مفرد، نحك -أ
. ىذاف المحمداف: ما يشار بو إلى مثنى، نحك -ب
. المحمدكف ىؤالء: ما يشار بو إلى الجمع، نحك -ج

: ككؿ مف ىذه األقساـ ينقسـ إلى مذكر كمؤنث
: ما يشار بو إلى المفرد -أ
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. لمبعيدة: لمبعيد، تمؾ: لمقريبة، ذلؾ: لمقريب، ىذه: ىذا
ـٍ يىٍكـى الدِّليفً : قاؿ تعالى ىىذىا نيزيلييي

(190). 
. اسـ إشارة مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ: ىذا

ؿَّس : قاؿ تعالى ٍيتـي مِّلف بىٍعًد ذىًلؾى ثيَّـس تىكى
(191). 

. ذا اسـ إشارة مبني عمى السككف في محؿ جر مضاؼ إليو، الالـ لمبعد، كالكاؼ لمخطاب: ذلؾ
ًتٍمؾى  يىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبيفً : قاؿ تعالى

(192) .
. اسـ إشارة مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ، الالـ لمبعد، كالكاؼ لمخطاب(: تي: )تمؾ
: شار إلى المثنى كىك معربما م -ب

. لمقريبيفلممثنى المذكر  : ىذاف
. لمقريبتيفلممثنى المؤنث  : ىاتاف
. لمبعيديفلممثنى المذكر  : ذانؾ
. لمبعيديتفلممثنى المؤنث  : تانؾ

 ىذىاًنؾى بيٍرىىانىافً : قاؿ تعالى
(193) .

. مثنى، كالكاؼ لمخطابمبتدأ اسـ إشارة لممثنى البعيدة، مرفكع باأللؼ ألنو ممحؽ باؿ: ذانؾ
ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّس ىىاتىٍيفً : قاؿ تعالى

(194) .
. اسـ إشارة صفة مجركرة بالياء: ىاتيف

: ما يشار بو إلى الجمع -ج
. لمقريبيفلجمع المذكر كالمؤنث  : ىؤالء
. لمبعيديفلجمع المذكر كالمؤنث  : أكلئؾ

الُّكفى  : قاؿ تعالى ء لىضى ًإفَّس ىىؤيالى
(195) .

. اسـ إشارة مبني عمى الكسر في محؿ نصب اسـ إفَّ : ىؤالء
ٌقان : قاؿ تعالى ـي اٍلميٍؤًمنيكفى حى أيٍكلىػً ؾى ىي

(196) .
. اسـ إشارة مبني عمى الكسر في محؿ رفع مبتدأ، كالكاؼ لمخطاب: أكالء
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. قريب، ككسط، كبعيد، كىذا عمى رأم الجميكر: كالمشار إليو عمى ثالث مراتب
. كذا، كذم: بما ليس فيو كاؼ كال الـه يشار إليو : فالقريب
. ذاؾ: بما فيو الكاؼ كحدىا، نحك: كالكسط
. ذلؾ: بما فيو كاؼ كالـ، نحك: كالبعيد

األسماء المكصكلة : رابعان 
خاصة، كمشتركة، كتككف دائمان مبنية فيما عدا التي تدؿ عمى المثنى فإنيا تعرب : كىي نكعاف
. المذاف، كالمتاف: إعرابو مثؿ

 اصة اؿ -أ
 .كتككف لممفرد، كالمثنى، كالجمع مذكران أك مؤنثان 

ـٍ ً ي اٍلبىرِّل كىاٍلبىٍحرً : لممفرد المذكر، نحك قكلو تعالى :الذم ىيكى الَّسًذم ييسىيِّلريكي
(197) .

اًثيؿي الَّسًتي أىنتيـٍ لىيىا عىاًكفيكفى ـى : لممفردة المؤنثة، نحك قكلو تعالى :التي ا ىىًذًه التَّسمى
(198) .

 : لممثنى المذكر، كىك معرب فيرفع باأللؼ كينصب كيجر بالياء، نحك قكلو تعالى: فالمذا

ا ـٍ  ى ذيكىيمى كىالمَّسذىافى يىٍأًتيىاًنيىا ًمنكي
(199) .

. أكرمت المتيف نجحتا: لممثنى المؤنث، كىك معرب كسابقو، نحك: المتاف
بً : لجمع المذكر، نحك قكلو تعالى: الذيف ـٍ أيكلىػً ؾى الَّسًذيفى حى طىٍت أىٍعمىالييي

(200) .
كفى ًمٍنييفَّس : لجمع المؤنث، نحك قكلو تعالى: الال ي كالالتي ً ي تيظىاًىري ـي الالَّس كي عىؿى أىٍزكىاجى مىا جى كى

ـٍ  أيمَّسيىاًتكي
ا يكفى نيشيكزىىيفَّس  ىًعظيكىيفَّس : ، كقكلو تعالى(201) كىالالَّسًتي تى ى

(202) .

المشتركة  -ب
أٌم، كأؿ، كذك، كذا، فيذه الستة تطمؽ عمى المفرد، كالمثنى، مف، كما، ك: كىي ستة ألفاظ

. كالجمع، المذكر كالمؤنث
يىٍيًدم مىف يىشىاءي : لمعاقؿ في الغالب، قاؿ تعالى :مف كىذىًلؾى ييًضؿُّ المَّسوي مىف يىشىاءي كى

(203) .
ٍكفى ًإالَّس مىا كىافي : لغير العاقؿ في أغمب األحياف، قاؿ تعالى :ما كا يىٍعمىميكفى ىىٍؿ ييٍجزى

(204) .
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تستعمؿ لمعاقؿ كغيره، كىي معربة في كؿ أحكاليا، كال تبنى إال في حالة كاحدة، كذلؾ حيف  :أم
: تككف مضافة، كبشرط أف تككف صمتيا جممة اسمية صدرىا ضمير محذكؼ، نحك قكلو تعالى

 ـٍ أىشىدُّ ثي َّـس لىنىنزًعىفَّس ًمف كيؿِّل ًشيعىةو أىيُّيي
اسـ مكصكؿ بمعنى : ىـ ىك أشد، فأم، كالتقدير أم(205)

. الذم مبني عمى الضـ في محؿ نصب مفعكؿ بو كىي مضاؼ كىـ مضاؼ إليو
دِّلقىاتً : نحك قكلو تعالى :اؿ دِّلًقيفى كىاٍلميصَّس ًإفَّس اٍلميصَّس

، فالالـ بمعنى الذم، كاسـ الفاعؿ بمعنى (206)
. إف الذيف اصدَّقكا: اصدقكا، كالتقدير

ؿ لمعاقؿ كغير العاقؿ، كاألشير أف تككف مبنية عمى السككف خاصة في اسـ مكصكؿ تستعـ :ذك
. لغة طيء

. جاء ذك نجح، رأيت ذك نجح، مررت بذك نجح: تقكؿ
: كنحك قكؿ سفياف بف فحؿ القحطاني

كب رم ذك حفرت كذك طكيت  إف الماء ماء أبي كجدم   
ذم حفرتيا، كأنا الذم بنيتيا فأنا فيذه البئر أنا اؿ: اسـ مكصكؿ جاء بمعنى الذم، كالمعنى": فذك"

. أحؽ الناس بكركدىا
. ماذا؟، كمف ذا؟: تقكؿ(. مف االستفياميف)أك ( ما)تككف مكصكلة شريطة أف يتقدـ عمييا  :ذا
. استفياـ مبني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ: ما
. اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع خبر المبتدأ: ذا

صمة المكصكؿ 
. إما أف تككف جممة، أك شبو جممة :كصكؿصمة الـ

جممة الصمة  -1
: كيشترط في جممة الصمة

. أف تككف خبرية محتممة الصدؽ كالكذب -أ
أف تككف مشتممة عمى ضمير عائد عمى المكصكؿ مطابقة، لو في اإلفراد كالتثنية كالجمع  -ب

. الخ.... جاء الذيف أكرمتيـ جاء الذم أكرمتو، جاء المذاف أكرمتيما، : كالتذكير كالتأنيث، تقكؿ
ًممىتٍ : كقد يحذؼ ىذا العائد كقكلو تعالى كي ِّليىٍت كيؿُّ نىٍفسو مَّسا عى كى

أم ما عممتو، كقكلو . (207)
 ىاٍقًض مىا أىنتى قىاضو : تعالى

. -قاضيو: أم -(208)

                                                                                                                         

 .33: سبأ (204)

 .69: مريـ (205)

 .18: الحديد (206)



شبو الجممة  -3
: كىي عمى نكعيف

. جاء الذم عندؾ: نحك ظر ية، -أ
. الذيف في الجامعة جاء: نحكجار كمجركر،  -ب

. كالىما صمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب( في الجامعة)، ك(عندؾ: )فشبو الجممة

المحمى بأؿ :  امسان 
يرل الخميؿ بف أحمد أف األلؼ كالالـ ىما آلة التعريؼ، كأف اليمزة أصمو، كأنيا ىمزة قطع بدليؿ، 

أنيا األلؼ كالالـ، : لى كزف ىؿ، كال يقكؿع( أؿ)آلة التعريؼ : أنيا مفتكحة، كحكي عنو أنو يقكؿ
أما سيبكيو فقد ذىب إلى أف أداة التعريؼ ىي الالـ كحدىا، كأف اليمزة زائدة، كأنيا ىمزة كصؿ 

. أتى بيا تكصالن إلى النطؽ بالساكف

أقساـ أؿ 
. العيدية( أؿ) -1: إلى قسميف( أؿ)تنقسـ 

 .الجنسية( أؿ) -2

أؿ العيدية  -1
. العيد الذىني -ب.  العيد الذكرم -أ: فكتنقسـ إلى قسمي

بعت الكتاب المذككر، ككقكلو : اشتريت كتابان ثـ بعت الكتاب، أم: كقكلؾالعيد الذكرم،  -أ
ةي كىأىنَّسيىا كىٍككىبه ديرِّلمٌّي : تعالى اجى ةو الزُّجى اجى مىثىؿي نيكرًًه كىًمٍشكىاةو ً ييىا ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي ً ي زيجى

(209) .
كنحك قكلو . في المصباح كفي الزجاجة لمعيد في مصباح كزجاجة المتقدـ ذكرىما (أؿ)فإف 
ٍمنىا ًإلىى ً ٍرعىٍكفى رىسيكالن : تعالى ى ً ٍرعىٍكفي الرَّسسيكؿى *  كىمىا أىٍرسى  ىعىصى

(210) .
ًإٍذ ىيمىا ً ي اٍلغىار: ق تعالىنحك قكؿ :العيد الذىني -ب

(211) .
ًس طيكنلًباٍلكىاًد اٍلميقىدَّس : كقكلو تعالى

(212) .

                                                                                                                         

 .70: الزمر (207)

 .72: طو (208)

 .16: النكر (209)

 .16، 15: المزمؿ (210)

 .40: التكبة (211)

 .12: طو (212)



أؿ الجنسية  -2
. أؿ لبياف الحقيقة، أؿ االستغراقية: كىي نكعاف

الرجؿ أفضؿ مف المرأة، إذا لـ ترد رجالن بعينو، كال امرأة : أما التي لبياف الحقيقة، فنحك قكلؾ
بعينيا، إف ىذا الجنس مف حيث ىك أفضؿ مف ىذا الجنس مف حيث ىك، كال يصح أف يراد بيذا 

حدو مف الرجاؿ أفضؿ مف كؿ كاحدة مف النساء، ألف الكاقع يخالؼ ذلؾ، فربما تككف أف كؿ كا
. بعض النساء أفضؿ مف كثير مف الرجاؿ، كقد يككف العكس

يٍّق : كعميو قكلو تعالى عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاء كيؿَّس شىٍيءو حى جى كى
(213) .

. أم مف حقيقة الماء، كليس مف جنس الماء
ًعيفان : سي، فنحك قكلو تعالىكأما التي لالستغراؽ الجف ًمؽى اإًلنسىافي ضى كى ي

، كمنو قكلو (214)
ٍسرو : تعالى نسىافى لىًفي  ي ًإفَّس اإلًٍ

(215) .
كتقع أؿ زائدة الزمة كالتي تككف في أسماء المكصكؿ، كبعض األعالـ المشترم، كالزىرة، كقد 

أم طاب  -، كأرسميا العراؾطاب زيده النفس: تزاد الزمة شذكذان كالتي في التمييز كالحاؿ، نحك
العباس، كالحارث، : كأرسميا عراكان، كىي التي تدخؿ أيضان عمى العمـ اضطراران نحك -زيد نفسان 

. كالحسف، كالحسيف

المضاؼ إلى معر ة : سادسان 
كتابي، ككتاب زيد، ككتاب ىذا، ككتاب : كىك ما أضيؼ إلى كاحد مف الخمسة المذككرة، نحك

. األستاذ الذم في الدار، ككتاب
كرتبة المضاؼ إلى معرفة كرتبة كما أضيؼ إليو، فالمضاؼ إلى العمـ في رتبة العمـ كالمضاؼ 
نما  إلى اإلشارة في رتبة اإلشارة كىكذا إاٌل المضاؼ إلى الضمير فيك ليس في رتبة المضمر، كا 

ؼ إلى مررت بخالد صاحبؾ، فتصؼ العمـ باالسـ المضا: ىك في رتبة العمـ، كدليؿ ذلؾ قكلؾ
المضمر، فمك كاف في رتبة المضمر لكانت الصفة أعرؼ مف المكصكؼ، كىذا ال يجكز عمى 

. األصح
 
 

                                           

 .30: األنبياء (213)

 .38: النساء (214)

 .2: العصر (215)



العدد 
: ىك اسـ أك حرؼ يدؿ عمى كمية األشياء أك عمى ترتيبيا ، كينقسـ إلى قسميف 

: العدد األصمي ، كينقسـ إلى اربعة أقساـ : أكالن 
 

: ؼ ، كمميكف ، كىك معرب ، تقكؿ ، مف كاحد إلى عشرة ، كمائة ، كأؿ مفرد -1
. جاء ثالثةي كمائةي ،كألؼي ك مميكفي 

بضعة ، كتدؿ عمى عدد مبيـ ال يقؿ عف : كمؤنثيا ( بضع )  -كيمحؽ بالمفرد أ
. بضع ميات ، كبضعة رجاؿ : ثالثة كال يزيد عمى تسعة ، نحك 

بكقو ، كىي تدؿ عمى عدد مبيـ مف كاحد إلى تسعة ، كلكنيا تككف مس نيؼ -ب
. عشرة كنيؼ ، عشركف كنيؼ : بعقد مف العقكد العددية ، نحك 

ف يكف  يكـ  أ إف يكف منكـ ما ةي " قاؿ تعالى  صابرة يغمبكا ما تيف ، كا 
" . ألؼ يغمبكا ألفيف بإذف اهلل ، كاهلل مع الصابريف 

، كىك ما تركب تركيبان مزجيان مف عدديف ال فاصؿ بينيما ، كىك مف  المركب -2
: رجالن إلى تسعة عشر ، كىك مبني عمى الفتح الجزئيف ، تقكؿ  أحدى عشرى 

 .جاء أحدى عشرى رجالن ، رأيت أحدى عشرى رجالن 

جاء اثنا عشر رجالن ، : نحك ، إعراب المثنى  ، أما إننا عشر كاثنا عشر فتعرب 
. كرأيت اثنتي عشرة امرأة 

السمـ ، ألنيا  مف عشريف إلى تسعيف ، فتعرب إعراب جمع المذكر: عقكد  -3
أك "  إف يكف  يكـ عشركف صابركف يغمبكا ما تيف" قاؿ تعالى  –ممحقة بو 

" .  ككاعدنا مكسى ثالثيف ليمةن " كقكلو تعالى 
 
 
، كيتككف مف األعداد التسعة معطكفاي عمييا عقد مف العقكد ، نحك المعطكؼ  -4
كؿ منو الجزء األ ، كىك معربي ..... اثناف كخمسكف ، كاحد كعشركف : 



 جاء كاحدي : بالحركات الظاىرة كالمعطكؼ إعراب جمع المذكر السالـ ، نحك 
. كعشريف  كخمسكف رجالن ، كرأيت كاحدان كعشريف ، كمررت بكاحدً 

: العدد الترتيبي ؛ كينقسـ إلى أربعة أقساـ : ثانيان 
ثالث ، رابع ، خامس ، سادس ، ، ثاف ، ( أكلى)أكؿ : مفرد ، كألفاظو  -1

حصؿ محمد عمى المرتبة : ، ثامف ، تاسع ، عاشر ، مائة ، ألؼ ، نحك  سابع
. األكلي أك التاسعة ، أك عمى الترتيب األكؿ أك التاسع 

 
- مف حادم عشر إلى تاسع عشر ، كىك مبني عمى فتح الجزأيف  المركب ، .
. مف عشريف إلى تسعيف :  العقكد -3
الحادم كالعشركف ، : ق عقد ، نحكالمعطكؼ كيتككف مف عدد مفرد معطكؼ عمي -4

. كالرابع كالخمسكف 
: تذكير العدد كتأنيثو 

مفرد ، مثنى )الكاحد كاإلثنيف يكافقاف المعدكد تذكيران كتأنيثان في جميع أحكاليما  -1
: نحك( ، جمع 

" .  قؿ اهلل  الؽ كؿِّل شيء ، كىك الكاحد القيار" قاؿ تعالى  -
.  كاحدة ا ربكـ الذل  مقكـ مف نفسو يا أييا الناس اتقك" قاؿ تعالى  -
" .  إذا أ رجو الذيف كفركا ثاني اثنيف" قاؿ تعالى  -
" .  قالكا ربنا أمتنا اثنيف ، كأحيينا اثنيف" قاؿ تعالى  -
. جاء مائة رجؿ ، كألؼ امرأة : مائة كألؼ ، ال تتغير صيغتيما المفظية ، نحك  -2

. كجاءت مائة فتاة كألؼ غالـ 
بضع كبضعة ، تؤنت إذا كاف المعدكد : شرة كما بينيما ، ككذلؾ كممة ثالثة ع -3

مذكران ، كتجرد مف تاء التأنيث إذا كاف المعدكد مؤنثان ، فيك يخالؼ المعدكد تذكيران 
 مف لـ يجد  صياـ ثالثة " قاؿ تعالى .-ثالث عيكف ، كأربعة قمكب : كتأنيثان ، نحك

" .  رة كاممةن تمؾ عش أياـ  ي الحج كسبعة إذا رجعتـ
" .  قاؿ  تيؾ أال تعمـ الناس ثالث لياؿ سكيا" قاؿ تعالى  -



صافحت بضعة : ككذلؾ األمر في بضع كبضعة ، فإنيا تخالؼ المعدكد ، كتقكؿ 
. رجاؿ ، كدرست بضع فتيات 

 
 :العدد المركب ، كىك ينقسـ إلى قسميف  -4
: د تذكيران كتأنيثان ، نحك أحد عشر كاثنا عشر، كىما يكافقاف المعدك:  العدداف -أ

. قابمت أحدى عشرى رجالن ، كزرعت إحدل عشرة شجرة 
كىي تخالؼ المعدكد في الجزء :  األعداد مف ثالثة عشر إلى تسعة عشر -ب

رأيت ثمانية عشر رجالن ، كأربع عشرة امرأة : األكؿ ، كتكافقة في الجزء الثاني ، نحك 
 .
إف تستغفر ليـ " ذكر أك المؤنثف قاؿ تعالى ال يتغير لفظيا مع الـ:  العقكد -5

" .  سبعيف مرة  مف يغفر اهلل ليـ
-  األعداد المعطك ة ، كتنقسـ إلى ما يمي: 

كاحد كعشركف كاثناف كعشركف ، كىما يكافقاف في العدد األكؿ المعدكد ، كيظؿ  -أ
حدل كعشركف امرأة : العدد الثاني كما ىك ، نحك . كاحد كعشركف رجالن ، كا 

مف ثالثة كعشركف إلى تسعة كتسعيف كىي تخالؼ المعدكد في العدد األكؿ  -ب
. ثالثة كعشركف رجالن كخمس كسبعكف امراة : كيظؿ العدد الثاني كما ىك ، نحك 

" .  إف ىذا أ ي لو تسع كتسعكف نعجة" قاؿ تعالى  -
" .  إف هلل تسعة كتسعكف اسمان " قاؿ تعالى  -
 

: تمييز العدد 
 يحتاج عمى ما يكضحو ، كيبيف مدلكلو ، كيزيؿ إبيامو كالذل يفعؿ، مبيـ  العدد لفظ

: ذلؾ التمييز ، كلمتمييز أحكاـ ، كىي 
، جاء ضيؼ : كاحد ، اثناف ، ال يحتاجاف عمى تمييز فأنت تقكؿ العدداف ،  -1

. كجاء ضيفاف ، فال حاجة العدد قبمو كال فائدة منو 
. ، يحتاج إلى تمييز مفرد مجركر باإلضافة  مائة كألؼ ، كمثناىما كجمعيما -2
" .  ي كؿ سنبمة ما ة حبةو " قاؿ تعالى  -



. يبمل طكؿ الطريؽ مائتي ذراع عرض المنزؿ مئاتي ذراع و  -
فَّس " قاؿ تعالى  - " .  مما تعدكف يكمان عند ربؾ كألؼ سنةو  كا 
. حراس المدينة ألفا حارسو ، كجيشيا تسعة آلؼ جندم  -
 
كعشرة كما بينيما ككذلؾ كممة بضع ، بضعة تحتاج إلى تمييز جع ثالثة ،  -3

. جمع تكسير مجركر باإلضافة 
 

. الصيؼ ثالثة أشير  -
 .قضيت خمسة أياـو جميمةو  -

كأما عاد  أىمككا بريح صرصر عاتية ، س رىا عمييـ سبعى لياؿو " قاؿ تعالى  -
 " . ، كثمانية أياـ حسكمان 

 .رجاؿو رأيت بضع نساءو ، بضعة  -

 
قاؿ : ، كالعقكد ، كالمعطكؼ ، يحتاج إلى تمييز مفرد منصكب  العدد المركب -4

"  إني رأيت أحدى عشرى كككبان " تعالى 
 
. إفَّ عدة الشيكر عند اهلل اثنتا عشر شيران " 
" كحممو كفصالو ثالثكف شيران "  -
. نظـ الشاعر قصيدة تتككف مف خمسة كأربعيف بيتان  -
 

: د تعريؼ العد
: يجكز تعريؼ العدد ، كذلؾ كما يمي

ثالثة الرجاؿ ، أك تمييز العدد : مف ثالثة إلى عشرة ، بتعريؼ التمييز ، نحك  -
 .الثالثة الرجاؿ ، فتككف الرجاؿ بدالن مف الثالثة : كالتمييز ، نحك 

الثالثة عشر رجالن : المركب ، بتعريؼ المصدر ، نحك  -
األربعة كالعشركف طالبان  : يف ، نحك المعطكؼ ، بتعريؼ المتعاطؼ -



: العدد ثمانية 
جمس في : بالتاء ، مضافان ، نحك ( ثمانية ) إذا كاف المعدكد مذكران ، يككف العدد  -

. قاـ بالبناء مف العماؿ ثمانية : الغرفة ثمانية رجاؿ ، أك غير مضاؼ 
: بقى الياء نحك إذا كاف المعدكد مؤنثان كأضيفت لو ثمانية ، تحذؼ التاء ، كت -

: ثماني نسكة ، كيقدر عمييا الضمة كالكسرة لمثقؿ ، كتظير الفتحة لخفتيا ، نحك 
 .رأيت ثمانيى نساء 

إذا كاف المعدكد مؤنثان كلـ تضؼ إليو ثمانية ، تحذؼ التاء كالياء في حالتى  -
جاءني مف النساء ثمافو ، كمررت بثمافو مف النساء ، : الرفع كالجر ، نحك 

. رب إعراب االسـ المنقكص كتع
فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو ضمة مقدرة عمى الياء المحذكفة منع مف ( َو ثماف )

ظيكرىا الثقؿ أما في حالة النصب فتبقي الياء كتظير الفتحة مع التنكيف ، نحك 
. رأيت مف النساء ثمانيان :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
: املبحث  السابع

مناذج لإلعراب 
 

النمكذج األكؿ  
 القرآف الكريـمف 

 
النمكذج الثاني  

 مف الحديث الشريؼ
 

النمكذج الثالث 
مف الشعر 





بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
" مف سكرة الذاريات " نمكذج اإلعراب القر ني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلعراب 
. استنائية ، كىي حرؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب : الكاك 

( بنينا )يفسر المذككر الحقان  مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ: السماء 
. ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ : نا 
. ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ بو : ىا 
الباء حرؼ جرو مبني عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب ، ايد ، اسـ مجركر : بأيدو 

كىذا التنكيف تنكيف عكض ( يدل أ) كعالمة جره كسرة مقدرة عمى الياء لمثقؿ فاصميا 
. عف الياء المحذكفة لمتخفيؼ 

. متعمؽ بمحذكؼ حاؿ ( بأيدو ) كشبو الجممة 
ٌنا  الكاك حالية كىى حرؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالحرؼ : كا 

مبني عمى ( نا)مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالضمير ( إف) الناس 
( . إفٌ ) نصب اسـ السككف في محؿ 

نَّسا لىميكًسعيكفى  كىاألٍرضى كىالسَّسمىاء بىنىٍينىاىىا ًبأىٍيدو كىاً 
ـى اٍلمىاًىديكفى  مىٍقنىا  ىرىٍشنىاىىا  ىًنٍع ًمف كيؿِّل شىٍيءو  ى كى
كفى  ـٍ تىذىكَّسري ٍيًف لىعىمَّسكي ٍكجى كا ًإلىى المَّسًو ًإنِّلي لىكيـ زى  ىًفرُّ

ٍنوي نىًذيره مًُّبيفه  رى مِّل كال تىٍجعىميكا مىعى المَّسًو ًإلىينا   ى
ٍنوي نىًذيره مًُّبيفه   ًإنِّلي لىكيـ مِّل



الالـ  المزحمقة حرؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، : لمكسكعكف 
مرفكع كعالمو رفعو الكاك نيابة عف الضمة ألنو جمع مذكر ( إف) مكسعكف خبر 

. سالـ 
. في محؿ نصب حاؿ ( إنا لمكسعكف ) كجممة 
. نافية ال محؿ ليا مف اإلعراب ألنيا استئ( بنينا السماء ) كجمؿ 

 
. ، كالكاك عاطفة ( كالسماءى ) مثؿ : كاألرضى 
كالضمير ( نا)فرش فعؿ ماض مبني عمى السككف التصالو بضمير الرفع : فرٍشناىا 
( ىا)مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ ، كالضمير المتصؿ ( نا)المتصؿ 

. كسابقو في محؿ نصب مفعكؿ بو 
( . بنينا) اب ألنيا معطكفة عمى االستئنافية ال محؿ ليا مف اإلعر( فرشناىا) كجممة 
. الفاء عاطفة حرؼ مبي عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب : فىنعىـ 
فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو : فعؿه ماضو جامده مبني عمى الفتح ، الماىدكف : نعـ 

. الكاك نيابة عف الضمة ألنو جمع مذكرو سالـ 
 

. مف اإلعراب معطكفة عمى ماسبؽ ال محؿ ليا ( فنعـ الماىدكف )كجممة 
َى  حرؼ جرو مبني عمى السككف ال : الكاك عاطفة كسابقتيا ، مف : كمف كًؿ شيءو

. محؿ لو مف اإلعراب 
اسـ مجركر بالحرؼ كعالمة جره الكسرة ، كىك مضاؼ ، شىءو اسـ مجركر : كؿ 

. باإلضافة كعالمة جره الكسرة 
 

( خمقنا)  متعمؽ بالفعؿ...( مف كؿ ) كشبو الجممة 
كالضمير ( نا)خمؽ فعؿ ماض مبني عمى السككف التصالو بضمير الرفع : خمٍقنا 

. المتصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ 
. مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الياء نيابة عف الفتحة ألنو مثنى : زكجيف 



لعؿ حرؼ ناسخ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب، كالضمير : لعمكـ 
. المتصؿ مبني عمى السككف في محؿ نصب اسميا 

فعؿ مضارع مرفكع  كعالمة رفعو ثبكت النكف نيابة عف الضمة ألنو مف : تذكركف 
األفعاؿ الخمسة ، ككاك الجماعة ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع 

. فاعؿ 
( . لعؿ ) في محؿ رفع خبر ( تذكركف ) كجممة 

رابط لجكاب شرط مقدر مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف  الفاء حرؼ: تفركا إلى اهلل 
. إذا عممتـ صفات اهلل المذككرة ففركا إليو : اإلعراب ، كالتقدير 

فعؿ أمر مبني عمى حذؼ النكف التصالو بكاك الجماعة ف كالكاك ضمير : فركا
. متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ 

. ب شرط غير جاـز ال محؿ ليا ألنيا جكا( : ففركا )كجممة 
إلى حرؼ جر مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، لفظ الجاللة : إلى اهلًل 

متعمؽ بالفعؿ ( إلى اهلل ) الكريـ مجركر بالحرؼ كعالمة جره الكسرة ، كشبو الجممة 
( فركا ) 

إف حرؼ ناسخ سبؽ إعرابو لكنو حيًرؾ بالكسر ىنا لمناسبة الياء ، كالياء : إٌنى 
( إف ) ر متصؿ مبني عمى السككف في محؿ نصب اسـ ضمي
الالـ حرؼ جر مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالضمير المتصؿ : لىكـ 

. مبني عمى السككف في محؿ جر بالحرؼ 
) متعمؽ بػ ( لكـ ) مرفكع كعالمة رفعو الضمة ، كشبو الجممة ( إف) خبر : نذيهر 
( . نذير 
ني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالضمير مف حرؼ جر مب: منيو 

( منو) مبني عمى الضـ في محؿ جر بالحرؼ، كشبو الجممة ( الياء ) المتصؿ 
ف كانت نكرة ألف الصفة إذا تقدـ عمى المكصكؼ  متعمؽ بمحذكؼ حاؿ مف نذير ، كا 

: صارت حاالن كقكؿ الشاعر 
...... لٌميةى مكحشان طمؿه 

لىؿه مكحشه : ، كاألصؿ ( لؿ ط)مكحشان ىنا حاؿ مف  َى . لمية طى



. صفة مرفكعة كعالمة رفعيا الضمة : مبيفه 
 

الكاك عاطفة كسابقاتيا ، ال ىى الناىية حرؼ : كال تجعمكا مع اهلًل إليان آخرى *   
فعؿ مضارع مجزـك بال : مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، تجعمكا 

يابة عف السككف ألنو مف األفعاؿ الخمسة ، ككاك الناىية كعالمة جزمو حذؼ النكف ف
. الجماعة ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ 

. المفظ الكريـ مجركر باإلضافة كعالمة جرىالكسرة : مع اهلل 
. ظرؼ منصكب كعالمة نصبو الفتحة كىك مضاؼ : مع 

( تجعمكا ) كالظرؼ متعمؽ بمحذكؼ مفعكؿ بو ثافو لمفعؿ 
مفعكؿ بو أكؿ منصكب كعالمة نصبو الفتحة ، آخر صفة منصكبة كعالمة : إليان 

. نصبيا الفتحة كىي ممنكعة مف الصرؼ 
.  كما سبؽ  "  إنى لكـ منو نذير مبيف" سبؽ إعرابيا ، ككذلؾ كميا مكررة : إنى 

 
 
 
 
 



النمكذج الثاني 
 

مف الحديث الشريؼ 
 

: لى اهلل عميو كسمـ قاؿأف النبي ص –رضى اهلل عنو –اـ زعف حكيـ بف ح
ما كاف عف ظير   كابدأ بمف تعكؿ ك ير الصدقة اليد العميا  ير مف اليد السفمى ،" 

" غنى ، كمف يستعفؼ يعفو اهلل كمف يستغف يغنو اهلل 
متفؽ عميو                                                        

اإلعراب 
 

حرؼ جر : عف 
 .مة جره الكسرة اسـ مجركر كعال: حكيـ 
. صفة مجركرة كعالمة جرىا الكسرة : بف 

. حزاـ ؾ مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة 
. فعؿ ماضو مبني عمى الفتح : رضي 

. فاعؿ مرفكع كعالمو رفعو الضمة : اهلل 
. جار كمجركر : عنو 

. كالجممة اعتراضية ال محؿ ليا مف اإلعراب 
حرؼ تككيد كنصب  : أف 

. سـ أف منصكب كعالمة نصبو الفتحة النبي ؾ ا
. فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقدر : صمى 
. فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة : اهلل 

. جار كمجركر : عميو 
ضمير : فعؿ ماضو مبني عمى الفتح ، كالفاعؿ ( : سمـ )الكاك حرؼ عطؼ : كسمـ 

. يعكد عمى لفظ الجاللة ( ىك)مستتر تقديره 
. اعتراضية ال محؿ ليا مف اإلعراب ( :  عميو كسمـ صمى اهلل)كجممة 
ىك : فعؿ ماضو مبني عمى الفتح ، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره : قاؿ 
. مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة : اليد 



. صفة مرفكعة كعالمة رفعيا الضمة المقدرة : العميا 
. خبر مرفكع كعالمة رفعو الضمة : خيٍر 

. ر بالكسرة جار كمجرك: مف اليد 
. صفة مجركرة بالكسرة المقدرة : السفمى 
فعؿ أمر مبني عمى السككف ، كالفاعؿ ضمير مستتر ( ابدان ) الكاك حرؼ عطؼ : كابدان 
( أنت ) تقديره 
( ابدان ) جار كمجركر متعمؽ بػ : بمف 
 ،( أنت) كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره .فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة : تعكؿي 

. كالجممة صمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب 
. مبتدأ مرفكع بالضمة كىك مضاؼ : الكاك حرؼ عطؼ ، خير : كخير 

. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة : الصدقة 
. اسـ مكصكؿ مبني في محؿ رفع خبر المبتدأ : ما 

( . الصدقة خير ) يعكد عمى ( ىك)فعؿ ماضو ناقص ، كاسميا محذكؼ تقديره : كاف 
. مضاؼ : ، كظير ( كاف )جار كمجركر كشبو الجممة متعمؽ بمحذكؼ خبر : عف ظير 

. مضاؼ إليو مجركر بالكسرة المقدرة  : غنى 
. مف اسـ شرط جاـز : كمف 

(. فعؿ الشرط ) فعؿ مضارع مجزـك كعالمة جزمو السككف : يستعفؼ 
، كالياء في محؿ نصب ( ط جكاب الشر) فعؿ مضارع مجزـك بحذؼ حرؼ العمة : يعفو 

. مفعكؿ بو 
. لفظ الجاللة فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة : اهلل 

. اسـ شرط جاـز  : عاطفة  مف : الكاك : كمف 
( . فعؿ الشرط ) فعؿ مضارع مجزـك بحذؼ حرؼ العمة : يستعف 
جكاب الشرط فعؿ مضارع مجزـك بحذ حرؼ العمة ، كالياء في محمؿ نصب : يعنو 
. بو  مفعكؿ
. لفظ الجاللة فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة : اهلل 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ما : عف ابف عباس رضى  اهلل عنو عف النبي صمى  اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ  ك-2

كال الجياد إال : كال الجياد ، قاؿ: العمؿ  ى أياـ العشر أ ضؿ مف العمؿ  ى ىذه ، قالكا 
. (216)ع بشيء رجؿ  رج ي اطر بنفسو كمالو ،  مـ يرج

اإلعراب 
 

. حرؼ نفي مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب : ما 
. مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : العمؿ 

اسـ مجركر : أياـ ،فى حرؼ جر مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب : فى أياـ 
. بفي كعالمة جره الكسرة الظاىرة ، كىك مضاؼ 

. مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة  مضاؼ إليو: العشر 
. خبر المبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : أفضؿ 

اسـ : مف حرؼ جر مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، العمؿ : مف العمؿ 
. مجركر بمف كعالمة جره الكسرة الظاىرة 

الياء حرؼ  :ىذهفى حرؼ جر مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، : فى ىذه 
اسـ إشارة مبني عمى الكسر فى محؿ جر بفي : تنبيو مبني ال محؿ لو مف اإلعراب ، ذه 

 .
فعؿ ماض مبني عمى الضـ التصالو بكاك الجماعة ، ككاك الجماعة ضمير  :قاؿ : قالكا 

. متصؿ مبني فى محؿ رفع فاعؿ 
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حرؼ نفي مبني : ، ال الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب : كال 
. عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب 

" . أفضؿ " مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كالخبر محذكؼ تقديره : الجياد 
( . ىك)فعؿ ماض مبنى عمى الفتح ، كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره : قاؿ 
حرؼ نفي مبني : عراب ، ال الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإل: كال 

. عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب 
( . أفضؿ ) مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كالخبر محذكؼ تقديره : الجياد 

. حرؼ استثناء ممغي مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب : إال 
. مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : رجؿ 
( . ىك)ماض مبنى عمى الفتح ، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره  فعؿ: خرج 

. كالجممة الفعمية فى محؿ رفع خبر المبتدأ 
، ( ىك)فعؿ مضارع كعالمة رفعو الضمة ، كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره : يخاطر 

. كالجممة الغعمية فى محؿ نصب حاؿ 
اسـ مجركر : اإلعراب ، نفس الباء حرؼ جر مبني عمى الكسر ال محؿ لو مف : بنفسو 

بالباء كعالمة جره الكسرة ، كىك مضاؼ ، كالياء ضمير متصؿ مبني عمى الكسر فى 
. محؿ جر مضاؼ إليو 

اسـ معطكؼ : الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، ماؿ: كمالو 
مير متصؿ عمى النفس مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة ، كىك مضاؼ ، كالياء ض

. مبني عمى الكسر فى محؿ جر مضاؼ إليو 
حرؼ نفي كجـز : الفاء حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، لـ : فمـ 

. كقمب مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب 
فعؿ مضارع مجزـك بمـ كعالمة جزمو السككف ، كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان : يرجع 
( . ىك)تقديره 

اسـ مجركر : الباء حرؼ جر مبني عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب ، شيء: مء بش
. بالباء كعالمة جره الكسرة الظاىرة 

. معطكفو عمى جممة يخاطر فى محؿ نصب ( يرجع) كجممة 



النمكذج الثالث 
شعر ؿمف ا
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 اإلعراب 

 
 ًغؿي قد يبم  الحاجى الرسكؿي المغؿ    

 
              أال أبمغا عنى  النان رسالةن  --1
  

. حرؼ استفتاح مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب :أال 
فعؿ أمر مبنى عمى حذؼ النكف ؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة ، كألؼ : أبمغا 

 .ضمير متصؿ مبنى عمى السككف فى محؿ رفع فاعؿ : االثنيف 
لمكقاية : بنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالنكف حرؼ جر ـ: عف : عنى 

ضمير متصؿ مبنى عمى السككف فى محؿ : حرؼ مبنى ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالياء 
. جر بمف ، كالجار كالمجركر متعمقاف بأبمل 

. مفعكؿ بو أكؿ منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : فالنان 
،ك عالمة نصبو الفتحة الظاىرة  مفعكؿ بو ثاف منصكب : رسالة 

. حرؼ تحقيؽ مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب : قد
. فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : يبمل 

. مفعكؿ بو مقدـ منصكب ، كعالمة نصبة الفتحة الظاىرة: الحاج 
. فاعؿ مؤخر مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة: الرسكؿ 



 .صفة لمرسكؿ مرفكعة كعالمة رفعيا الفتحة الظاىرة: المغمغؿ 
 

لهجَت بها ، فيما تجدُّ ، وتهزُل بآيٍةأنَّ الَىْلع منك سجيةٌ  -2

 
بدؿ مف : حرؼ زائد مبنى عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب ، كآية : الباء : بآية 

ة حرؼ رسالة منصكب ، كعالمة نصبو فتحة مقدرة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحرؾ
. الجر الزائد ، كىك مضاؼ 

. حرؼ تككيد كنصب مبنى عمى الفتح ال محؿ لو اإلعراب : أف 
. منصكب ، كعالمو نصبو الفتحة الظاىرة ( أفَّ ) اسـ : الكلع 
ضمير : حرؼ جر مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالكاؼ : مف : منؾ 

) كالمجركر متعمؽ بمحذكؼ حاؿ مف  متصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ جر بمف ، كالجار
(  الكلع 
. مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة (  أف)خبر : سجية 

. فى محؿ جر مضاؼ إليو ( اسميا كخبرىا )كمعمكلييا ( أف)كالمصدر المؤكؿ مف 
ضمير متصؿ : فعؿ ماض مبنى عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ ، كالتاء : ليجتى 

( لسجية )فى محؿ رفع صفة ( ليجت )محؿ رفع فاعؿ ، كجممة مبنى عمى الفتح فى 
حرؼ :  في .         حرؼ جر مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب: الباء: بيا

 .مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب  محرؼ مصدر: ما جر،
 فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعة الضمة الظاىرة ، كالفاعؿ: تجدُّ 

 
 
صمة المكصكؿ الحرفي ال محؿ ليا مف ( تجدُّ )كجممة ( أنت)ستتر كجكبان تقديره ضمير ـ 

. فى محؿ جر بفى ( تجدُّ )كالفعؿ ( ما )اإلعراب كالمصدر المؤكؿ مف 
فعؿ : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، تيزؿ : الكاك : كتيزؿ 

( أنت)اعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كالؼ
. ال محؿ ليا مف اإلعراب ( تجد )معطكفة عمى جممة ( تيزؿ )كجممة 
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حرؼ تككيد : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، أف: الكاك : كأنؾ 
فتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالكاؼ ضمير متصؿ مبنى عمى كنصب مبنى عمى اؿ

( . أف)الفتح فى محؿ نصب اسـ 
فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة المقدرة ، كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان : تعطى 
( . أنت) تقديره 

اسـ : حرؼ جر مبنى عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب ، المساف : الباء : بالمساف 
. ر بالباء كعالمة جره الكسرة الظاىرة ، كالجار كالمجركر متعمؽ بتعطى مجرك
حرؼ نفى : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، ال : الفاء : فال 

. مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب 
. فعؿ مضارع مبنى لممجيكؿ ، مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة المقدرة : يرل 

كالكاؼ  ،نائب فاعؿ مرفكع كعالمة رفعة الضمة الظاىرة ، كىك مضاؼ: اع مت: متاعؾ 
. ضمير متصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ جر مضاؼ إليو : 

. حرؼ حصر مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب : إال 
اسـ : حرؼ جر مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، لساف : مف : مف لسانؾ 

ضمير متصؿ : المة جره الكسرة الظاىرة ، كىك مضاؼ ، كالكاؼ كع( بمف )مجركر 
(  بيفضؿ )مبنى عمى الفتح فى محؿ جر مضاؼ إليو ،ك الجار كالمجركر متعمؽ 

فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة ، كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره : يفضؿ 
. بو ثاف ليرل  فى محؿ نصب مفعكؿ( يفضؿ )يعكد عمى المتاع ، كجممة ( ىك)
 

،  أنت ممزِّلجه  -4 كحنظؿي  كنفسيؾ دكف الماؿ صابه      لسانؾ معسكؿه
 

مبتدأ مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كىك مضاؼ ، كالكاؼ : لساف : لسانؾ 
. ضمير متصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ جر مضاؼ إليو

. خبر المبتدأ مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : معسكؿ 
ضمير : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، أنت: الفاء : فأنت 

. منفصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ رفع مبتدأ 
. خبر المبتدأ مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : ممزِّنج 



مبتدأ : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، نفسؾ : الكاك : كنفسؾ 
ضمير متصؿ مبنى عمى : رفعو الضمة الظاىرة ، كىك مضاؼ ، كالياء  مرفكع كعالمة

. الفتح فى محؿ جر مضاؼ إليو 
ظرؼ مكاف منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ، كىك مضاؼ  : دكف 
. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة : الماؿ 
ظاىرة  مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة اؿ( نفس )خبر المبتدأ : صاب 
: حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، حنظؿ : الكاك : كحنظؿ 

. مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ( صاب )معطكؼ عمى 
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ة ، كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىر: تقكؿ 
( . أنت)تقديره 
اسـ شرط : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، مىفٍ : الفاء : فمف 

مبنى عمى السككف فى محؿ رفع مبتدأ 
، كعالمة جزمو السككف ، كالفاعؿ ضمير ( فعؿ الشرط )فعؿ مضارع مجزـك : يسمع 

( . ىك)مستتر جكازان تقديره 
كعالمة جزمو السككف ، كالفاعؿ ضمير ( جكاب الشرط ) فعؿ مضارع مجزـك  :يقؿ 

فى محؿ رفع خبر (  يسمع ، يقؿ )كجممة فعؿ الشرط كجكابو ( ىك)مستتر جكازان تقديره 
( . مف)المبتدأ 
. ضمير منفصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ رفع مبتدأ : أنت 
. لظاىرة خبر المبتدأ مرفكع ، كعالمة رفعة الضمة ا: فاعؿ 

اسـ : حالية ، حرؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب، دكف : الكاك : كمف دكنو 
ضمير : كعالمة جره الكسرة الظاىرة ، كىك مضاؼ ، كالياء ( بمف )ظرفى مجركر 

متصؿ مبنى عمى الكسر فى محؿ جر مضاؼ إليو كالجار كالمجركر متعمؽ بمحذكؼ 
. خبر مقدـ 

. رفكع ، كعالمة رفعة الضمة الظاىرة مبتدأ مؤخر ـ: باب 



حرؼ جر مبنى عمى السككف حرؾ بالفتح اللتقاء الساكنيف ال محؿ لو : مف : مف الشح 
، كعالمة جره الكسرة الظاىرة ، كالجار ( بمف )اسـ مجركر : مف اإلعراب ، الشح 

(. لباب )كالمجركر متعمؽ بمحذكؼ صفة 
 .مة رفعيا الضمة الظاىرة مرفكعة كعال( لباب)صفة ثانية : مقفؿي 

                    بالصدؽ استقبٍؿ حديثؾ ، إنو -6 أصحُّ كأدنى لمسداًد كأمثؿ
 

اسـ : حرؼ جر مبنى عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب ، الصدؽ : الباء : بالصدؽ 
. كعالمة جره الكسرة الظاىرة ( بالباء ) مجركر 
( أنت)الفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره فعؿ أمر مبنى عمى السككف، ك: استقبؿ 
مفعكؿ بو منصكب ، كعالمة نصبة الفتحة الظاىرة ، كىك مضاؼ، : حديث : حديثؾ 
. ضمير متصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ جر مضاؼ إليو : كالكاؼ

ضمير : حرؼ تككيد كنصب مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالياء : إف : إنو
( . إف)لضـ فى محؿ نصب اسـ متصؿ مبنى عمى ا

. مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ( إف)خبر : أصبح 
اسـ : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، أدنى : الكاك : كأدنى 

. مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة ، منع مف ظيكرىا التعذر ( أصح )معطكؼ عمى 
اسـ : ل الكسر ، ال محؿ لو مف اإلعراب  ، السداد حرؼ جر مبنى عؿ: الالـ : لمسداد 
. كعالمة جره الكسرة الظاىرة ( بالالـ )مجركر 
اسـ : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، كأمثؿ : الكاك : كأمثؿ 

. مرفكع ، كعالمة رفعة الضمة الظاىرة ( أصح ) معطكؼ عمى 
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فعؿ : حرؼ عطؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، أجمؿ : الكاك : كأىٍجًمٍؿ 

( . أنت) أمر مبنى عمى السككف كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان ، تقديره 
ل عمى السككف فى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف تضمف معنى الشرط ، مبف: إذا : إذا ما 

. حرؼ زائد مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب : محؿ نصب ، ما 



ضمير : فعؿ ماض ناقص مبنى عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ ، كالتاء : كنت 
( . كاف )متصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ رفع اسـ 

اسـ : عراب ، بد نافية لمجنس ، حرؼ مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإل: ال : ال بد 
. محذكؼ ( ال )النافية لمجنس مبنى عمى الفتح فى محؿ نصب ، كخبر ( ال )

. منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ( كاف ) خبر : مانعان 
حرؼ تقميؿ : حرؼ استئناؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، قد : الفاء : فقد 

. ب مبنى عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعرا
. فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : يمنع 

. مفعكؿ بو مقدـ منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : الشيء 
. فاعؿ مؤخر مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة المقدرة منع مف ظيكرىا التعذر : الفتى 
ضمير : حرؼ مبنى عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب ، ىك : الكاك حالية : كىك 

. منفصؿ مبنى عمى الفتح فى محؿ رفع مبتدأ 
ىك )مرفكع ، كعالمة رفعو الفتحة الظاىرة ، كالجممة االسمية ( ىك)خبر المبتدأ : مجمؿ 
 .فى محؿ نصب حاؿ ( مجمؿ 

 
: قاؿ عنترة 
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. ل السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب حرؼ استفياـ ، مبني عؿ: ىؿ 
. فعؿ ماضي مبني عمى الفتح الظاىر : غادر 
. حرؼ جر زائد ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : مف 

منصكب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة منع مف ظيكرىا ( غادر ) مفعكؿ بو لمفعؿ : متردـ 
. اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الجر الزائد 

. رؼ يفيد اإلضراب ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب ح: أـ 
. حرؼ استفياـ ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : ىؿ 

فعؿ ماضي مبني عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ ، كالتاء ضمير متصؿ : عرفت 
. مبني عمى الفتح في محؿ رفع فاعالن 



. نصبو الفتحة الظاىرة  مفعكؿ بو منصكب ، كعالمة: الدار 
، ( عرفت ) ظرؼ زماف منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ف متعمؽ بالفعؿ : بعد 

. كىك مضاؼ 
. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة : تكىـً 
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. عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب حرؼ نداء مبني : يا : يا دار 
. منادل مضاؼ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : دار 
مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الفتحة نيابة عف الكسرة ؛ ألنو ممنكع مف : عبمة 

. الصرؼ كالمانع لو مف الصرؼ العممية كالتأنيث 
يا دار عبمة : كالتقدير ( بمة دار ع)جار كمجركر متعمقات بحاؿ محذكفة مف : بالجكاء 

. كائنة بالجكاء تكممي 
فعؿ أمر مبني عمى حذؼ النكف ؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة ، كالياء : تكممي 

ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعالن  
فعؿ أمر :  الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ف ال محؿ لو مف اإلعراب عمى: كعمي 

النكف ؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة ، كالياء ضمير متصؿ مبني  مبني عمى حذؼ
. عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ 

. ظرؼ زماف منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : صباحان 
. منادل مضاؼ بأداة نداء محذكفة منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : دار 
نيابة عف الكسرة ف ألنو ممنكع مف  مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الفتحة: عبمة 

. الصرؼ 
فعؿ : الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ف ال محؿ لو مف اإلعراب ، اسممي : كاسممي 

أمر مبني عمى حذؼ النكف ؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة ، كالياء ضمير متصؿ 
. مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعالن 
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.  الفاء استئنافية ، مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب : فكقفت 
فعؿ ماض مبني عمى السككف ، التصالو بتاء الفاعؿ ف كالتاءضمير متصؿ : كقفت  

. مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاعالن 
عراب ف كالياء ضمير متصؿ في حرؼ جر مبني عمى الكسر ، ال محؿ لو مف اإل: فييا 

كقفت )  مبني عمى السككف في محؿ جر بحرؼ الجر ، كالجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ 
 . )

مفعكؿ بو منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ ، منع : ناقتي 
عمى مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير متصؿ مبني 

السككف في محؿ جر باإلضافة  
الكاك حاليو ، مبنى عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب  : ككأنيا 
. مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ( كأف ) خبر : فدفه 

فعؿ مضارع : الالـ  الـ التعميؿ ، مبني ال محؿ لو مف اإلعراب ، أقضي : ألقضيى 
عد الـ التعميؿ كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ، المضمرة  جكازان ب( أف ) منصكب بػ 

( . أنا ) كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره 
كما بعدىا مجركر بالـ التعميؿ ، كالجار كالمجركر متعمقاف ( أفَّ ) كالمصدرالمؤكؿ مف 

( . كقفت ) بالفعؿ 
. مفعكؿ بو منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ، كىك مضاؼ : حاجة 
. مضاؼ إليو مجركر ، كعالمة جره الكسرة الظاىرة : ـ المتمك
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فعؿ ماضي مبني عمى الفتح ، كتاء التأنيث الساكنة ال محؿ ليا مف اإلعراب ، : حٌمت 
( . ىي)كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره 

اسـ مجركر : عمى الكسر ، ال محؿ لو مف اإلعراب ، أرض البا حرؼ جر مبني : بأرض
. ، كىك مضاؼ ( حمت )بالباء كعالمة جره الكسرة كالجار كالمجركر متعمقاف بالفاعؿ 

. مضاؼ إليو مجركر ، كعالمة جره الياء ، ألنو جمع مذكر سالـ : الزائريف 



ب ، أصبحت فعؿ الفاء حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعرا: فأصبحت 
ماضي ناقص مبني عمى الفتح ، كتاء التأنيث الساكنة ال محؿ ليا مف اإلعراب ف كاسمو 

( . ىى)ضمير مستتر جكازان تقديره 
. منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ( أصبحت ) خبر : عسران 
عمى حرؼ جر مبني ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالياء ضمير متصؿ مبني عمى : عمٌي 
( عىًسر)تح في محؿ جر بحرؼ الجر ، كالجار كالمجركر متعمقاف بالضمة المشبية الؼ

مرفكع ؛ كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كالكاؼ ( عسر ) فاعؿ لمصفة المشبية : طالبؾ 
منادل مضاؼ بأداة نداء : ابنة. ضمير متصؿ مبني عمى الكسر في محؿ جر باإلضافة 

. الظاىرةمحذكفة منصكب كعالمة نصبو الفتحة 
. مضاؼ اليو مجركر كعالمة جٌره الكسرة الظاىرة: مخـر

 
ٌمقتيا عرضان كأقتؿ قكميا       زعىمان لعمر أبيًؾ ليس بمزعـً  -5  عي
 

ٌمقتييا فعؿ ماض مبني لممجيكؿ، مبني عمى السككف؛ التصالو بتاء الفاعؿ،كالتاء ضمير : عي
ضمير متصؿ مبني عمى متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع نائب فاعؿ، كالياء 

. السككف في محؿ نصب مفعكؿ بو
 

. مفعكؿ مطمؽ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة:  عرضان 
فعؿ مضارع مرفكع، : أقتؿ. الكاك حالية مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب:  كأقتؿ

(. أنا)كعالمة رفعو الضمة الظاىرة؛ الفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره 
فعكؿ بو منصكب، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة، كاليا ضمير متصؿ مبني عمى ـ: قكميا

. السككف في محؿ جر باإلضافة
. مفعكؿ مطمؽ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة: زعمان 
. الالـ الـ اإلبتداء مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب: لعمري 
( تسمي)كخبره محذكؼ كجكبان تقديره  مبتدأ مرفكع، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة،: عمري 

. كىك مضاؼ
مضاؼ إليو مجركر كعالمة ٌجره الياء ألنو مف األسماء الخمسة، كالكاؼ ضمير : أبيًؾ 

. متصؿ مبني عمى الكسر في محؿ جٌر باإلضافة



كاسمو ضمير مستتر جكازان تقديره . فعؿ ماض ناقص مبني عمى الفتح الظاىر: ليس
(. ىك)

خبر ليس : مزعـ. ؼ جر زائد مبني عمى الكسر، ال محؿ لو مف اإلعرابالباء حر: بمزعـ
منصكب، كعالمة نصبو فتحة مقدرة، منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الجر 

. الزائد
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فعاؿ الخمسة، كالياء ضمير فعؿ أمر مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف مضارعو مف األ: أثني
. متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعالن 

كالياء ضمير متصؿ . عمى حرؼ جر مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب: عميٌ 
(. أثنى)مبني عمى الفتح في محؿ جر بحرؼ الجر، كالجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ 

. مف اإلعراب الباء حرؼ جر مبني عمى الكسر ،ال محؿ لو: بما
مبني عمى السككف في محؿ جر بحرؼ الجر، كالجار ( الذم)اسـ مكصكؿ بمعنى : ما 

(. أثني)كالمجركر متعمقاف بالفعؿ 
فعؿ ماض مبني عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ، كالتاء ضمير متصؿ مبني : عممت

. عمى الكسر في محؿ رفع فاعالن 
. ، ال محؿ لو مف اإلعرابالفاء استئنافية مبني عمى الفتح: فإنني

حرؼ تككيد كنصب مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب، كالياء ضمير متصؿ : إفٌ  
. مبني عمى الكسر في محؿ نصب اسـ إفَّ 

   
. مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ( إٌف )خبر : سمحه 

مقدرة عمى ما مرفكع كعالمة رفعو الضمة اؿ( سمحه ) فاعؿ لمصفة المشبية : مخالطتي 
قبؿ ياء المتكمـ منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير 

. متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر باإلضافة  
ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف ، تضمف معنى الشرط ، مبني عمى السككف ف في : إذا 

. محؿ نصب 



عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب ، أظمـ  حرؼ جـز كنفي كقمب مبني: لـ : لـ أظمـً 
كعالمة جزمو السككف ، كٌحرؾ بالكسر ( بمـ ) فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ مجزـك : 

( . أنا ) لضركرة الشعر ، كنائب الفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره 
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ظرؼ لما يستقبؿ : مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب ، إذا الفاء استئنافية : فإذا 
. مف الزماف ، تضمف معنى الشرط ، مبني عمى السككف في محؿ نصب

فعؿ ماضي مبني لممجيكؿ مبني عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ ، كالتاء : ظيمًمتي 
. ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع نائب فاعؿ 

. ء كاقعة في جكاب الشرط مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب الفا: فإٌف 
 

منصكب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ منع مف ( إف)اسـ : ظممي 
ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير متصؿ مبني عمى الفتح في 

. محؿ جر باإلضافة 
. مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ( إفٌ )خبر : باسؿه 
. خبر ثافو مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : ميرَّ 

مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كالياء ضمير ( مرَّ )فاعؿ لمصفة المشبية : مذاقتة 
. متصؿ مبني في محؿ جر باإلضافة 

، ( مذاقتة ) ؿ رفع فاعؿ لػ مبني عمى الفتح في مح( مثؿ ) اسـ بمعنى : الكاؼ : كطعـ 
ىى مثؿ طعـ : ، أك خبران لمبتدأ محذكؼ تقديرة ( مرَّ )كأجاز التبريزم أف تككف نعتان لػ 

. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة : طعـ : العمقـ ، كىك مضاؼ 
. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة : العمقـ 
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ظرؼ لما يستقبؿ  :الفاء استئنافية مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب ، إذا : فإذا 
. مف الزماف ، تضمف معنى الشرط ، مبني عمى السككف في محؿ نصب 



مبني فعؿ ماضو مبني عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ ، كالتاء ضمير متصؿ : شربت
. عمى الضـ في محؿ رفع فاعالن 

( إفٌ ) الفاء كاقعة في جكاب الشرط مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب : فإنني 
حرؼ تككيد كنصب مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالنكف لمكقاية مبني 

محؿ  عمى الكسر ، ال محؿ لو مف اإلعراب كالياء ضمير متصؿ مبني عمى السككف في
(  إٌف ) نصب اسـ 
. مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ( إف)خبر : مستيمؾه 

منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى ما ( مستمؾه ) مفعكؿ بو السـ الفاعؿ : مالي 
قبؿ ياء المتكمـ منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير 

. في محؿ جر باإلضافة متصؿ مبني عمى السككف 
. الكاك حالية مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب : كعرضي 
مبتدأ مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ منع مف : ًعرضي 

ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير متصؿ في محؿ جر 
. باإلضافة 

. فكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة خبر مر: كافهر 
: يكمـ . لـ حرؼ نفي كقمب كجـز مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : لـ ييكمـً 

كعالمة جزمو السككف ،  حٌرؾ بالكسر ( لـ )فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ مجزـك بػ 
( . ىك) لضركرة الشعر ، كنائب الفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره 

 
ذا ص -9   حكت  ما أقصد عف ندلن           ككما عممت شما مي كتكرميكا 
 

ذا  ظرؼ لما يستقبؿ : الكاك استئنافية مبني عمىالفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب ، إذا : كا 
. مف الزماف ، تضمف معنى الشرط ، مبني عمى السككف في محؿ نصب 

لتاء ضمير متصؿ فعؿ ماضو  مبني عمى السككف التصالة بتاء الفاعؿ ، كا: صحكت 
. مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاعالن 

نافية : الفاء كاقعة في جكاب الشرط مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب  ما: فما 
. ال عمؿ ليا ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب 



بان فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كالفاعؿ ضمير مستتر كجك: أقصر
( . أنا) تقديره 

اسـ : ندل . عف حرؼ جر مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : عف ندل 
مجركر بحرؼ الجر كعالمة جره الكسرة المقدرة عمى األلؼ المحذكفة نطقاي اللتقاء 

( اقصر)الساكنيف كالجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ 
حرؼ : الكاؼ : كما . حؿ لو مف اإلعراب الكاك استئنافية مبني عمى الفتح ، ال ـ: ككما 

كالمصدر المؤؤؿ مف . مصدرية مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : جر ما 
كما بعدىا مجركر بحرؼ الجر ، كالجار كالمجركر متعمقاف بخبر مقدـ محذكؼ ( نا )

ؿ رفع اسـ بمعنى مثؿ مبني عمى الفتح في مح: أك الكاؼ ( شمائمي ) لممبتدأ المؤخر 
. كما بعدىا مجركر باإلضافة ( ما )مصدرية ، كالمصدر المؤكؿ مف : ما . خبران مقدمان 

فعؿ ماضو مبني عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ ، كالتاء ضمير مبني عمى : عممًت 
. الكسر في محؿ رفع فاعالن 

لمتكمـ منع مف مبتدأ مؤخر مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى ما قبؿ ياء ا: شمائمي 
ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير متصؿ في محؿ جر 

. باإلضافة 
اسـ : الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب تكرمي : كتكٌرمي 

مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ منع ( شمائمي )معطكؼ عمى 
رىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير متصؿ في محؿ جر مف ظيك
. باإلضافة 
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حرؼ تحضيض ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : ىاٌل 
عؿ ، كالتاء ضمير متصؿ مبني فعؿ ماضو مبني عمى السككف التصالو بتاء الفا: سألًت 

. عمى الكسر في محؿ رفع فاعالن 
. مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : الخيؿ 
منادم : حرؼ نداء مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب ابنة : يا : يا بنة 

. مضاؼ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة 



. ق الكسرة الظاىرة مضاؼ إليو مجركر كعالمة جٍر : مالؾ 
. حرؼ شرط جاـز ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : إٍف 

فعؿ ماضو ناقص مبني عمى السككف التصالو بتاء الفاعؿ، كالتاء ضمير متصؿ : كنًت 
كالفعؿ في محؿ جـز بفعؿ الشرط  ( كاف ) مبني عمى الكسر في محؿ رفع اسـ 

. مة نصبو الفتحة الظاىرة منصكب ، كعال( كاف )خبر : جاىمةن 
مبني عمى السككف في محؿ ( الذم ) اسـ مكصكؿ بمعنى : ما . الباء حرؼ جر : بما 

( . جاىمة ) جر بحرؼ الجر ف كالجار كالمجركر متعمقاف بالخبر 
. حرؼ نفي كجـز كقمب مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : لـ : لـ تعممي 

كعالمة جزمو حذؼ حرؼ النكف ألنو مف األفعاؿ ( لـ ) بػ  فعؿ مضارع مجزـك: تعممي 
. الخمسة ، كياء المؤنئة المخاطبة ضمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعالن 
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اؼ فعؿ مضارع مجزـك ؛ ألنو جكاب الطمب ، كعالمة جزمو السككف ، كالؾ: يخبرؾ 
. ضمير متصؿ مبني عمى الكسر في محؿ نصب مفعكالن بو أكؿ

مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعالي ( الذم )اسـ مكصكؿ بمعنى : مف 
( . ىك)فعؿ ماضو مبني عمى الفتح الظاىر ، كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره : شيد

. مفعكؿ بو منصكب ، كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : الكقيعة 
أٌف حرؼ نككيد كنصب مبني ، ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالنكف لمكقاية ، مبني :  أنني

عمى الكسر ، ال محؿ لو مف اإلعراب ، كالياء ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ 
( . أفٌ )نصب اسـ 

فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى األلؼ لمتعذر ، كالفاعؿ : أغشى 
( . أنا) كبان تقديره ضمير مستتر كج

. مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى األلؼ لمتعذر : الكغى 
( . ليخبرؾ ) كما بعدىا منصكب عمى أنو مفعكلبو ثافو ( أفٌ 0كالمصدر المؤكؿ مف 

. الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب : كأعؼُّ 



مة رفعو الضمة الظاىرة ، كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان فعؿ مضارع مرفكع ، كعال: أعؼُّ 
(  أنا) تقديره 
، كىك ( أعؼُّ ) ظرؼ مكاف منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ، متعمؽ بالفعؿ : عند 

. مضاؼ 
. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة : المغنـ 
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الالـ الـ االبتداء مبني : لقد . استنافية مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب : الكاك 
حرؼ تحقيؽ ، مبني عمى السككف ، ال : قد .. عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب 

. محؿ لو مف اإلعراب 
. فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقدر عمى األلؼ لمتعذر : شفى 
مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى ياء المتكمـ منع مف ظيكرىا  :نفسي 

اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير متصؿ مبني في محؿ جٌر باإلضافة 
 .

فعؿ ماضو : أبرأ . الكاك حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ، ال محؿ لو مف اإلعراب : كأبرأ 
. مبني عمى الفتح الظاىر 

ضمير متصؿ مبني : مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ف كالياء : سقميا 
. عمى السككف في محؿ جر باإلضافة 

. مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ، كىك مضاؼ ( شفى ) فاعؿ : قيؿي 
. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جٌره الكسرة الظاىرة : الفكارس 

بمعنى أتعجب ، مبني عمى السككف ، كالكاؼ حرؼ داؿ اسـ فعؿ مضارع : كىٍل : كيؾ 
. عمى الخطاب

) منادل مفرد عمى مرٌخـ مبني عمى الضـ الظاىر عمى الحرؼ المحذكؼ لمترخيـ : عنتر 
منادل ( : عنتري )في محؿ نصب عمى النداء عمى لغة مف ينتظر ف أك ( أصمو يا عنترةي 

. النداء عمى لغة مف ال ينتظر مفرد عمـ مرٌخـ مبني عمى الضـ في محؿ نصب عمى 
فعؿ أمر مبني عمى السككف ، كحٌرؾ بالكسر لضركرة الشعر ، كالفاعؿ ضمير : أقدـ 

( . أنت ) مستتر كجكبان تقديره 
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. مف اإلعراب حرؼ شرط غير جاـز ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو : لك 
( ىك)فعؿ ماضو ناقص مبني عمى الفتح الظاىر ، كاسمو ضمير مستترجكازان تقديره : كاف 
 .

فعؿ مضارع مرفكع ، كعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى الياء لمثقؿ ، كالفاعؿ : يدرم 
( . ىك)ضمير مستتر جكازان تقديره 

. مان اسـ استفياـ مبني عمى السككف في محؿ رفع خبران مقد: ما 
. مبتدأ مؤخر مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة : المحاكرة 
فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقٌدر عمى األلؼ لمتعذر ، كالفاعؿ ضمير مستتر : اشتكى 

( . ىك) جكازان تقديره 
. حرؼ عطؼ ، مبني ال محؿ لو مف اإلعراب : أك 

مير مستتر جكازان تقديره فعؿ ماضو ناقص مبني عمى الفتح الظاىر ، كاسمو ض: كاف 
( . ىك)

. حرؼ شرط غير جاـز ، مبني عمى السككف ، ال محؿ لو مف اإلعراب : لك 
ـى  ًم ( . ىك)فعؿ ماضو مبني عمى الفتح الظاىر ، كالفاعؿ ضمير مستتر جكازان تقديره : عى

. مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة : الكالـ 
كعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ منع منصكب ( كاف )خبر : مكممي 

مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة لمياء ، كالياء ضمير متصؿ مبني في محؿ 
. جٌر باإلضافة 
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