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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم
 وعدد،  م لى  م   ا بي َّ  عددهوالصالة والسال، الحمدهلل وحده 

، صرف ُيسهل لى  الطالب فه م مسائىهإ  الرغعة م  تقدي م كتاب ف َّ البحو وال
قس م الىغة الدربية  إل  إخراج هذا  ف هذه الرغعة دفدتبا ، ويتباسب مع مقدرته م الىغوية
ليكو  ف َّ متباول جميع  ؛العسيط ف َّ مسائىه وشواهده ، الكتاب السهل ف َّ لعاراته

يب مسائل البحو إل  ولقد قمبا عمحاولة تقر ، مستوياته م الىغوية المختىفة ف  طالبال
ولجأبا إل  السهولة ما ، ، فحذفبا م  مسائىه الخالفات يي  البحاةأذها  طاليبا

واختربا م  الشواهد البحوية م  القرآ  الكري م والشدر عما يتباسب ، استطدبا إليها سييالا 
، الت َّ ُتحاول ربط طاليها يىغة القرآ  الكري م ما أمك ، ميةمع فىسفة الجامدة اإلسال

 . الدربية م  الضياع وا ابدثار و الكتاب الذى حفظوه
ا: وأقسددامه ولقددد يدددأ الكتدداب عمددا تيدددأ عدده كتددب البحددو لامددة مدد  حدددي  لدد  الكىمددة

ثدد م تحدددثبا لدد  الجمىددة ، مددع تدريدد  كددل قسدد م وذكددر ممي اتدده، حددرفالو  ،فدددلالو  ،سدد ما ا
وحدي  مختصر ل  البواسخ، ثد م تحددثبا لد  الفددل  (الميتدأ والخير) ية وتركييهاسم اا

، وأحكددا م كدددل قسددد م( مدددراألو  ،مضددارعالو  ، َّماضدددال) :ا الفدددل فدددذكربا أقسددامهدأمددد، وبائعدده
مدددداا () :وأفردبدددا لىمضدددارع قسدددماا خاصدددداا ي لراعددده لددددراب، أمدددا فددد َّ اإل، رفدددداا وبصدددعاا وج  

وجمددع ، األسددماا الخمسددة  والمثبدد ) لددراب الفرلدد َّ، واإلفتحدددثبا لدد  اإللددراب األصددى َّ
، واألفددال الخمسدة، وما جمع عأل  وتاا  ائدتي ، المذكر السال م، والممبوع م  الصرف

، والدىد م، الضدمير) :والمدرفدة ،كمدا تحددثبا لد  البكدرة، (والفدل المضدارع المدتدل ارخدر
، والبكددددرة لدددد  مدرفددددةوالمضدددداف إ، والمحىدددد  عددددأل، واألسددددماا الموصددددولة، واسدددد م اإلشددددارة

 المقصودة عالبداا(، وختمبا قس م البحو عالحدي  ل  الددد.
تحدثبا فيه ل  تدري  كىمة  ؛الذيفهو قس م الصرف ، أما القس م الثاب َّ م  الكتاب

ث م ل  ، والمي ا  الصرف َّ، ، ومب لتهومجاله، والهدف مبه، صرف أو تصري  ()
 تصري  األفدال واألسماا:
تل، والال  م والمدتدل، والميب َّ لىمدىو م، والميب َّ لىمجهول، الفدل الصحيح والمد
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واألفدال الم يد  ومدابيها، ول  الماض َّ والمضارع، والمصدر الثالث َّ ود الته، واس م 
 الفالل واس م المفدول، والمذكر والمؤب ، واس م ارله والبسعة والتصغير.

  
وبسأل هللا ، التقصير مب اف، وا   كا  غير ذلك، فىىه المب ةُ ، ف   كبا أصيبا الهدف

كما بسأله الدفو والدافية ، الدى َّ القدير أ  يجدىه ف َّ مي ا  حسباتبا يو م القيامة
 .وألظ م مأمول، إبه أكر م مسؤول، والمدافاة ف َّ الدبيا وارخرة
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 القسـم األول
 

 وـــــالنح
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 الكلام و ما يتألف منه
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 تمهيد:
 وــم النحـعل نشأة 

غير مشوعة يىغة  ،هائيباة الدربية خالصة ألليثت الىغة الدربية ف  ربوع الج ير  
سالمية ف  لهد الخىفاا األلاج م حت  سطع بور اإلسال م واتسدت رقدة الدولة اإل

األمر الذي أدى إل  ، الج يرة الدربية ل  ما وراا حدود، وامتد سىطابها إالراشدي 
ب إليه فتسر ، اختالط الدرب عالدج م اختالطاا لميقاا أثر لى  الىسا  الدرب َّ الفصيح

 .الىح  وأصايته آفة الدجمة
أواخدر الكىمدات التد  تختىد  المدداب َّ  يأ ؛وكا  أول ما اختل م  كالمهد م اإللدراب
 . عاختالف أحوالها م  رفع إل  بصب إل  جر

صددى   هللا لىيدده -كددا  الىحدد  مدروفدداا فدد  صدددر اإلسددال م لىدد  لهددد الرسددول  ولقددد
" أرشددوا فقدال: -صدى  هللا لىيده وسدى م-فقد روى أ  رجالا لح  عحضرة الرسول  -وسى م

قرأ فأسقط أحدب أ  أل:" أبه قال -رض  هللا لبه-عكر ل  أي   ي " ورو أخاك م فقد ضل
 يرة بذكر مبها :وأمثىة الىح  كث  .فألح " أأقر  م  أ       إل
فقالوا:"  ؛له ملى  قو م يسيئو  الرم َّ فقر   -رض  هللا لبه-مر لمر ي  الخطاب  .1

م   لى    وهللا لخطؤك م ف  لسابك م أشد  :" فألرض مغضعاا وقال، "دىمي إبا قو م مت
  ."خطئك م ف  رميك م

ِمَن  أَنَّ هللاَ بَِريء  ] :وروى أ  رجالا أقرأ ألرايياا م  سورة يرااة  قوله تدال  .2

هللا م  رسوله ؟   ئ أو قد ير : لراي َّفقال األ، (رسوله)يجر  (1)[المُْشِرِكيَن َوَرسُولُهُ 
ليس هكذا يا : وقال، فيىغ لمر فدلاه، إ  يك  قد يرئ م  رسوله فأبا أيرأ مبه

" هم  المشركي  ورسولُ  ىاير " :كي  ه  يا أمير المؤمبي  ؟ فقال: فقال، ألراي َّ
فأمر لمر ، وأبا وهللا أيرأ مم  يرئ هللا ورسوله مبه م: أللراي َّفقال ا ،(يرفع رسوله)
 .لدربيةأ ا يقرئ القرآ  إ ا لال م عا -رض  هللا لبه-
فبسب عدضه م وضده إل  لى  ي  أي  ، اختى  الدىماا ف  واضع لى م البحوو 

                                                           

 .3( التوعة :1)
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وعدضه م بسعه إل  بصر ي  لاص م ، وعدضه م بسعه إل  أي َّ األسود الدؤل َّ، طالب
بظر  ةولكل م  هؤ اا الدىماا وجه، ه م بسعه إل  ليد الرحم  ي  هرم وعدض، الىيث 
 . ف  ذلك

والذي لىيه جمهور البحداة أ  أعدا األسدود الددؤل َّ وضدع مبده مدا أدركده لقىده ثد م أقدر 
ثد م أخدذ الدىمداا مد  عددده ي يددو  ، أ  هدذا البحدو :وأشدار لىيده، اإلما م لى  مدا وضدده

 .  صار صرحاا شامخاا وطيد األركا أ لىيه حت  بما وترلرع وكمل يباؤه إل 
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 :النحو تعريف
 :لى  مدا  مبها اللغةيطىق البحو ف َّ  .1

 قصدت قصدك :أي ؛بحوت بحوك: يقال، القصد. 
 جهة المسجد :أي ؛توجهت بحو المسجد: ُيقال، والجهة. 
  وأحس   لما توضأ –صى  هللا لىيه وسى م  –ومبه قول البي َّ ، والِمْثل

م  توضأ بحو وضوئ َّ هذا ث م صى  ركدتي   ا ُيحد ِّ  :" الوضوا
 . "فيها بفسه غفر له ما تقد م م  ذبعه

 أقسا م :أي ؛لى  أربدة أبحاا األمر: ُيقال، والِقْسم.  
 

عح  ل  أحوال أواخر الكىمات تالدى م الذي  :البحاة اصطالحوُيراد عه ف َّ  .2
  :فمدرفة. إلراعاا وببااا 

 ولة أو مبصوعة أو مجرورة أو مج ومةمد  حي  كوبها مرف حكم الكلمة. 
 الت َّ تأخذ فيها هذا الحك م والمواضع. 
 المختىفة الت َّ تدل لى  هذا الحك م والعالمات. 
 والكىمات الت َّ يى  م ت التي تظهر عليها حركات اإلعرابومعرفة الكلما ،

 .ف َّ دراسة البحوكل ذلك يدخل  . آخرها حالة واحدة
 

  : فائدته
، فىىبحو أهمية وا احترا  ل  الخطأ ف َّ الكال م، كال م الدرب عه لى  فه م ا استدابة

وبدو  البحو تضطرب ، عالغة ف َّ ضعط قوالد الىغة الدربية وتحديد المراد م  تراكييها
ا أ  بتأمل هذي  البصي  . وحسيبأللسبة ويخف  المراد لى  اإلفها مالىغة لى  ا
 :الكريمي 
َراِهيَم َربُّهُ بِكَلَِماٍت فَأَتَمَُّهنَّ َوإِِذ ابْتَلَى إِ   :قال هللا تدال  -1   . (1)ْب
 . (1)أَْم كُنْتُْم شَُهدَاَء إِذْ َحَضَر يَعْقُوَب الَمْوتُ  :وقال تدال  -2 

                                                           

 . 124( سورة العقرة:1)
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فبا الفالل وحسيبا أ  بتأمىها لبدرك أبه لو ا البحو إل  جابب المدب  ما لر  
 .م  المفدول ف َّ البصي 

                                                                                                                                                    

 . 133( سورة العقرة: 1)
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 الكالم وما يتألف منه 
ط ، وُيطىق لى  ما ليس لفظاا كالخطىق لى  كل ما يتكى م عه اإلبسا يُ  غةا ل: الكالم

 .واإلشارة
: مثل، المفيد فائدة يحس  السكوت لىيهاالمركب الىفظ : وُيراد به في االصطالح

 .ويذاكُر محمد  ، الصيُر َجميل  
د لا: أو فدل واس م مثل. اإليما  بور: وأقل ما يتأل  مبه الكال م اسما  مثل: قالوا
 الحجاج.

، لفظاا كالخط واإلشارة وعالتدري  السايق  ا يسم  كالماا ف َّ ا اصطالح ما ليس
، عاب المسجد: المركب اإلضاف َّ مثلوك، خشعة: وما ليس مفيداا كالىفظ المفرد مثل

جاد : وكالمركب اإلسبادي المسم  عه مثل، حضرموت: وكالمركب الم ج َّ مثدل
 وبرق بحره.، وبحمده، المول 
وما ، إ  قا م محمد  : دخدل كذلك ما ليس مستقدالا عالفائدة كجمىة الشرط مثلو ا ي

 . ليس مقصوداا كالذي يصدر ل  السكرا  أو المجبو  
 

: مثل ،أ م فدالا ، رجل: مثل ،اسماا  ه َّ الىفظ الموضوع لمدب  مفرد سواا أكا  :الكلمة
 : رة مبهاوُتطىق الكىمة ف َّ الىغة لى  أشياا كثي. ل : مثل ،أ م حرفاا  ،أكل

َكالَّ إِنََّها كَلَِمة  : ، وذلك مثل قوله تدال ما يراد عالكال مالجمل المفيدة ويراد يها  -1

 . وهو يريد عالكىمة قول الكدافر حي  يأتيه الموت (1)هَُو قَائِلَُها

 . ألق  الخطيب كىمة مؤثرة: مثل قولك، الخطعة الطويىة  -2

 

 

                                                           

 . 100: ( سورة المؤمبو  1)
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: -صى  هللا لىيه وسى م- ل الرسولأو القصيدة، مثددل قدو  الييت م  الشدر  -3
  : (1)أصدُق كىمٍة قالها شالر كىمُة لييد

 ٍم اَل َمَحـاَلَة زَاِئُل                                      َوُكــلُّ َنِعيـ  ال َّللاهَ باطُل                                      خـ َأاَل ُكلُّ َشيء ما
 .  هللُا محمد  رسوُل هللاِّ كىمة الشهادة ا إِّلَه إ ا: ومثل قوله م -4
 ."الكىمُة الطيعُة صدقة  :" ف َّ الحدي  الشري  -5
وهو الىفظ المركب م  ثال  كىمات فأكثر سواا أفاد أو ل م يفد ، جمع كىمة: الَكِلمُ 

ُىهُ : مثل ر  باد م  فالِّ ر  : ومثل، الش   . إِّْ  َفَدْىَت الش 
 : الفرق بين الكالم والكلم

 . ، والكى م  ا يتحقق إ ا يثال  كىمات فأكثرثركال م يكو  م  كىمتي  أو أكال -1
فىبطيق ذلك ، ، والكى م  يكو  مفيداا أو غير مفيدالكال م  ايد أ  يكو  مفيداا  -2

 : لى  األمثىة التالية
اَلة:" -صى  هللا لىيه وسى م-قول الرسول  -أ َىْت ُقر ُة َلْيبِّ َّ ف َّ الص  ، كال م" ُجدِّ

 . لوقت بفسه كى موهو ف َّ ا
لكبه غير كى م ؛ ألبه بقص ل  ثال  ، كال م" الصالة مكتوعة:" تقول -ب

 كىمات.
 . ؛ ألبه غير مفيدكى م، لكبه غير كال مٍ " إ  أديت الصالة" تقول: -ج

فهو أل م م  الكال م ، هو الىفظ الدال لى  مدب  سواا أكا  مفيداا أ م غير مفيد: الَقْولُ 
 . والكىمة والكى م

والقول يطىق لى  ، م  الكال م ؛ أل  الكال م  ا يطىق إ ا لى  المفيد وكا  أل م
 . المفيد ولى  غيره

                                                           

    ، تددوف َّ فدد َّ خالفددة لثمددا  يدد  لفددا  ( هددو لييددد يدد  ربيدددة الدددامري الصددحاي َّ الشددالر المخضددر م1)
 –هللا لبده رضد َّ –ل  مائة وأربدي  سدبة، أو فد َّ خالفدة مداويدة يد  أيد َّ سدفيا   –رض َّ هللا لبه -

 ل  مائة وسعع وخمسي  سبة، ول م يقل شدراا مبذ أسى م إِّ ا  ييتاا واحداا قيل: 
 والمرا ُيصىحُه الَجىيُس الصددالحُ    ما لاب المرا الكري م كبفسه وله: هو ق

َ  اإلْساَل مِّ سربا ا          الحمد هلل إذ ل م يأتب َّ أجى َّ   وقيل: يل قوله:   حت   اكتسيُت مِّ
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 . والقول يطىق لى  المفرد والمركب ، وأل م م  الكىمة ؛ أل  الكىمة تختص عالمفرد
والقول ، وأل م م  الَكىِّ م ؛ أل  الكى م مختص عالمركب م  ثال  كىمات فأكثر 

 . دولى  المفر ، كىمتي  يطىق لى  ذلك ولى  المركب م 
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 أنواع الكلمة
 : والكىمة تبقس م إل  ثالثة أبواع 

 : االسم -1
َِر : كقوله تدال ، أي لالمة له ؛سمة لىش َّا: ف َّ الىغة ِسيَماهُْم فِي ُوُجوهِِهْم َمْن أَث

 لالماته م. :أي ؛(1)السُُّجودِ 
محمد  :مثل، : ما دل لى  مدب  ف َّ بفسه غير مقتر  ي م وف َّ ا اصطالح
 وفاطمة. 

 : الفعل -2
 . بفس الحد  الذي يحدثه الفالل م  قيا م أو قدود أو بحوهما: ف َّ الىغة

: مثل، ما دل لى  مدب  ف َّ بفسدده مقترباا عأحد األ مبة الثالثة: وف َّ ا اصطالح
 . اكتْب ، َيْكُتبُ ، َكَتبَ 

 : الحرف -3
َن النَّاِس َمْن يَعْبُدُ مِ وَ  َّمثل قوله تدال، يلجكطرف ال، طرُف الش َّا: ف َّ الىغة 

 ا يدخل فيه يثعات  :أي ؛ي لى  طرف وجابب م  الد :أي ؛(2)هللاَ على َحْرفٍ 
  ؛ لذلك  ا يقع الحرف إ ا طرفاا ف َّ الكىمات إما ف َّ أولها أو آخرها فقط.وتمك 

بما يدل لى  مدب  مع غيره، ما ا يدل لى  مدب  ف َّ بفسه: وف َّ ا اصطالح  ،وا 
 . إ ْ ، ل ْ ، : مِّ ْ مثل

                                                           

 .29( سورة الفتح:  1)
 . 11( سورة الحج:  2)
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  مــاالسات ـــعالم
 : ه َّ ،يتمي  ا اس م ل  الفدل والحرف عدالمات خمس 

 : الجر-1
سواا أكا  لامل الجر ، وهو تغيير ف َّ آخر ا اس م يقتض َّ كسرة أو ما يبوب لبها

 : مثل، حرفاا أ م مضافاا أ م تعدية
  .مررُت بغالم زيٍد الفاضلِ أ(   

ِحيمب(  ْحَمِن الرَّ    بِْسِم هللاِ الرَّ
 . مجرور عالعاا ولالمة جره الكسرة: اس م
 . لفظ الجاللة  مجرور عاإلضافة ولالمة الجر الكسرةهللا: 
 ، ولالمة جره الكسرة. عالتعدية ؛ ألبه بدت لفظ الجاللةمجرور  :الرحم 
 .ولالمة جره الكسرة، به بدت آخرمجرور عالتعدية أيضاا ؛ أل :الرحي م

 :التنوين-2
: مثل ، ا خطاا لغير توكيد لفظاا  آخر األسمااة تىحق وهو بو   ائدة ساكب 
تكتب، وه َّ ، فف َّ آخر كل اس م م  هذه األسماا بو  تبطق و ا ، قائ م ، قى م  خالد  

 .وليست لىتوكيد، ، ساكبة ائدة لى  يبية الكىمة

 :النداء-3
 : مثل، وهو وقوع ا اس م مبادى عدد حرف بداا

  .(1)بَِساَلمٍ  قِيَل يَا نُوُح اْهبِطْ : قوله تدال  أ(
ًرا ب( وقوله تدال : ُب َما نَفْقَهُ كَثِي ا قَالُوا يَا شُعَْي    (2)تقول ِممَّ

 .يبيُة المى َّ صالحاا  َأْي : ومثل قولباج( 
 

                                                           

 ب  لى  الض م ف َّ محل بصب.،  وكىمة بوح، وشديب( كل مبهما مبادى مي91( سورة هود:  1)
  .11سورة الحج: ( 2)
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 منها: ،وحروف النداء كثيرة
 .وا، هيا ، أيا، يا، آى، أي أ، آ،

يَل اْدِخِل قِ  قوله تددددال  :مثل ،اسماا لى  ما ليس  ل حروف البدااقد تدخ .1
 .   (1)َة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُمونَ نه الج
َأاَل َيا اْسُجُدوا َّللهِ الذي ُيخرُج الَخْبء ِفي  ( 2)ائ َّمثددل قرااة الكسو 

َمــواِت واأَلْرضِ   "لى  فددددل األمر (يا)ول أ َا" ودخددد" يتخفي  الدال م ف َّ (3)السه
 :اسجدوا" ولىبحويي  فيه تخريجا 

بما ه َّ حرف تبييه، ليست لىبداا" يا" أ : أحدهما   . وا 
 .اس م محذوف يقدر عما يباسب السياقوالمبادى ، أبها لىبداا: والثاني 

 .  (4) َربهَنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا  مقيس ف َّ األمر والدلاا" يا" حرف البدااحذف  .2

 
 قبول أل:-4

ابت  ائدة كالفضل والحس  أ م ك ،الغال م والفرس: مثل، ةسواا أكابت مدرف ِّ  
 .تدريفاا  ( أل)؛ ألبها مدارف عالدىمية فى م تفدهاوالحار 
 . ا يستقي م الظل والدود ألوج :جاا ف َّ األمثال -
  قال الشالر: و  -

 الخيدددددددل والىيدددددددل والييدددددددداا تدرفبددددددد َّ
 

(5)والسددي  والددر ُمح والَقرطدداُس والقىدد مُ  
 

 

 
 

                                                           

 . 36/27( سورة يس 1)
(  الكسائ َّ أحد القدراا السدعدة وهد م :ايد  كثيدر وحمد ة والكسدائ َّ ولاصد م وأيدولمرو و ايد  لدامر و 2)

 . بافع
 . ويقرا العاقو  )أ ا  يسجدوا(  يتشديد الال م و الفدل المضارع )يسجدوا(.27/25( سورة البمل 3)
 .193ل لمرا  :(  آ4)
 الييت ألي َّ الطيب: أحمد ي  الحسي  المىقب عالمتبي َّ.(  5)
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 اإلسناد إلى االسم :-5
سواا أكا  المسبدد  ،التامة د م حك م تحصل عه الفائدةوهو أ  يبسب إل  ا اس 
ها أشجارُ  مثل: الحديقةُ  ،أ م جمىة، خالد   قا مَ : مثل ،أ م فدالا ، أخوك خالد  : ، مثددلاسماا 
 .لالية

 .ا اس ماإلسباد أقوى لالمات وُيدد   
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 أسئلة وتمرينات:
 ل رف المصطىحات البحوية ارتية مع التمثيل. :1س

 اإلسباد. –البداا  –التبوي   –الحرف  –الكال م  –الكى م  –الكىمة 
 هات مثا اا يجتمع فيه الكال م والكى م ومثا اا يبفرد فيه كل مبهما ل  ارخر. :2س
صى  هللا لىيه –استخرج مما يأت َّ ثالثة أسماا يثال  لالمات مختىفة، قال  :3س
ستطع فدىيه : "يا مدشر الشعاب، م  استطاع مبك م العااة فىيت وج وم  ل م ي-وسى م

 عالصو م ف به له وجاا ".
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 المعرب و المبني من األسماء
 . هو أثر ظاهر أو مقدر يجىعه الدامل لى  آخر الكىمة المدربةاإلعراب: 
 . أو مقدرة، هو ما يتغير آخره عسيب الدوامل الداخىة لىيه ظاهرة: فالمعرب

: تضيها الدامل م اب الت َّ يقهو ما تظهر لىيه حركة اإللر : فالتغيير الظاهر
ا، بجح محمد  : بحو، ، أو جررفع، أو بصب  . مررت عمحمدٍ ، أكرمت محمدا
فتقدر حركات اإللراب الت َّ ، هو ما تقدر لىيه حركة اإللراب: والتغيير المقدر
 ". مررت عمصطف ، رأيت مصطف ، جاا مصطف : بحو، يقتضيها الدامل

 .وخفض، وبصب، رفع: إللراب م ا درت لىيه حركةف َّ األحوال الثالثة قُ  "فمصطف 
 .آخر الكىمة حالة واحدة  ا تتغير : ل و مالبناء
دو . - هؤ ااِّ شدراا  مجد 

دو . - إ   هؤ ااِّ الشدراَا مجد 

. هؤ ااِّ الشدرااِّ شدُره م -  جديد 
 ،و ا يتغير آخره عسيب الدوامل الداخىة لىيه، هو ما يى  م طريقة واحدة: والمبني

، ميب َّ لى  الفتح و ،ميب َّ لى  الض مو ، لى  الكسرميب َّ : وهو لى  أربدة أبواع
 .وميب َّ لى  السكو  

 : [ المبني على الكسر 1] 
األحوال ف َّ  (فهؤ ااِّ )، مررت يهؤ ااِّ ، رأيت هؤ ااِّ ، جاا هؤ ااِّ : بحو، مبه هؤ ااِّ  -أ 

 .الثالثة ميبية لى  الكسر
، : بحو، إذا قصدت عه اليو م الذي قيل يومك، ومبه أمس - ب مض  أمسِّ

أو لر ِّف ، أما إذا قصد عه يو م م  األيا م. وما رأيته مذ أمسِّ ، والتكفت أمسِّ 
 أكرمتك عاألمٍس.، مض  أُمسبا، أكرمتك أمساا : مثل ،ف به يدرب

 :[ المبني على الضم 2] 
 شددريطة أ  يحدددذف، شددمال، يمددي ، اورا، أمددا م، تحدددت، قيددل وعدددد وأخواتهددا: فددوق  مبدده: 



  -19- 

 .و  لفظهالمضاف إليه ويبوي ثيوت مدباه د
ْعدُ  تدال : ولىيه قوله   ُل َوِمْن بَ ُر ِمْن قَْب ِ األَْم  . (1)ّلِِلَّ

ألبهدددا ظدددرف حدددذف مبددده ؛ عددددد" فددد َّ اريدددة ميبيدددة لىددد  الضددد م، قيدددل" حيددد  جددداات كىمدددة
 بوى مدباه.و  المضاف إليه

 :[ المبني على الفتح 3] 
وه َّ تيب   ، رثالثة لشر إل  تسدة لش: وه َّ أحد لشر وأخواتها والمقصود عأخواتها

 : تقول، لددى  فتح الج أي 
 .رجالا  لشرَ  جاابا أحدَ  -
 . رجالا  لشرَ  ورأيت أحدَ  -
 .رجالا  لشرَ  ومررت عأحددَ  -
ُت أََحدَ عََشَر َكْوكَبًا  ولىيه قوله تدال : -   .(2)إِن ِي َرأَْي
 .(3) عَلَيَْها تِْسعَةَ عََشرَ وقوله: -

: قال تدال ، لشرة ف بهما يدربا  إلراب المثب ويسثب  م  ذلك اثبا لشر واثبتا 
فَانْفََجَرْت ِمنْهُ اثْنَتَا عَْشَرةَ عَيْنًا  (4). 
 [ المبني على السكون: 4] 
: ك م وتقول، مررت عم  قا م، ت م  قا مرأي، جاابا م  قا م: تقول، "َك مْ ،" "َم ْ :" مبهو 
ألمثىة الساعقة ميبية لى  ف َّ ا، وك م، فم . عك م دره م اشتريت، ك م كتاعاا مىكت، مالك

 .الجر لرفع، أو البصب، أوالسكو  ف َّ األحوال الثالثة ف َّ حالة ا

                                                           

 . 30( سورة الرو م: 1)
 . 4( سورة يوس : 2)
 . 74( سورة المدثر: 3)
 .6( العقرة: 4)
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 أسئلة وتمرينات:
 ل رف المدرب والميب َّ م  األسماا مع التمثيل. :1س
 مثل لما يأت َّ ف َّ جمل مفيدة: :2س
اس م ميب َّ  لى  الكسر. -أ

اس م ميب َّ  لى  الض م. -ب

 اس م ميب َّ  لى  الفتح. -ج
لى  السكو . اس م ميب َّ   -د
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 المبحث الثاني:

 

 

 رــالمبتدأ و الخب -

  الخبرالمبتدأ و أنواع  - ماتعريفه

  النواسخ –

 إن و أخواتها - كان وأخواتها 

 
 ونائب الفاعل لـــالفاع -
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 : المبتدأ
ا لمكتف  عه. لبهالمجرد ل  الدوامل الىفظية مخيراا  الىفظهو   .أو وصفاا رافدا
وميتدأ ، وهو الغالب، ميتدأ له خير: لميتدأ بولا ييدو م  هذا التدري  أ  او 

 ليس له خير لك  له مرفوع يغب َّ ل  الخير.
 
 . ومؤول عالصريح، اس م صريح: فالميتدأ الذي له خير بولا  -1
 لى َّ  ، مسافر   محمد  ، باجح   خالد  ، بابييُ  محمد  ، باهللا ربُ : ، بحدوفالصريح -

 ، الحكمة ضالة المؤم .فالح  
 َوأَْن تَُصوُموا َخْير  لَكُمْ  : ، بحو قوله تدال عالصريحوالمؤول  -

فهو ف َّ  (1)
 وأن تعفوا أقرب للتقوى ، وف َّ قوله تدال : لك م ك م خير  تأويل صيامُ 

أي:  ؛(2)
 لفوك م أقرب لىتقوى.

 ؛ وهو الميتدأ الذي له فالل سد مسد الخيرالميتدأ الذي ليس له خير و  -2
أناجح الطالبان، : بحوداا لى  بف َّ أو استفها م أ  يكو  وصفَا مدتم يد او  

 .مرتفع البناء؟أ
َراِهيمُ ] :قوله تدال و   ، فالميتدأ )راغب( اس م (3)[أََراِغب  أَْنَت عَْن آَلَِهتِي يَا إِْب
فالل  اس م الفالل )راغب(  سد  :ق عاستفها م )الهم ة( وخيره )أبت(سي، فالل

 مسد الخير.
 

 ... باجح   محمد  : بحو، الميتدأ جمىة مفيدة هو الج ا المكمل مع: والخبر
 .جمىة ،شعه جمىة، مفرد: أنواع الخبر ثالثة

، والجمع، والتثبية، اإلفراد:  ايد م  موافقته الميتدأ ف َّ: فالخبر المفرد
                                                           

 . 184( سورة العقرة :1)
 . 237( سورة العقرة :2)
 .46( مري م: 3)
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، المحمدو  باجحو  ، المحمدا  باجحا ، باجح   محمد  : تقول، ، والتأبي والتذكير
ال يابب ، ال يبعات باجحات، ل يبعا  باجحتا ا، باجحة   ،  يببُ القضاة باجحو  

 باجحات.
جمع المذكر والمؤب   -والجمع عشقيه ، والتثبية، بالحظ أ  اإلفراد 

 داخل ف َّ الخير المفرد. -والتكسير لهما 

 . وجمىة فدىية، وه َّ جمىة اسمية: الخبر الجملة 
حمدو  الم، المحمدا  أيواهما قائما ، محمد أيوه قائ م: بحو، فاالسمية 

  ال يبعات إخوابه، ال يبعا  أخواهما باجحا ،  يبب أخوها باجح، آعاؤه م قائمددو  
َك َمأَْواهُْم َجَهنَّمُ  ولىيه قوله تدال  :. باجحو    . (1) أُولَئِ
، المحمدا  يقو م أخواهما، لى َّ يقو م أخوه، محمد قا م أيوه: بحو، والفعلية 

 . إلخ ... ، يبب يقو م أخوها، المحمدو  يقو م إخوابه م
 ايد أ  يرتعط عضمير ، بالحظ أ  الخير سواا أكا  جمىة اسمية أ م فدىية 

 ،والتأبي ، والتذكير، والجمع، وموافق له ف َّ اإلفراد والتثبية، يدود لى  الميتدأ
ُب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِذِْن َرب ِهِ  :تدال  قال  .(2)َوالْبَلَدُ الطَّي ِ

 .والجار والمجرور، شمل الظرفوهو ي: الخبر شبه الجملة 
المحمدا  وراا ، محمد وراا العاب، الطائر فوق الغص : بحو، فالظرف 
 .الفاطمات وراا العاب، فاطمة وراا العاب، المحمدو  وراا العاب، العاب

خالد ف َّ ، الماا ف َّ اإليريق، الطائر لى  الغص : بحو، الجــار والمجـرور
وتقديره إما . والمجرور متدىقا  عمحذوف خيرويكو  الظرف أو الجار ، الجامدة

 بحو: يستقر أو استقر.، أو فدالا ، مستقر: بحو، أ  يكو  اسماا
  

                                                           

 .121( البساا: 1)
 .58( األلراف: 2)
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 .والتقدير مستقر، الطائر فوق الغص : أمثلة
 .والتقدير استقر، محمد ف َّ الجامدة  
عفدل فهو م  قييل وا   تدىقا ، ف ذا تدىقا عاس م فهو م  قييل الجمىة ا اسمية 
 .الفدىيةالجمىة 
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 أسئلة وتمرينات:
 لر ف الميتدأ وأذكر أقسامه مع التمثيل. :1س
 اذكر أقسامه مع التمثيل.خير و لر ف ال :2س
 :ارت َّالرب  :3س
[ َوِمْن آَيَاتِِه أَنََّك تََرى األَْرَض َخاِشعَةً ] :قال تدال  (أ

: "م  حس  إسال م المرا تركه ما  ا يغيعه".-صى  هللا لىيه وسى م–قال  (ب

 : مثل لما يأت َّ ف َّ جمىة مفيدة:4س
د  مسد  الخير. (أ ميتدأ له فالل س 

خير مفرد، خير )جمىة اسمية(، خير )جمىة فدىية(، خير )شعه جمىة(. (ب

 راعط )ضمير يدود لى  الميتدأ(.ج( لى
 
 

 
 



  -26- 

 خـــالنواس
 .ا إل  حك م آخرمالبواسخ ألفاظ تدخل لى  الميتدأ والخير فتغير حكمه

 مل إل :وتبقس م م  حي  الد
،الحروف ، كداد وأخواتهداكدا  وأخواتهدا: بصدب الخيدريما يرفع الميتدأ و  -1

 .المشيهة يىيس
. ا البافية لىجبس ،إ  وأخواتها: ما يبصب الميتدأ ويرفع الخير -2
 ما يبصب الميتدأ والخير: ظ   وأخواتها، وألى م وأرى.  -3
 

 ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر: أوالا 
 كان وأخواتها 

 .وتبصب الخير ويسم  خيرها، باسخة ترفع الميتدأ ويسم  اسمها وه  أفدال
، أضددح ، أصددعح، كدا : )وهدد ، وقدد اتفددق البحداة لىدد  أ  لدددها ثالثددة لشددر فددالا 

 ، بحو:و دا م(، فت ا، ابفك، يرح،  ال، ليس، صار، عات، أمس ، ظل
كا  الجو  حاراا.  -

 أصعح الفالُح بشيطاا. -

 كان وأخواتها من حيث العمل:
 :سم من حيث العمل إلى ثالثة أقسامنقوت

، ظددل، أضددح ، أصددعح، كددا : أفدددال تدمددل عغيددر شددرط وهدد  ثمابيددة أفدددال (1) 
. ليس، صار، عات، أمس 

ً  قال تدال :  -  (1). وكان هللا غفوراً رحيما
ْعَمتِِه إِْخَوانًاف قال تدال :  - َْصبَْحتُْم بِنِ  . (2) أ

                                                           

 .86البساا: ( 1)
 .103( آل لمرا : 2)
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وه  أربدة ، أو به  عأداة بف  يوقةدال يشترط ف  لمىها أ  تكو  مسددأفد (2) 
 فت ا(، ابفك، يرح،  ال: )أفدال

َرَح َعلَيِْه َعاِكِفينَ   :قال تدال    . (1) لَْن نَْب
: المصدددرية الظرفيددة، وهددو فدددل واحددد( مددا)   تسددعقهمددا يشددترط فدد  لمىدده أ  (3) 

  .دا م
ُت َحيًّا :قال تدال  َكاةِ َما دُْم الةِ َوالزَّ َصانِي بِالصَّ      (2) َوأَْو

 :(1دة )ـائـف
 :بأربعة شروط( كان) يجوز حذف نون مضارع

  أ  يكو  مضارلها مج وماا. 
   أ  تكو  لالمة ج  م المضارع السكو. 
 أ ا يكو  مضارلها متصالا عضمير. 
  أ ا يكو  ما عدد مضارلها المج و م عالسكو  حرفاا ساكباا. 

ةٍ َوإِْن  إِنَّ هللاَ ] :ومثال ما استوف  فيه شروط الحذف  قوله تدال  ْظلُِم ِمثْقَاَل ذَرَّ ََل يَ

َضاِعفَْها  .  (3)[ تَُك حَسَنَةً يُ

 (2دة )ـائـف
مدل لديس فترفدع الميتددأ هباك أربدة حروف ف  الىغة الدربية بافية تدمدل ل

ألبهدا تشديهها  ؛وقد لمىدت لمىهدا، ، وتبصب الخير ويسم  خيرهايسم  اسمهاو 
 .  ات، إ ْ ، ف َّ البف َّ وه َّ: ما،  ا

لحجا  ه م الذي  يدمىوبها لمل أل  أهل ا ؛وسميت حجا ية: الحجازية( )ما .1
م  حي  إفادتها البف  ( ، أما أهل تمي م وا   كابوا يرو  أبها تشعه )ليسليس

أل  القرآ  ب ل  ؛وتدتير لغة الحجا  ه  األرجح واألقو م، إ ا أبه م يهمىوبها
.يىغته م

                                                           

 .91(  طه :1)
 .31(  مري م:2)
 .40(  البساا: 3)
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 ،(1)[َما َهذَا بََشًرا]: قال تدال  -
 .(2)[َما هُنَّ أُمََّهاتِِهمْ ]:ل وقال تدا -

مسيوقاا عالعاا ال ائدة فيكو  الخير مجروراا لفظاا ( ما) ويكثر وقوع خير
ٍم لِْلعَبِيدِ ] : بحو قوله تدال ، محالا مبصوعاا  َظالَّ َك بِ  .(3)[َوَما َربُّ

 

فأهل الحجا  يدمىوبها ، وقد اختى  البحاة ف َّ لمىها كاختالفه م ف َّ )ما(، )ال( .2
تمي م يهمىوبها ومثال الدامىة:وأهل 

  ا أحد  أفضَل مبك. -
  ا مجتهد  خائعاا. -

) ا( حرف بف َّ، وتاا التأبي  لىمعالغة  ف َّ : وه َّ تتكو  م  حرفي الت(، ) .3
[ َوََلَت ِحيَن َمنَاٍص ] البف َّ، وتدمل ف َّ ألفاظ ترادف الحي ، بحو قوله تدال :

( خيرها مبصوب ويحذف أحد مدموليها، والغالب أ  يحذف اسمها، )فحي 
والتقدير: و ات حي   حيَ  مباص.



 وه َّ حرف بف َّ يدمل لمل ليس لى  رأي أهل الكوفة، بحو: إْ  خيدرا  ، ( إنْ ) .4
 ضائداا. إْ  الخيُر ضائداا.

 

                                                           

 .31(  يوس : 1)
 .2(  المجادلة: 2)
 46(  فصىت: 3)
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 أسئلة وتمرينات:
 لر ف البواسخ وأذكر أقسامها مع التمثيل. :1س
 لدد الحروف الدامىة لمل ليس مع التمثيل. :2س
 اسخ فيما يأت َّ مع ذكر لالقة إلراب كل م  ا اس م والخير.حدد الب :3س

ما كان إبراهيم يهودياا وال نصرانياا ولكن كان حنيفاا  قال تدال :  -
.مسلماا، وماكان من المشركين

.وأما الغالم فكان أبواه مؤمنين قال تدال :  -
.وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمناا   قال تدال : -
.إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب دال : قال ت -
  قال الشالر: -

 ومددا الحسدد  فدد َّ وجدده الفتدد  شددرلاا     
 

 إذا لدددددد م يكدددددد  فدددددد َّ فدىدددددده والخالئددددددق 

 

  قال الشالر: -
 مددددا كددددل مددددا فددددوق العسدددديطة كافيدددداا     

 

 فدددددد ذا قبدددددددت فددددددعدض شدددددد ٍَّا كددددددافٍ  

 

  قال الشالر: -
 يدددديالا مددد  تددددابيبا      الثبدددائ َّ أضدددح 

 

 طيددددددب لقيابددددددا تجافيبدددددداوبدددددداب لدددددد   
 

  قال الشالر: -
ذا كابددددددددددددددددت البفددددددددددددددددوس كعدددددددددددددددداراا       وا 

 

 تديدددددددددددت فددددددددددد َّ مرادهدددددددددددا األجسددددددددددددا م 
 

  قال الشالر: -
 لسددد  سدددائل ذو حاجدددة إ  مبدتددده     

 

 مدددد  اليددددو م سددددؤ اا أ  يكددددو  لدددده غددددد   
 

  قال الشالر: -
 فددال شدد َّا  لىدد  األرض عاقيدداا         تددد

 

 و ا و ر ممددددددددددددا قضدددددددددددد  هللا واقيدددددددددددداا  
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 ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ما: ياا ثان
 إّن وأخواتها

 

تدددخل لىدد  الجمىددة ، لدددل، ليددت، لكدد   ، كددأ   ، أ   ، إ   : وهدد َّ سددتة حددروف
 ":بحدو، ير ويسدم  خيرهدادوترفدع الخد، ، فتبصدب الميتددأ ويسدم  اسدمهاا اسمية
 . "بافع   الدى مَ  إ   

 معانيها :
  "رحيم  غفور  هللا إنه  "تفيد التوكيد بحو قوله تدال ، إنه  -1
: بحددددو، ل ومدموليهددددا عمصدددددرتفيددددد التوكيددددد والمصدددددرية ؛ ألبهددددا تددددؤو ، أنه  -2

 . لىمت عسفرك: أي ؛أبك مسافرلىمت 
  .أسدُ  كأ  المجاهدَ ، مىتهعة   كرةُ  َس كأ  الشم: بحو، تفيد التشيية، كأنه  -3
 .غب َّ لكبه يخيل  يدُ : بحو، تفيد ا استدراك، لكنه -4
، سدهل   ليدت ا امتحدا َ : بحدو، ب َّ ؛ وهو طىدب األمدر الممكد تفيد التم، ليت-5

 .يوماا  يدودُ  ليت الشعابَ : أو المستحيل
: بحو، ر الممك  المحيب إل  البفسوهو طىب األم، تفيد الترج َّ، لعله  -6
: لدل بحو، طىب األمر الممك  المكروه وهو: أو اإلشفاق، هللا يرحمبا لدل  
ُر أَْو ]: قوله تدال  بحو، أو التدىيل، قد ميت الددوَ  ًَل لَي ِنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّ فَقُوََل لَهُ قَْو

 (1) [يَْخَشى
 : لألسباب التالية: وتسمى هذه الحروف بالحروف المشبهة بالفعل

 . ألبها تشعه الفدل ف َّ بصيها السماا -1
 .. كأبب َّ، لدىب َّ، أبب َّ، إبب َّ: بحو، ألبها تدخل لىيها بو  الوقاية -2
 . ميبية لى  الفتح كاألفدالكىها  -3
 أو ،أتمبدددد أو  أو أسددددتدرك، أشددددعه، أو أؤكددددد، :بحددددو ،تحمددددل مدبدددد  الفدددددل -4

                                                           

 44(  طه: 1)
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 .وألىلأ و،وأرج،أأشفق
 أو شبه جملة.، أو جملة، ويكون مفرداا : أحوال خبرها

 .صافية   السمااَ  إ   : بحو، المفرد -1
 .محمداا أيوه كري مُ  إ   : بحو، سميةاألجمىة ال -2
 .البحوَ  يدرُس  الطالبَ  لدل  : بحو، دىيةفالجمىة ال -3
 فوق الطاولة. الكتابَ  إ   : بحو، ظرفال -4
 ف َّ الجامدة. الطالبَ  إ   : بحو، مجرورالجار و ال -5

 
 الم االبتداء والالم المزحلقة:

فدددد  صدددددر الجمىددددة   ا م ا ايتددددداا حددددرف ميبدددد  لىدددد  الفددددتح يددددأت  أصددددالا  
ذا دخىددت إ  المكسددورة الهمدد ة لىدد  فدد ، لمحمددد بشدديط  : بحددو، ا اسددمية لتوكيدددها

فقددددد اجتمددددع ، بشدددديط   محمددددداا إل: بحددددو، الجمىددددة ا اسددددمية وفيهددددا  ا م ا ايتددددداا
فكرهوا الجمع يي  حرفي  عمدبد  واحدد فدأخروا ، لىتأكيد    ا  مؤكدا   ا م التوكيد و 

فكدا  تقددي م الدامدل أولد  وسدميت ، لامىدة وا    ، ألبهدا غيدر لامىدة ؛الال م لىخيدر
. الم حىقة حيبئذ الال م

 
 إذا كان: إنه  تدخل على خبر -1
 إ  محمداا لكري م: مثل، مفرداا مؤخراا ل  ا اس م. 
 إ  محمداا لخىقة كري م: جمىة اسمية مثل. 
 إ  محمداا ليكر م الضي : مثل، فدىها مضارع، جمىة فدىية. 
 إ  محمداا لف  الييت.: مثل، شعه جمىة 
  الصير لهو مفتاح  مثل: إ  ،يي  اسمها وخيرها عضمير فصل مفصو اا

 .الفرج
 إن( وأخواتها ) دخول ما الكافة على

 ؛وتسم  )ما( كافة، ( وأخواتها كفتها ل  الدملإ   ) ال ائدة( إذا لحقت )ما
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ويسم  الحرف الذى تدخل لىيه مكفوفاا ، ألبها كفت الحرف الباسخ ل  الدمل
وقوله  ،(1) إِْخَوة   إِنََّما الُْمْؤِمنُونَ : عمدب  أبه عطل لمىه بحو قوله تدال 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ : تدال    .(2)إِنََّما يَْخَشى اّلِلَّ
 يخش ". "والمالحظ أبها لما كفت جا  دخولها لى  الفدل

                                                           

 .10(  االحجرات: 1)
 .28(  فاطر:2)
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 أسئلة وتمرينات:
 مع التمثيل لكل مبها. ةلدد األحرف الباسخ :1س
 ثيل.لدد المواضع الت َّ تدخل لىيها الال م الم حىقة، مع التم :2س
 حدد الشاهد البحوي فيما يأت َّ ث م وضح وجه ا استشهاد. :3س

.وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة قال تدال :  -
.وهللا يعلم إن ك لرسوله، وهللا يشهد إن المنافقين لكاذبون قال تدال :  -

.م يوحي إلي أنما إلهاكم إله واحدمثلكقل إنما أنا بشر  قال تدال :  -
.قالوا إن ا معكم إنماً نحن مستهزئون قال تدال :  -

 لرب ما يأت َّ إلراعاا مفصالا.أ  :4س
.إنما يخشى هللا من عباده العلماء قال تدال : 
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 لـــــــــــالفاع
 .إليه فدل ميب َّ لىمدىو م هو اس م صريح ومؤول عالصريح أسبد

 ويكون واحداا مما يلي:: لـــــوال الفاعــأح
 .د محمدُ لا: بحو، اسماا ظاهراا  -1
 .أخوك سيسافر غداا : بحو، ضميراا مستتراا  -2
الطالعدا  درسدا ، درسدوا البحدوَ  الطدالب، البحدو درسدتُ : بحدو، ضميراا عدار اا  -3

 .الطالعات درس  البحو، البحو
 .بشاطك: أي، ألجيب َّ أبك بشيط: بحو، مصدر مؤو اا  -4

 :لـــــام الفاعـــأحك
 فيكو  الفالل مرفولاا عما يى َّ:: الرفع -1

 .قا م  يد  : بحو، الظاهرةعالضمة  -أ
 .أو جاا القاض َّ، جاا موس : بحو، عالضمة المقدرة -ب
 .(1) [قَدْ أَفْلََح الُمْؤِمنُونَ ]: بحو، عالواو -ج
 .درس الولدا  دروسهما: بحو، عاألل  -د

وأصدعحت ، ؛ ألبده لدو تقدد م ألصدعح ميتددأال بد أن يتأخر الفاعل عن فعلـه -2
:  حضدر دأ وخيدر، فد   قىدتميتد: فهد ، لى   حضر: وبح، الجمىة اسمية

 .فدل وفالل: فهو ، لى   
 .سماا ظاهراا، أو ضميراا مستتراا فالفالل إما أ  يكو  ا، ال يجوز حذفه -3
 :كما يى َّ تلحق الفعل عالمة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثاا  -4

ِت ]: بحو قوله تدال ، مع الفدل الماض َّ تاا ساكبة ف َّ آخره -أ َوقَالَ

ْرعَ   .(2)ْونَ اْمَرأَةُ فِ
 :بحو قوله تدال ، تاا متحركة ف َّ أوله وف َّ الفدل المضارع  -ب

                                                           

 1(  سورة المؤمبو : 1)
 9(  سورة الشدراا: 2)
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ر ٍ لََها]  .(1)[ َوالشَّْمُس تَْجِري لِمُْستَقَ
 
 م ثد، األصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يأتي الفاعل بعد الفعـل مباشـرة -5

 . التفاحة أكل الولدُ  :بحو، يأت َّ عدد ذلك المفدول عه
 .محمد   حضر الكتابَ أ: بحو،   الفاللوقد يتقد م المفدول عه لى

 .قرأ محمد   الكتابَ : بحو، الفاللالفدل و  لى  عه وقد يتقد م المفدول 
ويبقسد م ذلدك إلدد  ، ويعقد  الفالددل، يحـذف فعـل الفاعــل إذا دّل عليـه دليــل -6

 قسمي  :
مد  قدرأ ؟ : بحدو، وذلدك إذا كدا  الفالدل جواعداا لد  سدؤال، حذف جائ  -أ

 .د  محم قرأ: أو محمد  : فتقول
ذا ، حذف واجب -ب  الشرطيتي  بحووذلك إذا جاا الفالل عدد إ  وا 

 .(2) [إِذَا السََّماُء انْشَقَّتْ ]: قوله تدال  -
ْرهُ : أو قوله تدال   - َن اْلمُْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِج  .(3)َوإِْن أََحد  م ِ
 

                                                           

 38(  سورة يس: 1)
 1(  سورة ا ابشقاق: 2)
 6(  سورة التوعة: 3)
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 لــــــنائب الفاع
 .وأقي م هو مقامه، هذف فالىهو ما حُ 

 :اعلالف ما ينوب عن
 .الىي ُ  بَ رِّ شُ : المفدول عه، بحو -1
 .(1)[فَإِذَا نُفَِخ فِي الصُّوِر نَْفَخة  َواِحدَة  ]: بحو قوله تدال ، المصدر -2
 .ُدخَل إل  الص : بحو، الجار والمجرور -3
 .الحديقة ىس أما مُ جُ ، رمضا  شهرُ  صي مَ : بحو، الظرف -4

 ويكون واحداا مما يلي:: حاالت نائب الفاعل
 .رق المالُ سُ : حوب، اسماا صريحاا  -1
 .ف َّ الب هة ررتُ سُ : بحو، ضميراا متصالا  -2
 .فتحَ  العابُ : بحو، ضميراا مستتراا  -3
 .ى م أبك مسافرلُ : بحو، مصدراا مؤو اا  -4
 .تدالوا بؤم  سالة: قيل، بحو: جمىة -5
 .عض لى  الىصقُ : بحو، جاراا ومجروراا  -6
 .الخميس يو مُ  بحو: صي مَ ، ظرفاا  -7
 .جميل   قيل قول  : بحو، مصدراا  -8
 
 وهي:، يأخذ نائب الفاعل أحكام الفاعل: حكام نائب الفاعلأ

 .وضع الكتابُ  :بحو، الرفع -1
ــه -2 ــأخر عــن عامل  :بحددو قولدده تدددال ، ألبدده لددو تقددد م ألصددعح ميتدددأ: الت

 ُِزَمًرا  َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَّة(2). 
 .عدد أ  كا  فضىه، ؛ ألبه أصعح لمدةعدم جواز حذفه -3

                                                           

 13(  سورة الحاقة: 1)
 73(  سورة ال مر: 2)
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: قوله تدال بحو ،إذا كان مؤنثاا التأنيث تلحق عامله عالمة  -4
ِضَرِت األَنْفُُس الشُّحَّ ] يَْسَمُع آَيَاِت هللاِ تُتْلَى ]: وقوله تدال  ،(1)[َوأُْح

 .(2) [عَلَيْهِ 
 

 : مالحظة
 :ل  الفالل ما يى َّمبها يبوب  فالذيف َّ الجمىة أكثر م  مفدول إذا كا  

المفددول األول بائعداا  ي  ف بده يتددي  أ  يبدوبإذا كا  الفدل يتدددى لمفددول -1
اا سدددواا أكدددا  مددد  عددداب ظددد  ، ويعقددد  المفددددول الثددداب َّ مبصدددوعلددد  الفالدددل
لطدد  : أُ وألطدد ، بحددو ا، أو مدد  عدداب كسددراا د مسدداف ُيدد    : ُظدد، بحددووأخواتهددا
 .درهماا  الفقيرُ 

ويجددددو  أ  يبددددوب المفدددددول عدددده الثدددداب َّ بائعدددداا لدددد  الفالددددل ويعقدددد  األول   -2
 لطد  الفقيدرَ ، وأُ  يدداا مسدافرُ     ُظد: بحدو، ف َّ العايي  إذا أم  الىدعسمبصوعاا 
و ا يجدو  إقامدة ، فيجب إقامة المفددول األول، أما إذا ل م يؤم  الىعس. دره مُ 

 .لمراا  ، وألط   يدُ لمراا   يدُ     ظُ : بحو، المفدول الثاب َّ
ي  تددددف بدده ي، لىدد م وأرى إذا كددا  الفدددل يتددددى لثالثددة مفاليدددل مدد  عدداب أَ   -3

 .  يداا حاضراا  ى م محمد  لأُ : بحو ،إقامة المفدول األول

فدد ذا ، ك مسدرجاا لىد م  يدداا فرُسددأُ : بحددو ،ويجدو  إقامدة الثدداب َّ إذا أمد  الىدعس -4
 .ل م يؤم  الىعس ل م يج 

ال يجو  أما المفدول الثال  ف، خالداا مبطىقاا  لى م  يد  بحو: أُ ، إقامة الثاب َّ  -5
 .إقامته بائعاا ل  الفالل

                                                           

 128(  سورة البساا: 1)
 8(  سورة الجاثية: 2)



 تمرينات:أسئلة و 
 أحكامه. واذكرلر ف الفالل،  :1س
 أحكامه. واذكرلر ف بائب الفالل  :2س
 لي   فيما يأت َّ الفالل وبائب الفالل وحدد لالمة إلراب كل مبهما: :3س

.لن ينال هللا لحومها وال دماؤها قال تدال :  -
.وما أضلنا إاّل المجرمون  قال تدال :  -
.ن تذهبوا بهقل إّني ليحزنني أ قال تدال :  -
.ولقد نادانا نوح فلنعلم المحييون  قال تدال :  -
.ولقد أنزلنا إليم آياٍت بّينات وما يكفر بها إاّل الفاسقون  قال تدال :  -
  قال الشالر: -

 إذا امدددددتح  الددددددبيا لييدددددت  تكشدددددفت  
 

 فددددد َّ ثيددددداب صدددددديق ولددددده لددددد  لدددددد 
 

  قال الشالر: -
 لدمدددددرك مدددددا ضددددداقت عدددددالد عأهىهدددددا

 

 الرجددددددددددال تضددددددددددييقلكدددددددددد   أخددددددددددالق  
 

  قال الشالر: -
إذا المددددددرا لدددددد م يدددددددبس مدددددد  الىددددددؤ م 

 لرضه

 ل رداا يرتديددددددددددددددددددده جميدددددددددددددددددددلفكددددددددددددددددددد 
 

طولة يداه.مبظر طفل مقآلمب َّ  -

 هذا مصبع محكمة إدارته. -
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 :لثالثالمبحث ا
 

 

 الفعـــل

 أقسامــــه  – هــــتعريف

 الماضـــي

 أحكـامـــه  -عالماتـــه  -تعريفـــه  

 المضـارع

 إعرابـــه –أحكـامـــه   -عالماتـــه  -تعريفـــه  

 الأمــــر

 أحكـامـــه  -عالماتـــه  -تعريفـــه  
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 .الحد  وهو كباية ل  كل لمل: الفعل لغة
ا أ   :أي ؛واقتربت ي م ، كىمة دلت لى  مدب  ف َّ بفسها: الفعل اصطالحا

 :الفدل يدل لى  أمري 
  .سافرالسفر م  و ، ضرب م  ضربَ الوهو ، مدب  -1 
بحو: ، قد يحصل قيل  م  التكى مو  ، م  حصل فيه ذلك المدب  -2

: بحو، أو عدد  م  التكى م، يضرب: بحو، ، أو ف َّ  م  التكى مضرب
 . اضرب

، الماض َّ: ثالثة أقسا م ولذلك ف   الفدل عحسب ال م  يبقس م إل  
 .، واألمرالمضارع
 

 يـــــالماض -1
حد  وقع  :أي ؛وهو ما دل  لى  حدو  ش َّا قيل  م  التكى م

 وابقطع.
 

 :الماضي اتعالم
 :ا  يتمي  يهما ل  المضارع واألمرلىفدل الماض َّ لالمت 
 .أكَىْت ، ذهَيْت : بحو، (1)أ  يقيل دخدددول تاا التأبي  الساكبة  -1
 :وه َّ، أ  يقيل دخول تاا الفالل -2
 .درْستُ ، أكْىتُ ، كتْيتُ : مضمومة لىمتكى م - 
 درْسَت.، أكْىتَ  ،كتْيتَ : مفتوحة لىمخاطب - 
.، أكْىتِّ ، كتْيتِّ : مكسورة لىمخاطعة -   درْستِّ

                                                           

( وهدد َّ يخددالف تدداا التأبيدد  المتحركددة التدد َّ تدددخل لىدد  األسددماا: فاطمددة، والحددروف، بحددو: ُرب ددت، 1)
 ثم ت. 
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 أحكام الفعل الماضي:
ا  :ييب  لى  ثالثة أحوالوهو ، الفدل الماض َّ ميب َّ دائما

 :يبنى على الفتح -1
 ا م  الضمائر  .هربَ ، ضربَ : مثل. إ  كا  مجردا
اَل  : تدال  الق   .(1) َولَّىَوتَ  َكذَّبَ  َولَِكنْ  َصلَّى َوَل َصدَّقَ  فَ
 :بحو، اتصل عه أل  ا اثبي  ويظل ميبياا لى  الفتح حت  لو :

 شرَبا.، ضرَبا، قاَما
ا بَلَغَا َمْجَمَع بَيْنِِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما :تدال  قال   .(2) فَلَمَّ
 .قاَمْت ، ضرَبْت : مثل، اتصىت عه تاا التأبي  الساكبةأو  -
 .(3)اَرتُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِدينَ فََما َربَِحْت تِجَ  : تدال  قال 

، أكىوا، شربوا: مثل، وذلك إذا اتصل يواو الجمالة يبنى على الضم -2
 . كتيوا، ضربوا

ِ : تدال  قال   ْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي ّلِِلَّ  .(4) فَإِْن َحاجُّوَك فَقُ
 وذلك إذا تصل عه : يبنى على السكون  -3
 . ضرْبتِّ ، تَ ضربْ ، ضرْبتُ : تاا الفالل - 

َرب ِي َوَرب ِكُمْ : تدال  قال  ِ  .(5) إِن ِي تََوكَّْلُت عَلَى اّلِلَّ
 . شرْببا، ضرْببا: باا الفالىي  -

ِصيرُ  : قال تدال  َك الَْم َك َربَّنَا َوإِلَْي َرانَ  .(6)َوقَالُوا سَِمعْنَا َوأََطعْنَا غُْف
 . شرْب َ ، ضرْب َ : بو  البسوة -

                                                           

 (. 32-31( سورة القيامة :)1)
 . 61( سورة الكه :2)
 . 16( سورة العقرة: 3)
  20رةآل لمرا   ( سو 4)
 . 20( سورة آل لمرا  :5)
 . 7( سورة المائدة :6)
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 .(1)[إِْن ِطبَْن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَ ] :قال تدال   

                                                           

 . 4( سورة البساا :1)
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 أسئلة وتمرينات:
 :مثل لما يأت َّ ف َّ جمل مفيدة :1س

ثالثة أفدال ماضية مييب ة لى  السكو  مع توضيح السيب.  (أ

ماضيي  يبيا لى  الض م.فدىي   (ب

 ج( ثالثة أفدال ماضية ميبية لى  الفتح الظاهر والمقد ر.
 مة يباا األفدال الماضية ف َّ األمثىة ارتية:اذكر لال :2س

ً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في  قال تدال :  - أومن كان ميتا

الن اس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك َزي ن للكافرين 

.ما كانوا يعملون
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا  قال تدال :  -

.قبلتك
.ومن أظلم ممن افترى على هللا كذباً أو كذب بآياته ل تدال : قا -
  قال الشالر: -

 د لدددددديس يبددددددافد َّو ولمددددددا رأيددددددت الدددددد
 

 لمدت إل  األمدر الدذي كدا  أح مدا 
 

  قال الشالر: -
 فىسدددددددددددت عمتددددددددددداع الحيددددددددددداة يذلدددددددددددة

 
 
 

 ة المددددوت سددددىمايو ا مرتدددق مدددد  خشددد 
 

  قال الشالر: -
 تددددأخرت اسددددتعق  الحيدددداة فىدددده أجددددد

 
 
 

 يدددددددددداة مثددددددددددل أ  اتقدددددددددددمالبفسدددددددددد َّ ح 
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 :ارعـــــالمض -2
: مثل، هو ما دل  لى  حدو  ش َّا ف َّ  م  التكى م )الحال أو ا استقعال(

 يجاهد.، يدرس، يشرب، يضرب، يكتب
 

 المضارع: اتعالم
ا عأحد أحرف المضارلة )بأيت( -1  وه َّ:، أ  يكو  ميدواا

 أدرس.، أرم َّ، أكتب: بحو، لىمتكى م المفرد: الهم ة - 
 بدرس.، بىدب، بكتب، لىمتكى م الجمع: لبو  ا - 
 يدرس.، يىدب، يكتب: بحو، لىغائب: الياا - 
 تكتيي .، تىدب، تكتب: بحو، التاا لىمخاطب - 

 ل م يكتب.، ل م أكتب، ل م بكتب، ل م تكتب: ، بحولىيهدخول )ل م(  -2
 . (1)نَ إِبْلِيَس لَْم يَكُْن ِمَن السَّاِجِدي َلَّ فََسَجدُوا إِ  : وقوله تدال   

  ُيدد وليس شرطاا أ  كل فدل يدأ عأحد الحروف األربدة
ا المقياس لىفدل ولذلك ف   ، ، ويئس هما فدال  ماضيا فأكل، مضارلا

 .ل مقيوله ة الثابية المضارع ه َّ الدالم
 

 أحكام الفعل المضارع:
 ولكبه ييب  ف َّ حالتي :، الفدل المضارع مدرب م  يي  األفدال 
، يرضْد َ  :وذلك إذا اتصىت عه بو  البسوة، ون يبنى على السك -1

ْرَن ِمنْهُ  : قال تدال . ، يشرْب َ يضرْب َ  طَّ  .(2) تََكادُ السَّمَواُت يَتَفَ
لتوكيد اتصا اا معاشراا دو  إذا اتصىت عه بو  ا، يبنى على الفتح -2

 . (3) فَال تَكُونَنَّ ِمَن الُْمْمتَِرينَ  قال تدال  : ،فاصل

                                                           

 . 11( سورة األلراف:1)
 . 90( سورة مري م :2)
 . 147( سورة العقرة:3)
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ف به يدرب إلراب  صل يي  المضارع وبو  التوكيد فاصل  أما إذا فَ 
 األفدال الخمسة والفواصل ه َّ:

.، لتعايدا  ِّ ، ليضربا  ِّ : أل  ا اثبي  -  لتشربا  ِّ
 .يشرُب   ، يضرُب   : واو الجمالة -
ََرُونَّ  : قال تدال   ََرُونََّها ثُمَّ  اْلَجِحيمَ  لَت  .(1)الْيَقِينِ  عَْينَ  لَت
 . لتضربِّ   ، لتشربِّ   : عةياا المخاط -
 . (2)فإما تريِنَّ من البشر أحدًاقال تدال  : 

 

 إعراب الفعل المضارع
 :رفع الفعل المضارع -1

وذلك إذا ل م يسعقه باصب ، يرفع الفدل المضارع لفظاا أو تقديراا أو محالا  
 : و ا جا  م كالتال َّ

رفده فبرهب فدل مضارع مرفوع ولالمة ، بح   ا برهُب الموت -1
 . الضمة الظاهرة

ولالمة رفده ثيوت  ،فت رلا  فدل مضارع مرفوع، أبتما ت رلا  الحقل -2
 . البو  

ولالمة رفده  ،فيرض  فدل مضارع مرفوع، هللا يرض  ل  المؤمبي  -3
 . الضمة المقدرة لى  آخره

مضارع ميب َّ لى  فترَغَي   فدل ، هل ترَغَي   ف َّ قول الحق يا خالد-4
 .الفتح ف َّ محل رفع

 :نصب الفعل المضارع -2
 . َلْ  وَك َّْ وا َِّذْ  وَأ ْ : الت َّ تبصب الفدل المضارع ه َّ األحرف

 : لن -1
                                                           

 . 6-5( سورة التكاثر: 1)
 . 26( سورة مري م :2)
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 كقول الشالر:يبف َّ وقوع الفدل ف َّ المستقيل ه َّ حرف 
 لددددد  يهددددددأ الشدددددددب الدددددوف َّ  لوحددددددده

 

 حددددددددددرر مددددددددددوطُ  اإلسددددددددددرااحتدددددددددد  يُ  
 

 .ل ( و لالمة بصعه الفتحة الظاهرة: فدل مضارع مبصوب يد )يهدأ
ا تُِحبُّونَ  قوله تدال و   رَّ َحتَّى تُنْفِقُوا ِممَّ حرف بف َّ : فى  (1)لَْن تَنَالُوا الب ِ

فدل مضارع مبصوب يى  ولالمة بصعه حذف : وتبالوا، وبصب واستقعال
 . البو  
 

 : إذن-2
 : وتبصب الفدل المضارع يثالثة شروط، حرف جواب وج اا  
وجب  )حاضراا(ف ذا كا  حا اا ، أ  يكو  الفدل المضارع عددها مستقعالا  -1

 . إذ  تصدقُ : فتقول، أبا أحتر م خالداا : مثل أ  يقال، رفده
 :فبقول، سأحضر ل يارتك غداَ : مثل أ  يقال أ  تقع ف َّ صدر الجمىة -2

كأ   ف   تأخرت أو وقدت حشواا ف َّ وسط الجمىة أهمىت، كإذ  أكرمَ 
 . أو أبا إذ  أكرُمك ،ذ إأكرُمك  : تقول

مثل قول ، أو مفصولة لبه عالقس م، متصىة عالفدل المضارع أ  تكو   -3
 : الشالر

ْفَل ِمْن َقْبِل الَمِشيب  هللِا َنْرِمَيُهْم ِبَحـــْربٍ وَ  ِإَذنْ   ُتِشيُب الطِّ
إذ   .اصبع الخير: مثل، ف ذا تحققت الشروط الثالثة بصب الفدل عددها 

 . يج َيك هللا أحس  الج اا
 كي: -3

 مثالا ألى  ك َّ تسير لى  هديه. بحو: اتخذ لبفسك
وتتدي  المصدرية أ  تسعقها الال م و ا تأت َّ : مصدرية باصعةتكو  و 

                                                           

 . 92( آل لمرا :1)
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وه  حيبئذ حرف  (1)فَاتَكُمْ   تَأْسَْوا عَلَى َماِلكَْيالكقوله تدال   (أ )عددها
مصدري وبصب مثل أْ  وَتكو  ه َّ والفدل عددها ف َّ تأويل مصدر مجرور 

 . عالال م
 :رية الناصبةالمصد " أن "-4

غل ددفه َّ مصدرية ؛ ألبها تؤول مع الفدل عددها عمصدر يش 
وه َّ باصعة ؛ أل  الفدل المضارع عددها يكو  ، المواقع البحوية المختىفة

 مبصوعاا.
 :مواقع مصدرها المؤول فهو كالتال َّوأما   

  :مصدرها المؤول ميتدأ كقوله تدال إذا جاات ف َّ ايتداا الكال م فيكو  -1
 َُصوُموا َخْير  لَكُْم وأَْن ت (2). 

إذا جاات عدد كال م  ا يدل لى  الدى م أو الظ  فيكو  المصدر المؤول -2
 . مبها وم  الفدل عددها مرفولاا أو مبصوعاا أو مجروراا 

أَلَْم يَأِْن للَّذَيَن آَمنُوا أَْن تَْخشََع قُلُوبُُهم ِلِذْكِر فالمرفوع مثل قوله تدال   

 .(3)اّلِلَّ 
ِريدُ أَْن يَتُوَب عَلَْيكُمْ وب مثل قوله تدال  والمبص  ُ يُ  . (4) َواّلِلَّ

ِل أَْن تَأْتِيَنَاقَالُوا أُوِذيْنَ  والمجرور مثدددل قولده تددددال   َوِمْن بَْعِد َما  ا ِمْن قَْب

 .(5)ِجئْتَنَا

                                                           

   . 22( سورة الحديد :1)
 .  .  184( سورة العقرة:2)
 . 15( سورة الحديد:3)
 . 27( سورة البساا:4)
 . 129( سورة األلراف:5)
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 : أحوال َأْن من حيث اإلظهار واإلضمار
 وجوب إظهارها: أوالا 

 : ف َّ موضدي  (أ )يجب إظهار  

 . أ  تكو  ف َّ موضع  ا يأت َّ فيه اإلضمار كما سيأت َّ-1

لِئَالَّ يَكُوَن لِلن ِاِس  :كقوله تدال ، البافية "  ا"الجددر و"  ا م "أ  تقددع يي -2

لِئَالَّ   :أو يي   ا م الجر و ا ال ائدة لىتوكيد كقوله تدال ، (1)عَلَْيكُْم ُحجَّة  

  .(2)يَعْلََم أَْهُل الِكتَابِ 

 :وجوب إضمارها: ثانياا 

 : يبصب الفدل المضارع يد)أ ( المضمرة وجوعاا ف َّ المواضع  ارتية

 : بعد الم الجحود-1
  باقص ماٍض لفظاا ومدب  أو مدب  فقط. وه َّ الال م المسيوقة عكو ٍ 

ِضيَع إِيَمانَكُمْ  : فالماض َّ لفظاا ومدب  كقوله تدال   ُ لِيُ . (3)َوَما َكاَن اّلِلَّ
  

ُ  :ماض َّ مدب  كقولده تدال وال  إِنَّ الَّذَيَن كَفَـُروا َوظَلَُموا لَْم يَكُِن اّلِلَّ

َر لَُهمْ   .(4)لِيَغِْف
 

 :بعد أو -2

 وذلك ف َّ موضدي :، "أو" وجوعاا عدد (أ )ُتضمر  

 :كقول الشالر "حت " إذا صىح ف َّ موضدها -أ
ْعَب َأْو ُأْدِرَك الُمَنى  ْنَقاَدِت اآلَمــاُل ِإاله ِلَصاِبرِ َفَما ا  أَلْسَتْسِهَلنه الصه

 ؛الت َّ تحتمل الغاية والتدىيل (حت )فيه عمدب   (أو)حي  جداات       
" أدرك" وابتصب الفدل المضارع، أو ك َّ أدرك المب ، أي إل  أ  أدرك المب 
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 .عددها عأ  مضمرة وجوعاا 
 كقول  ياد األلج م: (إ ا  )إذا صىح ف َّ موضدها  -ب

 َكَسْرُت ُكُعوَبَهــا َأْو َتْسَتِقيَما   َغَمْزُت َقَناَة َقْومٍ َوُكْنُت ِإَذا 

، إ ا  أ  تستقي م :أي ؛ا استثباا ف َّ "إ ا   "فيه عمدب  "أو" حي  جاات   
 . عددها عأ  مضمرة وجوعاا " تستقي م" وابتصب الفدل المضارع

 :بعد حتى الجارة -3

 : الجارة ف َّ موضدي   "حت " وجوعاا عدد "أ  "ُتضمر 

: مثل، وذلك إذا كا  ما قيىها لىة لما عددها، "ك َّ" إذا صىح ف َّ موضدها-أ
 . والتقدير أسى م ك َّ تدخل الجبة، أسى م حت  تدخل الجبة

، وذلك إذا كددا  ما عددها غاية لما قيىها " إل " إذا صىدح ف َّ موضدها -ب
ْرِجعَ مثل قوله تدال   َرَح عَلَيِْه َعاِكفِيَن َحتَّى يَ ، (1)إِلَيْنَا ُموَسى لَْن نَْب

  . والتقدير إل  أ  يرجع إليبا موس 

 :واو المعيةو  - 5  بعد فاء السببية -4
وواو ، ما قيىها سيب فيما عددها فاا السييية ه َّ الدالة لى  أ      

مضمرة  "عأ " المدية ه َّ الدالة لى  المصاحعة ويبصب الفدل المضارع
 : وجوعاا عددهما ف َّ موضدي 

 . خالص م  مدب  اإلثعات :أي ؛يكوبا مسيوقي  يبف َّ محض أ : األول

َل يُْقَضى عَلَيْهْم فَيَُموتُوا َوَلَ يَُخفَُّف  :فالبف َّ مدع الفاا مثل قوله تدال  

 .(2)عَنُْهْم ِمْن َعذَابَِها
ُ  :ومع الواو مثل قوله تدال   ا يَعْلَِم اّلِلَّ  أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَدُْخلُوا الَجنَّةَ َولَمَّ

ِرينَ  ابِ  .(3)الَِّذيَن َجاُهدُوا ِمْنكُْم َويَعْلََم الصَّ
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فالطىب ، أي طىب عالفدل الصريح ؛أ  يكوبا مسيوقي  عطىب محض: لثانيا
ُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما]: مع الفاا مثل قوله تدال    .(1) [يَا لَيْتَنِي كُْن

 :الواو مثل قول أيو األسود الدؤل َّومع 
 ال تنه عن خلق و تأتي مثله        عار  عليك إذا فعلت عظيم
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 أسئلة وتمرينات:
 لي  األفدال المضارلة المرفولة، وبي   لالمة رفدها مما يأت َّ: :1س

إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذى القربى، وينهى  قال تدال :  -

.عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون
دون من دون هللا ما َل يملك لهم رزقاً من السموات بويع تدال :  قال -

 ً .واألرض شيئا
.فانظري ماذا تأمرين قال تدال :  -
  قال الشالر: -

 تددو الذئاب لى  م   ا كالب له
 

 وتقضددد َّ صدددولة المستأسدددد الضددداري  
 

 لي  األفدال المضارلة المبصوعة وبي  لالمة بصيها مما يى َّ: :2س
  قال الشالر: -

 ليدددت الكواكدددب تدددددبو لددد َّ فأبظمهددددا
 
 

 لقدددوَد مددددٍح فمدددا أرضددد  لكددد م كىمددد  
 

  قال الشالر: -
 وم  ذا الذي ُترضد  سدجاياه ُكى هدا

 
 

دددددد مدايعددددده   كفددددد  عدددددالمرا بدددددعالا أ  ُتد 
 

  قال الشالر: -
 فتعصددر مددا ا تدددبو أ يددا ايدد  الكددرا م

 
 

 حدددددددددددثوك فمددددددددددا راٍا كمدددددددددد  سددددددددددمدا 
 

  قال الشالر: -
  َّولدددددددددددعُس لعدددددددددددااة وتقدددددددددددَر ليبددددددددددد

 
 

 أحدددددددب  إلددددددد   مددددددد  لدددددددعس الشدددددددفوف 
 

، وياا  :3س ، يضرُب   المخاطعة ف َّ لماذا حذفت واو الجمالة ف َّ قولبا: يشرُب  
، لتضربِّ  .قولبا: تشرب   ، ول م تحذف أل  ا اثبي  ف َّ قولبا: ليضرباِّ      
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 جزم الفعل المضارع
ع ف َّ جواب ُيج  م الفدل المضارع لفظاا أو تقديراا أو محالا إذا سيق يجا  م أو وق

 .اا والج  م هبا جائ  وليس واجع ،بحو أدرس تبجح، المل تبلالطىب 
 عحذف البو .  أو يج  م لفظاا عالسكو  الظاهر أو عحذف حرف الدىة و 

 :  ا تديدِّ   محركاا لسيب م  األسعاب بحددووُيج  م تقديراا إذا كا  آخر الفدل الساك
أل  آخره كسر تخىصاا م  التقاا  ؛مج و م عالسكو  المقدر (تديد)فالفدل ، الشيطا 
وهو كل فدل مضد  ثالث َّ وم يده إذا دخل ،  ا تضل  غيرك :وبحو، الساكبي 

 .كا  ج مه السكو  المقدر لى  آخره، لىيه الجا  م ول م يفك إدغامه
ويكو  الفدل المضارع ف َّ محل ج  م إذا كا  ميبياا عسيب اتصاله يبو  البسوة أو 

َث  ا  بو  التوكيد المعاشرة بحو  .و ا تقوَل   إ ا  الحق، إ ا  الصدق ُتَحد 
 :عوامل الجزم

 تبقس م الدوامل الجا مة لىمضارع إل  قسمي  : 
 . ما يج  م فدالا واحداا  (1

 . ما يج  م فدىي  (2

 :ما يجزم فعالا واحداا : أوالُ 
 ل م،لم ا ، ا م األمر ، ا الباهية.: أربدة أحرف ه َّ

وتكو  ،   طىب ترك الفدلدل لىوه َّ الت َّ ت: )الناهية( ال الطلبية -1
 :   كالتال َّ

ِ يَا بُنَيَّ َلَ تُْشِرْك بِ     األلى  إل  األدب  مثل قوله تدال لىبه َّ م -أ  . (1)اّلِلَّ
 : ، مثل قوله تدال لىدلاا م  األدب  إل  األلى  -ب

َربَّنَا َلَ تَُؤاِخذْنَا إِْن نَِسيْنَا أَْو أَْخَطأْنَا (2). 
 . ا تتأخْر ل  مولدبا: مثل قولك لصديقك، المساوي  لاللتماس م  -ج
وتكو  ، الفدل وه َّ الت َّ تطىب القيا م عدمل: )الم األمر(الالم الطلبية  -2
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 :كالتال َّ
لِيُنْفِْق ذُو َسعٍَة ِمْن : لألمر م  األلى  إل  األدب  مثدددل قولددده تددال  -أ 

 .(1)َسعَتِهِ 
  :لى  مثل قوله تدال  ل  أهل البارلىدلدددداا مدد  األدب  إل  األ -ب 

 ََونَادَْوا يَا َمالُك لِيَْقِض عَلَيْنَا َربُّك(2) . 

 .كلتقل الصدق فهو خير ل: لاللتماس م  المساوي مثل قولك لصديقك -ج 
لَْم يَِلدْ َولَْم يُولَدْ َولَْم  :مثل قوله تدال ، وه َّ حرف بف َّ وج  م وقىب: َلمْ  -3

 ً وقىب ، وج  م عددها المضارع، فه َّ لبف َّ فدل الو ادة  (3)أََحد   يَكُْن لَهُ كُفُوا
 .مدباه لىماض َّ

ا يَأْتِكُْم  :ومدباه مثل ل م كقوله تدال : َلمها -4 أَْم حَِسبْتُْم أَْن تَدُْخلُوا الَجنَّةَ َولَمَّ

 .  (4)َمثَُل الِذيَن َخلَْوا ِمْن قَبِْلكُم
 
 :ما يجزم فعلين: ثانياا 
، مل الت َّ تج  م فدىي  ُيسم  أولهما شرطاا لتدىق الحك م لىيهالدوا      

وه َّ إحدى ، ط وج اا لهلى  الشر  ويسم  ثابيهما جواعاا وج ااا ؛ ألبه مرتب  
 .حيثما، أب  َّ، أي ، أيا ، أي، مت ، مهما، ما، م ، إذ ما، إ  :لشرة أداة

 
 :إنْ  -1

واب لى  ىد الة لى  مجرد تدىق الجلموضوع ، حرف عاتفاق البحاة 
ُصْركُْم  :مثل قوله تدال ، الشرط َ يَْن ُصُروا اّلِلَّ  .  (5)إِْن تَْن

 :ماذإ -2
 موضوع لىد الة لى  مجرد تدىق الجواب، حرف لى  األصح 
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 مثل قول الشالر:، لى  الشرط
نهَك ِإْذ َمـا َتْأِت َمـ  ـاُه َتْأُمـُر آِتيااِبـِه َتْلَف مـْن ِإيّ   ا َأْنَت آِمر  َواِ 

وه  عمثاعة إ  الشرطيُة وعمدباها ج مت فدىي  ، (إذ ما)حي  ج مت  
 . جواب الشرط" تى "و، فدل الشرط" تأت" هما
 
 : َمنْ  -3

مثل قوله ، دع لىد الة لى  م  يدقل ث م ضم  مدب  الشرطاس م وضدد 
ً  :تدال  ْل لَهُ َمْخَرجا َِّق هللاَ يَْجعَ  .  (1)وَمْن يَت
 
 : ما ومهما -4-5

 . ث م ضمبا مدب  الشرط، وضدا لىد الة لى  ما  ا يدقل اسما   
دددا  ُموا ألَنْفُِسكُْم ِمْن َخْيٍر تَِجدُوهُ  :، مثددل قوله تدال "مدا" َأم  ِعْندَ  وَما تُقَد ِ

 . (2)هللاِ 
 : مثل قول  هير، وأما مهما 

َمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ ِمْن َخِليَقةٍ  ْن َخاَلَها َتْخفَ   وا  ى َعَلى النهاِس ُتْعَلمِ َواِ 
 جواب الشرط  "تدى م"و، فدل الشرط "يك " فدىي  " مهما"حي  ج مت 
 
 : متى وأيان -6-7
 . ث م ضمبا مدب  الشرط، اسما  وضدا لىد الة لى  ال ما  
 مثل قول سحي م ي  وثيل الرياح َّ :، أما مت   

 وِنيالِعَمــاَمَة َتْعِرُفـَمَتى َأَضِع   اـايَ الثهنَ  اَل وطالهعُ َأَنا اْبُن َجـ
 . جواب الشرط "تدرفوب َّ"و، فدل الشرط "أضع" فدىي  "مت " حي  ج مت 
 : مثل قول الشالر، وأما أيا  
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َذاَك َتْأَمْن َغْيَرَنـَأيهاَن ُنْؤِمنْ   ِذَراـلـَْم ُتْدِرِك اأَلْمَن ِمنها َلْم َتَزْل حَ   ا واِ 
 . جواب الشرط (تأم )و، الشرط فدل (بأمبك)فدىي   (أيا )حي  ج مت  

 : أين َوَأنهى وحيثما -8-9-10
 . ث م ضمبت مدب  الشرط، أسماا وضدت لىد الة لى  المكا  
ِرْككُُم الَمْوتُ ، مثل قوله تدال  " أي  " أما-   .  (1)أَيْنََما تَكُونُوا يُدْ
 مثل قول الشالر :، "َأب  " وأما- 

 َأخاا َغْيَر َما ُيْرِضيُكَما اَل ُيَحاِولُ   اي َتْأِتَيــْأِتَيـانِ َلىه َأنِّى تَ َخِليـ
، "تأتيا" وجواب الشرط، (تأتياب َّ)فدل الشرط   َّ"أب" فقد ج  م اس م الشرط 

 . ولالمة الج  م فيهما حذف البو  
 : مثل قول الشالر، "حيثما" وأما- 

ْر َلَك الله َحْيُثَما َتسْ   َغاِبِر اأَلْزَمانِ ــُه َنَجاحاا ِفي   ـَتِقـْم ُيَقـدِّ
، "يقدر" وجواب الشرط، (تستق م)فدل الشرط  "حيثما" فقد ج  م اس م الشرط 

 . ولالمة الج  م فيهما السكو  
 : أيّ  -11
 اس م شرط جا  م يتدي  القصد مبها عحسب ما تضاف إليه كارت َّ : 
قْ : بحو ،ه َّ لىداقل -أ ْق ُأَصادِّ  . أي  رجٍل مستقي م ُتَصادِّ
 . أي  كتاب َتْقَرْأ تستفْد مبه: بحو ،اقلوه  لغير الد -ب
َأي  يو م تص م فيه أص م  بحو: ،يفت إل  ال ما  فه َّ ظرف  ما وا   أض-ج

 .مدك
َأي  مكا  تسترح فيه أكْ   بحو: ،المكا  فه َّ ظرف مكا  إل  توا   أضيف-د

 .مدك
 : اقتران جواب الشرط بالفاء

ا  الجدواب  ا يصىح أ  يجب اقترا  جواب الشرط وج ائه عالفاا إذا ما ك 
 وذلك ف َّ المسائل التالية :، يستدمل شرطاا 

                                                           

 .78( سورة الباس: 1)



  -56- 

َوإِْن يِْمسَْسَك بَِخْيٍر فَُهَو عَلَى ُكل ِ َشْيٍء  :مثدل قولده تدال : ىة ا اسميدةالجم -1

 .(1)قَدَيرٍ 

ُصُركُم مِ  :ده تددددال مثددل قول: الجمىة الطىيية -2 ْن َوإِْن يَْخذُْلكُْم فََمْن ذَا الِذي يَْن

  (2.)بَْعِدهِ 

لَّ  أَنَا تََرنِ  إِنْ : مثل قوله تدال  ؛امددالجمىة الفدىية الت َّ فدىها ج -3  ِمْنكَ  أَقَ

 .(3)َجنَّتِكَ  ِمنْ  َخْيًرا يُْؤتِيَنِ  أَنْ  َرب ِي فَعََسى َوَولَدًا َماَلً 

َرَق إِْن يَْسِرْق فَقَدْ سَ  :مثل قوله تدال  ،ددالجمىة الفدىية الت َّ اقتر  فدىها عق -4

 .(4)أَخ  لَهُ ِمْن قَْبلُ 
َوإِْن  :مثل قوله تدال  ،الجمىة الفدىية الت َّ اقتر  فدىها عالسي  أو سوف -5

ْضلِهِ  ُ ِمْن فَ َوإِْن تَعَاَسْرتُْم  :وقوله تدال  (5)ِخفْتُْم عَيْلَةً فََسْوَف يُغْنِيكُُم اّلِلَّ

ُْرُضُع لَهُ أُْخَرى  . (6)فَسَت

َوَما يَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن  :مثل قوله تدال  ،بفية يى الجمىة الفدىية الم -6

ُروهُ   . (7)يُكْفَ
فَإِْن تََولَّيْتُْم فََما َسأَلْتُكُْم ِمْن : مثل قوله تدال  ،الجمىة الفدىية المبفية عما -7

 . (8)أَْجرٍ 
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 أسئلة وتمرينــات:
 كل مبهما:لي  األفدال المضارلة المج ومة، وبي   لالمة ج  م  :1س

.ومن يرد ثواب الد نيا نؤته منها قال تدال :  -
.وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاَلً  قال تدال :  -
.وما تقد موا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا قال تدال :  -

 لي  األفدال المضارلة المج ومة، وبي   لالمة ج  م كل مبهما: :2س
.ذلك من عزم األمور وأن تعبدوا وتتقوا فإن قال تدال :  -

.إن يمسسكم قرح  فقد مس القوم قرح مثله قال تدال :  -
.ومن يضلل هللا فلن تجد له سبيالً  قال تدال :  -
.ا سألتكم من أجرفمفإن توليتم  قال تدال :  -
.فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله قال تدال :  -
 وولداً فعسى ربي أن إن ترني أنا اقل منك ماَلً  قال تدال :  -

.خيراً من جنتك ؤتينيي
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 رــــــــل األمــفع -3
كل، ، اشرب، اضرب: عدد  م  التكى م وهو ما يطىب عه حدو  ش َّا   
 جاهد.، ، ادرسقل

 :األمر اتعالم
 َواْصبِرْ  قال تدال :  م  غير  يادة لى  صيغته،  أ  يدل لى  الطىب -1

َ  فَإِنَّ   .(1)الُْمْحِسنِينَ  ْجرَ أَ  يُِضيعُ  َلَ  اّلِلَّ
ي عَيْنًا قال تدال :  ،أ  يقيل ياا المخاطعة -2 ر ِ   .(2)فَكُِلي َواْشَربِي َوقَ

 فـائـــدة:
الكىمة لى   لةفال تكف َّ د ا، و ايد لفدل األمر أ  تجتمع فيه الدالمتا  

 .الطىب لتصعح فدل أمر
 ا م األمر وليس ألبها دلت لى  األمر م   ؛ليست فدل أمر "لتخرج "فكىمة

، "احذر"، "اب ل" تدل لى  الطىب " حذار،" "ب ال "وكىمة، م  صيغة الفدل
 .فه َّ ليست فدل أمر يل اس م فدل أمرلكبها  ا تقيل ياا المخاطعة 

لكبه  ا يدل لى  الطىب ، تقومي " دخىت لىيه ياا المخاطعة" وكذلك الفدل 
 . فهو فدل مضارع

 

 أحكام فعل األمر:
 . وهو ييب  لى  ما يج  م عه مضارله، يب َّ دائماافدل األمر م 
 :ييب  لى  السكو   -1

، اركب، اذهب: بحو، صحيح ارخر و مجرداا م  الضمائر  إذا كا  -أ
 .جاهِّدْ ، ادرس

ْر لَنَا ذُنُوبَنَا : قال تدال    .  (3)فَاغِْف
 :قال تدال ، ذاكر   ،اذهي : بحو ،تصىت عه بو  البسوةإذا ا -ب

                                                           

 . 6( سورة آل لمرا :  1)
 . 26( سورة مري م:2)
 . 16( سورة آل لمرا :3)
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ْرَن فِي بُيُ ]    .(1)[وتِكُنَّ َوقَ
. ادعُ ، اسعَ ، اجرِّ ، إذا كا  مدتل ارخر، ييب  لى  حذف حرف الدىة -2

 .عحركة مباسعة المحذوف ويدوض ل  حرف الدىة
.(2)[فَادْعُ لَنَا َربَّكَ ] :تدال  قال -
ِْت بها: وقال تدال  - َت بآيٍة فَأ (3).قال إن كُنَت ِجئْ
 .  (4)ثُمَّ تََولَّ عَنُْهمْ : تدال  وقال -
 :ذا كا  مضارله م  األفدال الخمسةإ، ييب  لى  حذف البو   -3

 . اذهي َّ، اذهيوا، اذهعا 
 .(5)[فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُودَُها النَّاُس َوالِحَجاَرةُ ] :قال تدال  
 .(6)[فَُكاَل ِمْن َحْيُث ِشئْتَُما] :وقال 
حو: اضرَب   الددو  ث م ييب  لى  الفتح إذا اتصىت عه بو  التوكيد المعاشرة ب -4

 .راحته اسىَي   

                                                           

 . 33( سورة ا اح اب :1)
 . 61( سورة العقرة:2)
 . 106األلراف :( سورة 3)
 . 28( سورة البمل :4)
 . 24( سورة العقرة:5)
 . 19( سورة األلراف:6)



 أسئلة وتمرينــات:
 مثل لما يأت َّ ف َّ جمل مفيدة. :1س
ثالثة أفدال أمر ميبية لى  حذف البو . (أ

ثالثة أفدال أمر ميبي ة لى  حذف حرف مع اختالف الحرف. (ب

 ج( فدى َّ أمر ميبيي  لى  الفتح مع اختالف السيب.
 ع اختالف السيب.م   د( فدى َّ أمر ميبيي  لى  السكو 

 لي  أفدال األمر مما يأت َّ مع ذكر لالمة كٍل مبها: :2س
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا قال تدال :  -

.لعلكم تفلحون
.نه عن المنكرايا بني أقم الصالة وأمْر بالمعروف وقال تدال :  -
ً  وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليكقال تدال :  - .رطباً طيبا
ِل وجهك شطر المسجد الحرام قال تدال :  - ومن حيث خرجت فو 

.وحينما كنتم فولوا وجوهكم شطره
 قال الشالر:  -

 يدددددددددددا خىيىددددددددددد َّ  خىيددددددددددداب َّ ومدددددددددددا يددددددددددد َّ
 
 

 أو أليدددددددددددددددا إلدددددددددددددد َّ  لهددددددددددددددد الشددددددددددددددعاب 
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 :رابــعالمبحث ال
 

 

 الحـــــــــرف

 أقسامه -حكمه  –عالمته  - تعريفه
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 .افة الش َّاح: الحرف لغة
َ عَلَى َحْرفٍ : قال تدال    .(1)َوِمَن النَّاِس َمْن يَعْبُدُ اّلِلَّ

ا  ر  ي م .تكىمة دلت لى  مدب  ف َّ غيرها ول م تق: اصطالحا
 ل م.، ل ، ف َّ، هل: مثل
 :عالمة الحرف

 ويتمي  الحرف عأبه  ا يقيل لالمة األفدال و ا لالمة األسماا. 
 .ها م  اإللرابو ا محل ل، الحروف ميبية: حكمه
 

 :أقسامه
 قس م مختص وقس م غير مختص.: قسمي  يبقس م الحرف إل  

 :قسمي  أيضاا  مىة ويبقس م إل اوه َّ حروف ل: أوالا القسم المختص
 :وه َّ، قس م يختص عالدخول لى  األسماا * 

لد ، ولىد ، ومد ، ولد ، فد َّ: حروف الجر مثل -1 قدال والدال م   ، والعداا، وا 
ُكْم َوَما تُوَعدُونَ َوفِي السََّما: تدال  (2).ِء ِرْزقُ

، وأ   ، إ    : خ الت َّ تدخل لى  الميتدأ و الخير وه َّدالحروف البواس -2
وه َّ: ما، ، تهاوما الدامىة لمل ليس وأخوا. ولدل، وليت، ولك ، كأ 
ْ   ا   .[إِنَّ هللاَ غَفُور  َرِحيم  ]: قال هللا تدال ، و ات وا 

 وأهمها:: ال* قسم يختص بالدخول على األفع
و ا ، و ا م األمر، ولما، ل م: وه َّ، أحرف الج  م الت  تج  م الفدل المضارع -1

 . (4)الباهية
.(5)[َولَْم يَكُْن لَهُ كُفًُوا أََحد  []لَْم يَِلدْ َولَْم يُولَدْ ] :قال تدال 

                                                           

 . 11( سورة الحج:1)
 . 22( سورة الذاريات: 2)
 . 21( سورة  ص :3)
بما4)  ( وهباك حرفا  مما يج  م فدىي  وهما إ  وا 
  4 -3( سورةاإلخالص: 5)
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ذ  الفدل  أحرف البصب الت  تبصب -2  ، المضارع وه َّ: ل ، وك َّ، وا 
 . ْ أو 

َرَح عَلَيِْه َعاِكفِينَ  لَنْ ] قال تدال :  .(1)[نَْب
 
دخل لى  األسماا توه َّ حروف غير لامىة : القسم غير المختص: ثانياا 

 :مثل، واألفدال
 .* حرفا ا استفها م هل والهم ة

 .(2) أإله مع هللا  :قال تدال  - 
َك نَبَأُ اْلَخْصمِ : تدال وقال  -   .(3)َوَهْل أَتَا

 .ث م، وأو، والفاا، الواو: * حروف الدط  وأهمها
 .وتقول جاا  يد وذهب لمرو. تقول جاا  يد ومحمد

 
 :فائدة

 :بحو قوله تدال ، وقد يدخل الحرف غير المختص لى  حرف مثىه     
 َِْصَحاِب الْفِيل َك بِأ َل َربُّ ْت ُرسُلُُهْم أَفِي قا :ال ددقوله تد .  (4)أَلَْم تََر كَْيَف فَعَ لَ

ِ َشك    .(5)اّلِل 
أََولَْم يَْهِد لَُهْم كَْم : ال دومبه قوله تد، يدخل الحرف لى  حرفي  وقد

 .(6)أَْهلَْكنَا

                                                           

 . 91( سورة  طه:1)
 .60( سورة البمل: 2)
 . 21ص :( سورة 3)
 . 1( سورة الفيل :4)
 . 10( سورة إيراهي م: 5)
 . 26، وابظرها 25( سورة السجدة: 6)
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 :خامسالمبحث ال

 

 

 الإعــــراب

 اإلعراب الفرعي –اإلعراب األصلي 

 األسماء الخمسة .1
المثنى .2

 جمع المذكر السالم .3
 ممنوع من الصرفال .4
 جمع المؤنث السالم .5
 األفعال الخمسة .6
 معتلالالفعل المضارع  .7
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 رابــــــــاإلع
ا ف َّ صدري إذا أوضحته ألربت لم: تقول، هو الييا  والوضوح :راب لغةـاإلع

 .وأفصحت لبه
اـاإلع هو أثر ظاهر أو مقدر يجىعه الدامل لى  آخر الكىمة :راب اصطالحا

 .المدربة
 ظاهر ومقدر.: فاإللراب يبقس م إل  قسمي  

ورأيت ، جاا خالد  : مثل، رابهو ما تظهر لىيه حركات اإلل: فالظاهر
ا  .ومررت يخالدٍ ، خالدا

 :ويقس م إل  أقسا م، هو ما تقدر لىيه حركات اإللراب أو عدضها :والمقدر
قدر ، وتب آخره أل   ا مة مفتوح ما قيىهاوهو كل اس م مدر : المقصور .1

، رأيت موس ، مررت جاا موس : ، مثللىيه كل  الحركات اإللرايية
 .عموس 

وتقدر ، كل اس م مدرب آخره ياا  ا مة مكسور ما قيىها وهو: المنقوص .2
 :مثل، وتظهر الفتحة لخفتها، الضمة والكسرة: لىيه حركتا 

 مررُت عالقاض َّ.، رأيت القاض ََّ ، جاا القاض َّ 
هذا : مثل، وتقدددر لىيه كل  الحركات اإللرايية: المضاف إلى ياء المتكلم .3

أمسكُت عقىم َّ.، استخدمُت قىم َّ، قىم َّ

رب ضارٍة بافدة " فد)ضارٍة(  "مثل: ل المحل بحركة حرف الجر الزائداشتغا .4
ميتدأ مرفوع عضمة مقدرة مبع م  ظهورها اشتغال المحل عحركة حرف 

(.الجر   الشييه عال ائد )رب 
 . رفع وبصب وجر وج  م: وأبواع اإللراب أربدة

 المصىو  لىصالة. يقو مُ ، جاا  يد  : بحو، فالرفع عالضمة 
 ل  تقو َم إ ا لىصالة.، رأيت رجالا : بحو، حةوالبصب عالفت 
 بحو، والجر عالكسرة :.  بظرت إل  السمااِّ
   يشرْب  يد  ل م : بحو، والج  م عالسكو. 
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، ل يشتركا  ف َّ الرفع والبصبفكما رأيبا فيما سيق بجد أ  ا اس م والفد 
ا ل  يقو َم.: وبحو، :  يد  يدرس عاجتهادبحو  إ    يدا
 .المديبةِّ  خرجبا إل  حديقةِّ : بحو، ويختص ا اس م عالجر 
 إل  العحر هذا اليو م. بذهْب   مل: بحو، ويختص الفدل عالج  م 
، ويكو  اإللراب عغير هذا الذي ذكرباه ساعقاا لى  سييل البياية         

 : فيبوب ل  الضمة ف َّ حالة الرفع
: وجمع المذكر السال م مثل، هذا أخوك: الواو ف َّ األسماا الخمسة مثل -

 .المسىمو  ابتصر 
 .قا م الوالدا : واألل  ف َّ المثب  مثل -
المسىمو  يبتصرو  لى  : وثيوت البو  ف َّ األفدال الخمسة مثل  -

 ألدائه م.
 : ويبوب ل  الفتحة ف َّ حالة البصب 
 .رأيت أخاك :مثل ،األل  ف َّ األسماا الخمسة -
ُت أكى، رأيت المسىمي : مثل ،والمثب ، والياا ف َّ جمع المذكر السال م  -
 .تفاحتي 
 .رأيت المسىماتِّ : مثل ،والكسرة ف َّ جمع المؤثت السال م -
المسىمو  ل  يبتصروا وه م : مثل ،وحذف البو  ف َّ األفدال الخمسة  -

 متفرقو .
 : ويبوب ل  الكسرة ف َّ حالة الجر

.مررت عأخيك: مثل ،الياا ف َّ األسماا الخمسة -
بظرت إل  ، ي مررت عالمسىم: مثل ،والمثب ، وجمع المذكر السال م  -

 .الطائرتي 
 .مررت عدثما َ : مثل ،والفتحة ف َّ ا اس م الممبوع م  الصرف -
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 : ويبوب ل  السكو  ف َّ حالة الج  م

 الطالب ل م يذهيوا إل  العحر: مثل ،حذف البو  ف َّ األفدال الخمسة -
 .  ا تخَش إ ا هللا: مثل ،وحذف حرف الدىة ف َّ الفدل مدتل ارخر -
 

 )اإلعراب الفرعي(:ي اإلعراب ما خرج عن األصل ف
والت َّ تبوب فيها حروف أو حركات مكا  ، األبواع الت َّ ذكرباها ساعقاا 

، ه َّ ما تسم  عما خرج ل  األصل ف َّ اإللراب، حركات اإللراب األصىية
 وه َّ:
جمع ، ، الممبوع م  الصرفجمع المذكر السال م المثب ،، األسماا الخمسة 

 الفدل المضارع مدتل ارخر.، األفدال الخمسة، المؤب  السال م
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 األسماء الخمسة -1
 .ذو، فو، ح م، أخ، أب: وه َّ

 :بحو، الواو لالمة رفدها أ وتشترك ف َّ 
 وذو مال.، وفوك، وحموك، وأخوك، هذا أيوك
 وذا مال.، وفاك، وحماك، وأخاك، رأيت أعاك: بحو، األل  ولالمة بصيها
 وذي مال.، وفيك، وحميك، كوأخي، بظرت إل  أييك: بحو، الياا ولالمة جرها

 

وه َّ تبقس م إل  شروط ، وذكر البحاة شروطاا إللراب هذه األسماا عالحروف
 وشروط خاصة :، لامة

 
 الشروط العامة: أوالا 
 ب  ف بها تدر دف ذا ل م تض، محمدأو أيو ، أيوك: ودبح، افةدأ  تكو  مض -1

 ومررت عأٍب.، ورأيت أعاا، هذا أب  : بحو، عحركات ظاهرة
 .عالحركات الظاهرة ؛ ألبها ل م تض ( مدربة ب  وردت كىمة )أحي 
مررت ، اهد، رأيت أخوها أخ: هذتكى م، بحوأ  تضاف إل  غير ياا الم -2

 .عأخيه
، هذا أي َّ: بحو، درةدتكى م ف بها تدرب عحركات مقديفت إل  ياا المددف ذا أض 

  .مررت عأخ َّ، رأيت أخ َّ
َصُح ِمن ِي لَِسانًاَوأَِخي َهاُروُن هَُو أَ : تدال قال  -  .(1)ْف

 . ميتدأ مرفوع عضمة مقدرة:)أخ َّ(
ِ إِن ِي: تدال وقوله  - ُك إِ  َل قَاَل َرب   .(2) نَفِْسي َوأَِخيَلأَْمِل

مبصوب ولالمة بصعه  )بفس َّ(، مدطوف لى  المفدول عه :)أخ َّ(
  .مقدرة فتحة

                                                           

 . 34( سورة القصص:1)
 . 25( سورة المائدة:2)
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 .(1)فَأَُواِرَي سَْوأَةَ أَِخي: تدال وقوله   -
 .ف إليه مجرورة عكسرة مقدرةمضا :)أخ َّ(  
هذا ُأي َّ  : غرت ف بها تدرب عحركات ظاهرة بحوف ذا ُص ، أ  تكو  مكيرة -3

 .وي ذو ، وُحم َّ، ُأخ َّ: وكذا، دمررت عُأي َّ ِّ  ي، رأيت ُأي َّ   يد،  يدٍ 
يت ف بها تدرب إلراب دف ذا ُثب، مولةد ا مثباة و ا مج، أ  تكددو  مفردة -4

 : بحو، المثب 
ا   وا  واألخوا  والحموا  جاا األي   .عاألل  رفدا
 عالياا بصعاا.   ورأيت األيوي  واألخوي  والحموي  
 .عالياا جراا  وبظرت إل  األيوي  واألخوي  والحموي  
 بحو :، ف ذا جمدت ف بها تدرب إلراب جمع التكسير 
 .الرجال إل  آعااِّ  تبظر ، الرجال إخوةَ رأيت ،جاا آعاُا الرجال  
 
  ادفج، رت فيه الشروط الساعقةدوفما تدوم َوَكاَن :ال ددتدقوله ، اا عالواو رفدا

 .(2)أَبُوهَُما َصاِلًحا
 .(3)َوَجاُءوا أَبَاهُْم عَِشاًء يَْبكُونَ : قوله تدال ، وعاألل  بصعاا 
َراِهيَم ألَبِيِه إَِل عَْن : ال ددقوله تد وعالياا جراا  ُر إِْب َوَما َكاَن اْستِغْفَا

 .(4)دَةٍ َمْوعِ 
 :الشروط الخاصة: ثانياا

 فو.، ذو: وهما، وه َّ شروط تختص عاسمي  م  األسماا الخمسة      
 :ذو -
وأ  ، وشرط إلرايها إلراب األسماا الخمسة أ  تكو  عمدب  صاحب 

                                                           

 . 31( سورة المائدة:1)
 . 82( الكه : 2)
 .16( يوس : 3)
 . 114( التوعة: 4)
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 .(1)تضاف إل  اس م جبس جامد
ْضٍل عَلَى اْلعَالَِمينَ  بحو قوله تدال : - َ ذُو فَ  .(2) َولَِكنَّ اّلِلَّ
 .(3) أَْن َكاَن ذَا َماٍل َوبَنِينَ : قوله تدال و  -
 .(4)ْكَرامِ َواإلِ  لِ اْلَجال ِذي َرب ِكَ  اْسمُ  تَبَاَركَ : وقوله -
لربت فأُ ، فف َّ اريات الساعقة جاا )ذو( عمدب  صاحب كما أبها مضافة 

ا ف َّ اري: عالحروف واألل  بصعاا ف َّ ارية ، (خير الميتدأ)األول   ةعالواو رفدا
 )مضاف إليه(. ة الثالثةوالياا جراا ف َّ اري. (خير كا ) بيةثاال

 
 :وـف -
ألبها لو عقيت متصىة  ؛وشرط إلرايها عالحروف أ  تحذف مبها المي م    

قول الرسول  بحو، هرة سواا أضيفت أ م ل م تض عالمي م أللربت عالحركات الظا
 .المسك" ن ريحِ عند هللا م أطيبُ  الصائِم فِم لخلوفُ " :-صى  هللا لىيه وسى م-

  .ألربت مجرورة عالكسرة الظاهرةف، جاات )ف م( عالمي م  مضافة
 .بظرت إل  ف مٍ ، رأيت فماا، هذا ف م  : وبقول
 ما إذا حذفت مبها المي م وأضيفت ف بها تدرب عالحروف:أ
ا -  خير الميتدأ مرفوع عالواو.، هذا فوه: بحو، الواو رفدا
َلَّ : ال ددبحو قوله تد، عاادوعاألل  بص -  ، (5)ِط كَفَّيِْه إِلَى الَْماِء لِيَبْلَُغ فَاهُ ـكَبَاسِ  إِ

 .مفدول عه مبصوب عاألل )فاه( 
 اس م مجرور عالياا.، بظرت إل  فيه: بحو، والياا جراا -

                                                           

 . ( ذو:  ا تضاف إل  لى م أو ضمير أو مشتق  أو جمىة1)
 . 251ة: (العقر 2)
 . 14( سورة القى م :3)
 . 76( سورة يوس  :4)
 . 14( سورة الرلد:5)
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 أسئلة وتمرينات:
 الرب ما يى َّ:

.كباسط كفيه قال تدال :  -
.عظيمياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حٍظ  قال تدال :  -
.يا أبانا منع منا الكيل فأيل معنا أخانا نكتل قال تدال :  -
.ا في ذكرىَلتنياذهب أنت وأخوك بأياتي و قال تدال :  -
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 ىــــالمثن -2
 :هــتعريف

وأغب  ل  المتداطفي  ي يادة ، وهو كل اس م دل لى  اثبي  أو اثبي         
جاا : بقول ،محمد ومحمد جاا: فيد اا م  قولبا. أل  وبو  أو ياا وبو  
جراا ، ومررت عمحمدي ، ورأيت محمدي  بصعاا عالياا، محمدا  رفداا عاألل 

 .عالياا
 

 : إعرابه
وُيبصب وُيجر عالياا المفتوح ما ، ُيرفع المثب  عاألل  بياعة ل  الضمة 

 ِن ِمنَ قَاَل َرُجال :قال تدال ، قيىها المكسور ما عددها بياعة ل  الفتحة والكسرة

مرفوع عاألل   (قال): فالدددل لىفدل " رجال ،" (1)الَِّذيَن يََخافُوَن أَْنعََم هللاُ عَلَيِْهَما
ْرآُن عَلَى َرُجٍل  :وقدال تدال . ألبه مثب  ؛بياعة ل  الضمة َل َهذَا القُ ز ِ لَْوَلَ نُ

ْريَتَيِن َعظَيم فدل : ل  ِّ بُ ، ألبه مثب  ؛اس م مجرور عالياا: القريتي "" ،(2)ِمَن الْقَ
 . بائب فالل: وهذا، ميب َّ لىمجهول ميب َّ لى  الفتح ماضٍ 

 

 الملحق بالمثنى
 : ه ، ُألحق عالمثب  وأخذ حكمه خمس كىمات

وُألحقت ، م  غير أل  لى  لغة تمي ملىمؤب  واثبتا  وثبتا  ، اثبا  لىمذكر: أوالا 
إِذْ أَْرسَلْنَا قال تدال  ، هذه الكىمات عالمثب  ؛ ألبه  ا مفرد لها م  لفظها

ألبه  مفدول عه لىفدل أرسىبا مبصوب عالياا ؛" اثبي " فكىمة، (3)إِلَيِْهُم اثْنَيْنِ 
" فكىمة، (4)فَانْفََجَرْت ِمنِْه اثْنَتَا عَْشَرةَ عَيْنَا :قال تدال . مىحق عالمثب 

                                                           

 . 23( سورة المائدة :1)
 . 31( سورة ال خرف: 2)
 . 14( سورة يس: 3)
 . 60( سورة العقرة: 4)
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 .عة ل  الضمة ؛ ألبه مىحق عالمثب فالل مرفوع عاألل  بيا" اثبتا
  
كددال لىمددذكر وكىتددا لىمؤبدد  وشددرط إلرايهمددا إلددراب المثبدد  أ  " كددال وكىتددا" :ثانيــاا 

وبصدعاا ، أُلربتدا رفدداا عداألل  إل  ضمير اتف ذا ُأضيف، تضافا إل  الضمير
َر أَْحدُُهَما أَْو ِكالَُهَماال   ددددال تددددق ،وجراا عالياا َك اْلِكبَ ا يَْبلُغَنَّ ِعْندَ  ،(1)إِمَّ

" مدطوفدددة لىددد ، مضدددافة إلددد  الضدددمير، عدددالمثب  مىحقدددة: فكىمدددة كالهمدددا
 . فه َّ مرفولة عاألل  بياعة ل  الضمة، "أحدهما
بهمدددددا تدربدددددا  إلدددددراب ا اسددددد م الضدددددمير ف غيدددددر  إلددددد  أضددددديفتاأمدددددا إذا  

والمدؤم  ييدر ، جداا كدال الدرجىي : فبقدددول مدثالا ، ، عحركدات مقددرةالمقصور
 .فيبال الثواب ف َّ كىتا الداري ، كال والديه

 

                                                           

 . 23( سورة اإلسراا: 1)
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 ة وتمرينات:أسئل
 اعرب ما يلي:

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين  قال تدال :  -

.دان
.فيها عينان تجريان قال تدال :  -
.زوجان فيها من كل فاكهة قال تدال :  -
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 جمع المذكر السالم -3
مع سالمة . ما دل  لى  أكثر م  اثبي  ي يادة واو وبو  أو ياا وبو  : وهو 
 .ا المفرديبا

 

 :حكمه
ِريق  ِمنُْهْم َوهُْم : قوله تدال  بحو، يرفع عالواو يدل الضمة  - ثُمَّ يَتََولَّى فَ

 .(1)ُمْعِرُضونَ 
َويَقْتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر : وله تدال قبحو ، ويبصب عالياا يدل الفتحة -

 .(2)َحق ٍ 
ُ عَلَى الُْمْؤِمنِيَن إِذْ  دْ قَ لَ : ال دبحو قوله تد، اا يدل الكسرةدويجر عالي - َمنَّ اّلِلَّ

َث فِيِهْم َرسُوَل  .(3)بَعَ
 لى م و صفة  :ويبقس م إل  قسمي  
 :وشرطه أ  يكو  : العلم -1

 وم  التركيب الم ج َّ.، خالياا م  التأبي ، لاقالا ، مذكراا، لىماا 
لى م : " احق،" لى م مؤب : " يبب،" ألبه غير لى م ؛"رجل" :بحو، فخرج يذلك 

 .اا م ج اا ألبه مركب تركيع: "عدىعك"؛ يبته َّ يتاا التأبي  " طىحة،" لفرس
لائدي ( بصعاا و)، رفداا  (: )لائد( ف به يجمع لى  )لائدو  مثال العلمو 
 وجراا.

 وشرطها أ  تكو :: الصفة -2
و ا ، ليست م  عاب أفدل فدالا، خالية م  التأبي ، لاقل، لمذكر، صفة 

 .  ا مما يستوي فيه الطرفا  المذكر والمؤب و ، م  عاب فدال  فدى 
: "لالمدددة،" فة لفدددرسدصددد: "ايقدسددد،" فة لمؤبددد دصددد: "حدددائض:" فخدددرج يدددذلك 

                                                           

 . 23( سورة آ ل لمرا : 1)
 . 21( سورة آل لمرا : 2)
 . 164( آل لمرا : 3)
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: لطشدددددا ،" : لىددددد  و   أفددددددل فددددددالا"حمدددددراا :ردأحمددددد،" مبتهيدددددة يتددددداا التأبيددددد 
 .ي فيه المذكر والمؤب يستو " جريح"،"يورص "   فدال  فدى ،و  لى  :"لطش 
 

و)تائيي ( بصعَا ، ئيو ( رفداا ف بها تجمع لى  )تا )تائب(: ومثال  الصفة
 .جراا و 
 

 :ملحقات جمع المذكر السالم
 . ألبها  ا واحد لها م  لفظها ؛لشرو  وعاعه إل  التسدي  .1

 . (1)ْن يَكُْن ِمْنكُْم عِْشُروَن َصابُِرونَ إ: قال تدال  -
 .ومررت عدشري  رجالا ، رأيت لشري  رجالا : وتقول -

. واحد له م  لفظه اس م جمع  ا: أولو .2
َك لَِذْكَرى ألقال تدال  :-  .(2)وِلي اأْلَلْبَابِ إِنَّ فِي ذَِل

 .وهو اس م جبس جامد وليس لىماا، أهل همفرد: أهىو   .3
 .(3)َشغَلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَ :قال تدال   -

ِ  قال تدال :، مفددرده لاَلدد م اس م جبس جامدد: لالمددو   .4 ِ  اْلَحْمدُ ّلِِلَّ َرب 

 .(4)اْلعَالَِمينَ 
 .وه َّ اس م جبس مؤب ، جمع سبة: سبو   .5
.وه َّ اس م جبس مؤب ، جمع أرض: أرضو   .6
ىيو   .7 كال إنَّ كتاب  :قال تدال ، وهو اس م لما  ا يدقل " َّى  لِّ " ومفرده: لِّ

 (5.)األبراِر لفي عليين
                                                           

 . 65األبفال :( سورة 1)
 . 21( سورة ال  مر: 2)
 . 11( سورة الفتح: 3)
 . 2( سورة الفاتحة: 4)
 . 18( سورة المطففي : 5)
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 :ن المثنى ونون جمع المذكر السالمالفرق بين نو

لمذكر السال م وبو  المثب  هو أ  يكو  جمع لىتفريق يي  بو  جمع ا 
ا ما عددها ا ، المذكر السال م مكسور ما قيل الياا مفتوحا وأما المثب  فيكو  مفتوحا

مسىمي " ف َّ جمع المذكر السال م تفتح " كما ف َّ كىمة، ما قيىها مكسوراا ما عددها
.مسى: أما المثب  فتكسر فيها البو  فبقول، مسىِّمي َ : هذه البو  فتقول  َمي ِّ
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 أسئلة وتمرينات:
 الرب ما يى َّ:

.إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال تدال :  -
.قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فسئل العادين قال تدال :  -
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 الممنوع من الصرف -4
 .التبوي  وه: الصرف 

أي الذي برى ف َّ  ؛هو ا اس م المبو  : وا اس م المدرب المبصرف 
ضمتي  ف َّ حالة الرفع وفتحتي  ف َّ حالة البصب وكسرتي  ف َّ حالة آخره 
 .الجر
 : إعرابه
 ُيرفع عضمة واحدة. -1 
 ُيبصب عفتحة واحدة. -2 
 ُيجر عفتحة واحدة بياعةا ل  الكسرة. -3 

 ولبتأمل البماذج التالية :
 .(1)َوَجاِدلُْهْم بِالتِي ِهَي أَْحسَنُ قال هللا تدال   -
 .(2)لِيَْجِزيَُهُم هللاُ أَْحَسَن َما َكانُوا يَعَْملُونَ : وقال تدال  -
 .(3)َوإِذَا ُحي ِيتُْم بِتََحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحسََن ِمنَْها: وقال تدال  -
 .(4) لَقَدْ َخلَقْنَا اإِلنَْساَن فِي أَْحَسِن تَقِْويمٍ : وقال تدال  -

( فدالا )أفدلألبه وص  لى  و    ؛ممبوع م  الصرف" أحس " لفظ
الثابية  ، وف َّ ارية" مرفوع عالضمةه َّ" ر لىميتدأف َّ ارية األول  خي وهو

، وف َّ ارية الثالثة ، وهذا  اإللراعا  أصىيا مفدول عه مبصوب عالفتحة
اب الفرل َّ ف َّ ، وهذا فقط هو اإللر مجرور عالفتحة البائعة ل  الكسرة

أي  ؛الكسرة لى  األصلالراعدة مجرور ع، وف َّ ارية الممبددوع م  الصرف
 ألبه وقع مضافاا. ؛أُلربت إلراعاا أصىياا 

ذا ت َراِء َوالمََساِكينِ مىبا قوله تدال  أوا  ُت لِلفُقَ ، بجد كىمة (1)إِنََّما الصَّدَقَا
                                                           

 . 125( سورة البحل: 1)
 . 121( سورة التوعة: 2)
 . 26( سورة البساا: 3)
 . 4( سورة التي : 4)
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 ألبها اقتربت ب)أل(. ؛)المساكي ( ممبولة م  الصرف مجرورة عالكسرة
 :وضدي م  الصرف عالفتحة إ ا  ف َّ مإذ  ُيجر الممبوع  
 .كما ف َّ ارية الراعدة، إذا وقع مضافاا  -1
 )المساكي (.كما ف َّ التدري  أل عإذا اقتر   -2
 :الصرف يمبع لسيب واحد أو لسييي  وا اس م الممبوع م  

 :ما ُيمنع من الصرف لسبب واحد -1
 اا.ديي -صحراا : المؤب  المبته َّ عأل  التأبي  الممدودة مثل -1
 .عشرى  -ذكرى :   مقصورة مثلالمؤب  المبته َّ عأل -2
كل جمع تكسير عدد ألفه حرفا  ما كا  لى  صيغة مبته  الجموع وهو  -3

 رياحي  :مثل ؛،أو ثالثة أحرف أوسطها ياا مدسبايلمساجد و مثل:
يَعَْملُوَن لَهُ َما يََشاُء ِمْن َمَحاِريَب :مصاييح ولصافير، مثل قوله تدال و 

ألبه ممبوع م  الصرف لى   ؛مجرور عالفتحة اس م محاريب:، (2)َوتََماثِيلَ 
 وتماثيل كذلك. ،صيغة مبته  الجموع

 :ما ُيمنع لسببين -2
 :ال م م  الصرف إضافة لىسيب التال َُّتمبع األل -أ 

،  يبب، فاطمة: األلال م المؤبثة ال ائدة لى  ثالثة أحرف مثل -1
أما ، َأَمل، َسَحر، َسَقر: مثل، ، سىوى أو الثالثية المتحركة الوسططىحة
ْبد، َشْمس، َوْلد: مثل، الساكبة  .ولدمهمِّْصر فيجو  صرفها ، هِّ

، إسماليل ،يوس : األلال م األلجمية ال ائدة لى  ثالثة أحرف مثل -2
َراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَعْقُوبَ : ال دقوله تد: ومبه  .(3)َوأَْوَحيْنَا إِلَى إِْب
م  الكسرة لىيه م السال م مجرورة عالفتحة يد اا  عقةلسافأسماا األبيياا ا   

 ائدة لى  ثالثة أحرف غير وكل أسماا األبيياا ال لكوبها ألالماا ألجمية،
                                                                                                                                                    

 . 60( سورة التوعة:1)
 . 13( سورة سعأ: 2)
 . 163( سورة البساا: 3)
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لىيه م السال م؛ألبها ألال م وُيستثب  مبها صالح وشديب ومحمد  مصروفة،
 .لربية

 .يديش، ي يد، أحمد: مثل، األلال م الت َّ يو   الفدل -3
 .يديورسد، عدىعك، مثل حضرموت، ة تركيعاا م جياا األلال م المركع -4
 .ُهَيل، ُ َحل، ُقَ ح، ُلَمر: مثل، األلال م الت َّ و بها ُفَدل -5
، مدا حَ ، ا لف  ، لثما : مثل ،تبته َّ عأل  وبو   ائدتي األلال م الت َّ  -6

مرا   .لِّ
 :فات م  الصرف إضافة لىسيب التال َُّتمبع الص -ب

 .صغرى ، كيرى ، حمراا، ييضاا: لمث، تأبي الصفات المبتهية عأل  ال -1
 .أطول، أصغر، أكير: مثل، الصفات الت َّ و بها أفدل -2
 .غضعا : مثل، الصفات الت َّ و بها فدال  -3
 .وه َّ جمع أخرى ، كىمة ُأَخر لى  و   ُفَدل-3
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 جمع المؤنث السالم -5
 .يادة أل  وتاا ف َّ آخرهي   أو أثبتي   هو ما دل لى  أكثر م  اثبي : تعريفه
 ما يجمع هذا الجمع م  الكىمات : 
فاطمات : ُيقال فيهما ؛"لائشة،""فاطمة:" مثل، المؤب  لفظاا ومدب  -1

 . ولائشات
ُيقال فيهما  يبعات  ؛"هبد"و " يبب:" مثل، المؤب  مدب   ا لفظاا  -2

 . وهبدات
ات طىح: ُيقال فيهما ؛ "حم ة"و "طىحة" مثل، المؤب  لفظاا  ا مدب  -3

 . وحم ات
حيى َّ حيىيات أو عأل  التأبي  : مثل، ما خت م عأل  التأبي  المقصورة -4

 . حسباا حسباوات: مثل، الممدودة
حمامات : ُيقال فيهما  ،حما م وصما :مثل، ما كا  مفرده مذكراا  -5

 . وصمامات
 
 : إعرابه
وُيجر عالكسرة ، يرفع جمع المؤب  السال م عالضمة لى  األصل ف َّ الرفع 

هؤ اا : تقول،   الفتحةولكبه ُيبصب عالكسرة بياعة ل، صل ف َّ الجرلى  األ
إِنَّ الحَسَنَاِت : مثل قوله تدال ، ومررت عمسىماتٍ ، ، ورأيت مسىماتٍ مسىمات  

  .(1)يُذِْهبَْن السَّي ِئَاتِ 
 . اس م إ  مبصوب عالكسرة بياعةا ل  الفتحة ؛ ألبه جمع مؤب  سال م: الحسبات
ْي َ مفدول عه م: السيئات وبو  ، بصوب عالكسرة بياعةا ل  الفتحة لىفدل ُيْذهِّ

 . البسوة فالل

                                                           

 . 114( سورة هود 1)
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 الملحق بجمع المؤنث السالم
لدد م وجود مفرد لها م  لفظها " أو ات" جمع المؤب  السال م كىمةيوُألحق  

ِت َحِمٍل فَأَنْفِقُوا عَلَيِْهنَّ : قال تدال   .(1)َوإِْن كُنَّ أُوَلَ
 .البسوة اسمهاوبو  ، فدل ماض باقص: ك  

وه َّ ، ق يجمع المؤب  السال م: خيرها مبصوب عالكسرة ؛ ألبه مىحأو ات
 .مضاف
 . مضاف إليه مجرور عالكسرة: حمل
 

  فـائـدة:
قضاة ورماة ؛ أل  األل  ف َّ الجمع ليست :  ا يدخل ف َّ هذا الجمع مثل
اا وابفتح فىما تحركت الي، ةيَ مَ ُقَضية ورُ فأصىهما  ، ائدة يل ه َّ مبقىعة ل  الياا

ة ف   أصىهما ُغَ وَ ، اة ودلاة()غ  مبقىعة ل  واو ف َّ ه َّ و ، ما قىيها قىيت ألفا
 .لواو وابفتح ما قيىها قىيت ألفاا ة فىما تحركت اوَ لَ ودُ 

 .كما  ا يدخل مثل :أييات وأصوات ؛ أل  التاا أصىية 
و الفتحة ، عالضمة رفداا ، فمثل هذه الكىمات تدرب إلراب جمع التكسير

، وسىمت لى  قضاةٍ ، ورأيُت قضاةا ، هؤ اا قضاة  : تقولالكسرة جراا، ، و بصعاا 
وسمدت ، وهذه أصوات  جميىة، وتغىيبا لى  الغ اةِّ ، وه مبا الغ اةَ ، وابكسر الغ اةُ 
 .واستمتدُت عأصواٍت ساحرة، أصواتاا لذعة

                                                           

 . 6( سورة الطالق: 1)
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 األفعال الخمسة -6
أو واو  ثبي كل فدل مضارع اتصىت عه أل  ا ا: ُيقصد عاألفدال الخمسة 

 .الجمالة أو ياا المخاطعة
 :أل  ا اثبي  صورتا  ولىمضارع مع

 .أبتما تدرسا : مثل ؛أ  ييدأ عالتاا -
 . هما يدرسا : مثل ؛أ  ييدأ عالياا -
 :ارع مع واو الجمالة صورتا  أيضاا ولىمض
 أبت م تدرسو .: مثل ؛أ  ييدأ يتاا الخطاب لجمالة الذكور -
 .ه م يدرسو  : مثل ؛لجمالة الذكور أ  ييدأ يياا الغائب -

 :المخاطعة صورة واحدة ولىمضارع مع ياا
 أبتِّ تدرسي .: مثل ؛أ  ييدأ يتاا الخطاب لىمؤبثة المفردة -
وصدورة واحدة مع ، وصورتا  مع واو الجمالة، صورتا  مع أل  ا اثبي  

 .ولهذا ُتسم   عاألفدال الخمسة، خمس صور فه َّ، ياا المخاطعة
 

 : إعرابه
 :وُتبصب وُتج  م عحذف البو ، مثل، ترفع األفدال الخمسة يثيوت البو   
فدل مضارع مرفوع :  تجريا. (1)فِيِهَما عَيْنَاِن تَْجِريَانِ  :قوله تدال  -

 .يثيوت البو ، وأل  ا اثبي  فالل
 .(2)فَإِْن لَْم تَْفعُلُوا ِولَْن تَْفعُلُوا فَاتْقُوا النَّار :وقوله تدال   -

، (ل م)دفدل مضارع مج و م ي" تفدىوا،" حرف بف َّ وج  م وقىب" ل م" :ل م تفدىوا        
 َّ محل وواو الجمالة ف، ؛ ألبه م  األفدال الخمسةج مه حذف البو   ولالمة

 رفع فالل.

                                                           

 . 50( سورة الرحم : 1)
 . 24( سورة العقرة: 2)
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فدل مضارع مبصوب : "تفدىوا،" حرف بف َّ وبصب واستقعال" ل " :ل  تفدىوا 
: ف َّ وواو الجمالة، ألفدال الخمسة؛ ألبه م  اولالمة بصعه حذف البو   ،(ل )ب

 .فالل محل رفع
وواو  أل  مضارله م  األفدال الخمسة، ؛فدل أمر ميب َّ لى  حذف البو   :فاتقوا 

 فالل. :الجمالة
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 أسئلة وتمرينات:
 الرب ما يى َّ:

وإذ يمكربك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو قال تدال :  -

.لماكرينيخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير ا
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 الفعل المضارع المعتل اآلخر -7
 . يجري ، يدلو، يخش : بحو، وهو كل فدل مضارع ابته  عحرف لىة 

 :حكمه
 بحو، يرفع عضمة مقدرة : َل يَْخفَى عَلَيِْه َشْيء  فِي اأْلَْرِض َوَل َ إِنَّ اّلِلَّ

 .(1)فِي السََّماءِ 
َ َوَرسُولَهُ : وقوله تدال   يُدِْخلْهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها  َوَمْن يُِطعِ اّلِلَّ

 . (2)األَنَْهارُ 
َر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُمْ  : وقوله تدال    .(3)يَدْعُوكُْم لِيَغِْف

فولة ولالمة رفدها مر ، (يدلو، تجري ، يخف ): فاألفدال الساعقة
 .الضمة المقدرة

 له تدال بحو قو ، يبصب المضارع المدتل ارخر عاألل  عفتحة مقدرة :
 َّْبَِع ِملَّتَُهم َصاَرى َحتَّى تَت َك الْيَُهودُ َوََل النَّ  .(4)َولَْن تَْرَضى عَْن
 والمضارع المدتل ارخر عالياا أو الواو يبصب عفتحة ظاهرة لخفتها ، 

 بحو 
ُروا لَْن تُغْنَِي عَنُْهْم أَْمَوالُُهمْ  :قوله تدال  -    .(5)إِنَّ الَِّذيَن كَفَ
ُ أَْن يَعْفَُو عَنُْهم  :له تدال وقو  -  َك عََسى اّلِلَّ  . (6)فَأُولَئِ
 بحو، ويج  م الفدل المضارع عحذف حرف الدىة: 
ِرِهمْ  : قوله تدال  -   .(7)أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَا

                                                           

 . 5( سورة آل لمرا :1)
 . 13( سورة البساا: 2)
 . 10( سورة إيراهي م:3)
 . 120( سورة العقرة:4)
 . 10( سورة آل لمرا : 5)
 . 99( سورة البساا: 6)
 . 243( سورة العقرة: 7)
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َِّق    وقوله تدال : -  َ َربَّهُ فَلْيَُؤد ِ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َولْيَت  .(1) اّلِلَّ
 .  (2)ُقْل َتَداَلْوا َأْتُل َما َحر  َم َرب ُك ْم َلَىْيُك مْ   : وقوله تدال  - 
 

                                                           

 . 283( سورة العقرة:1)
 . 151( سورة األبدا م: 2)
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 النكرة والمعرفة
الشيوع والتديي  إل  بكرة  :يأ لخصوص؛يبقس م ا اس م عحسب الدمو م وا

 )لامة وشائدة ف َّ أفراد جبسها، ومدرفة )مديبة(.
سه، فه َّ تدل لى  ش َّا واحد، ولكبه غير مدي  عسيب جبه َّ اس م شاع  فالنكرة:

 شيوله يي  أفراد كثيرة م  بوله.
 ، بهر، غال م.رجل، يىد، فرس مثل:

فكل كىمة م  األمثىة الساعقة تصدق لى  غيره م  بوله، فمثالا كىمة  
 )رجل( تصدق لى  آ اف الرجال، لكبه  ا يصدق لى  فرد واحد مدي .

 وم  أمثىة ذلك:
رأيت لصفوراا. -

.ركيت سيارةا  -
كتيت رسالة. -

 كىمات بكرة تصدق لى  كثير م  أفراد جبسها و ا (فدصفور وسيارة ورسالة)
 تحدد واحدة مديبة، ولذلك تسم  )بكرة(.

 
فه َّ اس م  ا يشيع ف َّ جبسه إبما اس م يدل  لى  ش َّا واحد مدي ،  أما المعرفة:

 فالمدرفة اس م وضع ليدل د الة واضحة لى  ش َّا مدي .
 أبا أدرس البحو. نحو:

ها م عسيب تحديد المدلول م  )أبا( وحصره ف َّ  يفكىمة )أبا( أ الت الشيوع واإل
 مديبة، هو: المتكى م. واحدة
طالب، فهو  )طالب( تصدق لى  كل لو قىبا: رأيت طالعاا، ف   كىمة ولىتفريق

يبطيق لى  طالب الطب أو الهبدسة أو التجارة، ويبطيق لى  محمد، وحامد، 
 ذلك فهو )بكرة(.لومحمود، وأحمد، وحس ، فهو يشيع ف َّ أفراد جبسه، و 

ي ول لبها الشيوع واإليها م، فه َّ تدل  (مدأح)أما لو قىبا: رأيت أحمد، ف   كىمة 
 لى  فرد مدي  وتمبع اشتراكه مع غيره م  أفراد جبسه، ولذلك فه َّ مدرفة.
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 عن المعرفة: بهما وللنكرة عالمتان تتميز
أ  تقيل )أل( وتؤثر فيها التدري ، مثل: فرس: الفرس ، كتاب: الكتاب،  -1

رجل: الرجل.

ر تبكيدخول )أل( التدري ، فابتقىت م  الومدب  ذلك أ  هذه الكىمات قد قيىت 
 )الشيوع( إل  التدري  )التديي (؛ أي أبها أثرت فيها عالتدري .

ل(، مثل أل( يل إبها تقع موقع كىمة تقيل )أ ا تقيل ) لبكرةوربما كابت ا 
ل(، فال تقول: الذو، لك  أكىمة )ذو( عمدب  صاحب، فه َّ بكرة، لكبها  ا تقيل )

ل(، فتقول: الصاحب، ولى  ذلك ف   كىمة )ذو( بكرة. أ)كىمة )صاحب( تقيل 
 تقول:
أبت رجل ذو خىق كري م. -

(؛ أل  المدرفة  ا تقيل ) -2 ( والسيب ف َّ ذلك أ   كىمة ُرب  أ  تقيل )ُرب 
( حرف جر شييه عال ائد يدل ف َّ مدباه لى  القىيل والكثير؛ أي يدل لى   )ُرب 

ح لىدخول لى  البكرة )غير ش َّا غير محدد )غير مدي (، ولى  ذلك فتصى
المديبة(، و ا تصىح لىدخول لى  المدرفة )المدبية(، تقول: 

ُرب  أٍخ لك ل م تىده ُأمك. -

( لىيها.  فكىمة )أخ( بكرة؛ ألبها قيىت دخول )ُرب 
 والمدارف سعدة أقسا م:

....  الضمير، مثل: أبا، بح ، أبت، هو، ه َّ -1

....  الدى م، مثل: محمد،  يبب، فاطمة، -2

س م اإلشارة، مثل: هذا، هذه، هؤ اا.ا -3

....  ا اس م الموصول، مثل: الذي، الت َّ، -4

....  المحى  عأل، مثل: الكتاب، الرجل -5

....  المضاف إل  مدرفة، مثل: ايب َّ، كتاي َّ، صديق َّ -6

7-  ، ....  يا حارُس البكرة المقصودة عالبداا، مثل: يا شرط َّ 
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 أوالا: الضميـــر
 هو ما كب َّ عه ل :

مثل: أبا، بح . متكى م، -1

، أبتما، أبت م، أبت . -2 مخاطب، مثل: أبَت، أبتِّ

غائب، مثل: هو، ه َّ، هما، ه م، ه . -3

 وقد سم َّ الضمير يذلك ألحد سييي :
ضموره وقىة حروفه. -1

م  الستر واإلخفاا، يقال: أضمرت الش َّا؛ أي: سترته. -2

 ويبقس م الضمير عحسب ظهروه ف َّ الكال م ولد م ظهوره إل : عار  ومستتر.
ة، ماله صورة ف َّ الىفظ؛ أي صورة ظاهرة ف َّ التركيب بطقاا وكتاع بارز:ال -1

بحو:

أبا درست كتاعك. -

و )أبا( و )التاا(، و )الكاف( ه َّ ضمائر عار ة؛ ألبها ظهرت ف َّ الىفظ 
 والكتاعة ويبقس م الضمير العار  إل  قسمي : مبفصىة ومتصىة.

عدد إ ا،  : وه َّ الضمائر الت َّ تستقل يبفسها، وتقعضمائر منفصلة (أ
بحو: 

بح  بدرس ف َّ الجامدة. -

أبا أدرس البحو. -

إ ا أبت ما قرأ الكتابَ  -

محمد صديق َّ مريض، فهو ل م يحضر إل  الجامدة اليو م. -

فالكىمات )بح (، )أبا(، )أبت(، )هو(، ه َّ ضمائر مبفصىة؛ ألبها استقىت يبفسها 
 بطقاا وكتاعة، ووقدت عدد )إ ا(.
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 قسمي : ضمائر رفع وضمائر بصب.والضمائر المبفصىة تبقس م إل  
وه َّ الضمائر الت َّ تختص عمحل الرفع مو لة يي : ضمائر رفع: -1

وهما: المتكلم، -أ

)أبا( لىمتكى م وحده، بحو: -1

أبا أدافع ل  المظىو م. -

ِحيمُ ]قال تدال :  - اُب الرَّ .(1)[َوأَنَا التَّوَّ
)بح ( لىمتكىمي  أو لىمتكى م المدظ م بفسه، بحو: (2

قبا ف َّ فىسطي .بح  بدافع ل  ح -

.(2)[إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحونَ ] قوله تدال : -
أو بح  الرئيس. ... بح  المىك -

 مدظ م بفسه.الواحد ال)فبح ( إما تستخد م لجمع المتكىمي  أو المتكى م 
 

، ه َّ:المخاطب (ب

)أبَت( لىمخاطب المفرد، بحو: -1

أبت تحتر م ارخري . -

َت َوزَ ]قال تدال :  - .(3) [ْوُجَك الَجنَّةَ يَا آَدَُم اْسكُْن أَْن
(، لىمخاطعة المفردة، بحو: -2 )أبتِّ

أبتِّ تسدي  لىدال. -

)أبتما(، لىمثب  المخاطب أو المخاطعة، بحو: -3

أبتما تجاهدا  ف َّ سييل هللا. -

أبتما طاليتا  ف َّ الجامدة. -

)أبت م(، لىمخاطيي ، بحو: -4

                                                           

 . 160: العقرة( سورة 1)
  .11: العقرة( سورة 2)
  .35: العقرة( سورة 3)
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أبت م صفوة المجتمع. -

)أبت (، لىمخاطعات، بحو: -5

أبت  بصُ  المجتمع. -


 

، وه َّ:الغائــب (ج

)هو( لىغائب، بحو: -1

محمد صديق َّ هو الطالب الفائ  عالجائ ة. -

)ه َّ(، لىغائعة، بحو: -2

الطالعة المتمي ة ه َّ م  تواظب لى  المحاضرات. -

.(1)[قَالُوا ادْعُ لَنَا َربََّك يُبَي ِْن لَنَا َما ِهيَ ] قال تدال : -
)هما(، لىمثب  الغائب أو الغائعة، بحو: -3

هما يدرسا ،. -

.(2)[َوهَُما يَْستَِغيثَاِن هللاَ ] قال تدال : -
هما تدرسا . -

)ه م( لىغائيي ، بحو: -4

المجتهدو  ه م الفائ و . -

(، لىغائعات، بحو: -5 )هد  

الوالدات الرحيمات ه   م  يحرص  لى  راحة أيبائه . -

، أبتما، أبت م، هو، ه َّ، هما،  فالضمائر المبفصىة الساعقة )أبا، بح ، أبَت، أبتِّ
( ف َّ محل رفع.ه م، ه    
 
 
 وه َّ الضمائر الت َّ تختص عمحل البصب، وه َّ مو لة يي : ضمائر نصب:-2
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، وهما ضميرا :المتكلم (أ

إياي: لىمتكى م، بحو: -1

.(1)[َوإِيَّاَي فَاْرهَبُونِ ]إياي، بحو: إياي فاحتر، قال تدال : -
إيابا: لىمتكىمي  أو لىمتكى م المدظ م بفسه، بحو: -

.(2)[َما َكانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ] ل :إيابا قص  الددو، قال تدا -
المخاطب، وهي: (ب

، لىمخاطب، بحو:(إياكَ ) -1

.(3)[إِيَّاَك نَعْبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ ] ما لرفت إ ا إياك، قال تدال : -
، لىمخاطعة، بحو:(إياكِّ ) -2

ياكِّ لىجامدة، )إياك( ف َّ محل بصب مفدول مده. - ذهيُت وا 

لمخاطيتي ، بحو:، لىمخاطيي  أو ا(إياكما) -3

إياكما أقصد. لىمذكر والمؤب . -

)إياك م(، لىمخاطيي ، بحو: -4

مجتهدو . إياك م ألب َّ عقول َّ -

)إياك (، لىمخاطعات، بحو: -5

ُس البحو.إياك  ُأدر ِّ  -

 ج( للغائـــــــب، وهي:
 إياه، لىغائب، بحو: -1
إياه تدلو . -

إياها، لىغائعة، بحو: -2

إياها ألب َّ. -
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ائيتي ، بحو:إياهما، لىغائيي  أو الغ -3

إياهما ل م أشاهد ف َّ المحاضرة. -

إياه م: لىغائيي ، بحو: -4



ْرُزقُكُْم َوإِيَّاهُمْ ] ل م ألرف إ ا إياه م، قال تدال : - .(1)[نَْحُن نَ
، لىغائعات، بحو: -5 إياه  

- . ما رأيت إ ا إياه  

، إياكما، إياك م، إياك ، إياه، إياها، إياه فالضمائر: ما، )إياي، إيابا، إياَك، إياكِّ
(، ه َّ ضمائر  ا تقع إل  ف َّ محل بصب.  إياه م، إياه  

 ا يوجد و فالضمائر المبفصىة إما أ  تقع ف َّ محل رفع أو ف َّ محل بصب  
 ضمائر مبفصىة تقع ف َّ محل جر.
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يبفسها و ا تقع ف َّ يداية الكال م،  الت َّ  ا تستقل، وه َّ الضمائر ب(ضمائر متصلة
مع ما تتصل عه كالكىمة الواحدة، وه َّ تتصل عا اس م والفدل والحرف وتكو  
 وتبقس م إل  ثالثة أقسا م عحسب المحل اإللراي َّ:

وهذه الضمائر  ا تقع إ ا ف َّ محل رفع فقط سواا ف َّ محل رفع  ضمائر رفع: -1
 فالل أو بائب فالل أو اس م أحد األفدال الباسخة، وه َّ خمسة ضمائر:

:تاا الفالل (أ
كبُت. –ُضربُت  –قمُت     للمتكلم: -

كبَت. –ُضربَت  –قمَت    اطب:للمخ -

. –ربتِّ ُض  –قمتِّ    للمخاطبة: - كبتِّ

 فالتاا ضمير متصل ميب َّ ف َّ محل رفع فالل، بائب فالل، اس م كا .

أل  ا اثبي ، بحو:  (ب

 كبتما.  -ُضربدددا    -قاما  
فأل  ا اثبي  ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فالل، بائب فالل، 

 اس م كا .

 مالة، بحو:ج( واو الج
 كابوا -ُضربوا   –قوموا 

 فواو الجمالة ضمير متصل ميب َّ ف َّ محل رفع فالل، بائب الفالل، اس م كا .

 د( بو  البسوة، بحو: 
. -ْربَ   ُض   -قْمَ    ك  

 فبو  البسوة ضمير متصل ميب َّ ف َّ محل رفع فالل، بائب الفالل، اس م كا .

 هد( ياا المخاطعة، بحو:
 تكوبي  –ُتضربي    -تقومي  
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 فياا المخاطعة ضمير متصل ف َّ محل رفع فالل، بائب فالل، اس م كا .
فالضمائر الخمسة الساعقة )تاا الفالل، وأل  ا اثبي ، واو الجمالة، بو  
البسوة، ياا المخاطعة(، ه َّ ضمائر متصىة  ا تقع إل  ف َّ محل رفع، و ا تقع  ا 

 ف َّ محل بصب أو جر.
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، وه َّ ثالثة ضمائر:ومحل الجر ضمائر مشتركة بين محل النصب -2

، بحو:ياء المتكلم (أ

َرَمنِ ] ارب َّ صديق َّ،  قال تدال :  - .(1)[َرب ِي أَْك
فياا المتكى م ضمير متصل ف َّ محل بصب مفدول عه ف َّ ) ارب َّ وأكرمب َّ( 

 وف َّ محل جر مضاف إليه ف َّ )صديق َّ ورب َّ(.
بحو: المخاطب، فكا (ب

َك َوَما قَلَىَما َودَّعَ ]  ا يبفدك إ ا لمىك،  قال تدال : - .(2)[َك َربُّ
الكاف ضمير متصل ف َّ محل بصب مفدول عه ف َّ )يبفدك، ودلك( وف َّ 

 محل جر مضاف إليه ف َّ )لمىك، ربك(.
 ج( هاء الغائب، نحو:

 الطالب المحب  لدرسه يتقبه. -
 الطالعة المحعُة لدرسها تتقبه. -
َصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِوُرهُ ]قال تدال :  - َل ِل  .(3) [فَقَا

)فهاا الغائب( ضمير متصل ف َّ محل بصب ف َّ )يتقبه، تتقبه، يحاوره( وف َّ محل 
 جر مضاف إليه ف َّ )درسه، درسها، صاحعه(.

م  المالحظ أ  هذه الضمائر )ياا المتكى م، وكاف المخاطب، هاا الغائب( إذا 
ذا اتصىت عاس م فه َّ ف َّ محل  اتصىت عفدل فه َّ ف َّ محل بصب مفدول عه، وا 

 .جر مضاف إليه
 
 
مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو ضمير واحد )نا( المتكلمين، نحو: -3
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 [َربَّنَا ََل تَُؤاِخذْنَا إِْن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا] قال تدال : -
َرب ِكُْم فَآََمنَّا]قال تدال : - ْْلِيَماِن أَْن آَِمنُوا بِ  .(1)[ َربَّنَا إِنَّنَا سَِمعْنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي ِل

)فبا( المتكىمي  وقدت ف َّ محل رفع ف َّ )تؤاخذبا، سمدبا(، وف َّ محل بصب ف َّ 
 )بسيبا، أخطأبا، إببا(، وف َّ محل جر ف َّ )رببا(.

 
وهو ما ليس له صورة ف َّ الىفظ، أي ليس له صورة  الضمير المستتر، (ت

ة، ويبقس م إل  قسمي : واجب وجائ .ظاهرة  ا ف َّ البطق و ا ف َّ الكتاع

وهو الضمير الذي  ا يحل محىه ا اس م الظاهر و ا الضمير المستتر وجوباا:  (أ
المبفصل، بحو: أفرح لبدما أبجح.

فالفدل المضارع )أفرح، أبجح( فالىه ضمير مستتر وجوعاا تقديره )أبا(، و ا يمك  
أ  يحل محىه اس م ظاهر، فال تقول: أفرح محمد، و ا ضمير مبفصل، بحو: أفرح 

 ل، يل ه َّ توكيد لىفالل.أبا، لى  التعار أبا )أبا( فال
وكذلك الفدل: بفرح، ففالىه )بح (، و ا يمك  أ  يحل محىه اس م ظاهر: بفرح 

أل  )بح (هبا ه َّ توكيد لىضمير وليس  ؛محمد، و ا الضمير المبفصل: بفرح بح 
.ه َّفالضمائر الت َّ تستتر وجوعاا فالالا ولى  ذلك   : أبا ، بح ، أبَت، أبتِّ

ير الذي يحل محىه ا اس م الظاهر أو الضمير وهو الضم المستتر جوازاا: (ب
الطائر تحرك ف َّ الفضاا، فالفالل ف َّ )تحرك( ضمير مستتر : العار ، بحو

جوا اا تقديره )هو(؛ ألبه م  الممك  أ  تقول: الطائر تحرك جباحه ف َّ الفضاا 
لى  أ  )جباحه( فالل، أو أ  تقول: الطائر ما تحرك إ ا هو، )فهو( ضمير 

رفع فالل. مبفصل ف َّ محل

 هو ، وه َّ. :ولى  ذلك فالضمائر المستترة جوا اا ه َّ
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 إعراب الضمير:
الضمائر كىها ميبية، ولذلك فه َّ  ا تثب  و ا تجمع، ويبقس م الضمير عحسب 

 موقده م  الجمىة إل :
في محل رفع، نحو: -1

أبَت أمي ، )أبت( ف َّ محل رفع ميتدأ. -

الل.ما قرأ الكتاب إ ا أبا، )أبا( ف َّ محل رفع ف -

ما ُضرب إ ا أبت، )أبت( ف َّ محل رفع بائب فالل. -

أصعحُت ف َّ خير )فالتاا( ف َّ محل رفع اس م اصعح. -

ف َّ محل بصب، بحو: -2

 ارك الصديق، فالكاف ف َّ محل بصب مفدول عه. -

ف َّ محل جر، بحو: -3

كتاي َّ جميل، )فالياا( ف َّ محل جر مضاف إليه. -

 
 ويبقس م الضمير عحسب حركة آخره إل :

السكو ، بحو: أبا مسافر، )أبا( ضمير مبفل ميب َّ لى  السكو  ف َّ ميبياا لى   .1
محل رفع ميتدأ.

ميب َّ لى   ضمير مبفصل )بح (ميبياا لى  الض م، بحو: بح  صايرو ،  .2
ف َّ محل رفع ميتدأ قمُت، فالتاا ضمير متصل ميب َّ لى  الض م ف َّ  الض م

محل رفع فالل.

ل ميب  لى  الفتح صر مبفمتفائل، )فأبت( ضمي ميبياا لى  الفتح، بحو: أبتَ  .3
( فالتاا ضمير متصل ميب َّ لى  الفتح ف َّ محل ف َّ محل رفع ميتدأ، )وقمتَ 

( فالكاف ضمير متصل ميب َّ لى  الفتح ف َّ محل بصب رفع فالل، أو )أكرمكَ 
مفدول عه.

 )ولَك( فالكاف ضمير متصل ميب َّ لى  الفتحر ف َّ محل جر عحرف الجر.
 وكذلك: هَو، وه ََّ.
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(، بحو: أبتِّ بشيطة ، سرميبياا لى  الك .4 ضمير مبفصل ميب َّ لى  الكسر  )أبتِّ
ف َّ محل رفع فالل.

 ، )فالهاا( ضمير متصل ميب َّ لى  الكسر ف َّ محل جر.وذهيتِّ 
ل م يك  مقتصراا  إذا، أما -كما ييبا ساعقاا –هذا إذا كا  الضمير مقتصراا لى  بفسه 
 لى  بفسه، يل ف َّ آخره  يادة  ا مة، بحو:

يابا،  - .إياي، وا  ياُك   ياك م، وا  ياكما، وا  ، وا  ياكِّ ياَك، وا  وا 

أبتما، أبت م، أبت . -

هما ، ه م، ه . -

 : ف   إلرايها لى  ضربي 
، ث م إلراب ما يىحقه فالياا والبا، إعراب الضمير بحسب موقعه في الجملة .1

والكاف، والتاا، ه َّ: حروف خطاب، والمي م، والبو ، حروف إما تدل لى  
التثبية أو الجمع يبوليه.

إلراب الضمير وما يىحقه كىمة واحدة كأ  بقول ف َّ )إياكما( ضمير مبفصل  .2
ا، يد اا م  أ  بقول: إيا ضمير مبفصل ميب َّ كذميب َّ لى  السكو  ف َّ محل 

لى  السكو  ف َّ محل كذ، والكاف حروف خطاب ميب َّ  ا محل له م  
حرف يدل لى  التثبية ميب َّ  ا محل له م  اإللراب. (ما)اإللراب و

 
وهو وجه الثاب َّ هو الوجه الحس  لما فيه م  تيسير وتخفي  واختصار وال 

  عسالمة الىغة وفصاحتها. ل  ُيخِّ وجه لرب َّ  ا 
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 مـــــالعل: ثانياا
 

 . الدالمة، الراية، الجيل: في اللغة
فأخرج يذكر ، عغير قيد: أي ؛يباا مطىقااياس م يدي  مسم اه تد: وفي االصطالح
شائع وليس  األسماافكل م  هذه ، قى م، ، كتابرجل :بحو، التديي  البكرة

 .مديباا
 .لمضمر واس م اإلشارة واس م الموصولكا: ( أخرج عقية المدارفاإلطالقوبذكر )
 .ولقب، وكبية، اس م: ويبقس م الدى م إل  
يراهي م.ك يد ولمر ، ما ليس عكبية و ا لقب: باالسم والمراد  و، ولى َّ، وأحمد، وا 
، وأيو عكر، وأ م المؤمبي ، أيو محمد: بحو، ه أب  أو أ مما كا  ف َّ أول: والكنية

 واي  سيبا.
أو ذ م كأب   و الفاروق، والصديق، ك ي  الدايدي : ما أشدر عمدح: واللقب
 . الباقة
 ومبقول.، مرتجل: ويبقس م إل  

يراهي م،   يد وسداد: بحو، هو ما ل م يستدمل إ ا  ف َّ الدىمية: العلم المرتجل وا 
 و يبب، ومكة.

والبقل إم ا ، هدو الذي استدمل ف َّ غير الدىمية أو اا ث م بقل إليها: لم المنقولالع
أو م  ، أو م  اس م جبس: كأسد، كفضل: أو م  مصدر، كحار : م  صفة
: أو م  فدل ماضٍ ، تأعط شراا : أو م  جمىة فدىية، كمبصور :اس م مفدول

 .يديش :شم ر، أو فدل مضارع
 مسماه وعدم تشخيصه.وينقسم إلى قسمين من حيث تشخيص 

وهو يدل لى  فرد واحد مدي ، وهو إما أ  يكو  ألفراد أو  علم شخص:
يىيس...  الباس، مثل: لى َّ وسمير وأحمد ومحمود وجيريل وا 

، أو بأو لى  أفراد الحيوابات األليفة، مثل: )َيْرق( لىحصا ، )وعارع( لىكى 
ي م، غطفا ، وأسماا لى  أسماا العالد، مثل: مصر، دمشق، والقعائل، مثل: تم
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 ر، والطائرات، والبجو م، والدىو م، والكتب.ضالمصابع واليوا
وهو اس م موضوع لىد الة لى  واحد غير مدي ، فدبدما بقول  علم الجنس:

)أسامة، أو أيو الحار (، ولىذئب )ذؤالة( ف   أسامة يصدق لى  كل  لألسد
 ب.ئأسد وكذلك أيو الحار ، ومثاله يصدق لى  كل ذ

 عحسب األفراد والتركيب إل : ويبقس م
وهو ما تكو  م  كىمة واحدة، مثل: صالح، مأمو ،  يبب، فاطمة. مفرد: -

ما تكو  م  أكثر م  كىمتي ، وهو يبقس م إل  ثالثة اقسا م: مركب: -

ليه، بحو: ليد الد ي ، وسدد إمركب إضاف َّ: ويتركب م  مضاف ومضاف  .1
هللا.

، تأع: إما م  فدل وفالل، بحو: فمركب إسنادي .2 شراا أو  طتح هللا، جاد الحق 
، السيُد  :م  ميتدأ وخير، بحو فاه م .الخيُر با ل 

موت، عدىعك، و وهو ما تركب م  كىميت  امت حتا، بحو: حضر  مركب مزجي: .3
.يس، سيييويه، الخا بدار، السىحدارمدديكرب، يورسديد، خابيوب

 
 ترتيب العلم:

رتيب أ  يتقد م ا اس م لى  الكبية كبية، فاألصل ف َّ التو إذا اجتمع اس م ولقب  -
والىقب فتقول: لمر أيو ليد هللا الفاروق.

إذا اجتمع لقب ركبية فيجو  التقدي م والتأخير فيها، فتقول: أيو عكر الصديق، أو  -
الصديق أيو عكر.

ا اجتمع اس م وكبية فيجو  التقدي م والتأخير، فتقول: أيو الحس  لى َّ، أو لى َّ إذ -
أيو الحس .

اس م ولقب فيجب تقدي م ا اس م لى  الىقب، بحو: لمر الفاروق إ ا  ف ذا اجتمع -
إذا كا  الىقب مشهوراا فيجو  تقدي م الىقب، بحو: الفاروق لمر، أو المسيح 

 ليس .
 



  -105- 

 اسم اإلشارة: ثالثاا
، تقول مشيراا إل   يد اه عاإلشارة إليه هو ما دل لى  مسم  : اسم اإلشارة

وهو ميب َّ ، ولى  إشارة لتىك الذات، ذات  يدهذا" لى  " دل لفظفي، : هذامثالا 
؛ ف به يدرب إلراب المثب  فيرفع لى  مثب  مذكراا أو مؤبثاا دائماا إ ا  إذا دل  

 .ويبصب ويجر عالياا، عاألل 
 

 أقسام اسم اإلشارة
 يبقس م اس م اإلشارة إل  ثالثة أقسا م : 
  اا.مذكر، بحو: ذا، ذا ، وذي ، أو ما يشار عه إل   -أ 
  اا.أو  ، تيمؤب ، بحو: ذه، ته، وذي، وت َّ، تا ، ما يشار عه إل   -ب 
 المكا : هبا، َث م ، َثم ة.ما يشار عه إل   -ج 
مفرد ومثب  وجمع، وه َّ أسماا ميبية ما وكل م  هذه األقسا م يبقس م إل   
 ثب ، ف به يىحق المثب  ف َّ إلراعه.لدا الم

 ما يشار به إلى المفرد: -أ 
 . لىعديدة: تىك، لىعديد: ذلك، لىقريعة: هذه، لىقريب: هذا 
ُزلُُهْم يَْوَم الد ِينِ : قال تدال   .طيا، هذا  (1)َهذَا نُ  ر ماهر 

 شالرة. ةهذه الفتاه محسبة، هذه الفتا
ُت اْلِكتَاِب الُْمبِينِ : قال تدال و   َك آيَا  ، ذلك المب ل جميل.(2)تِْل
، والال م لىعدد، ف َّ محل رفدع ميتدأ اس م إشارة ميب َّ لى  السكدو  : ( َّ: )تتىك 

 . والكاف لىخطاب

 إلى المثنى: به ما يشار -ب 
 القرييي ، بحو: هذا  الطالعات مجتهدا .لىمثب  المذكر : هذا  
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 القرييتي ، بحو: هاتا  الطاليتا  مجتهدتا .  : لىمثب  المؤبتهاتا  
ُِريدُ أَْن أُْنِكَحَك إِْحدَ : قال تدال  َل إِن ِي أ  .  (1)ى ابْنَتَيَّ َهاتَيْنِ قَا

 صفة مجرورة عالياا. ، لىمثب  القريب اس م إشارة: هاتي  
 .العديدتي لىمثب  المذكر : ذابك 
ْرَهانَانِ : قال تدال   َك بُ  .(2)فَذَانِ
، ألبه مىحق عالمثب  ؛مرفوع عاألل  ميتدأ، اس م إشارة لىمثب  العديد: ذابك 

ي  والكاف لىخطاب  لالما .، أو: إ   ذِّ
 العديدي ، بحو: تا ِّ محسبتا  أو إ  ذي  محسبتا .لىمثب  المؤب  : تابك

 :ما يشار به إلى الجمع -ج 
قَالُوا إِنَّ هَُؤَلِء :قال تدال  .القرييي لجمع المذكر والمؤب   :هؤ ااِّ 

َضالُّونَ   .(3)لَ
َك هُُم الْ :قال تدال  .العديدي لجمع المذكر والمؤب   ك:أولئِّ  ُمْؤِمنُوَن أُولَئِ

 .(4)َحقًّا
 

 .دوعدي، ووسط، قريب: والمشار إليه لى  ثال  مراتب -
، وتسعقها )ها(: التبييه، وذي، ذا: ار إليه عما ليس فيه كاف و ا  ا ميش: فالقريب

فبقول: هذا، هذه، هؤ اا، ها هبا، وه َّ حرف تبييه ميب َّ  ا محل له م  
 اإللراب.
، فالكاف حرف خطاب ميب َّ  ا ذاك: وبح، عما فيه الكاف وحدها: والوسط

 محل له م  اإللراب. 
، فالال م لىعدد والكاف لىخطاب، حرفا  ذلك: بحو، عما فيه كاف و ا م: والعديد
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 ميبيا   ا محل لهما م  اإللراب.
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 األسماء الموصولة: رابعاا
ا اس م الموصول: هو ما احتاج إل  صىة ولائد، فهو اس م يدل لى  مدي   

عدده تسم  )الصىة( تحدد مدباه وتشتمل لى  ضمير يدود لى   يواسطة جمىة
 الموصول يسم  )الدائد(.

وتكو  دائماا ميبية فيما لدا الت َّ تدل لى  ، ومشتركة، خاصة: وه َّ بولا 
، وه َّ تيدأ )عأل(  ائدة  ا مة  ا والىتا ، الىذا : المثب  ف بها تدرب إلراعه مثل

 يمك  ا استغباا لبها.
 الخاصة -أ 

 . مذكراا و مؤبثاا ، الجمع وأ  أو المثب تكو  لىمفردو  
ر ِ َوالْبَْحرِ : بحو قوله تدال ، لىمفرد المذكر: يالذ ُركُْم فِي الْبَ  .(1)هَُو الَِّذي يُسَي ِ

َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّتِي أَنْتُْم لََها : بحو قوله تدال ، لىمفرد المؤب : التي

 .(2)َعاِكفُونَ 
 ، وهو مدرب فيرفع عاألل  ويبصب ويجر عالياا، لىمثب  المذكر :اللذان
 . "(3)نِْس إلِ نَا ِمَن اْلِجن ِ َواَربَّنَا أَِرنَا الَّذَْيِن أََضالَّ بحو قوله تدال  : 
َطْت أَْعَمالُُهمْ : لجمع المذكر بحو قوله تدال : الذين َك الَِّذيَن َحبِ  . (4)أُولَئِ

ئِي : بحو قوله تدال ، ؤب لجمع الم: الالئي والالتي َل أَْزَواَجكُُم الالَّ َوَما َجعَ

تِي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ َوالالَّ  :وقوله تعالى، (5)تَُظاِهُروَن ِمنُْهنَّ أُمََّهاتِكُمْ 

 .(6)فَِعظُوهُنَّ 
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 المشتركة -ب 
فهذه الستة ، وذا، وذو، وأل، وأي  ، وما،  ْ مَ : وه َّ ستة ألفاظ 
 . المذكر والمؤب ، والجمع، والمثب ، ردتطىق لى  المف

ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن  :قال تدال ، لىداقل ف َّ الغالب :من ِضلُّ اّلِلَّ َك يُ َكذَِل

 .(1)يََشاءُ 

َهْل يُْجَزْوَن إَِلَّ َما َكانُوا  قال تدال :، لغير الداقل ف َّ أغىب األحيا  ما :

 .(2)يَعَْملُونَ 

 لى  الض م تيب  و ، وه َّ مدربة ف َّ كل أحوالها، تستدمل لىداقل وغيره  :أيّ 
 وعشرط أ  تكو  ، وذلك حي  تكو  مضافة، ف َّ حالة واحدة

 ثُمَّ لَنَْنِزعَنَّ  :بحو قوله تدال ، صىتها جمىة اسمية صدرها ضمير محذوف 

 م موصول اس: فأي، والتقدير أيه م هوأشد ،(3)ِمْن ُكل ِ ِشيعٍَة أَيُُّهْم أَشَدُّ 
ميب َّ لى  الض م ف َّ محل بصب مفدول عه وه َّ مضاف  (الذي)عمدب  

 وه م مضاف إليه.

وتكو  لىداقل ولغيره، مفرداا وغير مفرد، بحو: الكاتب، الكاتعة، الكاتعا ،  :أل
  موصولة إإل إذا كابت صىتها صفة الكاتيتا ، الغائيو ، الغائعات و ا تكو 

د ِقَاتِ إِنَّ الْ  :بحو قوله تدال صريحة،  د ِقِيَن َوالُْمصَّ  فالال م  ،(4)ُمصَّ
 إ  الذي  : والتقدير، قواد  واس م الفالل عمدب  اص  ، عمدب  الذي 
قوااص     ، و ا يظهر اإللراب لى  )أل( يل لى  صىتها المتصىة يها.د 
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 شهر أ  تكو  واأل، اس م موصول تستدمل لىداقل وغير الداقل :ذو
 .ميبية لى  السكو   
 .مررت يذو بجح، رأيت ذو بجح، جاا ذو بجح: لتقو  

 .ىيها )ما( أو )م ( ا استفهاميتي تكو  موصىة شريطة أ  يتقد م ل :ذا
 .وم  ذا ؟، ماذا ؟: تقول 
 .يب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع ميتدأاس م استفها م م: ما 
 .\  السكو  ف َّ محل رفع خير الميتدأاس م موصول ميب َّ لى: ذا 
 ( اسماا من األسماء الخمسة، و )ذو( الموصولة؟ذو) ما الفرق بين 
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 صلة الموصول
 .أو شعه جمىة، تكو  جمىة  ا محل لها م  اإللراب و: صلة الموصول

 جملة الصلة -1
 ويشترط ف َّ جمىة الصىة : 
 أ  تكو  خيرية محتمىة الصدق والكذب. -أ 
فراد له ف َّ اإل، أ  تكو  مشتمىة لى  ضمير لائد لى  الموصول مطايق -ب

جاا الىذا  ، جاا الذي أكرمته: تقول، والتثبية والجمع والتذكير والتأبي 
 .إلخ ... اا الذي  أكرمته مج، أكرمتهما

َت قَاٍض وقد يحذف هذا الدائد كقوله تدال  :   :أي ؛(1)فَاْقِض َما أَْن
 .قاضيه

 شبه الجملة -2
 :وه َّ لى  بولي  
 .جاا الذي لبدك: بحو، ظرفية -أ 
، فشعه الجمىة:)لبدك(. جاا الذي ف َّ الجامدة: بحو، ومجرورجار  -ب 

 .ة الموصول  ا محل لها م  اإللرابو)ف َّ الجامدة( كالهما صى
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ا  ألــالمحلى ب: خامسا
، وأ  الهم ة أصىه، يرى الخىيل ي  أحمد أ  األل  والال م هما آلة التدري  

آلة التدري  )أل( : وحك َّ لبه أبه يقول، وأبها هم ة قطع يدليل أبها مفتوحة
أما سييويه فقد ذهب إل  أ  أداة ، أبها األل  والال م: و ا يقول، "هل" لى  و   

وأ  الهم ة  ائدة، وأبها هم ة وصل أت  يها توصالا ، التدري  ه َّ الال م وحدها
 . إل  البطق عالساك 

 أقسام أل
 )أل( الدهدية. -1: تبقس م )أل( إل  قسمي  
 ية.)أل( الجبس -2           

 أل العهدية -1
 الدهد الذهب َّ.( ب .الدهد الذكري  (أ: وتبقس م إل  قسمي  
ورأيت مسجداا ، اشتريت كتاعاا ث م عدت الكتاب: كقولك، العهد الذكري  -أ 

فصىيُت، ف َّ المسجد، و )أل( ف َّ الكتاب والمسجد ه َّ )أل( لهدية 
ثَُل نُوِرهِ مَ ] :وكقوله تدال ذكرية؛ أي: المسجد والكتاب المدهود والمذكور 

ي   َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكب  دُر ِ  .(1)[كَِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاح  الِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ
ف   )أل( ف َّ المصعاح وف َّ ال جاجدة لىدهد ف َّ مصيداح و جاجة المتقد م  

عَلَْيكُْم كََما  إِنَّا أَْرسَلْنَا إِلَْيكُْم َرسُوًَل َشاِهدًا] :وبحو قولددده تدال . ذكرهما

ْرعَْوَن َرسُوَلً  ْرعَْوُن الرَّسُوَل فَأََخذْنَاهُ أَْخذًا []أَْرسَلْنَا إِلَى فِ َصى فِ فَعَ

 .(2)[َوبِياًل 
فىو قىت: وصل األستاذ إل  الجامدة، األستاذ ف َّ  :العهد الذهني -ب 

مكتعه ار ، ف   )أل( ف َّ كىمة األستاذ ه َّ لهدية ذهبية؛ أل  المتكى م 
 :بحو ،اطب يتكىما  ل  أستاذ مدروف لديهماوالمخ
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 .(1)[إِذْ هَُما فِي الغَارِ ] :قوله تدال   -
 .(2)[بِالَواِد الُمقَدَِّس طًُوى] :وقوله تدال  -

 ( و )الوادي المقدس( مدروفا  مدهودا .راغ)فال
 

 أل الجنسية -2
 . أل ا استغراقية، أل لييا  الحقيقة: وه َّ بولا  

إذا ل م ترد رجالا ، الرجل أفضل م  المرأة: فبحو قولك، ةأما الت َّ لييا  الحقيق
إ  هذا الجبس م  حي  هو أفضل م  هذا الجبس م  ، و ا امرأة عديبها، عديبه

و ا يصح أ  يراد يهددذا أ  كل واحٍد م  الرجال أفضل م  كل واحدة ، حي  هو
ثير فربما تكو  عدض البساا أفضل م  ك، أل  الواقع يخال  ذلك ؛م  البساا
َوَجعَلْنَا ِمَن الَماِء ُكلَّ َشْيٍء ] :ولىيه قوله تدال . وقد يكو  الدكس، م  الرجال

 ٍ  . وليس م  جبس الماا، أي م  حقيقة الماا. (3)[َحي 
 

، أي (4)[َوُخلَِق اإِلنَْساُن َضِعيفًا] :و قوله تدال ، فبحوأما الت َّ لالستغراق الجبس َّ
إِنَّ اإِلنَْساَن لَِفي ] :مبه قوله تدال ا  ضديفاا، و دإلبسكل واحد م  جبس ا

 .(5)[خُْسرٍ 
 وعدض األلال م ، وتقع أل  ائدة  ا مة كالت َّ تكو  ف َّ أسماا الموصول  

: بحو، وقد ت اد  ا مة شذوذاا كالت َّ ف َّ التميي  والحال، رةددوال ه، كالمشتري 
ا  -وأرسىها الدراك ، طاب  يد  البفس وه َّ ، اوأرسىها لراكا  -أي طاب  يد بفسا

ا لى  الدى م اضطراراا ، والحس ، والحار ، الدعاس: بحو ،الت َّ تدخل أيضا
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 .لحسي وا
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ا  المضاف إلى معرفة: سادسا
، وكتاب  يد، كتاي َّ: بحو، وهو ما أضي  إل  واحد م  الخمسة المذكورة 

 .وكتاب األستاذ، وكتاب الذي ف َّ الدار، وكتاب هذا
فالمضاف إل  الدى م ف َّ ، ضي  إليهورتعة المضاف إل  مدرفة كرتعة ما أ 

رتعة الدى م المضاف إل  اإلشارة ف َّ رتعة اإلشارة وهكذا إ ا  المضاف إل  
بما هو ف َّ رتعة الدى م، الضمير فهو ليس ف َّ رتعة المضمر : ودليل ذلك قولك، وا 

فىو كا  ، فتص  الدى م عا اس م المضاف إل  المضمر، مررت يخالٍد صاحعك
وهذا  ا يجو  لى  ، لصفة ألرف م  الموصوفف َّ رتعة المضمر لكابت ا

 .األصح
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 سابعاا: النكرة المقصودة بالنداء
رة الت َّ ي ول إيهامها وشيولها عسيب بدائها، إذا قصدت فرداا م  كوه َّ الب 

 أفرادها واتجهت إليه عالخطاب، فتصير مدرفة دالة لى  واحد مدي .
ق لى  متددد فكىمة رجل، شرط َّ، حارس، بكرة تشيع ف َّ جبسها يصد 

 ف ذا قىت:
يا رجُل سأسالدك لى  احتمال المشقة. -

ابتعه لحركة المرور. يا شرط َّ   -

يا حارُس  ا تبشغل ل  الحراسة. -

ف بها عالبداا تدل لى  فرد مدي  مدروف الذات والصفات، هو الذي اتجهت له 
 .ت مدرفة مديبة عسيب الخطاب  ا شيوع فيها و ا إيها مر عالبداا فصا

 
 حكمها:

 األكثر فيها اليباا لى  الض م أو ما يبوب لبه ف َّ محل بصب، فىو قىت:
 )فرجل( مبادى ميب َّ لى  الض م ف َّ محل بصب.   يا رجلُ 
 )رجال ( مبادى ميب َّ لى  األل  ف َّ محل بصب.  يا رجال 
 )مسىمو ( مبادى ميب َّ لى  الواو ف َّ محل بصب.  يا مسىمو  

 
، فتبو  مرفولة أو مبصوعة، قال و ا يصح تبويبها إ ا ف َّ الضرورة الشدرية

 الشالر:
 سددددددددددددال م هللا يددددددددددددا مطددددددددددددر  لىيهددددددددددددا

 
 

 ولددددددديس لىيدددددددك يدددددددا مطدددددددُر السدددددددال م 
 

 ويصح )يا مطراا(.
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 سابــع:المبحث ال
 

 

 العـــــــدد
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 لعددا
 أربدة أقسا م:ويبقس م إل  ، اس م أو حرف يدل لى  كمية األشياا أو ترتييها هو  

 حق عه.ويى المفرد، من واحد إلى عشرة، -1

مائة، وأل ، ومىيو ، ولو ثبيت أو جمدت: مائتي ، وألفي ، ومىيوبي ،  (أ
َرة  يَغْلِبُوا ] ومئات وألوف وماليي ، قال تدال : فَإِْن يَكُْن ِمْنكُْم ِمئَة  َصابِ

ابِرِ  .(1)[ينَ ِمائَتَيِْن َوإِْن يَكُْن ِمْنكُْم أَْلف  يَغْلِبُوا أَلْفَيِْن بِإِذِْن هللاِ َوهللاُ َمَع الصَّ
وتدل لى  لدد ميه م  ا يقل ل  ثالثة  ا ي يد  )ِبْضع( ومؤنثها: )ِبْضعة(، (ب

ة رجال.ضدلى  تسدة، بحو: عضع مئات، وع

وه َّ تدل لى  لدد ميه م م  واحد إل  تسدة، ولكبها تكو  مسيوقة  )نيف(،  ج( 
قد   عدِّ
 م  الدقود الدددية، بحو: لشرة وبي ، لشرو  وبي .       
 مدرب.وهو لدد  

 تذكيره وتأنيثه: 
المددود تذكيراا وتأبيثاا ف َّ جميع أحوالهما )مفرداا   الواحد وا اثبي ، يوافقا -1

ومثب  وجمداا، بحو:

ل ِ َشْيٍء َوهَُو الَواِحدُ القَهَّارُ ] قال تدال :  - .(2)[قُِل هللاُ َخالُِق كُ
.(3)[َخلَقَكُْم ِمْن نَفٍْس َواِحدَةٍ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي ] قال تدال : -
ُروا ثَانَِي اثْنَْينِ ] قال تدال : - .(4)[إِذْ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن كَفَ
.(5)[قَالُوا َربَّنَا أََمتَّنَا اثْنَتَيِْن َوأَْحيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ]قال تدال :  -

                                                           

  .66األبفال: ( سورة 1)
  .16رلد: ( سورة ال2)
  .1( سورة البساا:3)
 . 40التوعة: ( سورة 4)
  .11غافر: ( سورة 5)
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مرأة، مائة وأل ،  ا تتغير صيغتها الىفظية، بحو: جاا مائة رجل ، وأل  ا -2
وجاات مائة فتاة وأل  غال م.

وما ييبهما، وكذلك كىمة: عضع وعضدة: تؤب  إذا كا   ثالثة لشر -3
، فه َّ تخال  التأبي  إذا كا  المددود مؤبثاا  المددود مذكراا، وتجرد م  تاا
المددود تذكيراا وتأبيثاا، بحو:

ثال  ليو ، وأربدة قىوب. -

ِصيَامُ ] قال تدال : - ِ َوسَْبعٍَة إِذَا َرَجعْتُْم تِْلَك  فََمْن لَْم يَِجدْ فَ ثَاَلثَِة أَيَّاٍم فِي الَحج 

.(1)[عََشَرة  َكاِملَة  
َُك أََلَّ تُكَل َِم النَّاَس ثَاَلَث لَيَاٍل سَِويًّا] قال تدال : - َل آَيَت .(2)[قَا
صافحت عضدة رجال، ودر سُت عضع فتيات. -

 
 :تمييــــزه -2
  ، تقول: جاا ضي ، وجاا ضيفا .واحد واثبا ،  ا يحتاجا  لى  تميي (أ

ثالثة ولشرة وما ييبهما وكذلك كىمة: عضع وعضدة: تحتاج إل  تميي  جمع  (ب
 مجرور عاإلضافة، بحو:تكسر 

 الصي  ثالثة أشهددٍر. -

 خمسة أيا ٍم جميىٍة. قضيتُ  -

ِريحٍ َصْرَصٍر َعاتِيَةٍ ] قال تدال : - ا َعاد  فَأُْهِلكُوا بِ َرَها عَلَيْهِ [ ]َوأَمَّ ْم سَبَْع َسخَّ

 .(3) [لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أَيَّاٍم حُسُوًما
 رأيت عضع بساٍا، وعضدة رجاٍل. -
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وهو ما تركب تركيعاا م  لددي   ا فاصل ييبهما، م  أحَد لشَر إل  المركب: -2
 تسدة لشَر، وهو ميب َّ لى  فتح الج ئي ، بحو

 محل رفع فالل. جاا أحَد لشَر رجالا.  )أحَد لشَر( ميب َّ لى  فتح الج ئي  ف َّ -

ئي  ف َّ محل بصب   رأيت أحَد لشَر رجالا. )أحَد لشَر( ميب َّ لى  فتح الج -
 مفدول عه.

 )أحَد لشَر( ميب َّ لى  فتح الج ئي  ف َّ محل جر. .مررُت عأحَد لشَر رجالا  -

 المثب  )اثبا لشر واثبتا لشر وثبتا لشر( فتدربا  إلراب المثب ، بحو: اأم
شر( فالل مرفوع ولالمة رفده األل ؛ ألبه مىحق جاا اثبا لشر رجالا،  )اثبال -

 عالمثب .

رأيت اثبت َّ لشرة أمرأة )اثبت َّ لشرة( مفدول عه مبصوب ولالمة بصعه الياا؛  -
 ألبه مىحق عالمثب .

مررت عاثب َّ لشر رجالا،  )اثب َّ لشر( اس م مجرور عالعاا ولالمة جره الياا؛  -
 ألبه مىحق عالمثب .

 تذكيره وتأينثه:
 لشر واثبا لشر، يوافقا  المددود تذكيراا وتأبيثاا: بحو: الدددا  أحد -1

 قايىُت أحَد لشَر رجالا،  وقايىت إحدى لشرة أمرأة. -

 جاا اثبا لشر رجالا،  وجاات اثبتا لشرة امرأة. -

تسدة لشر، وه َّ تخال  المددود ف َّ الج ا  إل األلداد م  ثالثة لشر  -2
 األول، وتوافقه ف َّ الج ا الثاب َّ، بحو:

 بية لشر رجالا.رأيت ثما -

 جاات أربع لشرة أمرأة. -

 تمييزه:
 يحتاج الددد المركب إل  تميي  مفرد مبصوب، بحو: 
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ُت أََحدَ عََشَر َكْوكَبًا] قال تدال : - .(1)[إِن ِي َرأَْي
.(2)[إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعْندَ هللاِ اثْنَا عََشَر شَْهًرا] قال تدال : -



لشري  إل  تسدي ، وتدرب إلراب جمع  ْقد، وه َّ م ومفردها لِّ العقود:  -3
 المذكر السال م، ألبها م  مىحقاته، بحو:

ُروَن يَغْلِبُوا ِمائَتَيْنِ ] قال تدال : - .(3)[إِْن يَكُْن ِمْنكُْم عِْشُروَن َصابِ
.(4)[َوَواَعدْنَا ُموَسى ثَاَلثِيَن لَيْلَةً ]قال تدال :  -

 تذكيره وتأنيثه:
 ر أو المؤب ، بحو: ا يتغير لفظ الدقود مع المذك 
ةً فَلَْن يَغِْفَر هللاُ لَُهمْ ] قال تدال : - ْر لَُهْم سَْبِعيَن َمرَّ .(5)[إِْن تَْستَغِْف
 تمييزه:
ْقد إل  تميي  مفرد مبصوب، بحو:   يحتاج الدِّ
َصالُهُ ثَاَلثُوَن شَْهًرا] قال تدال : - .(6)[َوَحْملُهُ َوفِ



... تسدة(، مدطوفاا لىيها لقد م  ويتكو  م  األلداد التسدة )واحدالمعطوف:  -4
 الدقود، بحو:

 واحد ولشرو  ، اثبا  وخمسو . -

الظاهرة، ويدرب الج ا الثاب َّ )المدطوف(  تالج ا األول مبه عالحركا بويدر 
 إلراب جمع المذكر السال م، بحو:

 وخمسو  رجالا. حد  جاا وا -
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 رأيت واحداا ولشري  رجالا. -

 مررت يواحد ولشري  رجالا. -

 
 تأنيثه:تذكيره و 

واحد ولشرو  واثبا  ولشرو ، وهما يوفقا  المددود ف َّ الددد األول،  -1
 ويظل الددد الثاب َّ )المدطوف( كما هو، بحو:

 واحد ولشرو  رجالا. -

 إحدى ولشرو  امرأة. -

ى تسدة وتسدي ، وه َّ تخال  المددود ف َّ الددد أم  ثالثة ولشرو   -2
 األول، ويظل الددد الثاب َّ )المدطوف( كما هو، بحو:

 ثالثة ولشرو  رجالا. -

 خمس وسعدو  امرأة. -

.(1) [إِنَّ َهذَا أَِخي لَهُ تِْسع  َوتِْسعُوَن نَْعَجةً ] قال تدال : -
: "إ   هلل تسدة وتسدو  اسماا".-صى  هللا لىيه وسى م–قال رسول هللا  -

 
 تمييزه:
 يحتاج الددد المدطوف إل  تميي  مفرد مبصوب، بحو: 
وأربدي  ييتاا. بظ م الشالر قصيدة م  خمسةٍ  -
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 صياغة العدد على وزن )فاعل(
يجو  أ  تصوغ م  اثبي  ولشرة وما ييبهما لى  و   فالل، وه َّ وص   
أل  اس م الددد جامد، فتقول: ثا  وثال   ق م  اس م الددد اشتقاقاا سمالياا؛مشت

 وراعع إل  لاشر.
 ويكو  عال تاا ف َّ المذكر، بحو: العاب الراعع، والفصل الخامس. 
 الثابية، والصفحة الداشرة. وبتاا ف َّ المؤب ، بحو: المسألة 

 أما "واحد" فقد وضع أصالا لى  و   فالل، فقيل: واحد وواحدة.
 

 استعمال صيغة فاعل من العدد:
 أن تستعمله مفرداا ليفيد االتصاف بمعناه مجرداا، فتقول: -1

 ثاٍ .  تحد  متحد -

 ة.ركا  اإلسال م إقامة الصالالرك  الثاب َّ م  أ -

 حىىت المسألة الثابية. -

 جاات طالعة ثابية. -

 يذكر مع المذكر ويؤب  مع المؤب . -كما ف َّ األمثىة الساعقة–وهو ف َّ ذلك 

أن يستعمل مع أصله الذي صيغ منه، ليفيد أن )فاعل( بعض ما أضيف إليه  -2
 تقول: ثاني اثنين، خامس خمسة، نحو:

.(1) [ا ثَانَِي اثْنَْينِ إِذْ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن كَفَُرو] قال تدال : -
ُث ثَاَلثَةٍ ] قال تدال : - َر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ هللاَ ثَاِل .(2) [لَقَدْ كَفَ

إذ المدب  ف َّ اريتي  الساعقتي : أبه واحد م  اثبي ، وواحد م  ثالثة، ويكو  
 )ثاب َّ( و)ثال ( ف َّ هذه الحالة مضافاا وما عدده مضافا إليه.
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فتقول: الذي هو قبل ما اشتق منه، ليفيد معنى التعبير، أن يستعمل مع العدد  -3
 أي جالل الثالثة أربدة، بحو: ؛هذا راعع ثالثة

َلَّ هَُو ] قال تدال : - َلَّ هَُو َرابِعُُهْم َوََل َخْمسٍَة إِ َما يَكُوُن ِمْن نَْجَوى ثَاَلثٍَة إِ

.(1)[َسادِسُُهمْ 
المسجد األقص  ثال  الحرمي  الشريفي . -

 إعرابه وجهان: ويجوز في
.إضافة )فالل( إل  ماعدده فتقول: ثالُ  اثبي ،  وراعُع ثالثةٍ  (أ
ثالثة،  ره باصعاا لما عدده، فتقول: ثال   اثبي ، وراعع  تبوي  )فالل( والتعا (ب

لى  أ   )اثبي ، ثالثة( مفدول عه  اس م الفالل )ثال ، وراعع(.

 
 بحو:لشر لىمذكر، ولشرة لىمؤب ، أن يستعمل مع العشرة،  -4

 حادي لشر، وحادية لشرة. -

 تاسع لشر، تاسدة لشرة. -

 واأللداد ف َّ هذه الحالة ميبية لى  فتح الج أي .
 وحادي مقىوب واحد، وحادية مقىوب واحدة. -

 

 فتقدمه وتدط  لىيه عالواو، تقول:أن ُيستعمل مع العقود،  -5

 ولشرو .حادي ولشرو ، وحادية  -

 تاسع ولشرو ، وتاسدة ولشرو . -

 
 لتاريخ:العدد في ا
ل و أل  الىيىة أ ؛يؤرخ الدرب لألحدا  الت َّ تقع لبده م عالىيال َّ دو  األيا م 

 رخ عاليو م دو  الىيىة يذهب م  الشهر ليىة.الشهر، فىو أُ 
 يقال لىدشر وما دوبها: خىو  أو عقي  بحو: -1
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 لتسع لياٍل عقي ، وثماب َّ لياٍل خىو . -

 لما فوق الدشرة: خىت وعقيت، بحو: قاليُ  -2

 ليىة خىت، وثال  لشرة ليىة عقيت. إحدى لشرة -

 قال ف َّ الشهر: كتب ألول ليىة مبه أو لغرِّته أو َمهى ه أو مستهى ه.يُ  -3

 رخ رخره، يقال: رخر ليىة عقيت مبه.أف ذا 
 

 قراءة األعداد المعطوفة على العقود:
 كي  بقرأ األلداد التالية قرااة صحيحة؟ 

 ... ،56، 45، 34،  23حو: األلداد المدطوفة المحصورة يي  لقدي ، ب -1

، 104األلداد المدطوفة المحصورة يي  مائة ومائة أخرى تىيها، بحو:  -2
120 ،237، .... 

، 1020، 1006األلداد المحصورة يي  أل  وأل  آخر يىيه، بحو:  -3
2035 

 
 لقراءاتها إحدى طريقين:

م  اليمي  إل  اليسار، يقال: ثال  ولشرو ، أربدة وثالثو  وأربدة  -1
 ، لشرو  وأل ، ستة وأل ، ولشرو  وأل .ومائة

م  اليسار إل  اليمي ، يقال: لشرو  وثالثة، ثالثو  وأربدة، مائة وأربدة،  -2
 أل  ولشرو ، أل  وستة، أل  ولشرو .

( عشرط 19-11ويجو  استخدا م الطريقتي  الساعقتي  لى  األلداد المركعة )
 يد اا م  )أحد(.مة )واحد( ىكواو الدط  يي  الدددي  واستدمال ظهور 
 .لشرة وتسدةتسدة ولشرة، أو لشر وواحد، واحد ولشر، فبقول: 
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 العدد ثمانيـــة:
 الددد )ثمابية( عالتاا )تاا التأبي (: إذا كا  المددود مذكراا، يكو   -1

)فثمابية( فأل مرفوع وهو  ،مضافاا، بحو: جىس ف َّ الغرفة ثمابية رجالٍ  -أ
 مضاف ورجال مضاف إليه.

  م عاليباا م  الدمال ثمابية.او: قغير مضاف، بح -ب

إذا كا  المددود مؤبثاا، وأضي  له )ثمابية( تحذف التاا، وتعق  الياا،  -2
وتقدر لىيها الضمة والكسرة لثقىهما وتظهر الفتحة لخفتها كا اس م 

 المبقوص، بحو:

جاات ثماب َّ بساا. )ثماب َّ( فالل مرفوع ولالمة رفده ضمة مقدرة مبع  (أ
 ظهورها الثقل.

)ثماب َّ( مفدول عه مبصوب ولالمة بصعه فتحة  ،ثماب ََّ بساارأيت  (ب
 ظاهرة.

لكسرة ا ولالمة جره ايا)ثماب َّ( اس م مجرور عال ،ج( مررت يثماب َّ بساا
 .المقدرة مبع م  ظهوره الثقل

 
إذا كا  المددود مؤبثاا ول م تض  إليه )ثمابية(، تحذف التاا والياا ف َّ  -3

 حالت َّ الرفع والجر، بحو:

ساا ثماٍ ، )ثماٍ ( فالل مرفوع ولالمة رفده ضمة مقدرة جااب َّ م  الب (أ
 لى  الياا المحذوفة مبع م  ظهورها الثقل.

( اس م مجرور عالعاا ولالمةجره الكسرة مررت يثماٍ  م  البساا، )ثما ٍ  (ب
 المقدرة لى  الياا المحذوفة مبع م  ظهورها الثقل.  

 مع التبوي ، بحو:أما ف َّ حالة البصب فتعق  الياا وتظهر لىيها الفتحة  (ج

( مفدول عه مبصوب ولالمة بصعه الفتحة رأيت م  البساا ثمابياا،)ثمابياا  -
 الظاهرة. 
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 نماذج تطبيقية على العدد
 2، 1ان: دالعد (1

 ، وامرأة واحدة.جاا رجل واحد -

 قرأت كتاعاا واحداا وقصةا واحدة. -

 جاا رجال  اثبا  ، وامرأتا  اثبتا . -

 ثبتي .رأيت رجىي  اثبي ، وامرأتي  ا -

 يطايق الددد المددود تذكيراا وتأبيثاا، و ا يحتاج إل  تميي .
 

 :وبضع وبضعة 9إلى  3األعداد من  (2

 حضر ثالثة طالب وثال  طالعات. -

 دروس وتخىفت ل  أربع محاضرات. حضرُت أربدةَ  -

 األسيوع سعدة أيا ٍم ومدة الدمل سعع سالات. -

 بساا. عجاا عضدة رجال وعض -

 ر عاإلضافة.رو تذكيراا وتأبيثاا، وتمي ها جمع مجتخال  المددود دائماا 
 
 :19 – 11األعداد المركبة من  (3

 ف َّ الفصل ثالثة لشر طالعاا، وف َّ الكتاب ثال  لشرة مسالةا. -

 قرأت خمسة لشَر كتاعا، وقطفت خمس لشرة ثمرةا. -

 تخال  المددود ف َّ الددد األول وتوافقه ف َّ الددد الثاب َّ، وتميي ها مفرد مبصوب.
 
 10: العدد (4

 ف َّ المسجد لشرة ألمدة، ولشر سجادات. -

 حفظ الطالب لشرة أييات، وحصل لى  لشر درجات. -

 يخال  المددود تذكيراا وتأبيثاا، وتميي ه جمع مجرور عاإلضافة.
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 :90إلى  20األعداد من  (5

 تقد م لىمساعقة ثالثو  طالعاا وثالثو  طالعةا. -

 أربدي  ييتاا.ف َّ الديوا  أربدو  قصيدةا، وف َّ القصيدة أكثر م   -

 تأت َّ عصيغة واحدة مع المذكر والمؤب ، وتمي ها مفرد مبصوب. -

 ف ذا كابت الدقود مدطوفة لى  لدد مفرد، بقدددول:
 حفظُت خمسَة ولشري  بصاا، ف َّ كل بص خمس ولشرو  مسألةا. -

 ف َّ الدرس أكثر م  اثبي  ولشري  فكرة.و ف َّ الكتاب ثالثة وأربدو  درساا،  -

 ىيه ويوافق ف َّ المدطوف، وتميي ه مفرد مبصوب.يخال  ف َّ المدطوف ل
 
 ، مليون ومثناها وجمعها:1000، 100األعداد من  (6

 لبدي مائة كتاب، ومائة كراسة. -

 يدرس ستمائة طالب، وسعدمائة طالعة. -

 ف َّ المصبع أل  لامل، وف َّ الحديقة أل   هرة. -

 ف َّ الجامدة سعدة آ اف طالٍب، وسعدة آ اف طالعة. -

 كتاٍب، ومىيو  دورية.المكتعة مىيو  ف َّ  -

 لدد السكا  لشرة ماليي  رجل وأمرأة.  -

 تأت َّ عصيغة واحدة مع المذكر والمؤب  وتمي ها مفرد مجرور.
 

 قراءة األعداد:
 ل م يأت إ ا أل  وخمس مائة، وأبت م ستو  ألفاا. -

 أو ل م يأت إ ا خمس مائة وأل   وأبت م ستو  ألفاا. -

 إل  اليمي . فتقرأ م  اليمي  إل  اليسار وم  اليسار
 

ستة آ اف سبة ومئتا سبة،  -كما قال الطيري –مض  م  لمر الدبيا  -
 .(ستة آ اف ومئتا سبة)
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 .(مئتا  وستة آ اف سبة)ويجو : مئتا سبة وستة آ اف سبة، 
 

 تقرأ: 5972 -

خمسة آ اف )  سبة، سعدو خمسة آ اف سبة وتسع مائة سبة واثبتا  و 
 .(  سبةعدو وتسع مائة واثبتا  وس

: اثبتا  وتسدو  سبة ومائة سبة وخمسة آ اف سبة، اثبتا  ويجو 
 وتسدو  ومائة وخمسة آ اف سبة.

 
 هـ تقرأ:1432 -

أل  وأربدمائة واثبتا  )أل  سبة وأربدمائة سبة واثبتا  وثالثو  سبة، 
 .(وثالثو  سبة

اثبتا  وثالثو  )ويجو : اثبتا  وثالثو  سبة وأربدمائة سبة وأل  سبة، 
 .(سبة وأربدمائة وأل 
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 :سابعالمبحث ال
 

 

 نمـــاذج للإعــــــــراب

 

 النموذج األول

 من القرآن الكريم
 

 النموذج الثاني

 من الحديث الشريف
 

 النموذج الثالث

 من الشعــــر
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  "من سورة الذاريات "عراب القرآنينموذج اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابـــــــــاإلع
 .لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب وه َّ حرف ميب َّ ية،استثبئ: الواو
 مفدول عه لفدل محذوف يفسر المذكور  احقاا )يبيبا (: السماا
 ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فالل.: با
 ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل بصب مفدول عه.: ها
اسدد م ، يدددأ، لددرابالكسددر  ا محددل لدده مدد  اإل لىدد  العدداا حددرف جددٍر ميبدد َّ: عأيدددٍ 

وهدذا ( أيددى) مجرور ولالمة جدره كسدرة مقددرة لىد  اليداا لىثقدل فاصدىها
 التبوي  تبوي  لوض ل  الياا المحذوفة لىتخفي .

 عأيٍد( متدىق عمحذوف حال.) وشعه الجمىة
ب ا والحدرف ، الواو حالية وه  حرف ميب َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب: وا 

والضددمير )بددا( ، ح  ا محددل لدده مدد  اإللددرابإ ( ميبدد َّ لىدد  الفددت) البدداس
(.) ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل بصب اس م  إ  

نهــا َلُموِســُعوَن  ــَماء َبَنْيَناَهــا ِبَأْيــٍد َواِ  َواألْرَض َوالسه
ــِنْعَم اْلَماِهــُدونَ  ــا َفَرْشــَناَها َف َوِمــن ُكــلِّ َشــْيٍء َخَلْقَن

ُرونَ  ْنُه َزْوَجْيِن َلَعلهُكْم َتَذكه ِ ِإنِّي َلكم مِّ وا ِإَلى َّللاه َفِفرُّ
ا آَخَر ِإنِّي َلُكم  َنِذير  مُِّبين   ِ ِإَلها وال َتْجَعُلوا َمَع َّللاه

ْنُه َنِذير  مُِّبين    )سورة الذاريات (  مِّ

http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#47
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#47
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#48
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#48
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#49
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#49
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#50
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#50
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#51
http://www.dnzh.com/theholyqurantranslation.cgi?soura=051#51
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، ل لدده مدد  اإللددرابدتح  ا محدددرف ميبدد َّ لىدد  الفدددحدد قةدالددال م الم حىدد: لموسددولو  
إ ( مرفددوع ولالمدده رفددده الددواو بياعددة لدد  الضددمة ألبدده ) موسدددو  خيددر
 .ر سال مجمع مذك
 ف َّ محل بصب حال.( إبا لموسدو  ) وجمىة
  ا محل لها م  اإللراب ألبها استئبافية.( يبيبا السماا) وجمل

 والواو لاطفة.، والسماَا () مثل: واألرَض 
فدددرش فددددل مددداض ميبددد َّ لىددد  السدددكو   اتصددداله عضدددمير الرفدددع )بدددا( : فرْشدددباها

، والضددددمير المتصددددل )بددددا( ميبدددد َّ لىدددد  السددددكو  فدددد َّ محددددل رفددددع فالددددل
 ول عه.والضمير المتصل )ها( كساعقه ف َّ محل بصب مفد

فرشدددددباها(  ا محدددددل لهدددددا مددددد  اإللدددددراب ألبهدددددا مدطوفدددددة لىددددد  ) وجمىدددددة
 يبيبا(.) ا استئبافية

 الفاا لاطفة حرف مي َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب.: َفبَد م
فالدل مرفدوع ولالمدة رفدده : الماهددو  ، فدل  ماٍض جامدد  ميبد َّ لىد  الفدتح: بد م

 الواو بياعة ل  الضمة ألبه جمع مذكٍر سال م.
 .  ا محل لها م  اإللراب مدطوفة لى  ماسيق( جمىة )فبد م الماهدو  و 

حدرف جدٍر ميبد َّ لىد  السدكو   ا : مد ، الدواو لاطفدة كسداعقتها: وم  كلِّ شد َّاٍ 
 محل له م  اإللراب.

اس م مجدرور  اٍ  ش، وهو مضاف، اس م مجرور عالحرف ولالمة جره الكسرة: كل
 . عاإلضافة ولالمة جره الكسرة

 خىقبا() ( متدىق عالفدل...   كلم) وشعه الجمىة
 ،ىددددق فدددددل مدددداض ميبدددد َّ لىدددد  السددددكو   اتصدددداله عضددددمير الرفددددع )بددددا(خ: خىْقبددددا

 والضمير المتصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فالل.
 ألبه مثب . ؛مفدول عه مبصوب ولالمة بصعه الياا بياعة ل  الفتحة:  وجي 
اإللددراب، والضددمير  لدددل حددرف باسددخ ميبدد َّ لىدد  الفددتح  ا محددل لدده مدد : لدىكدد م

 يب َّ لى  السكو  ف َّ محل بصب اسمها.المتصل م
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فدل مضارع مرفوع  ولالمة رفده ثيدوت البدو  بياعدة لد  الضدمة ألبده : تذكرو  
وواو الجمالدة ضدمير متصدل ميبد َّ لىد  السدكو  ، م  األفدال الخمسدة

 .فالل ف َّ محل رفع
 .(لدل) ف َّ محل رفع خير( تذكرو  ) وجمىة
لفاا حرف راعط لجواب شرط مقددر ميبد َّ لىد  الفدتح  ا محدل لده ا: تفروا إل  هللا

 . م صفات هللا المذكورة ففروا إليهإذا لىمت: والتقدير، م  اإللراب
فروا: فدل أمر ميب َّ لى  حذف البدو   اتصداله يدواو الجمالدة   والدواو ضدمير 

 .السكو  ف َّ محل رفع فالل متصل ميب َّ لى 
 .واب شرط غير جا  ممحل لها ألبها ج ا : وجمىة )ففروا(

لفدددظ ، إلددد  حدددرف جدددر ميبددد َّ لىددد  السدددكو   ا محدددل لددده مددد  اإللدددراب: إلددد  هللاِّ 
إلد  ) وشدعه الجمىدة، الجاللة الكري م مجرور عالحرف ولالمة جدره الكسدرة

 .(فروا) متدىق عالفدل( هللا
واليدداا ، ك عالكسددر هبددا لمباسددعة اليدداار ِّ ُحددإ  حددرف باسددخ سدديق إلراعدده لكبدده : إب دد 

 .إ () ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل بصب اس م ضمير متصل
والضدددمير ، الدددال م حدددرف جدددر ميبددد َّ لىددد  الفدددتح  ا محدددل لددده مددد  اإللدددراب: َلكددد م

 المتصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل جر عالحرف.
والضددمير ، مدد  حددرف جددر ميبدد َّ لىدد  السددكو   ا محددل لدده مدد  اإللددراب: همبدد

الجمىدة ميب َّ لى  الض م ف َّ محل جدر عدالحرف، وشدعه ( الهاا) المتصل
 .  (1))مبه( متدىق عمحذوف حال م  بذير

ىدددددق ( متدفدددددده الضدددددمة، وشدددددعه الجمىدددددة)لك م) إ ( مرفدددددوع ولالمدددددة ر ر: خيدددددربدددددذي
 .(يد)بذير

 .صفة مرفولة ولالمة رفدها الضمة: ميي   

                                                           

 ( وا   كابت بكرة أل  الصفة إذا تقد م لى  الموصوف صارت حا اا كقول الشالر: 1)
 ..... . يَة موحشاا طىل  لم  

َلل  موحش   ََ  . ) موحشاا( هبا حال م  )طىل (، واألصل: لمية َط
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 ا الباهيدة حدرف ميبد َّ لىد  السدكو  ، الواو لاطفدة: إلهاا آخرَ  و ا تجدىوا مع هللاِّ 

فدل مضدارع مجد و م عدال الباهيدة ولالمدة : دىواتج،  ا محل له م  اإللراب
، وواو   السدددكو  ألبددده مددد  األفددددال الخمسدددةج مددده حدددذف البدددو  بياعدددة لددد

 .ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فاللالجمالة ضمير متصل 
 لكسرة.ا الىفظ الكري م مجرور عاإلضافة ولالمة جرها: مع هللا
 ظرف مبصوب ولالمة بصعه الفتحة وهو مضاف.: مع

 تجدىوا() رف متدىق عمحذوف مفدول عه ثاٍ  لىفدلوالظ
 .مفدول عه أول مبصوب ولالمة بصعه الفتحة: إلهاا 
 صفة مبصوعة ولالمة بصيها الفتحة وه َّ ممبولة م  الصرف.: آخر

 .سيق إلرايها [إِن ِي لَكُْم نَِذير  ُمبِين  ]
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 النموذج الثاني
 من الحديث الشريف

اليد  "أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: –عنه رضى هللا–عن حكيم بن حزام 
وخير الصـدقة مـا كـان عـن ظهـر  ، وابدأ بمن تعولالعليا خير من اليد السفلى

 .متفق عليه."، ومن يستعفف يعفه هللا ومن يستغن يغنه هللاغنى
 رابــــاإلع

 .حرف جر: ل 
 .اس م مجرور ولالمة جره الكسرة: حكي م
 الكسرة. صفة مجرورة ولالمة جرها: ي 
 .اف إليه مجرور ولالمة جره الكسرةمض: ح ا م
 فدل ماٍض ميب َّ لى  الفتح.: رض َّ
 فالل مرفوع ولالمه رفده الضمة.: هللا
 والجمىة التراضية  ا محل لها م  اإللراب.. جار ومجرور: لبه
 حرف توكيد وبصب : أ 
 اس م أ  مبصوب ولالمة بصعه الفتحة.: البي َّ
 الفتح المقدر.ميب َّ لى   فدل ماضٍ : صى 
 فالل مرفوع ولالمة رفده الضمة.: هللا
 جار ومجرور.: لىيه
ضدمير : والفالل، : فدل ماٍض ميب َّ لى  الفتحالواو حرف لط  )سى م(: وسى م

 تقديره )هو( يدود لى  لفظ الجاللة.مستتر 
 التراضية  ا محل لها م  اإللراب.: وجمىة )صى  هللا لىيه وسى م (

 هو: والفالل ضمير مستتر تقديره،   الفتحماٍض ميب َّ لىفدل : قال
 .ميتدأ مرفوع ولالمة رفده الضمة: اليد
 .فولة ولالمة رفدها الضمة المقدرةصفة مر : الدىيا
 خير مرفوع ولالمة رفده الضمة.: خيْر 
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 حرف جر ميب َّ لى  السكو .: م 
 الكسرة.م  جره مجرور عاس م : اليد

 . صفة مجرورة عالكسرة المقدرة: السفى 
والفالدل ضددمير ، فدددل أمدر ميبد َّ لىدد  السدكو  ( ايدداا ) الدواو حددرف لطد : ايدداا و 

 .(أبت) مستتر تقديره
 .(ايداا ) جار ومجرور متدىق يد: عم 
والفالدل ضدمير مسدتتر تقدديره . فدل مضارع مرفوع ولالمدة رفدده الضدمة: تدولُ 

 والجمىة صىة الموصول  ا محل لها م  اإللراب.، أبت()
 ميتدأ مرفوع عالضمة وهو مضاف.: خير، ط الواو حرف ل: وخير
 مضاف إليه مجرور ولالمة جره الكسرة.: الصدقة

 اس م موصول ميب َّ ف َّ محل رفع خير الميتدأ.: ما
 .خير() ديره )هو( يدود لى واسمها محذوف تق، فدل ماٍض باقص: كا 

: وظهدر، جدار ومجدرور وشدعه الجمىدة متدىدق عمحدذوف خيدر )كدا  (: ل  ظهدر
 .مضاف

 مضاف إليه مجرور عالكسرة المقدرة.: غب 
 م  اس م شرط جا  م.: وم 

 فدل الشرط(.) فدل مضارع مج و م ولالمة ج مه السكو  : يستدف 
ا فد َّ محدل والهدا، جواب الشدرط() فدل مضارع مج و م عحذف حرف الدىة: يدفه

 .بصب مفدول عه
 لفظ الجاللة فالل مرفوع ولالمة رفده الضمة.: هللا
 .اس م شرط جا  م: ة  م لاطف: الواو: وم 
 .(فدل الشرط) فدل مضارع مج و م عحذف حرف الدىة: يستد 
والهدداا فدد َّ محىددل ، جددواب الشددرط فدددل مضددارع مجدد و م عحددذ حددرف الدىددة: يدبدده

 .بصب مفدول عه
 .لة فالل مرفوع ولالمة رفده الضمةلفظ الجال: هللا
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ه عن ابـن عبـاس رضـى  هللا عنـه عـن النبـي صـلى  هللا عليـه وسـلم أنـو  -3
ــام العشــر أفضــل مــن ال:" قــال وال : قــالوا، عمــل فــى هــذهمــا العمــل فــى أي

فلــم يرجــع ، ، قــال: وال الجهــاد إال رجـل خــرج يخــاطر بنفسـه ومالــهالجهـاد
 .(1) "بشيء

 رابـــــــاإلع
 حرف بف َّ ميب َّ لى  السكو   ا محل له م  اإللراب.: ما

 .مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرةميتدأ : الدمل
 .ف  حرف جر ميب َّ لى  السكو   ا محل له م  اإللراب:  مف  أيا

 وهو مضاف.، أيا م: اس م مجرور عف َّ ولالمة جره الكسرة الظاهرة
 .مجرور ولالمة جره الكسرة الظاهرةمضاف إليه : الدشر
 خير الميتدأ مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرة.: أفضل

 .  اإللرابم  حرف جر ميب َّ لى  السكو   ا محل له م: م  الدمل
 .ر عم  ولالمة جره الكسرة الظاهرةاس م مجرو : الدمل
 .ف  حرف جر ميب َّ لى  السكو   ا محل له م  اإللراب: ف  هذه
 .الهاا حرف تبييه ميب َّ  ا محل له م  اإللراب :هذه
 .رة ميب َّ لى  الكسر ف  محل جر عف َّاس م إشا: ذه
 وواو الجمالدة، جمالدةفدل ماض ميب َّ لىد  الضد م  اتصداله يدواو ال: قال: قالوا

 .ضمير متصل ميب َّ ف  محل رفع فالل
 .الواو حرف لط  ميب َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب: و ا
 حرف بف َّ ميب َّ لى  السكو   ا محل له م  اإللراب.:  ا

والخيدددر محدددذوف تقدددديره ، ميتددددأ مرفدددوع ولالمدددة رفدددده الضدددمة الظددداهرة: الجهددداد
 .(أفضل)

                                                           

 . 926( صحيح اليخاري. كتاب الجمدة، عاب فضل الدمل ف  أيا م التشريق، رق م 1) 
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 والفالل ضمير مستتر جوا اا تقديره )هو(.، لفتحفدل ماض ميب  لى  ا: قال
 .الواو حرف لط  ميب َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب: و ا
 حرف بف َّ ميب َّ لى  السكو   ا محل له م  اإللراب.:  ا

 ير محدددذوف تقدددديرهدوالخددد، تدأ مرفدددوع ولالمدددة رفدددده الضدددمة الظددداهرةدددددمي: الجهددداد
 .(أفضل)

 لى  السكو   ا محل له م  اإللراب.حرف استثباا مىغ َّ ميب َّ : إ ا
 . ميتدأ مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرة: رجل
 .والفالل ضمير مستتر تقديره )هو(، فدل ماض ميب  لى  الفتح: خرج

 .فدىية ف  محل رفع خير الميتدأوالجمىة ال
والفالل ضمير مسدتتر جدوا اا تقدديره ، فدل مضارع ولالمة رفده الضمة: يخاطر

 .لجمىة الغدىية ف  محل بصب حالوا، )هو(
اسد م : بفدس، العاا حرف جر ميب َّ لىد  الكسدر  ا محدل لده مد  اإللدراب: يبفسه

والهداا ضدمير متصدل ، وهو مضداف، مجرور عالعاا ولالمة جره الكسرة
 ميب َّ لى  الكسر ف  محل جر مضاف إليه.

 .الواو حرف لط  ميب َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب: وماله
وهدددو ،  م مدطدددوف لىددد  الدددبفس مجدددرور ولالمدددة جدددره الكسدددرة الظددداهرةمدددال: اسددد

 َّ لىد  الكسدر فد  محدل جدر مضداف والهاا ضمير متصدل ميبد، مضاف
 .إليه

  .الفاا حرف لط  ميب َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب: فى م
 حرف بف َّ وج  م وقىب ميب َّ لى  السكو   ا محل له م  اإللراب.: ل م

والفالدل ضدمير مسدتتر ، ولالمدة ج مده السدكو   فدل مضارع مجد و م يىد م: يرجع
 جوا اا تقديره )هو(.

 .العاا حرف جر ميب َّ لى  الكسر  ا محل له م  اإللراب: عش َّا
 ش َّا: اس م مجرور عالعاا ولالمة جره الكسرة الظاهرة.

 يرجع( مدطوفه لى  جمىة يخاطر ف  محل بصب.) وجمىة
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 النموذج الثالث
 رـــــشعلمن ا

 
 :معلقتهفي قال عنترة 

 هل غادر الشعراء من متردِم        أم هل عرفت الدار بعد توهِم -1
 . ا محل له م  اإللراب، ميب َّ لى  السكو  ، حرف استفها م: هل
 . َّ لى  الفتح الظاهرفدل ماض َّ ميب: غادر
  ا محل له م  اإللراب.، ميب َّ لى  السكو  ، حرف جر  ائد: م 
ولالمة بصعه الفتحة المقددرة مبدع مد  مبصوب ( غادر) مفدول عه لىفدل: مترد م

 ظهورها اشتغال المحل عحركة حرف الجر ال ائد.
  ا محل له م  اإللراب.، ميب َّ لى  السكو  ، حرف يفيد اإلضراب: أ م
  ا محل له م  اإللراب.، ميب َّ لى  السكو  ، حرف استفها م: هل

ر والتدداا ضددمي، فدددل ماضدد َّ ميبدد َّ لىدد  السددكو   اتصدداله يتدداا الفالددل: لرفددت
 .يب َّ لى  الفتح ف َّ محل رفع فالالا متصل م

 .ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة، مفدول عه مبصوب: الدار
الفتحدددة الظددداهرة   متدىدددق عالفددددل ولالمدددة بصدددعه ، ظدددرف  مدددا  مبصدددوب: عددددد

 .وهو مضاف، (لرفت)
 مضاف إليه مجرور ولالمة جره الكسرة الظاهرة.: توه مِّ 
 

 وعمي صباحاا دار عبلة واسلمي    تكلمي     ءيا دار عبلة بالجوا -2
  ا محل له م  اإللراب.، حرف بداا ميب َّ لى  السكو  : يا: يا دار
 مبادى مضاف مبصوب ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة.: دار
مضاف إليده مجدرور ولالمدة جدره الفتحدة بياعدة لد  الكسدرة ؛ ألبده ممبدوع : ليىة

 .م  الصرف والمابع له م  الصرف الدىمية والتأبي 
يدا دار : والتقددير( جار ومجرور متدىقات عحال محذوفة مد  )دار ليىدة: عالجواا
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 ليىة كائبة عالجواا تكىم َّ.
، فدل أمر ميب َّ لى  حذف البدو  ؛ أل  مضدارله مد  األفددال الخمسدة: تكىم َّ

 والياا ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فالالا 
 .حل له م  اإللرابالواو حرف لط  ميب َّ لى  الفتح  ا م: ولم َّ
، البدو  ؛ أل  مضدارله مد  األفددال الخمسدة فدل أمر ميب َّ لى  حذف : لم 

 والياا ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فالل.
 ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة.، ظرف  ما  مبصوب: صعاحاا 
 .بصوب ولالمة بصعه الفتحة الظاهرةمبادى مضاف عأداة بداا محذوفة م: دار
مضددداف إليددده مجدددرور ولالمدددة جدددره الفتحدددة بياعدددة لددد  الكسدددرة ألبددده ممبدددوع مددد  :ةليىددد

 .الصرف
 .الواو حرف لط  ميب َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب: واسىم َّ
، فدل أمر ميب َّ لى  حذف البو  ؛ أل  مضدارله مد  األفددال الخمسدة: اسىم َّ

 .ب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فالالا والياا ضمير متصل مي
  

 وقفُت فيها ناقتي وكأنها         فدن  ألقضَي حاجة المتلوم ِ ف -3
 . ميب َّ لى  الفتح  ا محل له م  اإللراب، الفاا استئبافية: فوقفت
والتااضدددمير  اتصددداله يتددداا الفالدددل، ، السدددكو   فددددل مددداض ميبددد َّ لىددد : وقفدددت

 .ميب َّ لى  الض م ف َّ محل رفع فالالا متصل 
محدل لده مد  اإللدراب والهداا ضدمير  ،  اف َّ حرف جر ميب َّ لىد  الكسدر: فيها

، والجدار والمجدرور لى  السكو  ف َّ محل جر عحدرف الجدر متصل ميب َّ
 متدىقا  عالفدل )وقفت(.

المقددددرة لىددد  مدددا قيدددل يددداا  ولالمدددة بصدددعه الفتحدددة، مفددددول عددده مبصدددوب: بددداقت َّ
واليدداا ، ، مبددع مدد  ظهورهددا اشددتغال المحددل عالحركددة المباسددعة لىيددااالمددتكى م

  .ب َّ لى  السكو  ف َّ محل جر عاإلضافةضمير متصل مي
  ا محل له م  اإللراب ، ميب  لى  الفتح، الواو حاليه: وكأبها
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 ولالمة رفده الضمة الظاهرة.، مرفوع( كأ ) خير: فد   
فدددددل : أقضدددد َّ، ميبدددد َّ  ا محددددل لدددده مدددد  اإللددددراب، الددددال م   ا م التدىيددددل: ألقضدددد ََّ 

دىيدل ولالمدة بصدعه المضدمرة  جدوا اا عددد  ا م الت( أ ) مضارع مبصوب يد
 .(أبا) والفالل ضمير مستتر وجوعاا تقديره، الفتحة الظاهرة

والجدددددار ، مجدددددرور عدددددال م التدىيدددددلومدددددا عدددددددها ( أ   ) والمصددددددرالمؤول مددددد 
 .(وقفت) والمجرور متدىقا  عالفدل

 .وهو مضاف، ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة، مفدول عه مبصوب: حاجة
 .مة جره الكسرة الظاهرةولال، مضاف إليه مجرور: المتىو م
 
 بك ابنه مخرِمحّلت بأرض الزائرين فأصبحت       عسراا علّى طال -4

وتدداا التأبيدد  السدداكبة  ا محددل لهددا مدد  ، فدددل ماضدد َّ ميبدد َّ لىدد  الفددتح: حى ددت
 والفالل ضمير مستتر جوا اا تقديره )ه َّ(.، اإللراب
: أرض،  ا محددل لدده مدد  اإللددراب، حددرف جددر ميبدد َّ لىدد  الكسددر اعددأرض: العددا

ر والمجرور متدىقدا  عالفالدل اس م مجرور عالعاا ولالمة جره الكسرة والجا
 وهو مضاف.، ()حىت

 .ألبه جمع مذكر سال م، جره الياا ولالمة، مضاف إليه مجرور: ال ائري 
،  ا محدددل لددده مددد  اإللدددراب، الفددداا حدددرف لطددد  ميبددد َّ لىددد  الفدددتح: فأصدددعحت

التأبيدد  السدداكبة  ا  وتدداا، أصددعحت فدددل ماضدد َّ بدداقص ميبدد َّ لىدد  الفددتح
 .ه ضمير مستتر جوا اا تقديره )ه (محل لها م  اإللراب   واسم

 مبصوب ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة.( أصعحت) خير: لسراا 
واليدداا ضددمير متصددل ، لىدد  حددرف جددر ميبدد َّ  ا محددل لدده مدد  اإللددراب: لىدد َّ  

والجدار والمجددرور متدىقددا  ، ميبد َّ لىدد  الفدتح فدد َّ محددل جدر عحددرف الجددر
ر(عالض  مة المشيهة )َلسِّ
، مرفدوع ؛ ولالمدة رفدده الضدمة الظداهرة( لسدر) فالدل لىصدفة المشديهة: طالعك

ايبدة: .  َّ لىد  الكسدر فد َّ محدل جدر عاإلضدافةوالكاف ضمير متصل ميبد
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مبدددددادى مضددددداف عدددددأداة بدددددداا محذوفدددددة مبصدددددوب ولالمدددددة بصدددددعه الفتحدددددة 
 الظاهرة.

 ه الكسرة الظاهرة. م: مضاف اليه مجرور ولالمة جر  خر م
 
 ليس بمزعِم ماا لعمر أبيكِ قتها عرضاا وأقتل قومها       زعَ لّ عُ  -5
هدددددا: فددددددل مددددداض ميبددددد َّ لىمجهدددددول، ميبددددد َّ لىددددد  السدددددكو ؛  اتصددددداله يتددددداا قتُ ى  لُ 

الفالل،والتاا ضمير متصل ميب َّ لى  الض م ف َّ محل رفدع بائدب فالدل، 
 والهاا ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل بصب مفدول عه.

 ل مطىق مبصوب ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة.مفدو  : لرضاا 
أقتدددل: فددددل مضدددارع الدددواو حاليدددة ميبددد َّ لىددد  الفدددتح  ا محدددل لددده مددد  اإللدددراب. :وأقتدددل

 الفالل ضمير مستتر وجوعاا تقديره )أبا(.الظاهرة؛ولالمة رفده الضمة مرفوع،
ضدددمير  (هدددا)قومهدددا: مفددددول عددده مبصدددوب، ولالمدددة بصدددعه الفتحدددة الظددداهرة، و

 ى  السكو  ف َّ محل جر عاإلضافة.متصل ميب َّ ل
  لماا: مفدول مطىق مبصوب ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة.

 لى  الفتح،  ا محل له م  اإللراب.ميب َّ : الال م  ا م اإليتداا لدمرُ 
: ميتدأ مرفوع، ولالمة رفده الضدمة الظداهرة، وخيدره محدذوف وجوعداا تقدديره لمرُ 

 ( وهو مضاف. سمق)
ره الياا ألبه م  األسماا الخمسة، والكداف ر ولالمة ج  مضاف إليه مجرو : أييكِّ 

 عاإلضافة. ضمير متصل ميب َّ لى  الكسر ف َّ محل جر  
واسددمه ضددمير مسددتتر جددوا اا تقددديره هر.بدداقص ميبدد َّ لىدد  الفددتح الظافدددل مدداض لدديس:

 )هو(.
 عم ل م: العاا حرف جر  ائد ميب َّ لى  الكسر،  ا محل له م  اإللراب. 

، ولالمة بصعه فتحة مقدرة، مبع م  ظهورها اشتغال م ل م: خير ليس مبصوب
 المحل عحركة حرف الجر ال ائد.
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 مخالتطي إذا لم أظلِمفإنني       سمح   بما علمتِ  علىّ  أثني -6
أثبدد َّ: فدددل أمددر ميبدد َّ لىدد  حددذف البددو ؛ أل  مضددارله مدد  األفدددال الخمسددة، 

 والياا ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع فالالا.
: لى  حرف جر ميب َّ لى  الفتح،  ا محل له م  اإللراب. والياا ضدمير  َّ  لى

متصددل ميبدد َّ لىدد  الفددتح فدد َّ محددل جددر عحددرف الجددر، والجددار والمجددرور 
 متدىقا  عالفدل )أثب (.

 عما: العاا حرف جر ميب َّ لى  الكسر ، ا محل له م  اإللراب.
حدددرف مدددا: اسددد م موصدددول عمدبددد  )الدددذي( ميبددد َّ لىددد  السدددكو  فددد َّ محدددل جدددر ع 

 .الجر، والجار والمجرور متدىقا  عالفدل )أثب َّ(
لىمددت: فددددل مددداض ميبددد َّ لىددد  السدددكو   اتصددداله يتددداا الفالدددل، والتددداا ضدددمير 

 متصل ميب َّ لى  الكسر ف َّ محل رفع فالالا.
 ف بب َّ: الفاا استئبافية ميب َّ لى  الفتح،  ا محل له م  اإللراب.

ه مددد  اإللدددراب، واليددداا : حدددرف توكيدددد وبصدددب ميبددد َّ لىددد  الفدددتح  ا محدددل لدددإ    
 .(إ   )ضمير متصل ميب َّ لى  الكسر ف َّ محل بصب اس م 

 ولالمة رفده الضمة الظاهرة.، مرفوع( خير )إ   : سمح   
مرفددوع ولالمددة رفددده الضددمة المقدددرة ( سددمح  ) فالددل لىصددفة المشدديهة: مخددالطت َّ

لىدددد  مددددا قيددددل يدددداا المددددتكى م مبددددع مدددد  ظهورهددددا اشددددتغال المحددددل عالحركددددة 
 َّ لىدد  السددكو  فدد َّ محددل جددر واليدداا ضددمير متصددل ميبدد، يددااالمباسددعة لى
 .عاإلضافة

ىد  السدكو    ميبد َّ ل، تضم  مدب  الشدرط، ظرف لما يستقيل م  ال ما : إذا
 .ف َّ محل بصب

لىدد  السددكو   ا محددل لدده مدد  اإللددراب، حددرف جدد  م وبفدد َّ وقىددب ميبدد َّ : لدد م: لدد م أظىدد مِّ 
رك ه السدكو ، وحدو م )يىد م( ولالمدة ج مدجد  فدل مضارع ميب َّ لىمجهدول مأظى م:

 .أبا(، وبائب الفالل ضمير مستتر وجوعاا تقديره )عالكسر لضرورة الشدر
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 فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل      مر  مذاقته كطعم العلقم -7
ظدددرف لمدددا : إذا،  ا محدددل لددده مددد  اإللدددراب، الفددداا اسدددتئبافية ميبددد َّ لىددد  الفدددتح: فددد ذا

 سكو  ف َّ محل بصب.ميب َّ لى  ال، تضم  مدب  الشرط، يستقيل م  ال ما 
، لىد  السدكو   اتصداله يتداا الفالدل فدل ماضد َّ ميبد َّ لىمجهدول ميبد َّ: ُظىمِّتُ 

 والتاا ضمير متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل رفع بائب فالل.
  ا محل له م  اإللراب.، الفاا واقدة ف َّ جواب الشرط ميب َّ لى  الفتح: ف    

ة لىددد  مدددا قيدددل يددداا اسددد م )إ ( مبصدددوب ولالمدددة بصدددعه الفتحدددة المقددددر : ظىمددد َّ
واليدداا ، المددتكى م مبددع مدد  ظهورهددا اشددتغال المحددل عالحركددة المباسددعة لىيدداا

 ضمير متصل ميب َّ لى  الفتح ف َّ محل جر عاإلضافة.
( مرفوع: عاسل    ولالمة رفده الضمة الظاهرة.، خير )إ  
 ولالمة رفده الضمة الظاهرة.، خير ثاٍ  مرفوع: ُمر  

( مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرةفالل لىصفة المشيهة : مذاقتة والهداا ، )مر 
 .ير متصل ميب َّ ف َّ محل جر عاإلضافةضم
لىددد  الفدددتح فددد َّ محدددل رفدددع فالدددل لدددد  ميبددد َّ( مثدددل) اسددد م عمدبددد : الكددداف: كطدددد م

(، ()مذاقتة أو خيدراا لميتددأ محدذوف ، وأجا  التيري ي أ  تكو  بدتداا لدد )مدر 
مضدداف إليدده مجددرور :  مطددد: وهددو مضدداف، هدد  مثددل طددد م الدىقدد م: تقددديرة

 ولالمة جره الكسرة الظاهرة.
 .مجرور ولالمة جره الكسرة الظاهرةمضاف إليه : الدىق م
 
 يكلم  فإذا شربت فإنني مستهلك             مالي وعرضي واف ر لم -8
ظدددرف لمدددا : إذا،  ا محدددل لددده مددد  اإللدددراب، الفددداا اسدددتئبافية ميبددد َّ لىددد  الفدددتح: فددد ذا

 . ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل بصب،   مدب  الشرطتضم، يستقيل م  ال ما 
والتددداا ضدددمير ، شدددربت: فددددل مددداٍض ميبددد َّ لىددد  السدددكو   اتصددداله يتددداا الفالدددل

 .ميب َّ لى  الض م ف َّ محل رفع فالالا متصل 
 ا محدل لده مد  اإللدراب ، الفدتح الفاا واقدة ف َّ جواب الشرط ميب َّ لىد : ف بب َّ
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( حددرف توكيددد وبصددب ميبدد َّ لىدد  الفددتح) ، حددل لدده مدد  اإللددراب ا م، إ  
 ا محدل لده مد  اإللدراب واليداا ضدمير ، والبو  لىوقاية ميب َّ لىد  الكسدر

 (.إ   ) متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل بصب اس م
 .مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرةخير )إ ( : مستهىك  
( مبصددددوبهمسددددت) مفدددددول عدددده  اسدددد م الفالددددل: مدددال َّ ولالمددددة بصددددعه الفتحددددة ، ىك 

ل ياا المتكى م مبدع مد  ظهورهدا اشدتغال المحدل عالحركدة المقدرة لى  ما قي
ل جددر واليدداا ضددمير متصددل ميبدد َّ لىدد  السددكو  فدد َّ محدد، المباسددعة لىيدداا
 .عاإلضافة

  ا محل له م  اإللراب.، الواو حالية ميب َّ لى  الفتح: ولرض َّ
رضدد َّ ولالمددة رفددده الضددمة المقدددرة لىدد  مددا قيددل يدداا المددتكى م ، ميتدددأ مرفددوع: لِّ

اا ضددمير واليدد، ا اشددتغال المحددل عالحركددة المباسددعة لىيدداامبددع مدد  ظهورهدد
 .متصل ف َّ محل جر عاإلضافة

 خير مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرة.: واف ر
.  ا محددل لدده مدد  اإللددراب،   السددكو  لدد م حددرف بفدد َّ وقىددب وجدد  م ميبدد َّ لىدد:  مِّ لدد م ُيكىدد

ولالمدددة ج مددده السدددكو ،  ( فددددل مضدددارع ميبددد َّ لىمجهدددول مجددد و م يدددد )لددد م: يكىددد م
 هو(.) وبائب الفالل ضمير مستتر جوا اا تقديره، ر ك عالكسر لضرورة الشدرح

 
ذا صحوت فما أقصر -9   عن ندىا           وكما علمت شمائلي وتكرمي وا 
ذا ظدرف لمدا يسدتقيل : إذا،  ا محدل لده مد  اإللدراب، الواو استئبافية ميبد َّ لىادالفتح: وا 

 .  ف َّ محل بصبميب َّ لى  السكو ، تضم  مدب  الشرط، م  ال ما 
والتداا ضدمير ، فدل مداٍض  ميبد َّ لىد  السدكو   اتصدالة يتداا الفالدل: صحوت

 .ف َّ محل رفع فالالا متصل ميب َّ لى  الض م 
 ا محددل لدده مدد  اإللددراب ، الفدداا واقدددة فدد َّ جددواب الشددرط ميبدد َّ لىدد  الفددتح: فمددا

 . ا محل له م  اإللراب، ميب َّ لى  السكو  ، ما: بافية  ا لمل لها
والفالدددل ضدددمير ، مضدددارع مرفدددوع ولالمدددة رفدددده الضدددمة الظددداهرةأقصدددر: فددددل 
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 .أبا() مستتر وجوعاا تقديره
: بددى.  ا محدل لده مد  اإللدراب، ل  حدرف جدر ميبد َّ لىد  السدكو  : ل  بدى

المقدددددرة لىدددد  األلددددد  اسدددد م مجددددرور عحددددرف الجددددر ولالمدددددة جددددره الكسددددرة 
فددددددل  التقددددداا السددددداكبي  والجدددددار والمجدددددرور متدىقدددددا  عال المحذوفدددددة بطقددددداا 

 .قصر(أ)
حدرف : الكداف: كمدا.  ا محل لده مد  اإللدراب، الواو استئبافية ميب َّ لى  الفتح: وكما

والمصدددر .  ا محددل لدده مدد  اإللددراب، مصدددرية ميبدد َّ لىدد  السددكو  : مددا .جددر
والجددار والمجددرور متدىقددا  ، ومددا عددددها مجددرور عحددرف الجددر( ل مدد  )بدداو المددؤ 

: اس م عمدبد  مثدل ميبد َّ أو الكاف( شمائى َّ) يخير مقد م محذوف لىميتدأ المؤخر
( والمصدر المدؤول مد  )مدا، مصدرية: ما. لى  الفتح ف َّ محل رفع خيراا مقدماا 

 .وما عددها مجرور عاإلضافة
والتددداا ضدددمير ، فددددل مددداٍض ميبددد َّ لىددد  السدددكو   اتصددداله يتددداا الفالدددل: لىمددتِّ 
 .يب َّ لى  الكسر ف َّ محل رفع فالالا م
رفده الضمة المقدرة لى  ما قيل ياا المتكى م مبع ميتدأ مؤخر مرفوع ولالمة : شمائى َّ

اا ضددمير متصددل فدد َّ واليدد، مدد  ظهورهددا اشددتغال المحددل عالحركددة المباسددعة لىيدداا
 .محل جر عاإلضافة

اسد م :  ا محدل لده مد  اإللدراب تكرمد َّ، الواو حرف لط  ميب َّ لى  الفدتح: وتكر م َّ
مدا قيدل يداا مرفدوع ولالمدة رفدده الضدمة المقددرة لىد  ( مدطوف لى  )شدمائى َّ

واليداا ضدمير ، المتكى م مبدع مد  ظهورهدا اشدتغال المحدل عالحركدة المباسدعة لىيداا
 متصل ف َّ محل جر عاإلضافة.

 
 هاّل سألت الخيل يا منة مالٍك       إن كنت جاهلةا بما لم تعلمي -10
 . ا محل له م  اإللراب، ميب َّ لى  السكو  ، حرف تحضيض: هال  
والتددداا ضدددمير ، لسدددكو   اتصددداله يتددداا الفالدددلفددددل مددداٍض ميبددد َّ لىددد  ا: سدددألتِّ 

 .يب َّ لى  الكسر ف َّ محل رفع فالالا متصل م
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 . مفدول عه مبصوب ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة: الخيل
: ايبدددة ، ا محدددل لدده مددد  اإللدددراب، حددرف بدددداا ميبددد َّ لىدد  السدددكو  : يدددا: يددا يبدددة

 .بصوب ولالمة بصعه الفتحة الظاهرةمبادي مضاف م
 .جرور ولالمة جْره الكسرة الظاهرةممضاف إليه : مالك
  ا محل له م  اإللراب.، ميب َّ لى  السكو  ، حرف شرط جا  م: إ ْ 
فدل ماٍض باقص ميب َّ لى  السكو   اتصاله يتاا الفالل، والتاا ضمير : كبتِّ 

والفددل فد َّ محدل جد  م ( كا ) متصل ميب َّ لى  الكسر ف َّ محل رفع اس م
  .عفدل الشرط

 . ولالمة بصعه الفتحة الظاهرة، مبصوب( خير )كا : جاهىةا 
ميبد َّ لىد  السدكو  فد َّ ( الدذي) اسد م موصدول عمدبد : مدا ،العاا حرف جدر: عما

 .(جاهىة) محل جر عحرف الجر   والجار والمجرور متدىقا  عالخير
 ا محدددل لددده مددد  ، حدددرف بفددد َّ وجددد  م وقىدددب ميبددد َّ لىددد  السدددكو  : لددد م: لددد م تدىمددد َّ

ولالمة ج مه حدذف حدرف  (ل م) فدل مضارع مج و م يد: تدىم َّ. اإللراب
ويدداا المؤبئددة المخاطعددة ضددمير متصددل ، البددو  ألبدده مدد  األفدددال الخمسددة

 ميب َّ ف َّ محل رفع فالالا.
 

 يخبرك من شهد الوقيعة أنني       أغشى الوغي وأعّف عند المغنم -11
، ولالمدددة ج مددده السدددكو  ، ؛ ألبددده جدددواب الطىدددبفددددل مضدددارع مجددد و م: يخيدددرك

 ى  الكسر ف َّ محل بصب مفدو اا عه أول.والكاف ضمير متصل ميب َّ ل
 لى  السكو  ف َّ محل رفع فالالُ ميب َّ ( اس م موصول عمدب  )الذي: م 

والفالدل ضدمير مسدتتر جدوا اا تقدديره ، شهد: فدل ماٍض ميب َّ لى  الفتح الظاهر
 )هو(.

ىة )شدددهد دددددوجم. اهرةدددددولالمدددة بصدددعه الفتحدددة الظ، مفددددول عددده مبصدددوب: الوقيددددة
 موصول  ا محل لها م  اإللراب.الوقيدة( صىة ال

، والبدو  لىوقايدة،  ا محدل لده مد  اإللدراب، أ   حرف بوكيد وبصدب ميبد َّ: أبب َّ
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واليداا ضدمير متصدل ميبد َّ ،  ا محل لده مد  اإللدراب، ميب َّ لى  الكسر
)  .لى  السكو  ف َّ محل بصب اس م )أ  

، ولالمددة رفدده الضددمة المقدددرة لىد  األلدد  لىتدددذر، فدددل مضدارع مرفددوع: أغشد 
 أبا(.) والفالل ضمير مستتر وجوعاا تقديره

 مفدول عه مبصوب ولالمة بصعه الفتحة المقدرة لى  األل  لىتدذر.: الوغ 
 .(ليخيرك) عه ثا ٍ  وما عددها مبصوب لى  أبه مفدولوالمصدر المؤول م  أ   

  ا محل له م  اإللراب.، الواو حرف لط  ميب َّ لى  الفتح: وأل   
والفالدددل ضدددمير ، ولالمدددة رفدددده الضدددمة الظددداهرة، مرفدددوعفددددل مضدددارع : ألددد   

 .أبا() مستتر وجوعاا تقديره
متدىددددق عالفدددددل ، الظدددداهرةظددددرف مكددددا  مبصددددوب ولالمددددة بصددددعه الفتحددددة : لبددددد

)  ، وهو مضاف.)أل  
 مجرور ولالمة جره الكسرة الظاهرة.مضاف إليه : المغب م
 

 ك عنتر أقدم ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها       قيل الفوارس وي -12
الددددال م  ا م : لقدددد.  ا محدددل لددده مددد  اإللدددراب، اسدددتبافية ميبددد َّ لىددد  الفدددتح: الدددواو

، حدرف تحقيدق: قدد ..  ا محل له مد  اإللدراب، ا ايتداا ميب َّ لى  الفتح
  ا محل له م  اإللراب.، ميب َّ لى  السكو  

 فدل ماٍض ميب َّ لى  الفتح المقدر لى  األل  لىتدذر.: شف 
صدوب ولالمدة بصدعه الفتحدة المقددرة لىد  يداا المدتكى م مبدع مفدول عده مب: بفس َّ

واليداا ضدمير متصدل ، م  ظهورها اشتغال المحل عالحركة المباسدعة لىيداا
 ميب َّ ف َّ محل جر  عاإلضافة.

فددل : أيدرأ.  ا محدل لده مد  اإللدراب، الواو حرف لط  ميب َّ لىد  الفدتح: وأيرأ
 ماٍض ميب َّ لى  الفتح الظاهر.

ضدددمير : والهدددااصدددوب ولالمدددة بصدددعه الفتحدددة الظددداهرة، بمفددددول عددده م: سدددقمها
 متصل ميب َّ لى  السكو  ف َّ محل جر عاإلضافة.
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 وهو مضاف.، مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرة( شف ) فالل: قيلُ 
 مضاف إليه مجرور ولالمة جر ه الكسرة الظاهرة.: الفوارس
لكداف حدرف وا، ميب َّ لى  السكو  ، اس م فدل مضارع عمدب  أتدجب: َوىْ : ويك

 دال لى  الخطاب.
مبادى مفرد لى  مرخ  م ميب َّ لى  الض م الظاهر لى  الحرف المحدذوف : لبتر

أصدددىه يدددا لبتدددرُة( فددد َّ محدددل بصدددب لىددد  البدددداا لىددد  لغدددة مددد  ) لىتدددرخي م
مبددادى مفددرد لىدد م مددرخ  م ميبدد َّ لىدد  الضدد م فدد َّ محددل : أو )لبتددُر( ،يبتظددر
 .لى  البداا لى  لغة م   ا يبتظر بصب

والفالددل ، وحددر ك عالكسددر لضددرورة الشدددر، أمددر ميبدد َّ لىدد  السددكو  فدددل : أقددد م
 .(أبت) ضمير مستتر وجوعاا تقديره

 
 لو كان يدري ما المحاورة اشتكى        أو كان لو علم الكالم مكلمي  -13
  ا محل له م  اإللراب.، ميب َّ لى  السكو  ، حرف شرط غير جا  م: لو
واسددمه ضددمير مسددتترجوا اا تقددديره ، اهرفدددل مدداٍض بدداقص ميبدد َّ لىدد  الفددتح الظدد: كددا 

 )هو(.
، ولالمدددة رفدددده الضدددمة المقددددرة لىددد  اليددداا لىثقدددل، فددددل مضدددارع مرفدددوع: يددددري 

 والفالل ضمير مستتر جوا اا تقديره )هو(.
 .السكو  ف َّ محل رفع خيراا مقدماا  اس م استفها م ميب َّ لى : ما

 ميتدأ مؤخر مرفوع ولالمة رفده الضمة الظاهرة.: المحاورة
والفالل ضمير ، فدل ماٍض ميب َّ لى  الفتح المقد ر لى  األل  لىتدذر: اشتك 

 هو(.) مستتر جوا اا تقديره
 ميب َّ  ا محل له م  اإللراب.، حرف لط : أو
واسددمه ضدمير مسدتتر جدوا اا تقددديره ، فددل مداٍض بداقص ميبدد َّ لىد  الفدتح الظداهر:كدا 

 )هو( 
 محل له م  اإللراب.  ا، ميب َّ لى  السكو  ، حرف شرط غير جا  م: لو
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الفالددددل ضدددددمير مسدددددتتر جدددددوا اا و فددددددل مددددداٍض ميبدددد َّ لىددددد  الفدددددتح الظاهر، :َلىِّدددد مَ 
 تقديره)هو(.

 الظاهرة. مفدول عه مبصوب ولالمة بصعه الفتحة: الكال م
المقددرة لىد  مدا قيدل يداا المدتكى م  مبصدوب ولالمدة بصدعه الفتحدة( خير )كدا : مكىم َّ

واليداا ضدمير متصدل ، المباسدعة لىيداامبع مد  ظهورهدا اشدتغال المحدل عالحركدة 
 .ميب َّ ف َّ محل جر  عاإلضافة
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 القسم الثاني
 

 رفـــــــصال
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 الصرف
 

 تعريف الصرف:
 التغيير والتحويل.لغة:  الصرف
 هو تغيير ف َّ يبية الكىمة لغرض مدبوي أو لفظ َّ.االصطالح:  وف َّ
 والمراد ييبية الكىمة مجموع حروفها. 

 عناصر بنية الكلمة :
 بوع الحروف: كالفرق يي  َدْرس و .1

       
ْعس           َدْأب           َدَرج         ْرس       َدْرب          دِّ  ضِّ
ددددْدر، َرَدس ، َرَسدددددد،  ترتيددددب الحدددددروف: مثددددل َدَرس وتقىيعاتهدددددا: َسددددَرد، .2 َدَسدددددر، سِّ
 األخيرتا  مهمىتا (.)
ربدة ، ف ذا  دبا فيهدا لدد الحروف: الكىمة مجردة تتكو  م  ثالثة أحرف أو أ .3

حرفاا أو حرفي  بحصل لىد  صدور مختىفدة لىكىمدة ذات مدبد  جديدد، مثدل: َكتدب، 
يكتب، اكتْب، أكتُب، بكتدب، كاتِّدب، كت داب، كِّتداب، ُكتُدب، كتي ِّدب، مكتدوب، مكتعدة، 

 مكتب، كِّتاعة.
 حركات الكىمة: كالفرق يي : َكَتب، ُكتِّب، ُكُتب. .4

تغييددر فدد َّ يبدداا الكىمددة ومدباهددا ، فبحصددل لىدد  أي تغييددر فدد َّ الكىمددة يددؤدي إلدد  
 كىمات جديدة عمداٍ  جديدة.

أو ترتيبـاا أو عـدداا أو  تطبيق: استعرض بعـض الكلمـات وغيـر فـي حروفهـا نوعـاا 
 ؟حركاتٍ 
أما التغيير المدبوي فهو: أداا ضروب م  المداب َّ كالتصغير والبسب والتثبية  

ا الفدددل لىمجهدددول ، وتوكيددد الفددددل والجمددع ، وأخددذ المشدددتقات مدد  المصددددر ، وببددا
 عالبو  وغير ذلك. والغرض مبه الحصول لى  أيبية جديدة ومدا ِّ مختىفة. 

أمددا التغييددر الىفظدد َّ الددذي يىحددق ييبيددة الكىمددة فهددو لغددرض التخفيدد  والحصددول  
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لىددد  كىمدددة سدددهىة فددد َّ البطدددق ، ويبحصدددر فددد َّ خمسدددة لباصدددر: اإليددددال واإلدغدددا م 
 والحذف والقىب والبقل.

 
، فدة: إيدال حرف صحيح مكا  صحيح آخر لىحصدول لىد  كىمدة مخفاإلبدال -1

 مثل:
 ، بحو:إيدال تاا )افتدل( دا اا إذا جاا قيىه أحد الحروف: د، ذ،   -1
 ا دهر. ←ا تهر ) إيدال التاا دا اا (  -

ف مد  أحدرف اإلطعدداق: ص، ض، ط ، إيددال تداا )افتدددل( طدااا إذا سدعقه حددر  -2
 ، بحو:ظ
 اصطير. ←دال التاا طااا(  اصتير )إي -
 .اضطرب  ←اضترب )إيدال التاا طااا(   -
 .ل فاا )افتدل( تاا إذا كا  واواا إيدا -3
ات صدددل،  ←اتتصدددل )إدغدددا م التددداا فددد َّ التددداا(  ←اوتصدددل )إيددددال الدددواو تددداا(   -

 والو   افتدل.
والدو   ات ددد ،  ←إدغدا م التداا فد َّ التداا( اتتددد ) ←اوتدد ) إيدال الواو تداا (   -

 افتدل.
 كذلك: ات سر، ات س م -

 اإلدغام:  -2
. ، رد  ، كر  ، كي ر ، استمد   إدخال حرف ف َّ حرف ليسهل البطق عالكىمة مثل: مد 

دغا م ، مثل: مالحظة:   قد يحد  ف َّ الكىمة تغييرا  إيدال وا 
 )اذ كر(.  ←اْذَدكر )إدغا م الدال ف َّ الذال(  ←اذتكر )إيدال التاا دا اا(  -

كر(. ←أو )إدغا م الذال ف َّ الدال(   لتصعح )اد 
 اط ىع. ←، )إدغا م الطاا ف َّ الطاا( اططىع ←( )إيدال التاا طااا  اطتىع -
 .اضطر   ←، )إدغا م الراا ف َّ الراا( اضطرر ←اضترر)إيدال التاا طااا(  -
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 : بحذف حرفاا أو حرفي  م  الكىمة لىتخفي .الحذف -3
 :دلتحذف الهم ة م  مضارع أف -1
فالفددددل )أكدددر م( ثالثددد َّ م يدددد عدددالهم ة، مضدددارله )ُيدددَؤكر م( بحدددذف الهمددد ة تخفيفددداا  -

 ليصعح الفدل )ُيْكرِّ م(.
 ُيْحسِّ .      ←ُيَؤحس          ←أْحَس      -
 يخرج.      ←ُيَؤخرج          ←أخرج     -
 :ا أكا  مثا اا أو أجوف أو باقصاا بحذف حرف الدىة م  الفدل األمر سوا -2
ددْد( ، األصددل فيهمددا )َوَصدد ، َوَجددد( ، لبددد يبدداا األمددر بحددذف الددواو ) - ددْ  ، جِّ صِّ

ْل (  . م  الكىمة وما يقايىها ف َّ المي ا  )الفاا( ، الو  : ) لِّ
  ←ُقددْو ْم )تحددذف الددواو  التقدداا سدداكبي (   ←الفدددل الماضدد َّ قددا م )األمددر مبدده(  -

 ُق ْم.                                     
ْيْش  )تحذف الياا  التقاا ساكبي (   ←األمر مبه( لاش  ) - ْش. ←لِّ  لِّ
(. رم َّ، اجري ا) -  ( بحذف الياا م  الكىمة )ار مِّ ، اجرِّ
 ( بحذف األل  م  الكىمة )اسَع، ارَض(.األصل: )اسد ، ارض  -
 حذف الواو م  مصدر الفدل المثال الميدوا عالواو: -3
الواو ويددوض يدد اا مبهدا تداا فد َّ آخدر  )َوَهب( مصدره )َوْهب: َفْدل( تحذف مبه -

َىة( َعة: لِّ  . الكىمة )هِّ
ددددة: ) ←ددددويض عالتددداا تَوْلدددد: َفْددددل( عحدددذف الدددواو وال) ←وَلدددَد )المصددددر(  -  لِّ

َىة(.  لِّ
 اذكر بعض صور الحذف ؟

  
تغييدددر حدددرف الدىدددة الدددواو أو اليددداا إلددد  ألددد  إذا جددداا متحركددداا مسددديوقاا القلـــب:  -4
 . عفتح
 قال. ←)تقىب الواو ألفاا( )َقَول: َفَدَل(  -
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 لاش. ←تقىب الياا ألفاا( َفَدَل( )َلَيش: ) -
 مقا م. ←َمْقَو م )تقىب الواو ألفاا(  -
 
جدددل التخفيدددد  ، يبقدددل حركددددة يدددددل يكددددو  فدددد َّ الحركدددات مدددد  أالنقـــل:  -5

 .سكو  
الفددل المضددارع )َيْصددُو م( و   )َيْفُدددل( ، ببقددل حركدة الددواو )الضددمة( إلدد  الصدداد  -

  والتخىص م  الثقل، فيصعح ) َيُصْو م (، وتصدعح الدواو يددو  حركدة قيىها لىتخفي
 ، أي ساكبة.

ددل( ، ببقددل حركددة اليدداا )الكسددرة( إلدد  السددي   - الفدددل المضددارع )َيْسدديِّر( و   )َيْفدِّ
ْير( وتعق  الياا يدو  حركة  . قيىها ليصعح )َيسِّ

 ،(الرع )َيَبدقدد يحدد  فد َّ الكىمدة تغييدرا  بقدل وقىدب ، مثدل الفددل المضدامالحظـة: 
 .أصل الفدل
 .َيَبال ←تقىب الياا ألفاا( َيَبْيل ) ←َيْبَيل  )بقل( 

 .ما الفرق بين القلب واإلبدال -
 ما الفرق بين النقل واإلبدال. -

 منزلة الصرف بين علوم العربية:
 لدى م الصرف مب لة جىيىة الشأ  بذكر مبها: 
 :علم الصرف و ضبط الكالم وداللة األلفاظ  -1

 ا صحة الكىمة قرااة أو كتاعة  ا يد م  الرجوع إل  القوالد الصرفية.إذا توخيب
هدو اإلحسددا  ،  -عكسدر العدداا  -هددو القمدح ، واليِّددر   –عضدد م العداا  -* فكىمدة الُيدر  

 . عفتح العاا  هو الياعسة -والَير  
يِّيَ   عكسددر الدذال فد َّ )* اريدة الكريمدة و َوْيددل  َيْوَمئِّدٍذ لِّ  يِّيْىُمَكدذ ِّ ؛ ألبهدا اسدد م ( َ الُمَكددذ ِّ

فالل وقع مبه الفدل ، لو قرئت عفتح الذال )مكدذ يي ( ابتقدل المدبد   اسد م المفددول 
 الذي وقع لىيه الفدل، وهو غير جائ  القرااة عه.

 لى م الصرف يوجهبا لىقرااة الصحيحة. .....  
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لىددد م الصدددرف ضدددعط ا اسدددمي  ضدددعطاا  ... *  عدضدددبا يقدددول: )خِّ ابدددة( و )ُمفتددداح(
فتداح( ؛ ألبهمدا اسدما صحيحاا، و  ذلك عفتح الخاا ف َّ )َخَ ابدة( ، وكسدر المدي م فد َّ )مِّ

ْفدال، لذلك قالت الدرب قديماا:  فتاح"."آلة  بة َفَدالة ومِّ  افتح الَخَ ابة واكسر المِّ
 اضعطها ث م يي  مدباها؟و اقرأ هذه الكىمات ؟ تطبيق: 
 ، جبة؟، كتب، جبة، جبةكتب، كتب

 علم الصرف و المعجم: -2 
، ف َّ المداج م الىغوية مثدل: الصدحاح ح  ل  مداب َّ الكىمات يت م عالكش  لبهاالع

لسدددا  الددددرب ، القددداموس المحددديط ، ويدتمدددد فددد َّ المقدددا م األول لىددد  الصدددرف، فعددده 
 . بتدرف لى  أصل الكىمة يتجريدها م  ال وائد، ورد حروف الدىة إل  أصىها

ت م العحدد  لدد  الجددذر دددل اسددترد  ليددوبفددك اإلدغددا م مدد  الف، ، س، تامددثالا بحددذف 
 .)َرَدَد(

 .الجذر )َمَيل(( لبعح  ل  مالوبرد األل  إل  الياا ف َّ الفدل )

 علم الصرف و االشتقاق: -3
الحصددول لىدد  صددور مختىفددة لىكىمددة الدربيددة لضددروب مدد  المددداب َّ ، فالفدددل 

ْىد م  ، َلى د َم  -َمْدُىدو م   -َلدالِّ م   -َلىِّ َم يدأت َّ مبده: َيْدَىد ُم  ُمَدىِّد م   -َتَدداَل َم  -َتَدى د َم  -لِّ
 وهكذا. -
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 الصرف والتعريب:  -4
 يسالدبا الصرف ف َّ تدريب الكىمة األلجمية.

( ت م تدريعه يداية إل  )تىف يو (  بة )فدىىيو ( ، لكد   Television* جها  ال ) 
هذا التدريب  ا يباسب أو ا  الدربية ، فقمبا يبحت الكىمة ليبسج م مع مي ا  أسماا 

ىفا (  بة )فِّدالل( ؛ خاصة أبه جاا لى  مثىه قِّسدطاس وقِّرطداس، ارلة ليصعح )تِّ 
وأصدددىهما ألجمددد َّ، وقدددد  الدددت لبهمدددا الدجمدددة  لورودهمدددا فددد َّ القدددرآ  الكدددري م، قدددال 

ُبدددوا عِّالقِّْسدددَطاسِّ الُمْسدددَتقِّي مِّ    الشددددراا: ﴿ َولَوووْو { ، وقدددال تددددال : 182تددددال : و َو ِّ

ْرَطاٍس  َك ِكتَابًا فِي قِ ْلنَا َعلَْي زَّ  { 7 األبدا م:فَلََمُسوهُ بِأَْيِديِهْم  ﴾نَ
 ، ريبوت ؟كمبيوتر، فاكسما الخطوات التي تمت فيها تعريب كلٍّ من:  -

اب )صيغة معالغدة(ت م تدريب الكمييوتر إل  الحاسب ارل َّ )اس م ف ، الل( ، ث م حس 
 ث م حاسوب.

اخ    ←الفاكس: باسخ    باسوخ.  ←بس 
 حاكو م. ←تحك ِّ م  م  ←رييورت: جها  التحك م ل  عدد 

 إذاا؛ استقر التدريب ف َّ الثالثة لى  حاسوب، حاكو م، باسوخ...
ذه األسددددماا جدددداات لىدددد  و   مرشددددبا فدددد َّ هددددذا التدريدددب هددددو لىدددد م الصددددرف ؛ فهددد

، و المدددروف لدد  هدذا الددو   أبدده مد  صدديغ المعالغددة مثدل: فدداروق ، وأبدده )فدالول(
 م  أسماا ارلة مثل: ساطور، شاكوش، صاروخ.

 هذه الترجمة قد حققبا غرضي : اس م ارلة والمعالغة. فبكو  ي
تطبيــق: استحضــر بعــض األســماء األعجميــة ، وقــم بتعريبهــا مســتخدماا القواعــد 

 الصرفية؟
 مجال علم الصرف:

 الكىمات الت َّ ُتْدَرُس ف َّ لى م الصرف تبحصر ف َّ بولي ، هما:
غيرها، كمدا يحدد  األسماا المدربة الت َّ يمك  تثبيتها وجمدهدا والبسدب إليهدا وتصد 

 . فيها اإللالل واإليدال واإلدغا م
األفدددال المتصددرفة: التدد َّ تختىدد  عدداختالف  مابهددا وصددحتها والتاللهددا وتجريدددها  
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 و يادتها.
 أما المفردات الت َّ  ا يتباولها لى م الصرف عالدراسة فه َّ: 
 الحروف يجميع أبوالها. -أ
ْد َم َوبِّْئَس َوَلَس  وَ  -ب  َلْيَس.األفدال الجامدة ، مثل: بِّ
األسماا الميبية كالضمائر وأسماا اإلشارة واألسدماا الموصدولة وأسدماا الشدرط  -ج

 وا استفها م.
 األسماا األلجمية مثل: إيراهي م وعاريس، وأسماا األفدال مثل: هيهات وُأٍف. -د
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 الميزان الصرفي
يدتيددددر الميدددد ا  الصددددرف َّ أساسدددداا مدددد  األسددددس التدددد َّ ترتكدددد  لىيهددددا دراسددددة لىدددد م 

حدددظ  لىمددداا الدربيدددة أ  أكثدددر كىمدددات الىغدددة الدربيدددة لىددد  ثالثدددة الصدددرف ، إذ  ا
 أحرف ؛ لذا ف به م التيروا أ  أصول الكىمات لى  ثالثة أحرف. 

واختاروا مادة )فدل ( الثالثية لهذا الغرض ، جالىي  الفاا تقايل الحرف األول م  
لى  أ  تكدو  الكىمة ، والدي  تقايل الحرف الثاب َّ ، والال م تقايل الحرف الثال  ، 

حركة الفاا والدي  والال م مماثىة لحركة الحرف الذي يقايىهدا فد َّ الكىمدة المو وبدة ، 
  ..... مع مرالاة ما يحد  ف َّ الكىمة م   يادة أو حذف أو قىب أو بقل

 وزن الثالثي المجرد: 
إذا كابدددت الكىمدددة الثالثيدددة مجدددردة ولددد م يحدددد  فددد َّ حروفهدددا تقددددي م أو تدددأخير أو 

و بهددا أ  تقايددل حروفهددا عحددروف الميدد ا  ) فدددل ( مددع مرالدداة حددذف، فطريقددة 
ضددعط حددروف الميدد ا  عالشددكل المماثددل لحددروف الكىمددة المو وبددة سددواا أكابددت 

 اسماا أ م فدالا مثل:
 َفَدلَ  َبَصر ، أَكل

ب، شدرِّب ،فرِّح لَ  َحسِّ  َفدِّ
 َفُدلَ  َشُرف، كُر م ، حُس 
 َفْدل   َسْه م ، أْكل ، ضْرب 

 َفُدل   َلُضد
 َفَدل   َقَمر

 ُفُدل   ُلُبق،أُسد
ل   َكتِّ  ، َبمِّر  َفدِّ
َجج َبب ، حِّ  فَِّدل لِّ
 ُفْدل   ُقْفل  ، ُجْمل
ْص  ْمل، حِّ  فِّْدل   حِّ
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 وزن المجرد من فوق الثالثي: -2
ذا كابت الكىمة  إذا كابت الكىمة المجردة ربالية  دبا ف َّ آخر المي ا   اماا ، وا 

 مثل: ،لمي ا   امي المجردة خماسية  دبا ف َّ آخر ا
 َفْدَىل َ ْخَرَف ، َطْمَأ  ، َلْبَير

 ُفْدُىل ُفىُفل ، ُفسُتق ، ُيبُدق ، يدُْرثدُد 
بَجر ْرَه م ، خِّ  فِّْدَىل دِّ

 َفَدى ل ←َفَدْىَىل َفَرْ َدق، َغَضْبَفر، َسَفْرَجل
السداكبة فد َّ َفَر َدق: َفَدْىَىل ، التق  ف َّ الكىمة ثالثة  امات ، فأدغمبدا الدال م األولد  

 .الال م الثابية المتحركة ليصعح الو   )َفَدىدد دل(
 
 وزن ما فيه زيادة: 

 وال يادة بولا : عالحروف أو التضدي  ) التكرار(
، يضدد  مدا إذا كابت ال يادة لى  ثالثة أحرف عسيب تكرار حرف أصدى َّ -أ

 :يقايىه ف َّ المي ا  مثل
 َفد ل سع ح ، ق د م ، َلى  م

 فَِّدل   َطحلقَِّمطر ، فِّ 
 ُفُدل   ُلُتل   

 
إذا كابت ال يدادة عسديب  يدادة حدرف أو أكثدر مد  حدروف ال يدادة الدشدرة  -ب 

ل ائددة فدد َّ الكىمددة المجمولدة فدد َّ كىمدة )سددألتموبيها(  دبدا فدد َّ الميد ا  األحددرف ا
 :المو وبة ، مثل

 َأْفَدل َأْقيددَدل ، أخَرج ، أكَر م
 فاَللَ  ساَه م ، قاَيددل ، جاَدل

يددل  ، سدَمِّيرجَ  يل مِّ  َفدِّ
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 اْستِّْفَدال اْستِّْغَفار، استفها م ، استرداد
ل ُمْبَطىِّدق ، مبَتصر  ُمْبَفدِّ

 افَتدل ابَتصر، اجَتمع ، اسَتمع
 ابَفدل ابَه  م ، ابَكسر ، ابَقطع

 افتدِّدال التِّصا م
 (:1انتبه )

 الفدل الميدوا عالهم ة والبو :
 )افتدل( ، مثل: ابتصر، ابتح ، ابتحر. قد تكو  البو  أصىية فيكو  الو    .أ
قدددد تكدددو  البدددو   ائددددة فيكدددو  الدددو   )ابفددددل( ، مثدددل: ابهددد  م، ابددددحر، ابكسدددر،  .ب

 .ابقطع
 (:2انتبه )

 الفدل الميدوا عالهم ة والسي  والتاا:
قدددد يكدددو  حدددرف السدددي  أصدددىياا فيكدددو  الدددو   )افتددددل( مثدددل: اسدددتوى، اسدددتى م،  .أ

 استمع، استرق.
 ائددداا فيكددو  الددو   )اسددتفدل( مثددل: اسددتكير، اسددتغفر،  السددي حددرف وقددد يكددو   .ب

. ، استقر   استبسخ، استرد 
 ي اد الفدل الربال َّ المجرد عحرف فيكو   بة ) َتفدىل ( مثل َتعدَثر، َتدحَرج. -ج 

. ، اقشدر   وقد ي اد عحرفي  فيكو  لى  و   ) افدىل  ( مثل: اطمأ  
ا باشددئة مدد  التضدددي  ، واألخددرى مدد  قددد تكددو  فدد َّ الكىمددة  يادتددا  ، إحددداهم -د

  يادة حرف ، ولبدها برال َّ ال يادتي  لى  البحو ارت َّ ، فبقول ف َّ و  : 
: افَدل    احَمر  واصَفر 
 َتَقد  َم وَتَكى  َم: َتَفد ل 
 متق ِّد ِّ م: متَفد ِّل

: افَدال    اخضار  واصَفار 
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 :وزن ما حدث فيه إبدال -4
تاا افتدل أو فاا افتددل( يدرد الميددل إلد  مة مقايىة لد )ت ال يادة ف َّ الكىإذا كاب

 :أصىه مثل
 الوزن  األصل الكلمة

 اْفَتَدلَ  )ا تهر ، ا ترد ، ا تى ( ا دهر، ا َدرَد ، ا َدَل 
َل  َخر واد   اْفَتَدلَ  )اذتكر،ادتخر، اتدل ( اذ كر اد 

 اْفَتَدلَ  )اضترر( اضطدر  
 اْفَتَدلَ  )اوتضح( ات ضح

 اْفَتَدلَ  )اصتير ، اضترب ( َيَر ، اضطرباْصطَ 
َهارَ  َراب  ، اْ دِّ  اْفتَِّدالَ  )ا تهار ، اضتراب( اْضطِّ

 
 وزن ما حدث فيه حذف:  -5

 إذ حذفت عدض حروف الكىمة األصىية وجب حذف ما يقايىه ف َّ المي ا  ، مثل :
 ُفىتُ  )ُصْمت( عحذف لي  الكىمة ، وه َّ الواو

 فِّلْ  ة ، وه َّ الياا) عِّْع ( عحذف لي  الكىم
َدة،  بة( عحذف فاا الكىمة ، وه َّ الواو  لَىة ) لِّ
 َفاعٍ  ) ساٍع ( عحذف  ا م الكىمة ، وه َّ الياا

( رأسك ، عحذف فاا الكىمة وه َّ الواو ، و امها وه َّ الياا    عِّ  ) قِّ
 اْفعَ  ) اسَع ( عحذف  ا م الكىمة ، وه َّ الياا

 
 وزن ما حدث فيه قلب: -6

بدرد الكىمدة إلد  أصدىها  يكدو  مقىوعداا لد  حدرف آخدر، فدبدد الميد ا  حرف الدىدة قدد
 :قيل القىب
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 الو    أصىها الكىمة
 قال
 لاش
 َدَلا
 َرَم 
 أقا م
 استمال
 مشكاة
 مختار

 َقَولَ 
 َلَيَش 
 َدَلوَ 
 َرَم ََّ 
 َأْقَو مَ 
 استميل
ْشَكَوة  مِّ

 ُمْخَتيِّدِّر )اس م فالل(
 ُمْخَتَير )اس م مفدول(

 َفَدلَ 
 َفَدلَ 
 َفَدلَ 
 َفَدلَ 
َأْفدَل 
 اْسَتْفَدلَ 
ْفَدَىة  مِّ
 ُمْفَتدِّل
 ُمْفَتَدل

 وزن ما حدث فيه نقل: -7
، ىدة إلد  الحدرف الصدحيح السداك  قيىدهالكىمة الت َّ حد  فيها بقدل حركدة حدرف الد

 .الكىمة إل  األصل )ما قيل البقل(لبد الو   برد 
 الوزن  أصلها الكلمة

 يُقول ، َيُصو م
ْيش  َييِّيع، َيدِّ

 ، َيْصُو م َيْقُول
 َيْييِّع ، َيْديِّش

 َيْفُدل
 َيْفدِّل

 
 كلمات لها أكثر من وزن:

يحد  ف َّ الكىمدة تغييدرا  فدأكثر، وعالتدال َّ يتغيدر الدو   مثدل )إقامدة( و بهدا )إَِّفالدة( 
 أو )إَِّفْددَىة( ، كي  ذلك ؟

 .أقا م )م يد عالهم ة( مصدره إقامةالفدل 
 .كر م إكرا م ،  بة )أفدَل إفدال(، مثل أالفدل أصىه )أقو م( ، والمصدر مبه )إقوا م( 

إقددداا م  بدددة )إفددددال( أيضددداا ،  ←إقدددوا م  بدددة: إفددددال ) قىدددب الدددواو ألفددداا (   ←أقدددَو َم  
)إقدا م: إفدال( ، ثد م  ←بحذف األل  األول  وما يقايىها م  المي ا  )الددي ( تصدعح 
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)إقامدددة:  ←بددددوض المحدددذوف يتددداا مربوطدددة فددد َّ آخدددر الكىمدددة وفددد َّ آخدددر الميددد ا  
 لة(.إفا

إقا م: إَِّفْددل( ح )أو بحذف األل  الثابية وما يقايىها ف َّ المي ا  )األل  ال ائدة( تصع
 (.َفْددَىةإقامة: دوض المحذوف يتاا مربوطة لتصعح )، ث م ب

َفْددَىة ←إَِّفْددل ، )عدد التدويض(  ←إقاا م إفدال )عدد الحذف(   . إقامة  بة ِّ
 ؟تطبيق: ما وزن استقالة

 يه قلب مكاني:وزن ما حدث ف -8
إذا حددد  تغييددر فددد َّ ترتيددب أحددرف الكىمدددة المو وبددة، يتقدددي م عددددض حروفهددا لىددد  

 عدض، حد  بظير ذلك ف َّ المي ا ، مثل:
 الوزن  الكلمة بعد القلب الوزن  الكلمة قبل القلب

ل َيئَس   َلفِّلَ  َأيَِّس  َفدِّ
 لال  واحد فالل حادي
ْىَدقة ْفَدىة مِّ ْدَىقة مِّ ْدَفىة مِّ  مِّ

 
 كلمات اآلتية:زن ال 

ع  –ابصددرف  بتجدد تق م  –ا بدد توى  –ا تبد  –اسدد تدد   –اسدد ة  –اسدد قدد  –مدى
بف ت كأ  –ابكسر –تح ا عار  –ا  .وجه -آ
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 تصــريف 
 األفـعـال و األسمـاء

 
 
 

 الفدل الصحيح والمدتل  -1
 الفدل الال  م والمتددي  -2
 الفدل الميب َّ لىمدىو م و الميب َّ لىمجهول  -3
 األفدال الم يدة ومدابيها  -4
 ض َّ و مضارلهلي  الما  -5
 المصدر الثالث َّ ود الته  -6
 اس م الفالل  -7
 اس م المفدول  -8
 المذكر والمؤب   -9
 اس م ارلة  -10
 البسعة  -11
 التصغير  -12
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 المبحث األول
 الفعل الصحيح والمعتل            

 
 قس م لىماا الصرف الفدل إل  صحيح ومدتل.  

، : ما خىت حروفه األصىية م  أحدرف الدىدة ، وهد َّ: األلد  والدواو واليدااالصحيح
.  مثل: ضَرب، أكددَدل ، مد 

: مددا كددا  عدددض حروفدده األصددىية مدد  أحددرف الدىددة، مثددل: وثددب ، صددا م ، المعتــل
 . رم  ، هوى ، ول 

 
 أقسام الفعل الصحيح :

 . يبقس م الفدل الصحيح إل  ثالثة أقسا م: سال م ، مضد  ، مهمو 
 : مدددا سدددىمت حروفدده األصدددىية مددد  الهمددد  والتضددددي  ، مثدددل: بَصدددر ،الســـالم -1

 . َضَرب ، َفهِّ م ، ، َحُسَ  ، َ ْخَرفَ 
 المضعف وهو نوعان : -2
وهو ما كابت ليبه و امه مد  جدبس واحدد ، مثدل: َلدد  ، مضعف ثالثي:   -أ 

، فر  ، أل م  ، استمد    . َحب 
ــاعي:   -ب  وهددو مددا كابددت فدداؤه و امدده األولدد  مدد  جددبس واحددد ، مضــعف رب

 . ل: لسدس، قىقل ، رجرج ، ت ل لوليبه و امه الثابية م   جبس آخر، مث
ل ، يددئس ، مددا كددا  أحددد أحرفدده األصددىية همدد ة ، مثددل: أمددر ، سددأالمهمــوز:  -3
 .،  مأل، صدئ ، جرؤلؤ م
 

 أقسام الفعل المعتل:
 يبقس م الفدل المدتل إل  أربدة أقسا م: مثال ، أجوف ، باقص ، لفي . 
 .  ، َيعِّس ، يئِّسما كابت فاؤه حرف لىة، مثل: وثب ، ولد، وصالمثال:  -1
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 ما كابت ليبه حرف لىة ، مثل: َعاَع ، َداَر ، َلوِّر ، َحيِّد.األجوف:  -2
 . ما كابت  امه حرف لىة ، مثل: َدَلا ، َسَد ، رم الناقص:  -3
 وهو بولا :اللفيف  -4

 . وهو ما التىت فاؤه و امه ، مثل: َوَف  ، وش  ، ول لفيف مفروق:   -أ 
 و مدددا التىدددت ليبددده و امددده ، مثدددل: َبدددَوى ، روى،وهدددلفيـــف مقـــرون:  -ب  
 . هوى 
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 المبحث الثاني
 الفعل الالزم والمتعدي

 ينقسم الفعل إلى الزم ومتعٍد :
هدو الدذي يبصدب عددده مفددو اا عده ، مثدل: بصدر هللا المسدىمي  فد َّ الفعل المتعدي: 

 يدر.
  لىمسددجد هددو الددذي  ا يبصددب عدددده مفدددو اا عدده، مثددل: حضددر المددؤمالفعــل الــالزم: 
 . وصى  فيه

 عالمات األفعال المتعدية :
أ  يصح صوغ اسد م مفددول تدا م مبده ، والمقصدود يتمامده أ ا  يحتداج إلد   -1

 . جار ومجرور أو ظرف إلكمال مدباه مثل: الصدُق مقول  
أ  يصددح اتصدددال الفدددل عضدددمير بصددب لائدددد لىدد  اسددد م سددايق ، عشدددرط أ   -2

، فتقول الكتاَب قرأ محمدد  ، أمدا إذا لداد يكو  لائد الضمير ليس مصدراا و ا ظرفاا 
مثدل: الفدرُح فرحتُدُه والفجدَر  ؛الضمير لى  مصدر أو ظرف ف    الفددل يكدو   ا مداا 

 . استيقظته

 أقسام الفعل المتعدي:
 يبقس م الفدل المتددي إل  ثالثة أقسا م: 
أفددددال تتدددددى إلددد  مفددددول واحدددد: وهدددذه األفددددال تمثدددل أكثدددر أفددددال الدربيدددة   -1
َك الَِّذيَن اْمتََحَن هللاُ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى :لمتددية ، كقوله تدال ا  .أُولَئِ
 أفدال تتددى إل  مفدولي  ، وه َّ بولا :  -2
أفدال تتددى إل  مفدولي  أصىهما الميتدأ والخير ، وه َّ ظ  وأخواتها ، مثل   -أ 

َك قوله تدال :  ْرَعوُن إِن ِي ألَُظنُّ  .يَا ُموَسى َمْسُحوراً فَقَاَل لَهُ فِ
أفدددددال تتددددددى إلدددد  مفدددددولي  لدددديس أصددددىهما الميتدددددأ والخيددددر، وهدددد َّ ألطدددد   -ب 

 .َولَقَْد آتًْينَا ُموَسى تَْسَع آيَاٍت بَي نَاتٍ  :وأخواتها، كقوله تدال 
 :، كقولدده تددددال مفاليدددل: وهدد َّ ألىدد م وأرى وأخواتهمدداأفدددال تتددددى إلدد  ثالثددة  -3
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 ُِريِهُم هللا َك يُ  .  أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَيِْهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجيَن ِمَن النَّارِ َكذَِل
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 المبحث الثالث
 عين الماضي ومضارعه

 هو ما دل لى  حدو  ش َّا قيل  م  التكى م الفعل الماضي:
 . : هو ما دل لى  حدو  ش َّا ف َّ  م  التكى م أو عددهالفعل المضارع

رف المضدددارلة األربددددة المجمولدددة فددد َّ كىمدددة ويشدددتق مددد  الماضددد َّ ي يدددادة أحدددد أحددد
)بأيددددت(، وعحسددددب ضددددعط لددددي  الفدددددل الماضدددد َّ ومضددددارله فدددد    الفدددددل الثالثدددد َّ 

َل ، َفُدلَ   . الماض َّ المجرد له ثالثة أو ا  ه َّ :َفَدَل ، َفدِّ
ددل ، َيْفَدددلكددذلك الفدددل المضددارع لدده ثالثددة أو ا  هدد َّ:  يْفُدددل ، فتتشددكل تسددع  ، َيْفدِّ

 . الماض َّ عالمضارعتقسيمات تيي  لالقة 
 

الفعل 
 الماضي

المضارع 
 مفتوح العين

المضارع 
 مكسور العين

المضارع 
 مضموم العين

 يْفُدلَ  يْفدِّل َيْفَدلَ  َفَدلَ 
لَ   x َيْفدِّل َيْفَدلَ  َفدِّ
 يْفُدلَ  x x َفُدلَ 

 
 . َفَدَل َيْفَدَل: بَفع يبَفع ، رَفع يرَفع

َل: جَىس يجىِّس ، كَذب يكذِّب   . ، جَرى يجرِّي َفَدَل يْفدِّ
 . َفَدَل يْفُدَل: بَصر يبُصر ، قدَد يقُدد

َل َيْفَدَل: لىِّ م يدَى م ، ح ِّ  يحَ   ، فرِّح يفَرح  . َفدِّ
ب ، وثِّق يثِّق ب يحسِّ َل: حسِّ َل يْفدِّ  . َفدِّ

 . َفُدَل يْفُدَل: حُس  يحُس  ، كُر م يكُر م ، شُرف يشُرف
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 المبحث الرابع
 المجهولالفعل المبني للمعلوم و المبني 

 يبقس م الفدل م  حي  اليباا لىمدىو م واليباا لىمجهول إل  قسمي :
بسددا  فدد َّ أحسدد  خىددق هللا اإلميبدد َّ لىمدىددو م: وهددو مددا ذكددددر مدددده فالىدده، مثددل: -1

 تقوي م.
وإِذَا ميب َّ لىمجهدول: وهدو مدا حدذف فالىده وأبيدب لبده غيدره كقولده تددال :  -2

ْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَنْ  ِرَئ القُ ُكْم تُْرَحُمونَ قُ عَل   .ِصتُوا لَ
 :لماضي للمجهولبناء الفعل ا

الفدل الماض َّ الثالث َّ أو الربال َّ إذا يب َّ لىمجهول ُيضد م أولده وكسدر مدا قيدل  
ِت األَْرُض : آخدددره، مثدددل ُحفِّدددظ الددددرُس، ُدحرِّجدددت الكدددرُة ، وقولددده تددددال  ِزلَووو إِذَا ُزْل

َزالََها  ، ويتعع ذلك ما يأت َّ :َزْل
لماضدد َّ فدددالا باقصدداا مثددل: دلددا ورمدد  ثدد م يبدد  لىمجهددول ُيضدد م أولدده إذا كددا  ا .1

ددد ََّ  ددد َّ خالدددد إلددد  الخيدددر ، وُرمِّ وُيكسدددر مدددا قيدددل آخدددره وتقىدددب ألفددده يددداا ، فيقدددال: ُدلِّ
 . الحجر
إذا كا  الماض َّ لى  و   ) َفاَلل ( مثل: شاَرك وخاَصد م ُيضد م األول وُتقىدب  .2

 . وتل الددو  األل  واواا ، فيقال: شورك لى َّ ف َّ التجارة ، وقُ 
إذا يدددأ الماضدد َّ يتدداا  ائدددة لىمطاولددة أو غيرهددا ، مثددل: تدى دد م وت لدد ل ، يضدد م  .3

أوله وثابيه ويكسر ما قيدل آخدره ، فيقدال: ُتُدى ِّد م القدرآ  ، وُتُ ْل َِّلدتِّ البفدوس مد  هدول 
 . المصاب

إذا يدددأ الماضدد َّ يهمدد ة وصددل مثددل: ابفددرج وافتخددر واسددتغفر يضدد م أولدده )همدد ة  .4
 . ه فيقال: ُاْبُفرج األمر، ُاْفُتخر عالبصر ، اسُتْغفِّر هللاالوصل( وثالث

إذا كا  الماض َّ فدالا ثالثياا أجدوف ، مثدل صدا م وعداع يكسدر أولده وتقىدب ألفده  .5
 . يااا فيقال: صي م رمضا  ، وبيع الثمر

 ف ذا كا  األجوف  ائداا لى  ثالثة فىه حا ات :
تضددد م هم تددده وتقىدددب ألفددده يدددااا إذا كدددا  لىددد  و   )أفددددل( مثدددل: أقدددال وأهددداب ف -أ 
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 ويكسر ما قيىها ، فيقال: ُأقيل محمد ل  الدمل ، و أُهيب عطارق.
إذا كا  لى  و   )ابفدل أو افتدل( مثل: ابحا  واختار فيكسر أولده وثالثده   -ب 

 . وتقىب ألفه ياا ، مثل: ابحي  إل  الحق واختير الصواب
اسددتمال فيضدد م أولدده وثالثدده ويكسددر إذا كددا  لىدد  و   اسددَتْفدل مثددل: اسددتقا م و  -ج 

 .اْسُتقِّي م لى  الحقراعده، وتقىب ألفه ياا ، فيقال: 
إذا كا  الماض َّ مضدفَا ثالثياا مثل: شد  وهد  اُكتفد َّ عضد م األول ، فيقدال: ُشدد   .6

 الحيل، وُهد  الحائط.

 ثانيا: إذا كان الفعل مضارعاا:
ما قيل ارخر مطىقاا مثل:  لبد يباا الفدل المضارع لىمجهول يض م أوله ويفتح 

 . ُيَدرس وُيىَدب فيقال: ُيدرس ف َّ الجامدة ، وُيىدب عالكرة
فد ذا كددا  مددا قيددل ارخددر واواا أو يددااا قىيتدا ألفدداا مثددل: يدددو م ويييددع ، فيقددال: ُيدددا م  

 ف َّ العحر وُيعاع ف َّ السوق.
ذا كا  آخر المضارع واواا أو ياا قىيتا لبد اليباا لىمجهدول ألفداا ،  مثدل يددلو  وا 

 ويكوي فبقول: ُيدل  إل  اإلسال م ، ُيكوى الثوب.
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 المبحث الخامس
 األفعال المزيدة ومعانيها  

 . يبقس م الفدل م  حي  أصالة حروفه و يادتها إل  قسمي : مجرد وم يد 
: مددا كابددت جميددع حروفدده أصددىية، ويتميدد  الحددرف األصددى َّ يثعاتدده فدد َّ المجــرد 

أ  يقددال: َشددرَِّب َيْشددَرُب َأْشددَرُب َشددارِّب  َمْشددُروب   كافددة تصدداري  الكىمددة حيدد  يمكدد 
 …. َشر اب  

 . فتجد أ  األحرف الثالثة " الشي  والراا والعاا" ثايتة ل م يحذف مبها ش َّا
 . ويبقس م الفدل المجرد إل  قسمي  ثالث َّ وربال َّ 
 . َلدِّبَ  –َكُر َم  –المجرد الثالث َّ مثل: َكَتَب  
 . َ ْلَ لَ  –َلْسَدَس  -َج المجرد الربال َّ مثل: َدْحرَ  

:هو ما  يد فيه حدرف أو حرفدا  أو ثالثدة لىد  حروفده األصدىية عقصدد  المزيد
 . توليد مداٍ  جديدة ، مع جوا  سقوط هذا ال ائد

فغايددة مددا ييىددغ الفدددل عال يددادة سددتة أحددرف مثددل: َرب ددَ  وَتَواَلددَد واْسددَتَقا َم وَتَعْدثَدددَر  
 واْطَمَأ   

 ثيأوزان مزيد الثال 
 أوالا: مزيد الثالثي بحرف واحد :

 ه َّ : ،يأت َّ م يد الثالث َّ عحرف واحد لى  ثالثة أو ا 
ي يدددادة همددد ة القطدددع فددد َّ أولددده ، وأمثىتددده: أحَسددد  ، آمددد  ، أمدددد  ، أوَلدددد ْفعــــَل: أَ  -1

 . ،أشار ، ألَط  ، أوَل 
ــل -2 ف ،َفعه دد  ، وق ددر ، وف ددر ، طددو  رب دد  ،  : يتضدددي  الدددي  ، بحددو: خددر ج ، أم 

 ول  .
، آَخدذ ، واَلدد ،قداَول،  : ي يادة أل  يي  الفاا والدي  ، ومبه: َقاَتل ، َمداد  َفاَعل -3

 ، واَف .راَل 
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 فائدة: 
 آم  وآخذ كالهما ميدوا يهم ة مدٍ  ، فهل و بهما واحد؟

يمكدد  أ  بفددرق ييبهمددا عددالرجوع إلدد   المصدددر، فمصدددر )آَمدد (: إيمددا  لىدد  و   
در )أفَددل( ، فهدو م يدد عدالهم ة ،أمدا مصددر )آَخدذ( فهدو مؤاخدذة لىد  إفدال ، مصد

 . و   مفالىة ، فهو مصدر ) فاَلل( ، فهو م يد عاألل 
 

 مزيد الثالثي بحرفينثانياا: 
 ويأت َّ لى  خمسة أو ا  ه َّ:

ي يادة همد ة الوصدل فد َّ أولده والتداا يدي  الفداا والددي  ، ومبده: اقتتدل ، افتعل:  -1
 . ، ات قد ، اختار ، ات ق  ، اد ل  ، ات صل ، اصطير ، اضطرب امتد  ، ات خذ

ي يادة هم ة الوصدل والبدو  فد َّ أولده بحدو :ابكسدر ، ابهد  م ، ابحصدر، انفعل:  -2
 ابكفأ
، اخضدر  ، افعلّ  -3 : ي يادة هم ة الوصل فد َّ أولده وتضددي   امده وأمثىتده: احمدر 

 .الور  
د، ت ك   ، : ي يادة التاا ف َّ أوله ، وتضديَتَفعهل -4   الدي  ، بحو: ، تأم ر ، تمد 

 تول  .
تجابدب ، تدرمر ، مثدل:  ،: ي يادة التاا ف َّ أوله واألل  يي  الفداا والددي َتَفاَعل -5

  .توالد
 

 ثالثاا: مزيد الثالثي بثالثة أحرف 
ي يادة األل  والسي  والتاا ف َّ أوله ، و م  أمثىتده: اسدتفه م ،   اْسَتْفَعلَ وأه م أو ابه 

، استو ر ، استقا م ، استدل  ، استول   . استمد 
 داللة الزيادة في األفعال:

 وم  الطعد َّ أ  يكو  لهذه الصيغ مداٍ  جديدة ، وم  تىك المداب َّ :
 : وتكو  ف َّ صيغة :التعدية -1
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 . أفدل: أكرمت الضيَ  ، أبفق المؤم  ماَله ف َّ سييل هللا
 . فوقه مفد ل: خر جت الجامدة الباجحي  وفر حته م لى  ت
 َفاَلل: جالس محمد  الطموحي  م  الطالب.

 التكثير والمبالغة : -2
ف الحجاج عالكدعة  . فد ل: طو 

 . َفاَلل: يضال  هللا أجر الصائمي  لى  صيره م
 الصيرورة : -3

 أفدل: ألي  الرجل وأتمر: صار صاحب لي  وتمر،                      
 أورق الشجر وأثمر: صار ذا ورق وثمر. 

 .أصعحت ثيعاا ل: رو ض العستا : صار روضاا ، ثي يت المرأة: فد  
 استفدل: استحجر الطي : صار حجراا، استأسد الجبدي: تشعه عاألسد.

 المشاركة:  -4
 َفاَلل: شارك لى َّ   يداا ف َّ التجارة ، قايل محمد سديداا ف َّ الجامدة.

 ف َّ الجامدة. تَفاَلل: تشارك لى َّ  و يد  ف َّ التجارة ، تقايل محمد  وسديد  
 الدخول في الزمان والمكان: -5

أمس  وأبجد: دخل ف َّ المساا  ، أصعح وأعحر: دخل ف َّ الصعاح ف َّ العحر أفدل:
 ف َّ بجد.

 .مش  ف َّ الصعاح بحو الشرق فد ل: صع ح وشر ق: 
 مس   وغو ر: سار ف َّ المساا متوجهاا بحو الغور.

 اختصار الحكاية: -6
ددد وهى دددل وكي دد ددل: سددع ح وحم  ر ولي دد  ، قدددال: سددعحا  هللا والحمددد هلل و ا إلددده إ ا هللا فد 

 . وهللا أكير، وقال: لييك الىه م لييك
با إليه راجدو . ،استفدل: استرجع  قال: إبا هلل وا 

 قيول تأثير الغير.المطاوعة:  -7
 ابفدل: كسرت ال جاج فابكسر ، فتحت العاب فابفتح.
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 .جمدته ولدلته فاجتمع والتدلافتدل: 
 مظىو م فابتص . أبصفت ال

يته فاستوى   . سو 
يته فتأد ب ، لى    .مته فتدى  م ، هذ يته فتهذ بتَفد ل: أد 

 تفالل: عالدته فتعالد ، تاعدته فتتاعع. 
 االتخاذ : -8

  افتدل: امتط : ات خذ له مطية ، ارتدى: ات خذ له ردااا أو ثوعاا 
د ثوعه: اتخذه وسادة  . تَفد ل: توس 

 . لتحصيل الفدل ا اجتهادالتكلف:  -9
ع ، تصي ر ، تحى  م ، تكر  م  . تَفد ل: تشج 

 حدو  الفدل شيئاا فشيئاا.التدّرج:  - 10
 . تَفد ل: تجر ع الدواا

 تفالل: ت ايد المطر ، تواترت األبعاا. 
 التظاهر:  -11

 تفالل: تباو م ، تغافل ، تكاسل ، تجاهل، تمارض ، تغاي  ، تدام .
 لغفىة ، عالكسل ، عالجهل، عالمرض، عالغعاا، عالدم .أي تظاهر عالبو م ، عا

 الطلب : -12
 . استفدل: استغفر ، استفه م ، استجوب ، استفت  ، استقال

 . أي طىب المغفرة والفه م والجواب والفتوى وا استقالة
 األلوان والعيوب : -13

: اخضر  العست  .ا  واحمر  الورد ، الور  الرجلافدل 
: اخضار    .الورد ، الوار  الرجل العستا  واحمار   افدال 
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 المبحث السادس
 المصدر الثالثي وداللته

الفددل الثالثدد َّ مصدددره سددمال َّ لدد  الدددرب ، وقدد يكددو  لىفدددل أكثددر مدد  مصدددر ، 
 ويمك  الرجوع إل  المداج م لمدرفة مصدر أي فدل.

 لكددد  عددددض األفددددال يمكددد  مدرفدددة مصدددادرها مددد  خدددالل مدابيهدددا ، فهددد َّ مرتعطدددة
 ومن هذه المعاني :عمداٍ  خاصة ، 

رالة  ِفَعالةما دل لى  حرفة أو مهبة أو صبدة يصاغ لى   - ياكة ،  ِّ ، مثل: حِّ
عاية ، قِّعالة ، كِّحالة فارة ، مِّالحة، جِّ  ..... ، بِّجارة، سِّ

ُسددال ، ُلطداس ، ُصدداع ، ، مثل: ُفَعال ما دل لى  مرض وداا يصاغ لى   -
 .... ، ُمشاا ، ُكعاد ، ُلصابُ كا م

 .... ، مثل :إعاا ، بِّفار، جدِّماح ، فدِّرار ِفعالما دل لى  ا امتباع يصاغ لى   -
، َطَوفدا ، َجدو ا مثل:  َفَعالنما دل لى  حركة وتقىب واضطراب يصاغ لى   -

 ..... َغدىيا ، َطيرا 
، َصهِّيل، ُصراخ وَصرِّيخ مثل:  ُفَعال أو َفعـِيلما دل  لى  صوت يصاغ لى   -

ديب ، عُ ُبَيداح وَبديِّ   .غا م ، َ ئِّدير َبهِّديق، َبقِّديقديح ، ُضعاح  ، ُبداب وَبدِّ
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 المبحث السابع
 لـاسم الفاع

وص  يشتق م  الفدل الميب َّ لىمدىو م لمد  وقدع مبده الفددل ، أو قدا م  اسم الفاعل:
عددده ، أو تدىدددق عددده ، وذلدددك بحدددو قولدددك:  يدددد كاتدددب ، فكاتدددب اسددد م فالدددل دل لىددد  

قارئ يدل لىد  القدرااة ومد  يقدرأ ، مستغفددِّر يددل لىد   الحد  و م  قا م عالحد  ،
 ا استغفار وم  يستغفر.

 صياغة اسم الفاعل من الفعل الثالثي:
، وذلدك بحدو: كتدب كاتدب، (فاعـليصاغ اس م الفالل م  الفدل الثالث َّ لى  و   )

 . أكل آكدِّل ، قرأ قارئ ، مد  ماد  ، ولد والدِّد
ليبه هم ة فد َّ اسد م الفالدل ، فبقدول: صدا م:  ف   كا  الفدل الثالث َّ أجوف ، تقىب

 . صائ م، عاع: عائع ، قال: قائل ،  دا : دائ 
وا   كا  الفدل باقصاا أو لفيفاا ، فد   اسد م الفالدل يصداغ كالفددل الصدحيح ، ولكد  

البصددب ويديددر لبدده عا اسدد م  تحددذف يدداؤه فدد َّ حددالت َّ الرفددع والجددر وتعقدد  فدد َّ حالددة
 داٍع ، سد : ساٍع ، ول : واٍل. ، فبقول: رم : را ٍم ، دلا:المبقوص

 :صياغة اسم الفاعل من غير الثالثي
ُيصاغ اس م الفالل م  غير الثالثد َّ لىد  و   مضدارله الميبد َّ لىمدىدو م مدع إيددال 
حدددرف المضدددارلة ميمددداا مضدددمومة ، وكسدددر مدددا قيدددل ارخدددر، بحدددو: دحدددرج ُيدددَدْحرِّج 

ف ُمَطدو ِّ  ف ُيَطو  قاتِّدل ، ابطىدق ف ، قاتدل يقاتدل مُ ُمَدْحرِّج ، أخرج ُيْخرِّج ُمْخرِّج ، طو 
ددع ، تقدد  م يتقددد  م مُ ، اجتمددع يجتمددع مُ بطىِّددقيبطىدق مُ  تددواٍل ، تقددد ِّ م ، تددوال  يتددوال  مُ جتمِّ

 استخرج يستخرج مستخرِّج.
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 المبحث الثامن
 اسم المفعول

وصدد  يشددتق مدد  الفدددل الميبدد َّ لىمجهددول لىد الددة لىدد  مدد  وقددع  اســم المفعــول: 
مضروب ، فمضروب وصد  مشدتق مد  الفددل ُيضدَرب، لىيه الفدل ، بحو: الولد 

، مكتوب يدل لى  الكتاعة وما ُكتِّبوقد دل لى  م  وقع لىيه الحد  )الضرب(. 
 مسئول يدل لى  السؤال وم  سئل.

 
 :غة اسم المفعول من الفعل الثالثيصيا 

ــوليصدداغ  اسدد م المفدددول مدد  الفدددل الثالثدد َّ لىدد  و   ) وذلددك بحددو: كتددب  ،(مفع
 . مبصور ، أكل مأكول ، سأل مسئول ، قرأ مقروا ، وجد موجود مكتوب، بصر

أمددا إ  كددا  الفدددل الثالثدد َّ أجددوف أو باقصدداا ، فيكددو   اشددتقاق اسدد م المفدددول مبدده 
 لى  البحو التال َّ:

 :الفعل األجوف -1
إذا كابت لي  مضارله واواا أو ياا ، ف   اسد م المفددول يكدو  لىد  و   مضدارله 

 ماا مفتوحة فبقول ف َّ:مع إيدال ياا المضارلة مي
 . َمُىو م  ←َمُقول   ،   ا م:  َيُىو م    ←قال: َيُقول 
يط   ←عاع: َييِّيع  يط ←َميِّيع     ،   خاط: َيخِّ  َمخِّ

ف   كابت لي  مضارله ألفاا ، فد   اسد م المفددول يكدو  لىد  و   مضدارله ، مدع 
 إلادة األل  إل  أصىها ، ويدرف ذلك م  المصدر ، فبقول ف َّ: 

 ألبه م  الخوف(َمُخوف )  ←يخاف  خاف: 
 َمُهيب  )ألبه م  الهيعة(. ←هاب: يهاب  

 الفعل الناقص : -ب
يدددأت َّ اسددد م المفددددول مددد  الفددددل البددداقص لىددد  و   مضدددارله ، مدددع إيددددال يددداا 

 المضارلة ميماا مفتوحة ، وتضدي   ا م الفدل ، فبقول ف َّ: 
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 .دي  َمه ←   َمدلو    ،  هدى: َيهدى    ←  دلا: َيدلو   
 َمكوي    ←   َمطوي   ،  كوى: َيكوى   ←طوى: َيطوى  
 .َمول َّ    ←  َموق َّ    ،  ول َّ: َيد َّ      ←وق : َيق َّ     

أصدددل يقددد َّ: يدددوق َّ ، ويدددد َّ: يدددول َّ ، إ ا أ  الدددواو تحدددذف مددد  مضدددارع مالحظـــة: 
 الفدل المثال والىفي  المفروق.

 صياغة اسم المفعول من غير الثالثي :
مددد  الفددددل غيدددر الثالثددد َّ لىددد  و   مضدددارله ، مدددع إيددددال يصددداغ اسددد م المفددددول 

المضددارلة ميمدداا مضددمومة وفددتح مددا قيددل ارخددر ، بحددو: دحددرج يدددحرج  ُمدددحَرج ، 
أخددرج ُيخددرج ُمخددَرج، قددد م ُيقددد م ُمقددد  م ، قايددل  ُيقايددل ُمقاَيددل ، افتددتح يفتددتح ُمفتددَتح ، 

 استحس  يستحس  ُمستحَس .
 ،ألفاا ، ف بها تعق  كمدا هد َّ فد َّ اسد م المفددول ف   كا  ما قيل آخر الفدل المضارع

المفددددول مبهدددا: هدددو مختدددار ،  بحدددو: يختدددار، يختدددال ، يبقددداد ، يكتدددال ، فددد   اسددد م
 . ، مبقاد ، مكتالمختال

كذلك يصاغ اس م الفالل ، فاسد م الفالدل مد  هدذه األفددال هدو: مختدار ، مالحظة: 
 . مختال، مبقاد ، مكتال ، ويفرق ييبهما عالقرائ 

 ة اسم المفعول من الفعل الالزم:صياغ
يصدداغ اسددد م المفددددول مددد  الفدددل المتدددددي يددددو  شدددروط ، لكبدده يصددداغ مددد  الفددددل 
الال  م عشرط أ  يكو  متيولاا عشدعه الجمىدة ) ظدرف أو جدار ومجدرور ( بحدو:  يدد 
مكذوب  لىيه، المسجد موقوف أمامه ، المبير مخطوب  فوقه ، وم  ذلك: مأسوف  

 . ومدتد  عه ، ومصطاف  فيه ، وَمُدور  حوله ، ومسير  خىفه لىيه ، مذهوب  عه، 
 ما ينوب عن اسم المفعول:

 يبوب ل  اس م المفدول صيغ تدل لى  م  وقع لىيه الحد  ، مبها:
ديل: أسير ، جريح، طحي  ، عمدب : مأسور ، مجروح ، مطحو .  َفدِّ

ْرب عمدب  مشروب. ْعح عمدب  مذيوح ، شِّ  فِّْدل: ذِّ
 .ب عمدب  مكتوبكِّتافِّدال: 



  -181- 

 المبحث التاسع
 المذكر والمؤنث

 
ا ألبده األصدل ، أمد ؛يبقس م ا اس م إل  مذكر ومؤب  ، المذكر  ا يحتاج إل  لالمة

 :المؤب  فىه ثال  لالمات تمي ه
 باجحة، ساجدة، راكدة. تاا التأبي  ، مثل: كاتعة ، -1

ا مثدددل: ألبهدددا صدددفات خاصدددة عالبسدددا ؛وهبددداك عددددض األسدددماا  ا تىحدددق يهدددا التددداا
 . حائض، طالق، ثي ب ، مرضع ، حامل

ألدددد  التأبيدددد  المقصددددورة ، بحددددو: ليىدددد  ، كيددددرى ، صددددغرى، عشددددرى، حسددددب ،  -2
 غضي .

 أل  التأبي  الممدودة ، صحراا ، خضراا ، ُلىماا، سماا،لذراا. -3
 ويبقس م المؤب  إل  ثالثة أقسا م :

حمددد ة،  مؤبددد  لفظددد َّ: مدددا وضدددع لىمدددذكر وفيددده لالمدددة تأبيددد  ، مثدددل: حذيفدددة، –أ 
 . لعادة مداوية،
مؤبدد  مدبددوي: مددا وضددع لىمؤبدد  ولدديس فيدده لالمددة تأبيدد  ، مثددل:  يبددب ،  –ب 

 . هبد، مري م، سدا
مؤب  لفظ َّ مدبوي: ما وضع لىمؤبد  وفيده لالمدة تأبيد  ، مثدل: خديجدة ،  -ج 
 .ئشة سىوى ، عشرى ، بجالا ، فيحاالا
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 المبحث العاشر
 اسم اآللة

الفددددل الثالثددد َّ المجدددرد المتدددددي لىد الدددة لىددد  أداة وصددد  يشدددتق مددد  اســـم اآللـــة: 
 . الفدل

 وله ثالثة أو ا : 
َفدك  ، مَقدص   -1 ْيَرد ، مِّْشرط ، ، مِّ ْفَدل: مِّ  ..... مِّ
ْجهار ، مِّْجداف -2 ْفدتاح ، مِّ ْبدظار ، مِّ ْبشار ، مِّْحرا  ، مِّ ْفَدال: مِّ  ..... مِّ
ىَددقة ، مِّحيَ  -3 ْفَدىة: مِّكَبسة ، مِّطَرقة ، مِّ قىدَمةمِّ   .... رة ، مِّ

ومع تطور ار ات وتقدمها وتبولها اشدتق البداس صديغاا وأو ابداا جديددة لىتدييدر لد  
 المه  والحرف وآ اتها ، مثل :

ددافة ، شددو اية ، طف ايددة ، و الددة ،  - ددالة، قط الددة، قص  ددارة ، غس  جددة ، حف  الددة :ثال  فد 
الة احة ، حص   ..... قد 

 ..... حاسوب ، باسوخفالول: شاكوش ، ساطور ،  -
 .... َفْدل: فْأس ، سْي  -
 .... َفَدل: قَى م ، َجرس -
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 المبحث الحادي عشر
 النسبة

 . : ا اس م الذي لحقته ياا مشددة مكسور ما قيىها تدل لى  بسيتهالمنسوب
 قواعد النسبة: 

 علـى آخـر:  على كل األحوال البد من زيادة ياء النسـب المشـددة مهمةمالحظة 
 االسم 
 سعة إل  ا اس م المختو م يتاا التأبي : الب -1

 ، بحو:تحذف التاا
ة: مك َّ  ، غ  ة: غ ي  ، قاهرة: قاهري  ، لائىة: لائى َّ  ، صبالة: صبال َّ    مك 

 البسعة إل  ا اس م المقصور الذي ألفه راعدة أو خامسة أو سادسة:  -2
 ، بحو:تحذف األل 

 س َّ  ، سوريا: سوري  لكا: لك َّ  ، يافا: ياف َّ  ، مالطا: مالط َّ  ، فربسا: فرب
 البسعة إل  ا اس م المبقوص الذي ياؤه راعدة: -3

 ، بحو:تحذف الياا أو تقىب واواا 
 ثاب َّ: ثاب َّ  أو ثابوي  ، رال َّ: رال َّ  أو رالوي  ، بادي: بادي  أو بادوي  

 البسعة إل  ا اس م المختو م عأل  تأبي  ممدودة: -4
 ، بحو:تقىب الهم ة واواا 

 .راوي  خضصحراا: صحراوي  ، خضراا: 
 البسعة إل  ا اس م الممدود ، وهم ته أصىية: -5

  ، بحو:تعق  الهم ة كما ه َّ
 .إبشائ َّ  ايتداا: ايتدائ َّ  ، إبشاا: 

 البسعة إل  ا اس م الممدود ، وهم ته مبقىعة ل  أصل: -6
 ، بحو:الهم ة كما ه َّ ، أو تقىب واواا  تعق 

.  سماا: سمائ َّ  أو سماوي   ، كساا: كسائ َّ  أو كساوي  ،  رداا:  ردائ َّ  أو رداوي 
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 البسعة إل  ا اس م المختو م يياا مشددة:  -7
 إذا كابت عدد حرف : –أ 

 ، بحو:ها ، وتقىب الياا الثابية واواا ترد الياا األول  إل  أصى
 : : حيوي  ، ري   .رووي  ح َّ 

 إذا كابت عدد حرفي : –ب 
 ، بحو:ل  ، وتقىب الياا الثابية واواا تحذف الياا األو 
: بيوي   : بي َّ  : لىوي  ، ُقَص َّ   .ُقَصوي  ، لى َّ 

 :البسعة إل  ا اس م لى  و   فديىة -8
 .إذا كا  مضدفاا تحذف تاؤه –أ 

 .  لفيفة: لفيف َّ  ، خىيىة: خىيى َّ  ، لييعة: لييي َّ 
 إذا كا  غير مضدٍ  تحذف ياؤه و تاؤه. –ب 

 . صحيفة: َصَحف َّ  ، يديهة: يده َّ  ، طييدة: طعد َّ  ، مديبة: مدب َّ  ، قييىة: قيى َّ  
 :البسعة إل  ا اس م الثبائ َّ -9

 . برد ا اس م إل  أصىه
 . أخ: أخوي  ، أب: أيوي  ، يد: يدوي  ، د م: دموي  

 :  اس م ثالثه تاا ه َّ لوض ل  محذوفالبسعة إل -10
 ، بحو:برد التاا واواا 

 . لغة: لغوي  ، سبة: سبوي  ، مئة: مئوي  ، فئة: فئوي  
 البسعة إل  الجمع:  -11

 ، بحو:دبرده إل  المفر 
َرف َّ  ، ُصُح  َصَحف َّ   َرف حِّ َهب َّ  ، حِّ  . ُدَول: دول َّ  ، مَِّه  مِّ

 إ ا إذا خش َّ الىعس فبقول ف َّ:
المدددائ  : مددددائب َّ  ، األبصدددار: أبصددداري  ، الج ائددر: ج ائدددري  ، و ا يقدددال: مدددديب َّ  ، 

، ج يري    . بصيري 
 البسعة إل  اس م الجمع واس م الجبس الجمد َّ : -12
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 بحو: ،يعق  ا اس م كما هو
.  قو م: قوم َّ  ، َلَرب: لرب َّ  ، ُتْرك: ترك َّ 

 البسعة إل  اس م ثالث َّ مكسور الدي  : -13
 ، بحو:تفتح فيه الدي 

 . َبمِّر: َبَمري  ، ُدئِّل: ُدَئى َّ  ، َمىِّك: َمَىك َّ  
  

 مالحظة مكررة: 
 في كل األحوال السابقة ال تنس زيادة ياء النسب المشددة على آخر االسم  
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 لثاني عشرالمبحث ا
 التصغير

التصغير ظداهرة كثيدرة الددورا  مبتشدرة لىد  بطداق واسدع لبدد الددرب ، ويتمثدل فد َّ 
 .أيبية مخصوصة تؤدي أغراضاا ومداب َّ مطىوعة

 التقىيل. :اللغةومدباه ف َّ 
: فهو تغيير يطرأ لى  يبية الكىمدة المدراد تصدغيرها، وذلدك عضد م االصطالحأما ف َّ 

 دة ياا ثالثة ساكبة.األول مبها وفتح الثاب َّ و يا
 : أغراضه ومعانيهوم  
 ُقىي م ، والبهر الصغير: ُبَهير :التقىيل: فتقول ف َّ القى م الصغير -1
 . تقريب ال ما  والمكا : ُعديد ، ُقريب، ُقييل ، ُفويق -2
 . التحيب: ُأخ َّ  ، ُأخي ة ، يب َّ  ، يبي ة ، ُحميد ، ُسهيىة -3
 . التحقير: ُشَويدر ، كويتب -4
 . ، ُرَجيُل ، ُجَييلالتدظي م: ُوَليد  -5

 . والسياق له دور ف َّ توجيه المدب  والغرض م  التصغير
 :صيغ التصغير

: ُفَعْيـــل ، ُفَعْيِعـــل ، أي اسددد م يدددراد تصدددغيره  ايدددد أ  يكدددو  لىددد  أحدددد هدددذه األو ا 
 . ُفَعْيِعيل

 قواعد التصغير:
 تصغير ا اس م الثالث َّ: -1

 . ، عدد: ُعديد: سهل: ُسَهيل ، بهر: ُبهير ُفَعْيل يكو  لى  و   
 تصغير ا اس م الربال َّ : -2

 . : ُمحس : ُمَحيسِّ  ، مكتب: ُمكدَيتبُفَعْيِعل يكو  لى  و   
 تصغير ا اس م الخماس َّ الذي راعده حرف لىة:  -3

 . : مفتاح: ُمَفديتيح ، مبظار: ُمدبيظير، قبديل: ُقدبيديلُفَعْيِعيل يكو  لى  و   
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 . أل  ممدودة ( –أل  مقصورة  –تصغير ا اس م المختو م عدالمة تأبي  ) تاا  -4
ددل ( مددع عقدداا الدالمددة ،  يصددغر كا اسدد م الثالثدد َّ ) ُفَدْيددل ( أو الربددال َّ ) ُفَدْيدِّ
ىدة ،  تمرة: تميدرة ، شدجرة: شدجيرة ، دولدة: دويىدة ، هدر ة: هريدرة ، حبظىدة: ُحَبْيظِّ

، حمدددراا: حميدددراا، غيدددراا: غييدددراا، صدددغرى: صدددغيرى، أخدددرى: قبيطدددرةقبطدددرة: 
 أخيرى.

 (:ثالث َّ المؤب  )يدو  لالمة تأبي غير ا اس م التص -5
  ، بحو:ُفَدْيل ( ويىحق آخره تاا التأبي )  يصغر لى  و   

 ، شمس: شميسة، لي : ُلدَيْيبة.أذيبةدار: دويرة ، بار: بويرة ، أذ : 
 تصغير ا اس م المختو م عأل  وبو   ائدتي :  -6

 و:، بح)ُفَدْيل( مع عقاا األل  والبو   يصغر لى  و   
 سىما : سىيما  ، لثما : لثيما .

 تصغير ا اس م الذي ثابيه أل  : -7
برد األل  إل  أصىها ويصدغر لىد  إذا كا  اسماا جامداا م  ثالثة أحرف  –أ 
 ، بحو:ُفَدْيل()

 ب.بويبار: بويرة ، غار: غوير ، باب: 
ل(فالل م  الثالث َّ ف به يصاغ لى  )إذا كا  اس م  -ب    ، بحو:ُفَدْيدِّ
 : خويد م ، شالر: شويدر ، رال َّ: رويد َّخاد م

 تصغير ا اس م الذي لى  حرفي : -8
 ، بحو:(ُفَدْيلالثال  ويصغر ا اس م لى  )يرد الحرف   
 أب: ُأي َّ  ، أخ: أخ َّ  ، ف م: فويه ، يد: يدي ة  
 تصغير ا اس م الذي ثالثه حرف لىة:  -9

  ، بحو:األل  ياا وتدغ م ف َّ ياا التصغير األل : تقىب –أ 
 ُغ ي ل ، غال م: ُغىي  م ، كتاب: كتي ب ، مطار: مطي ر. غ ال:

 ، بحو: َّ ياا التصغيرالياا: تعق  الياا وتدغ م ف –ب 
 .سفي بةكري م: كري  م ، بييل: بيي ل ، سفيبة: 
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دغامهددا فدد َّ يدداا التصددغيرالددواو: إذا كابددت سدداكبة وجددب قىيهدد –ج  ، ا يدداا ، وا 
 بحو:

 . لمود: لمي د ، لجو : لجي  
 ، بحو:كة فيجو  فيها القىب أو اإلعقاامتحر  أما إذا كابت

 . جدول: جديول أو جدي ل ، أسود: ُأسيود أو أسي د
 تصغير الجمع:  -10
 يصغر جمع القىة لى  لفظه: أبهر: أبيهر ، أقفال: أقيفال ، أرغفة: أريغفة.     –أ 
 يرد جمع التكسير إل  مفرده ، ويصغر لىيه:  -ب  
 جيىو . ر   ←رجيل  ←رجل   ←رجال   
 كويتيو .  ←كويتب  ←كتاب  ←كت اب    
 تصغير اس م الجمع واس م الجبس الجمد َّ : -ج 
 . يدامال  مدامىة المفرد 

 . قو م: ُقَوي م ، رهط: ُرَهيط
  . : ُلَريي َّ  ، َلجم َّ: ُلَجيم َّ   َلرب َّ 

 
 وهللا ولي التوفيق
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 53 ما يج  م فدىي 
 56 اقترا  جواب الشرط عالفاا

 59 فدل األمرال
 62 الحرف: المبحث الرابع

 65 اإللراب: حث الخامسالمب
 66 اإللراب

 69 األسماا الخمسة
 73 المثب 

 76 جمع المذكر السال م
 80 الممبوع م  الصرف
 83 جمع المؤب  السال م
 85 األفدال الخمسة

 88 الفدل المضارع المدتل ارخر
 90 البكرة والمدرفة: المبحث السادس

 93 الضمير
 104 الدى م

 106 اس م اإلشارة
 109 لةالموصو  ااسماأل
 113 والال م ألالمحى  عا 

 116 المضاف إل  مدرفة
 117 البكرة المقصودة عالبداا

 118 العدد: عالمبحث الساب
 119 الددد

 124 صياغة الددد لى  و   )فالل(
 128 بماذج تطييقية لى  الددد
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 131 بماذج لإللراب: الثامنالمبحث 
 132 ري مالقرآ  الكم  : النموذج األول
 136 م  الحدي  البيوي الشري : النموذج الثاني
 140 م  الشدر: النموذج الثالث

 152 القسم الثاني: الصرف
 153 تدري  الصرف

 156 مب لة الصرف يي  لىو م الدربية 
 158 الصرف والتدريب
 160 المي ا  الصرف َّ
 166 تصري  األفدال
 167 الفدل الصحيح والمدتل: المبحث األول
 169 الفدل الال  م والمتددي: المبحث الثاني
 171 لي  الماض َّ ومضارله: المبحث الثالث
 172 لىمجهولالفدل الميب َّ لىمدىو م والميب َّ : المبحث الرابع

 174 األفدال الم يدة ومدابيها: المبحث الخامس
 178 المصدر الثالث َّ ود الته: المبحث السادس
 179 اس م الفالل المبحث السابع:

 180 اس م المفدول :لثامنالمبحث ا
 182 المذكر والمؤب  :تاسعالمبحث ال

 183 اس م ارله المبحث العاشر:
 184 البسعة المبحث الحادي عشر:
 187 التصغير المبحث الثاني عشر:

 190 الفهرس
 


