ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﻟﻠﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺻﻭﺭﺓ

ٔ

املِ ٜنعًٝمَّ اآل ُجرٗيمٍّٖٔ يف َث ًِبٔها اجلٜدٌد
اليحِو العَزبيّ}
{ميظومة تعلينيّة يف عله َّ

ٕ

الطبع٘ األّىل
ٍ1341ـ ـ ـ 0212و
المملكة األردنٌة الهاشمٌة
رقم اإلٌداع لدى دائرة المكتبة الوطنٌة
(ٕٔ)ٕٓٔٓ/ٖ/9
٘ٔٗ
المنظومة األجرومٌة فً ثوبها الجدٌدد /ابدآ رجدرومح تق ٌدر وشدرد عقمدد طٌدة
السعودي  _.ماآ :دار المأموآ للنشر والتوزٌع.ٕٓٔٓ ،

المملكة األردنٌة الهاشمٌة

(ٗ )ٕ9ص
رقم اإلٌداع لدى دائرة المكتبة الوطنٌة
ٕٓٔٓ).
)ٕٓٔٓ/6/ٕٓ٘9
ر.ع( /ٖ/9ٕٔ( :
الواصفات :قوا د اللغة اللغة العربٌة/



جميع الحقوق محفوظة .ال ٌسمح بإ ادة إصدار هذا الكتاب عو عي جزء منه "عو
تخزٌنه فً نطار استعادة المعلومات عو ن له بأي شكل مآ األشكال ،دوآ إذآ خطً
مسبر.

ٖ

املٜنِعًٝمَّ اآلجُرٗيمٍّٖٔ يف َث ًِبٔها اجلٜدٌد
اليحِو العَزبيّ}
{ميظومة تعلينيّة يف عله َّ

تأليف
د .أمحد عطية السُّعوديّ

ٗ

٘


املٜنِعًٝمَّ اآلجُرٗيمٍّٖٔ يف َث ًِبٔها اجلٜدٌد
اليحِو العَزبيّ}
{ميظومة تعلينيّة يف عله َّ
ف بأسلـو ٍ
َ شرْ د َوا ٍ
ب َسهْل
ضبْط دَ قٌِـر ،وقُسْ آ َترْ تٌب
َ 
 لطائِف ماتِعة ،و َشواهد نافِعة
ساب َرة ،و َتطبٌ ات َرافدة
 عَسْ ئِلة ِ

تأليف
د .أمحد عطية السُّعوديّ

ٙ


مَدِخَل إىل اآلجُرٗيمٍّٓ
اإلنساآ ما لم ٌَعْ لم ،والَّدذي َخ َل َ
در
دٌر الذي لَّ َم بال لم ،لّ َم
َ
عقم ُد هللا العلٌ َم ال َ
ُ
َ
صدح َمدآْ
فبهدر وعجداد
نطدر بالضَّداد
َ
فسوّ ى ،وق َّد َر َفهدَ ى ،وعصدلًِّ وعسدلِّ ُم لدى ع ْف َ
وصقْ ب ِه عجمعٌآ ،وبعدح
مُق ّم ٍد  و لى رل ِه َ
اإلنساآ ٌ
فإآّ لغ َة
ت هللا ال ُكبرىح إذ هً مفتا ُد القٌاة ،وعُسُّ
رٌة باهرةٌ مآ رٌا ِ
ِ
َفهْم األشٌاء ،وبابُ ال َّتعامل مع األقٌاء ،وهً ِنعْ ٌ
مة امتآَّ هللاُ بها لى ال َب َشر،
ِ
بوظائف قٌو ٌّ ٍة ظٌمة،
بتسخٌرها فً ال َّتعارفِ وال َّتآلفح أل ّنها تضطل ُع
هم
وعمر
َ
َ
ِ
فاللغ ُة – فً َق ِّد ابآ ِج ِّنً (تٕ ٖ9هـ) " -عَ
ٌ
قوم آ
ل
ك
بها
ر
ُ
ب
ِّ
ُع
ٌ
صوات
ُّ
ٍ
عَغراضِ هم"(ٔ).
وفً هذا ال َّتعرٌف ال َّدقٌر َت ْمْْ ُث ُل طبٌع ُة اللغة ،إذ هً عَ
ٌ
صوات ُت ْنـ َت ُج بكٌفٌدة
ُ
وتمث ُل وظٌف ُة اللغة ،فهً و ا ٌء للفكر ،وعداةٌ للتعبٌر مَّا ٌَستسِ رُّ فً
مخصوصة،
الجوانح.
الِقجا ،وٌعتل ُج فً َ
ٌ
ُ
ُ
قٌدل اللفدظ
مختلفدة مدآ
العالم الٌو َم كثٌرةٌ تزٌ ُد آ علفً لغة ،وهدً
ولغات
ِ
ُ
قٌل المعنى الذي ٌخال ُج الضَّمائر.
الذي ٌ َُعبّر به ،م ّتقدةٌ مآ
عمّا العربٌ ُة فهً ٌ
ت ُمْدراأ ،وعرق َبهدا با دا أ
لغة َ رٌ ة َتلٌدة ،تعد ُّد عطدو َل اللّغدا ِ
واتسددا اأ ،وال تددزا ُل ق ٌّد أدة لددى َكددرّ َ
دررآ
الغددداة ،و َمددرِّ َ
العشددً ،خالددد أة بخلددود ال د ِ
مقفوظدة بالقددٌل ال َّنبدويّ  ،مُتجد ّدد أة بمدا رواِّ ِّ
أ
الث ُ
العدرب
الكرٌم،
ثدور َ
دات مدآ َم ْن ِ
و َم ْنظومِهم.
ُ
صددلوا لهددا عصددوالأ
تقفظهددا ،وهددذِّ
وقددد دَوَّ َآ العلمددا ُء هددذِّ اللغد َة ال َّشددرٌفة ،وع ّ
ص د ُل بهددا إلددى ِ صْ ددمة اللسدداآ مددآ
األصددو ُل هددً لددو ُم العرب ٌّددة ،وهددً لددوم ٌُتو َّ
الخ َطل ،وال لم مآ َّ
َ
الزلل.
العدرو  ،و لد ُم ال َّن دد،
وعه ّم لوم العربٌّة :ل ُم ال َّنقْ و ،و ل ُم الرَّ سم ،و لد ُم َ
و لو ُم البالغة (البٌاآ ،والمعانً ،والبدٌع).

أيها القازئُ الكسيى ،أيّها املتعلّىُ الوَزيق،
(ٔ) الخصائص ،ابآ ِج ِّنً (ٕٖ9هـ) ،تق ٌر :مقمد لً النجار ،طبعة دار الكتب المصرٌةٖٔ3ٔ ،هـ/
ٕ٘ٔ9م ،ج ٔ ،ص ٖٖ.
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واسدتعذاب َجرْ سِ دها،
العسٌر لدى َمدآْ ٌدرو ُم اجدتال َء َجندى العربٌّدة،
َ
إ ّنه َل ِم َآ َ
وتددذوّ َر قالو ِتهددا ،عآْ ٌظفد َدر بشددًء مددآ ذلددا إالّ إذا ا ّتخد َدذ ال َّنقْ د َدو سددبٌالأ إلددى َبعْ ددل
وص ْ ل ذاقتِده ،و ُدرْ بد ِة لسدا ِنه وقلمِده ،كمدا ُت ُ
تخدذ الوسدائل سدبٌالأ إلدى َق ْطدف
َم َلك ِتهَ ،
الع َسل فً َشمارٌخ الجبال.
َ
كالجبل ٌقتا ُج تسلُّ ُه إلى ُجهْدد ومُثدابرة،
وال ّنقْ و َس ْهلٌ ،وطوٌ ٌل ُسلَّمُه ،ولك ّنه
ِ
وقد م ُِّث َل ببٌ ٍ
ُفتح له.
صب له بابٌ مآ َقدٌد ،وال ب َّد لِ َمآْ َل ِز َم الباب عآْ ٌ َ
ت مآ َق َ
اليحْْ :مفَْمُ ّمثارِ :فمدا الم صدو ُد بدال َّنقْ وم ومدا ِّ
الثمدا ُر التدً ٌَجْ نٌهدا
َّ
دار ُسهُم
ِ
َّ
والطرٌد ُ
در ٌ .ددال :نقددا نقد َدوِّ :عي قصدددَ َقصْ دددَ ُِّ،
حــْ ا ال ةغػــ٘ :ال َصْ د ُد
الي ْ
َّ
)( 1
والجمع :عنقاء ،و ُنقُوّ .

َ
العربًّ  ،وإآْ
شئت ف دل :هدو
َّ
ّاليحْْ قٕ االصطالح :ل ُم إ راب الكالم َ
ُ
قٌددل اإل ددراب
ددرفُ بهددا عقددوا ُل الكلمددات العربٌّددة مددآ
العلدد ُم بال وا ددد التددً ُتعْ َ
والبناء.
ِ
داآ وال ل د َم ددآ الخطددأ فددً
وفوائ د ُد ال َّنقْ ددو ج ّمد ٌدة جلٌلددة منهددا ع َّنددهٌ :صددوآُ اللسد َ
ال ُّن ْطر والكتابة ،وٌٌسِّد ُر فهد َم ال دررآ الكدرٌم والقددٌل ال َّشدرٌف ،وٌمشدً بدارسِ ده
ُلدوذ ُذرْ وة
إلى ع مار ال ُّنصوص األدبٌّة المشرقة ،وٌم ّكآ األدبا َء والخطبدا َء مدآ ب ِ
ال َّتعبٌر ال َبٌانًّ :
دار ال َف ْهد ُم فددً
و َمددآْ قددوى ال َّنقْ د َدو صد َ
ٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ِد ِِّ

ت ال ُكتدددبُ
ضددد َّم ِ
طو دددا أ ٌَقددد ُّل بددده مدددا َ

ب العلما ُء فً تعلّم ال َّنقْ و و َثندً الدرُّ كبتٌآ ندد عهلده قبد َل ثنٌهمدا ندد
وقد ر ّغ َ
األخدرس َمدآْ
كالجدَريّ فدً الوجده ،و د ّدوا
قآ
َ
َ
عهل التفسٌر والقدٌل ،و ّدوا اللَّ َ
فاته شً ٌء مآ ال َّنقْ و:
فدددذاا األخدددرسُ
َمدددآْ فا َتددد ُه ال َّنقْ دددوُ
َ

لددددددـم مُفلددددددسُ
و َف ْهمُدددددد ُه فددددددً كدددددد ِّل
ٍ

العربددًّ  :الكِتدداب لسددٌبوٌ ِه (ٓٔ8هددـ) ،وال ُج َمددل البددآ
ومددآ عه د ّم ُكتددب ال َّنقْ ددو َ
السَّرّ اج (ٖٔٙهـ) ،والمفصّل للزمخشريّ (ٖ٘8هـ) ،وال ُخالصدة عو األلفٌدة البدآ
(ٔ) انظر :لساآ العرب ،ابآ منظور(ٔٔ3هـ) ،دار صادر ،بٌروت ،طٔٔٗٔٓ ،هـ ٓٔ99م ،مادة (نقو) ،ج
٘ٔ ،ص .ٖٓ9
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مالا (ٕٙ3هـ) ،وشدرد ابدآ َ ٌدل لدى علفٌدة ابدآ مالدا البدآ َ ٌدل (3ٙ9هدـ)،
)( 1
ومُغنً اللَّبٌب آ كتب األ ارٌب البآ هشام (ٔ3ٙهـ) .
دٌر ُخ ْطدوة
وال َّنقْ دوُ ِ ْلد ٌم غزٌد ُر المسددائل كثٌد ُر ال ِّشددعاب ٌ تضددً التدددرّ َج والسد َ
وقدريٌ ِب َمدآْ ٌَ ْن ُ
شد ُد السُّدهولة والوضدود فدً تعلّدم ال َّنقْ دو عآ ٌبتدد بددَرْ س
ُخ ْطوةَ ،
نثرها و َن ْظمِها ،فٌ رعها قراء أة وا ٌة ،وٌتعدرَّ ف قوا ددَ ها وم اصددَ ها،
اآلجُرُّ ومٌّة ِ
وٌقفظ عبٌا َتها.

تعرٌف باآلجُرُّ ومٌّة:
العربٌّدة" مِدآْ
ُتع ّد اآلجُرُّ ومٌّة الم َُسدمّاة "الم دمدة اآلجُرُّ ومٌدة فدً مبداد لدم َ
عهددد ِّم المصددد ّنفات ال َّنقْ و ٌّدددة ،وهدددً ُم ّدمد ٌ
ددة ُمد ْددو َجزة فدددً مبددداد ال َّنقْ دددو وعصدددولِه
َ
دً
عوجز فٌها ابآُ رجُرُّ وم
األساسٌّة،
كتاب "ال ُج َمل" للزجّ اجًّ (ٖٓٗهـ) ،وقد َقظِ َ
َ
ووضود بارته ،واستٌعابه لدقائر ال َّنقْ و التدً
كتاب ال ُج َمل بشهر ٍة مُدوّ ٌة لد ّقته،
ِ
ٌقتاجُها الناشئة.
واآلجُرُّ وم ٌّددة هددً المفتددا ُد لعلددم ال َّنقْ ددو ،وال ُّسددل ُم الم ُْوصِ د ُل إلددى ُكتبدده المشددهورة
داب
المددذكورة رنف داأ ،وهددً عقسددآُ مددا ٌَبتددد ُ بدده المددتعلّم قب د َل ركددو ِ
ب ال َبقْ ددر ،ع نددً كتد َ
سٌبوٌهِ.

تعرٌف بابآ رجُرُّ وم:
وصاقبُ اآلجرُّ ومٌّة هو عبو بد هللا مقمّد بدآ مقمّدد بدآ داود الصِّدنهاجًّ ،
المشهور بابآ رجُرُّ وم ،وهو مغربًّ مآ عهل فاس ،وكداآ مولددِّ سدنة (ٕٙ3هدـ)،
ودرس لى شٌخه عبً ق ٌّاآ األندلسًّ (٘ٗ3هـ).
وبرع فٌه،
وقد طلب العل َم
َ
َ
صددالد ،ووصددفه
دتهر بددالت وى وال َّ
وابددآُ ر ُجددرُّ وم عدٌددبٌ َ ،نقْ د ِدويُ ،م ْ د ِدر  ،اشد َ
معاصددروِّ بأندده كدداآ مُتبقّ ددراأ فددً لددوم كثٌددرة منهددا الف دهُ ،والتجوٌ د ُد ،واللغ د ُة،
واألدبُ  ،والرِّ ٌاضة (القِساب).
ولدده مصد ٌ
ت ،منهددا شددر ُد ال َّش داطبٌة وهددو شددرد
دنفات وعراجٌددز فددً ال ِددراءا ِ
لمنظومددة اإلمددام ال َّشداطبًّ (ٓ٘9هددـ) "قددرز األمددانً ووجدده التهددانً" .ولك ّندده لدم
ٌُ ْش َتهرْ إال بالم دمة ْاآلجُرُّ و ِم ٌَّ ِة التً علَّفهدا بمكد َة المكرمدة .تدوفً َر ِق َمد ُه هللا بفداس
مآ عر المغرب سنة (ٖٕ3هـ).
صوفًّ .
ور ُجرُّ وم كلمة عمازٌغٌّة َبرْ برٌّة معناها الف ٌر ال ُّ
(ٔ) انظر فً مسٌرة النقو وتراجم النقاة :المدارس ال ّنقْ وٌة ،د .شوقً ضٌف ،دار المعارف ،مصر،
ط ٕ ،د.ت.
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تدألٌف اآل ُجرُّ ومٌّدة عل اهدا فدً ال َبقْ در ،وقدال :إآْ
ابآ رجرّ وم لمّا عت ّم
َ
وٌ ال إآَّ َ
)ٔ (
وكاآ األم ُر كذلا
كاآ هذا الكتابُ خالصا أ لوجه هللا فال ٌُ َبلّ،
َ

اقتفاء العلماء باآلجُرُّ ومٌّة:
أ
أ
ذاع صِ ٌْ ُ
رفٌعة بٌآ متدوآ ال َّنقْ دو ،فهدً
مكانة
ت اآلجُرُّ وم ٌّةح أل َّنها تتبوّ ع
وقد َ
ُ
ددوآ وعبسدددطها وعمتعُهدددا ،ولدددذلا َقظٌد ْ
ددت بإقبدددال العلمددداء لدددى شدددرقها
عهددد ُّم المتد ِ
ْ
زادت شدرو ُقها لدى ثالثددٌآ َشدرْ قاأ ،وإلٌدا عهد ّم شدروقها مُر ّتبددة
وتعلٌمهدا قتدى
زمن ٌّا أ َ
عصقابها:
وفر َو َف ٌَات
ِ
شددددرد الم دمددددة ْاآلجُرُّ و ِم ٌَّدددد ِة فددددً ال َّنقْ ددددو ،ال ّشدددداغوري المددددالكً
(8ٔٙهـ).
شددرد اآلجُرُّ وم ٌّددة ،مقمددد بددآ عقمددد األندلسددً المعددروف بددالرَّ ا ً
(ٖ٘8هـ).
ال َّنصٌقة الرَّ ابقة لذوي ال ُع ول الرَّ اجقة ،عقمد بدآ لدً القدٌددي
( 8ٙ8هـ).
شرد اآلجُرُّ ومٌّة ،مقمد بآ ٌوسف السّنوسً القسنً (٘89هـ).
شرد اآلجُرُّ ومٌّة ،خالد بآ بد هللا األزهريّ (٘ٓ9هـ).
ال ُّدرة ال ُبرْ هانٌدة فدً نظدم الم دمدة ْاآلجُرُّ و ِمٌَّد ِة ،ابدآ الدوالً القنفدً
(ٓ 9ٙهـ).
شرد اآلجُرُّ ومٌّة ،عقمد بآ لً الرّ ملً (ٖ93هـ).
شرد اآلجُرُّ ومٌّة ،مقمد بآ مقمد عبو العزم القالوي (ٖ99هـ).
القواشددً المقكمددة لددى علفدداظ الم ّدمددة ،سددٌف الدددٌآ بددآ طدداء
(ٕٓٓٔهـ).
التقفددة اإلنسدٌّة فددً شددرد اآلجُرُّ وم ٌّددة ،مقمددد بددآ مقمددد المهدددوي
األزهريّ (ٕٔٓٙهـ).
شرد اآلجُرُّ ومٌّة ،مقمد بآ عقمد األسدي العرٌشًّ (ٓٔٓٙهـ).
الفرضدً
إ راب اآلجُرُّ ومٌّة ،مقمد بآ ٌقٌى ،نجم الدٌآ ال َّشافعًّ َ
(ٓٔٓ9هـ).
شرد اآلجُرُّ ومٌّة ،ابآ بركة األندلسًّ التوانً (ٕٓٔٔهـ).
ابدآ رجُدرُّ وم ،عقمدد بدآ رجدب
بق ِّل كتداب
ُدرّ ال َكلِم المنظوم َ
الشدٌخ ِ
ِ
الب ريّ (ٔٔ89هـ).
(ٔ) انظر فً سٌرة ابآ رجُرُّ وم :ب ُْغٌة الو اة فً طب ات اللغوٌٌآ والنقاة ،السٌوطً ،تق ٌر :عبو الفضل
إبراهٌم ،مطبعة ٌسى القلبً ،ال اهرة ،طٔٔ9ٙٗ ،م ،جٔ ،ص  .ٖٗٗ ،ٕٖ8وشذرات الذهب ،ابآ
العماد القنبلً ،دار المسٌرة ،بٌروت ،طٕٔ939 ،م ،ج  ،8ص ٕٓٔ .واأل الم ،خٌر الدٌّآ الزركلً،
دار العلم للمالٌٌآ ،بٌروت ،طٔٔٔ99٘ ،م ،ج ،3ص ٖٖ.

ٓٔ

ال ُّدرة البهٌة فً نظم اآلجُرّ ومٌة ،إلبراهٌم الباجوريّ (ٕٔ33هـ).
ال ُّتقْ فة السَّنٌة بشرد الم ّدمة اآلجرّ ومٌّدة ،مقمدد مقٌدً الددٌآ بدد
القمٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
(ت ٕٔ93م).
ال َكواكب ال ّدرٌّة لى مُتممة اآلجُرُّ ومٌّة ،مقمد بآ عقمد األهدل.
شدددددرد اآلجُرُّ وم ٌّدددددة ،ال َّشدددددٌخ مقمدددددد بدددددآ صدددددالح العثٌمدددددٌآ (ت
ٕٔٗٔهـ).
دلٌدددل ُّ
الطدددالب لدددى مدددا قصددددوا مدددآ ظددداهر اإل دددراب (شدددرد
اآلجرومٌّة) للقاج بآ ال َّسالا.
َّ
َّ
مصباد السّاري ،زاٌد األذاآ بآ الطالب الشن ٌطًّ .

تعرٌف بالمنظومة اآلجُرُّ ومٌّة:

وقد ُنظِ َم ْ
ب َن ْظمُها إلى بد هللا بدآ القداج قمدا ُِّ
ت هذِّ الم ّدمة النثرٌّة ،و ُنسِ َ
هللا ،والصّقٌ ُح عآَّ ناظ َمها هو مقمّد بآ ربَّ الغدالوي التدواتً ال ّشدن ٌطًّ المتدوفى
سنة (ٓٔٔٙهـ))ٔ(.
و د ُد عبٌات منظومته (ٓ٘ٔ) بٌتاأ ،وكاآ الفراذ منها سنة (ٕٓٔٔهـ).
و ُنظِ َمت اآلجُرُّ ومٌّة لى بقر الرَّ َجز ،وهو واق ٌد مآ البُقور العروضٌّة
ٌ
ناقة َرجزاءُ ،إذا
وضعها الخلٌل (٘ٔ3هـ) .والرَّ َج ُز مأخوذ مآ قولهم:
التً
َ
ارتع َش ْ
ت ندَ قٌامِها ،ف ُسمًّ َرجزاأ تشبٌها أ بذلا .ومفتا ُد الرَّ َجز هو:
فددً عبقددر األرجدداز بقدد ٌر ٌَسْ دد ُهلُُْ
ُ
وتفعٌال ُته سِ ّ
ثالل تفعٌالت)ٕ(.
ت ،فً كل َش ْطر

مُسْ ددددددددددتفعلآ مُسْ ددددددددددتفعلآ مُسْ ددددددددددتفعلآ

أيها القازئُ الكسيى ،أيها املتعلّ ُى اللّبيب،
وغد ْ
ددر ْ
ت شدددرو ُد اآلجُرُّ وم ٌّدددةَ ،
دددت لدددى ال ُّشدددرود قدددوا ٍ  ،و لدددى
ل دددد َك ُثد َ
رود تع ٌ ٌد فً ال َّتناول ،وتطوٌ ٌل
القواشً ت رٌرات وتعلٌ ات .ول د
شاب تلا ال ُّش َ
َ
فددً المسددائل ،وبُعْ د ٌد ددآ األمثلددة الق ٌّددة ،ومجافدداةٌ ددآ القٌدداة المعاصددرة :معانٌهددا
الجدٌدة ،و َت ْ نٌتِها القدٌثة.
وإ ّنً َل ِج ُّد َسعٌد إذ عق ّدم بٌآ ٌدٌا هدذِّ المنظومدة اآلجُرُّ ومٌّدة التدً عرجدو عآْ
ت ْنب َ
ُت نباتا أ طٌّباأ ،وتت َّب َلها األجٌا ُل ب َبدول َق َسدآ .وقدد ع داننً هللا  لدى َشدرْ قِها
(ٔ) ذكر ذلا المختار بآ قامٌد فً كتابه "قٌاة مورٌتانٌا".
(ٕ) انظر :الوافً فً العرو
ص ٖٔٔ.

وال وافً ،الخطٌب التبرٌزيّ  ،دار الفكر ،دمشر ،ط ٖٖٔ99 ،هـٔ939م،

ٔٔ

وإخراجها إخراجا أ جدٌداأ فً ثو ٍ
ُعاصر ٌ ّتس ُم بما ٌلً:
بم
ٍ
ضبْطا أ دقٌ اأ.
ضبْط عبٌات المنظومة َ
َ
َّ
َّ
 العناٌة الفائ ة بالترتٌب ،وقُسْ آ التبوٌب. ت دٌم ال َّشرد بعبارة واضقة ،وعسلوب َسهْل. َر ْفد ال َّشرد باألمثلة الكثٌرة ،والجداول النافعة. اإلفادة مآ شرود اآلجُرُّ ومٌّة ،واستخالص مقاسنِها. إمداد ال َّشرد بأسئلة سابرة ،وتطبٌ ات لُغوٌّة ماتعة. ت دٌم ُخالصة فً رخر ك ّل باب َنقْ ويّ . اإلقالدددة إلدددى ُكتدددب ال َّنقْ دددو واألدب والبالغدددة لالطدددالعواالستزادة.
َّ
 إتمددام المنظومددة بددأبواب عساسدٌّة فددً النقْ ددو لددم ٌددذكرْ هاال َّناظم.
 ال َّتعرٌف بعدد مآ ع الم ال ّنقاة ومدارسِ هم ال َّنقْ وٌّة. إ داد اختبار تربويّ ل ٌاس مستوى المتعلّم فً ال َّنقْ و. اإلفدددادة مدددآ ال َّنظرٌدددات القدٌثدددة فدددً طرائدددر الدددتعلّم،وتألٌف ال ُّنصوص ،ومرا اة الفُرور.
هذاح وعسأ ُل هللا  عآْ
األجدر والمثوبدة
ٌنفع طلب َة الع ِْلم بهذا العمدل ،وٌُعْ ظِ د َم
َ
َ
لصاقب هذِّ المنظومة ،وٌفٌ َ مآ رقماتده وبركاتده لدى ابدآ رجُدرُّ وم ،و لدى
دارهُم ،وعسْ ددهروا لددٌ َلهُم فددً
لمدداء العرب ٌّددة ذوي القِجددا والفهددوم الددذٌآ عظمددأوا نهد َ
سبٌل هذِّ اللغة العظٌمة ،وعآْ
ٌجمعنا بهم فً َم ْ َع ِد صِ ْدر ندَ َملٌاٍ ُم ْ تدر
َ
د .أمحد عطية السُّعوديّ
0341هـ9112 /م

ٕٔ

املنعًمّ اآلجُرٗيمٍّٓ
فاحتُ٘ امليعْم٘:
 - 1قٜـــــــــا َْ ُ َرٍِـــــــدُ دَبــــــــٚؤ مُ َـــــــــ ٖدُ

اهلل ٜفٔــــــَ اٝـــــــ ٚل ا ْٝمُـــــــًدِ ٜ ٢ـــــــ َدُ

دذكر اسدمِه ،وهددو مق ّمددد ،وهددً طرٌ د ٌدة جددرى
ٌفتددت ُح ال َّندداظ ُم منظوم َتد ُه هددذِّ بد ِ
توثٌر ما ٌصد ُر نهم مدآ ُك ُتد ٍ
ب ورسدائل ومنظومدات،
لٌها العلما ُء ال ُدامى فً
ِ
افتتقها ب ولِه:
ومنهم ابآُ مالا صاقبُ األلفٌة الذي
َ
)ٔ (

ددددددر مالِددددددداِ
دددددو ابددددددآُ مالِدددددداِ
هللا خٌد َ
قددددددا َل مق ّمدددددد ٌد ُهد َ
عقمددددددد ُد ر ِّبدددددددً َ
عمورِّ كلِّهدا ،فدً
ث َّم ٌُخب ُر الناَّظ ُم مقمّد بآ ربّ الغالويّ ع َّنه ٌقم ُد هللا  فً
ِ
القمْ ددد مددآ قُسْ ددآ
ال َّسددرا ِء وال َّ
ضددراء ،وفددً ال ِّش د َّد ِة والرَّ خدداء .وافتتددا ُد هددذا ال د َّن ْظم ب َ
األدب مع هللا تعالى ،وفٌه التمداسٌ
للتوفٌدر والبركدةح إذ إآَّ العمد َل الَّدذي ال ٌُفتدت ُح
ِ
بالقمْد ٌعترٌه ال َّن ْ صُ  ،وٌ ُّل خٌرُِّ.
َ

 - 2مُصَلِّــــــٍّا َلٜـــــْ اارٖنُـــــًْ ٢ا ٝمل ِن َ ٜـــــْ

يَآأــــــــ ٔو يَهَ ِــــــــرٔؤ َي ُ٢اا ٗــــــــ ْٜ

وبعدَ َقمْ ِد هللا تعالى ٌُصلًِّ ال َّناظ ُم لى ال َّنبًّ المختار  ،وٌصلًّ لى رلِد ِه
عهل ال َّت وى رضواآُ هللا لٌهم عجمعٌآ.
األطهار،
وعصقابه الكرام ِ
ِ
ور ُل النبًّ  هدم الدذٌآ قُرمُدوا الصَّددقة ،وهدم :عزواجُده وعوال ُدِّ ُ
وذرّ ٌدا ُتهم،
ِ
والمؤمنددوآ مددآ عقربائدده مددآ بنددً هاشددم وبنددً ب دـد المطلددب :رل لددًّ  ،ور ُل
َ ٌل ،ور ُل جعفـر ،ور ُل َّبـاس رضواآ هللا لٌهم)ٕ(.
ِب
صدق َ
والصَّدقابًّ كمددا رّ فدده اإلمددام ال ُبخدداريّ رقمدده هللا (ٕ٘ٙهددـ)َ " :مددآْ َ
النبًّ  عو ررُِّ مآ المسلمٌآ فهو مآ عصقابه")ٖ(.
(ٔ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،مقمّد بآ بد هللا بآ مالا ،دار ابآ قزم ،بٌروت ،طٕٔٔٗٔ ،هـٕٓٓٓم،
ص .3
(ٕ) كما جاء فً القدٌل الذي رواِّ مسلم فً كتاب فضائل الصَّقابة ،باب فضائل لًّ  ،قدٌل ٘ ،ٙٔ3ج
٘ٔ ،ص ٘.ٔ3
(ٖ) انظر :صقٌح البخاري ،مقمد بآ إسما ٌل بآ إبراهٌم البخاريّ (ٕ٘ٙهـ) ،ت دٌم :فضٌلة الشٌخ عقمد
مقمد شاكر ،دار الجٌل ،بٌروت ،د.ط ،د.ت .كتاب مناقب قرٌ  ،باب فضل عصقاب النبًّ  ،ج٘،
ص ٕ.

ٖٔ

َ - 3يبَعِـــــــدُ فٜاا ٜصِـــــــ ُد بٔـــــ َا ا ٜملنِعٝــــــً ٢

َتسِـــــهُ ٍ٢ل َمنِــــــجًُ ٢د ابِــــــ  ٢آجُــــــرٗي ٢

ث ّم بعددَ َقمْد ِد هللا  والصَّدال ِة لدى النبدًّ ٌ بدٌّآُ النداظ ُم عآَّ الم صدودَ بهدذا
ب المنثددور الددذي علّ َفدد ُه ابددآُ رجددرُّ وم فددً مبدداد ال َّنقْ ددو،
الدد َّن ْظم هددو تسددهٌ ُل الكتددا ِ
ُ
ُ
واستخلص ُه مآ كتاب ال ُج َمل َّ
والقفدظ ال
ٌنضدبط إال بدالقفظ،
للزجاجًّ ح فالعل ُم ال
َ
ْ
َّ
ٌتٌ ّس ُر إال بالنظم.

 - 4أ َــــــــــ ِ ٜدَاََ ٔوٞــــــــــعٜوُ َي َسُـــــــ ـرَا

غ مَـــــا قٜـــــ ِد ُجٔــ ـرَا
َٜلٍِــ ـؤ ِ ٌَ َِ ٜـــــوٜ ٜ

ابآ رجرُّ وم هدً طلبد ُة
ٌبٌّآُ ال َّناظ ُم عآَّ الفئ َة المستهدف َة الم صود َة
ِ
بتسهٌل َن ْثر ِ
ُ
قفظ ال ّنثرح ألآَّ النظ َم عسه ُل قفظا أ مآ ال َّنثدر ،فدال َّنظ ُم
ُب لٌه
صع َ
العلم ،وك ُّل َمآْ َ
ّ
ّ
ُ
لدأذآ عآْ
هآ
الدوزآ واإلٌ داع والعُذوبدة ،فٌلدذ
ٌشتم ُل لى
تسدمعهُ ،وال ٌُعْ نِدت الدذ َ
َ
ِ
ِ
االستظهار واالستذكار.
فً
ِ

 - 5ياهللِ ٜ ٜن َعٔــــــــكُ فٔـــــــَ اٝــــــ ٚل َ َــــــلِ

إٜ ٢اٍِــــــؤ قٜصِــــــدُٔ َي َلٜــــــٍِؤ ا ٝمل ٖ ٜـــ ـلِ

العوآ مآ هللا تعالى ،وٌسألُ ُه عآ ٌ وّ ٌَد ُه لدى إتمدام
ث ّم ٌخب ُر ال َّناظ ُم ع ّنه ٌطلبُ
َ
مل مآ ع ماله ،وٌعلآُ ع ّنه ٌبتغً بعملِه هدذا وجد َه هللا
هذا العمل ،وٌعٌ َن ُه فً ك ّل
ٍ
تعالى ،وعند َّه ٌتوجّ د ُه إلٌده وقْ ددَ ُِّ ،وٌتو ّكد ُل لٌدهح فهدو نِعْ د َم المدولى ،ونِعْ د َم الوكٌدل،
َ
َ
هللا،
سدألت
قددٌل النبدًّ " :إذا
دب ٌنِد ِه
وهو بهذِّ االسدتعانة
وضدع ُنصْ َ
َ
ِ
فاسدأل َ
)ٔ (
َ
استعنت فاس َتعآْ باهلل" .
وإذا

 لطائف مً فاحتة امليظومة:
َت ْز َخد ُر فاتقد ُة المنظومددة بطائفد ٍة مددآ ال ِق َكددم واإلشددارات اإلٌمان ٌّددة والتربو ٌّددة
طالب العلم:
التً ته ُّم
َ
ٔ -اسددددتقبابُ َقمْ دددد ِد هللا فددددً األمددددور ُكلِّهددددا ،وافتتدددداد األقددددوال
واأل مال با َّلثناء لى هللا .
ٕ -التضرّ ُع إلى هللا ،والتوجّ ُه إلٌه بال ُّد اء َ
الع ْوآ.
وط َلب َ
ب العلددم ،واإلخددالصُ لدده فددً
ٖ -ابتغددا ُء وجدده هللا تعددالى فددً َط َل د ِ
ال ول والعمل.
ٗ -تعظٌ ُم النبًّ  ،وإجالل رل بٌتِده األطهدار ،وقُدبّ الصّدقابة
الكرام ُكلِّهم.
(ٔ) رواِّ ال ّترمذيّ فً صفة ال ٌامة ،باب :ولكآ ٌا قنظلة سا ة وسا ة ،قدٌل رقم  ،ٕ٘ٔ8وقالَ :قسآ
صقٌح.

ٗٔ

٘ -تقدٌددد ُد األهددددافِ التدددً ٌسدددعى إلٌهدددا المدددتعلّم ،وا ّتخددداذ الوسدددائل المالئمدددة
لتق ٌ ِها.
ضب ُ
الع َرب.
العلم بقفظ المتوآ ،وتذوّ ر المنظوم مآ
ْط
كالم َ
َ -ٙ
ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
انتقال األفكار.
 -3األمانة العلم ٌّة فً توثٌر األقوال واآلراء ،وتجنب
ِ

٘ٔ

بَابُ اا ٜال٢ ٜ
 - 6إ َٖ٢اا ٜـــــ ـالٔ َ ٜنِــــــــ َد َا فٞ ٜل َسِـــــ ـ َ ٔ ِ

ي مُؤـــــٍ ْد قٜـــــ ِد يُ ٔــ ـ ِ
غ مُـــــرَاْ ٤
اٜوٞــ ـ ٠

ُ
ُ
دب
اللفظ المفٌد ُد فائدد أة ٌَقْ سُدآُ الس
الكال ُم ندَ ال ُّنقا ِة هو:
ُّدكوت لٌده ،نقدوَ :ك َت َ
زٌ ٌدِ .ه ْن ٌد مُقْ َتشِ مةٌ .د و لوالدٌ ِه ُك َّل لٌلة .عُصلًِّ الضُّقى فً َق ِد ٌْ تً.
تجتمع فً الكالم عربع ُة عمور:
وال ُب َّد عآ
َ
ٌكوآ لفظاأ ،واللَّ ُ
فظ هو الص ُ
األّل :عآْ
َّدوت المشدتم ُل لدى بعد القدروف
َ
ُ
َّ
و"تقفظ".
و"الثالّج ُة"،
الهجائٌّة)ٔ( ،نقو" :زٌ ٌد" ،و"ٌكتبُ "

دوآ مُر ّكبداأ ،عي ٌتددألّفُ مددآ كلمتددٌآ فددأكثر مثددل :زٌد ٌد ٌكتددبُ .
الثــاىٕ :عآْ ٌكد َ
الثالجد ُة تقفد ُ
َّ
دظ األطعمد َة ُم َبددرَّ دَ أة .وذلددا ألآَّ الكلمد َة الواقددد َة ال ُتسدمّى ندددَ ال ُّنقدداة
كالماأ.
ُ
الثالث :عآْ
ا طالدبُ
ٌكوآ مُفٌداأ ،عي ٌَقْ سُآُ الس
ُّدكوت لٌده ،نقدو :إآْ جدا َء َ
َ
دت :إآْ جددا َءا طالددبُ ِ ْلد ٍدم وسد َّ
ِ ْلد ٍدم َف َرقِّ ددبْ ِب دهِ .ع ّمددا إذا قلد َ
دكت فددال ٌس دمّى كالم داأ.
ومثا ُل غٌر المفٌد :إذا قُطِ َع ال َّتٌَّا ُر الكهربائًُّ  ..فدال ٌدت ّم إال إذا َ
قلدت فدً الجدواب:
ت المدٌن ُة فً َّ
الظالم.
َغ ِر َق ِ
دوآ م صددوداأ اقتددرازاأ مددآ
دوآ موضددو ا أ للفائدددة ،عي عآْ ٌكد َ
ّالزَّابـ  :عآْ ٌكد َ
الصَّادر مآ النائم والسَّاهً والمجنوآ والسَّكراآ ،وما ُ لِّ َم مآ ُّ
الطٌدور كال َببَّغداء،
فال ٌسمّى شً ٌء مآ ذلا كالماأح أل ّنه لٌس م صوداأ.
العدربُ  ،فدإذا تكلّ َ
وعآْ
بكدالم
مدت
وضدعتها َ
ٌكوآ مُسدتعمالأ مدآ األلفداظ التدً َ
َ
ٍ
أ
َ
وقلدت مدثال Help yourself " :فدال ٌسدمّى كالمدا أ نددَ لمداء
الع َجد ُم
ممّدا
وضدعه َ
َ
العربٌّة.
قول ال ائل:
ما رعٌُا فً ِ
(ٔ) وهو ما ٌسمى فً لم اللغة القدٌل فونٌمات ( Phonetic alphabetانظر :العبور القضاريّ لكتاب
شرد قطر الندى وبل الصدى ،د .مقمد لً عبو قمدة ،دار مّار ،ماآ ،ط ٔٔٗٔٓ ،هـٓٔ99م،
ص ٔٔ).
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كأىّي ـ ـ ـ ـ ــا ّامل ـ ـ ـ ـ ــا ٛمـ ـ ـ ـ ـ ـًْ ْليـ ـ ـ ـ ـ ـا

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــْوه غ ـ ـ ـ ـ ـ ــْظه ـ ـ ـ ـ ـ ــْلَه م ـ ـ ـ ـ ـ ــاٛ

هذا كال ٌم ندَ ال ُّنقاةح أل ّنه استوفى ال ّشروط ،ولو عآّ قائ َل ُه فس َّر الما َء بالماء
دالم الددذي اسددتوفى ال ّشددروط :ال إل د َه إال هللا .ال تددنه ُ األم د ُة إال
ومثددا ُل الكد ِ
بر َع الٌابانٌوآ فً صنا ِة األجهدز ِة
ب الرُّ قادَ .
باإلٌماآ والع ِْلم .إذا َف ِز َع الفُؤاد ذ َه َ
ِ
ال َّدقٌ ة.
ُ
المنطور المفٌد ،قال ابآُ مالا)ٔ(:
ّاخلالص٘ عآَّ الكال َم ندَ ال ُّنقاة هو
كالمي ـ ــا لفـ ـ ـغا مفٔـ ـ ـ ه كاصـ ـ ـ هْ

ّاصـ ـ ـ ــهه ّفعْـ ـ ـ ــله ـ ـ ـ ــهَّ ـ ـ ـ ــزْ ه ال غـ ـ ـ ــهْ

عهل اللغة و ندَ الف ها ِء فهو :اس ٌم لك ّل ما ٌُتكلّ ُم بهِ ،مُفٌداأ كداآ
عمَّا الكال ُم ندَ ِ
َّ
ددر مُفٌدددد ،وٌشدددم ُل المنطد َ
ددوب واإلشدددار َة والكدددال َم النفسدددًّ  .قدددال
ددور والمكتد َ
عو غٌد َ
ْ
األخ َطل:
ُج ِعددددد َل اللّسددددداآُ لدددددى الفُدددددؤا ِد دَ لدددددٌال
إآَّ الكددددددال َم لفددددددً ال ُفددددددـؤا ِد وإ َّنمددددددا
إذآح عٌُّها المتعلّ ُم المجته ُد ،هل ٌسمّى ما ٌلً كالما أ ندَ ال َّنقْ وٌٌآم
ّ
أ
بخط ٌدِّ .هل ما فً الرّ سالة كالمم
رسالة
تب إلٌا صدٌ ُا
عَ -ك َ
َ
ب -و َق ْف َ
طدائر الببّغداء ٌدر ّد ُد كال َمدا .هدل تردٌد ُدُِّ
فسدمعت
ت فدً سُدور الطٌدور
َ
كالمم
َ
إلٌا عآْ
تجلس .هل اإلشارةُ كالمم
ج-
َ
فأشار َ
َ
جارا المرٌ َ
زرت َ
َ
َ
ُ
َ
د -جلسْ َ
ب بدالقمّى ،فهدذى وهدو ندائ ٌم بكلمدات .هدل َهذٌانده
ت ندَ عخٌدا المصدا ِ
كالمم
َ
قضرت فً مدٌنة "برلٌآ" ُخطب َة الجمع ِة باللغ ِة األلمانٌّة .هل هذ ِِّ ال ُخطبد ُة
هـ
كالمم
ِّ
ّ
عسباب هذِّ اإلجابة).
الجوابُ "ال" آ األسئلة السّاب ة ُكلها ( .لل
َ
ُ
ُ
ُّدكوت لٌده .وال بد َّد
اللفظ المفٌ ُد فائدد أة ٌَقْ سُدآُ الس
إذآح الكال ُم ندَ ال ُّنقاة هو:
عآْ
ٌكوآ لفظا أ مُر ّكبا أ مُفٌداأ موضو ا أ للفائدة.
َ

ٞ ٜ - 7قسَــــــامُوُ ا ٤ا ٔـــــَ َــــــٜل ٍِهَا ٌُ ِرنَـــــْ

(ٔ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص .8

أنِــ ـوْ يَفٔعِـــــ ْل ثُــ ـوٖ َـــــرِ ُ مَـــــ ِعنَْ
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ت دلٌد ٌل
عقسام ال
وقرْ ف ،فهً ثالث ُة
رابع لها ،ولم ٌدأ ِ
َ
ال غن٘ :اس ٌم ،وفِعْ لٌَ ،
ٍ
انقصدارها فدً هدذِّ األقسدام َّ
الثالثدة،
فً الكتاب والسُّنة واإلجماع وال ٌداس لدى
ِ
ُ
وإ ّنما ُِر َف ْ
ت عقسامُها باالسدت راءْ ،إذ إآَّ لمدا َء هدذا ال َفدآّ  -رق َمهدم هللا – رقلدوا
دواع
إلددى البادٌددة ،وتتبّعددوا كددال َم العددر ِ
ودَر ُسددوا مددا فٌدده ،فلددم ٌجدددوا إال هددذِّ األند َ
ب َ
َّ
الثالثة.
أّّالً -االصه :ما د َّل لى معنى فً ذاتِه غٌر ُم ْ ترآ بزمآ ،نقو:
ٌوسدددف ،لدددًّ  ،فاطمدددة ،شدددرف الددد ّدٌآ ،غدددادة ،مدددرٌم،
 أسمممماأل ااصممم امقمود.
َجمددل ،عسددد ،فددأرِ ،هددرّ ة ،تمسدداد ،ذئددب ،قِصدداآَ ،فددرس،
 أسممماأل الحيواتمماَ ْنز.
 أسماأل التباتا زٌتوآ ،وردةُ ،ت ّفادُ ،شبَ ِ ،نب ،بُرْ ت الَ ،قمْحَ ،شعٌر. أسماأل الجمادا كااماكن وغيرها دمشر ،دِجْ لةَ ،م ْطعمَ ،م ْدرسةَ ،جرٌدة.اىٔاً -الفعْل :ما د َّل لى معنى فً ذاته ُم ْ ترآ بزمآ ،وهو ثالثة عنواع:
تُ ،
استثمر ،عت َن ْ
بقثوا َ ،دَ ال.
زرع،
اخترع ،قاو َم،
صلَّى،
ٍٔ -
َ
َ
َ
ماض َ
َ
ّ
ٕ -مضارع ٌُصلً ،ع ْخترعُ ،ن او ُمٌ ،زرعٌُ ،ستثمرُُ ،تت نٌآٌ ،بقثوآ،
ٌَعْ دِالآ.
قاو ْم ،ازرعْ  ،استثمرْ  ،عت نً ،ابقثوا ،ا دال.
ٖ -أمر َ
صلِّ ،اخترعْ ِ ،

الثاً -احلزْ

 :ما د َّل لى معنى فً غٌرِّ نقدو :دآْ  ،إلدى ،ق ّتدى ،مِدآْ  ،عو،

ث ّم.
واحلرفُ قِسِناٌ:

أ
كلمدة نقدو :ط ،ر،
ٔ -حرف َم ْب َتى هو رمز م َُجرّ د ٌُؤلِّدفُ مدع قدروف عخدرى
د.
ٕ -حرف معتى هو كلمة ال ٌت ّم معناها إال باستعمالها مع االسم عو الفعل نقو:
فً البٌت.
ف َم ْعتمى" اقتدراز مدآ َّ
الدزاي مدآ "زٌدد" ،والهداء مدآ
"ح ْر ُ
وقول ُ ال َّتاظم َ
"هاتف" ،فإ ّنهما قرفاآ ال معنى لهما بخالفِ َ آْ  ،وإلى ،و لى.
ٌعنً عآَّ الم صودَ بقرف المعنى لٌس قروف الكلمة نقو البداء ،عو القداء،
عو الرّ اء فً كلمة " َبقْ ر" .عو النوآ ،عو الجٌم ،عو المٌم فً كلمة " َنجْ م".
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دروف ذات المعنددى مثددل قددروف الجددرّ  ،وقددروف العطددف،
وإ ّنمددا ٌعنددً القد
َ
والج ْزم وغٌرها.
وعقرف ال َّنداء ،وقروف ال َّنصب
َ

َ َيبٔــــاا ٖنًِٜ ٢ ٌ٢ي
 - 8فٜاالٔنِــ ـوُ بٔــــاخلٞ ٜو ٢

َُخُــًٌُْ ِْٜ ٢عِـــرَ ُ فٜــاق ُ ٞمَــا قٜوٜــًا

َ - 9يبٔ ُــ ـرُي ٔ اجلٜــ ـر ٚيَنِــ ـََ مٔــ ـ ِ إ٢اٜــــْ

يَ ــ ـَـ ِ يَفٔــــَ يَدُبٖ يَاارَـــــا َي َلٜــــْ

 - 10يَاا ٜــــــــا ُ ياا٤ـــــــالَ ُ ٜييَايْ يَاا ٖــــــــا

َيمُـــــــــ ِ َي ُمنِــــــــ ُ يَاٜعَــــــــلٓ َ ٖــــــــْ

وهً:

ٌ
المدات ٌُعدرفُ بهدا ،وٌتمٌّد ُز بهدا مدآ غٌدرِّ ،وٌجدبُ لدى المدتعلّم عآ
لالسم
ِ

ٌ ّتب َعهدا،

العالم٘ األّىل :اخلفْض:

الجرّ  ،عو ما ٌنوبُ نها كالٌداء
الج ّر والمرا ُد به الكسرة التً ٌُقْ د ُِثها ام ُل َ
وهو َ
(فً األسدماء الخمسدة ،والمث ّندى ،وجمدع المدذ ّكر السّدالم) والفتقد ِة (فدً الممندوع مدآ
عجمعددت األ ّم د ُة لددى ُقددبِّ ال َّشددٌخٌآ عبددً بكد ٍدر و ُ َمد َدر،
صددرف) مثددل:
ال َّ
َ
ِّ
وقُبِّ الصَّقاب ِة ُكلهم عجمعٌآ.
الجرّ  ،وهما مصطلقاآ بمعندى واقددَ ،
َ
الخ ْفد ُ ندد ال ُكدوفٌٌآ
والخ ْف ُ هو َ
والجرُّ ند ال َبصْ رٌٌآ.
َ
ُصطلح َ
الخ ْف ح أل ّنه ٌمٌ ُل إلى ال ُكوفٌٌآ.
واستعم َل ابآُ رجرّ وم م
َ

العالم٘ الثاىٔ٘ :ال َّيًْٓ:

ٌ
االسدم لفظدا أ
ُ
وهو في اللغة ال َّتصوٌت ،وفً االصطالد :نوآٌ
رخدر
تلقدر
سداكنة
َ
ِ
ال ّ
ُ
رعٌدت
خطا أ لغٌر توكٌد ،مثل تنوٌآ الضّم :هذا زٌد ٌد .والفدتح:
ُ
مررت بزٌدٍ.
زٌداأ .والكسر:
ولٌس مآ التنوٌآ النوآُ الالق ُة َخ ّ
ضٌْفآ( ،الضٌفآ َمآْ ٌأتً مع
طا أ مثل :نوآ َ
الضٌف متط ّفالأ ) ونوآ التوكٌد فً الفعلٌآ المضار ٌآ( :ﯤ ﯥ)
)ٔ((ﮅ ﮆ ﮇ) )ٕ(.

(ٔ) العلر ،رٌة ٘ٔ.
(ٕ) ٌوسف ،رٌة ٕٖ.
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العالم٘ الثالث٘ :دخْل "أل" ا أّل االصه:
تحو قلم :ال لم/سٌف :السٌَّف/فتى :الفتى/بٌضاء :البٌضاء/عشعة :األشعة.
ت فهدً قمرٌّدة ،عي ُت ُ
وتكوآ "عل" شمسٌة و َقمرٌّة ،فإآْ ع ُ ْظ ِه َر ْ
لفدظ كمدا ُتلفدظ
"عل" فً كلمة "ال مر" .والقروفُ الواجبُ إظهارها بعد الدالم ال َمرٌّدة مجمو دة
َ
ا َ
وخفْ َ ٌ َمهُ" .ومثالها :العٌآ ،ال لب ،الفائز ،الجامعة.
بغ َقجَّ َ
فً" :ع ِ
وقع بعدَ ها الجٌم نقدو" :الج َّندة"،
وٌنبغً للمتعلّم االنتباِّ إلى إظهار الالم إذا َ
"الجار" .وال ٌجو ُز عآ َن ْنطِ َر "الجامعة" بإدغدام الدالم فدً
"الجوار"" ،الجُودِيّ "َ ،
ِ
ب ْال َجامعة
الجٌم ،وتشدٌد الجٌم هكذا( :عَجَّ امعة) كما ٌنط ُها بع ُ طال ِ
دددظ كمددددا تلفد ُ
دددت بمددددا بعدددددَ ها فهددددً شمسددددٌّة ،عي ُت ْلفد ُ
وإآْ ع ُ ْدغِ َمد ْ
دددظ "عل" فددددً
كلمة"ال َّشمس".
َ
ُ
دا
بدغ َقجَّ َ
والقروفُ الواجبُ إدغامها بعد الالم ال ّشمسدٌّة هدً ب ٌدة قروف"ع ِ
َ
وخفْ َ ٌ َم ُه".
ومثالها :السَّمآُّ ،
الظ ْلم ،الضَّاد ،ال َّدم ،ال َّشدرر .وٌخطدب بعد ُ المدذٌعٌآ فدً
َ
أ
ُنطر كلمة "ال َّشرر" ،فٌجعلوآ ال َمها ال َّشمسٌّة قمرٌّة هكذا :ع ْل َشرر األوسط

العالم٘ الزَّابع٘ :دخْل ز مً ز اجلزّ:
قدروف الجدرّ نقدوٌ :خدر ُج الفدال ُد مُب ِّكدراأ مدآ
مآ المدات االسدم ع ّنده ٌ بد ُل
َ
البستاآ.
ت إلى
البٌ ِ
ِ

ّحلزّ اجل ّز معاٌٍّ ،احلزّ املذكْرٗ ٍيا مخض٘ عغز زفًا ٍٕ:

مِنْ لالبتداأل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ) )ٔ(.
ُ
مشٌت مآ المدرس ِة إلى موقفِ السٌَّارات.
إلى من معاتيها االتتهاأل
ُ
سافرت آ ال رٌ ِة الواد ة.
عنْ للمجاوزة
ّ
في للظرفية اللَّبآُ فً الثالّجة .الما ُل فً ال َمصْ ِرف.
دتهج فددً ال د ُّدنٌا َقددزٌآٌ ٌددو َم
دجاع ل ٌ ُتدده .والتكثيممر ٌددا رُبَّ مُبد ٍ
ُر َّب للتقليممل رُبَّ شد ٍ
ال ٌامة.
ددت بدددال ِلم ،وقطعد ُ
هلل ألر َفعدددآَّ عمتدددً .واالسمممتعاتة كتبد ُ
ددت
البممماأل للقسمممم بدددا ِ
بالسّكٌآ.
(ٔ) اإلسراء ،رٌةٔ.

ٕٓ

سدطح
ص ِع َد الخطٌدبُ لدى الم ِنبْدر .هدب َط "ررمسدترونج" لدى
على لالستعالأل َ
ِ
ال َ َم ِر.
الكاف للتصبيه العالِ ُم كالمِصْ باد .السَّخًُّ كالبقر.
جئت ل ْ
ُ
ِا.
الالم للملك المصن ُع للدولة .والتعلٌل:
ِعلم َ
هللا ألصْ ُد َقآَّ ( .ﯹ ﯺ ﯻ) )ٔ(.
الواو والتاأل للقسم و ِ
ُم ْذ و ُمت ُذ ما رعٌ ُتا فً المكتبة م ُْذ ٌومٌآ ،عو م ُ
ُنذ ٌومٌآ.
هللا فضّلكم لٌنا.
لعل َّ تأتً قرف َجرّ فً لهجة قلٌلة وشا ِه ُدها :لع َّل ِ
حتى (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) )ٕ(.

ت االسم.
وقو ُل الناظمَ " :فا ْقفُ َما َق َفوا" عي :ا ّتبعْ ما ا ّتبعوا مآ الما ِ
ٌ ال :قفاُِّ َق ْفواأ ،وقُفُوّ اأ ،واقتفاُِّ وت َّفاَُِّ :ت ِب َع ُه)ٖ(.
ومآ المات االسم التً لم ٌذكرْ ها ال ّناظم ،وذكرها ابآُ مالا)ٗ(:
دددددددوٌآ وال ِّندددددددددا وع ْل
بددددددددالجرِّ والتند
ِ

صدددددددد ْل
دددددددم تمٌٌدددددددد ٌز َق َ
ومُسْ دددددددد َن ٍد لالسد ِ

الي ا:ٛ
العالم٘ اخلامضِّ٘ :
ومددآ المددات االسددم ع ّندده ٌ بد ُل ال ِّنددداء ،نقددو ( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)
ّ
درامج السّ ّْ خٌفددةٌ .ددا
)٘(ٌ .ددا ابنتددً ،ال تتددابعً البد
موظددفُ  ،ع ْت ِددآْ م َلدداح لتددنه َ
َ
ع ُ َّم ُتا.
وال ّتداأل هو تنبٌه المخاطب .وعقرفه هً :الهمزة (عَ) ،عيْ ٌ ،ا ،عٌاَ ،ه ٌَا.

العالم٘ الضّادص٘ :اإلصياد إلُّٔ ،ال ح ّث عيُ:
نقدددو :زٌددد ٌد صدددائم .القاسدددوبُ م َ
ُ
ددتوطنات تدددزداد،
ُطدددوَّ رٌُّ َ .مددد ُه شدددهٌ ٌد .المسد
والعربُ غافلوآ.
(ٔ) األنبٌاء ،رٌة .٘3
(ٕ) ال در ،رٌة ٘.
(ٖ) لساآ العرب ،ابآ منظور ،مادة (قفا) ،ج ٘ٔ ،ص ٗ.ٔ9
(ٗ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص .8
(٘) الصافات،رٌة ٗٓٔ.ٔٓ٘ ،

ٕٔ

والتق ّدل نه نقو :قا َم زٌ ٌد :فزٌ ٌد اس ٌمح أل ّنا قد ق َّد َ
ثت نه بال ٌام)ٔ(.
فائدددة :ال ٌجتم د ُع التنددوٌآُ وعل التعرٌددف فددً كلمددة واقدددة ،فددال ٌ ددال :جددا َء
الرَّ ج ٌل
بددل جددا َء الرَّ ج دلُ ،ع َّمددا إذا ُجددرِّ دَ مددآ عل فٌ ددال :جددا َء رج دلٌ ،ورعٌد ُ
دت رج دالأ،
ُ
برجل.
ومررت
ٍ
والخالصة :ك ّل كلمة فٌها واقدةٌ مآ تلا العالمدات ،عو َت ْ بد ُل واقدد أة منهدا
فهً اسم.

ك يَنَـــ ـًِ َ َيبٔ ٜـــ ـدِ
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ح مٍَِــــ ُُ ُى يَ َدَِ
فٜا ِلٜــــ ِو يَتَــــا اا ٖ ٍٔ ِٞـ ـ ٔ

للفعل عرب ُع المات ٌتم ٌّ ُز بها:
األولددى :ال ِّ
سددٌآ :وٌدددخ ُل لددى الفعددل المضددارع ،وٌفٌددد التنفددٌس ،ومعندداِّ
االسددددت بال ،وال ِّسددددٌآ عقدددد ّل اسددددت باالأ مددددآ "سددددوف" ،نقددددو( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ)

)ٕ (

سأدَ ُع اد َة ال َّت ْدخٌآ.

الثانٌددة :سددوف ،وٌدددخ ُل لددى الفعددل المضددارع ،وٌفٌد ُد التنفددٌس ،ومعنددـاِّ
االست بـال نقدـو( :ﮎ ﮏ ﮐ) )ٖ( .سدوف عُت دآُ السِّدباق َة بعددَ شدهر .سدوف
ا فً َقمْ لة ال َّنظافة.
عُشار ُ
والسٌآ وسوف ال ٌُقْ دِثاآ تغٌٌدراأ إ رابٌدا أ فدً الفعدل المضدارع ،بدل ٌُ ْب ٌِانِده
كما هو.

الثالثددة :قبولدده

"قددد" نقددو( :ﭑ ﭒ ﭓ) )ٗ( .قددد ٌنددـز ُل المط در .قددد

ٌست رُّ الصُّومالُ.
دخلت "قد" لى الفعل الماضً دَ لَّ ْ
ْ
ت لى معنٌٌآ:
إذا
ّ
ت الصَّالةُ.
ال َّتحقيق تحو قد تعط َل المِصْ ع ُد ،والت رٌب نقو :قد قا َم ِ
(ٔ) انظر :قطر الندى وب ّل الصدى ،ابآ هشام ،ص ٖ.ٗ-
(ٕ) الطالر ،رٌة .3
(ٖ) النساء ،رٌة .٘ٙ
(ٗ) المؤمنوآ ،رٌة ٔ.

ٕٕ

دخلت "قد" لى الفعل المضارع دلّ ْ
ْ
ت لى معنٌدٌآ :الت لٌدل وال َّتشدكٌا
وإذا
نقو :قد ٌجو ُد البخٌل ،عو التكثٌر نقو :قد ٌنا ُل المجته ُد ب ُْغٌ َتهُ .قال ال َّشا ر:
دددتعجل َّ
الز َلدددد ُل
دددع المُسْ د
ا المتدددأ ّنً بعددد َ قاج ِتددد ِه
قدددد ٌددددر ُ
وقددددد ٌكددددوآُ مد َ
ِ
الرَّ ابعددة :قبولدده تدداء التأنٌددل ،وهددً قددرفٌ سدداكآ ،وتخددتصُّ بال د ّدخول
لى الماضً ،وقدد وردَ دآ ال َّنقْ دوٌٌآ عآَّ الفعدل الماضدً ٌُمٌّد ُز بهدا نقدوَ :ر َو ْ
ت
عقادٌل كثٌر أةَّ .
الطدائرةُ َه َ
َ
دت لدى ال َم ْدد َرج .ع ل َن ْ
بط ْ
دت شدرك ُة
ائش ُة ع ُ ُّم المؤمنٌآ
إفالسها.
البورصة
َ
َّ
عمّا الم ُة فعل األمر فهً دال َل ُتده لدى الطلدب مدع قبولده ٌدا َء المخاطبدة ،عو
دمعآَّ المقاضدرة
نددوآ التوكٌددد نقددو :تعلّد ْم فددآَّ االسددتماع .تعلَّمددً فددآَّ الخٌاطددة .اسد َ
الع ِْلمٌّة.
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النِـــ ـوَ ٣يال ٜفعِــــــلََ ٣أٍــــــالٜ ٟارَلٜــــــْ

ٌُعرف القرفُ بأ ّنه ال ٌ ب ُل شٌئا أ مدآ المدات االسدم والفعدل ،ومثالده :بلدى،
هلَْ ،ل ْم ،لى ..فال ٌ ب ُل التندوٌآ ،وال تددخ ُل لٌده عل ،وال ٌصد ّح عآْ تددخ َل لٌده
السٌّآ عو قد.
فال ٌجوز عآ ن ول فً لى :لٌ .وال ن ول فً َهلْ :الهل ،عو سوف َهلْ.
قال القرٌريّ (٘ٔٙهـ) فً منظومة "م ُْل َقة اإل راب")ٔ(:
َف ِدددددسْ لدددددى قدددددولً َت ُكدددددآْ َ الَّ ْ
دددت لدددده َ المد ْ
لٌسد ْ
مدددددة
دددة
والقددددرفُ مددددا َ

ومآ عنواع القروف:

ُ
السٌارات ث َّم ال َّشاقنات.
 العطف :الواو ،الفاء ،ث َّم ،عو ،عم ،بلَ :برتُ
الجسر إال سٌّارة.
السٌارات
 االستثناء :إال ،خال ،دا ،قاشا :برتَ
صددندوقا أ
 ال ِّنددداءٌ :ددا ،عٌددا ،ه ٌَددا ،عي ،الهمددزةٌ :ددا خٌد َل هللا اركبددً .عيْ بُندًّ ،ال تكددآْ ُفارغاأ.
 االستفهام :هل ،الهمزة (ع) :ه ْل عتداا نبدأ َُ
ععندت صداقبُ
سدلٌماآ القلبدًّ م
َ
ال َب َّالةم
ٌ
مشتار و ندي لو ٌة.
 الجواب :نعم ،بلى ،عجل ،ال ،كالَّ :ن َع ْم عنا التنبٌه :ها ،عال ،ع َما( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ))ٕ(.(ٔ) انظر :متوآ النقو ،دار اآلثار ،ال اهرة ،طٕٖٔٔٗ ،هـ ٕٕٓٓم ،ص ٖ٘.
(ٕ) ٌونس ،رٌة ٕ.ٙ

ٖٕ

والقروفُ لى ثالثة عقسام:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

قسم ال ٌدخ ُل إال لى األسما ِء كقروف الجرّ  :مآ ،إلى ،آ ،لدى ،البداء،
الكتاب إلى مُؤلّفِه
الالم :جبا أ له ٌُهدي
َ
قسددم خدداصّ باألفعددال نقددوَ :ل د ْم وإآ ال َّشددرطٌة ،وإذمددا :ضد َ
دار صددد ُرُِّ ،و َل د ْم
ٌ ّتسعْ للقوار.
قسم ُم ْشترا بٌآ األسماء واألفعال نقو هل :هل تعرفُ اس َم فاتح صِ لٌةم
والقدددروفُ قلٌلدددة ال تكدددا ُد تبلددد ُغ مائدددة ،وال ٌلتدددبسُ غٌرُهدددا بهدددا ،وهدددً مدددآ
األقادٌددة إلددى ال ُخ َماسدٌّة نقددو :البدداء فددً (بدداهلل) ،عم ،عآْ  ،وا ،هددا ،ثد ّم ،هددال،
قتى ،لكآ)ٔ(.

الخالصة:

ُ
اللفظ المفٌ ُد فائد أة ٌقسآُ الس ُ
ُّكوت لٌه.
 الكالم ندَ ال ُّنقاة هو:ٌكوآ لفظا أ مُر ّكبا أ ُمفٌداأ موضو ا أ للفائدة.
وال ب َّد عآ
َ
ْ
ُرفت عقسا ُمها باالست راء.
 -الكلمة ثالثة عقسام :اسم ،وفعل ،وقرف ،وقد

 -االنو الماتْ ٌُعر ُ بها نَ:

َٔ -
الق َجرِ.
ّغر كال ّن ِ فً َ
الخ ْف  :وهو َ
الجرّ  :العل ُم فً الص ِ
ٕ -ال َّتنوٌآ :كاآ الخلٌ ُل بآ عقمدَ زاهداأ فً َم ْد ٍد وفً سُمْ عةٍ.
ٖ -دخول "عل" فً عول االسم :نقو :ال لم ،السٌَّف.
ٗ -دخول قرف مآ قرف الجرّ نقو :عذهبُ إلى الق ِل مُب ّكراأ.
ْ
ا.
٘ -ال ِّنداءٌ :ا عخً ،اقفظِ هللا
ٌقفظ َ
عبدع ب ُد ال دٌر خاآ.
دٌر خاآْ مُبدعٌَ .
 -ٙاإلسناد إلٌه ،والتق ّدل نه نقو :ب ُد ال ِ

 -الوعل دب ُ المات:

ٔ -السٌِّآ ،وٌدخ ُل لى المضارع :سأقم ُل ر ُْوقً لى َراقتً.
ا فً َقمْ ل ِة ال َّنظافة.
ٕ -سوف ،وٌدخ ُل لى المضارع :سوف عُشار ُ
الخمر.
ٖ -قبوله "قد" نقو :قد ٌتوبُ م ُْدمِآُ
ِ
ْ
جاهددَت ائشد ُة فدً
ٗ -قبوله تاء التأنٌل ،وتختصّ بال ّدخول لى الماضً:
هللا َق َّر جهادِِّ.
 المة القرفٌُ :عرفُ بأ ّنه ٌد ُّل لى معنى فً غٌرِّ ،وبأ ّنده ال ٌ بد ُل شدٌئا أمآ المات االسم والفعل نقوَ :ب َلىَ ،هلَْ ،ل ْم.

 أصئلة وتطبيقات:
(ٔ) انظر :شرد اآلقُرُّ ومٌّة ،عقمد بآ لً الرملً ،تق ٌر :د .لً الشوملً ،ص ٓ.3

ٕٗ

ص دا أ بهددم ،ووضددعوا لدده شددروطا أ
ال ُّ
ف ال ّنقدداةُ الكددال َم تعرٌف دا أ خا ّ
سددؤال األوّ ل َ :ددرَّ َ
عربعة.
ٔ -ما تعرٌفُ الكالم ندَ ال ُّنقاةم
ٕ -اذكر ال ُّشروط األربعة الواجب اجتما ها فً الكالم.
ٖ -ما ا ُ
الكالم ندَ عهل اللغةم
لفرر فً االصطالد ب ٌَآ الكالم ندَ ال ُّنقاة ،و
ِ
السُّؤال الثانً :اقرع النصّ مُتدبّراأ ،ث ّم عجبْ آ األسئلة التً تلٌه:
ٌتم ّتدد ُع عهدد ُل الرِّ ٌددفِ بسددعاد ٍة غددامر ٍة ُتفددٌ ُ لددٌهم َنضددار أة فددً عجسددامِهم،
وصددقّ أة فددً غددذائِهمح أل ّنهددم ٌعٌشددوآ فددً المددزارع الخضددرا ِء الٌانعددة ،وٌ ضددوآ
عٌا َمهم بٌآ ِّ
الل الوارفة ،والسَّواقً الجارٌة ،وٌشربوآ قلٌبا أ صافٌاأ.
الظ ِ
قدرف طدف ،فعدالأ مضدار اأ ،اسدما أ مُعرّفدا أ
قرف جدر، ،
ٔ -استخرج مآ النصّ :
َ
َ
بألم
ت التالٌ َة عفعالٌ :تم ّت ُع ،تفٌ ُ ٌ ،عٌشوآم
ٕ -ما ال َّدلٌ ُل لى عآَّ الكلما ِ
ت التالٌ َة عسماء :الرِّ ٌف ،عجسامهم ،قلٌباأم
ٖ -ما ال َّدلٌ ُل لى عآَّ الكلما ِ
ٗ -لِد َم ال ٌُسدمّى قدول األجنبدًّ  "They are drinking milk" :كالمدا أ نددَ لمدداء
العربٌّةم
ّ٘ -
مث ْل مآ النصّ بثالثة عمثلة للكالم الذي استوفى ال ّشروط.
ت التالٌ َة إلى اسم عو فعل عو قرف:
 -ٙص ّنف الكلما ِ
غددامر ٍة ،ال َّسددواقً ٌ ،ددول ،صددافٌاأ ٌ ،ضددوآ ،الددواو فددً (وصددقّة) ،الكدداف فددً
(كما).
ت ال ررنٌة التالٌة إلى اسم عو فعل عو قرف:
ت فً اآلٌا ِ
السُّؤال الثالل :ص ّنف الكلما ِ
 (ﭑ ﭒ ﭓ) [المؤمنوآ :رٌةٔ]. (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [األقزاب :رٌة ٗ].( -ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [النمل :رٌة.]ٕ8

ٕ٘

بَابُ ا ٢إل ِرَابٔ
 - 13ا ٔال ِــــرَابُ تَ ِـــــٍُِ ٜيَاخـــ ــٔر ٢اا ٜلٔــــوِ

تَ ٞدٌٔرّا ايِ اٜوٞعٟا فٜـ َا احلٜــدٖ ا َ ْٞـنٔو

نحْْ ِوٌَّاآ:
البنا ُء واإل رابُ مُصْ طلقاآ َ
البنا ُء هو لزو ُم الكلم ِة قالة واقدة مثل كلمة سِ ٌْ َبوٌهِ ،ت ول :جا َء سٌبوٌهِ،
ٌ
ُ
ُ
المثال
مبنٌة لى الكسر دائماأ .وهً فً
ومررت بسٌبوٌهِ ،فهً
ورعٌت سٌبوٌهِ،
ِ
َّ
المثال الثالل :اسم مجرور.
المثال الثانً :مفعول به ،وفً
األول :فا ل ،وفً
ِ
ِ

والبنا ُء عربع ُة عقسام:

ذام (اسم امرعة).
ٔ-
المبتي على الكسر مثل سٌبوٌهِ ،وهؤال ِء ،وعمسَ ِ،
ّ
وق ِ
كٌف ،والعدد المر ّكب مآ (ٔٔ )ٔ9-دا
عٌآ،
ٕ-
َ
المبتي على ال َف ْتح مثل َ
ّ
(ٕٔ).
الض ّم قب ُل وبع ُد إذا قُطِ عا آ اإلضافة( :ﯞ ﯟ ﯠ
المبتي على
ٖ-
َّ
ّ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ))ٔ( .
قضر َمآْ تقبّ  .ك ْم ُمرُا ٌا
سكون مثل َمآْ  ،و َك ْم:
ٗ-
َ
المبتي على ال ُّ
ّ
َش ٌْ ُخم
ا عبداأ.
ت ال ٌتقرّ ُ
ت ال ٌتقرّ ا ،عو هو كالم ٌّ ِ
والمبنًّ كالبٌ ِ
رب
البناء ،ينً يف اال :ّ ٥اإلظهار واإلبانة ٌُ ،ال :ع
َ
عمّا اإل رابُ فهو كسُ ِ
الكالم َت ْ ِدٌرأ ا ْعو
عباآ نها .ييف االهٛالحَ :ت ْغٌٌر عَ َواخ ِِر
الرّ ج ُل آ قا ِجتهِ :إذا َ
ِ
َل ْف أظا.
ُ
ُ
ورعٌت زٌداأ،
ومثالُ ُه كلمة زٌد ،ت ول :جا َء زٌ ٌد،
ومررت بزٌدٍ .و ُتالقظ عآَّ
رخر "زٌد" قد تغٌّر ،وظ َه ْ
ُ
ب ملفوظة.
رت لٌه
المات اإل را ِ
َ
ُ
ُ
ومررت بال َف َتى.
ورعٌت ال َف َتى،
ومثالُ ُه كلمة ال َف َتى ،ت ول :جا َء ال َف َتى،
ُ
رخرها ،فال َف َتى فً المثال األول :فا ل
فالكلم ُة مُعْ َربة،
والقركات م ّدرة لى ِ
مرفوع ،و المة رفعه الضمّة الم ّدرة لى رخرِّ ،عي لى األلف الم صورة.
(ع رب ال َف َتى فً المثالٌآ الثانً والثالل).
(ٔ) الروم ،رٌة ٗ.

ٕٙ

كالعر َبة ،والعر َبة متقرّ كة لى
المعرب
وإذا كاآ المبنًّ كالمٌّتح فإآَّ
َ
َ
ُّ
رر دائما أ
الط ِ

ُ
األنواع الخمس ِة التالٌة:
ب فً
ُت َّد ُر
المات اإل را ِ
ِ

ٔ -االنو امل صًد ،وهو الذي رخرُِّ علفٌ الزمة نقو :الفتى ،مصطفىٌ ،سى،
العصا .وٌكوآُ مان ُع القرك ِة ال َّت ُّ
نجح مصطفى فً
عذ َر عي االستقالة:
َ
الثانوٌ ِة العامة.
ٕ -االنو املن ًص :وهو الذي رخرُِّ ٌا ٌء مكسو ٌر ما قب َلها نقو ال اضً،
وال َّدا ً .و ُت َّد ُر فٌه الضَّم ُة والكسرةُ ف ط ،وٌكوآُ مان ُع القرك ِة ِّ
الث َ َلَ :ق َك َم
ال اضًَ .م َررْ ُ
ت بال اضً.
ٖ -االنو املضا إىل ٌأ امل ل١و حنً :عخً ،عستاذي ،صدٌ ً ،سا تً .وٌكوآُ
ٌوم.
مان ُع القرك ِة اشتغا َل المق ِّل بقرك ِة المناسبةٌُ :وقظنً هاتِفً ُك َّل ٍ
ٗ -األفعال المعتلة باأللف ،و ُت ّدرُ فٌها الضَّمة والفتقة ،نقوٌ :خشىٌ ،سعى.
وٌكوآُ مان ُع القرك ِة ال َّت ُّ
عذ َرٌ :سعى القا ُّج بٌآ الصَّفا وال َمرْ َوةَ .لآْ عسعى
بٌآ زمالئً بال َّنمٌمة.
َ
٘ -اْفعاْ املع لّ بالواو والٌاء ،و ُت ّد ُر فٌها الضَّمة ،وٌكوآُ مان ُع القرك ِة ِّ
الث َل
ت فً ال َّشارع.
نقو :المؤمآُ ٌد ً ربّه .المهم ُل ٌرمَ ال اذورا ِ
فإدِ :تظه ُر الفتق ُة لخ ّفتِها لى الٌاء فً األسما ِء واألفعال ،نقو:
(ﭺ ﭻ ﭼ) )ٔ(َ .لآْ ع ُ
طً السَّائ َل الم َ
ُتط ِّفل .وتظه ُر الفتق ُة لى الواو
َ
فً األفعال( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) )ٕ(.
أ
الق َّد ْ
غنٌمة لا.
عرٌف
اغ َت ِنم ،عي اجع ْل هذا ال َّت
َ
وقو ُل الناظمَ :ف َذا َ

َّ اا ٖ ٍٍِٔــــــــ ُر الٔ ِٔٛــــــــرَابٔ
َ - 14ي َأـــــــ ٜ

ًََامـــــ ــٔل ٣تَدِخُـــــــــلُ ٔا ِ ٢ــــــــرَابٔ

ضددمة
دور المددات اإل ددراب لٌهددا كال َّ
وسددببُ تغ ٌُّد ِدر عواخددر الكلمددات ،وظهد ِ
(ٔ) األق اف ،رٌة ٖٔ.
(ٕ) الكهف ،رٌة ٗٔ.
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العوامل ال َّداخل ِة لى الكلمة عي األفعال ،فإذا دخد َل
والفتقة والكسرة هو اختالفُ
ِ
ّرت بالرَّ فع نقوَّ :
رفع تغٌ ْ
بل ال ِّتلفا ُز المبارا َة .وإذا دخ َل لٌها امد ُل
لٌها ام ُل ٍ
لفاز .وإذا دخ َل لٌها امد ُل َجدرّ تغٌ ْ
ب تغٌ ْ
ُ
شاهدت ال ِّت َ
َنصْ ٍ
ّدرت
ّرت بال َّنصب نقو:
ُ
فاز ُم َلوَّ ٍآ.
بالجرّ نقو:
قصلت لى ت ِْل ٍ

ٞ - 15قسَــــــــــــامُوُ ِ ٜدبَعَـــــــــــــّ ٠تُـــــــــــــ َ ٗ

ي ثُــ ـوٖ خَوٞــ ـَْ جَـــــُِ ُ
دَفٞـــــ ْ َي َصِـــــ ْ

صد عربعة:
عنوا ُع اإل را ِ
ب التً ُت ْ َ
ٔ -اارٖفــ  ،ينــً يف اال ــّ :العُلددوّ واالرتفدداعّ .ا االصــطالح :تغٌّدد ٌر مخصددوصٌ
ناب نها ،نقوٌَ :صْ د ُد البلبلُ .تزخ ُر ال دسُ بأمجادِها.
الم ُته الض ّم ُة وما َ
عٌآ عقٌانا أ
ُ
األذآُ
تعشر قب َل ال ِ
ٕ -اانٖصي ،ينً يف اال ّ :االستواء واالست امةّ .ا االصـطالح :تغ ٌّ ٌر مخصوصٌ
نداب نهدا ،نقدو :لدآْ
عخدوآ العهددَ .عآْ َت ِدردَ المدا َء بمدا ٍء
َ
الم ُته الفتقة ومدا َ
عكٌس( .ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ))ٔ( .

ٖ -اخلٜوٞـــَ راجلــ ٓر  ،ينـــً يف اال ـــّ :ال َّت َسددد ُّفلّ .ا االص ــطالح :تغ ٌّددد ٌر مخصدددوصٌ
ناب نهدا نقدو :تألّ ُ
ضدعًِ
مدت مدآ المتقد ّد ِ
ل بالعامٌّدةَِ .
الم ُته الكسرةُ وما َ
لى هام ٍة َجبَّار ٍة َقدَ ما أ
ٗ -اجلٜـ ـ ُِ  ،ينـــً يف اال ـــّ :ال َ ْطدددعّ .ا االص ــطالح :تغ ٌّددد ٌر مخصدددوصٌ الم ُتددده
ناب نه ،نقو :لم ٓيجحْ مُهمدلٌ( .ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ))ٕ(.
السُّكوآُ وما َ
مجرود الفؤاد.
َ
ال ت ًُْ للعٌ ِ

ي َيقٜـــــــــعَا
 - 16فٜــــــــا ٖ ْٜيالَُ ٢َٜيََ َدٌِـــــــــ ٕ

فٔــَ االٔنِــ ٢و يَااؤعِـــل ٢املٝضـــَاد ٢ ٢مَعَــا

ا فً االسم والفعل
ٌعنً عآَّ األوّ لٌآ وهما الرَّ فع وال َّنصب ٌ عاآ
دوآ ش ّ
َ
المضارع ،عي تشتر ُ
ا األسما ُء واألفعا ُل فً الرَّ فع وال َّنصب نقو :الطبٌبُ ٌقبُّ
عآ تأك َل الفاكه َة َّ
الطازج َة.
فالطبٌبُ اسم مرفوع ،والفاكه َة :اسم منصوب .وٌقبُّ فعل مضارع
مرفوع ،وتأك َل :فعل مضارع منصوب.
(ٔ) رل مراآ ،رٌة .ٔ9
(ٕ)الطالر ،رٌة .3

ٕ8

البطاق َة المُزوَّ َرة ٌ .رّ ُر الع ِْل ُم عآَّ ال َّتمْ َر
ومثالُ ُه ٌَسْ قبُ الصَّرافُ اآللًُّ ِ
ٌ
ص ٌ
كاملة.
ٌدلٌة
َ

ب بٔـــاجلٜر ٚاَ ٜـــا
 - 17فٜاالٔنِـ ـ ُو قٜـ ـدِ خُصٚـ ـ َ

قٜـدِ خُصٚـبَ ااؤعــِ ُل بٍَٔـــُِ  ٣فٜا ِلَ ٜــا

ُ
ب الجاقظِ  .عقْ ِرصُ لى
ٌعنً عآَّ األسما َء تختصُّ بالجرّ  ،نقو :ا
تنٌت ِب ُك ُت ِ
ْ
ٌخ ال َّشعْ راويِّ .
متابع ِة ال ُّد
ِ
روس ال ُم َتلفز ِة لل َّش ِ
بالجزم ،وال ٌكوآُ الجز ُم إال فً الفعل المضارع نقو :لم
وتختصُّ األفعا ُل َ
ْ
أ
ا،
صفقة واقد أة .إآْ َت ُ
عط َبعْ الٌو َم إال
ص ْم ٌومً االثنٌآ والخمٌس ٌُرْ َفعْ ملُ َ
َ
وعنت صائ ٌم.

 فوائد وشواٍد:
ما الم صو ُد بال ّشاهد ال َّنقْ ويّ م ال ّشاه ُد هو دلٌ ٌل مآ اللغة لى صقّ ة ال ا ددة
ال ّنقْ وٌّة.
و ُتستم ُّد هذِّ ال ّشواه ُد مآ ال ررآ الكرٌم ،وبع ِ القدٌل الصّدقٌح ،وال ِّشدعر
العدرب الفُصدقاء ،وذلدا فدً
الجاهلًّ واألُمويّ  ،وبع ِ ال ّشعر العبّاسًّ  ،وكدالم َ
ْ
وقرآ ونصف بعدَ ُِّ.
قرآ ونصف قب َل اإلسالم،
فترة
ٍ
امتدت نقو ثالثة قروآٍ ،
)ٔ(

ْ
 إذا قالد ْددددددذام
قالددددددت َق
فددددددإآَّ ال ددددددو َل مددددددا
دددددددذام فصدددددددد ِّدقوها
دددددددت َقد
ِ
ِ
(قددذام) صد ٌ
دادقة فددً ك د ّل مددا تددذكرُِّ،
المعنى:
ٌ ددول ال َّشددا ر إآَّ امرعتدده َ ِ
فٌجب التٌ ّآ بما ت ول.
قذام:
ِ

اسم مبنًّ لى الكسر فً مق ّل رفع فا ل.

"قذام"ِ فً موضعٌآ بكسر المٌم ،وهً فا د ٌل
ذكر َ
وال َّشاه ُد فٌه :عآَّ ال َّشا َر َ
فً الموضعٌآ.

اخلالصة:
(ٔ) البٌت للجٌم بآ صعب عقد شعراء الجاهلٌة ،وهو مآ شواهد َق ْطر الندى ،وابآ َ ٌل ،واألشمونً.
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 البنا ُء واإل رابُ مصطلقاآ َنقْ وٌّاآ:البناء هو :لزو ُم الكلمة قالة واقدة ال تتغٌّر.
ِ
َ
الم َت ْ ِدٌرأ ا ْعو َل ْف أظا.
واإل راب هوَ :ت ْغٌٌر ع َواخ ِِر ال َك ِ
العوامل ال َّداخلة لى الكلمة ،فإذا
 سببُ تغٌّر عواخر الكلمات ،هو اختالفُِ
دخ َل لٌها ام ُل رفع تغٌ ْ
ّرت بالرَّ فع ،وكذلا ال ّنصب والجرّ .
ٌ
عربعة :الرَّ فع ،وال َّنصب ،و َ
الخ ْف
 -عنوا ُع اإل راب

الج ْزم.
(الجرّ ) ،و َ

 الرَّ فع وال َّنصب ٌ عاآ فً االسم والفعل المضارع.وتختصّ األسما ُء بالجرِّ  ،وتختصّ األفعا ُل بالجزم ،وال ٌكوآُ الجدز ُم إال فدً
الفعل المضارع.

ٖٓ

 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّّل :البنا ُء واإل رابُ مصطلقاآ َنقْ وٌّاآ.
ٔ -ما تعرٌف البناء فً االصطالدم ّ
مثل له بمثالٌآ.
ٕ -ما تعرٌف اإل راب فً االصطالدم ّ
مثل له بمثالٌآ.
الضُّؤال الثاىٕ :اقرع النصّ مُتدبّراأ ،ث ّم عجبْ آ األسئلة التً تلٌه:
َ
مددات
العددرار ،وقددالوا:
ففددرد عهدد ُل
بددآ
َ
ددر َ
َ
دداج َ
ُكددً عآَّ القجَّ َ
ق َ
ِ
ٌوسددف َم ِ
ْ
ْ
ّ
َّ
اج :إآَّ هؤال ِء ٌَز ُموآ عنا م َّ
صدعِدَ ال ِمن َب َدر،
ِت .فتقام َل قتى َ
القجَّ اجُ .ف ٌ َل للقجّ ِ
ار وال ِّنفارَ ِ،
َ
مدات القجّ داجُ ،و َهد ْل
مناخركم ف ل ُتم:
نفخ إبلٌسُ فً
ف الٌ :ا عه َل ال ِّش ِ
ِ
رضدً بالتخلٌد ِد إالّ
ُ
ألهدوآ
هللا
الخٌدر إال بعددَ المدوتِم ومدا
ٌرجو القجّ دا ُج
َ
َ
رعٌدت َ
ِ
إبلٌس.
َخ ْل ِه
َ
درف
درف نددداء ،قد َ
درف طددف ،قد َ
درف اسددتفهام ،قد َ
ٔ -اسددتخرج مددآ الددنصّ  :قد َ
وقصْ ر ،اس َم إشارة مبن ٌّا أ لى الكسرم
نفً،
قرف استثناء َ
َ
ٕ -استخرج األفعال الواردة فً النصّ  ،وبٌّآ نو َ ها.
ْ
دس مددرّ ات .مددا المد ُة اإل ددراب الظدداهرة لددى
ٖ-
وردت كلمد ُة "القجّ دداج" خمد َ
رخر ك ّل كلمةم
ِ
ْ
رخدر كد ّل
ٖ-
وردت كلم ُة "إبلٌس" مدرّ تٌآ .مدا المد ُة اإل دراب الظداهرة لدى ِ
كلمةم
هللا ،و َق ْ
عت مفعوالأ به ،ولها المة إ راب واقدة،
ٗ -الكلمات :ال ِم ْن َب َر،
َ
الخٌرَ ،
فما هًم
ت مجدددرورة بالكسدددرة الظددداهرة .هدددل تسدددتطٌ ُع عآْ
٘ -فدددً الدددنصّ تسددد ُع كلمدددا ٍ
تستخرجهام
َ
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َــــــــــوَ ٙييَايْ ٜأــــــــــ ْ يَاانٗــــــــــًَُ

َ ٜالمَـــــــّ ٝاارٖفـــ ــِ ٔ ٢بهَــــــا تَ ـــ ــًَُُ

ُ
المددات الرَّ فددع عربددع :الضّددمة ،والددواو ،واأللددف ،وال ُّنددوآ .والضّددم ُة هددً
ُ
والعالمات الثالل (الواو ،واأللف ،والنوآ) فرو ٌع نها.
العالم ُة األصلٌّة،

َ مُوٞـــ ـ َر ََ اْٜنِــــــ َأٔ
 - 19فٜـــــادِف ِ ٜبٔضَــــــو

اٍَٜــــــأَ َـٌِـــــــدْ هَا ٔــــــيُ ااعَـــ ـالٜٔٔ

 - 20يَادِفٜــ ـ ِ بٔــ ـؤ اجلِ ٜـــــ َ ا ٝمل ٜسٖــ ـ َر َيمَــــا

جُ ٔـــــــ َ مٔــــــــ ِ مُ َ ٖــــــــحٕ ٜفسَــــــلٔ َا

 - 21اــ ــَ َا املٝضَــــاد ُ ٢اا٤ــ ـ ُٔ اٜــ ـ ِو ٌَ ٖصٔــ ـلِ

شَـــــــَْٔ بـــ ــٔؤ ٜا ٍَ ِه َــــــدُٔ يَ ٜاٍَصٔـــ ـلِ

ما يُزفعُ بالطنّة أربعةُ مواضع:
العالَ ِء:
صاقِبُ َ
ٔ -االنو املورَ حنًَ :جا َء َز ٌْ ٌد َ
زٌدد ٌد :اسدددم مفددرد مرفدددوع ،و المددة رفعددده الضددمة الظددداهرةح أل ّندده فا دددل.
والعالء
وصاقبُ  :اسم مفرد مرفوع ،و المة رفعه الضمة الظاهرةح أل ّنه نعتَ .
(اسم شخص) مضاف إلٌه مجرور .وت ول :المٌنا ُء واس ٌع َرصٌفُه.
ّدر الجمد ُع
ٕ -مج اا سِ :وهو ما د َّل لدى عكثدر مدآ اثندٌآ عو اثنتدٌآ ،وغٌ َ
بنا َء مُفردِِّ :مثل نجم :نجوم /كتابُ :ك ُتب /رغٌف :عرغفة /جرٌحَ :جرْ قى.
ا األ دا ُء باألمّة:
ت ول :لوال األبطا ُل ال ُّشجعاآُ ل َف َت َ
األبطددا ُل وال ُّشددجعاآُ واأل ددداءُ :جمددوع تكسددٌر مرفو ددة بالض دمّة .األبطددال:
مبتدع .ال ُّشجعاآُ  :نعت .األ داءُ :فا ل.
ما جم ُع ِر ْئم ،و َ ندلٌبم (ارجع إلى المعجم الوسٌط)
ٖ -مج امل ٓح ااسٖامل :وهو ما د َّل لى عكثر مآ اثنتٌآ بزٌادة علف وتاء فدً
رخرِّ ،نقو :فاطمة :فاطمات /سا ة :سا ات /قارئة :قارئات.
ُ
ت ول :كانت الصَّقابٌ ُ
ٌرتقلآ فً طلب العلم:
الجلٌالت
ّات
َ
ُ
الصَّدقابٌ ُ
الجلدٌالت :جمدع َجلٌلدة ،والكلمتداآ مرفو تدداآ
صدقابٌّة.
ّات :جمدع َ
بالضمة.
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فإــدِ :الكلمددات التالٌددة لٌسد ْ
دت جمد َدع مؤ ّنددل :ال ضدداة ،ال د ُّد اة ،العتدداةح ألآَّ
األلف فً مفردِها غٌ ُر زائددة( .مفدرد ال ضداة :ال اضدً /الد ُّد اة :الد َّدا ً /العُتداة:
َ
العاتً) فهً لذلا جمع تكسٌر.
وكددذلا ال تعد ُّد الكلمددات التالٌددة فددً جمددع المؤ ّنددل :عمددوات ،عوقددات ،عبٌددات،
عصواتح ألآَّ التا َء فً مفردِها غٌ ُر زائدة ،فهً لذلا جمع تكسٌر.
ما مفر ُد :عموات ،عوقات ،عبٌات ،عصواتم
غٌدرِّ ،وال ٌُ داط ُع
رعي
ٗ -ااوعل املضاد اا ُ مل ٌ ٓصل بآخرى شَْٔ حنًٌ :سم ُع َ
ِ
المتكلِّ َم.
ونقوٌ :صلٌُ ،هتديٌ ،سموٌ ،عفو.
فاألفعالٌ :سمعُ ٌ ،اطعٌُ ،صلُ :عفعال مضار ة مرفو ة بالضمة الظداهرة.
واألفعالٌ :هتديٌ ،سموٌ ،عفو :عفعال مضار ة مرفو دة بالضدمة الم د ّدرةح أل ّنده
لم ٌتصل بها شًء ،عي لم تتص ْل بها نوآُ النسدوة نقدوٌ :سد َمعْ َآ ،ولدم تتصدل بهدا
هللا
هلل ألكدو َنآْ مُصْ دلقاأ ،ولدو فسددَ
الع ْدذب .تدا ِ
نوآُ التوكٌدد نقدو :و ِ
ألسدمعآَّ النشدٌدَ َ
َ
الناسُ ُكلُّهم.
ْ
اتصلت بالفعدل المضدارع ندوآُ النسدوة ٌُ ْب َندى لدى السّدكوآ نقدو:
فإدِ :إذا
ٌُرضِ عْ َآٌُ ،ؤ ِّدب َْآ.
ت بددده ندددوآُ التوكٌددد ِد َّ
وإذا اتصددد َل ْ
الث ٌلددد ُة عو الخفٌفددد ُة ٌُبْندددى لدددى الفدددتح نقدددو:
ألسمعآَّ  ،ألكو َنآْ .
َ
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ٜخُـــــً ُ ٜي مَـــــاُْ َ ٣ـــــً  ٜفٝــــً ٜ

ما يُزفع بالواو موضعاٌ:
املً اْيْٓ نً اْمسأ اخل سّ :عبوا ،عخوا ،قموا ،فوا ،ذو( .وهً
خمسة ندَ الكوفٌٌآٌ ،
ٌ
ستة ندَ ال َبصْ رٌٌآ).
قموا :عخو َّ
الزوج عو قرٌبه .فوا :عي َفمُا .ذو :عي صاقب.
ُترف ُع األسما ُء الخمس ُة بالواو نقو :عبوا تا ُج رعسِ اٌ .عم ُل عخوِّ فً شرك ِة
َّ
ُ
وفوا َ
ٌنفر ذو
نفخ.
الط ٌَراآ .كاآ قموا جاراأ لً فً اإلسكندرٌّةٌ .داا ْعو َكتا
َ
المال لى عٌتام ال رٌة.

ّتعزب األمسا ٛاخلنض٘ ٍذا اإلعزاب بغزّط ال ٘ ٍٕ:
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 عآْراب
تكوآ ُم ْفرد أة ،فلو كانت مُث ّنا أة مثل :جا َء عبواآ ،فإ ّنها تعربُ إ
َ
َ
ْ
المثنى .وإآْ
جمع تكسٌر مثل :جاء اآلباءُ ،فإ ّنها تعربُ بالقركات.
كانت
َ
رت ع ُ
ْ
ص ِّغ ْ
ُ
 عآْورعٌت
ربت بالقركات مثل :جاء ع ُ َبٌُّا،
تكوآ مُكبَّر أة ،فلو ُ
َ
عُبٌَّا..
أ
ْ
 عآْغٌر مضاف ٍة
كانت مُفرد أة
ُضافة إلى غٌر ٌاء المتكلّم ،فلو
تكوآ م
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ومررت بأبٍ.
ورعٌت عباأ،
ربت بالقركات نقو :هذا عبٌ ،
ع
ْ
ْ
ربت بالقركات الم ّدرة نقو :هذا عبً،
ضٌفت إلى ٌاء المتكلّم ع
وإذا ع
ُ
ُ
ظهور القركة هو المناسبة.
ومررت بأبً ،وٌكوآ المان ُع مآ
ورعٌت عبً،
ِ
ُ
تكوآ بمعنى
تخلو مآ المٌم ،ولكلمة "ذو" عآ
ا" عآ
َ
َ
وٌشترط لكلمة "فُ ْو َ
اسم ظاهر نقو:
صاقب ،وعآْ ُت
َ
ضاف إلى ٍ
وعخدددددو الجهالددددد ِة فدددددً ال ّشددددد او ِة ٌَددددد ْنع ُم
ددٌم بع لِددد ِه
ذو َ
الع ْ د ِ
ددل ٌَ ْشددد ى فدددً النعد ِ
ُ
ٌلقر بهذِّ األسما ِء الخمس ِة ندَ ال َبصْ رٌٌآ اس ٌم سادسٌ هوَ :هآُ .
فإدِ:
ُ
ُ
ومررت بهنٌا .ومعنى َهنٌا عي شٌئا ،وقد
ورعٌت َهناا،
ت ولُ :هذا َهنواُ،
ٌُك ّنى به مّا ٌُست ب ُح ذك ُرُِّ.
ُ
واألفص ُح استعما ُل ال َه ِآ َ
ورعٌت َهناأ،
كغدٍ ،عي إ رابها بالقركات :هذا َهآٌ ،
ُ
ومررت ِب َه ٍآ.

 - 23يَ َن ٜـــ َا اجلِ ٜـــ ُ ااصٖـــ ٍُِٔ فٜـــا ِرٔ ٢
املً

يدَفٞــــ ُ مَــــــا َثنٍٖـِـــــ َ ُو بٔاْٜأـــــ ٔ

ااجا َ اا ُ ٌُرف بااًاي نً :جمع المذ ّكر السَّالم:

وهو ما د َّل لى عكثر مدآ اثندٌآ بزٌدادة واو وندوآ فدً رخدرِّ .الدواو المدة
رفع ،والنوآ هً ِ َو ٌ آ التنوٌآ فً قولا "م ّ
ُوظفٌ " ،وهو االسم المفرد.
ّ
ّ
عطفالهم.
المدخنوآ صقّ َة
الموظفوآ جا ّدوآٌ .لوّ ل
ت ول:
ِ
ّ
ّ
موظف) :مبتدع مرفوع بالواو ،جا ّدوآ (جمع جدا ّد) :خبدر
فالموظفوآ (جمع
المدخنوآ (جمع ُم ّ
ّ
دخآ) :فا ل مرفوع بالواو.
مرفوع بالواو،

يدَف ُ ٞمَـا َثنٍٖـِـ َ ُو بٔاْٜأـ ٔ
ما ٌُرفع باأللف موض ٌع واقد وهو المث ّنى :وهو ك ُّل اسم د َّل لى اثنٌآ عو
ُ
وٌلقر بالمثنى اثناآ واثنتاآ ،وكال وكلتا إذا عضٌفتا إلى
اثنتٌآ بزٌادة فً رخرِّ.
الضمٌر :كالهما ،كلتاهما.
ت ول :المسلسالآ التارٌخٌَّاآ مُفٌداآ.
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فالمسلسددالآ (مُثنددىَّ مُسلسددل) :مبتدددع مرفددوع بدداأللف .والتارٌخ ٌّدداآ (مثنددى
تارٌخًّ ) :نعت مرفوع باأللف .ومُفٌداآ (مُث َّنى مُفٌد) :خبر مرفوع باأللف.
الجرَّ افتاآ َّ
الط َ
رٌر الزرا ًّ .
 مهّد ِت َ
الجرّ افتاآ (مُث َّنى جرّ افة) :فا ل مرفوع باأللف.
َ
َّ
ُ
كاآ الت ِابعٌَّاآ سعٌد بآُ المسٌّب والقسآُ ال َبصْ ريّ المٌآ ف ٌهٌآ.التابعٌّاآ (مُث ّنى تابعًّ ) :اسم كاآ مرفوع باأللف.
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يَتَوٞعَــــــــال ٢َٜتَوٞعَــــــــٔلكَ تَوٞعَـــــــلًَِٝ

فعل
ما ٌُرْ ف ُع بثبوت ال ُّنوآ موض ٌع واق ٌد هو األفعال الخمسة ،وهً ك ُّل ٍ
مضارع اتص َل ب ِه علفُ االثنٌآ ،عو واو الجما ة ،عو ٌا ُء المخاطبة.
ٍ
وعوزانها خمسة:
(ٔ) ٌَ ْف َعالَ ِآ
(ٕ) َو َت ْف َع دالَ ِآ نقددوٌ :كتبدداآ ،تكتبدداآ( .فعددل مضددارع مرفددوع ،و المددة رفعدده
ثبوت النوآ ،واأللف ضمٌر فً مق ّل رفع فا ل) .
(ٖ) ٌَ ْف َعلُوآ
(ٗ) َت ْف َعلُددوآ نقددوٌ :كتبددوآ ،تكتبددوآ( .فعددل مضددارع مرفددوع بثبددوت النددوآ،
والواو ضمٌر فً مق ّل رفع فا ل).
ٌِآ نقوَ :ت ْك ُتبٌآ (فعل مضارع مرفوع بثبوت النوآ ،وٌاء المخاطبة
(٘) َت ْف َعـل َ
فا ل)
البضا ة .عنتما عٌّها الم ّتهماآ تُ َر ٚاَ لى
ت ول :التاجراآ حي راَ ِ
ال ِعصْ ٌاآ المدنًّ .
التجّ ار الغ َّشاشوآ ٌرٍعًَ الموا َّد الفاسدة .عنتم تنو ًَ السّلع َة بالٌمٌآ الكاذب.
ت تس
ت تسا دٌ عمَّا فً ع مال البٌت .عن ِ
عن ِ

ك جائزة المعلّمة المتمٌّزة.

فإدِ :علف االثنٌآ ،وواو الجما ة ،وٌاء المخاطبة ضمائر م ّتصلة تعربُ
لى ع ّنها فا ل.

 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقرع اآلٌتٌآ الكرٌمتٌآ ،ث ّم عجبْ مّا ٌلٌهما:
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 قال تعالى(:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ) [ٌوسف :رٌة ٗ.]9
 قدددال تعدددالى( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) [األقزاب :رٌة ٕٕ].
ٔ -استخرج األفعا َل الوارد َة فً النصّ  ،وبٌّآ نو َ ها.
ٕ -ورد فً اآلٌة األولى فعالآ مضار اآ مرفو اآ .مدا همدام ومدا المد ُة
الرّ فع فً ك ّل منهام
ْ
وقعت فا الأ :ال ِعٌْر ُ،عبوهم ،المؤمنوآ ،فما المة الرَّ فدع
ٖ -الكلمات التالٌة
فً ك ّل منهام
الضُّْال الثاىٕ :اقرع النصوص التالٌة ،ث ّم عجب مّا ٌلٌها:
هللا ،و دٌآٌ با َت ْ
ْ
 " ٌناآ ال تم ُّسهما النارٌُ :آٌدت تقدرسُ فدً
بكت مآ خشٌة ِ
هللا".
سبٌل ِ
ِ
ٌ
ٌوم فت فُ بهدم
 "قا َل األصمعًُّ  :كانت امرعة مآ العر ِب تأتً ِبصِ ْب ٌَ ٍة لها ك َّل ٍ
دٌم قبدد َل عآْ ُتكدد ِّد َرُِّ
دال وت ددولُ :عيْ َب ِنددًَّ  ،خددذوا صد َ
لددى تدد ،ل د ٍ
دفو هددذا ال َّنسد ِ
ُ
الخالئر بأنفاسِ ها"
أ
ُ
ت الصَّقابٌ ُ
ت المؤرّ خٌآ ٌمجّ دوآ تلا
الجلٌالت
ّات
بطولة نادر أة جعل ِ
 عظهر ِوذات ال ّنطاقٌآ ،وع ُّم مارة ،وخولةُ
ُ
ُ
البطولة ،وكاآ منهآَّ سُم ٌّة ع ّم مّار،
بنت ْ
ُ
األز َورَ .كذا ٌذك ُر ال َّتارٌ ُخ.
دٌر ،وبدٌّآْ المد َة
ٔ -اسددتخرجْ مددآ النصددوص :مُث ّنددى ،جمد َدع مؤ ّندلٍ ،جمد َدع تكسد ٍ
الرَّ فع لك ّل منهام
ٕ -تمسُّ  ،تقدرسُ  ،ت دفُ ٌ ،دذك ُر :عفعدال مضدار ة مرفو دة بعالمدة واقددة .مدا
هًم
ٖ -تأتً :فعل مضارع مرفوع ،و المة رفعه الضمّة الم د ّدرة .فمدا الدذي َم َندع
ظهور الضمّةم
َ
ُ
الجلٌالت ،سُم ٌّ ُة ،ال َّتارٌ ُخ.
ٗ -ع رب الكلماتِ :ال َّنارُ ،األصمعًُّ ،

بَابُ َ ٜالمَاتٔ اانٖصِئ
َ ٜالمَـ ـ  ّٝاانٖصِـ ـئ ٜاهَـــا اٝـ ـ ِ مُ ِصٔـ ـٍَا

اا ٜو ِـــــُِ يَاْٜأـــــ ُ يَا ٞا ٜسِــ ـ ُر يٌَــ ــَا
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 - 26يَ َـــ ِ ُ ُــــًَ ٣فٜاا٤ـــ ُٔ ااوٜـــ ِ ُِ بٔـــؤ

صرٔــــــؤ
َالٜمــــــَ ٌَ ّ٠ــــــا َا اا ٗنهَــــــْ ٔانَ ِ

ٖٙ

َ
المد ُ
ٌقفظهددا خمددسٌ  :الفتقد ُة ،واأللددفُ ،
دات ال َّنصْ ددب التددً ٌنبغددً للمددتعلّم عآ
ُ
والعالمددات
والكسددرةُ ،والٌدداءُ ،وقددذفُ النددوآ .والفتقدد ُة هددً العالمدد ُة األصددلٌّة،
األربع (األلف ،والكسرة ،والٌاء ،وقذف النوآ) فرو ٌع نها.

ُ - 27م ٜـــــــسٖرُ اجلُ ٝــــــً  ٢ثُــــ ـوٖ املٝوٞـــــــ َرَُ

ثُــــــوٖ املٝضَــــــاد ُ ٢اا٤ــــــ ُٔ ٜا َسِعَــــــدُ

ما ٓيصب بالف ح٘ ال ُ٘ مْاع :
باب ِ ما ُد األمّةٌ .ر دى
ٔ -مج اا سِ حنً :عُقبُّ الرِّ جا َل
األقرار .إآَّ ال َّش َ
َ
الغنًُّ الٌتامى.
دباب :اسددم إآَّ
درار :نعددت منصددوب .ال َّشد َ
الرِّ جددا َل :مفعددول بدده منصددوب .األقد َ
منصوب.
الٌتامى :مفعول به منصوب ،و المة نصبه الفتقة الم ّدرة.
ٕ -االنــو املوـرَ حنــً :رعٌد ُ
دت َز ٌْددداأ فددً ال ُّسددور ال ُقددرّ ة .إآَّ وبددا َء اإلٌدددز ف َّتدداا.
عقبَّ المجنوآُ لٌلى.
زٌداأ :اسم مفرد منصوب ،و المة نصبه الفتقة الظاهرةح أل ّنه مفعول به.
الوبا َء :اسم إآَّ منصوب .لٌلى :مفعول به منصدوب ،و المدة نصدبه الفتقدة
الم ّدرة.
البددرُّ عآْ
ٖ -ااوعــل املضــاد حنــً :لددآ تسددعدَ نفددسُ القددا ِّج إال برؤٌدد ِة الكعبددةِ .
جنداد ُّ
الدذ ِّل مدآ الرَّ قمدةٌ .سدرّ نً عآْ تسدعى األمّد ُة إلدى
ُت ْخفِ َ لوالددٌا
َ
ارتٌا ِد الفضاء.
تسدددعدَ ُ ،ت ْخفددد َ  :فعدددالآ مضدددار اآ منصدددوباآ .تسدددعى :فعدددل مضدددارع
منصوب بالفتقة الم ّدرة.
فإـــدِ :إآ اتصد ْ
ددلت بالمضدددارع ندددوآُ النسدددوة نقدددو :لدددآْ ُتد ْددد ِر ْك َآ المجددددَ إال
بالعفاف ،فهو مبنًّ لى السُّكوآ فً مق ّل نصب.
َ
اتصلت به نوآُ التوكٌد َّ
ْ
هللا لآ َتسْ د َم َعآَّ الغٌبدة،
وإآ
الث ٌل ُة عو الخفٌفة نقو :و ِ
ولآ تكو َنآْ صاغراأ ،فهو مبنًّ لى الفتح فً مق ّل َنصْ ب.

 - 28بٔاْٜأــــ ٔ اخلِ ٜسَـــ َ ّٜصِـ ـ َرهَا اا َـــُِ ٢

يَا ِصٔ ـيِ ٔب ٜسِ ـر ٣جَ ِـــ َ تَ  ٍٔ ِٞـحٕ نَ ـٔلوِ

مددا ٌُنصددبُ بدداأللف موضدد ٌع واقدددد هددو األسددما ُء الخمسددة (عبددوا ،عخدددوا،
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شداهدت عبداا ٌَ ْ طِ دفُ َّ
ُ
الزٌتدوآ .اقتدر ْم ذا الع ِْل ِدم ِْ لعلمِده.
قموا ،فوا ،ذو) نقو:
إآَّ عخاا َمآْ واساا.
عباا :مفعول به منصوب ،و المدة نصدبه األلدف ،وهدو مضداف ،والكداف:
مضدداف إلٌدده .ذا :مفعددول بدده منصددوب ،و المددة نصددبه األلددف ،وهددو مضدداف،
والع ِْلم ِ:مضاف إلٌه.

قوله يَا ِصٔيِ ٔب ٜسِر ٣جَ ِ َ تَ ٍٔ ِٞحٕ نَٔلوِ
صبُ بالكسر ِة موض ٌع واقد هو جم ُع المؤ ّنل السّالم نقو ( :ﮱ ﯓ
ما ٌُ ْن َ

ت األجنبٌّاتِ.
ﯔ ﯕ ﯖ) )ٔ(ٌ .كرُِّ األطفا ُل الخادما ِ
القسناتِ :اسدم إآَّ منصدوب ،و المدة نصدبه الكسدرة .السدٌّئاتِ :مفعدول بده
منصددوب ،و المددة نصددبه الكسددرة .الخادمدداتِ :مفعددول بدده منصددوب ،و المددة
نصبه الكسرة.

 - 29يَا ِلٜـــــــ ِو بٔـــــِ َٖٜاجل ٜــــــِ َ يَاملَ ٝجنٖــــــْ

ح َـــــنٖا
صرُـــــهُ َا بٔااٍَـــــأٔ ٍَِــــــ ُ
َِ

ما ٓيصب بالٔا ٛمْععاٌ ٍنا :مج املذكّز الضاملّ ،املثيّ.ٙ
صددلٌبٌٌآ مددآ بالدنددا .إآَّ
ددٌآ ال َّ
ٔ -مجـ املـ ا١ر ااســامل حنــً :عخد َ
درج صددال ُد الد ِ
بنفائس البقارَ .
العدرب ٌَسْ دلموآ مدآ
لٌت المدواطنٌآ
الغوّ اصٌآ هم ع رفُ الناس
َ
ِ
الضَّرائب.
الصَّلٌبٌٌآ :مفعول بده منصدوب ،و المدة نصدبه الٌداء .الغوّ اصدٌآ :اسدم إآَّ
منصوب ،و المة نصبه الٌداء .المدواطنٌآ :اسدم َ
لٌدت منصدوب ،و المدة نصدبه
الٌاء.
ددؤتمر
ددر الخبدددرا ُء المد
َ
ٕ -املجنٓـــْ حنـــً :رسددد َم الف َّنددداآُ َم ْن َظدددرٌآ جمٌلدددٌآ .قضد َ
االقتصدداديّ إال خبٌددرٌآ .عرسد ُ
دبقاآ هللا ،عكد َل الضددٌفُ
دلت إلددى المجلّددة م ددالتٌآ .سد َ
لُ ْ متٌآ ث َّم مات
َم ْن َظدددرٌآ :مفعدددول بددده منصدددوب ،و المدددة نصدددبه الٌددداء .جمٌلدددٌآ :نعدددت
منصوب ،و المة نصبه الٌاء .خبٌرٌآ :مستثنى منصوب ،و المة نصبه الٌداء.
ما إ راب :م التٌآ ،لُ ْ متٌآم
(ٔ) هود ،رٌة ٗٔٔ.
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وقو ُل الناظمَ :قٌ ُ
ْل َ َّنا :عي َرضا ،ففً ك ّل موضدع جداءا فإ ّنهمدا ٌُ ْنصدباآ
بالٌاء.
ٌ ال :آَّ الشً ُء ٌَعِآُّ و ٌَعُآُّ َ َّنا أ و ُنوناأ:
ظهر عما َما .و َ آَّ  :ا تر َ
َ
و َر َ )ٔ(.

 - 30يَاخلِ ٜسَـــ  ّٝاْٜفٞعَــــا ُْ َصِـــ ُرهَا َثرَـــ ِ

صرَـــــ ِ
بٔ َـــــ ِ ٔ ًُ ــ ـٔـهَا ٢إ َا مــ ــَا ُ ٔ

ما ٌُنصبُ بقذف ال ُّنوآ موض ٌع واقد ٌد هدو األفعدال الخمسدة (وهدً كد ّل فعدل
مضارع اتص َل به علفُ االثنٌآ ،عو واو الجما ة ،عو ٌاء المخاطبة.
وعوزانهددا خمسددةْ ٌَ )ٔ(( :ف َع دالَ ِآ (ٕ) َ َت ْف َع دالَ ِآ (ٖ) ٌَ ْف َعلُددوآ (ٗ) َت ْف َعلُددوآ (٘)
ٌِآ).
َت ْف َعل َ
ت ول :األسٌراآ لآ ٌذالّ للعدوّ  .عآْ تقفظدا المنظومد َة اآلجرُّ ومٌّدة خٌد ٌر لكمدا.
ت
ب لدددآ ٌ لّددددوا مسددداو َ الغدددرب(.ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) )ٕ( .عنددد ِ
شدددبابُ العدددر ِ
وا ٌة فلآ ُت َجاري الموض َة.
ٌذالّ :فعل مضارع منصوب ،و المة نصبه قذف النوآ .وعلف االثنٌآ :فا ل.
تقفظددا( :مثلهددا فددً اإل ددراب) ٌ .لّدددوا :فعددل مضددارع منصددوب ،و المددة
صددوموا( :مثلهددا فددً اإل ددراب).
نصددبه قددذف النددوآ ،وواو الجما ددة :فا ددلَ .ت ُ
ُت َجاري :فعل مضدارع منصدوب ،و المدة نصدبه قدذف الندوآح وٌداء المخاطبدة:
فا ل.

(ٔ) انظر :لساآ العرب ،ابآ منظور ،مادة ( َ نآ) ،ج ٖٔ ،ص ٓ.ٕ9
(ٕ) الب رة ،رٌة ٗ.ٔ8
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 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقرع النصوص التالٌة ،ث ّم عجب مّا ٌلٌها:
 (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ) [النساء :رٌة .]ٕ3
س
 ترجو ال ّنجدا َة ولدم تسدلاْ مسدالِ َكهاإآَّ السّددددفٌن َة ال تجدددددري لددددى ال ٌَددددد َب ِ
دت ضددٌوفً المغاربددة ُ
 عكرمد ُشددعٌبا أ وعبدداِّ وعخوٌدده برقل د ٍة إلددى مدٌنددة البتددرا ِء
األردنٌّة.
قدرف
قدرف جدرّ ،
قدرف جدزم،
قدرف نصدب،
ٔ .استخرج مدآ النصدوص:
َ
َ
َ
َ
َنفً.
ٌتوبّ ٌ ،تبعوآ ،تمٌلوا .مدا
ٕ .األفعال المضار ة فً اآلٌة الكرٌمة هًٌ :رٌدُ،
َ
الم ُة الرّ فع عو ال ّنصب فً ك ّل منهام
ت َنصْ ِبها.
ٖ .استخرجْ األسما َء المنصوب َة فً بٌت ال ِّشعر ،واذكر الما ِ
ٗ .ما الم ُة ال َّنصب فً الكلمات :زٌداأ ،عباِّ ،عخوٌهم لّل إجابتا.
٘ .وردت كلمد ُة "ال ّشددهوات" فددً اآلٌددة الكرٌمددة .مددا مفر ُدهددام ومددا نو ُهددا مددآ
الجموعم
 .ٙعكمددددددددددددل اإل ددددددددددددراب :ال َّشددددددددددددهواتِ :مفعددددددددددددول بدددددددددددده منصددددددددددددوب،
و المة.........أل ّنه.........
َم ٌْالأ :مفعول مطلر منصوب ،و المة نصبه................................
ظٌماأ :نعت منصوب ،و المة نصبه......................................
الض ــؤال الث ــاىٕ :اقدددرع القد َ
دددٌل التدددالً ،ثددد ّم اسدددتخرج منددده األسدددما َء المبنٌدددة
ُّ
ت بنائِها وإ رابها.
والمعربة ،وبٌّآ الما ِ
كٌدف
هللا،
آ بد ِد هللا  قدال :جدا َء رجد ٌل إلدى رسدول هللا  ف دالٌ :دا رسدو َل ِ
َ
هللا  " :المدر ُء َم َدع مدآْ
ترى فً
رجل عقبَّ قوما أ قال :ولمَّا ٌْل َق ْدر بهدمم قدال رسدو ُل ِ
ٍ
عقبَّ ".
َ
(رواِّ مسلم ،كتاب البر والصلة ،باب المرء مع مآ عقبّ  ،قدٌل رقم ٓ ،ٙٙٙج،ٔٙ
ص ٗٓٗ).

ٓٗ

خلو٢َٞ
بَابُ َ ٜالمَاتٔ ا ٜ
ٜ َ - 31المَـــــّ ٝاخلٜوٞـــَ ٢ا ٤ا ٔــــَ ٔبهَــــا ٌَؤــــَ

ٜاسِــــ ْر َيٌَــــأْ ثُــــوٖ ٜف ِــــِْ فٜـــا ٞق َ ٔ

عالمات اخلفْض (اجلزّ) الثه:
الكسددرة ،والٌدداء ،والفتقددة ،والعالمد ُة األصددلٌة هددً الكسددرة ،والٌددا ُء والفتقد ُة
َفرْ اآ نها.
وقو ُل ال َّناظم :فاقتفِ عي ا ّتبدعْ ذلدا ٌ .دال :قفداُِّ َق ْفدواأ ،وقُفُدوّ اأ ،واقتفداُِّ وت َّفداُِّ:
َت ِب َع ُه)ٔ(.

َ بٔاا ٜسِــ ـر ٢أ ُوٞـــــ َر َٕ يَفٜــــا
 - 32فٜــــاخلٞ ٜو ُ

يَجَ ـ ــِ َ ٢ت ٞسٔـ ـِ٢ ٣إ َا مـ ــَا ا ِصـ ــَرَفٜا

 - 33يَجَـــــــ ِ  ٢تَ ٍٔ ِٞــــ ـحٕ نَلٔـــــــٍو ٢ا ٜمل ِرنَــــــْ

يَاخِؤــَِ ٔبٍَـــإٔ ٌَـــا ٜخـــَٔ املَ ٝجنٖــْ

ض ا ال ٘ مْاع :
ت ٌْ ال ضز ُٗ عالم٘ خفْ ٍ
ٔ -االنو املورَ املنصر :
ٌلقر الصَّرْ فُ رخ َِرُِّ ،عي ٌلق ُ ُه ال َّتنوٌآ نقدوَ :سد َب ُ
ُ
قت فدً بقٌدر ٍة
وهو الذي
ت الجٌ ِ دا ٌر َ َر ْف ُتها.
هادئةٍ .نزلنا إلى عخف ِ ب ع ٍة فً
العالم .لِ َلٌلى بذا ِ
ِ
فددً بقٌددر ٍة :فددً :قددرف جددرّ  .بقٌددرةٍ :اسددم مجددرور ،و الم د ُة َجددرِّ ِّ تنددوٌآُ
الكسددر .هادئددةٍَ :نعْ ددت مجددرور .إلددى عخفدد ِ  :إلددى :قددرف جددرّ  .عخفدد ِ  :اسددم
مجرور ،و المدة جدرّ ِّ الكسدرة ،وهدو مضداف .للٌلدى :الدالم :قدرف جدرّ  .لٌلدى:
اسم مجرور ،و المة جرّ ِّ الكسرة الم ّدرة.
ت الجٌ ِ م
ع ربْ  :فً
العالم ،بذا ِ
ِ
انصرف ،فاالس ُم غٌر المنصرف ٌكوآُ ناقصا أ
وقو ُل ال َّناظم :لمفر ٍد َو َفا ،عي
َ
غٌر وافٍ .
َ
 - 2مج اا سِ املنصر ر ُ اا ُ ٌُنًَٓ :
نقو :سلّ ُ
مت لى ُك َّتا ٍ
ِرام فً رابطة األدباء.
بك ٍ
باألخبار َمآْ لم ُتزوِّ ِد.
وٌأتٌا
ِ
ل ُّ
كور.
تزدق ُم دو ُر الٌتامى باإلنا ِ
والذ ِ
(ٔ) لساآ العرب ،ابآ منظور ،مادة (قفو) ،ج ٘ٔ ،ص ٗ.ٔ9
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ُك ّتددا ٍ
درام (جمددع كددرٌم) :نعددت مجددرور.
ب (جمددع كاتددب) :اسددم مجددرور .كد ٍ
باألخبار (جمع خبر) :اسم مجرور .الٌتامى :مضاف إلٌه مجرور ،و المة جرّ ِّ
الكسرة الم ّدرة.
ت مُؤمنددددا ٍ
 - 3مجـــ امل ٓــــح ااسٓــــامل حنــــً :ال ٌددددنه المجتمدددد ُع إال بأُمّهددددا ٍ
ت
ُ
ضدددبط قركددد ُة َّ
ت فدددً المطددداراتِ .قدددد تجددد ُد ال صدددٌد َة فدددً
مُتعلّمددداتٍُ .ت
الطدددائرا ِ
ت ال ِّشعرٌّة.
الموسو ا ِ
وقو ُل ال َّناظم :سلٌم المبنى عي الذي َسلِ َم بنا ُء مفردِِّ فدً الجمدع نقدو فالّقدة:
فالّقات).

قًاو :يَاخِ ٔوَِ ٔبٍَـإٔ ٌَـا ٜخـَٔ املَ ٝجنْٖ
 - 34يَاجلِ ٜـ َ يَاخلِ ٜسَـّ ٜفٜـا ِر ِ ٢يَا ِ َـرِ ٢

َ بٔ ٜو ــِِ ٣ا ــُ ٖل مَــا ٜال ٌَنِصَ ـرِ ٢
يَاخِؤ ـ ِ

ت ٌْ الٔا ٛعالم٘ خفْضٍ ا ال ٘ مْاع :
ٔ -املجنٓــْ حنــً :تفخ د ُر عُمّتنددا بددالبطلٌآ المعاصددرٌآ د ِّ
دز ال د ِّدبآ ال َ َّسددام ،و ُ َمد َدر
المختددار .عٌددآ ت د ُع جامع د ُة ال ِّنٌلددٌآم المسددج ُد األقصددى هددو عولددى ال ِبْلتددٌآ،
ُ
ُّبح لذي َ ٌْنٌآ
الق َرمٌآ .ما
وثانً المسجدٌآ،
عوضح الص َ
َ
وثالل َ
بالبطلٌآ :الباء :قرف جرّ  .البطلٌآ :اسم مجرور ،و المة جرّ ِّ الٌاءح أل ّنده
مث ّنى.
المعاصرٌآ :نعت مجرور بالٌاء .النٌلٌآ :مضاف إلٌه مجرور بالٌاء.
الق َرمٌآٌْ َ ،نٌآ.
ع ربْ  :ال بلتٌآ ،المسجدٌآَ ،
ٕ -مجـ ـ املـ ـ ا١ر ااسٖـــامل حنـــً( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) )ٔ(.
تمددن ُح جددائزة " ُنوبددل" للمبددد ٌآ .مددا عكثد َدر عخطددا َء المددذٌعٌآ فددً الد َّدذاهبٌآ
روآ لنا بصائر.
األوَّ لٌآ مآ ال
ِ
مآ المؤمنٌآ :المؤمنٌآ :اسم مجرور ،و المة جرّ ِّ الٌاءح أل ّنه جمدع مدذ ّكر
سالم.
للمبد ٌآ :المبد ٌآ :اسم مجرور بالٌاءح أل ّنه جمع مذ ّكر سالم.

(ٔ) األقزاب ،رٌة ٖٕ.
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المددذٌعٌآ :مضدداف إلٌدده مجددرور ،و المددة جددرّ ِّ الٌدداء .ع ددربْ  :الد َّدذاهبٌآ،
األوَّ لٌآ.
ٖ -اْمسأ اخل سّ( :عبوا ،عخوا ،قموا ،فوا ،ذو) نقو :ألخٌا لدًَّ ٌد ٌد
بٌضاء.
ُ
المال عبداأ.
ٌنطر َمآْ فً فِ ٌْ ِه ماءم ال تخضعْ لذي
وهل
ِ
والمنفر لٌا .فً َقمٌِا َخصْ ٌ
ُ
لة طٌّبة.
اد ُع بالرَّ قم ِة ألبٌاح فإ ّنه مُعلِّمُا
ألخٌا :عخٌا :اسم مجرور ،و المة جرّ ِّ الٌاءح أل َّنه مآ األسماء الخمسدة،
وهو مضاف.
فً فٌه :فِ ٌْهِ :اسم مجرور بالٌاء ،وهو مضاف والهاء مضاف إلٌه .ع درب:
لذيَ ،قمٌِا.

َ بٔ ٜو ـِِ ٣اـُ ٖل مَا ٜال ٌَنِصَرِ ٢
قًاو :يَاخِ ٔو ِ
تكوآُ الفتقد ُة المد َة َخ ْفد ٍ فدً االسدم الممندوع مدآ الصّدرف نقدو :سدلّ ُ
مت
ُمر.
لى
ٌوسف و َ
َ
يال نً م ااصٖرِ مس اَ:
تنوٌآ الضّم عو الفتح عو الكسر.
(ٔ) ال ٌُنوّ آ ،عي ال ٌ ب ُل
َ
(ٕ) ٌجرُّ بالفتقة بدالأ مدآ الكسدرة نقدو( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) )ٔ(.
لخول َة عطال ٌل ِببُرْ َق ِة َث ْه َمدِ.

ومواىعُ الصَّزِف ٍي:
الزقه

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ

املاى مً الصز
العلمٌّة مع التأنٌل
َ
العلمٌّة مع العُجْ مة
العلمٌّة مع التركٌب
العلمٌّة مع زٌادة األلف والنوآ
َ
العلمٌّة مع وزآ الفعل
َ
الع ْدل
العلمٌّة مع َ
َ

(ٔ) الملا ،رٌة ٘.

األمثغ٘
خدٌجة ،سُعاد ،قمزة ،طلقة
إبراهٌمٌ ،وسف ،إدرٌسٌ ،ع وب
ٌكربُ  ،بع َل َباُّ ،قضرموت
َمعْ ِد ِ
ثماآ ،سفٌاآ ِ ،مْراآ ،دناآ
عقمدٌَ ،زٌدَ ،ت ْغلبَ ،ت ْدمُر
ضر،
ُمرُ ،ز َفرُ ،ه َبلُ ،ق َزدُ ،م َ

ٖٗ

3
8
9
ٓٔ
ٔٔ

ُز َقل
عكر ُم ،عفضلُ ،عجم ُل
الوصفٌّة مع وزآ الفعل
َم ْث َنىُ ،ثاللُ ،رباع ،وع ُ َخرُ
الع ْدل
الوصفٌّة مع َ
الوصفٌّة مع زٌادة األلف والنوآ رٌّاآ ،شبعاآ ٌ ،ظاآ
منابر ،م ابر ،مساجد ،مصابٌح
صٌغة منتهى الجموع
علف التأنٌل :الم صورة والممدودة ُدنٌاُ ،قبْلى ،قمراء ،عصدقاء،
لماء

 فوائد ولطائف:
(ٔ) صيغة متتهى الجموع هً عآْ
وقدع بعددَ
مدع تكسدٌر ،وقدد َ
ٌكوآ االس ُم ج َ
َ
تكسٌر ِِّ قرفاآ نقو :مساجد ،منابر ،عفاضل ،عماجد ،نوازل.
علفِ
ِ
ددع بعدددد علفددده ثالثددد ُة عقدددرف وسد ُ
ددطها سددداكآ نقدددو :مصدددابٌح ،مفددداتٌح،
عو وقد َ
صافٌر ،قنادٌل.
الصرف بالكسرة إذا ُع ّرف بأل تحمو (ﮈ ﮉ
يجر الممتوع من َّ
(ٕ) ُّ
ﮊ ﮋ ﮌ) ،وإذا عُضٌف نقو :صلٌّنا فً مساج ِد ال اهرة .سِ درْ نا مُهتددٌآ
بمصابٌح قُرْ طبة.
ِ
،
ٌ
يتون أبمدا فمال تقمول وصد َل قائدد الجدٌ ِ  ،بدل :وصد َل قائد ُد
(ٖ) المضاف ال ّ
الجٌ ِ .
ُ
ُ
برجال اإلسعافِ .
مررت
عكلت قطع َة َق ْلوى.
وت ول:
ِ
وقد َف ِه َم عق ُد ال ُّشعرا ِء هذِّ ال ا د َة ف ال:
ٌ
دددددددأٌآ ترانددددددددً ال َت ِقدددددددد ُّل مكددددددددانً
فد
إضددددددافة
كددددددأ ّن ًَ تنوٌددددددـآٌ وعنددددددت
َ
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 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقرع النصَّ التالً ،ث ّم عجب مّا ٌلٌه:
ُ
ل َّ
ص ،وقدا َل
وكداآ
الثعلبِ،
قا َل
ب ع ٌخ لً مآْ ُخ ْب ِ
صداقب َقد ْن ٍ
َ
َ
الجاقظ" :تعجَّ َ
ّ
ّ
ّ
ب بمدا ٌعلد ُم
لً :ما ع
ب وال َكدالبِ ،فٌقتدا ُل لل َكدال ِ
ب ٌفص ُل بٌآ الكلد ِ
عمر الثعل ِ
جب َ
َ
دب ال ٌخفددى لٌدده
ع َّندده ٌجددو ُز لٌدده ،وال ٌقتددا ُل مث د َل تلددا القٌل د ِة للكل دبِح ألآَّ الكلد َ
مداوت .قدال :وذلدا ع َّندً َه َج ُ
ُ
المٌ ُ
مْدت لدى
ّت مآ المغشًِّ لٌه ،وال ٌنفد ُع نددَ ُِّ ال َّت
دددت ندده ،فلددم علبد ْ
دٌر ،فددإذا هددو م ٌّد ٌ
دت ُم ْن د َتف ٌخ ،فصد ُ
ثعل د ٍ
دل عآ لق تنددً
ب فددً مضد ٍ
كالبرر".
وثب
الكالبُ  ،فلمّا عقسَّ بها
َ
ِ
ٔ -وردت كلمة "الثعلب" مجرور أة ثالل مرات .ما الم ُة جرِّ هام
ٕ -وردت كلمة "الكلب" مجرورة مرتٌآ .ما الم ُة جرِّ هام
عقرف الجرّ التً َجرّ ت األسماء التالٌة :لل َكالّب ِ،مدآ المغشدًِّ  ،فدً
ٖ -بٌّآ
َ
ت الجرّ .
مضٌر،
كالبرر .واذكر الما ِ
ٍ
ِ
ددٌآ ،تعجّ بد ُ
ددت مدددآ ذي القٌلدددةِ ،تعجّ بد ُ
ٗ -إذا قلندددا :تعجّ بد ُ
ددت مدددآ
ددت مدددآ الثعْ َل َبد ِ
بت مآ المقتاالتِ ،تعجّ ُ
الصٌّادٌِآ ،تعجّ ُ
بت مآ إبراهٌ َم.
ٌآ ،الصّدٌادٌِآ ،المقتداالتِ ،إبدراهٌ َمم
فما الم ُة الجرّ فً :ذي القٌلةِ ،الثعْ َل َب ِ
لّل إجابتا.
٘ -كم دد األفعال المضار ة الواردة فً النصم ددها :ثمانٌة ،تسدعة،
شرة( .اخترْ )
وعقرف الج ّر:
الضُّؤال الثاىٕ :اقرع البٌتٌآ التالٌٌآ ،ث ّم استخرجْ منهما األفعا َل،
َ
القبٌددددددددـبُ َفعُددددددددـد ُته
َمدددددددد ِر َ َ
وعتددددددددـى القبٌددددددددـبُ ٌَ ُعددددددددودنً

دددت ِمددددآْ َقد َ
فمرضد ُ
دددذري لٌدددد ِه
َف َب ِرئد ُ
دددددت ِمددددددـآْ َنظددددددـري إلٌدددددد ِه
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َبابُ َ ٜالمَاتٔ اجل٢ ُِٜ
 - 35إ َٖ٢ااسٗـــــ ـ ٌَ ًََٜـــــــا َي ُ٢ا ِ ْٜنَـــــــاَ

يَاحلٜـــــــ ِ َ ألٍـــــــَُِ ٜ َ ٢المَ ــــــَاَ٢

الق ْذف.
للج ْز ِم المتاآ :األولى :السُّكوآ ،والثانٌةَ :
َ

 - 36فٜــــاجُِٔ ِ ٢ب َسِــ ـ ٔك ٣مُضَــــا ٢د ّا ٜتَــــْ

هَ ٍٔـــــَِ اآلخٔـــــر٢اٜٜلوِ ٌَ ـــُـوِ ٜف َــــْ

َّقٌح اآلخر ،عي الذي
تكوآُ السّكوآُ الم َة َج ْز ٍم فً الفعل المضارع الص ِ
رخرِّ قرفُ ِ لّة (وقروف العلّة ثالثة :األلف ،والواو ،والٌاء).
لٌس فً ِ
عمثلة :لم ٌ ْم فتى( .ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ))ٔ( .لم ٌقضرْ ندو َة ال َّشهر.
ال َت ُ ْل عصْ لً و َفصْ لً( .ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) )ٕ(.
وص َل الجٌ ُ المدٌنة ولمّا ٌدخلْ ( .ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ))ٖ(.
ولدٌ ،قضرْ  ،ت ْلْ ٌ ،
اْفعاْْ ٌ :مٌَ ،لِ ْدْ ٌُ ،
نفرٌ ،دخ ْلَ ،ت ْف َردْ  :عفعدال مضدار ة
وضدرب ال َّنداظ ُم مثداالأ
صقٌقة اآلخر ،وهً مجزومة و المدة جزمهدا السُّدكوآ.
َ
للفعل المضارع هو:
َلد ْم ٌ د ْم فتدىَ :لد ْم :قدرف جدزم ٌ .د ْم :فعددل مضدارع مجدزوم ،و المدة جزمدده
السُّكوآ.
فتى :فا ل مرفوع ،و المة رفعه الضَّمة الم ّدرة.
فإدِ :الجوازم عربعة :لم ،لمّا ،الم األمر ،ال الناهٌة.

 - 37يَاجِ ـُ ِ ٢بٔ َ ـ ِ ٕ مَــا ا ٞا َسَــْ ا ِ ـ ٔ ٜالالٜ

(ٔ) اإلخالص ،رٌة ٖ.
(ٕ) الطالر ،رٌة .3
(ٖ) ال صص ،رٌة .3ٙ

آخٔــــــــ ُرىُ يَاخلِ ٜســــ ــَّ ٜاْٜفٞعَــــــــاالٜ
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س
ٌكوآ القذفُ الم َة َج ْز ٍم فدً موضدعٌآ :فدً المضدارع المعتدل الدذي َل ِدب َ
رخ درُِّ اال ددتالل ،عي الددذي وقد َدع فددً رخد ِدرِّ قددرفُ لّددة ،والموضددع الثددانً :فددً
األفعال الخمسة.
ٔ -الفعل المضارع المعتل اآل ر
ٌسع إلى بٌوت َ
الخندا .ال تخد َ إال هللا.
ع -المعتل باأللفٌ :سعى ،تخشى :لم َ
لم ٌر َ الضٌَّم.
ٌسع :فعل مضارع مجدزوم ،و المد ُة جزمِده قدذفُ قدرفِ
لم :قرف جزمَ .
العلة.
ب -المعتل بدالواو نقدو ٌدد و ،ترجدو :لدم ٌدد ُع إلدى وقدفِ العُددواآ .ال تدر ُج
األمر آ الجانً.
المود َة مآ لئٌم .لم ٌعفُ َولًُّ
ِ
لم :قرف جزمٌ .دعُ :فعل مضدارع مجدزوم ،و المد ُة جزمِده قدذفُ َقدرْ فِ
العلّة.
ج -المعتل بالٌاء نقو ٌعطً ،ترمدًَ :لد ْم ٌُعدطِ الملٌدونٌ ُر زكدا َة مالده .ال َتدرْ ِم
جاج فً َّ
ُّ
الطرٌر .لم ٌَ ْ ِ المماط ُل دَ ٌْ َنهُ.
الز َ
لم :قرف جزمٌُ .عطِ  :فعل مضارع مجزوم ،و المة ( ..عكمل).
 -2اافعال ال مسة (وهً ك ّل فعل مضارع اتصل به علف االثنٌآ ،عو
َ َت ْف َعالَآ
ٌَ ْف َعالَآ
واو الجما ة ،عو ٌاء المخاطبة .وعوزانها خمسة:
َت ْف َعلٌِآ).
َت ْف َعلُوآ
ٌَ ْف َعلُوآ
وهً ترف ُع بثبوت النوآ ،وتنصبُ بقذفِها ،وتجدز ُم بقدذفِها نقدو :لدم ٌَصْ د َنعا
عنفسدكم .لدم
معروفا أ إال رٌاءأ .ال تشهدا ُز ْوراأ عبداأ .لم ٌكرموا الٌتٌم .ال تلومُدوا إال َ
ُتنضجً الطعا َم جٌّداأ.
لم ٌصنعا معروفاأ :لم :قرف جزمٌ .صنعا :فعل مضارع مجزوم ،و المدة
جزمه قذف النوآ ،واأللف :ضمٌر متصل مبندًّ فدً مقد ّل رفدع فا دل .ع دربْ :
تشهداٌ .كرموا .تلومواُ .ت ْنضجً.
ب المات اإل راب كما ٌلً:
وخالص ُة عبوا ِ

زٌدٍ.

 -1االنو املورٌَ :رف ُع بالضمة ،وٌنصبُ بالفتقة ،وٌجرُّ بالكسرة.
ُ
عشرفت لى بقد ٍ
ب
زٌ ٌد رج ٌل مؤمآٌ  .إآَّ زٌداأ الِ ٌم فً األقٌا ِء.
ل قدٌ ٍِّم للطالد ِ
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 -2مج اا سٌِ :رف ُع بالضمة ،وٌنصبُ بالفتقة ،وٌجرُّ بالكسرة.
ال ُّنجو ُم تلم ُع فً السَّدماءَ .
الكواكدب تددنو لدً فأنظ َمهداُ .ت دذفُ ال َّشدٌاطٌآُ
لٌدت
َ
بال ُّشهبِ.
 -3امل نً م ااصٖر ٌ :رف ُع بالضمة ،وٌنصبُ بالفتقة ،وٌجرُّ بالفتقة.
ُ
زرت معاهددَ كثٌدر أة فدً تدونس .تخدرّ َج الطلبد ُة
رالف الطلبة.
ُتخرِّ ُج المعاه ُد
َ
فً معاهدَ متنوّ ة.
 -4مج امل ح ااسٖاملٌ :رف ُع بالضمة ،وٌنصبُ بالكسرة ،وٌجرُّ بالكسرة.
ت ال ددررآُ .
ت َّ
ُ
طددوبى
الط
البددات عقكددا َم التجوٌدددَ .كددرَّ َم الددوزٌ ُر قافظددا ِ
تعلّ َمدد ِ
ت ال ررآ.
لقافظا ِ
 -5املجنٌْٓ :رف ُع باأللف ،وٌنصبُ وٌجرُّ بالٌاء.
رجدع الوفد ُد المفداو ُ
ال َّشاهداآ صادقاآ .إآَّ األسدودٌآ همدا ال َّتمد ُر والمداء.
َ
ِب ُخ َّفًْ قُنٌآ
 -6مج امل ار ااسٖاملٌ :رف ُع بالواو ،وٌنصبُ وٌجرُّ بالٌاء.
ابتكر األندلسٌوآ فآَّ المو ّشقاتَ .
لٌت األندلسٌٌآ لم ٌتقداربوا .تعلّد َم الغدربُ
َ
مآ األندلسٌٌآ.
 -7اْمسأ اخل سّ :ترف ُع بالواو ،وتنصبُ باأللف ،وتجرُّ بالٌاء.
ٌعمد ُل عبوهددا ُمددذٌعا أ فددً َقنددا ِة الجزٌددرة .تمددد ُد عباهددا فددً ُكد ّل َمقْ فِددل .كد ُّل فتددا ٍة
بأبٌها مُعْ َجبة.
ضدددمة ،وٌنصدددبُ بالفتقدددة ،وٌجدددز ُم
 -8ااوعـــل املضـــاد هــ ٍِ اآلخـــرٌ :رفددد ُع بال َّ
بالسُّكوآ.
ُنافر ،ولم ٌَت َملَّ ْ
درٌس لو ُ ٌ َّآ فً الجامعة .لآْ ٌُعٌ َّآح أل َّنه لم ٌ ْ
در،
ٌبد ُع فً ال َّت
ِ
ولم ٌُجا ِم ْل
 -9ااوعل املضاد مع ل اآلخـرٌ :رفد ُع بالضدمة الم د ّدرة ،وٌنصدبُ بالفتقدة
لى الواو والٌاء ،و ُت دّر لى األلف) ،وٌجز ُم بقذف قرف العلّة.
ت ال ِّدٌآ .لم عهت ِد إلدى
كاآ ابآُ َق ْز ٍم ٌد و إلى هللا بالقُجَّ ة .لآ عرضى إال بذا ِ
َق ّل المسألة.

(تظهدر
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 -10اْفعاْ اخل سّ :ترف ُع بثبوت النوآ ،وتنصبُ وتجز ُم بقذفِها.
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) )ٔ(( .القد ْ
دظ :هندداا َفددرْ ر بددٌآ " َل د ْم" الجازمددة،
و"لِ َم" االستفهامٌة)
دٌواآ َ
الخ ْنسا ِءم
القدٌ ُد والنا ُر لآ ٌُرْ هِبا األقرارَ .ل ْم ت رئً إال
َ
و ُت ّدر المات اإل راب فً األنواع التالٌة:

ٔ -االصه املقصور ،وهو الذي رخرُِّ علفٌ الزمة نقو العصا :للعصا ندَ
العرب فوائ ُد جمّة.
ٕ -االصه امليقوص :وهو الذي رخرُِّ ٌا ٌء مكسو ٌر ما قب َلها نقو ال اضً،
الع ْدل السَّالم هل تتص ُل
جار ال اضً فعلى َ
وت ّدر فٌه الضمة والكسرة ف ط :إذا َ
بال اضً لٌفت ٌَام
ّه حنو :سٌارتًِ ،بطاقتً ،مِعْ طفً :علبسُ
ٖ -االصه املطاف إىل ياء املتكل
مِعْ طفً فً ال ِّشتاء.
ٗ -األفعال املعتلة باأللف( ،وت ّدر فٌها الضمة والفتقة) :لآ عسعى إلى
المناصب َطمعا أ فٌها.
٘ -األفعال املعتلة بالواو والياء ،وت ّدر فٌها الضمة نقو :المتواض ُع ٌسمو
بخل ِه ،وٌرت ً بذوقِه.

(ٔ) الصّف ،رٌة ٕ.

ٗ9

 فوائد وشواٍد:
(ٔ) تظهر الفتق ُة لى الٌاء فً األسماء واألفعال نقو :إآَّ ال َّدا ًَ لآ
ّ
القر .وتظه ُر لى الواو فً الفعل المضارع نقو:
ٌقتفً إال بدٌنِه
َ
لٌا عآْ
زاز ع ّمتِا.
ترنو إلى إ
َ
ِ
(ٕ) مآ العرب َمآْ ٌعام ُل األسما َء الخمسة باأللف رفعا أ ونصبا أ وجرّ اأ،
ُ
ُ
ومررت بأباها ،وتسمّى لغة ال َ صْ ر،
ورعٌت عباها،
فٌ ول :جاء عباها،
قال ال ّشا ر:
إآَّ عباهددددددددددددددا وعبددددددددددددددـا عباهددددددددددددددا

قددددددد بلغددددددا فددددددً المجدددددد ِد غاٌتاهددددددا

)ٔ(

ال َّشاه ُد فٌه :عباها الثالثة ،فلغ ُة ال َّتمام عآ ٌ ال :وعبا عبٌها.
عبا عباها :عباها مضاف إلٌه مجرور بالكسرة الم د ّدرة لدى األلدف لدى لغدة
ال َصْ ر ،وهو مضاف ،والهاء مضاف إلٌه.
ْ
والقظ ع ّنه قال :غاٌتاها بإثبات األلف مع ع ّنها مفعول به للفعل َ
"بلغ".
غاٌتاها :مفعول بده منصدوب بفتقدة م د ّدرة لدى األلدف لدى لغدة َمدآْ ٌُلدز ُم
المثنى األلف.

 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقرع اآلٌات الكرٌمة التالٌة ،ث ّم عجبْ مّا ٌلٌها:

 (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [اإلخالص].
 (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [الفٌِل.]ٕ -ٔ : (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳) [رل مراآ.]ٖٔ9 :ٌَ ُكآْ .

ٔ -وردت فً سورة اإلخالص ثالثة عفعال مضار ة مجزومدة هدًٌَ :ل ِْددٌُ ،و َل ْدد،

(ٔ) ُنسب هذا البٌت ألبً النجم العجلً ،و ُنسب لرؤبة بآ العجاج ،استشهد به ابآ
ٔ٘.

ٌل فً شرقه ،جٔ ،ص

ٓ٘

ما قرفُ الجزم الذي جز َمهام وما الم ُة جزم ك ،ل منهام
تر ،والفعلٌ :جعلْم لّل إجابتا.
ٕ -ما الم ُة جزم الفعلَ :
َٖ -ت ِه ُنوا ،تقزنوا :فعالآ مضار اآ مآ األفعال الخمسة مجزوماآ.
ما قرفُ الجزم الذي جز َمهمام وما الم ُة َج ْز ِم ك ّل منهمام
الضُّؤال الثاىٕ :ع ربْ ما تقته ّ
خط:
اب ف ال:
عوصى رج ٌل معاص ٌر اب َن ُه ال َّش َ
ٌقتفوآ بث اف ِة األفدالم السِّدٌنمائٌّة ،وال
ٌا بُنًَّ  ،ال ُتجالِسْ عه َل الخال ة الذٌآ
َ
ُت لِّد ْددد َمدددآْ ٌَددد ْنفِ ُ َشدددعْ َرُِّ ،وٌُث ِّب ُتددد ُه "بال ِجدددلِّ" ،وال َت ْ دددفُ َمدددآْ ٌقلد ُ
رعسددد ُه قالقددد َة
ددر َ
ار سُفها َء ال َّشبك ِة العالمٌّة "اإلنترنت".
"المارٌْنـز" ،وال ُت َج ِ

بَابُ اْٜفعَاْ ٢يَٜ ِ ٜامٔهَا
 - 38يَنِــــــ ََ َث ٜالثَـــ ـّ ٠مُضٔـــ ـ  َٙقٜـــ ـدِ خَـــ ـالٜ

يَفٔعِــــــلُ ٜمِــــــرَ ٣يمُضَــــــادَ ْ ٢ــــــالٜ

األفعال ا العزبّٔ٘ ال ٘:
زمآ ما ٍ نقو:
ٔ -فعل ماض :٣هو ما د َّل لى
ٍ
فَ ،ر َّد ،انتب َه ،ت َّد َم ،ف َّكرا ،ف َّك َر ْ
ت ،ف َّكرُوا.
ف َّك َر ،ص ّن َ
ٕ -فعل مر :هو ما د َّل لى طل ٍ
ب فً زمآ مُسْ ت بل نقو:
ف ِّكرْ  ،ص ِّنفْ  ،انتبهْ  ،ت ّد ْم ،فكرّ يَ ،ف ِّكرا ،ف ِّكرواَ ،ف ِّكرْ َآ.
ٖ -فعل مضاد  :هو ما د َّل لى االسدتمرار فدً َّ
الدزمآ القاضدر عو المسدت بل
نقو:
ٌف ّكرٌُ ،ص ّنفُ ٌ ،ر ُّدٌ ،نتبهٌُ ،ت ّد ُمُ ،تف ِّكرٌآُ ،تف ِّكراآٌُ ،ف ِّكروآُ ،تف ِّكروآ.
وقو ُل الناظم" :مضارع َ ال" :العلوّ هو الرِّ فعة وال َّشرف ،عي عشرف لكونه
راب عص ٌل والبنا َء فرعٌ ،واألص ُل عشرفُ مآ ال َفرْ ع
مُعْ َرباأح إذ إآَّ اإل
َ

 - 39فٜاملٜا ٔــــَ مَ ٞو ُــــً ُح اْٜخٔــــِٜ ٢بَــــدَا

يَاْٜمِرُ بٔاجل ٢ ُِٜاٜدَٓ اارَعَِ ٢ادِتَـدَٓ

ٔ٘

 - 40ثُــ ـوٖ املٝضَــــاد ُ ٢اا٤ــ ـ ُٔ فٔــــَ هَــ ـدِ ٢دىٔ

إِ ٢ـــــدَٓ َـيَإٔـــــدٔ َ ٌِِٜـــــ ُ فٜـــــاَِ ٢دىٔ

 - 41يَ ُ ُ ٞــــــــوُ اارٖفٞــــــــ ُ ٢إ َا ٌٍَُـــــــــ ٖرَُ

ي يَجـــــَاـٜ ٣ ٢ا َسِعَـــــدُ
مٔـــــ ِ َاهٔـــــ ٕ

لك ّل واق ٍد مآ هذِّ األفعال الثالثة عقكا ٌم تم ٌّ ُزِّ:
ٔ-

ا ااوعل املا ٌَُ :رِنْ املا َ يف ًاأو مجٍعٔها:

ْ
اتصدلت بده تدا ُء التأنٌدل السَّداكنة نقدو:
ع -لى الفتح إذا لم ٌتص ْل بده شدًء ،عو
رج َع ْ
ت.
رج َعَ ،
َ
و ٌُبْنى لى الفتح الم ّدر إذا كاآ رخرُِّ علفا أ نقو :د ا ،سعى ،دناَ ،ق َمى.
ب الفِ ْ دهِ .دَنددا مددآ ال ِمد ْدذٌاع .ق َمددى
د ددا إلددى َ صددبٌ ٍة َبغٌضددة .سددعى إلددى طلد ِ
وط َنه ببندقٌتِه.
ْ
اتصلت به واو الجما ة نقو :رجعُوا ،عقس ُنوا ،خالفُوا.
ب -لى الض ّم إذا
رجعُددوا إلددى عوطددانهم فددرقٌآ .عقسدد ُنوا العمدد َل فددً استصددالد األراضددً.
دَع والمنكرات.
الب َ
خالفُوا ِ
ج -لددى ال ُّسددكوآ إذا اتص د َل بدده ضددمٌ ُر رفد ٍدع متقددرّ ا نقددو :رجعْ د ُ
دت ،رجعْ نددا،
رجعْ َآَ ،ر َجعْ تِ.
دت قددومً فاقْ َت َسدب ُ
ونادٌد ُ
ت لنفسً فا ّت َه ُ
َر َجعْ ُ
ْت قٌدداتً
صداتً
مْت َق َ
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ا فعل اْمرٌُ :رِنْ اْمر يف ًاأو مجٍعٔها:

دقٌح اآلخدر عو اتصد َل ْ
ت بده نددوآُ النسدوة :ار ِجددعْ ،
ع -لدى ال ُّسددكوآ إذا كداآ صد َ
قاو ْل َآ.
قاولِْ ،
ِ
إسعاف المصابٌآ.
قاو ْل َآ
َ
ِرار مآ َ
قاو ْل الف َ
الع ْدوىِ .
ارجعْ عٌُّها المغتربِ .
ب -لى قذف قرف العلِّة إذا كاآ معت َل اآلخر نقو :ادعُ ،اخ َ  ،ارم.
دعارا االنتخددابًّ  .اخد َ ر َّبددا ٌددا ُمددؤمآ .ارم ِال ُكددر َة
اد ُع إلددى ال َّنظافددة فددً شد ِ
جٌّداأ.
ج -لدددى قدددذف ال ُّندددوآ إذا كددداآ مضدددار ُ ُه مدددآ األفعدددال الخمسدددة :ارجعدددا،
ارجعوا ،ارجعً( .ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ))ٔ( .
(ٔ) الفجر ،رٌة .ٕ8
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دلت بدده نددوآُ التوكٌددد َّ
د -لددى الفددتح إذا اتصد ْ
داو َلآَّ ،
الث ٌلد ُة عو الخفٌفد ُة نقددو :قد ِ
قاو َلآْ .
ِ
قاو َلآْ ٌا ُبٌدةُ.
قاو َلآَّ ٌا ُبٌدةُِ ،
ِ
وقو ُل ال َّناظم :ارتدى ،عراد ع َّنه ُم ّتصفٌ
بالج ْزم كالرّ داء لالبسِ هِ.
َ
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ا ااوعل املضاد  :ااوعل املضاد ُمعِرب ر ُ ٌ ٍٓرُ آخرُىُ باحلراات .

ٌكدوآ فدً عولِده قدرفٌ زائد ٌد مدآ قدروف "نأٌدت"
 المة الفعل المضدارع عآَ
نقو:
نسم ُع ال ِّندا َء ،عسم ُع ال ِّندا َءٌ ،سم ُع ال ّندا َء ،تسم ُع الندا َء.
 قك ُم المضارع الرَّ ف ُع إذا لم ٌُسْ َب ْر بناص ٍجازم نقو :تسع ُد ،عضعٌُ ،نالُ.
ب عو
ٍ
تسع ُد الطفل ُة بالهدٌة .عض ُع ثٌابً فً الغسَّالة الكهربائٌةٌ .ندا ُل قُدبَّ زمالئِدهح
أل ّنه متواضِ عٌ.

 فوائد ولطائف:
ُضار ُ هُ.
 فعل األمر ٌُبْنى لى ما ٌُجْ َز ُم به م ِ فعل األمر مبنًٌّ ندَ البصرٌٌآ ،ومجزو ٌم ندَ الكوفٌٌآ. ٌبنددى المضددارع لددى ال ّسددكوآ إذا اتصد ْدلت ب ده نددوآُ النسددوة نقددوٌُ :رضِ ددعْ َآ،
ٌُؤ ِّدب َْآ.
 وٌبنددى لددى الفددتح إذا اتصد ْدلت بدده نددوآُ التوكٌددد الث ٌل دة عو الخفٌفددة نقددو:
ألسمعآَّ  ،ألكو َنآْ .
َ

اخلالصة:
األفعا ُل فً العربٌّة ثالثة :ما ٍ  ،وعمر ،ومضارع.
 -1الفعل املاعٕٓ :بي ٙا أ ْالُ مجٔعَا:
 لدددى الفدددتح إذا لدددم ٌتصددد ْل بددده شدددًء ،عو اتصد ْددلت بددده تدددا ُء التأنٌدددل :اسدددت ا َم،
است ا َم ْ
ت.
ْ
اتصلت به واو الجما ة :است امُوا.
 لى الض ّم إذا لى السُّكوآ إذا اتص َل به ضمٌ ُر رفع متقرّاَ :ن ِدم ُْتَ .ن ِدم َ
تَ .ن ِد ْم ُتم.
ْتَ .ن ِد ْم ِ
 -0فعل األمزٓ :بي ٙا أ ْالُ مجٔعَا:
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ت به نوآُ ال ّنسوة :ابتس ْمْ .
 لى السُّكوآ إذا كاآ صقٌ َح اآلخر عو اتصلَ ْاقرع َآ.
 لى قذف قرف العلة إذا كاآ معت َل اآلخر :ا فُ مَّآْ عسا َء إلٌا. لددى قددذف النددوآ إذا كدداآ مضددار ُ ُه مددآ األفعددال الخمسددة :اب َْقثددا ،اب َْق ُثددوا،اب َْقثًِ.
ْ
تصلت به نوآُ التوكٌد الث ٌلة عو الخفٌفة :عصْ ل َِقآَّ  .عَصْ ل َِقآْ .
 لى الفتح إذا ا-4

ه املضارع الزَّف إذا مل ٓضْبق بياصبٍ أّ اسوٓ :أكل بصالًّٓ ،عاىق اليّاظ!

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصَّ ال الٕ ،هّ أ بْ عنّا ٓغُٔ:
داقبه:
ُق ِكد َ
دً عآَّ َرجُلددٌآ عقم ددٌآ اصددطق َبا فددً طرٌد ٍ
در ،ف ددا َل ك د ٌّل منهمددا لصد ِ
َّ
هللاح فإآَّ الط َ
رٌر ُت ط ُع بالقدٌل.
تعا َل نتمآَّ لى ِ
دنم عنتف د ُع بلبنِهددا ولقمِهددا وصددوفِها .وقددا َل
ف ددا َل عق د ُدهما :عنددا عتمنددى قطد َ
دائع غد ٍ
تترا منها شٌئا أ
قطائع ذئا ٍ
ب عرسلُها لى غنمِا قتى ال
اآلخرُ :عنا عتمنى
َ
َ
قالَ :وٌ َْقا ،عهذا مآ ّ
قر الصُّدقبةم فتصداٌقا وتخاصدما ،ثد َّم تراضدٌا لدى
عآْ ٌُق ِّكما عو َل َمآْ ٌطل ُع لٌهما.
َ
فأخدذ ال َّشدٌ ُخ
دل ،فقد ّدثاِّ بقددٌثِهما.
طلدع شدٌ ٌخ
ث ّم
َ
داآ مدآ َ َس ٍ
ٍ
بقمدار لٌد ِه ِز َّق ِ
ّ
صدبَّ هللاُ دمدً مثد َل هدذا
الزقٌآ
وفتقهما قتى سا َل العسد ُل لدى التدرابِ ،وقدالَ :
َ
العسل إآْ لم تكونا عقم ٌآ
ِ
ٔ -مددا معنددىَ :قطددائع ،ز ّقدداآم ومددا مفددر ُد ك د ّل مددآ الكلمتددٌآم (ارجددع إلددى
المعجم)
ٕ -هل فِعْ ُل ال َّشٌخ ٌد ُّل لى له ،عم ٌد ُّل لى قُمْ ِهم فسّر إجابتا.
شر فعالأ).
ٖ -استخرجْ مآ النصّ األفعال الماضٌة جمٌعها ( .ددها ست َة
َ
ٗ -ورد فً النصّ فعل عمر واقد هو :تعا َل .فما ال ّدلٌل لى ع ّنه فعل عمرم
٘ -األفعال المضار ة الواردة فً النصّ تسعة:
منها خمسدة عفعدال مرفو دة هدًُ :ت طد ُع ،عتمندى ،عنتفد ُع ،عرسدلُهاْ ٌَ ،طلد ُع .مدا
ُ
المات رفعِهام
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ومنها فعالآ مجزوماآ هما :نتمآَّ  ،تكونا .ما الجازم لهما ،وما الم ُة جزم
ك ّل منهمام
تتدراٌُ ،ق ِّكمدا .مدا الناصدبُ لهمدا ،ومدا المد ُة
ومنها فعالآ منصوباآ هما:
َ
نصب ك ّل منهمام
صبَّ " ماضٌا أ مبن ٌّا أ لى الضّم.
 -ٙاجعل الفع َل " َ
صبُّوا العس َل.
الجواب :القم ى َ
"صبَّ " فعالأ مضار ا أ فً جمل ٍة مفٌدة بقٌل ٌكوآ:
اجعل الفعل َ
ج .مجزومدددددددا أ بقددددددددذف
ب .منصوبا أ.
ع .مرفو اأ.
النوآ.
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بَابُ ًََاهٔئ املٝضَاد٢ ٢
َ - 42ي َصِـــــــرُ ُو بٔــــ ـِ َِ ٜيَاٜــــ ـ ِ ٢إ َ َِ يَاٜــــ ـَِ

َيال ٢ ٜاٜـــ َِ ال ٢ ٜاجل ٝــــًُ َٔ ٌَــــا ٝخــــََِ

ب بٔااوٜـــــا
 - 43اٜـــ ـ َا ٖ َ ٜـــــْ يَاجلٜــــــًَا ُ

يَااـــــًَا ٢ي ثُـــــوٖ ٜيِ دُ ٢ـقٞـــــ َ اال٥ـــــٞٛوٜا

صب الفع ُل المضارع بعشرة نواصب هً:
ٌُ ْن َ
ٔ -عآْ  :قرف مصدريّ ونصب نقو:
( ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) )ٔ( .عُقبُّ عآْ عقرعَ الرّ واٌ َة السُّودانٌّة.
َٕ -لآْ  :قرف َنفً و َنصْ ب واست بال:
(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) )ٕ( .لآْ
"الجمارا".
عدفع رشو أة ألق ٍد مآ َ
َ
ٖ -إذآْ  :قرف جواب وجزاء و َنصْ ب ،وتعمل بثالثة شروط:
عآْ ت َع إذآْ فً صددر جملدة الجدواب ،وعآ ٌدد ّل المضدار ُع لدى االسدت بال،
وعآ ال ٌفص َل بٌنها وبٌآ المضارع فاص ٌل (غٌ ُر ال سم عو النداء عو ال النافٌة للجنس).
دب
ت ددولُ" :إذآْ عُكر َمددا" جواب دا أ لِ َمددآْ قددال :سددأزورُا فددً قرٌ ِتددا/إذآْ ال ٌخٌد َ
سعٌُا.
ٗ -كً :قرف مصدريّ ونصب:
عسرع صُهٌبٌ لكً ٌؤ ِّكدَ َقجْ َز السّفر.
(ﯯ ﯰ ﯱ))ٖ( .
َ
وهددذِّ النواصددب األربعددة (عآْ  ،لددآْ  ،كددً ،إذآْ ) تنصددبُ المضددارع بنفسددها
مباشرة.
٘ -الم التعلٌل (التً سمّاها الم كً):
وتنصبُ بأآْ مضمرة جوازاأ نقوُ :تبْ
لٌغفر هللاُ لا.
َ
(ٔ) ٌوسف ،رٌة ٖٔ.
(ٕ) طه ،رٌة ٔ.9
(ٖ) ال صص ،رٌة ٖٔ.
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ُ
ألدوات التً تنصبُ بأآ مضمرة وجوبا أ فهً:
عمَّا ا
 -ٙالم ال ُجقُود :ومعنى الجقود النفً:
وهً ك ّل الم مسبوقة بكاآ المنفٌة بصٌغة الماضً عو المضارع ،نقو:
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ))ٔ(( .ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴) )ٕ(.
وقو ُل الناظمٌ :ا ع ُ َخً .ع ُ َخً :تصغٌر عخ.
 -3ق ّتى :قرف ٌفٌ ُد الغاٌ َة والتعلٌل نقو:
(ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ))ٖ(  .اسمعْ
القوار جٌّداأ ق ّتى تفه َم.
َ
تفه َم :فعل مضارع منصوب بأآْ مضمرة بعد قتى.
 -8فاء السَّببٌّة :وٌشترط لعملِها عآْ ت َع فً جواب نفً نقو:
َّ
والطلددب ثمانٌد ُة
( ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) )ٗ( .وعآ ت د َدع فددً جددواب طلددب،
عشٌاء:
 األمر :ذاكرْفتنجح.
َ
تنجح :فعل مضارع منصوب بأآْ مضمرة بعد فاء السببٌّة.
َ
 ال ُّد اء :ربِّ ال تؤاخذنً فأهْ ل َِا.فتخسر صقّ َتا.
الخمر
ب
 ال َّنهً :ال تشر َِ
َ
 االستفهام :هل ت ّد ُر َشٌخا فٌكر َمام
(وهو َّ
العرْ
فنقتفً با.
الطلب برفر ولٌآ) :عال تزورُنا
َ
 ََّ
ّ
قدل وإلقداد) :هدالّ
َ
فٌشدكرا
ت
(الطلب مع
 ال َّتقضٌعنجدزت المعدامال ِ
َ
المدٌرُ.

(ٔ) األنفال ،رٌة ٖٖ.
(ٕ) النساء ،رٌة .ٔٙ8
(ٖ) القجر ،رٌة .99
(ٗ) فاطر ،رٌة .ٖٙ
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 ال َّتمنً (طلب المستقٌل وما فٌه ُسْ ر)( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ) )ٔ(.
فأزورا.
هللا ٌَشفٌنً
َ
 الرّ جاء( :طلب األمر الممكآ ال رٌب) :لع َّل َ -9واو المعٌددة (التدددً تفٌددد ُد معندددى "مدددع") :تعمدد ُل كفددداء ال َّسدددببٌّة ،قدددال ابدددآُ
مالا)ٕ(:
كال َت ُكدآْ َج ْلدداأ
الج َدزعْ
والددواوُ كالفددا إآْ ُتفِد ْدد مفهددو َم َمددعْ
وتظهدر َ
َ
دا .لٌد َ
در
ت ددولَ :ربِّ ال تؤاخددذنً وعهلد َ
دت لددً مدداالأ وعقد َّج بدده .ال تند َه ددآ ُخلد ٍ
وتأتً مث َله.
َ
َ
ٌسكت (عي إال عآْ
ٓٔ -عو (التً بمعنى إال ،عو إلى) :أل ُقاورآَّ الخص َم عو
ٌسكت).
َ
ٌسكت :فعل مضارع منصوب بدأآْ مضدمرة بعدد عو ،والفا دل ضدمٌر
مستتر ت دٌرِّ هو.
وقو ُل الناظم :ر ُِز ْق َ
ت اللُّ ْط َفاٌ :د و لا بدأآْ ٌرز َقدا هللا اللُّ ْطدف ،وهدو الرّ فدر
واألدب الرَّ قٌر.

 فوائد وشواٍد:
ُتشٌبُ ِّ
هللا ندددددددددددددرم ٌَهم بقدددددددددددددر ٍ
ب
ب
قبدل المشدٌ ِ
(ٔ) إذآْ و ِ
الطف َل مآ ِ
دٌب فددً رعس
المعتممى ٌه د ّد ُد ال َّشددا ُر ع دددا َءُِّ بددالقرب ال ّشدددٌدة التددً ُتشددع ُل ال َّشد َ
الطفل.
هللا نددرم ٌَهم" قٌد ُ
وال َّ
دب الفع د َل المضددارع "نرمددً"
صمماه ُد فيممه "إذآْ و ِ
دل نصد َ
هللا" بٌآ إذآ والفعل.
بإذآ ،مع وجود ال َ َسم "و ِ
)ٗ (
(ٕ) ولُددددددبْسُ بددددددا َء ٍة وت ددددددرَّ ٌنددددددً
ْس ال ُّشددفوفِ
عقددبُّ إلددًَّ مددآ لُ دب ِ
)ٖ (

(ٔ) النساء ،رٌة ٖ.3
(ٕ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص ٗٔٔ.
(ٖ) ٌُنسب هذا البٌت إلى قساآ بآ ثابت  ،واستشه َد به ابآُ هشام فً قطر الندى ص .٘8
(ٗ) البٌت مآ شواهد سٌبوٌه (جٔ ،)ٕٗٙ/وابآ

ٌل (ج ٕ )ٕٙٙ/وابآ هشام فً قطر الندى (ص ٗ.)ٙ
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المعتممى ت ددول مٌسددوآُ بند ُ
ض د ُل ارتدددا َء
دت َبقْ دددل َز ْوج معاوٌددة  :إ ّننددً عف ّ
العبدداء ِة الخشددنة مددع الهندداء ِة ندددَ عهلددً لددى ارتددداء الثٌدداب الرَّ قٌ ددة ال َّنا مددة فددً
القاضرة ندَ معاوٌة
وال َّ
دب الفع د َل المضددارع "ت ددرَّ " بددأآْ مضددمرة
صمماهد فيممه "وت ددرَّ " قٌددل نصد َ
جوازاأ بعد واو المعٌّة.
والتقدير وعآْ ت رَّ ٌنً.
)ٔ (
ت اآلمدا ُل إالّ
لصدابر
درا
(ٖ) ألستسدددددددده َلآَّ ال َّ
فما ان داد ِ
ب عو ع ُ َ
صددددددددعْ َ
ِ
ال ُم َنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
المعتى ٌ ول الشا رُ :إ ّننً سأتقمّل ال ّشدائدَ إلى عآْ َ
عبلغ مدا عتمندى ،فالمجد ُد
ال ٌَسْ لُسُ إال للصابر.
وال َّ
"عدرا" بأآ مضمرة
نصب الفع َل المضارع
عدرا"قٌل
صاهد فيه "عو
َ
َ
َ
وجوبا أ بعد عو.
والتقدير إلى عآْ
عدرا ال ُم َنى.
َ

اخلالصة:
صبُ الفع ُل المضارع بعشرة نواصب هً:
ٌُ ْن َ
ٔ -عآ :عُقبُّ عآْ
عكتب الخاطرة كما ٌكتبها "عقمد عمٌآ".
َ
ٕ -لآ :لآْ
عقسو لى طلبتً فً الجامعة.
َ
ٖ -إذآ :ت ولُ" :إذآْ عُكر َما" جوابا أ لمآ قال :سأزورُا فً قرٌتِا.
عسرع المُسْ عِفُ لكً ٌُن َذ الجرقى.
ٗ -كً:
َ
لٌنتفع بعلمِا الناس.
٘ -الم التعلٌل :تكلّ ْم
َ
 -ٙالم الجُقود( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴))ٕ(.
دقة جار أ
ص أ
ٌة ق ّتى ُت ْؤ َج َر.
 -3ق ّتى :اجع ْل لوالدٌا َ
 -8فاء السَّببٌّة ( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) )ٖ(.
(ٔ) البٌت مآ شواهد ابآ
(ٕ) النساء ،رٌة .ٔٙ8
(ٖ) فاطر ،رٌة .ٖٙ

ٌل (ج ٕ )ٕ٘ٙ /وابآ هشام فً قطر الندى (ص .)ٙ8

٘9

ا.
 -9واو المعٌة (التً تفٌد معنى "مع")َ :ربِّ ال تؤاخذنً وعَهْ لِ َ
ُ
ِب.
قاو َمآَّ العدوَّ عو ٌَ ْن َسق َ
ٓٔ -عو (التً بمعنى إال ،عو إلى) :أل ِ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اآلٓات ال زمي٘ ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عنّا ٓغَٔا:
 (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ) [النساء :رٌة .]ٕ3
 (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [طه :رٌة ٔ.]9 (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [الب رة :رٌة ٖٗٔ]. (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) [رل مراآ :رٌة ٕ.]9 (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [هود :رٌة ٖٔٔ].ٔ -اص ـ دز ْ مــً اآلٓــات :فددا الأ مرفو ددا أ بضددمّة ُم دد ّدرة ،مفعددوالأ بدده منصددوبا أ
بالكسرة.

ٕ -األفعال املضارع٘ الْاردٗ ا اآلٓات ا يا عغز فعالً:
ُ
المات رف ِعهام
منها ثالثة عفعال مرفو ة هًٌ :رٌ ُدّ ٌ ،تبعوآُ ،تقبّوآ .ما
ومنها فعل واقد مجزوم هدو :ال "تركندوا" .مدا قدرفُ الجدزم الدذي جزمدهم
وما الم ُة جزمهم
درد ،ق َّتددى
دوب ،عآْ تمٌلددواَ ،لددآْ نبد َ
ومنهددا ثمانٌ د ُة عفعددال منصددوبة ه دً :عآْ ٌتد َ
ٌرجع ،لتكونوا ،لآْ تنالوا ،ق ّتى تنف وا ،فتمسَّكم.
َ
ما الناصبُ لك ّل فعل منها ،وما الم ُة َنصْ ب ك ّل منهام

ٖ -أعزبْ ما حت ُ خطّ:
 ال تأك ْل وتشاهدَ ال ِّتلفاز.ألسهرآَّ اللٌالً عو عنا َل المرتب َة األولى.
َ
فور األبٌ
 عف ّك ُر كً عُخلِّ َص عطفا َل فلسطٌآ مآ َق ِ
نابل الفُسْ ِ

.

ٓٙ

بَابُ َجًَاـ ٢ ٢املٝضَاد٢ ٢
 - 44يَجَـــــــــــــ ُِمُوُ ٢إ َا َ ٜدَِتَ اجلٜـــــــــــــ ُِمَا

بٔلٜــــــــــ ِو يَآ ٜـــــ ــَا َيٜاــــــ ـَـوِ ٜآ ٜـــــ ــَا

َ - 45يال ٢ ٜا ْٜمِــــــــ ٢ر يَااـــــ ـ ٗد َأٔ ثُـــــ ـوٖ ال

فٔــَ اا ٖنهِ ـ  َ٢يَاا ٗد َـــأٔ ٔلٞـــ َ ا ْٜمَ ـالٜ

الجواز ُم التً تجز ُم الفع َل المضارع ِقسْ ماآ:
الكسه األولٌ :جزم فعالأ مضار ا أ واقداأ ،وعدوات ُه عربع هً:
ْ
ٌستفد شٌئا أ مآ ال َّد ْورة.
وج ْزم و َق ْلبَ :ل ْم ٌَعْ َتذِرْ آ تأ ُخرِّ َِِّ .ل ْم
ٔ -لَهِ :قرف َنفً َ
وقد ُتزاد الهمزة لى َل ْم فتصبح ع َلد ْم( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) )ٔ( .علدم عسدا ْدا
ٌر المخطوطةم
فً تق ِ
ملااا :قددرف نفددً وجددزم وقلددب واسددتغرار :وصد َل موكددبُ القجَّ دداج إلددى
ّٕ -
القدو ِد ولمّا ٌدخلُوا.
وقد ُتزاد الهمزةُ لى لما ّ فتصبح علماّ :علمَّا عُر ِّشحْ كتا َبدا لنٌدل جدائزة ال َّدولدة
الت دٌرٌّةم
ٖ -الو األماار :تفٌددد األمددر
وتفٌد ال ُّد اء

(وٌكددوآ مددآ األ

(وٌكوآ مآ األدنى إلى األ

لددى إلددى األدنددى)( :ﮖ ﮗ ﮘ)

لى)( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) )ٖ( .لِ ُتو ِّقعْ إجازتً.

ٗ -ال الياٍية :تفٌد ال َّنهً ،وهو طلدبُ الكدفّ دآ عمدر مدا:

إلى األدنى)(:ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ))ٗ(.

(ٔ) الشرد ،رٌة ٔ.
(ٕ) رل مراآ ،رٌة ٗٓٔ.
(ٖ) الزخرف ،رٌة .33
(ٗ) اإلسراء ،رٌة ٕٖ.

(ٌكدوآ مدآ األ لدى

ٔٙ

وتفٌد ال ُّد اء

(وٌكوآ مآ األدنى إلى األ

لى)(:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ))ٔ(.

َُ َم َــــــــْ ٌٖٜــــــــاََ ٌٜــــ ـِـ َ ٢إ ِمــــ ــَا
َ - 46يإَ َِ ٢يمَــــــــا َيمَــــــــ ِ َيٖ ٜـــــــْ َمهِ َـــــــا
 - 47يَ ٍَِجُــــــــــ َا يَ ٜاٍِوٜــــــــــ َا ثُـــــــ ـوٖ ٢إ َا

فَٔ ااشٚعِر ٢ال ٜفَٔ اانٖجِر ٢فٜا َِد ٢املِٜٞخَ َا

الكسه الثاىيٌ :جز ُم فعلٌآ مضار ٌآ فً عسلوب ال َّشرط الجازم:
األوّ ل فعل ال َّشرط ،والثانً جواب ال َّشرط.

وأدواته ثالثَ عشسةَ أداةً كلّها أمساء ها عدا "إن" و"إذها" فهوا حسفان:
ٔ -إٌِِ :قددرف ٌددد ُّل لددى ربددط الجددواب بال َّشددرط ،وال مق د َّل لدده مددآ اإل ددراب:
)ٕ(
ررآ َتسْ َل ْم مآ َ
الخ َرف.
(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)  .إآْ تقفظِ ال َ

مااا :تددد ُّل لددى غٌددر العاقددل(:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) )ٖ( .مددا
َٕ -
َت ْغ ِرسْ مآ فاكه ٍة ٌأك ْل منها ٌالُا .ما ُتبطآْ مآ دسائس تكش ْف ُه األٌام.
م اًِ :تددد ُّل لددى العاقددل( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) )ٗ(.
َٖ -
َمآْ ٌستسل ْم للوسواس ال َ ْهريّ ٌَ ِع ْ كئٌباأَ .مآْ ٌتر ّد ْد ٌُضٌ ِّع الفُرصة.
هللا ْ
تجدُِّ سمٌعاأ .ع َّنى َت ُكآْ َسب ِِّح هللا.
ٗ -أَىَّى :تد ّل لى المكاآ :ع َّنى تد ُع َ
ف القسددو ُد ٌَ ْظ َهددرْ لددى صددفق ِة
٘ -مََِنَااا :تددد ّل لددى غٌددر العاقددل :مهمددا ٌُخ د ِ
وجهه.
ِ
 -ٙأيّ :تكددوآ قسددب مددا تضددافُ إلٌدده :للعاقددل ،ولغٌددر العاقددل ،ولظددرف
(ٔ) رل مراآ ،رٌة .8
(ٕ) األنفال ،رٌة ٘.ٙ
(ٖ) الب رة ،رٌة .ٔ93
(ٗ) الزلزلة ،رٌة .3

ٕٙ

َّ
ْ
ٌدوم تخدرجْ للرقلدة عخدرجْ
والزماآ :عيُّ طالبد ٍة
المكاآ،
تجتهدد َتفُ ْدز بالمكافدأة .عيَّ ٍ
ْ
ْ
معا .عيَّ كتا ٍ
تستفد منه.
ب ت رع
َ
 -3مَتَى :تد ّل لى َّ
الزماآ :متى ُتقسآْ إلى جارا تن ْل رضدا ربِّدا .متدى
عضع العِمام َة تعرفونً .متى َتزرْ
متقف ال ُّترال ُتعْ َجبْ بالقضارة اإلسالمٌّة.
َ
ِ
 -8أَ َّياااٌَ :تددد ّل لددى َّ
درج
دافر العددالِ ُم ٌُكددرَّ ْم .ع ٌَّد َ
الزمدداآ :ع ٌَّد َ
داآ ٌسد ِ
داآ ٌطلد ِدع الفج د ُر ٌخد ِ
الرَّ ا ً.
تسدع ْ
تجدد
ٌكثر التعلٌ ُم ٌت د ّد ِم المجتمدع .عٌنمدا
عٌآ
َ
 -9أَ ِيًَ :تد ّل لى المكاآَ :
ِ

رزقاأ( .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) )ٔ(.

ٓٔ -إذمااا :قددرف ٌددد ُّل لددى ربددط الجددواب بال َّشددرط ،وال مقدد َّل لدده مددآ
ت خٌم َة البدويِّ ُتلفِ ال هو َة العربٌّة.
اإل راب :إذما تأ ِ
ٔٔ -حيثنا :تد ّل لى المكاآ :قٌثما تنـز ْل بلداأ ٌُرقَّ بْ با.
)ٕ (

هللاُ نجاق دا أ فددً غددابر األزمدداآ
قٌثمدددددددددا تسدددددددددت ْم ٌ ددددددددد ِّدرْ لدددددددددا
تعامدل
تكآ األ ّم ُة ٌكآْ ق ّكامُها .كٌفمدا
ِ
ٕٔ -كيفنا :تد ّل لى القال :كٌفما ِ
ا ٌنظرْ إلٌا.
الناس ٌعاملوا .كٌفما تنظرْ إلى
صاقب َ
َ
ِ
ٖٔ -إذا :ال تجز ُم إال فً ال ِّشعر للضرورة :قال ال َّشا رُ:
)ٖ (
ٌ
َّدل
ْا َخ
ددتغآ مدددا عغنددداا ر ُّبدددا بدددالغنى
وإذا ُتصب َ
صاصة فتجم ِ
اسد ِ
المواضع التً ُت ُ
ؤخذ منها األقكام.
فادر المأخذا :عي ا رف
َ
وقو ُل ال َّناظمِ :

 فوائد وشواٍد:
أ
ترآ بالفاء:
وقع جوابُ ال َّشرط
جملة فٌجبُ عآ ٌ َ
(ٔ) إذا َ
وقد ُجم َِعت المواض ُع الواجبُ اقترانها بالفاء فً هذا البٌت:
ٌ
وب َمدددددا و َق ْ
نفٌس
ّدددددددددددة وبجامدددددددددددـ ٍد
اسدددددددددددمٌ ٌّة طلبٌ
وب َلدددددآْ وبدددددال َّت ِ
دددددد ِ
ِ
(ٔ) النساء ،رٌة .38
(ٕ) البٌت مآ شواهد ابآ

ٌل (ٕ ،)ٕ3ٗ/وابآ هشام فً قطر الندى (ص ٕ.)9

(ٖ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً مغنً اللبٌب (ٔ .)9ٙ/ٔ( ،)9ٖ/وٌروى " فتقمّل" بالقاء.

ٖٙ

ع -الجملة االسمية إآْ ُتعْ ِر ْ آ الفاقش ِة فأن َ
ت فٌفٌ .
ب -الجملة الطلب ّية وهً ما د ّل لى طلب مثل األمر والنهً واالستفهام:
داءا
داءا مغتددابٌ فددال ُتجالِسْ دهُ .إآْ جد َ
إآْ جدداءا ضددٌفٌ فأكرمْ دهُ .إآْ جد َ
ّ
كذابٌ فه ْل ُتص ِّدقُهُم
وبئس.
ج -الجامد عي الفعل الذي ال ٌتصرّ ف وهو :لٌس ،و سى ،ونِعْ َم،
َ
إآْ تعم ْل قارسا أ فلٌس بعٌب .إآْ تقم ْل كتابا أ فنع َم الرفٌر.
بدٌنار فما َ
د -ما إآْ تتبرّ عْ
عنت ِب َملُوم.
ٍ
خاطرا ف د ٌظه ُر لى لسانا.
هـ قد ما ٌَعْ َت ِم ْل فً
ِ
تسع إلى إصالد المتخاصمٌآ فلآْ
وَ -لنْ إآْ
ٌخٌب َسعْ ٌُا.
َ
َ
ْ
ز -التتفيس وهو السٌآ ،وسدوف :إآْ
تجاهدد فسدتؤج ُر .إآْ ٌَصْ د ُد ْر فسدوف
ٌُر َّفعُ.
)ٔ (
دل
(ٕ) عغدددرَّ اِ م ّندددً عآَّ ُقبَّددداِ قددداتلً
وع َّندداِ مهمددا تددأمري ال لد َ
دب ٌفعد ِ
المعتى ٌ ول امرؤ ال ٌس لصاقبتِه فاطمة :هل قم َلداِ شد ّدةُ قبّدً لدا لدى
هذا ال ّدالل ،وعآْ تفعلً معً فع َل َمآْ لم ٌعرفْ ق ٌ َة القُبّ  ،وعآَّ قلبدً سدٌطٌعُاِ
فً ك ّل شًءم
وال َّ
ٌفعددل" قٌددل جددز َم بددـ"مهما" فعلددٌآ
لددب
صمماهد فيممه "مهمددا تددأمري ال َ
ِ
مضار ٌآ أولهمما تمأمر وهدو فعدل الشدرط مجدزوم بقدذف الندوآح أل ّنده مدآ
ٌفعل وهو جدواب ال ّشدرط مجدزوم بالسُّدكوآ ،وقُدرِّ ا
األفعال الخمسة .وثاتيهما
ِ
بالكسرة مآ عجل الرَّ وي.
)ٕ (
(ٖ) عنددا ابددآُ َجددال وطددالّ ُع َّ
متددى عضد ِدع العِمام د َة تعرفددونً
الثناٌددا
نفسد ُه بأ ّندده واضد ٌح ظدداهر ال ٌخدداف ،وع ّندده ٌختد ُ
درر
المعتممى ٌصددفُ ال َّشددا ُر َ
ُّ
الطد َ
صددعبة فددً الجبددل ،كناٌددة ددآ قٌامدده بعظددائم األمددور ،وع ّندده إذا وضد َدع
درر ال َّ
ِ مام َة القرب لى رعسه فسوف ٌعرفونه.
وقد ّ
تمثل القجّ ا ُج بآ ٌوسف بهذا البٌت فً افتتاد ُخطب ِت ِه المشهورة.
وال َّ
صمماهد فيممه "متددى عضد ِدع العِمامد َة تعرفددونً" قٌددل جددز َم بددـ"متى" فعلددٌآ
مضار ٌآ :عضع :وهو فعل ال َّشرط مجزوم بالسّدكوآ ،وقُدرِّ ا بالكسدرة لاللت داء
(ٔ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى ،ص .88
(ٕ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى ،ص .89

ٗٙ

السّاكنٌآ .وتعرفونً :وهو جواب ال ّشرط مجزوم بقذف النوآح أل ّنه مآ األفعال
الخمسة .والنوآ المذكورة للوقاٌة.
ررآ َتسْ َل ْم مآ َ
الخ َرف:
(ٗ) إعراب إآْ تقفظِ ال َ
إآْ قرف شرط جازم.
تقفددظ فعددل مضددارع مجددزوم و المدد ُة جزمِدده السُّددكوآ( ،و ُحمم ِّر َك اللتقمماأل
ال َّساكتين) وهو فعل ال َّشرط ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنت.
ال ررآ مفعول به.
تسل ْم فعل مضارع مجزوم و المة جزمه السُّدكوآ ،وهدو جدواب ال َّشدرط،
الخرفِ م
والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنت .ما إ راب :م َِآ
َ
(٘) إعراب (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [الزلزلة :رٌة .]3
الفاء تفرٌعٌّة.
مآْ  :اسم شرط جازم مبنًّ لى ال ُّسكوآ فً مق ّل رفع مبتدع.
ٌعملْ :فعل مضدارع مجدزوم و المدة جزمده السُّدكوآ ،وهدو فعدل ال َّشدرط،
والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو.
خٌراأ :تمٌٌز منصوب عو بدل مآ مث ال.
ٌَ َرُِّ :فعل مضارع مجزوم ،و الم ُة جز ِمه قذفُ قرف العلّة ،عصله ٌراِّ،
وهددو جددواب ال َّشددرط ،والفا ددل ضددمٌر مسددتتر ت دددٌرِّ هددو .والهدداء :ضددمٌر
متصل مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل نصب مفعول به .وخبدر المبتددع هدو فعدل
ال َّشرط وجوابه .ما إ راب :مث ا َل َذرَّ ٍةم
ت خٌم َة البدويِّ ُت ْلفِ ال هو َة العربٌّة:
( )ٙإعراب إذما تأ ِ
إذما :قرف شرط جازم.
تأتِ :فعل مضارع مجزوم و المة جزمه قذف قرف العلّة (الٌاء) ،وهدو
فعل ال َّشرط ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنت.
ُت ْلفِ  :فعل مضارع مجزوم ،و الم ُة جز ِمه قذفُ قرف العلّة (الٌاء) وهو
جددواب ال َّشددرط ،والفا ددل ضددمٌر مسددتتر ت دددٌرِّ عنددت .مددا إ ددراب :خٌم د َة
البدويِّ  ،ال هو َة العربٌّةم
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اخلالصة:
الجواز ُم التً تجز ُم الفع َل المضارع قسماآ :األولٌ :جزم فعالأ مضار ا أ
واقداأ ،وعدوا ُته هً:
ٗ -ال الناهٌة
ٖ -الم األمر
ٕ -لمّا
َٔ -ل ْم
َ
ثالل شر َة عدا أة ،وتسمّى عدوات
ال سم الثانًٌ :جزم فعلٌآ مضار ٌآ وهو
ال َّشرط الجازمة:
َٖ -مآْ
ٔ -إِآْ
ٗ -عَ َّنى
َٕ -ما
َّاآ
َ -3م َتى
َ٘ -م ْه َما
 -ٙعيّ
 -8عٌَ َ
ٔٔ -قٌثما ٕٔ -كٌفما
ٓٔ -إذما
 -9عٌَ َْآ
ضرورة
ٖٔ -إذا :تجزم فً ال ّشعر لل َّ

 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقرع النصَّ التالً ،ث ّم عجب مّا ٌلٌه:
ّ
َ
هللا
ٌوم
بآ
الخطاب َ مرَّ
ُوي عآَّ
بصبٌاآ ٌلعبوآ ،وفٌهم بد ُد ِ
مر َ
َ
ر َ
ٍ
ذات ٍ
هللا ،فما َفرَّ  .ف ال لده مدرُ :مدا
قفٌ ُد العوَّ ِام ،فلمّا لمقوُِّ هربُوا مآ
وجه ِه إال بدَ ِ
ِ
داف
دا لددم تهددربْ مد َدع رفاقِددام ف ددالٌ :ددا عمٌددر المددؤمنٌآ ،لددم عكددآْ لددى رٌبددة فأخد َ
لد َ
ْ
َّ
أ
ُ
َ
فعجدب ُمدر مدآ فطنتِده ،وسُدر ِة
ِّدع لدا.
َ
تكآ الطرٌر ضد ٌّ ة فأوس َ
سّطوتا ،ولم ِ
خاطرِّ.
ِ
اقتردْ نوانا أ مناسبا أ لهذا النصّ .
ٔ-
عواخدر الكلمداتٌ :دا عمٌدر المدؤمنٌآ ،لدى رٌبدة ،ضد ٌّ ة،
ٕ -اضبط بال ّشكل
َ
فعجب ُمر.
َ
ٖ -استخرجْ مآ النصّ األفعال الماضٌة ( .ددها تسعة عفعال).
ٗ -األفعال المضار ة الواردة فً النصّ ستة:
منها فعل واقد مرفوع هوٌ :لعبوآ .ما الم ُة رفعهم وعٌآ فا لُهم
داف ،فأو ِّسد َدع .م دا الناصددبُ لهمددا ،ومددا الم د ُة
ومنهددا فعددالآ منصددوباآ همددا :فأخد َ
نصبهمام
ومنها ثالثة عفعال مجزومة هً :لم تهربْ  ،لم عكآْ  ،لم تكآْ .
ما الجازم لها ،وما الم ُة جزم ك ّل منهام
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الضُّؤال الثـاىٕ :بٌّآ ناصر ال َّشرط (األداة ،فعل ال َّشرط ،جواب الشرط)
فً األمثلة التالٌة:
ع ( -ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [الطالر :رٌة ٕ].
ب( -ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [ٌوسف :رٌة ]33

ا.
ج -متى تمارسْ رٌاض َة المشً ٌ َو بد ُن َ
د -قٌثما تم ِ لى شواطب ٌافا َت ْن َش ْر هوا أء ن ٌّاأ.
مددددددا لِ ُجددددددـرْ ٍد بمٌددددددـ ِّ ٍ
ت إٌددددددـال ُم
هـ ـ َمدآْ ٌَهُدآْ ٌَسْ ده ُِل الهدواآُ لٌد ِه

املٜرِفَ ًٝاتُ  /بَابُ ااوا ٔل٢
 - 48ااوٜا ٔ ـلَ ادِف ٜـ ِ يَنِ ـًَ مَــا ق ٜـدِ ٝنِ ـنٔدَا

إ٢اٍٜــــِؤ فٔعِـــــ ْل ٜقرِلــــَوُ قــــَ ِد يُجٔـــــدَا

الفاعل ا الغػُ٘ ٌ :
ُطلر لى َمآْ عوجدَ الفعل.

ّا االصطالح:

اس ٌم مرفوع عسندَ إلٌه فع ٌل مبنًٌّ للمعلوم نقوَ :ق َّج زٌ ٌد،

غرَّ دَ البلبلُ.
وٌُفه ُم مآ هذا التعرٌف ما ٌلً:
َّرٌح
 عآَّ الفا َل اس ٌم ،وال ٌكوآُ الفع ُل عو القرفُ فا الأ .واالس ُم ٌشم ُل الص َارتفع الموجُ .والمؤوّ َل نقوٌ :سرّ نً عآْ
تنجح .وت دٌرُِّ عو تأوٌلُه:
نقو:
َ
َ
ٌسرّ نً نجاقُا.
 عآَّ الفا َل مرفوعٌ ،فال ٌُنصبُ وال ٌُجرّ  ،وال ٌكوآُ االس ُم المنصوب عوالمجرور فا الأ.
بر عٌوبُ .
ص َ
 عآَّ الفا َل ٌُسن ُد إلٌه فعل ،عي ٌُ ْن َسب له ،ت ولَ :الصبر منسوبٌ له.
بر :فعل ،وعٌوبُ  :فا لح ألآَّ
َ
ص َ
َ
 عآَّ الفا ل ٌ ُذاب الملحُ .ر َف َع
ُسبر بفعل مبنًّ للمعلوم ،وٌوج ُد الفع ُل قب َلهَ :
الع َل َم.
الجنديُّ َ
فإذا ق ّدمنا "الملح" وقلنا :المل ُح ذابح فالمل ُح مبتدع ،ولٌس فا الأ.
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فالع َل ُم نائب فا ل للفعل المجهول " ُرف َِع" ،ولٌس
وإذا قلنا :رُ ف َِع ال َعل ُمح َ
فا الأ.

َ - 49يظٜانٔـــــرّا ٌَــ ـِٞتَٔ َيٌَــ ـِٞتَٔ مُضِــ ـ َرَا

أ

اٜاهِ ـٜٛاََ ـٌَ ــِ ْد يَاشِ ـ َ َرٌِ ُ ِ ٜوٜـــرَا

ْال الفاعلٌ :أتً الفا ُل لى صُورتٌآ :االسم الظاهر ،والضمٌر

الصْرٗ األّىل :االصه العاٍز :ومآ األسماء الظاهرة:
ٔ -االنو املورَ حنً :اصطادَ زٌ ٌد .زٌ ٌد :فا ل مرفوع ،و المدة رفعده تندوٌآ
الضّم.
وت ددول :اصددطادَ الفتددى .اصددطادَ ال اضددً .اصددطاد صدداقبً .مددا إ ددراب
الفتى ،ال اضً ،صاقبًم
ٕ -اْمسأ اخل سـّ :اصدطادَ عخدوا .عخدوا :فا دل مرفدوع ،و المدة رفعده
الواو.
ٖ -املجنْٓ :اصطادَ ال ّشداباآ :ال َّشداباآ :فا دل مرفدوع ،و المدة رفعده األلدفح
أل ّنه مث ّنى.
ٗ -مجـ ـ املـ ـ ا١ر ااســـامل :اصدددطادَ ال ّسدددائقوآ :ال َّسدددائقوآ :فا دددل مرفدددوع،
و المة رفعه الواو.
َ
صنعت .راقنً عآْ
٘ -املصدد امل يْٓ :ع جبنً ما
تفوز .عز جنً عآْ تنا َم م ِّ
َ
ُتأخراأ.
ع جبنددً :فعددل مددا ٍ مبنددًّ لددى الفددتح ،والنددوآ للوقاٌددة (ت ددً الفعددل مددآ
الكسر) ،والٌاء :ضمٌر متصل مبنً لى السُّكوآ فً مق ّل نصب مفعول به.
َ
صنعت :مصدر مؤوّ ل فً مق ّل رفع فا ل .عي صنٌعُا .ما إ دراب :عآْ
ما
َ
تفوز ،عآْ تنا َمم
 -ٙاحل اٌـــــّ حنـــــً :تسدددددرّ نً "ال إلددددد َه إال هللا".
عٌ ظ ْته "الصَّالةُ خٌ ٌر مآ النوم".
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ددع مدددآ
ال إلددد َه إال هللا :فا دددل مرفدددوع بضدددمة م ددد ّدرة لدددى رخدددر الجملدددة مند َ
ظهورها قرك ُة القكاٌة .ما إ راب :عٌ ظته "الصَّالةُ خٌ ٌر مآ ال َّنوم"م
الصْرٗ الثاىٔ٘ :الضنري :والضمائ ُر ثالثة عنواع:
ٔ -ااضٖ ِ املنوصل :وهو الذي ٌُبتدع به ،وٌ ُع بعدَ "إال" نقو :ما قا َم إال هو ،
عبدع :فعل ما ٍ مبنًّ لى
عبدع إال هو :ما :قرف نفًَ .
هً ،هما ،هم ،هآَّ  .ما َ
الفتح .إال :عداة قصر .هو :ضمٌر منفصل مبنًّ لى الفتح فً مق ّل رفع فا ل.
قضر إال عنا ،نقآُ َ ،
عنت ،عنتِ ،عنتمدا ،عندتآَّ  .ع درب :مدا اقدت َّج إال عندا،
ما
َ
ما ص َّف َر إال همم
ٕ -ااض ِ ا ٝمل ٓصل :وهو الذي ال ٌُبتدع به الكالم ،وال ٌ د ُع بعدد "إال" فدً قالدة
فر( .األ ْ َفرَّ :
ُ
ُ
قفظت عربعٌآ قدٌثا أ َنبو ٌّاأ.
الظبً).
االختٌار نقو:
اشترٌت ع َ
ْ
قفظ ُ
ت :فعل مدا ٍ مب ّندً لدى السّدكوآ ،التداء :ضدمٌر متصدل مبندًّ لدى
الض ّم فً مق ّل رفع فا ل .ما إ راب :عربعٌآ قدٌثاأم
ُ
قفظت ال صٌد َة ،قفظنا ال صٌد َة.
وت ول فً ضمائر المتكلّم:
ْ
قفظ ُتآَّ .
وفً ضمائر المخاطب :قفظتِ ،قفظ ُتما ،قفظ ُتم،
وفً ضمائر الغائبَ :سم َِع ْ
تَ ،سمِعاَ ،سم َِعتاَ ،س ِمعُواَ ،سمِعْ َآ.
ٖ -ااض ِ املٝس رت :وهو ضمٌ ٌر غٌر ظاهر فً الكالم نقو :ر َ بضا َت ُه
ٌآ لكً
ب وننسىٌ .قض ُر القفل َة لٌأك َل
وٌشربُ .ت ْظ ِه ُر الت ّد َ
َ
ث َّم َمشى .نسم ُع ال ُخ َط َ
تمدقها صاقبا ُتها.
َ
دوآ رعٌا فً القٌا ِة مجاهداأَ .
قِفْ
لتسمع
خلر هللا لا عذنٌآ ولسانا أ واقداأح
َ
َ
عكثر ممّا تتكلّم.
ر َ بضا ته :ر َ  :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح .والفا ل ضمٌر
مستتر ت دٌرِّ هو.
الفا ل فً األفعال التالٌة ضمٌر مستتر :مشى (الفا ل هو) ،نسمع (الفا ل
نقآ) ،ننسى (الفا ل نقآ)ٌ ،قضرٌ /أكلٌ /شرب (الفا ل هو)ُ ،ت ْظ ِهرُ (الفا ل
هً).
لتسمع ،تتكلّ ُمم
ما فا ل قِفْ ،
َ

أ

او مل ٓذكزٍا اليَّاظه:

ٙ9

(ٔ) قد ٌَسْ ِب ُر الفا َل قرفُ جرّ مثل :مِآْ  ،والباء ،والالم نقو:
 لم ٌَبر فً الصَّال ِة مِآْ عقدٍ.
مآ :قرف جرّ زائد مبنًّ لى السُّكوآ.
عقدٍ :فا ل مرفوع بضمة م ّدرة منع مآ ظهورها اشتغا ُل المق ّل بقركة
قرف الجرّ الزائد.
هلل شهٌداأ.
 كفى با ِالباء :قرف جرّ زائد مبنًّ لى الكسر.
منع مآ ظهورها اشتغا ُل
هللا :لفظ الجاللة فا ل مرفوع بضمة م ّدرة َ
المق ّل بقركة قرف الجرّ الزائد.
شهٌداأ :تمٌٌز.
ونقوْ :
بالعربًّ َو ِّفٌاأ:
عك ِر ْم َ
عكر ْم :فعل ما ٍ جاء لى صٌغة األمر.
العربًِّ ( ... :عكمل اإل راب).
بالع َربًِّ  :الباءَ :قرْ ف َ ...
َ
َ
ِنجادم
هٌهات
لنجاد ال ُم ْهمِل .ما إ راب :ل ِ
ِ
ُ
المات التثنٌة عو
ٌكوآ الفع ُل مفرداأ مع الفا ل ،فال تلق ُه
(ٕ) ٌجبُ عآ
َ
َ
َ
َ
قرل الفالّقوآ ،قر َثت
قرل الفالّقاآ،
قرل الفالّ ُد البستاآ،
الجمع نقو:
َ
الفالّ ُ
قات ،قرل ال ُعمّالُ..
قرثوا الفالقوآْ ،
ُ
قرث َآ الفالقات.
فال ٌ ال :قر َثا الفالّقاآ،
ل بآ َكعْ بُ ،ت ْل ُ
قر
إال عآَّ هناا لهجة ربٌّة فصٌقة ،وهً لهج ُة بنً القار ِ
ت التثنٌة والجمع.
الفع َل الما ِ
وهً اللهج ُة المعروف ُة بلغة "عكلونً البراغٌل" ،عو لغة " ٌَ َتعاقبُوآ" كما
ٌ
ٌ
ومالئكة
مالئكة باللٌل
سمّاها ابآُ مالا ،جاء فً القدٌلٌ" :تعاقبوآ فٌكم
بالنهار")ٔ(.

وجا َء فً ال َت ْنزٌل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) )ٕ( .و ( ﭛ ﭜ ﭝ
(ٔ) رواِّ البخاري فً المواقٌت والتوقٌد وبدء الخلر ،ورواِّ مسلم فً المساجد ،باب فضل صالتً الصبح
والعصر.
(ٕ) األنبٌاء ،رٌة ٖ.
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ﭞ ﭟ ﭠ) )ٔ(.
عٌآ الفا ُل فً هذِّ اللغةم قرثا الفالقاآ :الفالقاآ فا ل .واأللف فً
قرثا :المة تثنٌة.
قرثوا الفالقوآ :الفالقوآ فا ل ،والواو المة جمع .وقِسْ لى هذا ب ٌة
األمثلة.
(ٖ) األصل عآ ٌأتً الفع ُل فالفا ُل فالمفعو ُل به نقو:
(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ))ٕ( .وقد ّ
ٌتأخر الفا ُل آ المفعول نقو( :ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ) )ٖ((.ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ))ٗ( .
ابتلى :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح الم ّدر.
إبراهٌ َم :مفعول به م ّدم منصوب.
ربُّه :فا ل مرفوع ،وهو مضاف ،والهاء ضمٌر مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل
جرّ مضاف إلٌه.
 قال ال ّشا ر:ددت لددده َقددددَراأ
جدددا َء الخالفددد َة عو كاند ْ

كما عتى ر َّب ُه موسى لى َقددَر

)٘ (

"ج ِر ٌْددر بددآُ طٌددة َ
الخ َط َفددى" إآَّ ُ َمد َدر بددآ بددد العزٌددز نددا َل
المعتممى ٌ ددول َ
أ
ْ
وكانت مواف أة له ،كإتٌاآ موسى ربّه مطٌعا له لى َقدَر معلوم.
الخالفة،
وال َّ
صاه ُد فيه "عتى ر َّب ُه موسى" قٌل ق َّد َم المفعدول بده "ربَّ " لدى الفا دل
"موسى".
(ٗ) ٌؤ ّن ُ
ل الفع ُل إذا كاآ الفا ُل مؤ ّنثا أ نقو :عسل َم ْ
ت هن ُد زو ُج عبً سُفٌاآ
طلعت ال َّشمسُ .
رضً هللاُ نهماَ .
(ٔ) المائدة ،رٌة ٔ.3
(ٕ) النمل ،رٌة .ٔٙ
(ٖ) الب رة ،رٌة ٕٗٔ.
(ٗ) ال مر ،رٌة ٔٗ.
(٘) البٌت مآ شواهد ابآ

ٌل (ٔ ،)ٔٗٓ/ابآ هشام فً قطر الندى ،صٕٕٓ ،واألشمونً (ٕ.)ٔ83/
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ُ
التأنٌل إذا كاآ الفا ُل مؤ ّنثا أ ق ٌ ٌّا أ (عي ٌل ُد وٌبٌ ُ ) كالمثال
وٌجبُ
األول ،ونقو( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) )ٔ(.
ُ
إثبات التاء عو قذفُها فً جمع التكسٌر للمذ ّكر والمؤ ّنل ،نقو :قال
وٌجو ُز
الزٌانبُ  ،وقالت َّ
الرِّ جالُ ،وقالت الرِّ جالُ .قال َّ
الزٌانبُ  .وقال نسوةٌ ،وقالت نسوةٌ.
ُ
الهندات ،وقا َمت
وٌجوز إثبات التاء عو قذفها فً جمع المؤ ّنل السَّالم نقو :قا َم
ُ
الهندات.
(٘) الفا ل واقد مآ األسماء المرفو ة وهً:
 المبتدأ وال بر الملعبُ مزدق ٌم بآالف الرِّ ٌاضٌٌآ والمشاهدٌآ.ف المقتا ُل الذي َسطا لى ال َب ْنا المركزيّ .
 تائب الفاعل ُِر َ اسم كان كاآ المسلموآ سعدا َء عٌا َم هاروآ الرّ شٌد رقمه هللا. بر إنَّ إآَّ العدوَّ مخاد ٌع مخاد َة الثعالب والذئاب. تابع المرفوع(ٔ) اليعت :تكلّ َم شٌ ٌخ فاضلٌ.
قضر الصِّغا ُر والكبا ُر صال َة العٌدِ.
(ٕ) العطف:
َ
(ٖ) التوكيد :زارنً العال ُم نفسُه.
خطب عبو القسآ لًٌّ .
(ٗ) البدل:
َ

(ٔ) رل مراآ ،رٌة ٖ٘.
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اخلالصة:

هو .

انفجر البركاآُ .
الفا ل :اس ٌم مرفو ٌع عسندَ إلٌه فع ٌل مبنًٌّ للمعلوم نقو:
َ
صورتٌآ :االسم الظاهر ،والضمٌر
عقوال الفا لٌ :أتً الفا ُل لى ُ
ٔ -االسم الظاهر:
 االسم المفرد نقوٌ :قو ُم المجر ُم قو َل جرٌم ِت ِه.خسر عخوا جول َة المالكمة.
 األسماء الخمسة:َ
 المث ّنى :مشى الرِّ ٌاضٌَّاآ شرٌآ ِم ٌْالأ.تظاهر المزار وآ ندَ وزارة ِّ
الزرا ة.
 جمع المذ ّكر السالم:َ
َ
نظمت مآ عبٌا ٍ
ت.
 المصدر المؤوّ ل :ع جبنً ما القكاٌة نقو :تسرّ نً ال إل َه إال هللا.ضمائر ثالثة عنواع:
ضمٌر :وال َّ
ٕ -ال َّ
تفداخر إال
ضمٌر المنفصل :وهو الدذي ٌُبتددع بده ،وٌ دع بعدد إال نقدو :مدا
 ال ََّ

ُ
درسدت ثالثد َة ُكتد ٍ
ب
ضمٌر ال ُم ّتصل :وهو الذي ال ٌُبتددع بده الكدالم نقدو:
 ال َّفً السٌّرة.
ضمٌر المُستتر :وهو ضمٌر غٌر ظاهر فً الكالم نقوَّ :
رعسهُ،
هز
 ال ََّ
ومضى غاضباأ.

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ احل ٓث الغّزٓف ال الٕ ،هّ أ ب عنّا ٓغُٔ:
ٌسألوآ آ
عزواج ال َّنبً 
ت
آ عنس  قال" :جا َء ثالث ُة َرهْ طٍ إلى بٌو ِ
َ
ِ
ُ
خبروا كأ ّنهم ت الُّوها .وقالوا :عٌآ نقآُ مآ ال ّنبً  ،وقد
باد ِة النبًّ  ،فلمّا ع ِ
ذنبه وما َّ
تأخر
ُغف َِر له ما ت َّد َم مآ ِ
قال عق ُدهم :عمّا عنا فأصلًِّ اللٌ َل عبداأ ،وقا َل اآلخرُ  :وعنا عصو ُم ال َّدهر عبداأ
وال عفطر ،وقا َل اآلخ ُر :وعنا ع تز ُل النسا َء فال عتزوّ ج عبداأ.
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فجا َء رسو ُل هللا  إلٌهم ف ال :عنتم الذٌآ قُ ْل ُتم كذا وكذا م ع َما وهللا إ ّنً
ألخشاكم هلل ،وعت اكم لهح لك ّنً عصو ُم وعفط ُر ،وعصلًِّ وعرْ قُد ،وعتزوّ ُج النسا َء،
ب آ ُس ّنتً فلٌس م ّنً".
َف َمآْ َرغِ َ
(رواِّ البخاريّ  ،كتاب النكاد ،باب الترغٌب فً النكاد ،ج ،3ص ٕ)

ٔ -بٌّآ الفعل وفا له فً الجمل التالٌة:
هللا.
َرضِ ًَ هللاُ نه .جا َء ثالث ُة َرهْ طٍ  .قا َل عق ُدهم .فجا َء رسو ُل ِ
ٕ -الفا ل فً هذِّ الجمل ضمٌر م ّتصلٌ :سألوآ ،ت الّوها ،قالوا .فما هوم
الفا ددل فددً هددذِّ الجمددل ضددمٌر مسددتتر :عصدلًِّ
ٕ-
هر ،ع تز ُل النسا َء .فما هوم
اللٌ َل ،عصو ُم ال َّد َ
دٌّآ الفعدل وفا لده فٌمددا ٌلدً :قدال اآلخد ُر ،قُ ْلد ُتم
ٖ-
أ
ب آ..
كذا ،فال عتزوّ ُج عبداَ ،ف َمآْ َرغِ َ
فً النصّ فعالآ َمبنٌّاآ للمجهول ،ما همام
ٗ-
كم دد األفعال المضار ة الواردة فً النصّ م
٘-
ٔٔفعالأ ٕٔ ،فعالأ ٖٔ ،فعالأ( .اخترْ )
 -ٙع رب الفا ل فً األمثلة التالٌة:
الفجر فً جما ةٍ.
عٌ .صلً عخوا
َ
رمضاآ كلَّهُ.
ب .صا َم الغالماآ
َ
جٌ .فط ُر الصَّائموآ فً وق ٍ
ت واقد.
أ
صالقة.
دٌُ .فرقنً عآْ تتزوّ َج فتا أة
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بَابُ اانٖإٔئ َ  ٢ااوٜا ٔل٢
٢ - 50إ َا َـــ ـ َف َ ٞفٔـــــَ اا ٜـــ ـال ٢ ٜفٜـــــا ٔالٜ

مُ ِد َصـــ ــٔرّا ِ ٜي ُم ِره ٢ـــ ــّا ٜيِ جَانـــ ـٔـالٜ

ي اا ٖــــِٞخَِٔ أل َوٞعُــــً  ْ٢بٔــــوِ
 - 51فِٜ ٜيِجٔــــ ٔ

ب َنِـوُ فٜا ِ َرٔـوِ
يَاارٖفٞــ َ ٍَِــحُ َــا َ

سر المشاغبُ ُّ
الزجاج"َ فإ رابُ هذِّ الجملة هو:
إذا قلناَ " :ك َ
َك َس َر :فعل ما ٍ .
المشاغبُ  :فا ل مرفوعُّ .
جاج :مفعول به منصوب.
الز َ
وإذا قذفنا الفا َل (المشاغب) تصب ُح الجملةُ :كسِ َر ُّ
الزجاجُ.
ُكسِ َر :فعل ما ٍ مبنًّ للمجهول.
ُّ
الزجاج :نائب فا ل مرفوع.
ُ
نالقظ عآَّ المفعو َل به ُّ
نائب فا ل.
وصار
(الزجاج) قد ُرف َِع
َ
َ
فما تعرٌفُ نائب الفا لم
ف
تائب الفاعل اس ٌم مرفوع عسندَ إلٌه فع ٌل مبنًٌّ للمجهول نقوُِ :ر َ
ُ
س البلب ُلٌُ .قْ َرسُ المبنىُ .تقْ َف ُ
ظ األطعم ُة.
السَّببُ  .ق ُِب َ
ُذف الفا ُل ألجل واقد مآ هذِّ
وٌق ّل نائبُ الفا ل مق َّل الفا ِل إذا ق َ
األغرا :
ت ال ُّشرط ُة
ٔ -اال تصار تحو
ف ال اتلُ ،فهو ٌختص ُر جملةَ :ر َف ِ
ُِر َ
جارِّ.
الجانً الذي قت َل َ
وضع
ٕ -اإلبهام تحو وُ ضِ َع الماءُ ٌ .و ُل ذلا مقسآٌ ٌخفً ع ّ ّنه هو الذي
َ
الما َء لس اٌة المارّ ة.
َ
كنت تجه ُل
ٖ -الجهل تحو س ُِر َر المتاعُ .قُطِ َع الغصآُ  .ت ول ذلا إذا
الس َ
َّارر وال اطع.
وإذا قُذف الفا ُل مآ الكالم فٌجب عآْ ُت ِّ
ؤخ َر المفعو َل به آ الفعل،
َ
قفظ مق ّم ٌد األمان َة تصبحُ :قف َِظت األمان ُة.
وترفعه ،فالجمل ُة التً عصلها:
ُذف الفا ُل (مقمّد) صارت
فاألمانة فً الجملة األولى مفعول به ،فلمّا ق َ
(األمانة) فً الجملة الثانٌة مرفو ة لى ع َّنها نائب فا ل.
ونفهم ممّا سبر:
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نائب الفا ل اس ٌم مرفوع مآ األسماء المرفو ة كالفا ل والمبتدع
 عآََّ
والخبر.
ذٌع الخب ُر.
 عآَّنائب الفا ل ٌُسن ُد إلٌه فع ٌل مبنًّ للمجهول ،عي ٌُنسب له :ع ُ َ
َ
نائب الفا ل ٌ ّ
العل ُم .فإذا ق ّدمنا
 عآَُّؤخرُ آ الفعل المبنًّ للمجهولُ ،رف َِع َ
َ
نائب فا ل.
"العلم" وقلنا :العل ُم ُرفِعح فالعل ُم مبتدع ،ولٌس
َ
 ٌسمّى هذا االسم المرفوع ندَ ال َبصْ رٌٌآ "نائب الفا ل" ،وٌسمّى ندَالكوفٌٌآ "المفعول الذي لم ٌ َُس َّم فا له".

 - 52فٜـــ ِٜيَْٖ ااؤعِـــل ٢ا ِـــ ُ َ ِ يَ ٜاسِـــ ُر مَــــا

ٝق َرٍِــــــلَ آخٔـــــــر ٢املٝضٔــــــَٔ ُ ٚــــــ َا

رخرِّ نقو:
ٌُصا ُذ الفعل الماضً للمجهول بض ّم عوّ له و َكسْ ِر ما قب َل
ِ
ُ
بِ َ /م َلِ ُ :م َل/عَكر َم :ع ُ ْك ِر َمَ /تعلَّ َمُ :تعلِّ َم ْ
خر َج.
ضرب :ض ُِر َ
َ
/عخ َر َج :ع ِ
قال تعالى(:ﭥ ﭦ ﭧ) )ٔ(.
كٌف نبنً األفعا َل الماضٌة للمجهولم
قال :قِ ٌْ َل/نالِ :ن ٌْ َل/باعِ :بٌ َْع عو ب ُْو َع/قال ال َّشا ر:
)ٕ (
لٌدددددت وهددددد ْل ٌنفددددد ُع شدددددٌئا أ
ُدددو َع فاشدددترٌ ُ
ُ
َ
َ
لٌدددت شدددبابا أ ب ْ
ْت
لٌدددددت
قٌِ َم).

ُوع .ون ولُ :ق ْو َل (عو قٌِل) ،وقُ ْو َم (عو
بٌع ،ولكآ ٌجوز عآْ ن ول :ب َ
األصلَ :
عمثلة عخرى :ر َّدُ :ر َّدَ /م َّدُ :م َّد/انط َل َر :ا ْن ُ
/صافح :صُوف َِح.
طل َِر/تعلَّ َمُ :تعلِّ َم
َ

َ - 53يمَــــــــا ٝق َرٍِـــــ ـلَ آخٔــــــــر ٢املٝضَـــــــاد٢ ٢

ٌٍَٔــــــــيُ ٜف ِ ـــــــُ ُو بٔـــــــ ٜال مُنـــــــَاـ٢ ٢

رخرِّ نقو:
ٌُصا ُذ الفعل المضارع للمجهول بض ّم عوّ له وفتح ما قب َل
ِ
ٌَضْ ِربٌُ :ضْ َربٌَ /عْ ملٌُ :ع َمل ْ ٌَ /طعَ ْ ٌُ :طعٌُ/خاطبَ ٌ :
ُخاطب.
قال تعالى( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) )ٖ(.
(ٔ) النساء ،رٌة .ٕ8
(ٕ) البٌت مآ شواهد ابآ
(ٖ) ال ٌامة ،رٌة ٖٔ.

ٌل (ٕ.)ٖ٘ٓ/
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كٌف نبنً األفعال المضار ة للمجهولم قال ٌُ :ال/نالٌُ :نالُ/باعٌُ :باع/ر َّد:
صافحٌُ :صا َف ُح.
ٌ َُر ُّدَ /م َّدَ ٌُ :م ُّد/انط َل َرْ ٌُ :ن َط َل ُر/تعلَّ َمَ ٌُ :تعل ََّْ ُم/
َ

َ - 54يظٜـــــانٔرّا َيمُضِــــ َرّا ٌِٜضّـــــا َثرَــــ ِ

أ ْال ىاٜب الفاعل:

اِٜٝا٢ ٞرمَــ ـ ِ ٔننِـــــدْ يَ ٔننِـــــدْ ُــ ـ ٢ربَ ِ

صورتٌآ :االسم الظاهر،
ٌأتً نائبُ الفا ل لى ُ

والضمٌر
الصْرٗ األّىل :االصه العاٍز :ومآ األسماء الظاهرة:
ُ
ٔ -االسددم المفددرد نقددو :ع ُ ْك ِر َم ْ
ددر َج ددام ٌر مددآ
ٌددوم المعلّددم .ع ْخ ِ
ددت هندد ٌد فددً ِ
المساب ة.
هن ٌد ،ام ٌر :نائب فا ل مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضّم.
وت دددولُ :كدددرِّ َم الفتدددىُ .كدددرِّ َم ال اضدددًُ .كدددرِّ َم صددداقبً .مدددا إ دددراب الفتدددى،
ال اضً ،صاقبًم
ٕ -األسددماء الخمسددةَ ٌُ :طددا ُع عخددوا .عخددوا :نائددب فا ددل مرفددوع ،و المددة رفعدده
الواو.
ٖ -المث ّندددىُ :ن ِددد َل ال ّشددداباآ :ال َّشددداباآ :نائدددب فا دددل مرفدددوع ،و المدددة رفعددده
األلفح أل ّنه مث ّنى.
ُخلِ َ ْ
لتسمع عكثر ممّا تتكلّم.
ت لا عذناآ اثنتاآ ،و ُخل َِر لا لساآٌ واقدح
َ
ما إ راب :عذناآ ،لساآٌ م
ٗ -جمددع المددذ ّكر السددالمُ :كددرِّ َم المختر ددوآ :نائددب فا ددل مرفددوع ،و المددة
رفعه الواو.
٘ -المصدر المؤوّ لْ ٌُ :ن َتظ ُر عآْ ٌزٌدَ إنتاجُنا الصِّنا ًُّ .
ٌُ ْن َت َظرُ :فعل مضارع مرفوع مبنًّ للمجهول.
عآْ ٌزٌدَ  :مصدر مؤوّ ل فً مق ّل رفع نائب فا ل.
عي زٌادةُ .ع رب :س ُِه َر ْ
ت لٌل ُة السّفر.
 -ٙالقكاٌة نقوُ :ت َع َّظ ُم "ال إل َه إال هللا".
مندع مدآ
ال إل َه إال هللا :نائب فا ل مرفدوع بضدمة م د ّدرة لدى رخدر الجملدة َ
هللا اركبً"م
ظهورها قرك ُة القكاٌة .ما إ رابُ :ت َ َّد ُر "ٌا خٌ َل ِ
دف :فعددل م دا ٍ مبنددًّ لددى الفددتح مبنددًّ
دف لٌدده .عُسِ د َ
 -3شددبه الجملددة :عُسِ د َ
للمعلوم .لٌه :لى :قرف جرّ مبنًّ لى السكوآ ،الهاء :ضدمٌر م ّتصدل مبندًّ
لى الكسر فً مق ّل جرّ  ،وشبه الجملة فً مق ّل رفع نائب فا ل.
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ضمائر ثالثة عنواع:
الصْرٗ الثاىٔ٘ :الضّنري :وال ّ
ٔ -ااضٖ ِ املنوصل :وهو الذي ٌُبتدع به ،وٌ ُع بعد "إال" نقو:
ما ُكرِّ َم إال هو  ،هً ،هما ،هم ،هآَّ .
ما ُ
ظلِ َم إال هو:
ما :قرف نفً.
ُ
ظلِ َم  :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح مبنًّ للمجهول.
إال :عداة قصر .هو :ضمٌر منفصل مبندًّ لدى الفدتح فدً مقد ّل رفدع نائدب
فا ل.
ما ٌ َُر َّف ُع إال عنا ،نقآُ َ ،
عنت ،عنتِ ،عنتما ،عنتآَّ .
ع رب :ما ُر ِّش َح للجائزة إال عنا .ما ُس ِج َآ إال همم
ٕ -ااضٖ ِ ا ٝمل ٓصل :وهو الذي ال ٌُبتدع به الكالم ،وال ٌ دع بعدد "إال" فدً قالدة
االختٌار نقو( :ﭶ ﭷ ﭸ) )ٔ(.
ُ لِّمْنا :فعل ما ٍ مب ّنً لى السُّكوآ مبنًّ للمجهول،
نا :ضمٌر متصل مبنًّ لى السُّكوآ فً مق ّل رفع نائب فا ل.
ما إ رابُ :كرِّ ُ
عقسآ تكر ٌٍمم
مْت الٌو َم
َ
وت ول فً ضمائر المتكلّمُ :كرِّ ُ
مْتُ ،كرِّ مْنا.
وفً ضمائر المخاطبُ :كرِّ َ
مْتُ ،كرِّ مْ ُتماُ ،كرِّ مْت ُمُ ،كرِّ مْ ُتآَّ .
وفً ضمائر الغائبُ :كرِّ َم ْ
مْآ.
تُ ،كرِّ َماُ ،كرِّ َمتاُ ،كرِّ مُواُ ،كرِّ َ
ٖ -ااضٖ ِ املٝس رت :وهو ضمٌر غٌر ظاهر فً الكالم نقو :ع ُ ْف ِق َم ث َّم ع ُ ْخ ِر َج
رمضاآ ٌُصا ُمُ .تمْدَ ُد ِبقُسْ ِآ االقتشام.
تر ُم .شه ُر
َ
مآ ال ا ةُ .نعْ َرفُ وال ُنقْ َ
عماكآ سرّ ٌة .هن ٌد ُوقِ َب ْ
الصّوارٌ ُخ النوو ٌّ ُة ُقفِ َظ ْ
ت تأدٌباأ.
ت فً
َ
ُ
نائب الفا ل فً األفعال الساب ة ضمٌ ٌر ُمستتر:
نالقظ عآَّ
َ
 ع ُ ْف ِق َم ،ع ُ ْخ ِر َجٌُ ،صا ُم (نائب الفا ل :هو).تر ُم (نائب الفا ل :نقآ).
 ُنعْ َرفُ ُ ،نقْ َتُ ،وقِ َب ْ
 ُتمْدَ دُُ ،قف َِظ ْت (نائب الفا ل :هً).
(ٔ) النمل ،رٌة .ٔٙ
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 فوائد وشواٍد:
ت األٌدددي إلددى َّ
الددزا ِد لددم
(ٔ) وإآْ مُدد َّد ِ
عكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددآْ

ْ
دوم ع َج د ُل
بددأ َجلِهم إذ عجْ َش د ُع ال د ِ

)ٔ(

ُ
تسابر األٌددي
المعتى ٌ ول ال ّش ْنفرى :إ ّنه لٌس طمّا اأ ،ورٌ ُة ذلا عآَّ ٌدَ ُِّ ال
الممدودة إلى َّ
عكثدر مدآ رفاقِده
الطعام ،فالذي ٌم ُّد ٌدَ ُِّ إلى الطعام مُسدتعجالأ لٌأكد َل
َ
فهو طمّاع.
ُ
وال َّ
قذف الفا ل ،وعقام المفعو َل بده م ا َمدهُ،
قٌل
ت األٌدي"
صاه ُد فيه " ُم ّد ِ
َ
وهو األٌدي .األٌدي :نائب فا ل مرفوع بضمة م ّدرة منع مآ ظهورها ِّ
الث ل.
وااصل وإآْ َم َّد ال و ُم األٌدي.
ب عفعا ٌل مبنٌّة للمجهول مثلُ :د ِه َ  ،ه ُِر َع ُ ،ن ًَُِ ،
(ٕ) وردَ ْ
ِف،
الع َر ِ
شغ َ
ت آ َ
ُ
ًِ لٌه ،ام ُت َِع لو ُنه .ت ول :ه ُِر َع المُسْ ِعفُوآ إلى القادل.
عُول َِع ،ع ْغم َ
ه ُِر َع :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح مبنً للمجهول.
المِسْ عفُوآ :نائب فا ل مرفوع بالواو.
ع ربْ  ُ :ن ًَِ خال ٌد بهذا األمر .اُم ُت َِع لو ُنهُ .
ِف قٌسٌ ِبصاقبته لُبْنى.
شغ َ

(ٔ) البٌت مآ شواهد ابآ

ٌل (ٔ )ٔ89/وابآ هشام فً قطر الندى ،ص .ٕٓٙ
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اخلالصة:
 نائبُ الفا ل :اس ٌم مرفوع ع ُسْ ِندَ إلٌه فع ٌل مبنًٌّ للمجهول نقوٌُ :قْ َف ُظ
ال ِم َلفُّ .
 ٌُقْ َذفُ الفا ُل ألجل االختصار عو اإلبهام عو الجهل.رخرِّ نقو َ :لِ َم:
 ٌُصا ُذ الفع ُل الماضً للمجهول بض ّم عوّ لهوكسر ما قب َل ِ
ِ
ُ لِ َم.
ٌُصا ُذ الفعل المضارع للمجهول بض ّم عوّ له وفتح ما قبل رخرِّ نقوٌَ :سْ َم ُح:
ٌُسْ َم ُح.
صورتٌآ :االسم الظاهر ،والضمٌر
 عقوال نائب الفا لٌ :أتً نائبُ الفا ل لى ُٔ -االصه العاٍز :ومآ األسماء الظاهرة:
الع َل ُم.
س َ
 االسم المفرد نقوُ :ن ِّك َ األسماء الخمسةَُ ٌ :را َقبُ ذو ال َّشاربٌآ األسودٌآ.ت القافلتاآ فً المظاهرة.
 المث ّنى :قُلِ َب ِ جمع المذ ّكر السالمُ :ق ِم َل المصابوآ فً المشاجرة اللٌلٌّة.ٌتساقط َّ
َ
 المصدر المؤوّ لٌُ :تو َّق ُع عآْت الجبلٌّة.
الث ْل ُج لى المرتفعا ِ
 القكاٌة نقوُ :ت َع َّظ ُم "ال إل َه إال هللا".ٕ -الضَّنري :وهو ثالثة عنواع :الضَّدمٌر المنفصدل نقدو :مدا ُندوقِ َ إال هدو.
ت ٌو َم ع ُ ِك َل َّ
ضمٌر ال ُم ّتصل نقو :عُك ِْل ُ
الثدو ُر األبدٌ ُ  .والضَّدمٌر المُسدتتر نقدو:
وال َّ
قٌُِّدَ ث َّم عُقْ ضِ َر إلى قدٌ ة القٌوانات.

 أصئلة وتطبيقات:
ت الكرٌمة التالٌة ،ث ّم عجب مّا ٌلٌها:
الضُّؤال األّل :اقرع اآلٌا ِ

 (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)[األ راف :رٌة .]ٗ3
( -ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [هود :رٌة ٗٗ].

ٓ8

 (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)[التوبة :رٌة ٖ٘].
صد ِدر ْ
دب فا لِدده فددً الجمددل التالٌددةُ :
فت عبصددارُهم ،غِ د ٌْ َ
ٔ -ب دٌّآ الفع د َل ونائد َ
الماءُ ،قُضِ ًَ األمرُ.
ِٕ -ق ٌْ َل :فعل ما ٍ مبنًّ للمجهول مِآْ "قال" ،ونائدب فا لده ضدمٌر مسدتتر.
فما هوم
ٌُٖ -قْ َمىُ َ ،ت ْك َوى :فعالآ مضار اآ مبنٌّاآ للمجهول .فما نائدبُ الفا دل لكد ّل
منهمام
ٗ -األفعال التالٌة مبنٌة للمعلوم :قالوا ،تجعلنا ،ع ْقلِعً .ما فا ُل ك ّل منهام
الضُّؤال الثاىٕ :اقرع هذِّ األقدوثة:
ْ
ْ
قالدت:
قالت ع رابٌ ٌّة لزو ِجها :ما لا ُتعطدً وال َتعِد ُدم قدال :مدا لداِ والو ددَم
بذكرِّ النفوسُ  ،و ٌَرْ َخى به العدٌ ُ ،
ٌَ ْنفس ُح به البصرُ ،وٌنتش ُر فٌه األملُ ،وتطٌبُ
ِ
و ُت ْك َتسبُ به المو َّدةُ ،وٌُر َب ُح به المد ُد والوفاءُ".
ع -فً النصّ فعالآ َمبنٌّاآ للمجهول هماُ :ت ْك َتسبُ ٌُ ،ر َب ُح .فما نائدب الفا دل
لك ّل منهمام
ب -دٌّآ الفعددل وفا لدده فددً :قالد ْ
دت ع راب ٌّد ٌدةْ ٌَ ،نفسد ُح بدده البصدرٌُ ،نتشد ُر فٌده
األملُ.
ج -ما فا لُ :تعطًَ ،ت ِع ُدم وما الفعل الماضً لك ِّل منهمام
ُقاسدبُ ذو
د -ع ربْ ُ :
صن َِع فً الصّدٌآ .عُهْ مِد َل المرٌضداآ .وُ ِ ددَ المت دوآَ ٌ .
المال لى إسرافِه.
ِ
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بَابُ املِ ٝر َدَ يَاخلٜرَر٢
 - 55ا ٝمل ِر َــ ـدَا انِــ ـوْ مٔــ ـ ِ ًََامٔــ ـلَ نَــ ـٔلوِ

اٜوٞعٔــــٍٖ ّٕ يَنِــــ ًَ بٔرَفٞــــ  ٣قٜــــ ِد يُنٔـــوِ

إذا قلنا " :ال َبقْ ُر واسِ ٌع " :فالبقرُ اس ٌم دخ َل لٌه عل ال َّتعرٌف ،ولٌس فعالأ،
كاآ البقر ،عو
فعل قب َلهُ ،لم ن لَْ :
وال قرفاأ ،وقد ابتدعنا بهذا االسم ،ولم نذكرْ عيَّ ٍ
ماج البقر.
َ
قول ال َّناظم عآَّ المبتدعَ :سلِ َم مآ العوامل اللفظٌة ،عي َسلِ َم مآ
وهذا معنى ِ
تأثٌر األفعال فً رفعِه .وعه ُل ال َّنقْ و ٌ ولوآ :إآَّ الذي ٌَرْ فع المبتدع هو االبتداء،
ولٌس العامل.
البق ُر واسعٌ :البقرُ  :مبتدع مرفوع ،و الم ُة رفعِه الضَّم ُة الظاهرة .واسعٌ:
خبر مرفوع.
فما تعرٌفُ المبتدعم
دندت إلٌدده صد ٌ
المبتممدأ اسد ٌم مرفددو ٌع عُسد ْ
دفة عو مددل ،وهددو مددا ٌُبتدددع بدده ،وهددو
موضو ُع الكالم.
دا
ت ول :المط ُر غزٌرٌ .ال َّشار ُع مُدزدق ٌم .العدٌآُ بصدٌرةٌ ،والٌد ُد قصدٌرةٌ .طفلُ َ
َذكًٌِّ  .عبوا مُث َّفٌ .
ونفهم ممّا َ
سبر:
 عآَّ المبتدع اس ٌم ،فال ٌكوآ الفع ُل عو القرفُ مبتدع. عآَّ المبتدع مرفو ٌع ،وقد وُ سِ َم بهذِّ الصِّفة ،فال ٌكوآ االس ُم المنصوبُ عوالمجرو ُر مبتدع.
 عآَّ المبتدع ٌكوآُ خالٌا أ مآ العوامل اللفظٌّة مثل الفعل ،عو كاآ وعخواتها.ماج البقرُ ،فالبق ُر فا ٌل
 عآَّرافع المبتدع َمعْ نويّ وهو االبتداء بخالفِ
َ
َ
ماج.
ورافعُه الفعل َ

َ - 56يظٜـــانٔرّا ٌَـــِٞتَٔ َيٌَـــِٞتَٔ مُضِـــ َرَا

اٜاا ٜــــًُِْ ٌُسِــ َ ٞرَُِ يَنِــــ ًَ مُ ٞو َــرَٓ

ضمٌر
المبتدعٌ :أتً المبتدع ُ لى ُ
صورتٌآ :االسم الظاهر ،وال َّ

عقوا ُل
الصْرٗ األّىل :االصه العاٍز :ومآ األسماء الظاهرة:
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ٔ -االسم المفرد نقو :ال و ُل ٌُسْ َت ْ َبحُ .الفتى ُ
شجاعٌ.
ال ولُ :مبتدع مرفوع ،و المة رفعه الضَّمة.
الفتى :مبتدع مرفوع ،و المة رفعه الضَّمة الم درّ ة.
وت ددول :زٌ د ٌد ف ّندداآٌ َت ْشددكٌلًٌّ  .لٌددا ُء مُرب ٌّد ٌدة فاضد ٌ
دلة .موسددى غائددبٌ ددآ
ال َمه َْرجددداآ .ال اضدددً قددداز ٌم .صددداقبً َكدددرٌ ٌم .مدددا إ دددرابُ  :موسدددى،
ال اضً ،صاقبًم
ٕ -ااسممماأل ال مسممة عخددوا ُم ْنصِ ددفٌ فددً القكددم .عخددوا :مبتدددع مرفددوع،
و المة رفعه الواو.
ٖ -المث ّتى ال ّشاباآ مُبد اآ :ال َّشاباآ :مبتدع مرفوع ،و المدة رفعده األلدفح
أل ّنه مث ّنى.
الس مالم ال ّسددائقوآ مُسددتمتعوآ :مبتدددع مرفددوع ،و المددة
ٗ -جمممع المممذ ّكر َّ
رفعه الواو.
المؤول وعآْ َتصُوموا خٌ ٌر لكم)ٔ( .
٘ -المصدر
ّ
أنْ تصوموا مصدر ُمؤوّ ل فً مق ّل رفع مبتدع .عي صٌامُكم.
ٌ
ما إ راب :عآْ َتصْ م َ
مثوبة كبٌرةٌم
قم َْا
ِت آ الغٌب ِة خٌ ٌر لا .عآْ َتصِ َل َر ِ

الصْرٗ الثاىٔ٘ :الضَّنري:
وهو الضَّمٌر المنفصل ،عو ما ٌسمّى بضمائر الرّ فع ،وهً ثالثة عنواع:
دوآ لددى
ٔ -ضمممائر المممتك ّلم عنددا ،نقددآُ  :عنددا مُعتددرفٌ بت صددٌري .نقددآُ مواظبد َ
الصّالة.
عنددا :ضددمٌر مُنفصددل مبنددًّ لددى ال ُّسددكوآ فددً مقد ّل رفددع مبتدددع .وخبدرُِّ
معترفٌ .
ض د ّم فددً مق د ّل رفددع مبتدددع .وخبددرِّ
نقددآُ  :ضددمٌر منفصددل مبنددًّ لددى ال ّ
مواظبوآ.
ُ
عسرار زمالئِنام
نقافظ لى
ما إ راب :عنا ع طفُ لى الف راء .نقآُ
ِ
َ
عنت ،عنتِ ،عنتما ،عنتم ،عنتآَّ .
ٕ -ضمائر الم اطب
َّ
الخط العربًَّ .
 َعنت :ضدمٌر منفصدل مبند ًّ لدى الفدتح فدً مقد ّل رفدع
عنت ُتجٌ ُد
مبتدع.
(ٔ) الب رة ،رٌة ٗ.ٔ8
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ت تو ّفرٌآ َّ
الطاقة الكهربائٌّة.
 عن ِعندتِ :ضددمٌر منفصددل مبنددًّ لدى الكسددر فدً مقد ّل رفدع مبتدددع .وخبددرِّ جملددة
تو ّفرٌآ.
 عنتما بار اآ فً الرّ سم المِعْ ماريّ .عنتما :ضمٌر منفصل مبنًّ فً مق ّل رفع مبتدع .وخب ُرِّ بار اآ .ع درب:
عنت ْم عهلً .عنتآَّ بناتًم
ٖ -ضمائر الغائب هو  ،هً ،هماُ ،همُ ،هآَّ .
ٌ
مطٌعدة لزو ِجهدا .همدا ُم َت َسدرِّ اآ .هدم كرمداءُ.
ه َُدو ضدعٌفُ ال َّشخصدٌّة .هدً
ٌ
فاضالت.
هُآَّ
ه َُو :ضمٌر منفصل مبنًّ لى الفتح فً مق ّل رفع مبتدع .وخب ُرِّ ضعٌفُ .
هً :ضمٌر منفصل مبنًّ لى الفتح فً مق ّل رفع مبتدع .وخب ُرِّ مُطٌعة.
َ
همددا :ضددمٌر منفصددل مبنددًّ لددى ال ُّس دكوآ فددً مق د ّل رفددع مبتدددع .وخب د ُرِّ
متسِّر اآ.
ٌ
فاضالت م
ما إ راب :ه َُو ُم ْف َترىُ .ه ْم كرماءُ .هُآَّ

خلرَـ ـ ُر االٔنِـ ـوُ اا٤ـ ـ ُٔ قٜـ ـدِ ٝنِـ ـنٔدَا
 - 57يَا ٜ

إ٢اٍٜــ ــِ ٔو يَادِتٔوٜا ــ ــَوُ ااــــــَُ ِ ٜبــ ــَدَا

اخلرب :اس ٌم مرفوع ٌُسن ُد إلى المبتدع ،عيٌُ :نسبُ إلٌه ،وٌك ّم ُل معناِّ ،وهو
القك ُم لى موضوع الكالم .ت ول :البق ُر واسعٌ .واسعٌ :خبر مرفوع ،و الم ُة
ٌ
نشٌطة.
رفعِه تنوٌآُ الض ّم الظاهر .وكذا :اللٌ ُل مُظل ٌم .المذٌ ُع فصٌحٌ .الممرض ُة
وق ُْك ُم الخبر ع َّنه مرفو ٌع عبداأ ،فالز ْم هذِّ ال ا د َة ال َّنقْ وٌة التً قرّ رها ال َّناظم.

َ - 58يمُوٞـــــــ َرَّا ٌَـــــــِٞتَٔ َي ٍِْٜــــ ـ َر مُوٞــــ ـ َرَٔ

فٜـــــ ِٜيٖ ْْ َ ـــــ ــًُِ نَ ٔعٍِــــــــ ْد ُمهِ ــــ ــَدٔ

صورتٌآ :المفرد ،وغٌر المفرد
ًاُْ اخلربٌ :أتً الخب ُر لى ُ
أ
جملة وال شبٌها أ بالجملة ،ومآ عنوا ِ ه:
الصُّْرٗ األّىل :املفزد :وهو ما لٌس
ٔ -االسمممم المفمممرد تحمممو سدددعٌ ٌد َغدددوَّ اصٌ  .سدددعٌ ٌد مهتددددٍ .عخدددوا مُعْ َفدددى مدددآ
الرُّ سوم.
سعٌ ٌد غواّصٌ  .سدعٌ ٌد :مبتددع مرفدوع .غدواّصٌ  :خبدر مرفدوع و المدة رفعده تندوٌآ
الضم.
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سعٌ ٌد مُهتدٍ .سعٌ ٌد :مبتدع مرفوع .مهتدٍ :خبر مرفدوع و المدة رفعده الضدمة
الم ّدرة لى الٌاء المقذوفة .عصله :مهتدي.
عخوا مُعْ َفى مآ الرُّ سوم .عخوا :مبتدع مرفوع ،و الم ُة رفعه الواو.
ُم ْع َفممى خبددر مرفددوع ،و الم د ُة رفعدده الضددم ُة الم د ّدرة مند َدع مددآ ظهورهددا
ّ
التعذر.
ٌ
كاتبة بار ٌة .عخ ُتا هُدى .عخوا قا ٍ  .عخوا صدٌ ً.
وتقول قلٌم ُة
ما إ راب :هُدى ،قا ٍ  ،صدٌ ًم
ٕ -ااسماأل ال مسة بانً المسج ِد عبوُِّ .عبوِّ :خبر مرفوع ،و الم ُة رفعده
الواو ،وهو مضاف
ٖ -المث ّتى ال ّشاباآ مُبد اآ :مبد اآ :خبر مرفوع ،و المدة رفعده األلدفح
أل ّنه مث ّنى.
السالم السّائقوآ مُستمتعوآ :خبر مرفوع ،و المة رفعه
ٗ -جمع المذ ّكر َّ
الواو.

 - 59يَااجٖـــــا َٔ قٝـــ ـلِ ِ ٜدبَعَــــــّ ٠مٍَِـــ ـرُيدُ

َ ـــ ــًُِ ااعُ ًٝبَـــــــّ ٝأ َــــــ ِ ٌٍَـــ ــًُدُ

خلٍِــرُ ٔنِــدَ ٜنِٔلنَــا
 - 60يَااع٤ــرِ ُ َ ِــًُ ا ٜ

يَااؤـــــعِلُ مَـــــ ِ فٜا ٔـــــلٔؤ اٜ ٜـــــًِ ٔانَا

خلرَـــرِ
 - 61ـٌَـــدْ ٜتَـــْ يَا ٝمل ِر َـــدَا مَــــ َ ا ٜ

اٜ ٜــ ـًِ ٔا ٢هوِ ـٌَــــــدْ ٜبــ ــًُىُ ُي بَٜٛـــــرِ

الصُّْرٗ الثاىٔ٘ :غري املفزد:

أ
جملة عو شب َه جملةٍ ،وهو عربع ُة
وهو ما كاآ

عنواع:
ٔ -الجار والمجرور (وٌسمّى شبه جملة) نقو:
س .الع وب ُة لِ َمآْ ٌجورُ.
القُسْ آُ فً البداوةِ .السَّرْ ُج لى ال َف َر ِ
القسآُ  :مبتدع مرفوع .فً البداوةِ :جار ومجرور فً مق ّل رفع خبر.
َّٕ -
الظ ْرف (وٌسمّى شبه جملة) نقو:
بٌآ السّقاب .الرعيُ قب َل شجا ة ال ُّشجعاآ .الخٌ ُر ندَ عهلِنا.
ال م ُر َ
بابها).
ومآ الظروف :فور ،تقت ،بعدَ ،
مع( ..سٌأتً القدٌل نها فً ِ
بٌآ السّقاب :شبه جملة ظرفٌة
بٌآ السّقاب :ال مرُ :مبتدع مرفوعَ .
ال م ُر َ
فً مق ّل رفع خبر.
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نقو:

ٖ -الجملة الفعل ّية وهً ما تألّ َف ْ
ب فا ل
فعل ونائ ِ
فعل وفا ل ،عو ٍ
ت مآ ٍ

زٌ ٌد عتى .الجاه ُل ُتعْ رفُ عسرا ُرُِِّّ .
المال ٌ ُ
ُنفر فً
الطف ُل ٌتعلّ ُر بأمّه .ذو
ِ
سبٌل هللا .ال َّشٌخاآ ٌد واآ إلى هللا بالمو ظة القسنة .الصِّقافٌّوآ زوَّ رُوا
الخبر.
َ
زٌ ٌد عتى :زٌ ٌد :مبتدع مرفوع .عتى :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح الم ّدر،
والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو ،والجملة الفعلٌة مآ الفعل والفا ل فً مق ّل
رفع خبر.
ع رب الجمل الفعلٌةُ :تعْ رفُ عسرُارٌِّ .تعلّ ُر بأمّهُ ٌ .
ُنفرٌ .د واآ
بالمو ظة .زوَّ رُوا الخبر.
ٗ -الجملة االسمية وهً ما تألّ ْ
فت مآ مبتدع وخبر نقو :الجاه ُل عسرارُِّ
مكشوفة .زٌ ٌد عبوِّ ذو َب َطرِّ .
ٌ
ٌ
شائر.
ٌخاآ عسلوبُهما
الطف ُل وج ُه ُه عصفرُ .ال َّش ِ
الصِّقافٌّوآ صِ ْدقُهم قلٌلٌ.
ٌ
مكشوفة:
 الجاه ُل عسرا ُرُِّالجاهلُ :مبتدع عول مرفوع.
ثاآ مرفوع ،و الم ُة رفعِه الضمّة ،وهو مضاف والهاء
عسرا ُرُِّ :مبتدع ٍ
ضمٌر متصل مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
ٌ
مكشوفة :خبر المبتدع الثانً مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضّم.
ٌ
مكشوفة) فً مق ّل رفع خبر المبتدع األول
والجملة االسمٌة (عسرا ُرُِّ
(الجاهل).
 زٌ ٌد عبوُِّ ذو َب َط ٍر :زٌ ٌد :مبتدع عول مرفوع.ثاآ مرفوع بالواوح أل ّنه مآ األسماء الخمسة ،وهو مضاف
عبوِّ :مبتدع ٍ
والهاء ضمٌر متصل مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
ذو :خبر المبتدع الثانً مرفوع بالواوح أل ّنه مآ األسماء الخمسة ،وهو
مضاف.
َب َط ٍر :مضاف إلٌه مجرور و المة جرِّ تنوٌآ الكسر( .ال َب َطر :االستخفاف
بال ّنعمة).
والجملة االسمٌة (عبوُِّ ذو َب َطر) فً مق ّل رفع خبر المبتدع األول (زٌد).
ٌ
شائر .صِ ْدقُهم قلٌ ٌل.
 -ع رب الجمل االسمٌة :وجهُه عصف ُر .عسلوبُهما
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 فوائد وشواٍد:
ٌربط ُه بالمبتدع ،والرَّ ُ
ُ
أ
جملة فال ب َّد له مآ رابطٍ
ابط
(ٔ) إذا كاآ الخبرُ
ٌكوآُ ضمٌراأ نقو الهاء فً جملة :الجاه ُل عسرا ُرُِّ مكشوفة .عو ٌكوآ اسم إشارة
ٌ
نقو :فاطم ُة هذِّ فتاةٌ
فٌفة.
ُ
ٌتطابر المبتدع والخبر فً اإلفراد والتثنٌة والتذكٌر والتأنٌل نقو :السٌَّفُ
(ٕ)
َّ
ّ
ٌ
ُ
ٌ
ُ
مجتهدات .الطابعوآ
العامالت
الكتاباآ مُفٌداآ.
قاطع .العاصمة مكتظة بالسّكاآ.
ِ
ماهروآ.
ُ
ار ْزمًُِّ رٌاضًٌّ فلكًٌّ عدٌبٌ  /شوقً شا رٌ
(ٖ)
ٌجوز عآ ٌتع ّدد الخبرُ :ال ُخ َو َ
كاتبٌ قاصٌّ .
(ٗ) إذا كاآ الخب ُر شب َه جمل ٍة فتما ُم اإل راب ن َد ال َبصْ رٌٌآ عآ ٌُ ال :الجار
والمجرور ،عو شبه الجملة الظرفٌة :متعلّر بمقذوف خبر المبتدع ،وت دٌرِّ كائآ عو
مُست ّر.
)ٔ (
قال ابآُ مالا :
كدددددائآ ع ِو اسددددد َت َرْ
ف عو بقدرفِ َجدرْ
وعخ َبرُوا بظدر ٍ
نددددداوٌآ معندددددى
َ
ٍ
مثاالآ :المشفى لى تلّ ٍة الٌةٍ.
لى تلّةٍ :جار ومجرور ،متعلّر بمقذوف خبر المبتدع ،وت دٌرُِّ كائآ عو
مُست رّ .
ا الكهرباء َ
المنازل.
فور
 عسال ُِ
َ
المنازل :شبه الجملة الظرف ٌّة متعلّر بمقذوف خبر المبتدع ،وت دٌرِّ كائآ عو
فور
ِ
مست رّ.
التنوٌع كما قال امرؤ ال ٌس:
(٘) ٌجوز عآْ نبتد َ بالنكرة إذا قصدنا
َ
)ٕ (
فثددددـوبٌ َل ِبسْ دددد ُ
وعقبلد ُ
كبتٌآ
ت وثددددوبٌ عجُددددـرُّ
دـت َزقْ فدا أ لددـى الددرُّ
ِ
صماه ُد فيممه قولدده "ثددوبٌ " فدً الموضددعٌآ قٌد ُ
ال َّ
دل وقد َدع كد ٌّل منهمددا مبتدددع مددع
التنوٌع ،إذ جع َل عثوا َبه عنوا اأ.
كونه نكرةح ألنه قصدَ
َ

اخلالصة:

(ٔ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص .ٕٙ
(ٕ) البٌت مآ شواهد ابآ

ٌل (ٔ.)ٕٔ9/
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 المبتدددع :اسددم مرفددوع ،وهددو مددا ٌُبتدددع ُ بد ِه ،وهددو موضددو ُع الكددالم :ال ّتدددخٌآُممنوعٌ.
صورتٌآ:
 عقوال المبتدعٌ :أتً المبتدع لى ُاالسم الظاهر وٌشمل:
االسم المفرد.
واألسماء الخمسة.
والمث ّنى.
وجمع المذ ّكر السالم.
والمصدر المؤوّ ل.
ضمٌر :وهو الضمٌر المنفصل ،عو ما ٌسمّى بضمائر الرّ فع ،وهً ثالثة:
ٕ -ال َّ
ضمائر المتكلّم :عنا ،نقآُ .
وضمائر المخاطبَ :
عنت ،عنتِ ،عنتما ،عنتم ،عنتآَّ .
وضمائر الغائب :هو  ،هً ،هما ،هُم ،هُآَّ .
ٌ
كاذبة.
 الخبر :اس ٌم مرفوع ٌكمّل معنى المبتدع :اإلشا ُةصورتٌآ:
عقوال الخبرٌ :أتً الخب ُر لى ُ
ٔ -االسم المفرد ،واألسماء الخمسة ،والمث ّنى ،وجمع المذ ّكر ال َّسالم.
أ
جملة عو شب َه جمل ٍة ،وهو عربع ُة عنواع:
ٕ -غٌر المفرد :وهو ما كاآ
الجار والمجرور ،و َّ
الظرْ ف ،والجملة الفعل ٌّة ،والجملة االسم ٌّة.

 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقرع ال ُّنصوص التالٌة ،ث ّم عجبْ مّا ٌلٌها:

 (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [الب رة :رٌة ٔ.]ٕٙ
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 قا َل " :القال ُل بٌّآٌ  ،والقرا ُم بٌّآٌ  ،وبٌنهما عمو ٌر ُم ْش َت ِب ٌهات ال ٌعلمُها
اس".
كثٌ ٌر مآ ال َّن ِ
(رواِّ البخاري فً كتاب اإلٌماآ ،باب مآ استبرع لدٌنه ،ومسلم فً كتاب البٌوع ،باب عخذ القالل).
والظلـ ُم َمرْ َت ُع ُه وخٌ ُم
 قا َل ال َّشا ر :البغًُ ٌصـر ُع عه َل ُهٌّٔ -آ المبتدع والخبر َ
وفر الجدول اآلتً:
الجملة
ثل َق َّب ٍة
ذٌآ ٌنف َ
َم َث ُل الّ َ
وآَ ...ك َم ِ

المبتدع

الخبر

َم َث ُل

فً ُك ِّل سُنبل ٍة مائ ُة ق َّب ٍة

فً ُك ِّل سُنبل ٍة

وهللاُ ٌضا فُ لِ َمآْ ٌشا ُء

ٌضا فُ

وهللاُ واس ٌع لٌ ٌم

هللاُ

القال ُل بٌّآٌ
البغًُ ٌصـر ُع عه َل ُه
ت مثاالأ مآ اآلٌة الكرٌمة.
ٕ -هل ٌتع ّدد خب ُر المبتدعم ها ِ
ٖ -ما نو ُع الخبر فً :بٌ َنهما عمو ٌر ُم ْش َت ِب ٌ
هات .الظل ُم َمرْ َت ُع ُه َوخٌ ُمم
الندداس.
ددوآ عمددوا َلهم ،ال ٌعلمُهددا كثٌدد ٌر مددآ
ب -ددٌّآ الفعدد َل والفا دد َل فددًٌُ :نف َ
ِ
ٌصر ُع عه َل ُه.
جّ -
بمثال واقد مآ إنشائا عو ممّا تقفظ لك ّل ممّا ٌلً:
مثل
ٍ
مبتددع خبدرُِّ جدارّ ومجدرور ،مبتددع خبدرُِّ جملدة فعلٌدة ،خبدر متعد ّدد والمبتدددع
ضمٌر منفصل.
د -كم دد األفعال المضدار ة الدواردة فدً النصدوص السَّداب ةم ثالثدة ،عربعدة،
خمسة( .اخترْ )
هـ -ع ربْ المبتدع والخبر فً الجمل التالٌة:
وا ن َف َخ .عآْ تستعم َل هات َفا عنف ُع لا .الصِّق ُة تدا ٌج
القرا ُم بٌّآٌ .
ٌداا عَ ْو َكتا وفُ َ
َ
العددددوُّ ٌقشددد ُد الجندددود ،والجبندددا ُء
لدددى
رؤوس األصدددقّ ا ِء ال ٌدددراُِّ إال المرضدددىَ .
ِ
تنسٌر الورود
ٌد وآ إلى
ِ
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الضُّؤال الثاىٕ :استخرجْ مآ البٌتٌآ (الفا ل ،نائب الفا ل ،المبتدع ،الخبر):
قال عقمد شوقً:
العظٌـم شدمائل
لـر
زانتا فً ال ُخ ِ
ِ
فللمنابددددـر هددددـ َِّزةٌ
وإذا َخ َطبْدددد َ
ـت
ِ

ددددـرى بهدددددـآَّ وٌو َلدددددـ ُع ال ُكرمدددددا ُء
ٌ ُْغد َ
ب ُبكدددددا ُء
َتعْ دددددـرو ال َّنددددددِيَّ ولل لدددددـو ِ

ٓ9

بَابُ اٜاََ يََ ٜخًَا ٔتهَا
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يَدَفٞعَُّ ٜاالٔنِـوَ َي َصِـرَُّٜ

بٔهـَ ٔىٔ اْٜفٞعَــاْ ُ ٢ـِـوْ

خلرَــــــــــــــــــــــ ـرِ
ا ٜ

مُ ِع َرـــــــــــــــــــ ــَرِ

كاٌ ّأخْاتَا مً اليَّْاصذّ ،اليَّضذ ا الغػ٘ معياِ :ال ػٔري.
ّا االصطالح :مدا ٌرفد ُع ق ُْكد َم المبتددع والخبدر ،عي مدا ٌُغٌّد ُر قكد َم المبتددع
والخبر ،وٌُج ّد ُد لهما قُكما أ رخر.

واليواصذُ ثالثةُ أىواع:
(ٔ) كان وأ واتها ترف ُع المبتدع وتنصِ بُ الخبر نقو :كاآ ال طا ُر سرٌعاأ.
طار سرٌعٌ.
(ٕ) إنَّ وأ واتها تنصِ بُ المبتدع ،وترف ُع الخبر نقو :إآَّ ال َ
ُ
طددار
ظننددت ال
(ٖ) ظممنَّ وأ واتهمما تنصددبُ المبتدددع والخبددر جمٌعددا أ نقددو:
َ
سرٌعاأ.
ٌخب ُر النداظ ُم عآَّ كداآ وعخواتِهدا ترفد ُع المبتددع وتنصِ دبُ الخبدر ،وع ّنهدا عفعدال،
وعآَّ هذا هو قكمُها المؤ ّكد المعتبر دائما أ ت ول :كاآ اإل صا ُر نٌفاأ.
ُ
عخوات كاآ التً تعم ُل م َلها فترفع المبتدع ،وتنصب الخبرم
فما هً

- 63

- 64

- 65

ٜااََ َيِ ٜمسَـْ ظٜـلٖ بَـاتَ

ِ ٜــ َْ يَهَـــادَ اٜــٍِ َ

ٜهِــــــــــــــــــــ ـرَ َا

مَـــــ ِ مَــــا بَرَ ٢ــــا

مَــاـَاَْ مَــا ا ِو ٜـََّ ٤يمَــا

َيمَــــا ٔمنِهـــَا تَصـــَرٖ َ

ٜف ٔـــــــــ ـ َٗ مَـــــــــــا

ا ِ ــــــــــــــــــ ــُ َا

اٜــــ ُو بٔ َـــا ٜاهَـــا ٜا ٜـــاََ

ـٌَدْ يَاُـ ِ بَـر٘ا َيٜهِرــِِٔ

قٜــــــــــــــــــــــــإٔ َا

هَــــــــــــــــــــإٔ َا
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أخْات "كاٌ" الث عغْزٗ أخ اً ٍٕ:
اتصاف االسم بالخبر فً الماضً ،إمّا مع االن طاع نقو :كداآ
(ٔ) كَاٌَ :تفٌ ُد
َ
الصٌَّفُ قارّ اأ .وإمّا مع االستمرار نقو (ﯶ ﯷ ﯸ))ٔ( .
كاآ الصٌَّفُ قارّ اأ :فعل ما ٍ ناقص مبنًّ لى الفتح.
الصٌَّفُ  :اسم كاآ مرفوع ،و المة رفعه الضّمة.
قارّ اأ :خبر كاآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
اتصداف االسدم بدالخبر فدً المسداء :عمسدى الجدوُّ بدارداأ .عمسدى
(ٕ) أَ ِمضَى :تفٌ ُد
َ
المجهو ُل معلوماأ.
عمسى الجوُّ بارداأ :فعل ما ٍ ناقص مبنًّ لى الفتح.
الجوُّ  :اسم عمسى مرفوع ،و المة رفعه الضّمة.
بارداأ :خبر عمسى منصوب.

اتصاف االسم بدالخبر فدً جمٌدع النهدار( :ﭵ ﭶ ﭷ)
(ٖ) ظَلَّ :تفٌ ُد
َ
)ٕ( .ما إ راب( :ﭵ ﭶ ﭷ)م
بدات ِّ
اتصاف االسم بالخبر فً وقت ال َبٌدات وهدو اللٌدلَ :
الطفد ُل
(ٗ) بَاتَ :تفٌ ُد
َ
هادئاأ.
دبح المددرٌ ُ
داف االسددم بددالخبر فددً ال َّ
صددباد نقددو :عصد َ
(٘) أَصِ بَب َ :تفٌ د ُد اتصد َ
مُتغٌّراأ.
اتصاف االسم بالخبر فً الضُّقى نقو :عضقى الور ُد جمٌالأ.
ضحَى :تفٌ ُد
( )ٙأَ ِ
َ
صار ِّ
الطدٌآُ
( )3صَارَ :تفٌ ُد تقوّ َل االسم إلى القالة التً ٌد ُّل لٌها الخبر نقو:
َ
أ
صار َ
الخ َزفُ إناءأ.
قمامة.
صار ال ُغرابُ
إبرٌ اأ.
َ
َ
(ٔ) الفرقاآ ،رٌة ٗ٘.
(ٕ) النقل ،رٌة .٘8
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نفً الخبر آ االسم :لٌس ِّ
الطف ُل غب ٌّاأ.
( )8ليطَ :تفٌ ُد َ

ُ
إسقار صاقبا أ َوف ٌّاأ.
برد
( )9مَا بَ
ِزحَ :تد ُّل لى مالزمة الخبر لالسم :ما َ
العدوُّ مُتربّصاأ.
(ٓٔ) مَا سَالَ :تد ُّل لى مالزمة الخبر لالسم :ما زال َ
ا المؤمآُ مُعْ َت ِبراأ
(ٔٔ) مَا اىِفَك
َّ :تد ُّل لى مالزمة الخبر لالسم :ما انف َّ
فتب المرٌ ُ مُضطرباأ.
(ٕٔ) مَا َفِتئَ :تد ُّل لى مالزمة الخبر لالسم :ما َ
ُ
دمت ق ٌّاأ.
(ٖٔ) ما داوَ :تفٌ ُد مالزم َة الخبر لالسم نقو :ال رمآُ العدوَّ ما

مً أ

او كاٌ ّأخْاتَا:

كدداآ وعخوا ُتهددا عفعددا ٌل ناقصددة عي تددد ّل لددى َز َم دآ ،وال تددد ّل لددى َقدددَل،
زمآ
وقدل نقو :ف َت َح :فِعْ ل دَ َّل لى
وغٌ ُرها مآ األفعال ٌد ّل لى
زمآ َ
ٍ
ٍ
فتح الباب.
ما ٍ  ،ود َّل لى َقدَل عي د َّل لى َق َرك ِة ِ
َ
(ٕ) ت ُع كاآ "تام أّة" إذا دلَّ ْ
وقددَل ،فتكتفدً بالفا دل ،وال
ت لدى معندى :وجددَ ،
فكاآ َّ
تقتا ُج إلى اسم عو خبر مثل :نز َل المط ُر
اآ :فعدل مدا ٍ
الدزرعُ .كد َ
َ
تا ّمّ .
الزرعُ :فا ل مرفوع.
َ
ددددددددٌخ
فدددددددددإآَّ الشد
كاآ ال ّشتا ُء
إذا َ
ُهر ُمدددده الشددددتا ُء
فددددددددددددددأدفئونً
ٌ ِ
"و َمدا
(ٖ) ما ٌتصرّفُ مآ كاآ وعخواتِها ٌعمد ُل ملَهدا ،وإلدى ذلدا
عشدار النداظ ُمَ :
َ
وعخواتهددا فددً
ف اقْ ُك َمددا لَ د ُه ِب َمددا لَ َهددا" .عي :مددا ٌددأتً مددآ كدداآ
صددرَّ َ
ِم ْن َهددا َت َ
ِ
الماضددً والمضددارع واألمددر ٌعم د ُل ملَهددا نقددو :كدداآ الطعددا ُم لذٌددذاأٌ .كددوآُ
دصُ .كددآْ مخلصدا أ لدددٌنِا وع ّم ِتددا .عق ُّبد ُه لكو ِندده ُشددجا اأ.
العددال ُم سِ ددراجا أ إذا عخلد َ
زٌ ٌد كائآٌ عخاا.
َّ
ومث َل الناظ ُم لذلا ب ولهُ :كآْ َبرّ اأ .عَصْ ِبحْ صائماأ.
ُكآْ  :فعل عمر ناقص مبنًّ لى السُّكوآ،
واسم ُكآْ  :ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنت.
َبددرّ اأ :خبددر ُكددآْ منصددوب ،و المددة نصددبه تنددوٌآ الفددتح .مددا إ ددراب :عصْ د ِدبحْ
صائماأم
واألفعددا ُل التددً تتصددرّفُ تصددرّفا أ كددامالأ (عي ٌددأتً منهددا الماضددً والمضددارع
واألمر) هً:
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هً:

عصبح ،عضقى ،ظلََّ ،
صار.
بات،
كاآ ،عمسى،
َ
َ
واألفعا ُل التً تتصرّ فُ تصرّ فا أ ناقصا أ (عي ٌأتً منها الماضً والمضدارع)

برد ،زا َل.
فتب ،انفاََّ ،
ومددا ال ٌتصددرّفُ عصددالأ فعددالآ همددا :لددٌس (باتفددار ال ُّنقدداة) ،دا َم ( لددى عصدد ّح
اآلراء).
ِدب) مد َل كداآ بشدرط
(ٗ) تعم ُل األفعا ُل األربع ُة التالٌدة ( َب ِدر َدَ ،زا َل ،ا ْن َفد َّ
اَ ،فت َ
عآ ٌت ّد َم لٌها نفًٌ  ،عو نهًٌ  ،عو د داءٌ ،وتسدمّى عفعدال االسدتمرار ،نقدو:
(ﭙ ﭚ ﭛ) )ٔ( .وال زا َل ُم ْن َّ
هالأ بجر ائِاِ ال َ ْطرُ.
(٘) ٌجو ُز عآْ ٌت ّد َم خب ُر كاآ وعخواتِها لى اسمها نقو:
داآ :فعددل مددا ٍ ندداقص مبنددًّ لددى الفددتح .قائمداأ :خبددر كدداآ
 كدداآ قائمدا أ زٌد ٌد ،كد َمنصوب ،و الم ُة نصبه تنوٌآُ الفدتح .زٌد ٌد :اسدم كداآ مرفدوع ،و المدة رفعده تندوٌآ
الضّم.

( -ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)

)ٕ (

ق ّاأ :خبر كاآ ُم ّدم .عٌآ اس ُم كاآم
 وال زا َل ُمد ْن َه َّالأ بجر ائدداِ ال َ ْطد ُرُ .مد ّدنهالأ :خبددر كدداآ م د ّدم .عٌددآ اسد ُم و"ال
زا َل"م
 قال ال َّشا رُ:ددددددٌس سدددددددوا أء
فلد
داس
َسلً إآْ َج ِه ْلد ِ
َ
ت ال َّن َ
)ٖ (
الِـ ٌم وجهدو ُل
ّندددددددددددددددا و دددددددددددددددنه ُم
الناس ّنا و دآ الدذٌآ ت دارنٌهم بندا،
ت تجهلٌآ َق ْد َرنا فاسألً
المعتى إآْ كن ِ
َ
ت رفتِ ،وذلا ألآَّ العال َم والجاهل ال ٌستوٌاآ.
فإذا سأل ِ
( ٔ)
(ٕ) الروم ،رٌة .ٗ3
(ٖ) البٌت مآ شواهد ابآ

ٌل (ٔ )ٔ٘ٙ/وابآ هشام فً قطر الندى ،ص ٖٓٔ.
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ُ
وال َّ
خبر لٌس "سواءأ" لى
فلٌس سوا أء الِ ٌم وجهو ُل"
قٌل ق ّد َم َ
صاه ُد فيه " َ
اسمها " الم".
أ
جملة عو شب َه جمل ٍة نقو:
(ُ ٌ )ٙع خب ُر كاآ وعخواتها
ظ َّل جمٌ ٌل ٌقاو ُل التسلّرٌ( .قاول التسلّر) جملة فعلٌّة فً مق ّل نصب خبر
ظلّ.
َ
بات المعتكفُ فً المسجد( .فدً المسدجد) شدبه جملدة فدً مقد ّل نصدب خبدر
بات.
بٌآ السّقابِ( .بٌآ السّقابِ) شبه جملة فً مقد ّل نصدب خبدر
عضقى البد ُر َ
عضقى.

اخلالصة:
 كاآ وعخواتها :ترف ُع المبتدع وتنصِ بُ الخبر نقو :كاآ َّالث ْل ُج مُتراكما َ.
َ
ثالل َ ْشر َة عختا أ هً:
 عخوات "كاآ"(ٗ) َب َ
ات
(ٖ) َظ َّل
(ٕ) عَمْ َسى
اآ
(ٔ) َك َ
لٌس
ار
( )ٙعَضْ َقى
(٘) عَصْ َب َح
(َ )8
ص َ
(َ )3
ا (ٕٔ) َما َفت َِب
(َ )9ما َب ِرد (ٓٔ) َما َزا َل
(ٔٔ) َما ا ْن َف َّ
(ٖٔ) ما دا َم
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 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ) [رل مراآ :رٌة ٖٓٔ].
ق ْالت لٌلى األخٌلٌّة فً مدد َتوبة بآ ال ُق َمٌِّر:
ٌبٌد ُ
بخٌددددر
وٌُضْ ددددقً
ددٌآ
ٍ
ددت قرٌدددر العد ِ
ومنازلُددده
ضدددٌف ُه
َمدددددآْ كددددداآ جدددددارِّ
ِ
" قا َل َّفدالآ ْدذبا أ سدائغا أ
فأصدبح
كداآ عدبُ
َ
الطالبُ الفتى ألستاذ ِِّ ال َّشٌخ :قد َ
ٍ
مُرَّ اأ ال ٌ ُ
ُطار.
قددال األسد ُ
ب ق ّتددى
دتاذ ال َّشددٌ ُخ لتلمٌ د ِذ ِِّ الفتددى :مددا زا َل ٌَقْ لِددبُ لهددم ضِ ددرْ َع األد ِ
اآلآ إال دماأ"( .ج ّنة الشوا ،طه قسٌآ ،ص )ٖٔ8
است ْن َفدَ َلب َنهُ ،فهو ال ٌقلِبُ
َ
ٔ -وقددع اس د ُم كدداآ وعخواتهددا فددً اآلٌددة الكرٌمددة ضددمٌراأ متص دالأٌّ .ندده و دٌّآ
خبرِّ:
ْإذ ُك ْن ُتم ع دا أء ،فأصبق ُتم بنعمتِه إخواناأ ،و ُك ْن ُتم لى َشفا قُفرة مآ ال َّنار.
ْ
العٌآ ،جارِّ ،ضٌفه.
عواخر الكلمات فً بٌت ال ّشعر :قرٌر
اضبط
ٕ-
َ
ِ
جواز ت ّد ِم خبر كاآ وعخواتها لى اسمها.
ت مثاالأ واقداأ لى
ٖ -ها ِ
ِ
ت مثاالأ مآ ال ررآ الكرٌم ألخوات كاآ التالٌة :لٌس ،ظلَّ ،ما دام.
ٗ -ها ِ
هللا ،فأن ددد َذكم منهدددا ،قالد ْ
ددت لٌلدددى
ددل ِ
٘ -دددٌّآ الفعدددل والفا دددل فدددً :وا َتصِ دددموا بقبد ِ
األخٌلٌّة.
ب.
فالآ َ ْذبا أ.
كاآ عدبُ
عصبح مُرَّ اأ .ما زا َل ٌَقْ لِبُ لهم ضِ رْ َع األد ِ
َ
 -ٙع ربْ َ :
ٍ
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بَابَ إ َٖ٢يََ ٜخًَا ٔتهَا
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َ َــلُ اٜــا ََ َ ٞسُـ ُو إلَٖ٢
َِٜ
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ٜا ٔـــــ ٖ ٜاٍِـــــ َ يَاٜعَــــــلٖ
يَاـــــــــــــــــــــــََِِٜ

تَ ٝـــــــــًُْ إ َٖ٢مَا ٔا ـــــ ــّا

حلرٔــٍيَ
َيمٔجِـلٝوُ ٜاٍِـــ َ ا ٜ

اٜعَـــــــــــــــــــــــا ٔاوُ

قٜــــــــــــــــــــــــأَ ُ

كس َ َم ِل كاآ وعخواتِها .إآَّ وعخوات ُها تنصِ دبُ المبتددع،
تعم ُل إآَّ وعخوا ُتها
َ
َ
القادل مُروِّ عٌ .إِآَّ َمالِ أكا َل َعالِ ٌمَ .لٌ َ
ٌب َقا ِد ٌم.
وترف ُع الخبر نقو :إآَّ
الق ِب َ
ْت َ

ّأخْات إٌّ صتّ كغةَا زّ ه ٍّٕ:
إآَّ  ،عَآَّ َ ،لكِآَّ َ ،لٌ َ
ْتَ َ ،ل َعلََّ ،كأَآَّ .
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ٜاِّــــــ ِد بٔــــــش َٖٜ َٖ٢شَــــرٚوِ

ٜا ٔــــــ ٖ ٌَــــــا هـــــــَاح٢

بٔـــــــــــــــــــــــــ َِِٜٜ

ٔاالٔ ِن ٔدِدَا ٔ َــ ِ

يَأل ٖ َنٜ َٚاٍِـ َ ٔنِـدَ ُنوِ

يَأل ٖرَجٚـــَ يَاا ٖ ًَق٥ــــ ٢

َــــــــــــــــــــــــصَلِ

اٜعَـــــــــــــــــــــــــــلِ

أخْات "إٌَّ" صتٌّّ ،ل لّ ّا

ٍٗ ميَا معي:ٙ

(ٔ) إَٖ( :بكسر الهمزة) تد ّل لى التوكٌد ،عي ت وٌة نسبة الخبر للمبتدع:
ٌ
ٌ
ٌ
نظٌفة.
نظٌفة عقوى مآ قولا :السَّاق ُة
نظٌفة .ف ولُا :إآَّ السَّاق َة
إآَّ السَّاق َة
ٌ
نظٌفة:
إآَّ السَّاق َة
إآَّ  :قددرف توكٌددد ونصددب .السَّدداق َة :اسددم إآَّ منصددوب ،و المدد ُة نصددبه
الفتقة.
ٌ
نظٌفة :خبر إآَّ مرفوع ،و الم ُة رفعه تنوٌآُ الضَّم الظاهر.
(ٕ) ( :َٖٜبفتح الهمزة) تد ّل لى التوكٌد ،عي ت وٌة نسبة الخبر للمبتدع:
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ٌ
ُ
ُ
هللا واق ٌدم
نظٌفة.
رفت عآَّ السَّاق َة
هللا واق ٌد .ما إ راب :عآَّ َ
شهدت عآَّ َ
(ٖ) ا :َِٖٜٜتد ّل لى التشبٌه :كأآَّ الكرٌ َم بقرٌ .قال تعالى :كأ ّنه هو. (ٔ)
كأآَّ الكرٌ َم بقرٌ:
كأآَّ  :قرف تشبٌه ونصب.
الكرٌ َم :اسم كأآَّ منصوب ،و المة نصبه الفتقة.
بق ٌر :خبر كأآَّ مرفوع ،و الم ُة رفعه تنوٌآ الضَّم الظاهر.
(ٗ) ٜا ٔ ٖ :تد ّل لى االستدراا :التلفا ُز مفٌ ٌد ،لكآَّ شاش َت ُه م ٌ
ُؤذٌة.
اللساآ ،لك َّن ُه ماكرٌ.
المتج ُر كبٌ ٌر لك ّنه مُزدقم .المدٌ ُر قُلو
ِ
صاد ِالِسْ ت ِْد َرااِ َ آْ " :عيْ تكوآُ لكآَّ لالستدراا ٌا
وقو ُل ال َّناظمٌَ " :ا
ِ
صاقبً قٌل َر َ وجا َء.
ٌ
لكددآّ شاشدد َت ُه م
ُؤذٌددة :لكدددآّ َ :قددرْ ف اسددتدراا ونصدددب .شاشدد َت ُه :اسددم لكدددآَّ
منصددوب ،و المددة نصددبه الفتقددة ،وهددو مضدداف ،والهدداء ضددمٌر متصددل
مبنًّ فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
م ٌ
ضم الظاهر.
ُؤذٌة :خبر لكآَّ مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ ال ّ
(٘) ٜا ٍِ َ :تفٌ ُد التمنً وهو طلبُ المستقٌل عو ما فٌه ُسْ ر:
دب َقددا ِد ٌم .لٌد َ
دباب ائد ٌدَ .ل ٌْد َ
لٌد َ
دأطٌر إلددى المسددجد
دت لددً جناقدا أ فد َ
الق ِبٌد َ
دت َ
دت ال َّشد َ
األقصى
َ
باب ائ ٌد:
لٌت ال َّش َ
لٌد َ
دباب :اسددم لٌددت منصددوب ،و المددة نصددبه
دت :قددرف تمددآ ،ونصددب .الشد َ
الفتقة.
ائ ٌد :خبر َ
ضم الظاهر.
لٌت مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ ال ّ
(ٜ )ٙاعَلٖ :تد ُّل لى ال َّت َرجِّ ً َوال َّت َو ُّق ِع:
هللا را ٍ
الترجّ ددً ٌعنددً طلددب األمددر المقبددوب :لع د َّل األسد َ
دٌر راج دعٌ .لع د َّل َ
ّنً.
َ
الموت قرٌبٌ .
اإلنذار م َُع ٌّد .لع َّل
والتو ّقعٌ :عنً انتظار األمر المكروِّ :لع َّل
َ
األسٌر راجعٌ:
لع َّل
َ
دٌر :اسددم لع د َّل منصددوب ،و المددة نصددبه
لع دلَّ :قددرف تددر ،ج و َنصددب .األسد َ
(ٔ) النمل ،رٌة ٕٗ.
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الفتقة.
ضم الظاهر.
راجعٌ :خبر لع َّل مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ ال َّ

مً أ

او إٌَّ ّأخْاتَا:

(ٔ) ٌجدو ُز عآ ٌت د ّد َم خبد ُر إآَّ لددى اسددمها نقددو :إآَّ فددً القدٌ د ِة عزهدداراأ ق ُْلددو أة.
لٌت لً قِ ْنطاراأ مآ ّ
أ
َ
ومدرسدة .لعد َّل لهدا
ألبندً منده مسدجداأ و َم ْشدفى
الدذهبح
َ
ُْذراأ
َ
وعنت تلو ُم
لعد َّل لهددا ُ د ْدذراأ :لعدلَّ :قددرف تددر ،ج ونصددب .لهددا :جددار ومجددرور متعلّددر بخبددر
مقذوف فً مق ّل رفع خبر لعلَُّْ .ذراأ :اسم لع َّل منصوب ،و المة نصدبه
تنوٌآ الفتح.
(ٕ) ُت ْكسر همزة إآَّ فً المواضع التالٌة:
ددت فدددً عول الكدددالم ،وبداٌدددة الفِ ْ دددرة نقدددو :إآَّ هدددذا الٌدددو َم مناسد ٌ
وقعد ْ
ددبة
 إذا َوطنٌّة..
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) )ٔ( .إآَّ عخاا َمآْ واساا.
 إذا جد ْهللا إآَّ المقاكمد َة باطلد ٌدة( .ﭑ ﭒﭓ
داءت بعدددَ ال َ َسددم :و ِ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ) )ٕ(.
وقع ْ
ت بعدَ ال ولُ :
التاجر َغ َّشنً( .ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ).
قلت إآَّ
َ
 -إذا َ

)ٖ (

المنظر راقندً ( .ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)
قُ ْل إآّ
َ
)ٗ(.

(ٔ) ال در ،رٌة ٔ.
(ٕ) الدّخاآ ،رٌة ٔ.ٖ -
(ٖ) مرٌم ،رٌة ٖٓ.
(ٗ) الب رة ،رٌة .ٙ9
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ٌ
ُ
صادر( .ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) )ٔ(.
لمت إ ّنا َل
 عآْ ت َع الال ُم بعدَ ها نقو:دت عآَّ ل ٌّ دا أ
(ٖ) ُت ْفددتح همددزة إآَّ فددً جمٌددع المواضددع دددا المددذكورة نقددو :لمد ُ
دنج َح .لدوال ع ّندا
مُعت لٌ .تعجبُنً عخالقُ ُه إال ع ّنه كثٌ ُر ال ِّنسٌاآ .لدو ع ّند ُه
ذاكدر َل َ
َ
َ
نجقت .ق ّا أ ع ّن ُه مجته ٌد.
مُج ٌّد ما
(ٗ) تسمّى الالم الواقعدة فدً خبدر إآَّ وعخواتهدا الدالم الم َُزقْ َل دةح أل ّنهدا ُزقْ لِ َ ْ
دت
ٌ
قاذر .إآَّ الرَّ سو َل َلنو ٌر ٌُستضا ُء بهِ.
الطبٌب َل
مآ المبتدع إلى الخبر :إآَّ
َ
ٌ
قاذر :إآَّ  :قرف توكٌد ونصب.
الطبٌب َل
إآَّ
َ
ٌ
قاذر :الالم م َُزقْ َل دة قدرف
الطبٌب :اسم إآَّ منصوب ،و المة نصبه الفتقةَ .ل
َ
مبنددًّ لددى الفددتح .قد ٌ
ض دم
داذر :خبددر إآَّ مرفددوع ،و المددة رفعدده تنددوٌآ ال َّ
الظاهر.
ُ
عخوات إآّ المش ّددة وهً :إآَّ  ،عآَّ فتصبح :إآْ  ،عآْ /كأآَّ  :كأآْ /لكآَّ  :لكآْ .
(٘) ُتخ ّففُ
ت ول :إآْ زٌداأ لكدرٌم .عٌ ُ
ندت عآْ ال ٌفشدل المجد ُّدٌ .ثدو ُر كدأآْ قٌدواآٌ هدائج .هدو
ُ
ٌ
ردٌئة.
قان ٌع لكآْ عخوِّ طامع .الخٌّاط ُة بار ٌة لكآْ خٌوطها
ولل ُّنقاة فً إ مال عخوات إآَّ وإهمالها عقوا ٌل لٌس هنا مقلُّها.
( )ٙعال َ
فأُخبـ َِرُِّ بمدا فعدـ َل
دباب ٌعددو ُد
لٌدت ال َّش َ
)ٕ (
ٌومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا أ
المشدددددددددددددددددددٌبُ
المعتى ٌتمنىّ ال ّشا ُر عآ ٌعودَ إلٌه شبابُهح لٌق ّد َث ُه بما فع َل به المشدٌبُ مدآ
ضعْ ٍ
ف و َه َرم.
َ
ُ
قٌل دلَّ ْ
وال َّ
َ
صاه ُد فيه " َ
"لٌدت" لدى التم ّندً ،وعخدذت
ت
باب ٌعو ُد"
لٌت ال َّش َ
اسما أ وخبراأ.

اخلالصة:
ُ
عخوات "إآَّ " سِ ٌّ
ت:
 إآَّ وعخواتها تنصِ بُ المبتدع ،وترف ُع الخبر ،و(ٔ) إآَّ  :تد ّل لى التوكٌد :إآَّ ما َء زمزم َ ْذبٌ .
ُ
هللا واق ٌد.
(ٕ) عَآَّ  :تد ّل لى التوكٌد:
شهدت عآَّ َ
المتجر ٌ
قلعة.
(ٖ) َكأَآَّ  :تد ّل لى التشبٌه :كأآَّ
َ
(ٗ) َلكِآَّ  :تد ّل لى االستدراا :الهاتفُ مفٌ ٌد ،لكآّ عش ّع َت ُه م ٌ
ُؤذٌة.
(ٔ) المناف وآ ،رٌة ٔ.
(ٕ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى ،ص ٕ.ٔٙ

ٓٓٔ

دت :تفٌد ُد التمنددً وهددو طلددب المسددتقٌل عو مددا فٌدده ُسْ در :لٌد َ
(٘) َل ٌْد َ
صددبا
دت ال ِّ
راجعٌ.
الزوج َة را ٌ
(َ )ٙل َعلَّ :تد ُّل لى ال َّت َرجِّ ً َوال َّت َو ُّق ِع :لع َّل َّ
ضٌة.

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليُّصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 إآَّ القٌدددا َة َلثدددـوبٌددددددددوف نخ َل ُعددددددددده
سد
َ

وكد ُّل ثددو ٍ
ب إذا مددا
َر َّ
ل ٌنخلِدددددددددددددددددد ُع

 ولسددددددددددددددد ُت عرى
مددال
جمددع
السّددعاد َة
َ
ٍ

ولكآَّ الت ـًَّ هدـو
السَّددددددددددددددددددددددددددددعٌ ُد

 قال ب ّشا ُر بآ بُرْ د ٌصفُ َم ْنطِ َر مقبوبتِه:ـع قددٌثِها
وكأآَّ َرجْ َ

ق َِطدددددد ُع الرّ ٌددددددا ِ
دددددددٌآ َزهْ ددددددددرا
ُكسِ د َ

َ
تدـقت لسدانِها
وكأآَّ

ُ
َ
ٌنفل فٌده
هاروت
سِ ددددددددددددددددددددددددددددقْ را

ٌّٔ -آ اسم إآَّ ولكآَّ وخبرهما فً الجملتٌآ:
إآَّ القٌا َة لثوبٌ  .ولكآَّ الت ًَّ هو ال َّسعٌ ُد.
ٌّٕ -آ اسم كأآّ وخبرها فً بٌتً ب ّشار بآ بُرْ د.
ٖ -ما ال ّشاه ُد فً قول ال َّشا ر:
عال لٌد َ
فأُخبـ َِرُِّ بمدا فعدـ َل
دددددباب
دددددت ال َّشد
َ
أ
المشددددددددددددددددددددٌبُ م
ٌعددددددددددددو ُد ٌومددددددددددددا
ت مثاالأ واقداأ مآ ال ررآ الكرٌم ألخوات إآَّ التالٌة :لٌت ،لع ّل ،كأآّ .
ٗ -ها ِ
ب إذا ما َّ
وخبرُِّ فً قول ال َّشا ر" :وك ُّل ثو ٍ
رل ٌنخلِعُ".
٘ -ق ّدد المبتدع
َ
ُ
جمدع
"ولسدت عرى السّدعاد َة
وخبرها فدً قدول ال َّشدا ر:
 -ٙق ّدد اس َم "لٌس"
َ
َ
مال".
 -3عدخ ْل ثالثا أ مآ عخوات إآَّ لى الجمل التالٌة مع إجراء التغٌٌر الالزم:

ٔٓٔ

عصبح مُرَّ اأ.
فالآ َ ْذباأ ،فصار عد ُب ُه تجار أة ،و
كاآ عدبُ
َ
َ
ٍ

ظ ٖ يََ ٜخًَا ٔتهَا
بَابُ ٜ
- 70
- 71

ٔا ِصٔيِ بِٜٔفٞعَاْ ٢اا ٝلًٝبٔ

ظنَــنِ ُ
يَ َخرَـرّا يَنِــََ ٜ

ُم ِر َــــــــــــــــــــــــدَا

يَجَــــــــــــــــــــــــدَا

َدَ ٜٓسٔــ ـرِ ُ يَجَعَلٞــ ـ ُ

اٜـ َا  ٜخٔلٞـ ُ يَاتٖدـَ ِتُ

َـ َ َــــــــــــــــــــــــــا

َلٔ َـــــــــــــــــــــــــا

دخ التددً تغ ٌّد ُر قُكد َم المبتدددع والخبددر ،و ملُهددا ع ّنهددا:
ظدآَّ وعخوا ُتهددا مددآ ال َّنواسد ِ
ثاآ.
تنصِ بُ المبتدع ،وٌ ا ُل له مفعو ٌل عولُ ،وتنصبُ
َ
الخبر وٌ ا ُل له مفعو ٌل ٍ
وظآَّ وعخوا ُتها مآ عفعال ال لوب عي األفعال التً معناها قائ ٌم بال لب.
ارس ٌَ ِظاأ.
ت ول :ظآَّ زٌ ٌد الق َ
ُ
وعخوات ظآّ تس ٌع كلُّها عفعال وهً ثالث ُة عقسام:
دب ،خددا َل،
دوع الخبددر :ظددآَّ  ،قسِ د َ
األّل :عفعددال الرُّ جْ َقدداآ ،عي تفٌ د ُد تددرجٌ َح وقد ِ
َز َ َم.
أ
وشٌكة.
َظآَّ  :ظآَّ ال ائ ُد المعرك َة
قسب المغ ّف ُل ال ِّشهاد َة ث أ
افة( .ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) )ٔ(.
ب:
َ
َقسِ َ
خا َل :خ ِْل ُ
المؤتمر ناجقاأ.
المختبر مُتطوّ راأ .إخا ُل
ت
َ
َ
مت َب ْكراأ جرٌئاأ .ز متنً شٌخا أ
ُ
ُ
بشٌخ
ولست
َز َ َم :ز
ٍ

الثــاىٕ :عفعددال الٌ ددٌآ ،عي تفٌد ُد الٌ ددٌآ وتق ٌد َ
دوع الخبددر :وجدددَ  ،رعى،
در وقد ِ

َ لِ َم.

ُ
وجدت الص َ
َّمت َك ْنـزاأ.
ُّلح خٌراأ.
و َجدَ  :وجدَ المتخاصماآ الص َ
أ
ُ
عكبر ُك ِّل شً ٍء.
صقٌقة.
َرعَى :رعى ال اضً القُجّ َة
هللا َ
رعٌت َ

(ٔ) الكهف ،رٌة .ٔ8

ٕٓٔ

َ لِ َم :ل َم الطالبُ التفوّ َر ثرو أة َ .لِمْ ُتا باذ َل المعروف.
التصٌٌر واالنت ال :جع َل ،ا ّت َ
خذ.
الثالث :عفعال الصٌَّرورة ،عي تفٌد
َ
جعلددت َّ
ُ
هب خاتمدداأ( .ﭸ ﭹ
َج َعدد َل :جعدد َل القدد ّدا ُد ال َمعْ ددد َِآ بابدداأ.
الددذ َ
ﭺ) )ٔ(.
ا َّت َخ َذ :ا ّت َ
ٌَّف صاقباأ( .ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) )ٕ(.
خذ خال ٌد الس َ
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ظ َننِـ ُ ـٌَـدّا
تَ  ًُْٝقٜدِ ٜ

فٔــــَ قًِٜأـــــ ٔو يَخٔلٞـــــ ُ

هَــــــــــــــــــــــا َٔقٜا

َ ِـــــرّا َا ٔقٜــــا

ضرب التاظ ُم مثالين هما
َ
(ٔ) َظ َن ْن ُ
صا ِد َقا أ:
ت َزٌ أدا َ
ظن ْن ُ
ت :فعل ما ٍ مبنًّ لى السُّكوآ ،والتاء ضمٌر مبندً لدى الضد ّم فدً
مق ّل رفع فا ل.
ثاآ منصوب.
زٌداأ :مفعول به عوّ ل منصوب .صادقاأ :مفعول به ٍ
(ٕ) خ ِْل ُ
ت َ مْرأ ا َقا ِذ َقا أ:
خ ِْل ُ
ت :فعل ما ٍ مبنًّ لى السُّكوآ ،والتا ُء ضمٌ ٌر مبنًّ لى الض ّم فً
ثاآ
مق ّل رفع فا ل َ .مْراأ :مفعول به عوّ ل منصوب .قاذقاأ :مفعول به ٍ
منصوب.

مً أ او ظًَّ ّأخْاتَا:
(ٔ) تأتً ظآَّ للرجْ َقاآ ،وتأتً للٌ ٌآ كما فً قوله تعالى( :ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ) )ٖ(.
ُ
األدب عجم َل
رعٌت
(ٕ) رعى التً تنصبُ مفعولٌآ هً رعى اال ت ادٌّة نقو:
َ
(ٔ) الفرقاآ ،رٌة ٖٕ.
(ٕ) النساء ،رٌة ٕ٘ٔ.
(ٖ) الب رة ،رٌة .ٗٙ

ٖٓٔ

زٌنة .ورعى ال ُقلُمٌّة التً فً المنام مثل( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) )ٔ(.
ُ
رعٌت طائراأ لى
صرٌّة فال تنصبُ إال مفعوالأ واقداأ ت ول:
عمَّا رعى ال َب َ
ال ُغصآ.
(ٖ) وجدَ التً تنصبُ مفعولٌآ هً وجدَ بمعنى الع ِْلم ومصدرُها الوجود نقو:
ُ
"عصاب" فال تنصبُ إال
وجدت ال و َم صالقٌآ .عمَّا "وجدَ " التً بمعنى
َ
ُ
وجدت
الوجْ داآ ،ت ول :وجدَ زٌ ٌد قاج َتهُ.
مفعوالأ واقداأ ومصدرُها ِ
مِقْ َف َظتً لى قار ِة َّ
الطرٌر.
(ٗ) مآ عخوات ظآَّ التً لم ٌذكرْ ها الناظم:
َّاقا ّ
مهذباأ.
 َحجا بمعتى ظنَّقجا زٌ ٌد الض َ
َ
 َعدَّ ال َتعْ ُد ْد القاسدَ اقالأ.ّدر.
ه َْب َهبْ عخاا سلٌ َم الص ِ
ُ
دَرٌت ل ٌّا أ وف ٌّاأ.
درى
 َالنفس قراء َة ال ررآ.
 تع َّل ْم بمعتى "اعل ْم" تعلَّ ْم راق َةِ
 تر َك َربَّاُِّ قتى تر َك ُه َر ُجالأ.َز َ مْ تنددددددددً شددددددددٌخا أ
إ ّنمددا ال َّشددٌ ُخ َمددآْ ٌَدددبُّ
)ٕ (
دَبٌبدددددددددددددددددددددددددددددددددددا
ُ
ددددددددددددددٌخ
ددددددددددددددت بشد
ولسد
ٍ
ت ،فا ّد ْ
المعتى ظ ّن ْ
ت هذ ِِّ المرعةُ ع َّننً قد َك ِبرْ ُ
دت عنندً شدٌخ ،لك ّنهدا ال تعلد ُم
عآَّ ال َّشد َ
دٌخ هددو الددذي ال ٌ ددوى لددى ال ّسددٌر ،والددذي ٌمشددً َم ْشددٌا أ ضددعٌفاأ ،ع ّمددا عنددا
فأسٌ ُر َسٌْراأ قوٌا أ
وال َّ
صمماه ُد فيممه " َز َ متنددً شددٌخا أ" فددإآَّ ز د َم فع د ٌل دا ّل لددى الرُّ جْ قدداآ ،وقددد
نصب مفعولٌآ ،عولهماٌ :اء المتكلّم ،وثانٌهما :شٌخاأ.
َ

اخلالصة:
 ظ دآَّ وعخواتهددا :تنصِ ددبُ المبتدددع ،وٌ ددا ُل لدده مفعددو ٌل عولُ ،وتنصددبُ الخبددرثاآ.
وٌ ا ُل له مفعو ٌل ٍ
 وظآَّ وعخواتها مآ عفعال ال لوب عي األفعال التً معناها قائ ٌم بال لب.(ٔ) ٌوسف ،رٌة .ٖٙ
(ٕ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى ،ص .ٔ89
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ُ
عخوات ظآّ تس ٌع كلُّها عفعال وهً ثالثة عقسام:
دب ،خددا َل،
دوع الخبددر :ظددآَّ  ،قسِ د َ
األّل :عفعددال الرُّ جْ قدداآ ،عي تفٌ د ُد تددرجٌ َح وقد ِ
ز َم.

َّائر َّ
َظآَّ  :ظآَّ الس ُ
الط َ
رٌر الجبلًَّ َس ْهالأ.
دٌآ وتق ٌد َ
دوع الخبددر :وجدددَ  ،رعى،
الثــاىٕ :عفعددال الٌ ددٌآ ،عي تفٌد ُد الٌ د َ
در وقد ِ

َ لِ َم.

ْ
ٌر المعلِّ َم برٌئاأ.
َرعَى:
رعت لجن ُة ال َّتق ِ
التصٌٌر واالنت ال :جع َل ،ا ّت َ
خذ.
الثالث :عفعال الصٌَّرورة ،عي تفٌ ُد
َ
الخشب باباأ.
َج َع َل :جع َل ال َّنجّ ا ُر
َ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 َز َ مْ تنددددددددددً شددددددددددٌخا أُ
ددددددددددددددٌخ
ددددددددددددددت بشد
ولسد
ٍ

إ ّنما ال َّشٌ ُخ َمدـآْ ٌددبُّ
دَ بٌبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 ولسد ُددت عرى ال ّسدددعاد َة
ددددددددددددددددددع مدددددددددددددددددددال
جمد
َ

ولكددددآَّ الت ددددـًَّ هددددـو
ال َّسددددددددددددددددددددددددددددددددددددعٌ ُد

ِب
 مددآ خِصددال األد ٌدداء والمندداف ٌآ فددً صددرنا القدددٌل ع ّنهددمٌ :ظ ّنددوآ ال َك دذ َأ
َّ
ب د دواهم
القر باطالأ ،وٌ ّتخذوآ الرِّ ْشو َة
دبلوماسٌ أّة ،وٌُصٌّروآ
وسٌلة لكسد ِ
الناس غافلٌآ نهم.
وٌقسبوآ
فً المقاكم،
َ
َ
ٔ -استخرج مآ النصوص األفعا َل الماضٌة والمضار ة ،واذكرْ فا َل ك ،ل
منها.
ٌّٔ -آ مفعولً "ز م" و"عرى" فً الجملتٌآَ :ز َ مْتندً شدٌخا أ ،عرى السّدعاد َة
جمع مال.
َ
ٌّٕ -آ ظآَّ وعخواتها ومفا ٌ َلها َ
وفر الجدول التالً:
الجملة
الكذب دبلوماسٌ أّة
ٌظ ّنوآ
َ

ظآَّ

المفعول ٔ

المفعول ٕ

٘ٓٔ

القر باطالأ
َّ
ٌُصٌّروآ
أ
وسٌلة
ٌ ّتخذوآ الرِّ ْشو َة
الناس غافلٌآ
ٌقسبوآ
َ
ُ
صرٌّةم
ٖ -ما
الفرر بٌآ "رعى" اال ت اد ٌّة و"رعى" ال َب َ
ّٗ -
مث ْل مآ إنشائِا بجملة مُفٌدة لك ّل مآَ :ز َ ـ َم َ ،لِـ َمَ ،هـبْ .
وخبرُِّ فً قول ال َّشا ر" :إ ّنما ال َّشٌ ُخ َمآْ ٌدبُّ دَبٌبا".
٘ -ق ّدد المبتدع
َ
وجدَ " لى الجمل التالٌة:
بَ ،
 -ٙعدخ ْل ثالثا أ مآ عخوات ظآَّ " :إخالَُ ،قسِ َ
 األ ّم ُة الضَّعٌف ُة خاسرةٌ.كاآ ال ِّشع ُر سِ القا أ فعّاالأ فً العه ِد اإلسالمًّ .
 َ إآَّ الواسط َة َس َرطاآُ العصر. الم ْصاب ال َّشباب.
ُط ِربُوآ كاألفٌوآ ٌخ ّدرُوآ ع
َ
 -3ع ربْ َم ْفعُولً ظآّ وعخواتها فً اآلٌات الكرٌمة التالٌة:
 وا ّت َخذ هللاُ إبراهٌ َم خلٌالأ.
 فجعلناُِّ هبا أء منثوراأ. -وتقسبُهم عٌ اظا أ وهم رُقو ٌد.
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املٜعِر٢ف ّٜٝيَاانٖ ٔ َرِٝ
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يَا ِٜلوِ نُـ ٔدٌِ َ اارٗشِـدَ

خَ ِسَّٜ ٝشِـٍَا ٔنِــدَ ٜنـــِل٢

 َٖٜاملٜعِر٢فٜــــــــــــوِ

املٜعِر٢فٜــــــــــــــــــــــــوِ

ِ ثُــ ـوٖ
يَنِــ ـََ ااضٖ ٔـــــ ُ

فٜـــ ُي ا ََْٜأِ ثُـــوٖ االٔنِـــوُ

االٔنِـــ ـوُ ااعَلٜـــ ـوُ

املٝـــــــــــــــــــــــــــ ِر َهوُ

َيمَـــا إ٢اٜــْ  َ ٜـدٔ نَ ـ ُٔ

ٍٔ ٝـــ َ فٜا ٞفهَـــو ٢املٔجَـــاَْ

اِْ ٜدبَعَــــــــــــــــــوِ

يَا ِترَعــــــــــــــــــــــــَوِ

هداا هللاُ إلى الرُّ شد  -عآَّ االس َم قسماآ :معرفة و َنكِرة.
ا ل ْم -
َ
المعرفد ُة هددً اللفد ُ
دظ الددذي ٌددد ُّل لددى شددً ٍء مُعدٌّآ نقددوَ :ز ٌْددد ،ال ُدددس ،ع ُ ُقددد،
ال ِّنٌْل.

أقضاو املعزف٘ عي العارفني بال ّيحْْ مخضُ٘ أعٔا:ٍٕ ٛ
ٔ -ااضٖ ِ ي ا ٝملضِ َر :وهو ما د َّل لى متكلّم عو مُخاطب عو غائب.
 المتكلّم :عنا ،نقآ. المخاطبَ :عنت ،عنتِ ،عنتما ،عنتم ،عن ُتآَّ .
ًِ ،هُماُ ،ه ْم ،هُآَّ .
 الغائب :ه َُو ،ه َٕ -اا َعلٜو :وهو ما د َّل لى مُعٌ ٍّآ اقل عو غٌدر اقدل مدذ ّكر عو مُؤ ّندل ،وهدو
ثالث ُة عصناف:
 َ َل ُم األشخاص :ردم ،قواّء ،مقمّد ،خدٌجةَ ُ ،مر ،لٌلى. َ َل ُم األماكآ :م ّكة ،صنعاء ،غرناطةَ ،س َمرْ َقند. َ َل د ُم األجن داس :عسددامة (لأسددد)ُ ،ثعالددة (للثعلددب)ُ ،ذ َؤالددة (للددذئب) ،ع ّموالع َل ُم منه المفدر ُد نقدو :زٌدد ،والم َُر َّكدبُ اإلضدافًّ
ِ رْ ٌَط (للع رب)َ .
نقو :بد هللا ،والم َُر َّكبُ ال َم ْز ِجًّ نقو :سدٌبوٌهِ ،والمر ّكدب اإلسدناديّ
نقو :تأب َ
ّط شراأ( .ارجع إلى َق ْطر ال َّندى ،و رّ ف بهذِّ الم َُر ّكبات).
الع َل د ُم إلددى اسد ٍدم نقددوُ :مددر ،و ُكنٌ د ٍة نقددو :عبددو قفددص ،و َل َ د ٍ
ب نقددو:
وٌن سددم َ
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الفارور.
ٖ -احملل ْ١بـِْ اا عرٌـ ر ي اَْاِ  :وهدو االسد ُم الدذي اقتر َن ْ
دت بده "عل" فأفادتده
ف نقو :الرَّ جُل ،النافذة ،المعهد ،ال َبهْجة ،العلوم ،ال ّناس.
التعرٌ َ
ٗ -االنو املرهو :ينً ً اَ:
ع -اسم اإلشارة :وهو ما د َّل لى مُعٌّآ بوساط ِة إشار ٍة ق ّس ٌّ ٍة عو معنوٌّة.
 لل رٌب :هذا ،هذِّ ،هذاآ ،هاتاآ ،هؤالء. للبعٌد :ذاا ،ذلا ،عولئا.ب -االسم الموصول :ما د َّل لى مُعٌّآ بوسداطة جملدة عو شدبهها ُتدذك ُر بعددَ ُِّ
وتسمّى صلة:
 للمذكر :الَّذي ،اللَّذاآ ،الَّ ِذٌ َْآ. للمؤ ّنل :التً ،اللتاآ ،اللواتً ،الالئً.ّمً األمسا ٛاملْصْلَ٘ " :مآْ " ُتستعمل للمفدرد والجمدع وتدد ّل لدى العاقدل:
جا َء َمآْ عنتظِ ُرُِّ.
ّ"مــا"ُ :تسددتعمل للمفددرد والجمددع وتددد ّل لددى غٌددر العاقددل :عنف ُ
ددت مددا فددً
المِقْ َفظة.
٘ -االنو املضا إىل يا دٕ م اْدبعّ امل دمّ:
ٌكتسبُ هذا المضافُ تعرٌ َف ُه مآ المضاف إلٌه نقو :كتابُ زٌ ٍد مفٌ ٌد ،كتابُندا
قضر ال ّندو َة مُفٌ ٌد.
مُفٌ ٌد ،كتابُ األستا ِذ مُفٌ ٌد ،كتابُ هذا الول ِد مفٌ ٌد ،كتابُ الَّذي
َ
وقو ُل الناظمَ " :فا ْف َه ِم ال ِم َثا َل َوا ْت َب َعهْ " د وةٌ إلى َفهْم المثال اآلتً وتدبّرِّ:
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َ ِــــًُ َ ٜــــا يَ ٔننِــــدُ

َي َا  ٜيَابــــ ــِي َ ٖنَــــــا

يَاا ُـــــــــــ ـالُ ٜ

إ عــــــــــــــــــــــــــــا ُ

أ
عمثلة للمعارف:
ضرب الناظ ُم
َ
فالضمٌ ُر مثالُهُ :عنا.
الع َل ُم مثالُهُ :هند.
المعرّ ف بأل (ذو األداة) مثالُهُ :الغالم.
االسم المبهم مثالُ ُه :ذاا.
أ
ْ
معرفدة
صدارت
المضاف إلدى المعرفدة مثالُد ُه :ابندً .عي عآَّ كلمد َة "ابدآ" قدد
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بسبب إضافتِها إلى المعرفة التً هً ٌاء المتكلّم.
وقددو ُل ال َّندداظمَّ َ :من دا إنعددا ُم :إشددارة إلددى عآَّ إنعددا َم هللا د َّم ك د َّل َمددآْ ُذ ِكد َدر فددً
المثال.
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َيإ َِ٢تَـــــ ـرَٓ انِـــــ ـ ّا

يَاٜـــوِ ٌُعَ ـ  ِ ٍٚيَا ــٔدّا فٔــــَ

شَــــــإٔعّا فٔــــــَ

َ ٞوسٔـــــــــــــــــــــــــــ ـؤ

ٔج ِنسٔــــــــــــــــــؤ
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ٜفهِــــًَ ا ٝمل َن ٤ــ ُر َي َمهِــــ َا

تَ ٞرٌ٢ــ ـيَ َـــــ ٚدىٔ أوٜهــ ـِـو٢

تُـــــــــــــــــــــــ ٢رَٔ

املٝرــــــــــــــــــــــ ـِـ َدُٔ

ٜف ٝــــلٗ مَــــــأ ْٜأــــــ ٕ

ٌَصِلٝــــــــــُِ اٜـااوٜــــــــــرَ ٢

يَااـــــــــــــــــــال٢ ٤

يَاا ُــــــــــــــــــــــــــال٢ ٜ

رعٌت اسدما أ شدائعا أ فدً جنسِ ده ،عي ٌ ُ
َ
ُطلدر لدى كد ّل فدرد
ٌعنً الناظ ُم ع ّنا إذا
االسدم
منه ،ولم ٌُعٌّآْ واقداأ نقو :فدرس ،غدالم ،رجدل ،كتداب ،فهدذا هدو تعرٌدفُ
ِ
المُن َّكر.
دت عآَّ المعرف د َة هددً اللفد ُ
رفد َ
دظ الددذي ٌددد ُّل لددى شددً ٍء مُع دٌّآ نق دو :عُسددامة،
دمشر ،الرُّ بع الخالً.
أ َّما ال َّتكرة فهي االسم ال َّشائع فدً الجدنس الدذي ال ٌخدصُّ واقدداأ بعٌنِده مدآ
بٌآ عفرا ِد جنسِ ه ،بل ٌصل ُح إطالقُ ُه لى ك ّل واق ٍد نقو رجل ،وامرعة.
ِ
بالغ مآ بنً ردم.
رجلٌ :ص ّح إطالقُ ُه لى ك ّل ٍ
ذكر ٍ
امرعةٌ :ص ّح إطالقُ ُه لى ك ّل عنثى بالغ ٍة مآ بنً ردم.
وكذلا :كتاب ،قلم ،عنبوب ،خرٌطة ،مُؤسسة ،إذا ةَ ،برٌد ،م الةُ ،تفاقة.
َ
ب معنى ال َّنكِرة لفهم المبتد فً ال َّنقْ و ف ْل له :إآَّ ال َّنكدر َة
وإذا
عردت عآ ت رّ َ
اسم ٌ بد ُل دخدو َل عل التعرٌدف لٌده نقدو :فدرس :الفدرس /غدالم :الغدالم/
هً ك ُّل ٍ
ضٌف :الضٌَّف.

 فوائد وشواٍد:
ب اإل راب ،وإ ّنمدا همدا مدآ
(ٔ) المعرفة وال َّنكرة موضو اآ لٌسا مآ عل ا ِ
صفات األسماء ،ودراس ُتهما مهمّةح ألآَّ األقكا َم ُتبنى لٌهما ،ومآ ذلا:
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ال َّنعت ٌتب ُع المنعوت فً التعرٌف والتنكٌدر .والقدال والتمٌٌدز ال ٌكونداآ إال
َنكِرتٌآ.
(ٕ) تكوآ ال َّنكرةُ فً الغالب مُنوّ أ
نة ،وٌسمّى تنوٌآ ال َّتنكٌر نقو:
ُ
ُ
َ
زٌز.
بصدٌر
اتصلت
نشرت بقثا أ لم ٌّاأ.
فاز ال ٌم بارعٌ.
ٍ
ٍ
وال ٌجتم ُع التنوٌآُ مع "عل" التعرٌف ،فال ٌ ال :جا َء الرَّ ج ٌل (بتندوٌآ الدالم)
بل :جا َء الرَّ جلُ.
(ٖ) جمٌع عسماء اإلشارة واألسماء الموصولة مبنٌ ٌّة ما دا "هذاآ ،هاتاآ"
راب المثنى.
و "اللذاآ ،اللتاآ" فإنها تعربُ إ
َ
دف هددذا موقف دا أ مش درّفاأ :هددذا :اسددم إشددارة مبنددًّ لددى ال ُّسددكوآ فددً مق د ّل رفددع
وقد َ
فا ل.
دذاآ موقف دا أ مش درّفاأ :هددذاآ :فا ددل مرفددوع ،و المددة رفعدده األلددفح أل ّندده
وقد َ
دف هد ِ
مثنى.
وقف هؤال ِء موقفا أ مشرّفاأ :هؤال ِء :اسم إشدارة مبندًّ لدى الكسدر فدً مقد ّل رفدع
َ
فا ل.
عقسد َدآ الددذي عكرمنددً :الددذي :اسددم موصددول مبنددًّ لددى ال ُّسدكوآ فددً مقد ّل رفددع
فا ل.
عقسآ اللذاآ عكرما مثواي :اللذاآ :فا ل مرفوع ،و المة رفعه األلفح أل ّنه مثنى.
َ
عقسآ الذٌ َآ عكرموا مثواي :الذٌ َآ :اسم موصول مبنًّ لى الفتح فدً مقد ّل
َ
رفع فا ل.
ما إ راب :وق َف ْ
ت هاتاآ موقفا أ مشرّ فاأ .وق َفت اللتاآ اقتجّ تا موقفا أ مشرّ فاأم
مدال .وهدً مدآ
(ٗ) تأتً "ذو" فً العربٌّة بمعنى صاقب نقوَ :تص ّد َر ذو ٍ
أ
األسماء الخمسة ،ولك ّنها تدأتً فدً لغدة قبٌلدة َ
موصدولة بمعندى الَّدذي ،عو
"طدًء"
التً ،قال ال َّشا ر:
فددددإآَّ المددددا َء مددددـا ُء عبددددً
وجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ ِّدي

وبئددددري ذو َق َفدددددرْ ُ
ت
)ٔ (
ُ
وٌدددددددددددددددت
وذو َط

المعتى ال َق َّر لكم فً ورو ِد هذا الماءح أل ّنه ما ٌء كاآ ٌَ ِر ُدُِّ عبً وج ّدي مدآ
قبلُ ،وهذِّ البئ ُر التً فٌها الماء عنا الذي قفرتهُا ،وبنٌ ُتها بالقجارة.
(ٔ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى ،ص .ٔٓ8
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ت وذو َط ُ
صاه ُد فيه "وبئري ذو َق َفرْ ُ
وال َّ
وٌت" قٌدل اسدتعم َل "ذو" مدرتٌآ
ُ
اسددما أ موصددوالأ بمعنددى التددًح ألآَّ البئد َدر مؤ ّنثددة .و ُس دم َِع ددآ العددرب :ال َوذو فددً
السّما ِء َ رْ ُ
شهُ .عي ال والذي.
وقع ِجناسٌ بٌآ كلمتً "المعرفة" فً قول ال َّناظم:
(٘) َ
َوا ْ َل د ْم ُه د ِدٌ َ
َخمْ َسدددد ُة عَ ْشدددد ٌَا ِ ْنددددـدَ
ْت الرُّ ْشدددَ عَآَّ
ال َمعْ ِر َفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهْ
عَهدددددددددد ْـ ِل ال َمعْ ِر َفدددددددددده
كلمة المعرفة األولى :مصطلح نقْ دويّ وهدو كدسُ ال َّنكدرة .وكلمدة المعرفدة
الثانٌة :الع ِْلم وال ِّدراٌة .والجناسُ لوآٌ مآ علدواآ لدم البددٌع فدً البالغدة العربٌّدة،
ٌتفر اللَّفظاآ فً ال ُّنطر ،وٌختلفا فدً المعندى نقدو :عُرٌد ُد ل أ
َ
وٌعنً :عآْ
مدة َت ْكفٌندً
)ٔ (
إلى ٌوم َت ْكفٌنً

اخلالصة:
ُ
اللفظ الذي ٌد ُّل لى شً ٍء مُعٌّآ نقوَ :م َّكةَ ُ ،مر.
المعرف ُة هً

أقضاو املعزف٘ مخض٘:
الضمير وهو ما د َّل لى متكلّم ،ومخاطب ،وغائب.
َّٔ -
الع َلم وهو ما د َّل لى مُعٌ ٍّآ اقل عو غٌر اقل مذ ّكر عو مُؤ ّنل ،وهدو
َٕ -
ثالثة عصناف:
ل ُم األشخاص ،و ل ُم األماكآ ،و ل ُم األجناس.
ٖ -المح ّلممى بممأل التعريممف (ذو ااداة) وهددو االسددم الددذي اقترنددت بدده "عل"
نقو :الٌد ،ال َّتذكرة.
ٗ -االسم المبهم وهو توعان اسم اإلشارة ،واالسم الموصول.
٘ -االسم المضاف إلى واح ٍد من ااربعة المتقدمة.
أ َّما ال َّتكرة فهي االسم ال َّشائع فدً الجدنس الدذي ال ٌخدصُّ واقدداأ بعٌنده مدآ
بٌآ عفرا ِد جنسِ ه ،بل ٌصل ُح إطالقُ ُه لى ك ّل واق ٍد نقو :رجل ،وامرعة.
ِ

(ٔ) لالستزادة انظر :البالغة الواضقة،
الهاشمً.

لً الجارم ومصطفى عمٌآ ،وجواهر البالغة ،السٌد عقمد

ٔٔٔ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ احل ٓث الغّزٓف ال الٕ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ:
ّ
رسدول هللا  ،وهدو
األرت  قال :شكونا إلدى
ب بآ
آ عبً بد هللا خبَّا ِ
ِ
ُمتو ّس ٌد بُرْ د أة فً ظ ّل الكعبة ف لنا :عال تستنص ُر لنا ،عال تد و لنام
ف ال" :قد كاآ َمآْ قب َلكم ٌ ُ
ُؤخذ الرَّ ج ُل ،فٌُقف ُر لده فدً األر  ،فٌُجعد ُل فٌهدا،
ث َّم ٌُؤتى بال ِم ْنشار ،فٌُوض ُع لى رعسه ،فٌُجع ُل نِصْ فٌآ ،وٌُمْ َش ُ
دط بأمشداط القدٌدد-
دوآ لقمِه و ظمِه  -ما ٌص ُّدِّ ذلا آ دٌ ِنه.
ما َ
َ
قضدرموت ال
ٌسٌر الرَّ اكبُ مآ صنعا َء إلدى
األمر قتى
وهللا َل ٌُ ِتمَّآَّ هللاُ هذا
ِ
َ
َ
والذئب لى غنمده ،ولكد َّنكم تسدتعجلوآ"( .رواِّ البخداريّ  ،بداب المدات
هللا
َ
ٌخافُ إال َ

النبوة فً اإلسالم.)ٕٗٗ/ٗ( ،
ٌ
كلمات َنكِرة هًُ " :متو ِّس ٌد " و" بُرْ د أة" و"نِصْ فٌآ".
ٔ -فً القدٌل
ع -ما معنى ال َّنكرةم
ُ
ٌلقر ال َّنكرةم
ب -ماذا ٌسمّى التنوٌآ الذي
ج -اجعددد ْل كلمدددة " ُبدددرْ د أة" م َُعرَّ فدددة بدددأل .واجعددد ْل كلمدددة " ُمتو ّسددد ٌد " مُعرّ فدددة
باإلضافة.
جمٌعها.
ت المعرّ ف َة بأل
ٕ -استخرجْ مآ القدٌل الكلما ِ
َ
الع َلم عق ُد عقسام المعرفة ،وهو ما د َّل لى مُعٌ ٍّآ اقل عو غٌدر اقدل مُدذ ّكر
َٖ -
ّ
عو مُؤ ّندددل .مثددد ْل مدددآ القددددٌل بمثدددالٌآ لكددد ّل مدددآ :لدددم األشدددخاص ،و لدددم
األماكآ.
ٗ -الضَّمٌر عق ُد عقسام المعرفة .استخرجْ مآ القدٌل ضمٌراأ منفصالأ.
األمرَ ،مآْ قب َل ُكمم
٘ -ما نو ُع المعرفة فً الكلمات التالٌة :هذا
َ
ُ
الكلمات التالٌة مُعرّ فة باإلضافة .بٌّآ المضاف والمضاف إلٌه:
-ٙ
عبً ،رسول هللا ،ظ ّل الكعبة ،رعسه ،عمشاط القدٌد ،لقمِه.
 -3اجعل المعارف اآلتٌة نكرات :عبً ،ال ِم ْنشار ،ظ ِم ِه ،الذئب.
 -8ع ربْ ما ٌلً:
 وهو مُتو ّس ٌد. ٌُ َؤخ ُذ الرَّ ج ُل.

ٕٔٔ

ٌسٌر الرَّ اكبُ .
 قتىَ
َ
قضرموت.
 مآ صنعا َء إلى -ولك َّن ُكم َتسْ َتعجلُوآ.

اا ًَٖابٔ ُ /بَابُ اانٖعِ ٔ
- 80
- 81

اانٖعِـــ ُ قٜـــدِ قٜـــاَْ َيُي

ٌَ ِرَـــ ُ أل َنِعـــًُتٔ فٔــَ

اْٜارَــــــــــــــــــــــابٔ

ا ٢إل ِـــــــــــــــــرَابٔ

اٜـ ـ َا  ٜفٔـــَ اا ٖعِرٌ٢ـ ـ ٔ

اٍَٜـــأَ ـٌَـــدْ هَـــا ٔيُ

ي٢اا ٖــــــــــــــــــــنِ ِٔ٢

ا ْٜمٔــــــــــــــــــــــِ٢

ال َّنعْ ُ
والع ْطف ،وال َّت ْوكٌد ،وال َبدَ ل.
ت واق ٌد مآ التوابع األربعة وهً :ال َّنعْ تَ ،
قال ابآُ مالا)ٔ(:
ب
ٌتبدددددد ُع فددددددً اإل ددددددرا ِ
األسددددددددددددددددددددددددما َء األ ُ َو ْل

َنعْ د ٌ
ددددددددت ،و َت ْوكٌددددددددد ٌد،
و َ ْطددددددددفٌ  ،و َبدددددددددَ ْل

اليعْت لػً٘ :الوصف.
ّمعيَّ ٙ

ّاصطال
له.

اً :التابع الذي ٌُتمّم ما قب َل ُه بدالل ِت ِه لى معنى فٌه.

ت ول :قات ٌم َر ُج ٌل كرٌ ٌم.
قات ٌم :مبتدع مرفوعَ .ر ُجلٌ :خبر مرفوع .كرٌ ٌم :نعدت مرفدوع لرجدل ،عو صدفة

كرٌ ٌم :نعت َت َّم َم رجالأ بداللته لى معنى فٌه ،وهو الكرم.
ٌ
وت ول :بل ٌسُ امدرعةٌ
قكٌمدة .صد ّن َع العددوُّ قنابد َل ذكٌ أّدة .كلدبٌ قدًٌّ خٌد ٌر مدآ
عسددد ٍد م ٌّدددتٍ( .ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) )ٔ( .ع دددربْ  :قكٌمد ٌ
ددة ،ذك ٌّد أ
ددة،
قًٌّ  ،م ٌّ ٍ
تُ ،مؤمآٌ م
(ٔ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص ٘.8

ٖٔٔ

والنعد ُ
ضدددد ُح متبو َ دددد ُه فددددً المعددددارف،
دددت :مُشددددتر عو مددددؤوّ ل بالمشددددترٌ ،و ّ
ص ُه فً ال َّنكِرات نقو:
ص ُ
وٌخ ّ
ُ
ُ
شاهدت منظراأ بدٌعاأ.
َّاخر.
قابلت
الكاتب الس َ
َ
َّاخر :نعت منصوب ،و المة نصبه الفتقة الظاهرة.
الس َ
بدٌعاأ :نعت منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهرة.

اليعْت :اليعت قضناٌ:
أقضاو َّ
اْيْ :اانع احل ٍ َٓ :وهو ما د َّل لى وص ٍ
ف فً نفس متبو ِ ه نقو:
ُ
داآ صددغٌر .تكلّددم الطفد ُل بلغد ٍة فصددٌقةٍ.
هددذِّ تجددارةٌ رابقد ٌدة .اشد
دترٌت مددآ د ّكد ٍ
َ
الواسع.
البٌت
عقبُّ
َ
ٌ
صغٌر :نعت مجرور .فصٌقةٍ :نعت مجرور.
رابقة :نعت مرفوع.
ٍ
الواسع.
ع ربْ :
َ
ٌ
ارتبداط بدالمتبوع
اسدم لده
ااجا َ :اانع ااسٓريبٓ :وهو ما د َّل لى صدف ٍة فدً ٍ
نقو:
دخلدت بلد أ
ُ
ُ
ٌدة
سكنت فدً مدٌند ٍة واسدع ٍة شدوار ُها.
قضر خال ٌد الفاض ُل عبوِّ.
َ
أ
نظٌفة عروق ُتها.
قضر خال ٌد الفاض ُل عبوِّ:
َ
قضر :فعل ما ٍ .
َ
خال ٌد :فا ل مرفوع.
الفاضلُ :نعت مرفوع.
عبدوِّ :فا ددل السدم الفا ددل (الفاضددل) مرفدوع ،و المد ُة رف ِعدده األلدفُ ح أل ّندده مددآ
ضددم فددً مق د ّل جددرّ
األسددماء الخمسددة ،وهددو مضدداف ،والهدداء ضددمٌر مبنددًّ لددى ال ّ
مضاف إلٌه.
أ
نظٌفة عروق ُتهام
ع رب :واسع ٍة شوار ُها.

أ

او اليَّعْت :مآ عقكام ال َّنعت ندَ عصقاب الع ول ع ّنه:

ُ
ٌطابر متبو َ ُه فً اإل راب:
ٔ-
(ٔ) غافر ،رٌة .ٕ8

ٗٔٔ

 وص َل الال بُ الماهرُ .الال بُ  :فا ل مرفوع .الماهرُ :نعت مرفوع.ُ
شاهدت ال با أ ماهراأ .ال باأ :مفعول به منصوب .ماهراأ :نعت منصوب.
 سل ّ ُمت لى ال ٍ
ماهرَ :نعْ ت مجرور.
ماهر .ال بٍ :اسم مجرور.
ب
ٍ
ٍ
ُ
ٌطابر متبو َ ُه فً التعرٌف والتنكٌر:
ٕ-
قضر الرَّ ج ُل المباراُ .الرَّ جلُ :فا ل (مُعدرّف بدأل) .المبداراُ :نعدت (مُعدرّف
َ
بأل).
قضر رج ٌل مباراٌ .رجلٌ :فا ل (نكرة) .مبارا :نعت (نكرة).
َ
األمٌر.
 جا َء زٌ ٌد صاقبُِ
زٌ ٌد :فا ل ( َ َلم معرفة).
صاقبُ األمٌر :نعت (معرفة).
ُ
ٌطابر متبو َ ُه فً التذكٌر والتأنٌل:
ٖ-
ُ
دداهدت برنامجدددا أ ممتعددداأ .برنامجددداأ :مفعدددول بددده ( ُمدددذ ّكر) .ممتعددداأ :نعدددت
 شدمنصوب (مذ ّكر).
أ
أ
ُ
قدٌثدة :نعدت منصدوب
قدٌثة .طائر أة :مفعول بده (مؤنثدة).
ركبت طائر أة
(مؤنثة).
ُ
ٌطابر متبو َ ُه فً اإلفراد والتثنٌة والجمع:
ٗ-
فاز الطالباآ المجتهداآَ .
فاز الطالبُ المجته ُدَ .
 َفاز الطالبُ المجتهدوآ.
 فددازت الطالبدة ُْ المجتهدددةُ .فددازت الطالبتدداآ المجتهددداآ .فددازت الطالبد ُات
المجتهد ُ
ات.
النعت نقو :جا َلسْ ُ
ُ
ت شابا أ بلٌغا أ ف ٌها أ كرٌماأ.
ٌ٘ -جوز عآْ ٌتع ّددَ
جا َلسْ ُ
ت :فعل ما ٍ مبندًّ لدى السُّدكوآ .التداء :ضدمٌر متصدل مبندًّ لدى
الضّم فً مق ّل رفع فا ل .شاباأ :مفعول به منصوب.
داآ منصددوب .كرٌمداأ :نعددت ثالددل
بلٌغداأ :نعددت عول منصددوب .ف ٌهداأ :نعددت ثد ٍ
منصوب.

اليعْتٓ :أتٕ اليعت عغ ٙاأل ْال ال الٔ٘:
أ ْال َّ
أ
ٔ -اسم ظاهر مفردَ :ق َط ْف ُ
جمٌلة.
ت ورد أة
ورد أة :مفعول به منصوب.
أ
جمٌلة :نعت منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.

٘ٔٔ

ٌ
ساطعة.
ٕ -جملة (ع) اسمٌّة :هذا ملعبٌ إنار ُت ُه
ٌ
ساطعة :جملة اسمٌة فً مق ّل رفع نعت لـ(ملعب).
إنار ُته
ُ
رفت عجنب ٌّا أ ٌجٌ ُد العربٌّة.
(ب) فعلٌة:
ٌجٌ ُد العربٌّة :جملة فعلٌة فً مق ّل نصب نعت لـ (عجنب ٌّاأ).
ضٌْفٌ مآ ال ٌَ َمآ.
ٖ -شبه جملة (ع) جار ومجرور :هذا َ
مآ الٌمآ :جار ومجرور فً مق ّل رفع نعت لـ
(ضٌف).
ٌ
ِّ
صوت َ
فور ُك ِّل صوت.
للقر
(ب) ظرفٌّة:
َ
فور ُك ِّل صوت :جملة ظرفٌة فً مق ّل رفع نعت (لصوت).

 فوائد ولطائف:
اجلُنل بع اليَّ زات صفاتّ ،بع املعار أ ْال.
ْ
ْ
جاءت بعدَ عسماء نكرة:
القظ عآَّ الجم َل السَّاب َة
ٌ
ساطعة .ملعب :نكرة.
 هذا ملعبٌ إنار ُتهُ
رفت عجنب ٌّا أ ٌجٌ ُد العربٌّة .عجنبٌاأ :نكرة.
 هذا ضٌفٌ مآ الٌمآ .ضٌفٌ  :نكرة.ٌ
ٌ
ِّ
صوت َ
صوت :نكرة.
فور ُك ِّل صوت.
للقر
ولذلا ع ربنا تلا الجم َل نعتاأ.
الفرر بٌآ :جا َء طف ٌل ٌبتسم ،وجا َء ِّ
ُ
الطف ُل ٌبتسمم
ما
ْ
وقعت بعد نكرة (طفل) .فتعرب :جملة فعلٌة
في العبارة ااولى جملة "ٌبتسم"
فً مق ّل رفع نعتح ألآَّ ال ا د َة ت ولُ :الجم ُل بعدَ النكرات
صفات.
ِّ
ْ
(الطفل) .فتعرب :جملة
وقعت بعدَ معرفة
في العبارة الثاتية جملة "ٌبتسم"
فعلٌة فً مق ّل نصب قالح ألآَّ ال ا دة ت ولُ :الجم ُل بعدَ
المعارف عقوال.

ٔٔٙ

اخلالصة:
اليَّعْت :التابع الذي ٌُت ّم ُم ما قب َل ُه بدالل ِته لى معنى فٌه .وهو نو اآ:
اليعت احل ٔ ّٕ :هدو مدا د َّل لدى وصدف فدً نفدس متبو د ِه نقدو :هدذِّ َج ْل ٌ
سدة
ٌ
ممتعة.
ٌ
قضدر
ارتبداط بدالمتبوع:
اليعت الضّبيبّ :هو ما د َّل لى صدفة فدً اسدم لده
َ
خال ٌد الفاض ُل عبوِّ.

مً أ او اليَّعْت أىُّ:
ددابر متبو َ ددد ُه فدددً اإل دددراب ،وفدددً التعرٌدددف والتنكٌدددر :تكلَّددد َم الم ِّ
 ٌطد ُُمثددد ُل
المشهو ُر.
ُ
ٌطابر متبو َ ُه فً التذكٌر والتأنٌل ،وفدً اإلفدراد والتثنٌدة والجمدع :بكدى
ِّ
الطفالآ الرّ ضٌعاآ.
النعت نقو :جا َلسْ ُ
ُ
ت عدٌبا أ بلٌغا أ ف ٌها أ كرٌماأ.
 ٌجو ُز عآْ ٌتع ّددَُ
النعت اسما أ ظاهراأ ،عو جملة (اسم ٌّة عو فعل ٌّة عو شبه جملة).
ٌأتً

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 طفددد ٌل َجدددرٌ ٌح صامدددـِ ٌدال ٌَ ْن َقنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً
ُا المسكوبُ َلآْ
صاص َ
َر َ
ٌُخٌ َفنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

دٌم
ٌ ددو ُل للباغددـً األثد ِ
األرْ َ ددددددددددددددددددددددددددددددد ِآ:
َبدد ْل ال ٌَهددـ ُ ُّز َشعْ ددـر أة
فددددددددددددددددً َبدددددددددددددددددَنً
(البٌتاآ مآ قصٌدة لمؤلّف هذا الكتاب بعنواآ طفل ّ
غزة)

ُ
ت فوجدد ُتها
بآ َسه ٍْل:
لوزٌر ِِّ
 قال الخلٌف ُة المأموآُنظرت فً اللّدذا ِ
القسآ ِ
ِ
ِ
َممْ لُ أ
عمٌدر المدؤمنٌآم ف دال :خبد ُز القنطدةِ ،ولقد ُم
ولة إال َسبْعاأ .قدال :ومدا السّدب ُع ٌدا
َ
الغدددنم ،والمدددا ُء البدددار ُد ،والثدددوبُ الندددا ُم ،والرَّ ائقددد ُة الطٌّبددد ُة ،والفدددرا ُ الم ّ
ُوطدددأُ،
ِ
والمنظ ُر القسآُ مآ ك ِّل شً ٍء.

ٔٔ3

وعٌآ َ
عمٌر المؤمنٌآ مآ مقادث ِة الرّ جدالم قدال المدأموآُ :
قال القسآُ :
عنت ٌا َ
َ
صدَ ْق َ
ت هً عولى منهآَّ
َ
(ن ل األدٌب ،مقمد إسعاف النشاشٌبً ،ص )٘8

ٔ -عكمل الفراذ َ
وفر المطلوب فً البٌتٌآ:
طفلٌ :خبر مرفوع .جرٌحٌ :نعت عول مرفوع .صام ٌد..........:
األثٌم :نعت عول مجرور .األر آ........ِ:
للباغً :جار ومجرور.
ِ
رصاصُا :مبتدع مرفوع ،وهو مضاف .المسكوبُ ............:
جملة "ال ٌَ ْن َقنً" :فً مق ّل رفع نعت .وجملة "ٌ ول" فً مقلّ.......
(تذ ّكر :الجمل بعد النكرات صفات).
ْ
وردت فً قكاٌة المأموآ خمس ُة نعوت مرفو ةٌّ .نها.
ٕ-
ٌ
ُ
وقف الخطٌبُ ٌُصْ لِ ُح ردا َءُِّم
قسنة.
وقف خطٌبٌ ثٌاب ُه
الفرر بٌآ:
ٖ -ما
َ
َ
ُ
ُ
شجرِِّم
بعت ثمراأ لى
شجرِِّ.
الثمر لى
بعت
َ
ِ
ِ
(تذكرّ  :الجمل بعد المعارف عقوال).
ٗ -ما الم صو ُد بالنعت السّببًّ م ّ
مثل له بمثالٌآ فً جملتٌآ مُفٌدتٌآ.
َ
النعوت مآ سورة الفاتقة وع ربها.
٘ -استخرج
ّ -ٙ
الع َلم ،الضمٌر ،اسم
مثل مآ النصوص ألقسام المعرفة التالٌةَ :
اإلشارة ،المعرّ ف باإلضافة.
 -3استخرج األفعدال الماضدٌة والمضدار ة فدً النصدوص السَّداب ة ،و دٌّآ
فا َل ك ،ل منهام
َ
النعت فٌما ٌلً:
 -8ع رب
 (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [الغاشٌة :رٌة ٕٔ]. (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [ال لم :رٌة ٗ]. (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) ُّ[الز َمر :رٌة ٕٔ].

الض ــؤال الث ــاىٕ :اقدددرع القد َ
ددرٌف التدددالً ،ثددد َّم اسدددتخرجْ منددده األسدددما َء
دددٌل ال ّشد
ُّ
َ
ت بنائها وإ رابها:
الخمسة ،واستخرج األفعا َل ،وبٌّآ الما ِ

ٔٔ8

فزار
سلماآ وعبً ال َّدردا ِء،
آ عبً ج َُقٌف َة  قال" :رخى النبًُّّ  بٌآ
َ
َ
سلماآُ عبا ال َّدردا ِء ،فرعى ع َّم ال َّدردا ِء ُم َت ِّبذ َل أة ،ف ال لها :ما شأ ُناِ م قالت :عخوا عبو
ٌ
قاجة فً ال ُّدنٌا.
ال َّدردا ِء لٌس له
فصنع له طعاماأ ،ف الُ :كلْ ،قال :فإ ّنً صائم ،قال :ما عنا
فجاء عبو ال َّدرداء
َ
بآكل قتى تأك َل فأك َل.
ٍ
ذهب ٌ وم ،ف ال:
فلمَّا كاآ اللٌلُ ،ذهب عبو ال َّدرداء ٌ وم ،قالَ :ن ْم فنام ،ث َّم
َ
َن ْم.
صلِّ ٌَا ،ف ال له سلماآُ  :إآَّ
رخر اللٌَّل قال سلماآُ :قم اآلآ ََ ،ف َ
فلمَّا كاآ مآ ِ
لربِّا لٌا ق اأ ،ولنفسا لٌا ق ّاأ ،وألهلا لٌا ق َّاأ ،فأ طِ ُك َّل ذي َق ،ر ق َّهُ،
(ٗٗ)
فذكر ذلا له ،ف ال النبًُّ  :صدَ َر سلماآُ ".
فأتى النبًَّ ،
َ
الجواب:
ٔ -األسماء الخمسة فً القدٌل هً.................................:
ٕ -األفعال ،وعنوا ها و المات بنائها وإ رابها:

ٔٔ9

بَابُ ااعَٔ ٞٛ
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نَ َا َيإ َٖ٢ااعٌَِٜ َ ٞٛضّا

ُرُيف ــُ ُو َشَـــ َرٌِ ٠ـ ــَا

تَـــــــــــــــــــــــــــابٔ ُ

نَامٔـــــــــــــــــــــــ ُ

العطف  -مثدل ال َّنعْ دت -واقد ٌد مدآ التوابدع األربعدة المدذكورة
ٌبٌآُ الناظ ُم عآَّ
َ
ساب اأ.
طف الغنًُّ لى الٌتٌم.
ّمعي ٙالعطف لػً٘ :المٌل ،ت ول:
َ

ّاصطال
- 83

وبٌآ متبو ِ ه عق ُد قروفِ العطف.
اً :تابع ٌتوسّط بٌنه
َ

ااًَايُ يَااوٜــا ثُـوٖ ٜيِ ٢إمٖـا

ٜا ٔــــــ ِ يَ َ ٖـــــْ ٜال َيِ ٜ

َيبَــــــــــــــــــــــــــــ ـلِ

فٜــــــا ِجهَدِ َتنَــــلِ

حروف العطف:

زّ العطف عغزٗ.
وقكمُها عآَّ َْها تجع ُل ما بعدَ ها تابعدا أ لمدا قب َلهدا فدً قكمِد ِه اإل رابدًّ  ،وهدً
َتعْ طِ فُ االس َم لى االسم ،و َتعْ طِ فُ الفع َل لى الفعل.
والجمهور.
ب المتكلّ ُم
بالوزٌر والمقافظِ
ٔ -ااًاي :ينَ ملٛلق اجل َ :رقَّ َ
ِ
ِ
وسعْ ٌد:
وص َل زٌ ٌد َ
وص َل :فعل ما ٍ .
زٌ ٌد :فا ل مرفوع.
الواو :قرف طف.
سع ٌد :اسم معطوف مرفوع.
ٕ -ااوأ :الرتتٍي ياا ٖ ِع ٍـي :قدال تعدالى( :ﮣ ﮤ ﮥ) )ٔ(ُ .كدرِّ َم األسداتذةُ
ْ
َّ
(القظ عآَّ ُكرِّ َم فعل مبنًّ للمجهول).
فالطلب ُة المتفوِّ قوآ.
َق ِد َم الفُرْ ساآُ فالمشاةُ:
(ٔ) بس ،رٌة ٕٔ.

ٕٓٔ

الفاء :قرف طف.
المشاةُ :اسم معطوف مرفوع.
فأقبرُِّ .فالطلب ُة المتفوِّ قوآم
ما إ راب:
َ
ٖ -ثوٖ :الرتتٍي م اا ٖراخَ :عرس َل هللاُ موسى ،ث َّم ٌسى ،ث َّم مقمّداأ.
ث د َّم :قددرف طددف للترتٌددب وال َّتراخددًٌ .سددى :اسددم معطددوف منصددوب،
و المة نصدبه الفتقدة الم د ّدرة .مقمّدد :اسدم معطدوف منصدوب ،و المدة نصدبه
تنوٌآ الفتح الظاهر.
ٗ -ي :ال دــٍِ ياإلبا ــّ :تددزوّ جْ ِه ْنددداأ عو ع ُ ْخ َتهددا .الكلمددة :اس د ٌم ،عو فع دلٌ ،عو
قرف.
عو :قرف طفْ .
عخ َتها:
اسم معطوف منصوب ،وهو مضاف.
والهاء :مضاف إلٌه.
٘ -إمٓا :معنانا ا عنْ ي :اطلبْ إمَّا َشاٌا أ وإمّا قهو أة.
قال تعالى( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) )ٔ(:
فإمّا :الفاء :للتفرٌع.
إمَّا :قرف شرط وتفصٌل.
َم ّناأ :مفعول مطلر.
الواو :قرف طف.
فِداءأ :اسم معطوف منصوب( .معطوف لى " َم ّناأ").
 -ٙبلِ :ا راب ،يتُسِر ُق بنوَ ي هَ :ال ُتكر ْم زٌداأ
المغتاب بل َ مْراأ.
َ
ٌ
قارل:
ما جاء زٌ ٌد بل
بل :قرف طف لإلضراب.
ٌ
قارل :اسم معطوف مرفوع.
 -3ا ِ :معنانا مجل بَلِ :ال ُتكر ْم زٌداأ ال َّنما َم لكآْ َ مْراأ.
ٌ
ما جاء زٌ ٌد لكآْ
قارل:
(ٔ) مقمّد ،رٌة ٗ.

ٕٔٔ

لكآ :قرف طف لإلضراب.
ٌ
قارل :اسم معطوف مرفوع.
 :ْ -8ال ددٓج ياا اٌَّ :ق ِد َم الفُرْ ساآُ قتى المشاةُ.
ُ
ٌموت الناسُ قتى األنبٌاءُ:
قتى :قرف طف.
األنبٌا ُء :اسم معطوف مرفوع.
الوتر ثالثا أ ال عربعاأ.
ص ِّل
َ
 -9ال :تنوَ ُ ٞوَ ما بعدَناَ :
تفوَّ َق ْ
ت رواآُ ال بناآُ :
ال :قرف طف.
بناآُ  :اسم معطوف مرفوع.
ٓٔ :ِ -اٛلي اا عٍك بعد ن ُِ االن وها  :عع جبا الرِّ ٌفُ عم البادٌد ُةم عتصدو ُم
َ
عدرست الف َه عم ال َّنقْ َوم
اشورا َء عم تاسو ا َءم
ع ْم :قرف طف.
النقو :اسم معطوف منصوب.
َ
ما إ راب :البادٌ ُة ،تاسو ا َءم
ْ
ب العلدم ومدارسد ِة ال َّنقْ دو تند ْل مدا
وقو ُل الناظمَ :فاجْ َه ْد َت َنلْ :عي
اجتهد فً طل ِ
تصبو إلٌه.
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اٍَٜــــأَ ـٌَـــــ ْد َيمُ َ ٖــ ـدْ

نَ  َ ُ ٍِٜـِرّا ٜيِ نَ ٔعٍِدّا

َيقٜــــــــــــــــــــــــــــدِ

مٔــــــــــ ِ ثَ َـــــــ ـدِ

َيقٜـ ـًُِْ خَاأـ ـ ٕد َي َامـ ــٔر٣

ي َي ٌَسِـ ـ َ ٔوِ
َيمَــــ ِ ٌَ ُـ ـ ِ

نَــــــــــــــــــــــــــــ َدَِ

ٌَلٞـــــــقَ اارٖشَــــ ـدِ

ٌضربُ الناظ ُم عمثلة للعطف:
 َجا َء َزٌ ٌد َوم َُق َّم ٌد:الواو قرف طف.
مق ّم ٌد :اسم معطوف مرفوع.
 َو َقد َس ٌَ ُْت َ مْرأ ا عَ ْو َس ِع ٌْ أدا مِآْ َث َم ْد:

ٕٕٔ

عو :قرف طف.
سعٌداأ :اسم معطوف منصوب.
َّ
(الث َمد :الماء ال لٌل).
الفرر بٌآ َّ
ُ
الث َمد ،واإلثمدم (ارجع إلى المعجم الوسٌط)
ما
 َو َق ْو ُل َخالِ ٍد َو َ ام ٍِر َسدَ ْد:الواو قرف طف.
امر :اسم معطوف مجرور.
ٍ
 َو َمآْ ٌَ ُتبْ َو ٌَسْ َت ِ ْم ٌَ ْل َر الرَّ َش ْد:الواو قرف طف.
ٌست ْم :فعل مضارع معطوف مجزوم ،و المة جزمه السُّكوآ ،وهو
معطوف لى " ٌَ ُتبْ " المجزوم ِب َمآْ ال َّشرطٌَّة.

 فوائد ولطائف:
دَورانا أ وشٌو ا أ فً الكالم .هل تسدتطٌ ُع عآْ ّ
تمثد َل ببٌدت
العطفُ عكث ُر التوابع َ
شِ دددعْ ر واقدددد فٌددده سدددت ُة عسدددماء معطوفدددةم اقدددرع هدددذا البٌدددت ،واسدددتخرج األسدددما َء
المعطوفة:
الخٌ د ُل واللٌ د ُل وال َب ٌْدددا ُء
َتعْ ِرفُنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

وال َّسدددددددددٌفُ والدددددددددرُّ م ُح
وال ِرْ طددددددداسُ وال لددددددد ُم

ُ
البٌت ألبً ال َّطٌب المتنبً ،اسمه عقمد بآ القسٌآ ،توفً سنة
هذا
(ٖٗ٘هـ).
اْمسأ املعًٛفّ نَ :اللٌلُ ،ال َبٌْداءُ ،السٌَّفُ  ،الرُّ محُ ،ال ِرْ طاسُ  ،ال ل ُم.

اخلالصة:
دٌآ متبو ِ د ِه عق د ُد قددروف العطددف .وقروف ده
ااع ٛـ ُ :تدداب ٌع ٌتو ّسددط بٌ َن ده وبد َ
َشرة:
ِّ
والطف ُل.
ت األ ُّم
ٔ -الواو :وهً لمطلر الجمع :غ َّن ِ
ٕ -الفاء :للترتٌب والتع ٌب :هط َل المط ُر ّ
فالثل ُج.
ُ
سافرت إلى الٌاباآ ،ث َّم فرنسا ،ث َّم موسكو.
ٖ -ث َّم :للترتٌب مع ال َّتراخً:
ٗ -عو :للتخٌٌر واإلباقةُ :ك ْل تفاقا أ عو َم ْوزاأ.

ٖٕٔ

٘ -إمّا :معناها كمعنى عو :ارس ْم إمَّا َج َمالأ وإمّا ب ر أة.
َ
سرر فالآٌ بل رفٌ ُ ُه.
 -ٙب ْل :لإلضراب ،و ُتسبر بنفً عو نهً :ما
 -3لكآْ  :معناها مثل َب ْل :ما ُ
طع َِآ شالو ُم لكآْ ناقو ُم.
ُ
المخلوقات قتى القٌتاآُ فً البقر.
 -8قتى :للتدرّ ج والغاٌة :تس ّب ُح
 -9ال :تنفً قك َم ما بعدَ ها :فه َم راش ٌد المسأل َة ال َربابُ .
عدرست الطبَّ عم ّ
َ
الزرا ةم
ٓٔ -ع ْم :لطلب التعٌٌآ بعدَ همز ِة االستفهام:

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 ( ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [اإلسراء :رٌة .]ٖٙ( -ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [الر د :رٌة .]ٔٙ

 (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) [القج :رٌة ٘].
 إآَّ القٌددـا َة نهددـا ٌر عوسقابتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ ُ ُه
 كاآ قُلما أ فخاطدـراأفاقتمددددددددددددددددددددددددددددددددددددداال

ثددد َّم عضدددقى ق ٌ د أ
ددـة ال
خٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداال

صدددقٌف َة كدددً
 عل دددى ال َّ
دددددددددددددف رقلددددددددددددد ُه
ٌُخ ّف
َ

َّ
والدددزادَ ق ّتدددـى َنعْ َلدددـ ُه
عل اهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

فعددددد ْ
نهدددددارا مدددددآ
َ
دددددددددددداا إنسدددددددددددددانا
دنٌد
َ

عقرف العطف الوارد َة فً اآلٌات الكرٌمة.
ٔ -بٌّآ
َ
ْ
اضبط بالشكل ُكالأّ مآ :البصٌر ،ال ّنور ،غٌر م َُخلَّ ة.
ٕ-
ت المعطوف َة فً األبٌات الثالثة.
ٖ -بٌّآ
عقرف العطف والكلما ِ
َ
ٗ -ما نو ُع "قتى" فً البٌت الثاللم هل هً قدرف نصدب ،عم طدف ،عم ابتدداء ،عم
َجرّم

ٕٗٔ

٘ -ع ربْ ما تقته ّ
خط فً األبٌات.
ددرف العطدددف ( َل ِكدددآْ َ ،بدددلْ ،ق ّتدددى) لدددى الجمدددل التالٌدددة واضدددبط
 -ٙعدخددد ْل عقد َ
المعطوف:
قضر الرَّ ئٌسُ القفل َة  ...نائبه.
 ماَ
عرضه َ ...م ْنزله.
باع ال َمدٌـآُ
َ
 َمخٌم " ِجنٌِآ"  ...قائدهم.
 عُل ًَ ال َ ْب ُ لى الم اومٌِآ فًِ

بَابُ اا ًٖأٍدٔ
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َي ٌَ ِرَـ ُ املٝـ َا٤دَ اا ًٖأٍدُ

دَفٞـــ ـ َ ٣ي َصِـــ ـيٕ ثُــــــوٖ

فٔـــــــــــــــــــــــــــــــَ

خَوٞــَ ٣فٜـــا ِرٔ ٢

اٜـ ـ َا  ٜفٔـــَ اا ٖعِرٌ٢ـ ـ ٔ

يَنَـ ٔىٔ ٜاوٜـاظٝوُ اَ ٜــا

فٜـــــاق ُ ٞا ْٜثَــــرَا

تَــــــــــــــــــــــــرَٓ

ال َّْْكٔ ّا ه مً ال ْاب األربع٘ املذكْرٗ صاب اً.
ّمعي ٙال ْكٔ لػً٘ :الت وٌة ،ت و ُل :ع ّك ُ
دت الشً َء ،وو َّكد ُته :إذا قوّ ٌ َتهُ.
رابه.
ّاصطال اً :تابع ٌؤ ّكد متبو َ ُه فً إ ِ
 القال ُل طٌّبٌ طٌّبٌ .األولى.
 زارنً الوزٌ ُر نفسُه.ُ
الكتاب ُكلَّهُ.
قرعت
َ

ط ٌّ ٌ
ب (الثانٌة) :توكٌد مرفوع لكلمة "طٌّب"
نف ُس ُه :توكٌد مرفوع لكلمة الوزٌر.
ُكلَّ ُه :توكٌد منصوب لكلمة كتاب.

أ او ال َّْكٔ  :مًْ أ اوِ ال َّْْكٔ أىُّ:
ُ
ٌطابر م َُؤ َّك َدُِّ عو متبو َ ُه فً اإل راب فً الرَّ فع ،والنصب ،والخف
ٔ-
 وص َل ال ّشا ُر نف ُسهُ:ال َّشا رُ :فا ل مرفوع.
نفسُه :توكٌ ٌد مرفوع ،وهو مضاف،
والهاء ضمٌر مبنً لى الض ّم فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.

(الجرّ):

ٕ٘ٔ

ُ
شاهدت ال َّشا َر َن ْف َسهُ:
ال َّشا َر :مفعول به منصوب.
نفس ُه :توكٌد منصوب .وهو مضاف.
َ
 سل ّ ُمت لى ال َّشا ِر َن ْفسِ هِ:
الشا ِر :اسم مجرور.
َن ْفسِ ه :توكٌد مجرور .وهو مضاف.
ٌٕ -طد ُ
دل الندداظ ُم فددً التنكٌددرح ألآَّ النكددر َة ال
دابر متبو َ د ُه فددً التعرٌددف :ولددم ٌ د ِ
ُتؤ ّكد.
فرد الفائزوآ كلُّهم.
 َالفائزوآ :فا ل (مُعرّ ف بأل).
كلُّهم :توكٌد (مُعرّ ف باإلضافة).
 جا َء زٌ ٌد ٌ ُنهُ:زٌ ٌد :فا ل ( َ َلم معرفة).
ٌ ُن ُه :توكٌد (مُعرّ ف باإلضافة).
ُ
ٌطابر متبو َ ُه فً اإلفراد والتثنٌة والجمع:
ٖ-
الزٌداآ عنف ُسهُما .جا َء َّ
 جا َء زٌ ٌد نف ُسهُ .جا َء َّالزٌدوآ عنفسُهم.
خطب األئم ُة ع ٌ ُنهم.
خطب ال َّشٌخاآ ع ٌ ُنهما.
خطب لًٌّ ٌ ُنهُ.
َ
َ
َ
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ااـ ـنٖو ُ ٞيَااعَــــ ٍِ ُ يَاٝـ ـلٗ ٜجِ َـ ـ ُ

يَنَـــــــــــــــــــ ٔىٔ
ٜاوٜـاظٝوُ
اَ ٜـــــــــــا
تَـــــــــرَٓ
َيمَــــا أِٜجِ َــــ َ
اٜـــــ َد ٌِ ٢هوِ
ٌَ ِرَـــــــــ ُ

أقضاو ال ْكٔ

 :التوكٌ ُد قسماآَ :لفظًّ (لم ٌذكرْ ُِّ الناظ ُم) و َمعنويّ .

ٕٔٙ

األول :التوكيد اللفظيٌّ :كوآ بتكرٌر اللفظ وإ ادتِه نقو:
 السٌَّفُ السٌَّفُ هو القلّ.السٌَّفُ (الثانٌة) :توكٌ ٌد لفظًّ مرفوع ،و الم ُة رفعه الضمّة.
بالعلم واإلٌماآ.
بالعلم واإلٌماآ ،إال
 ال نهض َة لأمّة إالِ
ِ
ومآ ال ِّشعارات المعاصرة:
دس قد َن َ
ال م ُْؤتمـرْ  ،ال م ُْؤتمـرْ
الق َجرْ :
طر َ
 فً ال ُ ِجٌ ُ مقمّد بدعَ ٌعود.
 َخ ٌْ َبر َخ ٌْ َبر ٌا ٌهـود -بالرُّ ود بال ّدم نفدٌاِ ٌا فلسطٌآ ،بالرُّ ود بال ّدم نفدٌاِ ٌا فلسطٌآ.

الجاىي :التوكيد املعيويّ:
ُ
وعلفاظ ُه هً:
وٌكوآُ بألفاظٍ مخصوص ٍة ترف ُع اقتما َل السّهو،
الزٌداآ عنف ُسهُما .جا َء َّ
ٔ -و  :جا َء زٌ ٌد نف ُسهُ .جا َء َّ
الزٌدوآ عنفسُهم.
خطب األئم ُة ع ٌ ُنهم.
خطب ال َّشٌخاآ ع ٌ ُنهما.
خطب لًٌّ ٌ ُنهُ.
ٕ -ك:
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
األزهار ُكلَّهاَ .ر َقبَّ بالضٌوفِ ُكلِّهم.
قطفت
البٌت كلُّهُ.
اقترر
ٖ -اٝلٓ:
َ
ُ
ابات جمعاءُ.
ت ال ِّن
ٗ -مجٍ  ،مجعأ :غرقت المراكبُ جمٌعُها .عضر َب ِ
)ٔ ( .

٘ -مج  ،مجعًَ :وص َل الوف ُد عجمعُ(.ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)
وقول ُ التاظم " َو َما ِاَ ْج َم َع َلدَ ْي ِه ْم َي ْت َب ُع" يعتي توابع أجمع وهي
ٌ
كلمات تأتً فً التوكٌد إتبا ا أ بعدَ عجمع.
ص  ،وهً
ٞا َ  ،ي ِب َ  ،ي ِب َ
ت ول :جا َء الجٌ ُ عجم ُع عكت ُع عبت ُع عبصعُ.
كأ ّنا ت ولُ :جا َء الجٌ ُ عجم ُعوآ عجمعوآ عجمعوآ عجمعوآ.
فهذِّ التواب ُع تفٌ ُد زٌاد َة التوكٌ ِد فً الجمع.
جا َء :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح.
الجٌ ُ  :فا ل مرفوع ،و المة رفعه الضمة الظاهرة.

(ٔ) القجر ،رٌة ٖٓ.

ٕٔ3

عجمعُ :توكٌ ٌد معنويّ عول مرفوع ،و المة رفعه الضمّة الظاهرة.
ثاآ .عبتعُ :توكٌ ٌد معنويّ ثالل .عبص ُع :توكٌ ٌد معنويّ رابع.
عكتع :توكٌ ٌد معنويّ ٍ
رجع ْ
(معي ٙأك لػًَ٘ :مآْ
ت عصابعُه إلى َك ِّفه .عبتع ٌ :ال :رُسْ غ عبتع:
َ
رشح قلٌالأ) .وهً كلُّها إتباع بعدَ عجمع .ووظٌف ُة
بصع الماءُ:
ممتلب .عبصع:
َ
َ
اإلتباع صوتٌ ٌّة موسٌ ٌّة.

- 89

- 90

اٍَٜــــأَ ـٌَـــــدْ َ ٞوسُـــــوُ

َيإ َٖ٢قًِ ٜمٔــــــَ ا٤ٝلهُــــــوِ

ٌَصُــــــــــــــــــــــــًُْ

ـــــــــــــــــــــُدُيُْ

َيمَــــــــــرٖ َا بٔاا ٜــــــــــًِ ٢

فٜا ِوٜــــــــغ ٞمٔجَـــــــــاالٟ

ٜجِ َعٔـــــــــــــــــــٍنَا

َسَــ ـنّا ُمرٔـــــٍنَا

،
يضرب التاظ ُم
أمثلة للتوكيد المعتو ّ
ُ
َٔ -جا َء َزٌـ ٌد َن ْف ُس ُه ٌَصُول:
نف ُس ُه :توكٌ ٌد معنويّ مرفوع ،و المة رفعه الضمّة الظاهرة ،وهو مضاف،
والهاء ضمٌر متصل مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
ٕ -إِآَّ َق ْومِـً ُكلَّهُـ ْم ُ ُدو ُل:
ُكلَّ ُهدددـم :توكٌددد ٌد معندددويّ منصدددوب ،و المدددة نصدددبه الفتقدددة الظددداهرة ،وهدددو
مضاف ،وهم :ضمٌر متصل مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
وال ُع ُدول :جمع َ ْدل عي المنصف الموثور.
َٖ -مرَّ َذا ِبال َ ْـو ِم عَجْ َمعٌِ َنا:
عَجْ َمعٌِ َن دا :توكٌ د ٌد معنددويّ (لل ددوم) مجددرور ،و المددة جددرّ ِّ الٌدداءح أل ّندده جمددع
مذ ّكر سالم .واأللف لإلطالر ال ِّشعريّ .
ْ
اقفظ هذِّ األمثل َة الواضق َة
وقو ُل الناظمَ " :فاقْ َف ْظ ِم َثاالأ َق َس أنا م ُِبٌ َنا" ،عي
وتدبّرْ ها.

ٕٔ8

 فوائد وشواٍد:
(ٔ) عخددددداا عخددددداا إآَّ
بغٌر
كساع إلى ال َهٌْجا )ٔ( ِ
ٍ
َمدددددددددآْ ال عخدددددددددا أ لددددددددده
ددددددددددددددددددددددددددددددددالد
سد
ِ
المعتى ٌ و ُل ال َّشا ُر :الز ْم عخااح ألآَّ الذي لدٌس لده ع ٌخ ٌقبّده وٌدداف ُع نده
مع ُه سالد.
فم َثلُ ُه كالذي ٌذهبُ إلى
القرب ،ولٌس َ
َ
وال ّ
صاه ُد فيه "عخاا عخاا" فإآَّ عخاا (الثانٌة) :توكٌد منصوب لكلمة
"عخاا" األولى المنصوبة لى اإلغراء .ومعنى اإلغراء :تنبٌه المخاطب لى
عمر مقمو ٍد لٌفع َلهُ.
ٍ
ددددآ
ددددأٌآ إلدددددى عٌد َ
(ٕ) فد َ
دددوآ
عتددددااِ عتددددااِ الالّق د َ
)ٕ(
ال ّنجددددددددددددداةُ ِب َب ْغلتدددددددددددددً
س
دددددددددب ِ
س اقْ د ِ
دددددددددب ِ
اقْ د ِ
ال ّ
س
فأٌآ إلى َ
صاهد فيه قولهَ " :
عٌآ" ،وقوله " :عتااِ عتااِ " ،وقوله " :اقْ ِب ِ
ُ
اللفظ ،وهو مآ التوكٌد اللفظًّ .
المواضع الثالثة تكرّ َر
اقْ ِبس"ِ ،ففً ك ّل هذِّ
ِ

اخلالصة:
لذٌذ ٌ
الع َس ُل ٌ
لذٌذ.
رابه نقوَ :
التوكيد :تابع ٌؤ ّكد متبو َ ُه فً إ ِ
ُ
ٌطابر م َُؤ َّكدَ ُِّ عو متبو َ ُه فً اإل راب ،وفً
مآ عقكام التوكٌد ع ّنه:
الق َر ِم َن ْف ُس ُه.
التعرٌف وفً اإلفراد والتثنٌة والجمع :جا َء إما ُم َ
التوكيد قسناٌ:

اللفظي ٌكوآُ بتكرٌر اللفظ وإ اد ِته.
ٔ -التوكيد
ّ
ٕ -التوكيد المعتو ّ وٌكوآُ بألفاظ هً :نفسٌ ،آُ ،ك ّل ،جمٌع ،جمعاء،
عجمع ،عجمعوآ.

(ٔ) البٌت مآ شواهد سٌبوٌه (ٔ )ٕٔ9/وابآ هشام فً قطر الندى ،ص .ٖٕٙ
(ٕ) البٌت مآ شواهد ابآ

ٌل (ٔ )ٔٙٓ/وابآ هشام فً قطر الندى ،ص .ٖٕ3

ٕٔ9

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)[القِجر :رٌة ٖٓ .]ٖٔ -
 (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [طه :رٌة .]ّ٘ٙـاا المـرا َء
ّـاا إٌ َ
 فإٌ َفإ ّنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

إلددى ال َّشد ِدر د َّ ددا ٌء وإلددى
دددددددددددددر جالددددددددددددددبُ
ال ّشد
ِ

دددال
 َفصددددبْراأ فددددً مجد ِ
صدددددددددددبْراأ
المدددددددددددـو ِ
ت َ

فمدددددـا نٌدددددـ ُل ال ُخلدددددـو ِد
ددددددددددددددددددددددددددددددددتطاع
بمسد
ِ
ت لدددـًَّ مواث دددـا أ
عخد َددذ ْ
َ
و ُهددددددددددددددددددددددددددددددددددددودا

 ال ،ال عبددددو ُد بقددددـبَِّب ْث َندددددددددددددددددد َة إ ّنهددددددددددددددددددا

هللا تعدالى،
مرواآ فً م ّك َة فو َظ
خطب ب ُد الملاِ بآُ
الناس ،وعوصاهم بت وى ِ
َ
َ
َ
دوآ وال
ف ددا َم إلٌدده رج د ٌل ٌ ددولَُ :م ْه دالأ َم ْه دالأ إ ّنكددم تددأمروآ وال تددأتمروآ ،و َت ْن َهد َ
َت ْن َتهُوآ.
ٌّٔ -آ التوكٌد المعنويّ فً النصوص السَّاب ة.
ٌّٕ -آ التوكٌد اللفظً فً النصوص السَّاب ة.
ٖ -لّل لِ َم ض ْ
ُبطت كلمة " ُكلَّها" فً اآلٌة الثانٌة بالفتقةم
عقرف العطف فً النصوص الساب ة.
ٖ -بٌّآ
َ
ّـاا (الثانٌة) .ال (الثانٌة)َ .م ْهالأ.
ٗ -ع ربْ :
عجمعوآ .إٌ َ
َ
 -ٙما ال َّشاهد ال َّنقْ ويّ فً البٌتٌآ التالٌٌآ:
 عخدداا عخدداا إآَّ َمددآْال عخددددددددددددددددددا أ لدددددددددددددددددده
فأٌآ إلى عٌدـ َآ ال ّنجداةُ
 َِب َب ْغلتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

ددداع إلددددى ال َهٌْجددددـا
كسد ٍ
ددددددددددددالد
ددددددددددددر سد
بغٌد
ِ
ِ
ددوآ
عتدددااِ عتدددااِ الالّق د َ
سم
ددددددددددب ِ
س اقْ د ِ
ددددددددددب ِ
اقْ د ِ

ٖٓٔ

بَابُ اارَدَْ٢
- 91

٢إ َا انِ ـوْ ٝبِ ـدٔ َْ مٔ ـ  ٢انِ ـو٣

٢إ ِـــــــرَابَوُ يَااؤعِـــــــ ُل

ٌَنِ َــــــــــــــــــــــــ ـلُ

ٌِٜضــــــّا ٌُرِـــــدَُْ

الب ل ّا ه مً ال ْاب األربع٘ املذكْرٗ صاب اً.
ّمعي ٙالب ل لػً٘ :الع َِو

.

ُ
التٌآ بالرُّ ماآ ،وعبدل ُته :عي اس َت َعضْ ُته منهُ.
استبدلت
ت و ُل:
َ
ّاصطال اً :تاب ٌع م صو ٌد بالقكم ٌ ،وم م ا َم متبو ِ ه مآ غٌر قروف العطف.
قال ابآُ مالا)ٔ(:
التددددداب ُع الم صدددددو ُد
ددددددددددالقكم ِبدددددددددددالَ
بد
ِ
قضر المعلّ ُم زٌ ٌد:
ت ول:
َ
المعلّ ُم فا ل مرفوع .زٌ ٌد :بدل مرفوع مآ كلمة المعلّم.

واسدددددددددددط ٍة هدددددددددددـو
المسددددددددددمَّى َبدددددددددددَال

أ او الب ل :مً أ او الب ل أىُّ:
ُ
ٌطابر ال ُمبْدَ َل منه (عو متبو ه) فً اإل راب فً الرَّ فع ،وال َّنصب ،والجرّ :
ٔ-
 وص َل ال ّشا ُر الجواهريُّ  .ال َّشا ُر :فا ل مرفوع .الجواهريُّ  :بدل مرفوع. سمع ُت ال َّشا َر الجواهريَّ  .ال َّشا َر :مفعدول بده منصدوب .الجدواهريَّ  :بددل
منصوب.
 س دل ّ ُمت لددى ال َّشددا ِر الجددواهريِّ  .الشددا ِر :اسددم مجددرور .الجددواهريِّ  :بدددل
مجرور.
ٌ
طارر.
األندلس ال ائ ُد
فتح
ٌُٕ -بْدل االس ُم مآ
َ
االسم نقوَ :
ِ
ال ائ ُد :فا ل مرفوع (وهو اسم).
ٌ
طارر :بدل مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضّم.
(ٔ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص ٘.9

ٖٔٔ

ْ
مْا.
ص ِّل
تسجد هلل ٌَرْ َق َ
ٌُٖ -بْدَ ل الفع ُل مآ الفعل نقو :إآْ ُت َ
صلِّ :فعل ال َّشرطٌ .رْ َقمْا :جواب ال َّشرط.
إآْ  :قرف شرطُ .ت َ
صلِّ) المجزوم بقذف
تسج ْد :فعل مجزوم ،وهو َبدَ ٌل مآ فعل ال َّشرط ( ُت َ
قرف العلّة.
قال تعالى(:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ) )ٔ(.
َ
"ٌلر" المجزوم
ٌضا فْ  :فعل مجزوم بالسُّكوآ ،وهو بدل مِآْ الفعل
بقذف قرف العلِّة.
ُ
وٌأخذ ُق ْك َم ُه.
وقو ُل الناظمْ ٌَ " :ن َق ُل إِ ْ َرا َب ُه" عي ٌُعْ طى إ رابه،
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ٞ ٜقسَـــامُوُ ِ ٜدبَعَـــّ ٠فٜــــشَِ٢

إِ ٢صَـــــأَنَا فٜانِ َــــــ ِ

تُــــــــــــــــــــــــــــ ٢رَِ

أ ٜـــًأَ َتسِــ َؤدِ

َ
ٌ رّ ُر الناظ ُم عآَّ البد َل عربع ُة عقسام ،فإآْ
عردت – عٌّها المتعلّم ال َفطِ آ -
َ
ْ
تستفد.
ول الناظم
معرف َة عقسام ال َبدَ ل
وقفظها فاسمعْ ل ِ
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ٜفرَــــدَُْ ااشٖــــَٔٔ مٔــــ َ

ـٌَـــدْ ٜخــًُ َ ٜا نُـرُيد٣

ااشٖـــــــَٔٔ اٍَٜـــــــا

َبهٍ٢ـــــــــــــــــــــ ــَا

َيبَدَُْ اارَ ِعَٔ ٢م َ اا ٝـلٚ

ٌَِٞا ٝـلِ َد ٍِْٔوٟــا ٔصِ ـوٜوُ

اَ ٜــــــــــــــــــــــــــ ـ ِ
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ٌُعــــ ـ ٔ ااجٖ َـــــــ

َيبَـــدَُْ اشِـــ ٔ َا ِ َ ْ٣ـــًُ

مُ َ ٖـــــــــدْ جَ َااٝــــــــوُ

دَاقٜـــــــــــــــــــــــنَٔ

ٜفشَاقٜنــــــــــــــــَٔ

َيبَـدَ ُْ اا َلٜـ ٔ َ ِـًُ قٜـدِ

ـٌَـــدْ ٔ َــــادّا فٜرَنّــــا

دَأـــــــــــــــــــــــــــيِ

ٌَرِ ٔــــــَ اال٤عٔـــ ـيِ

(ٔ) الفرقاآ ،رٌة .ٙ9 ،ٙ8

ٕٖٔ

أقضاو الب ل :الب ل أربعُ٘ أقضاو:
األّل :ب ل الغَّٕ ٛمً الغَّٕ:ٛ
ُ
ٌآ
ضابط ُه عآ
وٌسمّى بدل ال ُك ّل مآ ال ُكلّ ،والبدل المطابر:
ٌكوآ البد ُل َ
َ
ال ُمبْدَ ل منه نقو:
وا.
 َجاء زٌ ٌد عَ ُخ َجا َء :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح.
زٌ ٌد :فا ل مرفوع.
عخواَ :بدَ ل مُطابر مرفدوع مدآ (زٌدد) ،و المدة رفعده الدواوح أل ّنده مدآ
األسددماء الخمسددة ،وهددو مضدداف ،والكدداف :ضددمٌر متصددل مبنددًّ لددى الفددتح فددً
مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
ُور َب ِه َجا ،عي ذا ُقسْ ٍآ وبهجة.
وقولهَ :جاء زٌ ٌد عَ ُخ َ
وا َذا ُسر ٍ
عٌآ البدلُم وما نو ُهم
 ب ّشرته عخ ُته فاطم ُة.َ
ٌ
خلٌفة ادل .ما إ رابَ ُ :م َرم
عمٌر المؤمنٌآ ُ َم َر
 إآََّ

الثاىٕ :ب ل البعْضِ مً ال ُلِّ:
ُ
ٌكوآ البد ُل جزءاأ مآ ال ُمبْدَ ل منه نقو :عَ َك ْل ُ
ْف نِصْ َفهُ.
ضابط ُه عآ
ت ال َرغِ ٌ َ
َ
نِصْ َف ُه :بدل بع مآ ُك ّل منصوب ،و المة نصبه الفتقة ،وهو مضاف،
والهاء :ضمٌر متصل مبنًّ لى الضّم فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
َ
عٌآ البدلُم وما نو ُ هُم
الطرٌر ُثلُ َثهُ.
قطع المساف ُر
َ -

ع نالٍ:
الثالث :ب ل ا ْ
ٌ
ُ
ارتباط بغٌر ال ُكلٌّة والجزئٌّة:
ٌكوآ بٌآ البدل وال ُمبْدَ ل منه
ضابط ُه عآ
َ
َرا َقنًِ م َُق َّم ٌد َج َمالُ ُه.
َج َمالُ ُه :بدل اشتمال مرفوع ،و المة رفعه الضّمة ،وهو مضاف ،والهاء:
ضمٌر متصل مبنًّ لى الضّم فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
ما إ راب :تغرٌ ُدُِّ م
 -عطربنً البلب ُل تغرٌ ُدُِّ.

الزَّاب  :ب ل الػغط:
ُ
َ
عردت:
غٌرِّ ،ث ّم تذك ُر ما
ضابطه عآْ ترٌدَ كالماأ ،وٌسبر لسا ُنا إلى ِ
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َركِبْ َزٌ ٌد ِق َمارأ ا َف َرسأا.
َف َرسأا :بدل َغ َلط منصوب مآ (قماراأ) ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح
الظاهر.
ُ
ما إ راب :المسج ِدم
ت المسجدِ.
ذهبت إلى البٌ ِ

 فوائد ولطائف:
(ٔ) مآ عنواع البدل بد ُل التفصٌل :وهو ذكرُ عجزا ِء المبدل منه عو
عقسامِه ،نقو :الكلم ُة :اس ٌم ،وفعلٌ ،وقرفٌ .
عنواع َبدَ ل َ
الغ َلط:
(ٕ) مآ
ِ
غٌرُِّ عفض ُل منه:
(ع) َبدَ ل ال َبدَاأل وهو عآ َت ْ صِ دَ شٌئاأ ،ث َّم ٌظهرُ لا عآَّ
َ
هذا المصبا ُد بد ٌر شمسٌ .
بد ٌر :خبرٌ مرفوع.
شمسٌ  :بدل َبدَ اء مرفوع ،و المة نصبه تنوٌآ الضَّم الظاهر.
تبنً كال َما لى ظآّ  ،ث َّم تعل ُم خطأِّ فتعدل نه:
(ب) َبدَ ل ال ِّت ْسيان وهو عآ َ
جر طفالأ ُغراباأ.
عرى بٌآ ال َّش ِ
طفالأ :مفعول به منصوب.
ُغراباأَ :بدَ ل نِسْ ٌاآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
(ٖ) الكلمات التالٌة تعربُ بدالأ دائماأ:
بآ ّفاآ.
ثماآ َ
َ
 كلمة "ابآ" ندما تأتً بٌآ لمٌآَ :ر ِق َم هللاُص ّد ُ
بكر عوّ ُل الخلفا ِء الرّ اشدٌآ.
 ال ُكنٌة وهً ما ُص ِّدر بأب عو ع ّم :ال ّ
ٌر عبو ٍ
ُ
المتسابر فً تسلُّر الجبل.
نجح هذا
 -االسم المعرّ ف بأل بعد اسم اإلشارةَ :
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اخلالصة:
البدل :تابع م صود بالقكم ٌ ،وم م ا َم متبو ِ ه مآ غٌر قروف العطف.

مً أ او الب ل أىُّ:
ُ
ٌطابر ال ُمبْدَ َل منه فً اإل راب فً الرَّ فع ،وال َّنصب ،والجرّ .
ٔ-
ت.
فتح "ص لٌة" ال ائ ُد عس ُد بآُ الفرا ِ
ٌُٕ -بْد ُل االس ُم مآ االسم نقوَ :
ٌُٖ -بْد ُل الفع ُل مآ الفعل نقو :إآْ ُتذاكرْ تدرسْ تتفوّ ْر.

الب ل أربعُ٘ أقضاو:
وا.
َٔ -بدَ ُل ال َّشً ِء م َِآ ال َّشًء نقو:
خطب زٌ ٌد عَ ُخ َ
َ
ُ
الفندر نِصْ فُ ُه.
َٕ -بدَ ُل ال َبعْ ِ م َِآ ال ُكلِّ :امتأ
الورْ ُد َج َمالُ ُه.
الَ :را َقنًِ َ
َٖ َْ -بدَ ُل ا ْش ِت َم ٍ
ِب َزٌ ٌد سٌّار أة دارّ أ
َٗ -بدَ ُل َ
جة.
الغلَطَ :رك َ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [المائدة :رٌة .]93قلبهِ ،ولسا ِنهِ.
 إ ّنما المر ُء بأصغرٌهِ : عقٌددددددددددددا عمٌددددددددددددـ ُرالمددددددؤمنٌآ مُقمددددددـ ّ ٌد

ُنآ النبًِّ  :قرا َمـها
س َ
وقال َلهددددددددددددددددددددددددددددددددـا

 وقد المنً فً قُبِّلٌلددددددددددددى عقدددددددددددداربً

عخدددددً وابدددددآُ ّمدددددً
وابدددآُ َخدددالً وخالٌدددا

العربُ  :األٌدي ثاللٌ ٌ :د بٌضاءُ ،وهً االبتداءُ ،وٌد ٌد خضدراءُ ،وهدً
 قالت َالمكافأة ،وٌ ٌد سوداءُ ،وهً ال َمآُّ .
َ
البٌت القرا َمَ .ق ْل ِبه .قرا َمها .عخًٌ ٌ .د بٌضاء.
نوع البدل فٌما ٌلً:
ٔ -بٌّآ َ
ٌّٕ -آ التوكٌد اللفظً فً النصوص السَّاب ة.
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ٖ -لّل لِ َم ض ْ
ُبطت كلمة "قرا َمها" بالفتقة فً البٌت األولم
عقرف العطف واألسما َء المعطوف َة فً النصوص الساب ة.
ٗ -بٌّآ
َ
َ
البٌت القرا َم  .عخًٌ ٌ .د بٌضا ُء.
٘ -ع ربْ :
ّ -ٙ
مثل بمثالٌآ مآ إنشائا لبدل االشتمال.
 -3وضّح الم صود ب ول الناظم:
" َو َبدددَ ُل َ
الغ َلددطِ َنقْ ددوُ َقد ْدد
َزٌددد ٌد ِق َمدددارأ ا َف َر أسدددا
َر ِكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبْ
ٌَ ْبغِدددددددددً اللَّعِدددددددددبْ "

املٜنِصًُبَاتُ /بَابُ ا ٜملوٞعًُْٔ ٢بؤ
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َمهِ َــا تَ ـرَٓ انِ ـ ّا َيق ٜـ َ

فٜـــ َا  ٜمَوٞعُـــًْْ ف ٜـــُلِ

ااؤعِـــــــــ ُل بٔـــــــــؤ

ٔبنَصِــــــــــــــــــــرٔؤ

َ
القلٌب،
شرب الطف ُل
وقع لٌه الفع ُل نقو:
ٌ و ُل الناظ ُم :إذا
َ
َ
رعٌت اسما أ َ
وقرعَ
ُ
رس) مفعول به ،وقك ُم المفعول به
رس .فهذا االس ُم
(القلٌب ،ال َّد َ
َ
التلمٌذ ال ّد َ
ال َّنصب.
وقع لٌه فع ُل الفا ل.
إ َ; املوعًْ بو :اسم منصوب َ

أٌ املفعْل بُ:
ّىفَه مً ٍذا ال عزٓف َّ
 اسم ،فال ٌكوآ فِعْ الأ وال قرفاأ. منصوب ،فال ٌكوآ مرفو ا أ وال مجروراأ.وقع لٌه فع ُل الفا ل ،عي ّعث َر فٌه ،وتعلّ َر به.
َ -
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أ ٜجِـــــــل ٢ـُدِتُ ااعَــــــا ٔاوَ

َيقٜـــدِ دَ ٔارِـــ ُ ااوٜـــرَ َ

ا ٌَْٜٔرَــــــــــــــــــــــا

اانٖ ٍٔ ٍِرَــــــــــــــــــا
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ٌضربُ الناظ ُم مثالٌآ للمفعول به:
 ُزرْ ُب:
العالِ َم األَدٌِ َ
ت َ
العالِ َم :مفعول به منصوب ،و المة نصبه الفتقة الظاهرة.
َ
األدٌب :نعت منصوب.
َ
ومعنددددى األدٌددددب :عي المبدددددع فددددً األدب منثددددورِّ ومنظومدددده كالجدددداقظ،
والمعريّ  ،والرَّ افعًّ .
 َر ِكب ُْب:
س ال َّن ِجٌ َ
ْت ال َف َر َ
س :مفعول به منصوب ،و المة نصبه الفتقة الظاهرة.
ال َف َر َ
جٌب :نعت منصوب.
ال َّن َ
ومعنى ال َّنجٌب :عي الفرس الكرٌم األصٌل.
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َيظٜانٔرّا ٌَِٞتَٔ َيٌَـِٞتَٔ

فٜـــ ِٜيْْٖ مٔجَااٝـــــوُ مــــَا

مُضِــــــــــــــــــــــ َرَا

ُأــــــــــــــــــــــــرَا

يَااجٖـــا َٔ قٝـــ ِل ُم ٖصٔـــلْ

اَُٜا َد ـَٔ ٜخــَٔ َيإٌ٢ــٖاىُ

َي ُمنِوٜصٔـــــــــــــــــ ـلِ

ٜهــــــــــــــــــــــــٔلِ

أ ْال املفعْل بُ:
ٌأتً المفعو ُل به لى صُورتٌآ :اسم ظاهر ،وضمٌر:
الصْرٗ األّىل :االصه العاٍز :ومآ األسماء الظاهرة:
فقدص َّ
أ
لوقدة .رب ْ
َّدت
الطبٌدبُ المدرٌ َ  .رسد َم الف ّنداآُ
ٔ -االسم المفرد نقدو:
َ
ُ
سألت الفتى آ َمرْ كز ت وٌة األجسام.
عصلح العام ُل َخ َّط الهاتف.
سُم ٌَّ ُة عوالدَ ها.
َ
فقص َّ
الطبٌبُ المرٌ َ  :المرٌ َ  :مفعول بده منصدوب ،و المدة نصدبه
َ
الفتقة الظاهرة.
ُ
سألت الفتى :الفتى :مفعول به منصوب ،و المة نصبه الفتقة الم ّدرة.
ُ
ُ
عكرمدددت صددداقبً .مدددا إ دددراب ال اضدددً،
اضدددً.
شدددكرت ال
وت دددو ُل:
َ
صاقبًم
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ُ
نصدقت عخداا .عخداا :مفعدول بده منصدوب ،و المدة
ٕ -األسماء الخمسة:
نصبه األلف.
ٖ -المث ّنددى :عخددرج الدد ِّدفا ُع المدددنًُّ جُثتددٌآ :جُثتددٌآ :مفعددول بدده منصددوب،
و المة نصبه الٌاء.
ت ال ُّشرط ُة المشاغبٌآ.
ٗ -جمع المذ ّكر ال َّسالم :قاصر ِ
المشاغبٌآ :مفعول به منصوب ،و المة نصبه الٌداءح أل ّنده جمدع مدذ ّكر
سالم.
عسمع تالو َة ال ررآ.
٘ -المصدر المؤوّ ل :ع ُقبُّ عآ
َ
ماع.
عآ
عسمع :مصدر مؤوّ ل فً مق ّل نصب مفعول به .عي َس َ
َ
ما إ راب :القرُّ ٌكرُِّ عآْ ٌ ُْظل َم عو ٌَ ْظلِ َم م
الصُّْرٗ الثاىٔ٘ :الضنريٌ :ن سم إلى م ّتصل ،و ُم ْن َفصل:
عوالأ -الضَّمٌر المتصل :والذي ٌ ُع مفعوالأ به مآ ضمائر االتصال عربعة:
ٌٔ -اء المتكلّم نقو :زارنً عخً .عكرمنً هللاُ بالع ِْلم.
زارنً :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح .والنوآ للوقاٌة .والٌاء :ضمٌر متصدل
َ
ُ
عكر َمنددً هللاُ بالذرّ ٌ د ِة
مبنددًّ لددى ال ُّسددكوآ فددً مق د ّل نصددب مفعددول بدده .ع ددربْ َ :
الصَّالقةِ.
دا هللاُ بددالع ِْلم .عكر َمدداِ  ،عكر َم ُكمددا ،عكددر َم ُكم،
ٕ -كدداف الخطدداب نقددو :عكر َمد َ
عكر َم ُكآَّ .
ا :فعل مدا ٍ مبندًّ لدى الفدتح .والكداف :ضدمٌر متصدل مبندًّ لدى
عكر َم َ
الفتح فً مق ّل نصب مفعول به .ع ربْ  :عكر َم ُكآَّ هللاُ عٌّتها الفالّ ُ
قات.
ٖ -هددداء الغائدددب نقدددو :عكر َمددد ُه هللاُ بدددالع ِْلم .عكر َمهدددا ،عكر َمهُمدددا ،عكدددر َمهُم،
عكر َمهُآَّ .
عكر َم ُه :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح .الهاء :ضمٌر متصل مبنًّ لدى الضّدم
َ
ّ
عكر َم ُه ْم هللاُ بالشهادة فً سبٌلِه.
فً مق ّل نصب مفعول به .ع ربْ َ :
ٗ -نا المتكلّم نقو :عكرمنا هللاُ بالع ِْلم.
عكر َمنا :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح .نا :ضمٌر متصل مبندًّ لدى السُّدكوآ
فً مق ّل نصب مفعول به .ع ربْ  :خل نا هللاُ مِآْ
طٌآ.
ٍ
ض دمٌر المنفصددل ،وهددو ضددمٌر واقددد "إ ٌّددا" بكسددر الهمددزة وتشدددٌد
ثانٌ دا أ -ال َّ
الٌاء ،وٌأتً:
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ُ
التالمٌذ.
عطاع
ّاي
َ
ٔ -مع ٌاء المتكلّم :إٌ َ
ّاي :ضمٌر نصب منفصل فً مق ّل نصب مفعول بده.
عطداع :فعدل مدا ٍ
َ
إٌ َ
مبنًّ لى الفتح.
التالمٌ ُذ :فا ل مرفوع ،و المة رفعه الضَّمة الظاهرة.
ّاا عقتر ُم .إٌّااِ  ،إٌّا ُكما ،إٌّا ُكم ،إٌّا ُكآَّ .
ٕ -مع كاف الخطاب :إٌ َ
ّاا :ضمٌر نصب منفصل فً مق ّل نصب مفعول به.
إٌ َ
عقتر ُم :فعل مضارع مرفوع ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنا.
ٖ -مع هاء الغائب :إٌّداُِّ عصدل ،إٌّداِّ ع ندً بإشدارتً .إٌّاهدا ،إٌّاهمدا ،إٌّداهم،
إٌّاهُآَّ .
إ ٌّدداُِّ عصِ دلُ :إ ٌّدداِّ :إ ٌّدداِّ ضددمٌر نصددب منفصددل فددً مق د ّل نصددب مفعددول بدده.
عصلُ :فعل مضارع مرفوع ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنا.
ٗ -مع نا المتكلّم :إٌّانا تنتظ ُر األ ّم ُة لنهضتِها.
إٌّانا :ضمٌر نصب منفصل فً مق ّل نصب مفعول به.

 فوائد ولطائف:
ُ
تأخذ مفعوالأ به واقداأ) منها:
(ٔ) هناا عفعال تتع ّدى إلى مفعول واقد (عي
قضرَ ،ر َ  ،عك َل ،ق َم َل.
شكرَ ،رمى،
سمع،
َ
َ
َ
الٌتٌم.
ر َ الطالبُ المسأل َة لى َش ٌْخِه .عك َل الظال ُم ما َل
ِ
ُ
عخوات ظآَّ كما َمرَّ مآ قبلُ:
(ٕ) هناا عفعال تتع ّدى إلى مفعولٌآ منها
ب ،خا َل ،ز َم ،وجدَ  ،رعى َ ،لِ َم ،جع َل ،ا ّت َ
خذ.
ظآَّ  ،قسِ َ
وعفعال عخرى مثل :ع طى ،م َن َح ،سأ َل.
جعلت َّ
ب المغ ّف ُل ال ِّشهاد َة ث أ
ُ
ُ
هب خاتماأ.
عكبر ُك ِّل شً ٍء.
افة.
الذ َ
هللا َ
َقسِ َ
رعٌت َ
(ٖ) هناا عفعال تتع ّدى إلى ثالثة مفا ٌل منها:
عخبر ،وخب َّرَ ،ق َّد َ
ل.
عرى ،ع ل َم ،عنبأَ،
َ
ّ
لمت َّ
ف المعامل َة مُو ّق أ
ُ
ُ
عة.
عرٌت
الطلب َة المطالع َة مفٌد أة.
ع
الموظ َ
(ٗ) المفعو ُل به عق ُد المنصوبات فً الكالم العربًّ وهً:
 -بر كان أو إحدى أ واتها كاآ البق ُر هادئاأ.
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 اسم إنَّ أو إحدى أ واتها إآَّ ال رٌ َة مهجورةٌ.ْ
ْ
استفد منه.
قافظ لٌهاٌ .ا قارئا أ كتاباأ،
 المتادى ٌا قام َل الراٌةِ،خرج الضٌفُ مسروراأ.
 الحالَ
أ
ُ
برقٌة.
عرسلت إقدى شر َة
 التمييزُ
األشجار إال شجر أة.
قطفت
 المستثتى المتصوبَ
رٌب فً قٌام السا ة( .اسمها مبنًّ فً مق ّل
 اسم ال التافية للجتس الَ
نصب).
الزمان ت ف الفتاةُ عما َم المررة .ص ُ
 ظرف المكان أو ُّمْت ٌو َم َ َرفة.
ررآ ترتٌالأ.
 المفعول المطلق ر ّتل ال ار ُ ال َُ
وقفت إكراما أ لوالديَّ .
 المفعول اجلهُ
اطب.
 المفعول معهمشٌت وال َّش َ
 التابع المتصوبُ
ررآ الكرٌ َم.
(ٔ) التع
قرعت ال َ
ُ
وتفسٌرُِّ.
ررآ
(ٕ) العطف
َ
قرعت ال َ
ُ
ررآ الكرٌ َم ُكلَّهُ.
(ٖ) التوكيد
قرعت ال َ
ُ
مراآ.
ررآ :الب ر َة ،ور َل
(ٗ) البدل
َ
قرعت ال َ

اخلالصة:
وقع لٌه فع ُل الفا ل :عك َل الذئبُ خروفاأ.
المفعو ُل به :اس ٌم منصوب َ
ٌأتً المفعول به لى صُورتٌآ :األولى :االسم الظاهر:
تصوٌر.
باع التاج ُر رل َة
 االسم المفرد نقوَ :ٍ
ُ
نصقت عخاا بالتخلًِّ آ برنامج "ستار عكادٌمً".
 األسماء الخمسة: المث ّنى :ن َل مّا ُل المٌنا ِء قاوٌتٌآ إلى الباخرة.خاطب رئٌسُ الوزرا ِء العاملٌآ فً مؤسس ِة اإلذا ة.
 جمع المذ ّكر السالم:َ
َ
 المصدر المؤوّ ل :عكرُِّ عآْوقت ال ٌَْلولة.
الناس
عزور
َ
َ
ضمٌر :وهو نو اآ:
صورة الثانٌة :ال َّ
ال ُّ
ٔ -الضمٌر المتصل :والذي ٌ ُع مفعوالأ به مآ ضمائر االتصال عربعة:
ٌاء المتكلّم ،وكاف الخطاب ،وهاء الغائب ،ونا المتكلّم.
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ضمٌر المنفصل ،وهو ضمٌر واقد "إٌّا" وٌأتً:
ٕ -ال َّ
مع ٌاء المتكلّم ،وكاف الخطاب ،وهاء الغائب ،ونا المتكلّم.

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصّ ال الٕ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ:
قال المنفلوطًّ فً قكاٌة "ال َّدفٌآ الصّغٌر":
ا ،و ُ د ُ
"اآلآ نفضد ُ
ددت إلددى َم ْنزلددً كمددا ٌعددو ُد ال ائد ُد
دت ٌَدددي ِمددآْ ُتددرا ِ
ب قبد ِدر َ
َ
أ
َ
أ
ا إال دمعددة ال عسددتطٌ ُع إرسددالها ،وزفددرة ال
المنكس د ُر مددآ سدداق ِة القددربِ ،ال عمل د ُ
عستطٌ ُع تصعٌدَ ها.
خفدت لٌدا المدوت ففز ُ
ُ
رعٌ ُتا ٌا بُنًَّ  ،فً فراشا لٌالأ فجز ُ
دت،
ت ،ثد َّم
ُ
ُ
فمدا
بجانبدا عصدبُّ فدً
فجلسدت
فكتب لً ال َّدوا َء،
الطبٌب فً عمرا،
فاستشرت
َ
َ
َ
ِ
ُ
نظدرت
األصفر ،وال د ُر ٌنتز ُع مآ بدٌآ جنبٌدا القٌداة ،قتدى
السائل
َق َطرات ذلا
ِ
ِ
بٌآ ٌدي ّ
ُ
َ
فإذا َ
الٌوم".
فعلمت ع ّنً قد ثكل ُتا،
جث ٌة باردةٌ،
فهٌهات عآْ عراا بعدَ
عنت َ
ِ
أ
ْ
دمعدة ،إرسدا َلها،
وقعدت مفعدوالأ بده:
ٔ -الكلمات التالٌة عسماء ظداهرة ،وقدد
َ
الموت.
تصعٌدَ ها،
نصب ْتها ،وفا ل ك ّل فعل.
ٌّآ عفعالها التً َ
ْ
نصبهام
وقعت مفعوالأ به ،فما الم ُة
ٕ -كلمة "ٌدي"
ِ
ٖ -فً النصّ فِعْ ٌل َ
عخذ مفعولٌآ .ما هوم وما هما المفعوالآم
عواخر الكلمات التالٌة :الموت ،القٌاةَ ،ق َطرات.
ٗ -اضبط
َ
٘ -استخرجْ مآ النصّ ضمٌرٌآ ٌعرباآ فً مق ّل نصب مفعول به.
 -ٙع ددربْ مددا ٌلددً إ رابدا أ وافٌداأ :فاستشد ُ
دب لددً
دب فددً عمد ِدرا .فكتد َ
درت الطبٌد َ
ال َّدوا َء.
 -3استخرج مآ النصّ  :قرف تق ٌر ،مبتدع مرفو داأ ،خبدراأ مرفو داأ ،اسدم
فعل ما ٍ  ،اسما أ معطوفا أ منصوباأ ،نعتا أ مجروراأ ،جملة واقعة فً خبر إآَّ .
 -8ع رب الضَّمائر فً األمثلة التالٌة:
 (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [الفاتقة :رٌة ٘]. لّ َم ُه المدرّ بُ مباد َ السِّباقةِ. -إٌَّااِ ع نً واسمعً ٌا جارة
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بَابُ ا ٜملوٞعًُْ ٢املٞٛٝلٜق٢
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يَاملٜصِــ ـدَدُ انِــ ـوْ جَــــأَ

تَصِرٌ٢ـــــــــ ٔ فٔعــــــ ــِل٣

ثَاأجّـــــــا اٜـــــ ـدَٓ

يَا ِ ٔصَــابُوُ ب ــَدَا

نعرف الم صودَ بالمفعول المطلر.
ال ب َّد مآ معرف ِة المصدرح لكً
َ
القدَل الذي د َّل لٌه الفع ُل نقو :كتابة.
رٓ َ اب ُ مااَّ املصددَ بِ ٓو :اس ُم َ
ب ،والمضارع ٌكتبُ .
كتابة :اسم َقدَل مآ الفعل الماضً ك َت َ
ضرُ :تقضٌراأ.
وت ول :قرع ٌ ،رعُ :قراءة /عكر َمٌُ ،كر ُم :إكراماأَ /قض ََّرٌُ ،ق ِّ
قول الناظم" :ال َمصْ دَ ُر اسْ ٌم َجا َء َثال أِثا َلدَ ى َتصْ ِرٌفِ فِعْ ٍل".
وهذا معنى ِ
جاء ثالثاأ :عي جدا َء بعددَ الفعدل الماضدً ،والفعدل المضدارع كمدا فدً األمثلدة
الساب ة.
فاألول :الفعل الماضً ( َقرعَ).
والثانً :الفعل المضارع (ٌ رعُ).
والثالل :المصدر (قراءة).
إ َ; املوعًْ املٛلق نً :مصد ٌر ٌؤ ّكد فِعْ َل ُه ،عو ٌبٌّآ نو َ هُ ،عو ٌبٌّآ ددَ َمرَّ اته.
ِصا ُب ُه َبدَ ا".
"وا ْنت َ
وقك ُم ُه النصبُ  ،وذلا قول الناظمَ :

عزح ال عزٓف:
 ٌؤ ّكد فِعْ َل ُه نقوَ :هبط الطائ ُر هُبوطاأ ( .ﭢ ﭣ ﭤ) )ٔ(.
هبوطاأ :مفعول مطلر منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح .ع ربْ :

ترتٌالأ.
ُ
روغاآ ّ
 ٌبٌّآ نو َ ُه نقوَ :وقوف المؤ َّدبِ.
التلمٌذ
وقف
الثعلبِ.
راذ اللصُّ
َ
َ
َ
غاآ :مفعول مطلر منصوب ،و المة نصبه الفتقة،
روغاآ الثعلبَِ :ر َو َ
َ
وهو مضاف.
(ٔ) المزمّل ،رٌة ٗ.
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وقوف المؤ َّدبِ.
الثعلبِ :مضاف إلٌه مجرور .ع ربْ :
َ
ُ
راجعت
ض َربات.
ب الجالّ ُد المجر َم
 ٌبٌّآ دد َْ َمرَّ اته نقو:شر َ
َ
ضر َ
َ
شر :مفعول مطلر منصوب،
ض َربات:
المخطوط َة شرٌآ َمرّ أة.
َ
شر َ
َ
ضرباتٍ :مضاف إلٌه مجرور .ع ربْ :
و المة نصبه الفتقة ،وهو مضاف.
َ
شرٌآ.
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يَنِـ ـًَ اٜـ ـدَٓ اٝـ ـلٜ ٚف َـ ــّْ

َ
مـــــَا َبٍِــــــ َ اٜوٞعٔـــــَ

َ ِــــــــــــــــــــــ ـ ًُٚ٢

َيمَ ِعنَــــــــــــــــــ ًُٚ٢

ُ
المطلر  -ندَ ال َّنقاة ،و ندَ ك ّل فتى تعلَّ َم منهم -نو اآ :لفظًّ ،
المفعو ُل
ومعنويّ .
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ف ٜـ َا  ٜمَـــا يَاف ٜـقَ اٜوٞـــغٜ

اُُٜدِتــــــــُوُ ٢ـٌَــــــــا َدِٟ

فٔعِلٔــــــــــــــــــــــــــؤ

أوٜضـــــــــــــــــــِلٔؤ

ع األوّ ل :اللفظًّ  :وهو َما َوا َف َر َل ْف َظ فِعْ لِه ،عي كاآ تكراراأ للفظ
ال َّنو ُ
فعلِه.
ْ
نقوَ ِ:س ِهرْ ُ
عجادت فاطم ُة إجاد أة فً ِلم الهندسة.
ت َس َهراأ فً ق ِّل المعادلة.
ار أة لفضلِه:
ضرب الناظ ُم مثاالأ لل ّنوع اللفظًّ وهوُ :زرْ ُت ُه ِز ٌَ َ
َ
ار أة :مفعول مطلر منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ِز ٌَ َ
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يَ َا مُـًَأفـقْ أ َعِنَاىُ بٔـالٜ

ي٢فـَاق ٢اٜوٞــغٕ اٜوٜر ٢ــِ ُ
جَــــــــــــــــــــــ َالٜ

ع الثانً :المعنويّ  :وهو َمدا َوا َف َ
دوآ لفظِ ده .عي ٌكدوآ
ال َّنو ُ
در معندى فِعْ لِده َ
مخالفا أ للفظِ فِعْ لهِ.
ت َج َذالأ .عصلهَ :ف ِرقْ ُ
نقوَ :ف ِرقْ ُ
فر َقاأ.
"ج َذالأ" مق ّل " َف َرقاأ"ح ألآَّ
فوضع َ
َ
ت َ
َ
والج َذل هو :ال َف َرد.
واللفظ مختلف.
المعنى واقد،
َ
َج َذالأ :مفعول مطلر منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ُ
وت ولَُ :ق َع ْد ُ
الخائآ َل ْكماأ.
ضربت
ت ال رُفصا َء.
َ
ع ربْ  :ال رُفصا َءَ .ل ْكما أ.
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 فوائد ولطائف:
ُ
الكلمات ُتعربُ مفعوالأ مطل اأ:
هذِّ
هللا.
شكراأ .فواأُْ .ذراأَ .ق َسناأ.
سبقاآ ِ
َ
اإلكرام.
 كلمة "بع " فً هذا التركٌب :عكرم ُت ُه بع َِ
اإلكرام .فال تمٌلوا ُك َّل
 كلمة " ُكلّ" فً هذا التركٌب :عكرم ُت ُه ك َّلِ
المٌل.
ِ

اخلالصة:
المفعو ُل

ُ
المطلر :مصد ٌر ٌؤ ّكد فِعْ َل ُه ،عو ٌبٌّآ نو َ ُه ،عو ٌبٌّآ ددَ َمرَّ اته.

املفعول املطلل ىوعاٌ:

فِعْ ل ِه.

اللفظي وهو َما َوا َف َر َل ْف َظ فِعْ لِه :دبَّجْ ُ
ت الم ال َة ْتدبٌجا أ.
ٔ-
ّ
ٕ -المعتو ّ وهو َمدا َوا َف َ
دوآ لفظد ِه .عي ٌكدوآ مخالفدا أ للفدظِ
در معندى فِعْ لِده َ
ُ
ُ
فرقاأ.
فرقت َج َذالأ .عصلُ ُه:
نقو:
فرقت َ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اآلٓات ال زمي٘ ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [االنش ار :رٌة .]8 -ٙ

 (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [الفجر :رٌة .]ٕٔ -ٔ9
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 ( ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [ال مر :رٌة ٕٗ].ت مفعوالأ مطل اأ ،وقد ع ّك ْ
وقع ْ
دت عفعا َلها:
ٔ -الكلمات التالٌة َ
َك ْدقا أ ،قسابا أْ ،
عكالأ .ما عفعا ُل هذِّ المصادرم
ٕ -ع ربْ ُ :ق ّبا أ ،دَ ّكا أ.
ٌ
نوع فعلهِ .ما هوم
مطلر بٌّآُ
ٖ -فً اآلٌات الكرٌمة مفعو ٌل
َ
ت التً تق َتها ّ
خط:
ٗ -ع رب الكلما ِ

-

(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [الزلزلة :رٌة ٔ].

 (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [النساء :رٌة .]ٕٔ9 (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [مقمد :رٌة ٗ].أ
ُ
كلمة واقد أة ،فما هًم
الكلمات التالٌ ُة جمٌعُها ُتعربُ مفعوالأ مطل ا أ ما دا
٘-
َ
ْا ،البت َة ،شكراأ ،ق ّاأ.
هللا،
هللا ،قا َ ِ
معاذ ِ
سبقاآ ِ
ٌَّا ،عقٌاناأ ،دَ وا َلٌ َ
هلل ،لب َ
َ
 -ٙفً اآلٌات الكرٌمة عربع ُة ُنعو ٍ
ت منصوبة َت َلت المفا ٌ َل المطل ة .اذكرها.
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بَابُ ااع٤رِ ٔ
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ااع ٤ـرِ ُ َمنِصُــًبْ َلٜــْ

٢إمٖـا ـَما ٍٓــاَ َٟم ٜا ٍَٔــّا

إِ ٢ــــــ ـ َاد فٔــــــ ـَِ

ٌَؤـــــــــــــــــــــــــَ

ما معنى َّ
الظرْ ف فً اللغ ِة واالصطالدم
َّ
الظرْ فُ أ
الو اء.
لغة هو ِ
واصددطالقاأ :اسددم َّ
الزمدداآ عو المكدداآ المنصددوب لددى إضددمار "فددً" ،عي
دوآ عآْ ُت ْل َ
فظ فً الكالم.
دٌر "فً" َ
لى ت ِ
وٌسمٌّه ال ُّنقاةُ المفعو َل فٌه ،وقك ُم ُه ال َّنصب.

ينً ً اَ:
ٔ -ـما َٓ :حنً ال ّ "ًٌ " فً قولا :ص ُ
الخمٌس.
ُمْت ٌو َم
ِ
ٌددو َم :ظددرف زمدداآ منصددوب ،و المددة نصددبه الفتقددة ،وهددو مضدداف.
الخمٌس :مضاف إلٌه.
ِ
ٕ -يم ا َٓ :حنً ال ّ "فًق"َّ :
خزاآُ الما ِء َ
َّطح.
فور الس ِ
َ
فور :ظرف مكاآ منصوب ،و المة نصبه الفتقة ،وهو مضاف.
َّطح :مضاف إلٌه مجرور ،و المة جرّ ِّ الكسرة الظاهرة.
الس ِ
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ٜمٖـا اا ُٖمَا َٔٗ ٜفنَ ِـًُ مَـا

ااٍَـــًِ َ يَااٜلٍِـــل ّٜٜثُـــوٖ

تَــــــــــــــــــــــــ ـرَٓ

َن ـــــــــــــــــــ ـَـرَا

َيْٝـــــ ِد َي َ ِٟي ُب ٞـــــ َر  ِٟثُـــوٖ

ٍنَ ــّا َييَ ٞق َ ــّا ٜمــــَدّا

ْٜـــــــــــــــــــــــــ ـدَا

َيٜبَــــــــــــــــــــــدَا

َي َ ِ َــــــــَّ ٟمسَـــــــأّ ٜايِ

فٜانِـــــ َعِ ٔل ٢ااؤ ــــــِرَ

هَــــــــــــــــــ ـرَا َا

تَنــ ــَلِ ٍََا َــــا

ٔٗٙ

وإليك تفصيل اليَّوعني:

اليَّْع األّّل :ظز الشَّماٌ:
الزمآ .ومآ علفاظِ ِه َّ
وهو اسم منصوب ٌد ّل لى َّ
الزمانٌّة:
ُ
ُ
قضٌت ٌوما أ كامالأ فً لبناآ.
مشروع التخرُّ ِج.
عنجزت الٌو َم
ٔ -ااًٍ :
َ
الٌو َم :ظرف زماآ منصوبٌ .وماأ :ظرف زماآ منصوب.
راقبت ال ُّنجو َم أ
ُ
ُ
لٌلة واقد أة.
قرعت سور َة الكهفِ لٌل َة الجمعةِ.
ٕ -االٍلّ:
اللٌل َة :ظرف زماآ منصوب .أ
لٌلة :ظرف زماآ منصوب.
ُ
وت هللا َس َقراأ.
ٖ -نَ َرا( :ٟوهو رخ ُر اللٌل قبُ ٌَْْل الفجر) :د
عُذاك ُر دروسً َس َقراأَ :س َقراأ :ظرف زماآ منصوب ،و المة نصبه تندوٌآ
الفتح.
طلوع الشمس)ٌ :خر ُج الفال ُد ُغ ْدو أة.
بٌآ الفجر إلى
ْٗٝ -دِيِ( :وقت ما َ
ِ
ُغ ْدو أة :ظرف زماآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
َّا ب ُْكر أة وعصٌالأ.
ُ٘ -ب ٞرِ( :عول النهار)ٌ :بدع دوا ُم الطلبة ب ُْكر أة .سبِّحْ رب َ
ب ُْكر أة :ظرف زماآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ْ -ٙدا :ٟسأراج ُع دائر َة اإلفتا ِء غداأ .الٌو َم صبرٌ ،وغداأ عمر.
غداأ :ظرف زماآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ُ
التعٌٌآ قٌنا أ طوٌالأ.
رار
ٍِٔ -3نا :ٟصاقب ُته قٌنا أ مآ الّدهر.
انتظرت ق َ
ِ
ما إ رابِ :قٌْناأم
 -8يَق ٞـا :ٟقضددى عبددو معددا ٍذ وقتدا أ طددوٌالأ فددً ال ّشددركةٌ .صددفو مزا ُجد ُه وقتداأ ،وٌتع ّكد ُر
وقتاأ.
و ْقتاأ :ظرف زماآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.

ددس عبددداأ( .ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)
 -9بــدا( :ٟللزمدداآ المسددت بل)َ :لددآْ نتندداز َل ددآ ال د ِ

ٔٗ3

)ٔ(.
عبداأ :ظرف زماآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ٓٔ -مَدا( :ٟاأل َمد :الغاٌة والنهاٌة ،ج :رماد) لب َثدت العائلدة فدً الددار الطٌنٌّدة ع َمدداأ
الخٌر ع َمداأ مآ َّ
الزمآ.
بعٌدع .رقمه هللا ل د فع َل
َ
ع َمداأ :ظرف زماآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ٔٔ ِ َ -ـّ( :ٟعول اللٌددل) ٌُ :د َّد ُم برنددام ُج "عدب البادٌددة" تمد أدة .قدداو َل العدددوُّ ال َّتس دلُّ َل
َ ْت أ
مة.
ٕٔ -مَسأّ( :وقت ٌبتد مآ الظهر إلى نصف اللٌل):
دمر مسدداءأٌَ .عْ ِ د ُد المنتدددى الث ددافًُّ ندددو أة ددآ عدب الم اوم د ِة مسددا َء
تبدددع قفل د ُة ال َّسد ِ
الثالثاء.
ٖٔ -هَرا ا( :ٟوقت ٌبتد مآ عول نصف اللٌل إلى ُّ
الظهْر):
تر صباقا أ
صباقاأ .ما عشهى
شرب القلٌ ِ
َ
ررآ فً مكتبً َ
عقرع ُ ال َ
ب بالسَّعْ ِ
أ
صباقا أم
ما إ راب:
تمة ،مساءأَ ،
وٌلقر بهذِّ األلفاظ ك ُّل اسم دا ّل لى َّ
ُ
الزماآ نقو :سدا ة ،لقظدة ،ضدقى،
ضقْ و أة ،بُرْ أ
هة.
َ
أ
"غ َّ
ُ
وقفت عنتظرُا ندَ البوّ اب ِة سدا أة .تتداب ُع األمّد ُة العددواآ لدى َ
لقظدة
دز َة"
أ
لقظة.
اقدا" عي عَ ْ مِد ْل ف ِْك َدرا فدً فهدم هدذِّ
وقو ُل الناظمَ " :فاسْ د َتعْ م ِِل الف ِْك َدر َت َند ْل َن َج َ
دت ذلددا عصد َ
ال وا ددد ال َّنقْ و ٌّددة فددإذا فعلد َ
دبت نجاقدا أ فددً معرفددة ال ّنقْ ددو ،وقدددر أة لددى
تسخٌر ِِّ فً قٌاتا.
ِ
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ثُـ ـوٖ املٜــــ ٜا َٔٗ مٔجُااٝـ ـوُ
ا ِاٝـــــــــــــــــــــــ ـرَا
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يَف ٜـ ًِقَ تَ ِ ـ َ ٔنِ ـدَ مَ ـ ِ
إ٢ـَأَا

(ٔ) النساء ،رٌة .٘3

ٜمـَا َ قٝــدٖا َ يَخَلــِ َ
َييَدَا
تل ٞــــَا َٔ ثَـــــ ٖو يَنُنـــــَا
ٔــــــــــــــــــــ َأَا

ٔٗ8

اليَّْع الثاىٕ :ظز امل اٌ:
وهو اس ٌم منصوب ٌد ّل لى المكاآ .ومآ علفاظِ ِه المكانٌّة:
ِا فدً
ٔ -ما َ :جبا أ لهدذا ال َّشداب ٌ دفُ طدوٌالأ عمدا َم المدررةِ .ال تمد ِ عمدا َم والدد َ
ال َّنهار.
عما َم :ظرف مكاآ منصوب ،وهو مضاف .المررةِ :مضاف إلٌه مجرور.
ّ
ٕ -قٝدٖا َ :قعدَ الس ُ
األمٌر.
ت الورو ُد قُ َّدا َم
َّائر قُداَّ َم سٌّارتِه
المعطلة .عُل ِ ٌَ ِ
ِ
قُ َّدا َم :ظرف مكاآ منصوب ،وهو مضاف .سدٌارتِه :مضداف إلٌده مجدرور،
وهو مضاف.
ف ال َّدبَّابات( .ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ))ٔ(.
َٖ -خل :َ ٞاقتمى الجنو ُد َخ ْل َ
ت :مضددداف إلٌددده
ددف :ظدددرف مكددداآ منصدددوب ،وهدددو مضددداف .الددد َّدبابا ِ
خلد َ
مجرور.
ددام .ورا َء :ظدددرف مكددداآ منصدددوب ،وهدددو
ٗ -يدأَ :اصدددطفَّ المصدددلّوآ ورا َء اإلمد ِ
مضاف.
ُ
ائرات َ
فور المدٌنة( .ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) )ٕ(.
٘ -فًقَُ :ت َقلِّ ُر الط
قفر المجاهدوآ َن َف ا أ
َ
تقت المنازل( .ﭡ ﭢ ﭣ) )ٖ(.
 -ٙحت ََ :
الجبل األخضر(.ﯬ ﯭ ﯮ) )ٗ(.
 -3ندَ :موق ُع المخٌ ِّم الكشفًِّ ن َد
ِ
 -8مَ َ :معج ُم العٌآ للخلٌل َم َع صاقبً ب ِد الجلٌل( .ﯫ ﯬ ﯭ))٘( .
َ
ما إ رابَ :
تقت ،ندَ َ،م َع م
فور،
ُ
جلست فً ال ا ة إزا َء صدٌ ً.
النٌل.
 -9إ٢ـأَ( :بمعنى بجانب) :لنا دا ٌر إِزا َء
ِ
(ٔ) األنفال ،رٌة .٘3
(ٕ) الب رة ،رٌة ٕٕٔ.
(ٖ) التوبة ،رٌة ٓٓٔ.
(ٗ) األنعام ،رٌة .٘9
(٘) عل مراآ ،رٌة ٖ.ٔ9

ٔٗ9

النٌل :مضاف إلٌه مجرور.
إِزا َء :ظرف مكاآ منصوب ،وهو مضاف.
ِ
ُ
جلست ت ِْل ا َء صدٌ ً( .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ))ٔ(.
ٓٔٔ -تل ٞأَ( :بمعنى جهة):
ٔٔ -ثَوٖ( :اسم ٌُشار ب ِه إلى المكاآ البعٌد بمعندى هنداا ،وقدد تلق ُده التداءَ :ثمَّد َة):
(ﮥ ﮦ ﮧ)( .ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) )ٕ( .ث َّم َة ُر اةٌ ندَ الوادي.
ٕٔ -نُنا :كاآ والدي َر ِق َم ُه هللا ٌجلسُ هُنا( .ﭟ ﭠ ﭡ) )ٖ(.
هُنا :ظرف مكاآ منصوب ،و المة نصبه الفتقة الم ّدرة لى األلف.
وقف الجنديُّ قِذا َء الجُنديِّ .
ٖٔ ٔ -أَ :بمعنى إزاء (بجانب):
َ
ما إ راب :ت ِْل ا َءَ ،ث َّم ،قِذا َءم
ُ
وٌلقر بهذِّ األلفاظ ك ُّل اسم دا ّل لى المكاآ نقو :شرر ،وغرب ،و َشمال،
مال :ت ُع المصفاةُ
َ
ٌمٌآ
شرر المدٌنةِ ٌ .فُ المصلًّ المنفر ُد
َ
مٌآ ،وشِ ٍ
وجنوب ،و ٌَ ٍ
اإلمام.
ِ

اخلالصة:
المفعو ُل فٌه هو :اسم َّ
الزماآ عو المكاآ المنصوب .وقك ُم ُه ال َّنصب.
وهو نو اآ :ال َّنوع األوّ ل :ظرف َّ
الزماآ:
الزمآ .ومآ علفاظِ ه َّ
وهو اسم منصوب ٌد ّل لى َّ
الزمانٌّة:
دقراأُ ،غد ْددوة ،ب ُْكددرة ،غددداأ ،قٌن دا أ ،وقت دا أ ،عبددداأ ،ع َمددداأْ َ ،تمد أدة،
الٌددوم ،اللٌلددةَ ،سد َ
صباقا أ.
مسا أءَ ،
النددوع الثددانً :ظددرف المكدداآ :وهددو اسددم منصددوب ٌددد ّل لددى المكدداآ .ومددآ
علفاظ ِه المكانٌّة:
دور ،تقد َ
دف ،ورا َء ،فد َ
دت ،ندددَ َ ،مددع ،إِزا َء ،ت ِْل ددا َءَ ،ث د َّم ،هُنددا،
عمددا َم ،قُ د َّدا َمَ ،خ ْلد َ
قِذاء.

(ٔ) ال صص ،رٌة ٕٕ.
(ٕ) اإلنساآ ،رٌة ٕٓ.
(ٖ) المائدة ،رٌة ٕٗ.

ٓ٘ٔ

َْ أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)
[ل ماآ :رٌة ٖٗ]

 (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [ٌوسف :رٌة .]9ددددآ عنثدددددى وإآْ
 ُكددددد ُّل ابد ِْ
دددددددددددددت سددددددددددددددالم ُت ُه
طالد

ٌوما أ لدى رلد ٍة قددبا َء
مقمددددددددددددددددددددددددددددددددو ُل

وقع ْ
ُ
ت مفعوالأ فٌه :ندَ ِّ ،غداأ ،عرضا أٌ ،وما أ.
ٔ-
الكلمات التالٌة َ
وقع منها ظرف مكاآ.
وقع منها ظرف زماآ ،وما َ
بٌّآ ما َ

 -0استخرجْ مآ اآلٌات التالٌة المفعول فٌه وع ر ْبهُ:
( -ﰂ ﰃ ﰄ)[األقزاب :رٌة ٕٗ]

 (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [النساء :رٌة .]٘3 (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) [اإلنساآ :رٌة ٕٓ]. (ﭟ ﭠ ﭡ) [المائدة :رٌة ٕٗ].( -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [ال صص :رٌة ٕٕ]

ت التً تقتها ّ
خط:
 -4ع رب الكلما ِ
( -ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [سبأ :رٌة ]ٔ8

( -ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [ٌوسف :رٌة .]3ٙ

ٔ٘ٔ

( -ﭡ ﭢ ﭣ) [غافر :رٌة ]ٔ8

 -3فً النصوص الثالثة السَّاب ة كلمتاآ ممنو تاآ مآ الصَّرْ ف .ما همام

٘ -استخرج األفعال فً النصوص الثالثة السَّاب ة ،و ٌّآ فا َل ك ،ل منهام
الضُّؤال الثـاىٕ :اقرع القدٌل التالً ،ثد َّم اسدتخرجْ منده األفعدا َل وبدٌّآ فا د َل ُكد ،ل
منها:
آ العِرْ با بآ سارٌة :
أ
الغداة مو أ
بلٌغة ،ذر َف ْ
و َظنا رسو ُل هللا ٌ وما أ بعدَ صال ِة َ
ت منها
ظة
العٌوآَ ،و َو ْ
جلت منها ال لوب ،ف ا َل رج ٌل :إآَّ هذِّ مو ظ ُة ُمو ِّد ٍع ،فماذا تعه ُد
إلٌنا ٌا رسو َل هللام
قال :عوصٌكم بت وى هللا والسّمع والطا ة ،وإآْ ب ٌد قبشًٌّ  ،فإآّ َمآْ ٌَ ِع ْ
ٌ
ضاللةَ ،ف َمآْ
عدرا ذلا
ت األمورح فإ ّنها
منكم ٌرى اختالفا أ كثٌراأ ،وإٌّاكم ومقدثا ِ
َ
منكم فعلٌكم بس ّنتً و ُس ّن ِة الخلفا ِء الرَّ اشدٌآ المهد ٌٌِّآ َ ضُّوا لٌها بال َّنواج ِذ".

ٕ٘ٔ

بَابُ احلٜاْ٢
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احلٜاُْ أل َه ٍَِٖاتٔ  ُِٜأ َـا

ٔمنِهـَا مُ ٜوسٚـرّا َي َصِرــُوُ

ا ِـــــــــــــــــــــــ ـ َر َهوِ

ا ِ َ ــــــــــــــــــ ـَـوِ

ت ال ُم ْب َهمددة ،عي ٌددأتً لٌِب دٌ َّآ هٌئ د َة
ٌب دٌّآُ الندداظ ُم عآَّ القددا َل :اسددم ٌُف ّس د ُر الهٌئددا ِ
أ
أ
الفا ددل ،عو هٌئد َة المفعددول بدده .ت ددول :ددادَ القددا ُّج مسددرورا .مسددرورا :قددال بدٌ َّآ
هٌئ َة الفا ل (القاجّ).
ُ
المفعول به (العصٌر).
العصٌر بارداأ .بارداأ :قال بٌ َّآ هٌئ َة
شربت
َ
ِ
"و َنصْ د ُب ُه ا ْن َق د َت ْم" عي ٌلددز ُم
دار الندداظ ُمَ :
وقك د ُم القددال ال َّنصددب ،وإلددى ذلددا عشد َ
َنصْ به.

تعرٌف القال:
احلاُْ :اس ٌم َفضْ ٌ
لة منصوبٌ ٌفسّد ُر مدا اندبه َم مدآ الهٌئدات .يمعنـَْ :فضْ دلة عي
واسدتتر مدآ
ِدً
َ
لٌس جزءاأ مآ الكدالم ،ومعندى :مدا اندبه َم مدآ الهٌئدات ،عي مدا َخف َ
الصِّفات.
َ
عردت تعرٌفا أ سهالأ للقال ف ل:
وإذا
احلال :اصه ميصوب يبيًّ ٍيئةَ صاحبُِ ،ويقعُ جواب ّا لب"كيفَ".
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اٍَٜـــأَ ـٌَـ ـدْ َـــا ٔ ٟا

َيبَـا َ َ ِرْي احلٔصَــاََ

ُم ِر َهٍَ٢ــــــــــــــــــــا

ُمسِــــــــــــــــ ـرَجَا

َي٢إ ٖــــنَٔ أٍِ ٜـــ ُ َ ِـــرّا

فٜـــ  ٢املٔجَــاَْ يَا ـــِرٔ ٢

دَإٔـــــــــــــــــــــــــدَا

ا ٜمل ٜاهٔـــــــــــــــدَا

أ
عمثلة للقال:
ٌضربُ الناظ ُم
ضا ِق أكا ُم ْب َت ِه َجاأ:
 َجا َء َزٌ ٌد َضاقكاأ :قال عول منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
ثاآ منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
مُبتهجاأ :قال ٍ
اآ مُسْ َر َجاأ:
ِص َ
اع َ مْ رٌو الق َ
َ -ب َ

ٖ٘ٔ

مُسْ َر َجا أ :قال منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
 َل ٌِ ُْت َ مْرأ ا َرائِـدَ اأ:
مكاآ ال َكأ والعُشب والماء).
(الرَّ ائدَ :مآْ ٌطلبُ ألهلِه
َ
َرائِدَ اأ :قال منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
وقو ُل الناظمَ " :ف ِع ال ِم َثا َل َوا ْ ِرفِ ال َم َاصِ دَ ا" عي تد ّبر األمثلة السَّاب ة بدو ً
ْ
عهل ال َّنقْ و.
واقفظها ،وا رفْ م اصدَ ِ
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يَاُ ًٜوُ َ ـٔ َرٌَِ ٟـا هَــاح٢

يَفٜضِلــــــــٌٍََّٔ ٟـــــــــَُٔ
بٔاتٚضــــــــــــــــَا ٢ح
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َيالٝ ٌَ ٜـــً َُ ْٜاأرــــّا ُي
احلٜــــــــــــــــــــــاْ

٢إال ٤مُعَرٖفــــــ ــّا فٔـــــــــَ
اال ِن ٔعِ ــــــــــــَاْ٢

شروط القال:

ُ
ٌشترط للقال:
كالم الناظم ع َّنه
ٌُ ْفه ُم مآ
ِ

ٔ ًََ ٌ َ -رِ ،ٟفال ٌ ًَ معرفّ.
ْ
وقف الشرطًُّ مُراقباأ.
جلست سعا ُد متذمّر أة.
خرج المرٌ ُ قزٌناأ.
ت ولُ:
َ
َ
قزٌن دا أ ،متددذمّر أة ،مراقب دا أ :عقددوال َن ِكددرات لددٌس فٌهددا عل التعرٌددف ،ولٌسددت
مضافة.
ضا ِق أكاُ ،م ْب َت ِه َجدا ،أمُسْ َدر َجاَ ،رائِدـدَ اأ) فهدً عقدوال
وكذلا ما وردَ فً األمثلة ( َ
َنكِرات.
قضدر
وإذا جا َء تركٌبٌ فٌه القا ُل معرفة فٌجب تأوٌ ُل المعرفة بنكرة نقدو:
َ
المسؤو ُل َوقْ دَ ُِّ.
تأوٌل َنكِرة ،عي منفرداأ.
وقدَ ُِّ :مُعرَّ فة باإلضافة ،ولك َّنها فً
ِ
وكذلا :دخلوا األوَّ َل فاألوَّ َل :عي متر ِّتبٌآ.
ٌِٕ َِ -تََ فضِلّ ٟبعدَ متا اا ال :
َ
خبرُِّ .فضدلة :عي ٌدأتً زائدداأٌ ،صد ُّح
عي بعدَ عآ
ٌأخذ الفع ُل فا َلهُ ،والمبتدع ُ َ
أ
أ
االستغنا ُء نه ،ولٌس جزءا مآ الكالم ،فدال ٌ دال :زٌد ٌد راضدٌاح ألآَّ الكدال َم لدٌس
ذهب زٌ ٌد راضٌاأ .وٌمكآ قذف "راضٌاأ" واالستغناء نها.
تا ّماأ ،بل ٌ الُ:
َ
ٖ ًََ ٌ َِ -ها يُ احلاْ َمعِرفّ ،يها يُ احلاْ :الفا ل ،والمفعول به ،والمبتدع.
فال ٌ الُ :جا َء رج ٌل مسروراأ .بل جاء الرّ ج ُل مسروراأ.

ٗ٘ٔ

ُ
القصاآ مُسْ رجاأ.
ركبت
وال ٌ الُ :ندي قصاآٌ مُسْ َرجاأ .بل
َ
ولكآْ إذا ت ّدم القا ُل َ
ٌأتً صاق ُب ُه َنكِر أة مثدل" :لِ َمٌد َة مُوقشدا أ َط َلدلُ".
جاز عآ َ
عٌآ القالم
صورتٌآ :االسم المفرد ،والجملة.
ص َُور القالٌ :أتً القا ُل لى ُ

الصُّْرٗ األّىل :االصه العاٍز املفزد:
هرب اللصُّ مُتسلّالأ.
َ
مُتسلِّالأ :قال منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
 است ب َل زٌ ٌد صدٌ َ ُه ضاقكٌآ.ضاقكٌآ :قال منصوب ،و المة نصبه الٌاءح أل ّنه مثنى.
ظهر الجنو ُد قاملٌآ بناد َقهم.
َ
قاملٌآ :قال منصوب ،و المة نصبه الٌاءح أل ّنه جمع مذ ّكر سالم.
ت المعلّ ُ
مات فً القدٌ ة مُسْ تمتعاتٍ.
 تجوَّ َل ِمُسْ تمتعاتٍ :قال منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الكسر الظاهرح أل ّنده جمدع
مؤنل سالم.
ُ
الثوب جدٌداأ.
لبست
 ع رب القال فً:َ
(ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) )ٔ(م

الصُّْرٗ الثاىٔ٘ :اجلنغ٘:
(ٔ) مجلّ امسٍّ :صلَّى زٌا ٌد وهو خاش ٌع .بدعت الرِّ قل ُة ،والضَّبابُ كثٌفٌ .
وهددو خاشِ دعٌ :الددواو :واو القددال .هدو :ضددمٌر منفصددل مبنددً فددً مقد ّل رفددع
مبتدع .خاشعٌ :خبر مرفوع .والجملة االسمٌة فً مق ّل نصب قال.

ع رب القال فً قوله تعالى( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ))ٕ(.
ُ
َ
ٌخترر الفضا َء.
انطلر الصَّارو ُخ
(ٕ) مجلّ فعلٍّ :عقب َل الطالبُ ٌقم ُل ُكت َب ُه.
ٌقم ُل ُكت َبهُ :فعل مضارع مرفوع ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرُِّ هو.
(ٔ) ال صص ،رٌة ٕٔ.
(ٕ) النقل ،رٌة .٘8
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ُك ُت َبهُ :مفعول به منصوب ،وهو مضاف.
الهاء :ضمٌر متصل مبنً فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه.
والجملة الفعلٌة فً مق ّل نصب قال.
غادر المشٌّعوآ الم برة ٌرفعوآ عٌدٌهم إلى السَّما ِء.
ع ربْ :
َ
(ٖ) شرو اجل لّ م جاد يدلريدِ :بعْ ُ
الثمر لى َش َج ِر ِِّ.
ت
َ
جرِِّ :اسم مجرور ،وهو مضاف ،والهداء:
لى َش َج ِرِِّ :لى :قرف جرّ َ .ش ِ
ضددمٌر متصددل مبنددًّ فددً مقدد ّل جددرّ مضدداف إلٌدده .وشددبه الجملددة مددآ الجددار
والمجرور فً مق ّل نصب قال.
طلع ال م ُر بٌآ السَّقاب.
(ب) صبه الجملة الظرفية
َ
بٌآ السَّقابِ:
َ
بٌآ :ظرف منصوب ،وهو مضاف،
َ
ال َّسقاب :مضاف إلٌه مجرور .وشبه الجملة الظرفٌّة فً مق ّل نصب قال.
ع ربْ ( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) )ٔ( .بدا العصفو ُر َ
صآ.
فور ال ُغ ِ

عقكام عخرى للقال:

بصاقبه ،والرَّ ُ
ُ
أ
ابط ٌكوآ
ٌربط ُه
جملة فال ب َّد له مآ رابط
(ٔ) إذا كاآ القا ُل
ِ
َ
ُ
ضمٌراأ نقو الهاء فً جملة :ا َّتكأ األستاذ ٌع ُ
بل بنظارتهِ.
ٌ
ْ
ُتوضئة.
ررآ ،وهً م
عو ٌكوآ الواو:
قرعت فاطم ُة ال َ
(ٕ) ٌجو ُز عآ ٌتع ّددَ القا ُل :وص ُل المساف ُر هادئا أ َف ِرقا أ راضٌاأ.
ثاآ منصوب .راضٌاأ :قال ثالل
هادئاأ :قال عول منصوبَ .ف ِرقاأ :قال ٍ
منصوب.
ُ
كتاب "األٌام" لطه قسٌآ مُتدبّراأ مُستمتعا أ مُعْ َجباأْأ .
قرعت
ع ربْ :
َ
أ
ُ
ت األرمل ُة.
صاقبه :راكبا أ َق ِد َم زٌ ٌد.
ٌجوز عآ ٌت ّد َم القا ُل لى
(ٖ)
باكٌة وق َف ِ
ِ
(ٗ) الجُمل بعدَ ال َّن ِكرات صفات ،وبعدَ المعارف عقوال.
هل ،وجا َء الكلبُ ٌَ ْل ُ
الفرر بٌآ :جا َء كلبٌ ٌَ ْل ُ
ُ
هلم
ما
ْ
وقعت بعدَ َن ِكرة (كلب).
في العبارة ااولى جا َء كلبٌ ٌلهل :جملة "ٌلهل"
فتعرب :جملة فعلٌة فً مق ّل رفع نعتح َْٖ اا ا دِ ٜت ًُْ :اجل ٝل بعد اانٖ ٔرات
هوات.

(ٔ) ال صص ،رٌة .39
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وقع ْ
ت بعدَ معرفة
العبارة الثاتية جا َء الكلبٌ ٌلهل :جملة "ٌلهل"
َ
(الكلب) .فتعرب :جملة فعلٌة فً مق ّل نصب قالح َْٖ اا ا دِ ٜت ًُْ :اجل ل بعدَ
املعاد ًاْ.
ٌ
وقف الس ُ
ُ
َّائر ٌنتظرم َق ِد َم مزار ٌع ٌقم ُل
وقف
الفرر بٌآ:
ما
سائر ٌنتظر ،و َ
َ
الفاكه َة ،و َق ِد َم عخوا ٌقم ُل الفاكهةمَ

 فوائد وشواٍد:
ٌ
علفاظ مُر ّك ٌ
وردَ ْ
بة مبنٌ ٌّة لى فتح الجزعٌآ ،وهً واقعة قاالأ:
ت فً اللغة
ت َ
تفرّ قوا ّش َذ َر َم َذ َر ،هو جاري بٌ َ
بٌت ،فعل ُته باد َ بد َء ،تفرّ قوا عٌدي َسبأ.

اخلالصة:
صاقبه ،وٌ ُع جوابا أ لـ"كٌف".
احلال :اسم منصوب ٌبٌّآُ هٌئ َة
ِ
ْته َجاأ.
ت ولُ:
َ
خرج السَّجٌآُ ُمب ِ

ٓغرتط لغحال:
ٌكوآ نكرة ،فال ٌكوآ معرفة :دخ َل المرٌ ُ المستشفى متألّما أ.
ٔ -عآ
َ
ٌأتً فضْ أ
ٕ -عآْ ْْ
لة بعد تمام الكالم :نا َم الف ٌ ُر راضٌاأ.
َ
ٖ -عآْ
ٌكوآ صاقبُ القال معرفة :نا َم الغنًُّ ساخطا أ.
َ

ٓأتٕ احلال عغ ٙصْرتني :االصه املفزدّ ،اجلنغ٘.
الصْرٗ األّىل :االصه العاٍز املفزد :اص ٔ عتْ د ْع م ثاقغً٘.
الصُّْرٗ الثاىٔ٘ :اجلنغ٘:
(ٔ) جملة اسمٌة :تسلَّ َم قام ٌد رات َب ُه وهو مسرو ٌر.
ّ
المخط َط التنظٌمًّ .
(ٕ) جملة فعلٌة :عقب َل المهندسُ ٌقم ُل

ٔ٘3

ُ
الثمر لى َش َج ِرِِّ.
بعت
(ٕ) شبه الجملة مآ جار ومجرور:
َ
بٌآ السَّقاب.
طلع ال م ُر َ
وشبه الجملة الظرفٌةَ :

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)
[الكهف :رٌة ]ٔ8
( -ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [ٌوسف :رٌة .]ٔٙ

 واشد ْدل
ددد ٌد َ
ددٌا بقبد ِ
هللا مُعْ َتصِ دددددددددددددددددددددددددما أ
ِ

فإ َّنه الرّ كآُ إآْ خانتا
عركددددددددددددددددددددددددددددددددددددداآُ

ددَت قمددراأ
وماسد ْ
 بد ْدت
َ
َخدددددددددددددددـْ َ
دددددددددددددداآ
وط بد
ٍ

دددددددددت نبددددددددددراأ
ْ
وفاقد
َ
ْ
دددددددددـت َغددددددددددزاال
ور َند
َ

ت قدداالأ :وهددم رقددو ٌد ،وكل دبُهم باسد ٌ
وقع د ْ
دط ذرا ٌ د ِه ،فِددراراأ،
ٔ -الكلمددات التالٌددة َ
ٌبكوآ.
ْ
جاءت لٌها( .مفرد ،جملة فعلٌة ،جملة اسمٌة).
صور القال التً
بٌّآ
َ
األقوال خمسة).
ٕ -استخرج القا َل فً البٌتٌآ واذكرْ نو َ هُ ( .د ُد
ِ

ٕ -اص دز احلال مً اآلٓات ال الّٔ٘ ،بًّٔ ىْعُ:
 (ﭖ ﭗ ﭘ) [مرٌم :رٌة ٕٔ].(ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [ال صص :رٌة ٕٔ].( -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [هود :رٌة ٕ]3

ٔ٘8

( -ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [إبراهٌم :رٌة ٖٖ]

 (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) [ال لم :رٌةٖٓ].( -ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [األنبٌاء :رٌة ]ٔٙ

ٖ -أعزب احلال ا اليصْص ال الٔ٘:
 (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [طه :رٌة .]8ٙ "انصرْ عخاا ظالما أ عو مظلوماأ". ِ ْ زٌزاأ عو م َْ
وعنت كرٌ ٌم.
ُت
وقف ال ّشرطًُّ ٌشٌ ُر بٌدٌهِ.
َ

ٗ -اعز ْح قْل الياظه:
َوالَ ٌَ ُكددددوآُ َغالِبأددددا ُذو
القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال
َ

إِالَّ م َُعرَّ أفدددددددددا فِدددددددددً
ال
االسْ ددددددددددددددددددددددددددددتِعْ َم ِ

ٔ٘9

بَابُ اا ٖ ٍٍُِٔ٢
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ٔانِـــوْ مُوسٚــرْ أ َـــا قٜــدٔ

مـ ـٔـ َ ااـ ـ ٖيَاتٔ بٔانِـ ـو٢

ا ِــــــــــــــــــــــ ـ َر َهوِ

تَ ٍٍِـــ ـُ ٣يُنٔـــ ـوِ

ال َّنٔٔش ا الغػ٘ :ال فضري ّال َّبٔني.
ّا االصطالح :اس ٌم منصوبٌ ٌف ّس ُر ما انبه َم مآ َّ
الذوات وال ِّن َسب.
ّمعي :ٙمدا اندبهم مدآ َّ
واسدتتر مدآ األسدماء
ِدً
َ
الدذوات وال ّنسدب ،عي مدا َخف َ
والجُمل قب َلهُ.
عجرٌت شرٌآ َتجْ ِر أ
ُ
بة.
ت ول:
تجر أ
اسم قب َل ُه ( شرٌآ).
بة :تمٌٌز َ
ِ
رفع اإلبها َم آ ٍ
 امتأ اإلنا ُء ماءأ.رفع اإلبها َم آ جمل ٍة قب َل ُه (امتأ اإلناءُ).
ماءأ :تمٌٌز َ
رفع اإلبهام :عي عزا َل الغمو َ  ،وفس َّر الم صود.
ومعنى َ
ف بهذِّ الصّف ِة والعالمة.
"باسم
وقو ُل الناظم:
تمٌٌز وُ سِ م" :عي ُِر َ
ٍ
ِ
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فٜا ِصٔيِ َيقٝلِ قٜدِ طٜابَ

يَأـــَ َٜلٍِــــؤ ِ ٜدبَع ــًََُ

ـٌَــــــ ـدْ َ ٞوسّــــــــا

فٞ ٜلسّـــــــــــــــــــــــا

يَخَاأدْ ٜاٞـرَ ُ ٔم ِ َ ِر٣ي

يَاُ ًٜــــوُ َ ٔــــ َرِ ٟقٜــــدِ

ٜبَــــــــــــــــــــــــــــــا

يَ َجرَــــــــــــــــــــــا

ٌخب ُر الناظ ُم عآَّ قُك َم التمٌٌز هو ال َّنصب.

أىْاع ال َّنٔٔش:
التنييُش ىوعاٌ :تمٌٌز َّ
الذات ،وتمٌٌز ال ِّنسبة.

ٓٔٙ

ال َّنوع األول :تمٌٌز َّ
الذات:
مذكور قب َل ُه .وٌأتً بعدَ:
اسم مُفر ٍد
وهو ما َ
ٍ
رفع اإلبها َم آ ٍ
ُ
القجاز اثنٌآ و شرٌآ ٌَ ْوماأ.
مكثت فً
ُوآ َف ْلسأا.
ٔ -العدد :لًِ َ َل ٌْ ِه عَرْ َبع َ
ِ
نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
َف ْلسأا :تمٌٌز منصوب ،و المة
ِ
ٌوما أ :تمٌٌز منصوب ،و الم ُة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
صددا ا أ
عنتجد ْ
دت دونم دا أ َ دَ س داأ .بعد ُ
دت عرضددً ِر ْط دالأ َزٌْت داأ .زر د ُ
دت َ
ٕ -الم ددادٌرَ :
َقمْقاأ.
َز ٌْتا أ :تمٌٌز منصوب ،و الم ُة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
َ دَ سا أ :تمٌٌز منصوب ،و الم ُة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
َقمْ قا أ :تمٌٌز منصوب ،و الم ُة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
بٌّآ ال َّت َ
مٌٌز فً اآلٌات الكرٌمة التالٌة ،ث َّم ع ر ْب ُه:
 (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) )ٔ(. (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) )ٕ(. ( -ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ))ٖ(.

النوع الثانً :تمٌٌز ال ِّنسبة:
رفع اإلبها َم آ نسب ٍة فً جملة َق ْب َل ُه.
وهو ما َ
اب َزٌ ٌد َن ْفسأا:
 َط ََن ْفسأا :تمٌٌز منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
مْرو عَ َبا أ:
 َخالِ ٌد عَ ْك َر ُم مِآْ َ ٍعَ َبا أ :تمٌٌز منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
 (ﰗ ﰘ ﰙ) )ٔ(:(ٔ) التوبة ،رٌة .ٖٙ
(ٕ) ص ،رٌة ٖٕ.
(ٖ) المعارج ،رٌة ٗ.

ٔٔٙ

شهٌداأ :تمٌٌز منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.
ع رب ال َّت َ
مٌٌز فً قوله تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ))ٕ(.
(ﭻ ﭼ ﭽ))ٖ( .

عزّط ال ّنٔٔش:
ُ
ٌشترط للتمٌٌز:
ٌُ ْفهم مآ كالم الناظمَ " :و َكو ُن ُه َنك َِر أة َق ْد َو َج َبا" ع َّنه
ٔ -أن يكونَ َت ِكرة فال يكون معرفة.
ت ددولَ :ب َند ْ
دت مؤسسد ُة اإل مددار عربعد أدة وثمددانٌآ منددـزالأ .ال َّشددمسُ عكبد ُر َقجْ مدا أ مددآ
ال مر.
منـزالأ :تمٌٌز َن ِكرة لٌس فٌه عل التعرٌف ،ولٌس مضافا أ.
َقجْ ما أ :تمٌٌز َن ِكرة لٌس فٌه عل التعرٌف ،ولٌس مضافا أ.
يأتي بعد تمام الكالم
ٕ -أنْ ْْ
َ
َ
خبرُِّ.
عي بعدَ عآ
ٌأخذ الفع ُل فا َل ُه ،والمبتدع ُ َ
فال ٌ ال :عغلى سِ عْ راأ مآ الفضّة ،بل ٌ ال :ال َّذهبُ عغلى سِ عْ راأ مآ الفضّة.
دت دونمداأ .بدل :زر ْ ُ
ٔ -عآْ ال ٌت ّدم لى املِه .فال ٌ ال :شعٌراأ زر ُ
دت
ُدونما أ شعٌراأ.

 فوائد وشواٍد:
المواضع التالٌة:
(ٔ) ٌ ُع االس ُم المنصوبُ تمٌٌزاأ فً
ِ
 بعدَ اسم التفضٌل نقوَّ :الج َم ِل.
الزراف ُة عطو ُل ُ ْن ا أ مآ َ
 بعدَ ما ٌد ّل لى االمتالء نقو :عنف َُّاع قمقاأ.
ت مِل َء الص ِ
 بعدَ َكفى نقو :ك َفى باهلل َشهٌداأ .كفاا َف ْخراأ.(ٔ) النساء ،رٌة .39
(ٕ) مرٌم ،رٌة ٗ.
(ٖ) ال مر ،رٌة ٕٔ.

ٕٔٙ

(ٕ) ول دددد لمد ُ
ددت بدددأآَّ
ددددددددددددددددآ مق ّمددددددددددددددددد ٍد
دٌد
َ

عدٌددددـاآ
دددر
ِ
مددددآ خٌد ِ
أ)ٔ(
ال َبر ٌَّددددددددد ِة ِدٌْندددددددددا

دٌدآ اإلسدالم الدذي جدا َء
المعنى ٌ :و ُل عبو طالب ّم النبًّ  :إ ّنه مُتٌ ّآٌ عآَّ َ
عدٌاآ البشر.
به مق ّم ٌد  هو خٌ ُر
ِ
رفع اإلبها َم آ جملة ،وقد ع ّكدَ ما
ال َّشاه ُد فٌه :قولُه "دٌناأ" فإ ّنه تمٌٌز نسبةَ ،
قب َلهُ.

اخلالصة:
ال َّنٔٔش :اصه ميصْب ٓفضّز ما اىبَه مً الذَّّات ّاليِّضب.
التمٌٌ ُز نو اآ:
ٔ -تمييز َّ
مذكور قب َل ُه.
اسم ُم ْفر ٍد
الذا وهو ما َ
ٍ
رفع اإلبهام آ ٍ
دت شددرٌآ ٌَ ْوم داأ .وبعددد الم ددادٌر :عنتجد ْ
وٌكددوآُ َبعددد العدددد :مكثد ُ
دت عرضددً
ِر ْطالأ َزٌْتاأ.
انشدرد
رفدع اإلبهدام دآ نسدبة فدً جملدة قب َلد ُه:
َ
ٕ -تمييز ال ِّتسبة وهو مدا َ
ص ْدراأ.
عسام ُة َ

ُ
ٌشترط للتمٌٌز:

 عآٌْكوآ َن ِكرة ،فال ٌكوآ معرفة.
َ
 عآْ ٌْْأتً بعدَ تمام الكالم.
َ
 -عآْ ال ٌت ّدم لى املِه.

(ٔ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى ،ص ٓ.ٕ3

ٖٔٙ

 أصئلة وتطبيقات:
الضُّؤال األّل :اقزأ اليصّ ال الٕ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ:
العصر عربعٌآ أ
َ
اآ ما تتغٌّد ُر عقوالُدهٌ :شدتع ُل
جاوز إنساآُ هذا
إذا
سنة فسر َ
ِ
أ
أ
أ
أ
عكثدر َن َفدرا ،وعقد َّل مداال ،فٌقدا ُر مدا
رعسُه َشدٌبا ،وٌشدتع ُل جسد ُم ُه َم َرضدا ،وٌصدب ُح
َ
أ
طلدب الرِّ بدا،
غٌر ذلا
َ
ٌصنعم فإآْ كاآ َت ٌّا أ ص َبر ،ففا َ قلبُه طمأنٌنة ،وإآْ كاآ َ
ٌآ ِب َسلَّ ٍة مآ ِتٌْآ
وباع ال ِّد َ
َ
َ
التمٌٌز ،وبٌّآْ نو َ ُه فً الجمل التالٌة:
ٌّٔ -آ
جاوز عربعٌآ أ
َ
سنة.
 ٌشتع ُل رعسُه َشٌباأ.عكثر َن َفراأ.
 ٌصب ُح َباع ال ّدٌآ بسلَّ ٍة مآ ِتٌْآ.
 ََ
التمٌٌز فً الجمل التالٌة:
ٕ -ع رب
 ٌشتع ُل جس ُم ُه َم َرضا أ. ٌصب ُح عق َّل ماالأ.أ
طمأنٌنة.
 فا َ قل ُب ُهَ
التمٌٌز مآ النصوص التالٌة:
ٖ -استخرج
 (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [األنعام.]8ٓ : (ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [اإلسراء.]ٖ3 :ُ
عصدر إنبا أء
 السٌَّفُب
مدددددددددددددددددآ ال ُكتددددددددددددددددد ِ

دٌآ
الق د ُّد بد َ
فددً ق د ِّد ِِّ َ
ب
ال ِجددددددددد ِّد واللّعددددددددد ِ

 ك َفددى بجسددمً ُنقددوالأع ّننً رج ٌل

لدددددددوال مخددددددداطبتً
ددددـرنً
ددددـاا لدددددم َتد َ
إ ٌّد َ

أ
ٗ -اكتددبْ
ِددر فٌهددا مددآ التمٌٌددز
قكاٌددة قصددٌرة ددآ فددالد نشددٌط ،وتعم ّْددد عآْ ُت ْكث َ
والقال.
٘ -ما ال َّشاهد ال َّنقويّ فً البٌت التالً:

ٗٔٙ

ول دددد لمْ د ُ
ددآ
ددت بدددأآَّ دٌد َ
مقمّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ٍد

عدٌددددـاآ
دددر
ِ
مددددآ خٌد ِ
ال َبرٌَّدددددددددد ِة ِدٌْندددددددددداأم

 -ٙوضّح الم صودَ ب ول الناظمَ " :و َكو ُن ُه َنك َِر أة َق ْد َو َج َبا".
الضــؤال الث ــاىٕ :اقدددرع القد َ
دددٌل التدددالً ،ثددد َّم اسدددتخرجْ منددده التمٌٌد َ
ددز واألسدددما َء
ُّ
المنصوبة:
آ مالا بآ القُوٌرل قال:
عتٌت النبًّ  فً َن َف ٍر مآ قومًّ  ،فأقمنا ندَ ُِّ شرٌآ أ
لٌلة ،وكاآ رقٌما أ
ُ
رفٌ اأ ،فلمَّا رعى شو َقنا إلى عهالٌنا قال :ارجعوا فكو ُنوا فٌهم ،و لِّموهم وصلّوا،
ّ
قضرت الصَّالةُ
فلٌؤذآْ لكم عق ُدكم ،ول ٌَؤمَّكم عكب ُر ُكم".
فإذا
َ
لٌؤذآ فً السفر م ّ
ّ
ُؤذآ واقد ،جٔ ،ص ٕ.ٔٙ
(رواِّ البخاري ،كتاب األذاآ ،باب مآ قال
ورواِّ مسلم فً كتاب المساجد ،باب مآ عقر باإلمامة ،قدٌل رقم  ،ٖٔ٘ٙج٘ ،ص )ٔٓ8

٘ٔٙ

بَابُ ا ٔال ِن ٔجِنَأٔ
٢ - 119إالَ ٤يْٜــــــُِ يَنٔــــــًَٓ نُــــــ ًَّٓ نَــــــًَا

خَ ـال َ ٜـدَا يَ َاشَــا االٔنِ ـ ٔ ِجنَا َ ـًَٓ

االص ثيا ٛا الغػ٘ :اإلخراج.
ّا االصطالح :إخرا ُج بع ِ عفرا ِد العا ِّم باإل عو إقدى عخواتِها.
عي :إخراج االسم الذي ٌ ُع بعدَ إال عو إقدى عخواتِها مآ الق ُْكم.
قضر الطلب ُة إال زٌداأ.
ت ول:
َ
الطلب ُة ا ٌّم .وزٌ ٌد خاصّ  .والق ُْك ُم القضور.
خرج مآ الق ُْكم وهو القضور.
زٌداأ :مستثنى
َ
األثال إال خ أ
َ
ِزانة.
باع التاج ُر
َ
أ
خرج مآ الق ُْكم وهو البٌع.
خزانة :مستثنى
َ

أدّات االص ثيا:ٛ
ُ
ذكرها الناظ ُم ثمانٌ ُة علفاظٍ هً:
عدوات االستثنا ِء التً َ
ٔ -إال :وهدددً َقدددرْ ف ،وعكثددد ُر مدددا ٌكدددوآُ االسدددتثنا ُء فدددً العرب ٌّدددة بهددداح فهدددً ع ُّم
االستثناء:
ُ
األندلس إالّ قُرْ طب َة.
ُدآ
اُستشهدَ المجاهدوآ إال واقداأ.
زرت م َ
ِ
ٕ :ِْ -وهً اسم ،وتأتً بعدَ إال فً االستعمال:
ُ
"عورار الوردِ".
غٌر
تب الرّ افعً َ
قرعت ُك َ
ِ
ٖ -نًَٔٓ :وهً اسم :ما نجا مآ الجنو ِد سِ وى ثالثةٍ.
ت المراكبُ البقر ٌّ ُة سُوى َمرْ كبٍ.
ٗ -نًَُٓ :وهً اسم :انطل َ ِ
ت الخارج ٌّ َة سوا َء واقدةٍ.
٘ -نًَأ :وهً اسم :راجع المرٌ ُ العٌادا ِ
 -ٙخالٌ :جو ُز عآْ
نجح الطلب ُة خال زٌدٍ( .زٌدٍ :اسم مجرور)
ف جرّ َ :
تكوآ َقرْ َ
َ

ٔٙٙ

نجح الطلبد ُة خدال زٌدداأ( .خدال :فعدل مدا ٍ  .زٌدداأ :مفعدول بده
عو تكوآ فعالأَ :
منصوب).
 -3داٌ :جوز عآْ
نجح الطلب ُة دا زٌدٍ( .زٌدٍ :اسم مجرور)
ف جرّ َ :
تكوآ َقرْ َ
َ
نجدح الطلبد ُة ددا زٌدداأ َ ( .ددا :فعدل مدا ٍ  .زٌدداأ :مفعدول بده
عو تكوآ فعالأ:
َ
منصوب).
 -8اشــاٌ :جددو ُز عآْ
نجددح الطلبدد ُة قاشددا زٌدددٍ( .زٌدددٍ :اسددم
ف جددرّ :
َ
تكددوآ َقددرْ َ
َ
مجرور)
نجح الطلب ُة قاشا زٌداأ( .زٌداأ :مفعول به منصوب).
عو تكوآ فِعْ الأَ :
ض َّم هذِّ األدواتِ ،واشتم َل لٌها.
وقو ُل الناظم" :االِسْ ت ِْث َنا َق َوى" :عي َ

٢ - 120إ َا اا ٜــــ ـال ُ ٜتَــــ ـوٖ يَنِــــ ـ ًَ مًُجَــــ ـيُ

فَ ٜـــا ٜتَـــْ مـــٔـ ِ بَعــــِدٔ ٢إ ٤ال ٌُنِصَـــيُ

 - 121تَ ٝــــــًُْ قٜـــــا َ اا ٜـــــً ُ ٢إ ٤ال َ ِـــــرَا

َيقٜـــــدِ ٜتَا ٔــــَ اانٖــــا ُ ٢إال ٤بَ ــــِرَا

أىْاع االص ثيا:ٛ
ٌخب ُر الناظ ُم عآَّ االستثنا َء عنوا ٌع ثالثة :ال َّتام الموجب ،وال َّتام المنفًّ  ،وال َّناقص.
اانً اْيْ :اا ا املًِٝجَي :وقك ُم ُه ال َّنصب.
ال َّتام عي المذكور فٌه المستثنى منه ،والم ُْو َجب :عي عآَّ الكال َم غٌ ُر َم ْنفً
(لم ٌُسْ بر بلم عو ما).
مْراأ:
 َقا َم ال َو ُم إِالَّ َ َالكممالم تمما ّم ألآَّ المسددتثنى مندده مددذكور وهددو ال ددوم ،والكددالم م ُْو َجددبح فلددم ٌُسْ ددبر
بقرف نفً ،فقك ُم ُه وجوبُ النصب.
مْراأ :مستثنى منصوب ،و المد ُة نصدبه
إال :قرف استثناء مبنًّ لى السُّكوآَ َ .
تنوٌآ الفتح.
 َو َق ْد عَ َتانًِ ال َّناسُ إِالَّ َب ْك َراأ:المستثنى منه مذكور وهو الناس ،والكالم م ُْو َجب ،فقك ُم ُه وجوبُ ال َّنصب.
إِالَّ :قرف استثناء مبنًّ لى السُّكوآ.
َب ْك َراأ :مستثنى منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
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 جا َء ال و ُم إال قماراأ.قمدداراأ :مسددتثنى منصددوب ،وٌسدمّى االسددتثناء المن طددعح ألآَّ المسددتثنى لددٌس مددآ
ِج ْنس المستثنى منه.

َ - 122يإٔ َِ٢بنَوٞــــــــــ  َ٣يَتَ َــــــــــا ُ ٣ــــــــ ِّــلٍَا

ٜف ِٜبِدَْٔ ٜايِ بٔاانٖصِئ جَِٔٔ ُمسِـ َ ِج ٔنٍَا

 - 123اٜلٜـــــــوِ ٌَ ٝــــــوِ َ ٜــــــدْ اال ٤هَــــــاأُِ

ٜيِ هَــــاأ ّا فٜهــــًَِ أ ٌَِـــــ  ٢هَــــاأُِ

اانًٖ ااجا َ :اا ٖا املنوَ :وقكمُه ال َّنصب عو ال َبدَ ل.
التام :عي المذكور فٌه المستثنى منه ،والمنفً :عي الذي س ُِب َر بقرف نفً (مثل:
َل ْم عو ما).
 ما جا َء ال و ُم إال زٌداأ ،عو زٌ ٌد.زٌداأ :مستثنى منصوب .زٌ ٌد :بدل مرفوع مآ كلمة (ال و ُم).
صالِقأ ا.
صالِ ُح عَ ْو َ
 َل ْم ٌَ ُ ْم عَ َق ٌد إالَّ َصالقاأ :مستثنى منصوب.
صالحٌَ :بدَ ل مرفوع.
الوجْ هٌآ :ال َّنصْ ب عو ال َبدَل.
صالِ ُح" ،عي هو صال ٌح لهذٌآ َ
وقو ُل الناظمَ " :فه َْو لِ َذٌ ِْآ َ

ٜ - 124يِ اٜــــاََ َاقٔصّــــا ف٢ ِ ِٜ ٜربِــ ـوُ َلٜــــْ

َسَـ ـئ مَــــا ٌٍَـ ــَُٔٔ فٍٔـ ـؤ ااعَ َـــالٜ

 - 125اَ ٜـــــــا نَــــــــدَٓ ٢إ ٤ال مُ َ ٖــــــدْ َيمَـــــــا

َرَـــــدتٗ ٢إال ٤اهلل ٜفٜاطٔـــــرَ ااسٖـــــ َا

حلشِـــر٢
 - 126يَنَــ ـلِ ٌَلٝــــً ُ اا َعرِــ ـ ُد ٌَـــًِ َ ا ٜ

٢إال ٤بِٔ ِ ٜــــ ــَدَ ااشٖ ٔوٍِــــــــ  ٢اارــــــَـ ٚر

ب الجملة .وتكدوآ إال عدا َة َقصْ در عو
قس َ
رب َ
اانًٖ ااجااح :اانٖاقب :وقك ُم ُه عآ ٌُعْ َ
مُلغاة.
عي الذي ٌكوآُ فٌه المستثنى منه مقذوفاأ ،والكال ُم منف ٌّاأ.
ومعتى ال َّتاق
 َما َهدَ ى إِالَّ م َُق َّم ٌد( :الكال ُم منفًّ بما ،والمستثنى منه مقذوف).إالّ :عداة قصر.
مق ّم ٌد :فا ل مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضَّم الظاهر.
 َما َ َب ُّهللا َفاطِ َر ال َّس َما ِء:
دت إِالَّ َ
إالّ :عداة قصر.
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هللا :لفظ الجاللة ،مفعول به منصوب ،و المة نصبه الفتقة.
َ
فاطر :نعت منصوب ،وهو مضاف ،والسَّما ِء :مضاف إلٌه.
َ
 َه ْل ٌَلُ ُالق ْش ِر إِالَّ ِبأَقْ َمدَ ال َّشفٌِ ِْع ال َبرّ
الع ْب ُد ٌَ ْو َم َ
وذ َ
إالّ :عداة قصر.
بأقمدَ :الباء قرف جرّ .
عقمدَ :اسم مجرور بالفتقة بدالأ مآ الكسرةح أل ّنه ممنو ٌع مآ الصَّرف.
ال َّشفٌِ ِْع :نعت عول مجرور بالكسرة.
ثاآ مجرور.
ال َبرِّ  :نعت ٍ
ومعنى ُ
ٌلوذ :عي ٌلتجب .وال َب ّر هوَ :
الخٌِّر الصّالح .و َمآْ عبرُّ مِآْ
رسول هللا م
ِ

 - 127يَ ُ ٞـ ـوُ مَـــا انِـ ـ َ ِج َن ِوُ ْٜـ ـُِ يَنٔـ ـًَٓ

نُــ ـًَٓ نَــ ـًَأْ ٌٍُ َِٜــ ــَرٖ ال ٜنٔــ ـًَٓ

وسدواء :عآْ ٌ َُجدرَّ االسد ُم الواقدع بعددَ ها لدى
قك ُم المستثنى بغٌر ،وسِ َوى ،س َُدوىَ ،
ُ
ُ
االسم الواقع بعدَ إال.
األدوات قك َم
وتأخذ هذِّ
اإلضافة،
ِ
غٌر واقدٍ ،عو غٌ ُر واقدٍ.
غٌر واقدٍ .ما جا َء العمَّا ُل َ
 جا َء العمّا ُل َغٌر :مستثنى منصوب وهو مضاف ،واقدٍ :مضاف إلٌه مجرور.
غٌر واقدٍَ :
َ
غٌ ُر واقدٍ :غٌرُ :بدل مرفوع ،وهو مضاف ،واقدٍ :مضاف إلٌه مجرور.
األخٌار.
بغٌر
ِ
 ال تتص ْل ِدار :مضدداف إلٌدده
البدداء قددرف جددرّ .
غٌددر :اسددم مجددرور ،وهددو مضدداف ،األخٌد ِ
ِ
مجرور.
 جا َء العمّا ُل سِ وى واقدٍ .ما جا َء العمَّا ُل سِ وى واقدٍ.سوى :مستثنى منصوب بفتقة ُم ّدرة ،عو بدل مرفوع بضمة م ّدرة.

 - 128يَا ِصٔ ـيِ ٜي ٢اجِ ـرُ ِد مَــا بٔ َاشَــا َي َ ـدَا

خَـــــال ٜقٜـــــدٔ ا ِن َ ِج َن ٍِ َــ ــ ُو مُ ِع َ ٔـــــدَا

ي ٔبهَــــا ااؤعِٔلٍٖـ ـوِ
 - 129فٔـــَ َااٜـ ـ ّٔ اانٖصِـ ـ ٔ

حلرِ ٔفٍٖـــــ ِو
يَ َااــــَّٔ اجلٜـــــر ٚبٔهــــَا ا ٜ

 - 130تَ ٝـــًُْ قٜـــا َ اا ٜـ ـًِ ُ َاشَـــا جَعِوٜـ ـرَا

ٜيِ جَعِوـ ــَر ٣فٔ ٜـ ـ ِ ٔا  ٍِٜـ ــَا تَعٞوٜـ ـرَا

حكىُ املستثنى حباشا ،وعدا ،وخال:
(ٔ) يجو ُز تصب االسم الواقع بعدَها على أ ّتها أفعال
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إذا ا ت َ
دت الفعلٌَّة  -كما ٌ و ُل الناظ ُم  -فإ َّنا تعا ِملُها لى عنها عفعال.
قا َم ال و ُم دا َجعْ َف َرا أ .قا َم ال و ُم خال َجعْ َف َراأَ .قا َم ال َ ْو ُم َقا َشا َجعْ َف َراأ.
( دا ،خال ،قاشا :عفعال ماضٌةَ .جعْ َف َراأ :مفعول به منصوب).
جر
جر االسم الواقع بعدَها على أ ّتها
أحرف ّ
ُ
(ٕ) يجو ُز ّ
إذا ا ت َ
دت القرفٌّة  -كما ٌ و ُل الناظ ُم  -فإ َّنا تعا ِملُها لى عنها قروف.
قا َم ال و ُم دا َجعْ َف ٍر .قا َم ال و ُم خال َجعْ َف ٍرَ .قا َم ال َ ْو ُم َقا َشا َجعْ ف ٍر.
( دا ،خال ،قاشا :عقرف جرّ َ .جعْ َف ٍر :اسم مجرور).
قال ابآُ مالا)ٔ( آ خال و دا:
وقٌد ُ
دددددالآ
صددددددبا فِعْ د
ددددددداآ
كمددددددا همددددددا إآْ َن َ
ِ
دددددددل َجددددددددرَّ ا فهمددددددددا قرفد ِ
مب االسم ِمم
مب تصم ُ
(ٖ) إذا تقممدّ َم ْ "ممما" علممى "حاصمما" و" َ ممال" و"عممدا" وجم َ
أ
بعدَها أل ّنهدا عفعدال :قدا َم ال دو ُم مدا ددا َجعْ َف َدرا أ .قدا َم ال دو ُم مدا خدال َجعْ َف َدراَ .قدا َم
ال َ ْو ُم ما َقا َشا َجعْ فراأ.
قا َم ال و ُم ما دا َجعْ َف َرا أ:
قا َم :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح .ال و ُم :فا ل مرفوع.
ما دا :ما قرف مصدري مبنًّ لى السُّكوآ.
ّ
التعذر .والفا ل ضدمٌر
دا :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح الم ّدر منع مآ ظهورِّ
مستتر وجوبا أ ت دٌرِّ هو (عو بعضُهمٌ :عنً بع ال وم).
إ َ; ما دا ،ما خال ،ما قاشا :عفعال ماضٌة إذا س ُِب َ ْ
ت بمدا المصددرٌة .واالسد ُم
بعدها مفعول به منصوب.
ع ربْ :
قا َم ال و ُم ما خال َجعْ َف َراأ.
َقا َم ال َ ْو ُم ما َقا َشا َجعْ فراأ.

(ٔ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص .٘8
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 فوائد وشواٍد:
هللا باطد ُل
(ٔ) عال كد ُّل شدً ٍء مدا َخدال َ

ددـم ال مقالددد َة زائدددـ ُل
وكددد ُل نعٌد ٍ

)ٔ (

دوآ هللا باطل ،وكد ّل شدًء فدً
المعنى ٌ :و ُل َل ِبٌد :إآَّ ك َّل ما ٌُعب ُد مآ ِ
هذا الوجود مآ نعٌم و َت َرف وسُرور ال ب َّد عآْ ٌزو َل.
ُ
قٌل وردَ بنصب لفظ الجاللة بعدَ ما خدال ،فدد َّل لدى
هللا"
وال ّشاه ُد فٌه" :ما خال َ
عآَّ االس د َم الواقد َدع بعدددَ "مددا خددال" ٌكددوآ منصددوباأ ،ود َّل لددى عآَّ "مددا خددال" فع د ٌل
ما ٍ .
(ٕ) وقع ِجناسٌ بٌآ كلمتً "صالح" فً قول ال َّناظم:
صددددالِقأ ا َفهدددد ْـ َو لِد َ
صددددالِ ُح
صدددددددددالِ ُح
ْآ َ
عَ ْو َ
َك َلددددددددد ْم ٌَ ُددددددددد ْم عَقدددددددددـَ ٌد االَّ َ
دددذٌ ِ
كلم ُة "صالح" األولى :اسم رجل ،وكلمة "صالح" الثانٌة :بمعنى جائز.
والجندداسُ  :اتفد ُ
دل سددا ة،
دار اللَّفظددٌآ ُن ْط داأ ،واختالفُهمددا َمعْ نددى نقددو :جول د ُة الباطد ِ
ِّ
قٌام السّا ة
وجول ُة
القر إلى ِ
ْ
وردَت
(ٖ) هددذا البدداب (بدداب االسددتثناء) هددو عوس د ُع األبددواب فددً المنظومددةح إذ
عقكامُه ومسائلُ ُه مفص أ
دوآ سائر األبواب ،فافه ْم هذِّ األقكا َم ،وتدبّرْ عمثل َتها.
ّلة َ

اخلالصة:
 االستثنا ُء :إخرا ُج بع ِ عفراد العا ّم باإل عو إقدى عخواتها.ُ
عدوات االستثناء ثمانٌ ُة علفاظ هً :إال ،غٌر ،سِ َوى ،س َُدوىَ ،سدواء ،خدال ،ددا،
قاشا.

 االص ثيا ٛأىْاعه ال ٘:ٔ -اا ا املَ ًِٝجي :وقك ُم ُه ال َّنصب.
ومعناِّ عآَّ المستثنى منه مذكور ،والكالم لم ٌُسْ بر بقرف نفً:
قمآ.
اجتمع رجا ُل األ
َ
ِ
مال إِالَّ بدَ الرَّ ِ
ٕ -اا ٖا املنوَ :وقك ُمه ال َّنصب عو ال َبدل.
(ٔ) البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى ،ص .ٕ33
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ال َّتام :عي المذكور فٌه المستثنى منه ،والمنفً :عي الذي سُبر بقرف نفً:
قضر ال و ُم إال سمٌراأ ،عو سمٌ ٌر.
ما
َ
سب الجملة .وتكوآ إال عدا أة مُلغاة.
رب َق َ
ٖ -ااناقب :وقك ُم ُه عآ ٌُعْ َ
الناقص :عي الذي ٌكوآُ فٌه المستثنى منه مقذوفاأ ،والكالم منف ٌّا أَ :ما َهدَ ى إِالَّ
م َُق َّم ٌد.
وسواء :عآْ ٌُ َجرَّ االس ُم الواقدع بعددَ ها لدى
 قك ُم المستثنى بغٌر ،وسِ َوى ،س َُوىَ ،ُ
االسم الواقع بعدَ إال.
األدوات قك َم
اإلضافة ،وتأخذ هذِّ
ِ

حكى املستثنى حباشا ،وعدا ،وخال:

 ٌجو ُز نصب االسم الواقع بعدَ ها عو جرّ ِّ.االسم بعدَ هاح أل ّنها عفعال.
وجب نصبُ
 إذا ت ّدمت "ما" لى قاشا وخال و داَ
ِ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [العنكبوت.]ٔٗ : (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [النساء.]ٔ٘3 : (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [الب رة.]ٕٗ9 : -قدددددد ٌهدددددـوآُ العُمدددددـ ُر إال سدددددا أة

وتهددددددـوآُ األر ُ إال َم ْوضددددددعا

هللا باطددد ُل
 -عال كددد ُّل شدددً ٍء مدددا خدددال َ

ددددـم ال مقالددددد َة زائدددددـ ُل
وكددددد ُل نعٌد ٍ

ٌّٔ -آ المستثنى وعدا َة االستثناء فً النصوص السَّاب ة.
ٕ -ما نو ُع االستثناء فً اآلٌة الثانٌةم (هل ّ
الظآّ مآ جنس الع ِْلمم)
ٖ -ما ال ّشاه ُد ال َّنقْ ويّ فً البٌت الثانًم
ٗ -اضبط المستثنى فً النصوص التالٌة:
 ( ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [ال صص.]88 :ُ
قفظت ال صٌد َة غٌر بٌتٍ.
-
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ُ
عزهار القدٌ ِة دا وردة ،دا وردة.
قطفت
َ
ٌ
قدٌثة ما خال مصنع.
مصانع المدٌنة
 ك ُّلِ
 (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) [هود.]8ٔ :٘ -ع ربْ ما تق َت ُه ّ
خط فً الجمل التالٌة:
 ال ٌأبى الكرام َة إال لئٌ ٌم.َ
غٌر خِزان ٍة.
باع التاج ُر
األثال َ
 َعقضر الطلب ُة واجباتِهم ما دا مالكا أ.
َ
 دخ َل الضٌُّوفُ ال ا َة إال كال َبهم.الناظم مع األمثلة:
ول
 -ٙوضّح الم صودَ ب ِ
ِ
الع َمالَ"
اآ َنا ِقصأا َفأ َ ْ ِر ْب ُه َ َلى َق َس ِ
ب َما ٌَ ِجً ُء فٌِ ِه َ
"عَ ْو َك َ
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بَابُ ٜال اانافٍّ الٍن
ٔ - 131ا ِصٔــــــيِ بٔــــــــ ٜال ُم َن ٤ــــــــرّا ُم ٖصٔـــــ ـالٜ

ت ال
مٔـــــ ِ ْٜـــَِ ٢تنًٌِ٢ـــــ  ٣إ َا ٜفٞـــرََ ٖ

 - 132تَ ٝــــــــً ُْ ال ٜإ٢ميَــــــــاََ أل ُرِتَـــــــابٔ

َيمٔجِــــــلٝوُ ٜال دٌَـــ ــِيَ فٔــــــَ اا ٔ َـــــابٔ

ال النافٌة للجنس قرفٌ ناسخ ،عي ٌُغٌّد ُر قكد َم المبتددع والخبدر ،وٌُجد ّد ُد لهمدا قُكمدا أ
رخر.
جنس اسمها.
القكم آ
نفً
وتفٌد "ال" َ
ِ
ِ
خبرها ،فإذا َ
إنساآ
قلت" :ال
َ
وتسمّى "ال التً للتبرئة" عي تبر ُ اس َمها مآ معنى ِ
َ
جنس اإلنساآ.
نفٌت القك َم بالخلو ِد آ
مُخلَّ ٌد" ف د
ِ
نفٌت القك َم ّ
َ
وإذا َ
جنس العلماء.
بالذم آ
قلت" :ال ال َم مذمو ٌم" ف د
ِ
َ
وإذا َ
جنس الجبناء.
بالقمْد آ
جباآ مقمو ٌد" ف د
قلت" :ال
نفٌت القك َم َ
َ
ِ

ل ال اانافٍّ الٍن :
تعم ُل ال النافٌة للجنس م َل إآَّ وعخواتِها ،فتنصبُ االسم وترف ُع الخبر:
إنساآ مُخلَّ ٌد.
ال
َ
ال :نافٌة للجنس ،قرف مبنًّ لى السّكوآ.
إنساآ :اسم ال النافٌة للجنس مبنًّ لى الفتح فً مق ّل نصب.
َ
مُخلَّ ٌد :خبر ال النافٌة للجنس مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الض ّم الظاهر.

حكه اصه ال اليافية للجيط:
ٔ -اارنأ ريف ذل ٓل صي :
ٌُبْنددى اسددمُها لددى مددا ٌُنصددبُ بدده إذا كدداآ مُفددرداأ (عي لددٌس مضددافا أ وال شددبٌها أ
بالمضاف).
وجمدع
وجمدع المدذ ّكر،
وجمدع التكسدٌر،
وٌشم ُل االس ُم المفر ُد :المفدردَ  ،والمثندى،
َ
َ
َ
المؤ ّنل:
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قارس نائ ٌم.
 الَ
قارس :اسم ال النافٌة للجنس مبنًّ لى الفتح فً مق ّل نصب.
َ
 ال امرعتٌآ فً االجتماع.امرعتٌآ :اسم ال النافٌة للجنس مبنًّ لى الٌاء فً مق ّل نصب.
 ال عوالدَ فً الملعبِ.عوالدَ :اسم ال النافٌة للجنس مبنًّ لى الفتح فً مق ّل نصب.
 ال مُج ِّدٌآ فاشلوآ.ٌآ :اسم ال النافٌة للجنس مبنً لى الٌاء فً مق ّل نصب.
مُج ِّد َ
ٌ
فاشالت.
ت
 ال مُج ّدا ِمُج ّداتِ :اسم ال النافٌة للجنس مبنًّ لى الكسر فً مق ّل نصب.
ت بغٌددر تنددوٌآ ،و ٌُ ْب َنددى اسدمُها لددى مددا ٌُنصددبُ بدده قبد َل
إ َ; َت ْنصِ ددبُ "ال" ال َّنكددرا ِ
دخول "ال".
ِ
ٕ -اانٖصيٌ :نصبُ اسم "ال" إذا كاآ مضافا أ عو شبٌها أ بالمضاف:
طالب ِ ْل ٍم َم ْذمُو ٌم.
عمثلة للمضاف :ال
َ
طالب :اسم ال النافٌة للجنس منصوب ،وهو مضاف.
َ
ٍلم :مضاف إلٌه مجرور.
طالبً ِ ْل ٍم خائباآ.
 الَ
طال َبً :اسم ال النافٌدة للجدنس منصدوب ،و المدة نصدبه الٌداءح أل ّنده مثندى ،وهدو
مضاف،
ٍلم :مضاف إلٌه مجرور.
خائباآ :خبر ال النافٌة للجنس مرفوع باأللفح أل ّنه مثنى.
طالب ِ ْل ٍم خائبوآ( .ع رب اسم ال).
 الَ
 ال سائ ًِ شاقنا ٍت موجودوآ.
سائ ًِ :اسم ال النافٌدة للجدنس منصدوب ،و المدة نصدبه الٌداءح أل ّنده جمدع مدذ ّكر
سالم ،وهو مضاف.
شاقناتٍ :مضاف إلٌه مجرور.
عطفال مُؤه ٌ
ّالت.
ت
 ال ُم َمرضا ٍِ

٘ٔ3

ممرضاتِ :اسم ال النافٌدة للجدنس منصدوب ،و المدة نصدبه الكسدرةح أل ّنده جمدع
مؤنل سالم ،وهو مضاف.
عطفال :مضاف إلٌه مجرور.
ٍ
أمثلة للصبيه بالمضاف ال كرٌما أ خلُ ُ ُه َم ْكروٌِّ.
كرٌماأ :اسم ال النافٌة للجنس منصوب،
خلُ ُهُ :فا ل مرفوع ،وهو مضداف ،والهداء ضدمٌر مبندًّ فدً مقد ّل جدرّ مضداف
إلٌه( .خلُ ُ ُه فا ل لصٌغة المبالغة َكرٌم).
 ال ساكنا أ ُك ْوخا أ َش ًٌّ .ساكناأ :اسم ال النافٌة للجنس منصوب ،كوخاأ :مفعول به منصوب.
( َك ْوخا أ مفعول به السم الفا ل ساكآ).
صقُفا أ موجو ٌد.
 ع رب :ال بائعا أ ُال مُز جا أ جٌرا َن ُه مرغوبٌ .

شريط ل ال:

تعم ُل ال النافٌة للجنس بأربع ِة شروط:
َ
ٔ -عآْ
تلمٌذ راسبٌ ( .اسمها :تلمٌذ ،وهو َنكِرة)
ٌكوآ اسمُها َنكِرة :ال
َ
ٕ -عآْ
ٌكوآ اسمها متصالأ بها ،عي غٌر مفصول نها(:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ))ٔ( .
َ
ٌ
ٌ
ٖ -عآْ
موثور ،وهو نكرة).
موثور( .خبرها:
ٌكوآ خبرُها َنكِرة :ال غ َّشا َ
َ
دٌةَ ( .ت ْكرارُهددا عآْ ن ددو َل :ال والددد َة قاسد ٌ
ٗ -عال تكددوآ مُكددرّ رة :ال والددد َة قاسد ٌ
دٌة وال
والد).
وقد ّ
مث َل الناظ ُم بمثالٌآ لى اسم "ال" المفرد المُن َّكر المبنًّ :
اآ لِلمُرْ َتاب.
 الَ إِ ٌْ َم َال :نافٌة للجنس ،قرف مبنًّ لى السّكوآ.
إٌماآ :اسم ال النافٌة للجنس مبنًّ لى الفتح فً مق ّل نصب.
َ
للمرتاب :جار ومجرور متعلّر بمقذوف خبر "ال" فً مق ّل خبر.
ْب فًِ ال ِك َتاب .ع ربْ :
 الَ َرٌ َ(ٔ) الب رة ،رٌة .ٔ93
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ْب فًِ ال ِك َتاب.
الَ َرٌ َ

َ - 133ئٌٍَـــــــيُ اا ٖ ٞـــــــرَادُ يَاإل٢نِ َـــــــــاُْ

ٜاهَــــــا ٢إ َا مــــــَا يَقــــــَ َ ا ِؤصــــــَاُْ

 - 134تَ ٝــــًُْ فٔــــَ املٔجَــــا  ْ٢ال ٜفٔــــَ َ ِـــر٢ي

شُــ ـَِ ٙي ٜال بُدِـــــلْ ٢إ َا مَــــا انِــ ـ ُ ٞرُ٢

إذا انفص َل ْ
ت "ال" آ اسمِها فٌجبُ عآ ُتكرّ َر و ُتهْم َل فال تعمل :ال فً الد ّدار رجد ٌل
وال امراةٌ.
ُ
فص َل ُه الجارُّ والمجرور"فً ال ّدار".
نالقظ عآَّ اس َم "ال" انفص َل نهاَ ،
لغدً م َلهدا ،وٌكدوآ مدا بعددها مرفو دا أ
وإذا انفص َل اسمُها
وجب عآْ ُنكرّ َرهدا ،و ُن َ
َ
مْرو ُ
ش ٌّح َوالَ ب ُْخ ٌل.
لى االبتداء :الَ فًِ َ ِ
ال :قرف َن ْفً ُم ْه َمل مبنًّ لى السّكوآ.
مرو :جار ومجرور متعلّر بمقذوف خبر فً مق ّل رفع خبر المبتدع.
فً
ٍ
شحٌّ :مبتدع مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضّم.
وال بخلٌ :الواو :قرف طف.
ال :قرف نفً مُكرّ ر ُمهْمل.
بخلٌ :اسم معطوف مرفوع.
وال ُّشح :الب ُْخل.
است ري :عي ُ
طلب منه ال ِرى ،وهو َّ
الطعام الذي ٌُ ّدم للضٌف.
ع ربْ قو َل ُه تعالى( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) )ٔ(.

ت ُم ٖصٔــــــ ـلٜوِ
 - 135يَجَـــــــــاـَ إَ َِ٢ت ٜــــــ ـرٖدَ ِ

٢إ ِ َااَٝهــــــا َي َِٜتَ ــــــًََُ ُمهِ َلٜـــــوِ

 - 136تَ ٝـــــــــًُْ الٔ ٜـــــــــدٖ أ َر ٚبنَــــــــا َيالٜ

ــــٔدٖ يَمـــَـ ِ ٌَـــِٞتٔ بٔرَفٞــــ  ٣فٜـــا ٞق َرالٜ

سؤؤلان :إذا اتَؤ َلالِ "ا" هامسوهؤؤا وتكؤسّ َز"ِ هثؤؤم" :ا لؤؤى هعؤ وا وز ؤ " فهؤؤم
تَعِوم أو تُهِوم؟
(ٔ) الصافات ،رٌة .ٗ3

ٔ33

ت "ال" باسمِها وتكرّ ْ
ص َل ْ
رت مثل:
ال ا دةُ ت ولُ :إذا ا ّت َ
"ال قلم معً وال ورقة" فٌجوز عآْ َتعْ م َل عو ُتهْمل:
ورقة .عو :ال قل ٌم معً وال ور ٌ
أ
قة.
فت ول :ال قل َم معً وال
وفً المثل :ال ناق َة لً فٌها وال َج َملٌ.
وٌ ول الناظ ُم فً إ مال ال :الَ ضِ َّد ل َِر ِّب َنا َوالَ نـِ َّد
ال :نافٌة للجنس ،قرف مبنًّ لى السّكوآ.
ض َّد :اسم ال النافٌة للجنس مبنًّ لى الفتح فً مق ّل نصب.
لربِّنددا :جددار ومجددرورَ .ربِّ  :مضدداف ،ونددا :ضددمٌر متصددل مبنددًّ فددً مقد ّل جددرّ
مضاف إلٌه .والجار والمجرور :متعلّر بمقدذوف فدً مقد ّل رفدع خبدر ال ال َّنافٌدة
للجنس.
وال ن َّد :الواو :قرف طف .ال :نافٌة للجنسِ .ن َّد :اسمها مبنًّ  ،وخبرها مقذوف.
 الَ ضِ ٌّد ل َِر ِّب َنا َوالَ نـِ ٌّد.ال :قرف نفً ُم ْه َمل مبنًّ لى السّكوآ.
ض ٌّد :مبتدع مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضّم.
لربِّنا :جار ومجرور متعلّر بمقذوف فً مق ّل رفع خبر المبتدع.
وال ِن ٌّد :الواو :قرف طف .ال :قرف نفً ُمكرّ ر ُم ْه َمل.
ِن ٌّد :اسم معطوف مرفوع.
ت برفعِهما فٌ ول" :الَ ضِ ٌّد ل َِر ِّب َنا
ت ِب َر ْف ٍع َفا ْق َبال"َ عي مآْ ٌأ ِ
وقو ُل الناظمَ " :و َمآْ ٌَأْ ِ
َوالَ نـِ ٌّد" فاقب ْل ذلا منهح أل ّنه جائز.
الض ّد :المثل .ال ّند :ال َّشرٌا.
ٌ
أ
ورقةم
ورقة .ال قل ٌم معً وال
ما إ راب :ال قل َم معً وال

اخلالصة:
الخبدر :ال
 تعم ُل "ال" النافٌة للجدنس مد َل إآَّ وعخوا ِتهدا ،فتنصدب االسد َم وترفدعَ
ٌ
تاجر مُخ ِّدرا ٍ
موثور.
ت
َ

 قك ُم اسم ال النافٌة للجنس:ٔ -البندداء (فددً مق د ّل نصددب)ْ ٌُ :بنددى اس د ُمها لددى مددا ٌُنصددبُ بدده إذا كدداآ مفددرداأ
وٌشددم ُل :المفددرد ،والمثنددى ،وجمددع التكسددٌر ،وجمددع المددذ ّكر ،وجمددع المؤ ّنددل :ال
م ّ
ف َكسُولٌ.
ُوظ َ
ٕ -النصبٌُ :نصب اسم "ال" إذا كاآ مضافا أ عو شبٌها أ بالمضاف.
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 تعم ُل ال النافٌة للجنس بأربعة شروط:ٔ -عآْ
ٌكوآ اس ُمها َن ِكرة.
َ
ٕ -عآْ
ٌكوآ اس ُمها متصالأ بها ،عي غٌر مفصول نها.
َ
ٖ -عآْ
ٌكوآ خبرُها َن ِكرة.
َ
ٗ -عال تكوآ ُمكرّ رة.

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصَّ ال الٕ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ:
نظٌر لده فدً
بأسلوبه السَّهل الممتنع الذي ال
ابآُ الم ّفع عدٌبٌ بّاسًٌّ بلٌغٌ ،تمٌّز
َ
ِ
َل كالتدبٌر ،وال
األدب ،وهو صاقبُ " َكلٌِْلة ودِمْ َنة" .ومآ عقوال ِه القكٌمة" :ال
دددل
َو َر َع كددددالكفِّ  ،وال قسد َ
دددر ،وال غِ نددددى كالرّ ضددددا ،ورعسُ الع د ِ
دددآ الخلُد ِ
دددب كقسد ِ
َ
المعرف ُة ،ولٌس فً الدنٌا سدرو ٌر ٌَعْ د ِد ُل صُدقبة اإلخدواآ ،وال فٌهدا غد ٌّم ٌَعْ د ِد ُل غد َّم
َف ْ دِهم".
وخبرها فً النصّ السَّابر.
ٌّٔ -آْ ال النافٌة للجنس ،وبٌّآ اس َمها
َ
ٕ -لِ َم لم تعم ْل ال النافٌة للجنس فً قوله" :وال فٌها غ ٌّم ٌَعْ ِد ُل غ َّم َف ْ دِهم "م
ٖ -ما الم ُة بنا ِء اسم ال النافٌة للجنس فً قوله" :وال غِ َنى كالرّ ضا"م
ٌٗ -آ اس َم ال النافٌة للجنس فً اآلٌات الكرٌمة:
 (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴) [الشعراء.]٘ٓ : (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [الب رة.]ٕ : (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [هود.]ٖٗ :٘ -ع رب ما تقته ّ
خط فً األبٌات التالٌة:
دددَا ُت ْهددددٌها وال مدددـا ُل
 -ال خٌددد َل ند َ

فلٌُسْ ع ِد ال ُّن ُ
طر إآْ لم ُتسْ ع ِد القدا ُل

هللا باطددـ ُل
 -عال ك د ُّل شددً ٍء مددا خددال َ

دددـم ال مقالددددـ َة زائددددـ ُل
و ُكدددد ُّل َنعٌد ٍ
ُوم ُ و ُل
إذا لم ٌَ ِزآْ قُسْ َآ ال ُجس ِ

ُسدددددوم
دددددآ الج
 والَ
خٌدددددر فدددددً قُسْ ِ
ِ
ُ
وطولِهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
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بَابُ املٝنَآََ
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خَ ِسَــــّ ٜ ٜــــِـًَا  ٣اٜــــــدَٓ اا ٗن ـــــَا ِٔ

ال ِّندا ُء فً اللغة :طلبُ اإلقبال.
َ
وعندت ت دو ُد
وفً االصطالد :تنبٌد ُه المخاطدب بدأداة نِدداء .ت دولٌُ :دا زٌد ُد ،تمهّد ْل
سٌّار َتا.
ٌا :قرف نداء مبنًّ لى السُّكوآ.
زٌ ُد :منادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل نصب.
ما معنى :منادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل نصبم
قلتٌ :ا زٌ ُد ،فكأنا َ
ا ل ْم عآَّ المنادى منصوبٌ فً األصل ،فإذا َ
قلدت عد دو زٌدداأح
ولهذا السَّبب ن و ُل فً إ رابٌ :ا زٌ ُد :زٌ ُد :مُندادى مبندًّ لدى الضّدم فدً مقد ّل
نصب.
ُ
عدوات ال ِّنداء خمسٌ هً:
َيات اانٓدأ:
ت ال ِّنداء شٌو ا أ فً العربٌّة ،وتستعم ُل لل رٌب والبعٌد:
ٌٔ -ا :وهً عكث ُر عدوا ِ
طٌآ ،اصبروا فإآَّ مو دَ كم ال َّنصر.
ٌا ِم ِْ ْقدا ُد ،سا ِ ْد والدٌاٌ .ا عه َل فِ َلسْ َ
ٕ -اهل ُُِ :تسْ تعمل لل رٌب :عَفاطم ُة ،ناولٌنً نظارتً.
ُٖ :ُِ -تسْ تعمل لل رٌب :عيْ بُنًَّ  ،ال تصاقبْ إال األخٌار.
النٌل ،كم قضٌنا لى ضِ فاف َِا عوقاتا أ ممتعة.
نهر
ٌٗ -اُ :تسْ تعمل للبعٌد :عٌا َ
ِ
لدا م ُْو ِرقدا أ
شجر
عٌا
الخابور ما َ
َ
ِ

كأ ّنددددا لددددم َتجْ د َ
دددآ
دددزعْ لددددى ابد ِ
َطرٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفِ

الغنمُْ ،د ف د عظل َم اللٌل.
٘ -نٍَاُ :تسْ تعمل للبعٌدَ :ه ٌَا را ًَ
ِ

ًا املنآَ:
ب هذا ال َفآّ :
ٌأتً المنادى فً الكالم العربًّ خمسة عنواع ندَ ال ّنقاة عصقا ِ
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ِ ٜنٔـــَ ٔبهَـــا املٞ ٜصُـــً ََِ ٜا ٝملشِــــ َهَ ٢رىِ

 - 139ثُ ٖــــــ َ ٔـــــــدٗ نَـــــــ ٔىٔ فٜا ِ َرٔــــــؤ

ثُـــــــوٖ املٝضَـــــــا ُ يَا ٝملشَـــــــرٖ ُو بٔـــــــؤ

اليَّْع األّل :املفزد العغه:
والمرا ُد بالمفرد ما لٌس مضافا أ وال شبٌها أ بالمضاف ،وهو َل ٌم لمسمّاِّ:
وجمع المؤ ّنل:
وجمع المذ ّكر،
الع َل ُم :المفردَ  ،والمثنى،
َ
َ
وٌشمل المفر ُد َ
ْ
قافظ لى البٌئة.
 عَمق ّم ُد،مقمّد :منادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل َنصْ ب.
االجتماع َّ
الطار .
 ٌا مقم ّداآ ،اقضراَ
ّداآ :منادى مبنًّ لى األلف فً مق ّل نصبح أل ّنه مث ّنى.
مقم ِ
 عٌا مقمّدوآ ،ادخلوا واقداأ واقداأ.مقمّدوآ :منادى مبنًّ لى الواو فً مق ّل نصبح أل ّنه جمع مذ ّكر سالم.
مْآ فِ ْ َه َّ
ُ
الطهارة.
 ٌافاطمات ،تعلَّ َ
ُ
فاطمات :منادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل نصب.
ع ربٌ :ا فاطم ُة ،ا تنً بك ُت ِبا المدرسٌّةٌ .ا فاطمتاآ ،ال تغتابا عقداأ.

اليَّْع الثاىٕ :اليَّ زٗ امل صْدٗ:
ص ُد بها واقد مُعٌّآ ،ولك ّنا ال تعرفُ اسْ َم ُه نقو:
وهً التً ٌُ ْ َ
 ٌا َر ُجلُ ،ام ِ لى الرَّ صٌف. ٌا ول ُد ،ال تتكلّم عثنا َء ال َّدرس. ٌا ُبنت ،ارسمً خرٌط َة ُ َماآ.
ٌا َر ُجلٌُ :ا :قرف نداء.
رج ُل :منادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل َنصْ ب.
ع ربْ ٌ :ا ول ُدٌ ،ا ُ
بنت.

اليَّْع الثالث :اليَّ زٗ غري امل صْدٗ:
عشار إلٌه الناظ ُم ب ولهُ " :ثم َ
ّت ضِ ُّد َه ِذ ِِّ َفا ْن َت ِبه" عي هناا نكرة عخرى
وهً التً
َ
َّ
ض ّد النكرة الم صودة هً النكِرةُ غٌر الم صودة.
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ص ُد بها واقد غٌر مُعٌّآ :ك ول األ مى أليّ إنساآٌ :ا َرجُ الأُ ،خ ْذ بٌدي.
و ٌُ ْ َ
وقول الوا ظٌ :ا غافالأَ ،ت َنبَّهْ.
ٌا رجالأ :رجالأ :منادى منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ع ربْ ٌ :ا غافالأ ،تنبّهْ .
التاج.
هللا ،صاقب
هللا ،خٌل ِ
اليَّْع الزّاب  :املضا  :بد ِ
ِ
هللا ،ال ُت ّ
بذرْ فً ال ِّشراء لرمضاآ.
 عيْ بدَ ِهللا ،اركبً.
 ٌا خٌ َل ِللتاج ٌنها ُر
التاج ما
صاقب
 ٌاَ
ِ
ِ

ع َمدددا لمد َ
ددوآ دوّ ا ُر
ددت بدددأآَّ الكد َ

هللا :بدَ  :منادى منصوب ،وهو مضاف،
عيْ بدَ ِ
هللا :لفظ الجاللة مضاف إلٌه مجرور.
صاقب ال َّتاجِ.
هللاٌ .ا
ع ربْ ٌ :ا خٌ َل ِ
َ

اليَّْع اخلامط :الغَّبُٔ باملضا :
تمام معناِّ ،وسمَّاُِّ الناظ ُم المش ّب َه به عي المشبّه
وهو ما ا ّتص َل به شً ٌء مآ
ِ
بالمضاف:
 ٌا مق َّبا أ ع ُ َّم َته ،ق ِّد ْم لها مآ مالِا و ِ ْلمِا.هللا.
 ٌا فا الأ للخٌر ،ال َترْ ُجالثواب إال مآ ِ
َ
 ٌا خائفا أ مآ َه ْول ال برْ ،اقرع سُور َة " َتبارا" ُك َّل لٌلةٍ.
مق َّبا أ ،فا ال،أ خائفا أ :منادى منصوب ،و الم ُة نصبه تنوٌآ الفتح.
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ب َنِـ ـ ُو ٌَـــا َا اا ٜوهِـ ـو٢
ٜيِ مـ ــَا ٌَنُــــً ُ
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قكم

المنادى :للمنادى قكماآ :البنا ُء فً مق ّل نصب ،وال َّنصبُ .

ٔ -البياء (يف حملّ ىصب)ْ ٌُ :بنى المنادى لى ما ٌُرف ُع به إذا كاآ ُم ْفرداأ لمداأ،
عو َنكِرة م صودة.
عشار الناظم:
وإلى ذلا
َ
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َ
لٌآ ا ْبن ِِه َمدددددددا ِبالضدددددددـ َّ ِّم
َفددددددداألوَّ ِ

عَ ْو َمددا ٌَ ُنددوبُ َ ْند ُه ٌَددا َذا ال َف ْهد ِدم

دآ األوّ لددٌآ (وهمددا المفددرد ال َع َلددم وال َّن ِكددرة الم صددودة) ا ْبنِهمددا
عي ٌددا صد َ
داقب ال َف ْهد ِدم ،ابد ِ
ت اإل راب كألفِ التثنٌة ،وواو الجمع.
لى ال َّ
ضم عو ما ٌنوبُ نه مآ الما ِ
وقد َّ
مث َل الناظ ُم لل َّنكِرة الم صودة والمفرد الع َلم:
 ٌَا َش ٌْ ُخ .شٌ ُخ :منادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل نصبح أل ّنه َنكِرةٌ م صودة. ٌَا ُز َه ٌْ ُر .زهٌرُ :منادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل نصبح أل َّنه ُم ْفر ٌد َ َلم.إ َ; المنادى ندما ٌكوآُ مفرداأ َلما أ عو َنكِرة م صودة ٌُبْنى لدى مدا ٌُرفد ُع بده،
وٌكوآُ فً مق ّل نصب.
 إذا ُرف َِع بالضمّة ٌُبْنى لى الضّم(:ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ))ٔ(. إذا ُرف َِع باأللف ٌُبْنى لى األلفٌ :ا عقمداآَ ِ،جمِّال َم ْدخ َل المدرس ِة.عقمدوآ ،سافروا إلى مالٌزٌا تتج ّددوا.
ٌا
 إذا ُرفِ َع بالواو ٌُ ْبنى لى الواو:َ
ص دبُ المنددادى إذا كدداآ َن ِكددرة غٌددر م صددودة ،عو مضددافا أ ،عو شددبٌها أ
ٕ -اليَّصبببْ ٌُ :ن َ
بالمضاف:
عشار الناظ ُمَ " :وال َباقًِ َفا ْنصِ َب َّن ُه الَ َغ ٌْ ُر".
وإلى ذلا
َ
األنواع الثالث َة الباقٌ َة وهً :ال َّنكِرة غٌر الم صودة ،والمضاف،
عي انصب
َ
وال َّشبٌه بالمضاف.
َ
 ٌا ظالماَ ،لآْراوغت.
تنجو مِآ الع اب مهما
َ
ظالماأ :منادى منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتحح أل ّنه َنكِرة غٌر م صودة.
قذار عآْ
العدوّ .
 ٌا قام َل الرَّ اٌةِ،ٌستولً لٌها َ
َ
ِ
قام َل الراٌة:
قام َل :منادى منصوب ،وهو مضاف.
الرَّ اٌةِ :مضاف إلٌه مجرور.
 ٌا مُتسلّ ا أ ج َبالأ ،ال تستعجلْ.مُتسلّ ا أ جبالأ:
(ٔ) الب رة ،رٌة ٖ٘.
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مُتسلِّ اأ :منادى منصوب.
ج َبالأ :مفعول به السم الفا ل (مُتسلِّ اأ).

 فوائد ولطائف:
(ٔ) المة ال َّترقٌم التً ُتوض ُع بعدَ المنادى هً الفاصلةٌ .ا خدٌج ُة ،تخصّصً
فً ِ ْل ِم األج َّنة.
(ٕ) قد ُتقْ ذفُ عداةُ ال ِّنداء فً بع

التراكٌب .قال تعالى(:ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ) )ٔ(.
شاقآ الهاتف .عيٌ :ا لًُّ .
ت
عيٌ :ا ٌوسفُ  .وت ول :لًُّ  ،ها ِ
َ
(ٖ) قد ٌُقْ ذفُ المنادى فً بع

التراكٌب مثلٌ :ا عهالأ وسهالأ( .ﯠ ﯡ

ﯢ) )ٕ(.
وت دٌر المنادىٌ :ا ضٌوفُ  ،عهالأ وسهالأٌ .ا قو ُم ،لٌتنً ُك ْن ُ
ت معهم.
اسم اإلشارة:
ص ُل إلى ندا ِء ما فٌه عل
(ٗ) ٌُتو َّ
ِ
بذكر" عٌُّها" عو "عٌّتها" عو بذكر ِ
ٌا عٌُّها الص ُ
ّدٌر ع ّنًٌ .ا ع ٌّ ُتها المرعةُ ال تقزنً لى طفلِاِ ٌ .ا هذ ِِّ ال ُّدنٌا
ُغرِّ ي غٌري.
ض ّم فً مق ّل نصب .الهاء للتنبٌه.
عيُّ  :منادى مبنًّ لى ال َّ
الص ُ
ب صفة.
َّدٌر :بدل مرفوع .وٌجوز عآ ُتعْ َر َ
(٘) ُ
لفظ الجاللة ٌُنادى باألداة مباشرة ،عو بقذفِها واالستعاضة نها بمٌم
مش ّددةٌ :ا هللاُ عَقْ ٌِنا سعدا َء ،وع ِم ْتنا شهداء.
ومغار ِبها.
مشارر األر
انصر المجاهدٌآ فً
اللَّ ُه َّم
ِ
ِ
ِ

اخلالصة:
ال ِّتدا ُأل تنبٌ ُه المخاطب بأداة نداء.
(ٔ) ٌوسف ،رٌة .ٕ9
(ٕ) النساء ،رٌة ٖ.3
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أدوا ُ ال ِّتداأل مس هي ٌا ،الهمزة ،عيْ  ،عٌاَ ،ه ٌَا.
أىواعُ امليادى مخسةٌ:

ْ
قافظ لى م ا ِد القافل ِة.
ٔ -المفرد الع َلم :عَخلٌ ُل،
ص ُد بها واقد مُعٌّآٌ :ا رجلُ ،ام ِ لى
ٕ -ال َّن ِكرة الم صودة :وهً التً ٌُ ْ َ
الرَّ صٌف.
ٖ -ال َّن ِكرة غٌر الم صودة :ك ول األ مىٌ :ا رجالأُ ،خ ْذ بٌدي.
قمآ ِْ ،ال ُت ّ
بذري فً قطائفِ رمضاآ.
ٗ -المضاف :عيْ هب َة الرَّ ِ
٘ -ال َّشبٌه بالمضاف :وهو ما ا ّتص َل به شً ٌء مآ تمام معناٌِّ :ا مق َّبا أ ع ُ َّم َت ُه ،ق ِّد ْم
لها مآ مالِا.
للنيادى حكناٌ:

ٔ -البتاأل (في محل ّ تصب) ٌُ ْبنى المنادى لى ما ٌُرف ُع به إذا كاآ مفرداأ َلماأ،
عو َن ِكرة م صودةٌَ :ا ُز َه ٌْرٌَُ .ا َش ٌْ ُخ.
ٕ -ال َّتصب ٌُنصب المندادى إذا كداآ َنكِدر أة غٌدر م صدودة ،عو مضدافاأ ،عو شدبٌها أ
بالمضاف:
ٌا ظالما ا ّت ِر هللا.
ٌا قام َل الرَّ اٌ ِة ت ّد ْم بها.
ٌا مُتسلّ ا أ ج َبالأ ال تنظرْ إلى األسفل.

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصَّ ال الٕ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ:
ُ
قلت لصاقبً َ
ب
مدر ،إ ّنده عجمد ُل الكواكد ِ
ذات لٌلد ٍة ُم ْ مِدر ٍةٌ :دا ُ َمدرُ ،عتدرى هدذا ال َ
دٌر ،بهًُّ َّ
ص ُ
الطلع ِة إذا كاآ َب ْدراأ.
صُور أة ،وعقالها َم ْن َظراأ ،وهو ٌا َ
ُ
مر:
ث ّم
ناجٌت ال َ
عماندددددددا أ عٌُّهدددددددا ال مددددددد ُر المُطِ ددددددد ُّل

فنٌددددا عسددددٌافٌ ُت َسدددد ُّل
َفمِددددآْ َج
َ

ٌددا قمد َدر ال َّسدداهرٌآ ،كددم َ َّظ َمددا عندداسٌ  ،وهددم ٌظ ّنددوآ ع ّنددا قُددرْ صٌ مددآ ُنددور ،فل ّمددا
ا عقدا ُم روّ ا ِد الفضاء تب ٌّ َن ْ
ت ق ٌ ُتا ،فإذا عنت ُترابٌ وصُخور.
داس ْت َ
َ
بٌآ َجنبٌا
نورُِّ ٌسطعْ َ
فٌا ُم ِق ّباأَ ،هوِّ آْ لٌا ،وٌا ناظراأ َق َمراأ اجع ْل َ
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ٌّٔ -آ المنادى ،وبٌّآ نو َ ُه فً النصّ السَّابر.
ٕ -اذكر ثالثا أ مآ عدوات النداء مع مثال مآ إنشائا لك ّل منهام
ُ
الفرر بٌآ ال َّنكرة الم صودة وال َّنكرة غٌر الم صودةم
ٖ -ما
ٗ -استخرج المنادى فً النصوص التالٌة ،ث َّم ع ربه:
 ( ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [رل مراآ.]ٖ3 : (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [االنفطار.]ٙ :جامع العلم نِعْ د َم ُّ
الدذخ ُر تجمعُد ُه
 ٌاَ
ِ

ال َتعْ ِد َلددددـآَّ بدددده ُدرّ اأ وال َذ َهبددددا

٘ -ما إ راب ما تقته ّ
صور أةَ ،ب ْدراأ ،قُرْ صٌ  ،ترابٌ .
خط فً النصّ السابرُ :م ْ مر ٍةُ ،
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بَابُ ا ٜملوٞعًُْْٜ ٢جِلٔؤ
 - 142يَنِــ ـًَ اا٤ــ ـ ُٔ جَــــأَ َبٍَا ّــــا ٔاسَــ ـرَيِ

ٜا ٍِنًُ َـ ـّٔ ااعَامٔــــل ٢فٍٔــــ ٔو يَا ِ َصَـ ـيِ

ب كٌنون د ِة العامددل ،عي وجددود
ٌخب د ُر ال َّندداظ ُم عآَّ المفعددو َل ألجلِدده ٌجددً ُء مُبٌّن دا أ لسددب ِ
العامل فٌه ،فٌد ّل بذلا لى التعلٌل ،وعآّ المفعو َل ألجله منصوبٌ .
ُ
األزهر َط َلبا أ للع ِْل ِم.
ذهبت إلى
ت ول:
ِ
ُ
سبب َّ
الذ َهاب.
نالقظ عآَّ "طلباأ" :اسم منصوب جاء لٌبٌ َّآ
َ
ُ
ونالقظ عآّ "ط َلباأ" :مصدر قلبًّ عي مآ ع مال ال لب،
ومثلُدهُ :اقتددرام ،إجددالل ،تكددرٌم ،وع ّندده لددٌس مددآ ع مددال الجددوارد (الٌددد واللسدداآ)
ضرْ ب ،قراءة.
مثلَ :

ما تعرٌفُ المفعول ألجلِهم
وقوع الفعل ،وٌ ُع جوابا أ لـ "لماذا".
سبب
المفعو ُل ألجلِه :اسم منصوب ٌبٌّآُ
َ
ِ
قب ُ
ّلت ٌَدَ والدتً اقتراما أ لها.
اقتراماأ :مفعول ألجله منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.

حلرِــــــر٢
 - 143اِ ٝ ٜــــــ ُ إ٢جِــــــ ٜالالٔ ٟاهَــــــــ َا ا ٔ

يَـُدِتُ َ ِ ٜـــــــ َد ا ِب ٔ َـــــــا َٔ اارٔـــــــرٚ

ٌضربُ الناظ ُم مثالٌآ للمفعول ألجله:
 قُ ُمْت إِجْ الَالأ لِ َه َذا ال ِقب ِْر.
إجالالأ :مفعول ألجله منصوب.
والقبْر :العالِم ،جمعه :عَقبار وقُبور.
وال ِقبْر،
َ
 ُزرْ ُالبرِّ .
ت عَقْ َمدَ ا ْبت َِغا َء ِ
ابتغدددا َء :مفعدددول ألجلددده منصدددوب ،و المدددة نصدددبه الفتقدددة ،وهدددو مضددداف،
البرِّ  :مضاف إلٌه.
قبرِّ فً المدٌنة المنوّ رة مُستقبّة.
عقمد :هو النبًّ  ،وزٌارةُ ِ
وا ِلبرّ  :الخٌر َّ
والثواب.
وقوع الفعل.
سبب
اخلالصة :المفعو ُل ألجلِه :اس ٌم منصوب ٌبٌّآ
َ
ِ
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 أصئلة:
اص دز المفعو َل أل غُ مً اليُّصْص ال الٔ٘ ،هّ أعزبُْ إعزاباً ّافٔاً:
(ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) [ال مر.]ٕ3 :
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [النساء.]ٖ8 :
( ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [الب رة.]ٔ9 :
ضى مدآ مهابتِد ِه
ٌُ -غضً قٌا أء وٌ ُْغ َ

دددٌآ ٌَ ْب َتسِ دددد ُم
فمددددا ٌُكلَّدددد ُم إال قد َ
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بَابُ ا ٜملوٞعًُْ ٢مَعَوُ
ي بَعِـــــــ َد يَاي٢
 - 144يَنِــــ ـًَ انِــــ ـ ْو ا ِ َصَــــ ـ َ

مَعٍَـــــــّٖٕ فٔـــــــَ قٜـــــــًِْ ٢اٝـــــــل ٚدَاي٢

ٌخب ُر الناظ ُم عآَّ المفعو َل معه هو اس ٌم جا َء بعدَ واو معٌّة ،عي بمعنى َمع.
راو لل َّنقْ و ،وك ِّل الم فً هذا ال َفآّ .
وعآَّ هذا االس َم منصوبٌ فً قول ك ّل ٍ
وال ب َّد عآ ٌُسْ َب َر هذا االس ُم المنصوبُ بجمل ٍة فٌها فِعْ ل.
والمصباد.
ذاكر خال ٌد
ت ول:
َ
َ
دباد ٌددذاك ُر وٌ ددرع ُ
نالقد ُ
دظ عآَّ الددواو للمعٌددة ،ولٌسد ْ
دت للعطددف .فددال ٌع د ُل عآَّ المصد َ
وٌكتبُ
ُ
"ذاكر".
(المصباد) سُبر بجملة فٌها فِعْ ل وهو
ونالقظ عآّ المفعو َل معه
َ
َ
ُ
(المصباد) َفضْ ٌ
لة ،عي ٌمكآُ االستغناء نه.
ونالقظ عآَّ المفعو َل معه
َ

ما تعرٌفُ المفعول معهم
المفعول معه :اسم منصوب فضْ لة بعد واو المعٌّة.
ُ
مشٌت والجب َل.
َوالجب َل :الواو :واو المعٌّة ،قرف مبنًّ لى الفتح.
الجب َل :مفعول معه منصوب ،و المة نصبه الفتقة الظاهرة.

ِ َ - 145ـ ـًُ ٜتَـــْ ا ْٜمٔـ ـُِ يَاجلٜـ ـٍِ َ ٝقرَـــا

يَنَـــــادَ ـٌَــ ـ ْد يَاا٤ٛـــــرٌ٢قَ نَـــــا ٢دبَا

ٌضربُ الناظ ُم مثالٌآ للمفعول معه:
الج ٌْ َ قُ َبا:
 عَ َتى األَمٌِ ُر َو َعتى :فعل ما ٍ مبنًّ لى ( ..عكمل اإل راب).
األمٌرُ :فا ل مرفوع ،و المة رفعه الضَّمة الظاهرة.
والجٌ َ  :الواو للمعٌّة.
الجٌ َ  :مفعول معه منصوب ،و المة نصبه الفتقة.
قُ َبا :مفعول به( .قُباء :بلدة قرب المدٌنة المنوّ رة فٌها مسج ُد قُباء المشهور).
ار َزٌ ٌد َو َّ
الط ِر َ
ار َباأ:
 َ َس ٌَر َه ِ
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سار :فعل ما ٍ .
َ
زٌ ٌد :فا ل مرفوع.
َ
والطرٌر :الواو للمعٌّة.
ّ
الط َ
رٌر :مفعول معه منصوب ،و المة نصبه الفتقة.
هارباأ :قال منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
ع رب المفعو َل معه:
استوى الما ُء والخشب َة.
اطب.
تجوَّ َل السَّائ ُح وال َّش َ

فائدة:
مع ُه بعدَ االستفهام فً مثل:
الكالم استعما ُل
ٌكث ُر فً
المفعول َ
ِ
ِ
واالمتقاآم كٌف َ
كٌف َ
عنت وزٌداأم ما لا و ل ٌّاأم
عنت
َ

اخلالصة:
املوعًُْ معو :اس ٌم منصوب فضْ لة ٌ ُع بعدَ واو المعٌّة.
ار َزٌ ٌد َو َّ
ُ
الط ِر َ
ٌر.
ت ول:
مشٌت والجب َلَ .س َ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصْص ال الٔ٘ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا:
 قٌ َل ل ُِطفٌلًّ  :كٌف َعنت و َقصْ َع أة مآ َثرٌدم قال :ركلُها وعقولُ :هل مِآْ مزٌد
دت ع راب ٌّد ٌدة لزو ِجهددا :مددا لددا ُتعطددً وال َت ِع د ُدم قددال :مددا لدداِ والو دددَم قالد ْ
 قالد ْدت:
ٌنتش ُر فٌه األملُ ،وتطٌبُ بذكرِّ النفوسُ  ،و ُت ْك َتسبُ به المو َّدةُ".
ْددت مددرر أة َز َه ْ
وال َّنب َ
بإطددار
ددت
الغددددٌر تخالُددد ُه
 ول دددد تمدددرُّ لدددىِ
ِ
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

ٌّآ المفعو َل معه فً النصوص السَّاب ة ،وع ر ْب ُه إ رابا أ وافٌا أ.
ّ
مثددل لكددل نددوع مددآ عنددواع الددواو بمثددال واقددد :واو العطددف ،واو المعٌددة ،واو
القال.
ُ
وس ِه َر المساف ُر ورفٌ ُهم
ما
الفرر بٌآ قولِناَ :س ِه َر المساف ُر وال ُّنجو َمَ ،
اضبط بال َّشكل المفعو َل معه فً األمثلة التالٌة ،ث َّم ع ر ْب ُه:
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 كٌف َعنت ودروس اإل رابِم
 نام َّالطالبُ المجته ُد والكتاب.
ت السَّفٌن ُة والعاصفة ال َّشدٌد َة.
 انطل َ ِوالوجبات السّرٌع َةم
ا َ
 -ما َل َ
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بابُ املِ ٜدوَ ًٝات راْمسأ اجملريدِ
َ بٔاحلٜــــــرِ ٔ َيبٔاإلَ ٢ـــــافٜوِ
 - 146اخلٜوٞـــ ـ ُ

ت ابِــــــ َ ٜبٔـــــَ قَ ٝافٜـــــو
أ ٜجـــــِل ٢ـُدِ ُ

َ
الجرّ .
ٌبٌّآُ الناظ ُم عآَّ األسما َء ُت ْخف ُ عي ُت َجرُّ ،
والخ ْف ُ هو َ
واألمساءُ اجملرورةُ يف العربيّة ثالث ُة أىواع:
المجرور بالقرف ،والمجرور باإلضافة ،والمجرور بالتبعٌّة ،وإلٌا تفصٌلها:

اليَّوعُ األوّل :اجملزور باحلزف:
وهً األسما ُء التً تجرُّ بقروف الجدرّ التدً مدرّ ْ
شدر
ت مدآ قبدلُ ،وهدً خمسد َة
َ
َقرْ فاأ:
ٔ -مٔ ِ :مآ معانٌها االبتداء :انطل ُ
َّْ َة.
ت مُعْ تمِراأ مآ المدٌن ِة إلى َما َ
ّ
"غز َة" المقاصرة.
ت قافل ُة اإلغاث ِة إلى
ٕ -إىل :مآ معانٌها االنتهاء :وص َل ِ
تقطمت َّ
ّ
خرج ْ
ت آ ال َم ْد َرج.
الطائرةُح أل ّنه ِا
ٖ :ِ -مآ معانٌها المجاوزة:
َ
َ
ددتغنٌت َ دددآْ شدددً ٍء َفدَ ْ ددد ُه
إذا اسد

و ُخ ْـذ مدا َ
عندت مقتدا ٌج إلٌد ِه

ٗ -يف :مآ معانٌها الظرفٌة :السٌُّوفُ فً عغمادِها قد الها الصَّدع.
دٌآ تعد ُّدهم
دواآ قد َ
فمدا عكثد َدر اإلخد َ

ت قلٌدـ ُل
ولك ّنهم فً ال َّنائبدـا ِ

ُ٘ -دبٖ للت لٌل والتكثٌر :قال امرؤ ال ٌس:
ولٌل َك َم ْو ِج ال َبقْ ِر عرخى سُد ُدو َل ُه
ٍ

ددددددـوم
ددددددأنواع الهُمد
لدددددددًَّ بد
ِ
ِ
لِ ٌَ ْب َتلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

ألنفع به عُمّتً.
هلل أل َم َلآَّ َ َمالأ لم ٌّا أ كبٌراأح
 -ٙاارأ :مآ معانٌها ال سم :با ِ
َ
وإذا القبٌددبُ عتددى بددذن ٍ
ب واق د ٍد

ْ
جد
ددددداءت مقاسدددددد ُن ُه بددددددألفِ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفٌع
َشد
ِ
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ُ
المتسابر المسل ُم لى ق ّم ِة "الهٌماالٌا".
 -3لْ االن عالٔ :صلَّى
كٌف تعرب َ :ال َ الء َ لى الج َبلم
اإلنساآ.
كدماذ
ب
 -8اا ا ال شرٍو :ذاكرةُ القاسو ِ
ِ
ِ
ْت ُك ْند ُ
وإذا َغضِ دب ُ
دت َلهٌبددا

عندددددا كالمدددددا ِء إآْ رضد ُ
ددددٌت
صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفاءأْأ
َ
 -9ااال ال لَّ :ال ّدٌآُ لنا وال دسُ لنا

وهللاُ ب وّ تِـ ِه معنـا

هللا لوال هللاُ ما اهتدٌنا
ٓٔ -ااًاي ال سو :و ِ

صلٌّنا
ص َّد ْقنا وال َ
وال َت َ

هلل إآَّ الكفاء َة والقُر ٌّ َة وال ِمهْن ٌّ َة هً ُم وِّ ُ
نجاد المؤسسة.
مات
ٔٔ -اا أ ال سو :تا ِ
ِ
ٕٔ -مُ ِ :قرف ٌأتً بعدَ ُِّ زمآٌ  :ما رعٌ ُتا فً مكتب ِة العاصمة م ُْذ ٌومٌآ.
م ُْذ :قرف جرّ مبنًّ لى السّكوآٌ .ومٌآ :اسم مجرور و المة جرّ ِّ الٌاءح أل ّنده
مث ّنى.
ٖٔ -مُن ُ :قرف ٌأتً بعدَ ُِّ زمآٌ  :ما رعٌ ُتا فً صالة ال َفجْ ر م ُ
ُنذ ٌومٌآ.
هللا فضّلكم لٌنا.
ٗٔ -اعلٖ :تأتً قرف جرّ فً لهجة قلٌلة وشا ِه ُدها :لع َّل ِ
لعلَّ :قرف جرّ مبنًّ لى الفتح.
هللا :لفظ الجاللة مجرور ،و المة جرّ ِّ الكسرة.
ِ
الز َ ُ
ص ْدنا َّ
مس.
َّباد قتى َمغٌ ِ
َ٘ٔ :ْٖ -ق َ
ب ال ّش ِ
رع منذ الص ِ
ق ّتى مغٌبِ :ح ّتى قرف جرّ مبنًّ لى السّكوآ.
َمغٌبِ :اسم مجرور و المة جرّ ِّ الكسرة ،وهو مضاف،
مس ِْ :مضاف إلٌه مجرور.
وال ّش ِ

اليَّوعُ الجاىي :اجملزور باإلضافة:
وذلا بإضاف ِة اسم َق ْب َل ُه إلٌه نقو :جا َء غال ُم مق ّمدٍ.
جا َء :فعل ما مبندًّ لدى الفدتح .غدال ُم :فا دل مرفدوع ،وهدو مضداف ،مقمّددٍ:
مضاف إلٌه مجرور ،و المة جرّ ِّ تنوٌآ الكسر.
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ُ
قصٌر المسجدِ:
جلست لى
ِ
ُ
جلست :فعل وفا ل.
لى :قرف جرّ .
قصٌر :اسم مجرور ،وهو مضاف،
ِ
المسجدِ :مضاف إلٌه مجرور ،و المة جرّ ِّ الكسرة.
وقد ّ
مث َل الناظ ُم للمجرور باإلضافة ب ولهُ " :زرْ ُ
ت اب َْآ عَ ِبً قُ َقا َفه":
ُ
زرت :فعل وفا ل.
ابآ :مفعول به منصوب ،وهو مضاف.
َ
عبً :مضاف إلٌده مجدرور ،و المدة جدرّ ِّ الكسدرة الم د ّدرة ..وهدو مضداف..
(عكمل اإل راب).

َ - 147عَــــــ ِو َيبٔاا ٖرَــــــ ٔعٍّٖٔ ا ٤ا ٔـــــَ خَلٜـــــ ِ

َيقٝـــــــــرٚدَتِ ٜبًَِابُـــــــــهَا يَ ٝفصٚلــــــ ـَـ ِ

اليَّوعُ الجّالح :اجملزور بالتبعيّة:
عي تبعٌة االسم السم قب َل ُه مجرور .وٌكدوآُ ذلدا فدً التوابدع األربعدة التدً َخ َل ْ
دت،
مت مآ قبلُُ ،
وذك َِر ْ
عي ت ّد ْ
ص َل الكال ُم فٌها وهً:
ت عبوابُها ،وفُ ِّ
ُ
الم مُتبقِّ ٍر.
(ٔ)ال َّت ْع
جلست إلى ٍ
إلى :قرف جرّ .
الم :اسم مجرور.
ٍ
مُتبقِّ ر :نعت مجرور ،و المة جرّ ِّ تنوٌآ الكسر.
ُ
لفاز.
الع ْطف
(ٕ) َ
مررت بزٌ ٍد و لً ،جالسٌآ عما َم ال ِّت ِ
بزٌدٍ :الباء:
قرف جرّ  .زٌدٍ :اسم مجرور.
و لً : ،الواو :قرف طف.
لً : ،اسم معطوف مجرور ،و المة جرّ ِّ تنوٌآ الكسر.
ّ
ُ
الموظفٌآ ُكلِّهم عآْ عت نوا ع ما َلكم.
كتبت إلى
(ٖ)ال َّت ْوكيد
ُ
كتبت :فعل وفا ل.
إلى :قرف جرّ .
ّ
الموظفٌآ :اسم مجرور و المة جرّ ِّ الٌاء ،أل ّنه جمع مُذ ّكر سالم.
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ُكلِّهم :توكٌد مجرور ،و المة جرّ ِّ الكسرة .وهو مضاف ،هم :ضمٌر متصل
مبنًّ لى السُّكوآ فً مق ّل جرّ ُمضاف إلٌه.
(ٗ)ال َبدَ ل رَّ جْ ُ
ت لى "إسْ َط ْنبو َل" مساجدِها ال دٌم ِة.
رّ جْ ُ
ت :فعل وفا ل.
لى :قرف جرّ .
إسْ طنبو َل :اسم مجرور بالفتقةح أل ّنه غٌر ُم ْنصرف.
مساجدِها :بدل مجرور ،و المة جرّ ِّ الكسرة ،وهو مضاف ،والهاء :ضمٌر
م ّتصل مبنًّ لى السُّكوآ فً مق ّل جرّ مضاف إلٌه .ال دٌمةِ :نعت مجرور.

َ - 148يمَــــا ٌَلٔــــَ املٝضَــــا َ بٔــــاا٤ال ٌَ ٢ؤــــَ

تَ ٞــــدٌٔ ُرىُ بٔ ٔـــــ ِ َيقٍٔـــــِلَ ِ ٜي بٔؤـــــَ

 - 149اٜــــا ِبنَٔ انِــ ـ َوٜاََ خَــــاتَ َ َِ ُضَــــاد٢

َي َ ِـــــ ًُ مَ ــــــِر ٢اا٤لٍِـــــــ ٢ل يَاا ٖنهَـــــــاد٢

ٌعنً الناظ ُم عآَّ اإلضاف َة ٌُ َّد ُر فٌها:
ُ
ضابط ُه عآْ
ٌكوآ المضافُ ممّا ٌمتل ُك ُه المضافُ إلٌه ،نقو :هذا كتابُ
ٔ" -ااال ":
َ
ُ
ُ
زرت َ
زرت بٌتا أ لل ُعمْدةِ.
بٌت العُمْدةِ ،عي
زٌدٍ ،عي هذا كتابٌ لزٌدٍ.
ُ
ضابط ُه عآْ
ٌكوآ المضافُ ج ُْزءاأ ،وبعضا أ مآ المضاف إلٌه نقو:
ٕ" -مٔ ِ":
َ
ُ
اشترٌت ُج ّب َة صُوفٍ ،عي ُج ّبة مِآْ صُوف .فالج ّب ُة بع ُ الصّوف ،وجز ٌء منه.
ُ
ضابط ُه عآْ
اللٌل،
ٌكوآ المضافُ إلٌه َظرْ فا أ للمضاف نقو :عز َ جنً َه ُّم
ٖ" -يف":
َ
ِ
ٌ
وقت ٌ ُع فٌه اله ّم.
اللٌل .فاللٌ ُل
عي عز جنً اله ُّم فً
ِ
ّ
ومث َل الناظ ُم لذلا بمثالٌآ:
ار:
 ا ْبنًِ اسْ َت َفادَ َخا َت َمًْ ُن َض ِ
ابنددً :ابددآ :مبتدددع مرفددوع بضددمة ُم د ّدرة ،وهددو مضدداف ،والٌدداء :مضدداف إلٌدده.
والت دٌر :ابآ لً.
استفادَ :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح .والفا ل :ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو.
َخددا َت َمًْ  :مفعددول بدده منصددوب ،و المددة نصددبه الٌدداءح أل ّندده مث ّنددى .وهددو مضدداف،
ضار ه َُو َّ
الذ َهب.
ار .وال ُّن َ
ار :مضاف إلٌه .والت دٌر" :مِآْ " ُن َ
ُن َ
ض ٍ
ض ٍ
 (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) )ٔ(:(ٔ) سبأ ،رٌة ٖٖ.
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َبلْ قرف إضراب مبنًّ لى السُّكوآ.
َم ْك ُر مبتدع مرفوع .وهو مضاف،
الليل مضاف إلٌه.
ِ
والتقدير عي َم ْك ٌر "فً" اللٌل وال ّنهار .والمكرُ :القٌلة والخدٌعة.
هار :الواو قرف طف.
وال ّن ِ
هار اسم معطوف مجرور ،و المة جرّ ِّ الكسرة.
ال َّت ِ
ص َّدنا آ اإلٌماآ.
ص َّدنا ،عيَ :م ْك ُر
هار َ
وخبر المبتدع مقذوف ت دٌرُِّ َ
ِ
اللٌل وال ّن ِ

 فوائد وشواٍد:
(ٔ) ٌجبُ عآْ ٌتجرّ دَ المضافُ مآ "عل" التعرٌف ،والتنوٌآ ت ولُ :هذا الِ ُم
البلدةِ .فال ٌصحّ :هذا ال ٌم البلدة ،وال هذا العال ُم البلدة
(ٕ) اإلضاف ُة نو اآ:
(ع) إضافة لفظٌة ،تفٌ ُد عمراأ لفظ ٌّاأ ،وهو ال َّتخفٌف ،ف ولُنا :هذا قارسُ العمار ِة
ُ
وضابطها عآْ
تضاف الصّف ُة إلى فا لِها عو
عخفُّ مآ :هذا قارسٌ مار أة.
َ
مفعولِها :هذا ضاربُ زٌدٍ .هذِّ َمعْ زوف ُة ِزرْ ٌاب.
(ب) إضافة معنوٌّة :تفٌ ُد عمراأ معنوٌا أ وهو ال َّتعرٌف إآْ
كاآ المضافُ إلٌه
َ
معرفة ندَ ما ع ُ
أ
ضٌف
اكتسب
معرفة :هذا قاسوبُ خالدٍ .قاسوب َنكِرة ،ولك َّن ُه
َ
َ
أ
معرفة باإلضافة.
وصار
إلى خالد،
َ
ِّص هذا القاسوب بأ ّنده قاسدوبُ
وتفٌ ُد ال َّتخصٌص :هذا قاسوبُ طالبٍ .وقد ُخص َ
ب عستاذ ،عو مدٌر ،وتسمّى اإلضافة المقضة.
طالب ،ولٌس قاسو َ
كمددا انددتف َ العُصْ ددفو ُر بلَّلد ُه ال َ ْطد ُر
(ٖ) وإ ّنددددً َل َتعْ رونددددً لددددذكرااِ
)ٔ (
َّ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزةٌ
ِهد
ص ْخر اله َُذلًّ :
المعتى ٌ و ُل عبو َ
إ ّنه إذا تدذ ّك َر مقبو َب َتد ُه ٌصدٌبُه اضدطرابٌ ٌشدب ُه قركد َة العُصدفور إذا ندز َل لٌده مدا ُء
المطر.
ال َّ
صاه ُد فيه قوله"لذكرااِ " فإآَّ الال َم فٌه قرفُ جرّ للتعلٌل.
(ٔ) البٌت مآ شواهد ابآ

ٌل (ٕ )ٔٗ/وابآ هشام فً قطر الندى ،ص ٕٗ٘.
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اخلالصة:
األسما ُء المجرورة فً العربٌّة ثالث ُة عنواع:
شدر
بالقرْ ف :وهً عسماء ُت َجدرُّ بقدروف الجدرّ  ،و دددها خمسد َة
َ
ٔ -المجرو ُر َ
قرفا أ.
ٕ -المجرو ُر باإلضافة :وذلا بإضافة اسم قب َل ُه إلٌه نقو :جا َء غال ُم مق ّمدٍ.
السم ِْ قب َل ُه مجرور ،وٌكوآُ ذلا فً
ٖ -المجرو ُر بالتبعٌّة :عي تبعٌة االسم
ٍ
الع ْطف ،وال َّت ْوكٌد ،وال َبدَ ل.
التوابع األربعة :ال َّنعْ ت ،و َ
 ٌُ ّد ُر فً اإلضافة "الالم" نقو :هذا كتابُ زٌدٍ.ُ
صوفٍ.
اشترٌت ُج ّب َة ُ
و"مِآْ " :نقو:
اللٌل.
و"فً" :نقو :عز َ َجنً ه ُّم
ِ

 أصئلة وتطبيقات:
اقزأ اليصَّ ال الٕ ،هّ أ بْ عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ:
َ
كتب عقمد َق َسآ َّ
بٌدع َت ٌَ َّ ْظ ُ
دت ،فدإذا بدً
الزٌات" :فدً ذا ِ
ت َ
َ
ص ٍ
دباد الرّ ِ
دباد مدآ عصْ ِ
َ
ْ
أ
َ
األزرر ممددودا لدى سدطح ال َمندزل ،وقدد اشدتعلت
علم ُح مآ النافذة بساط السّما ِء
ٌ
ٌ
ال َّشمسُ فً قواشٌهِ ،وكأ ّنما هب ْ
سارٌة مآ القُبّ .
نفقة
َّت لى المدٌنة والطبٌعة
دوآ َّ
الذابلددة ،والطٌددو ُر النازق د ُة تعددو ُد إلددى
فددإذا القٌدداةُ الهامدددةُ تنددتع ُ فددً ال ُغصد ِ
األ شددا ِ ال ُم ْ فددرة ،واألفندداآُ ال ّسددلٌبة تتش د ّ ُر بدداألورار َ
ضددة ،والنسددٌ ُم الفددات ُر
الغ ّ
ٌقم ُل إلى الناس رسال َة ُّ
الجمدال
الزهور ،والعا َل ُم كلُّه ٌَسْ ب ُح فً فٌ ٍ َسماوي ،مآ
ِ
وال َّنشوة ِوال ِغبْطة".
ددرف جدددرّ ٌفٌددد ُد االسدددتعالء ،نعتدددا أ منصدددوباأ ،توكٌدددداأ
ٔ -اسدددتخرجْ مدددآ الددد ّنصّ  :قد َ
مرفو اأ.
َ
عنواع :المجرور بالقرف ،والمجرور
رفت عآَّ األسما َء المجرور َة ثالث ُة
ٕ-
ٍ
ت واذكرْ
نوع ك ّل منها فً الجمل
باإلضافة ،والمجرور بالتبعٌّة .بٌّآ المجرورا ِ
َ
التالٌة:
علم ُح مآ ال َّنافذ ِة .تعو ُد إلى األ شا ِ ال ُم ْ فرةٌِ .قم ُل رسال َة ُّ
هور.
الز ِ
ْ
عواخر الكلماتِ :مآْ عَصْ باد الرّ بٌع .فً ال ُغصوآ َّ
الذابلة.
اضبط بال ّشكل
ٖ-
َ
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ٗ -المجددرور بال َّتبعٌددة ٌكددوآُ فددً التوابددع األربعددة :النعددت ،والعطددف ،والتوكٌددد،
والبدل.
ّ
مث د ْل لك د ِّل نددوع بمثددال واقددد مددآ إنشددائا عو م ّمددا تقفددظ مددآ اآلٌددات الكرٌمددة،
واألشعار السَّائرة.
٘ -ع ربْ ما ٌلً إ رابا أ وافٌاأ:
 اشتعلت ال َّشمسُ فً قواشٌهِ. تتش ّ ُر باألورار َالغضّة.
 ٌَسْ ب ُح فً فٌ ٍ سماوي. ، -ٙاستخرج األفعا َل مِآْ ال َّنص الس ّ
ّابر ،وبٌّآْ فا َل ُك ،ل منها.
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خَا ٔت َّ املنعًمّ
 - 150ق ٜـدِ تَ ـ ٖو مَــا ٝتٔ ـٍَِِ أــَ ِ ٝ َِٜشٔ ـَٖوِ

فٔـــَ َــــا ٔ ٢شِـ ـرَ َ ٌ٢يٜاٞـ ـ ٕ َيمٔإَـ ـوِ

ٌعلآُ ال َّنداظ ُم "مقمّدد بدآ ربّ الغدالويّ " ع ّنده قدد عنشدأ َ هدذِّ المنظومد َة لدى الم ّدمدة
وفر َذ منهدا فدً دام علدف ومائدة و شدرٌآ مدآ الهجدر ِة
اآلجُرُّ ومٌّة
البآ رجرّ ومَ ،
ِ
المباركة (ٕٓٔٔهـ).
دنٌع لُغدويّ بددٌع هدو للناشدئة
غفر هللا
داظم لدى مدا عسْ ددٌَا مدآ َ
َ
ِ
ص ٍ
البآ رجُرُّ وم ولل َّن ِ
َك ْن ٌز ُ
وذخر ،وهو لأساتذة منها ٌج قوٌم فً تعلدٌم العربٌّدة ،وهدو لأمّدة ذ ِْكد ٌر طٌّدبٌ
و َف ْخر.
هللا  عآْ
مٌزاآ قسناتً
الع َمل فً
ٌغفر لً ولوالديَّ  ،وٌجع َل
ثواب هذا َ
َ
َ
وعسأ ُل َ
ِ
وناشدر ِِّ فدً
ت قارئِد ِه ومُتعلِّمِد ِه
ٌو َم ٌ و ُم الناسُ ل َِربِّ العالمٌآ ،وفدً
مٌدزاآ قسدنا ِ
ِ
ِ
فر ْغد ُ
دت مندده فددً ددام علد ٍ
ف وعربعمائددة وثالثددٌآ مددآ الهجددر ِة
ال ّندداس ،وع لددآُ ع ّننددً َ
المباركة (ٖٓٗٔهـ).

هلل رَبِّ العَا َمليًِِ
د ِ
وَاحلَ ِن ُ
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املال ق ااعامّ

( )1ىصّ امليعْم٘ اآل زّّمّٔ٘
( )0أبْاب أصاصّٔ٘ مل ٓذكزٍْا اليَّاظه
( )4أعالو اليُّحاٗ
( )3اخ بار قٔاظ املض ْٚ
( )5الطَّزٓق إىل البحْز

ٕٓٓ

َبٓ املنعًمّ اآلجُرٗيمٍّٔٓ
فاحتة امليظومة
 - 1قٜــــــــــاَْ ُرٍِــــــــدُ دبـــــــــٚؤ مُ َــــــــــ ٖدُ

اهلل ٜفٔـــــَ اٝــــــ ٚل ا ْٝمُــــــًدِ ٜ ٢ــــــ َدُ

 - 2مُصَلِّـــــــٍّا َلٜــــــْ اارٖنُــــــًْ ٢ا ٝمل ِن َ ٜــــــْ

يَآأـــــــؤ يَهَ ِـــــــرٔؤ َي ُ٢اا ٗـــــــ ْٜ

َ - 3يبَعِــــــــدُ فٜاا ٜصِــــــــدُ بٔــــــ َا ا ٜملنِعٝـــــــً ٢

َتسِــــهٍ٢لُ َمنِـــــجًُ ٢د ابِـــــ  ٢آجُـــــرٗي ٢

 - 4أــــــــــــ َ ِ ٜدَاََ ٔوٞــــــــــــعٜوُ َي َسُــــــــــرَا

غ مَــــا قٜــــ ِد ُجٔـ ـرَا
َٜلٍِـ ـؤ ِ ٌَ َِٜــــوٜ ٜ

 - 5ياهللِ ٜ ٜن َعٔــــــــكُ فٔـــــــَ اٝـــــ ـ ٚل َ َـــــ ـلِ

إٜ ٢اٍِـــــؤ قٜصِـــــدُٔ َي َلٜـــــٍِؤ ا ٝمل ٖ ٜــ ـلِ

ب الكَالَو
ِ
بَا ُ
 - 6إ َٖ٢اا ٜـــــــالٔ َ ٜنِــــــــدَ َا فٞ ٜل َسِـــــــ َ ٔ ِ

ي مُؤـــــٍ ْد قٜـــــ ِد يُ ٔـــ ِ
غ مُـــــرَاْ ٤
اٜوٞـــ ٠

ٞ ٜ - 7قسَـــــــامُوُ ا ٤ا ٔــــــَ َـــــــٜل ٍِهَا ٌُ ِرنَــــــْ

أنِــ ـوْ يَفٔعِـــــ ْل ثُــ ـوٖ َـــــرِ ُ مَـــــ ِعنَْ

َ َيبٔـــــاا ٖنًِٜ ٢ ٌ٢ي
 - 8فٜاالٔنِــــوُ بٔـــــاخلٞ ٜو ٢

َُخُــًٌُْ ِْٜ ٢عِـــرَ ُ فٜــاق ُ ٞمَــا قٜوٜــًا

َ - 9يبٔ ُــــرُي ٔ اجلٜــــر ٚيَنِــــََ مٔــــ ِ إ٢اٜــــْ

يَ ــ ـَـ ِ يَفٔــــَ يَدُبٖ يَاارَـــــا َي َلٜــــْ

 - 10يَاا ٜــــــــا ُ ياا٤ــــــ ـالَ ُ ٜييَايْ يَاا ٖــــــــا

َيمُــــــــ ِ َي ُمنِـــــــ ُ يَاٜعَـــــــلٓ َ ٖـــــــْ

ك يَنَـــــًِ َ َيبٔ ٜـــــدِ
 - 11يَااؤعِـــــ ُل بٔااسٚـــــ ٢

فٜا ِلٜــــ ِو يَتَـــا اا ٖ ٍٔ ِٞــحٔ َمٍِـــ ُُ ُى يَ َدَِ

 - 12يَاحلٜــــــرِ ُ ٌُعِـــــــرَ ُ بٔــــــ ٤ ِٜال ٌَ ٞــــــ َرالٜ

النِــــــوَ ٣يال ٜفعِــــــلََ ٣أٍــــــالٜ ٟارَلٜـــــْ

ِإلعِزَابِ
بَابُ ا
 - 13ا ٔال ِـــــرَابُ تَ ِـــــٍُِ ٜيَاخــــــٔر ٢اا ٜلٔـــــوِ

تَ ٞدٌٔرّا ايِ اٜوٞعٟا فٜـ َا احلٜـدٖ ا ٔ َ ْٞنوِ

َّ اا ٖ ٍٍِٔـــــــــ ُر الٔ ِٔٛـــــــــرَابٔ
َ - 14ي َأــــــ ـ ٜ

ًََامـــــــٔل ٣تَدِخُــــــــلُ ٔا ِ ٢ـــــــرَابٔ

ٞقسَــــــــــــامُوُ ِ ٜدبَعَـــــــــــــّ ٠تُـــــــــــــ َ ٗ

ي ثُـــوٖ خَوٞـــَْ جَـــــُِ ُ
دَفٞـــــ ْ َي َصِـــــ ْ
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ٕٔٓ

ي َيقٜــــــــــعَا
 - 16فٜـــــــــا ٖ ْٜيالَُ ٢َٜيََ َدٌِــــــــــ ٕ

فٔــَ االٔنِ ـ ٢و يَااؤعِـــل ٢املٝض ــَاد ٢ ٢مَعَــا

ب بٔــــاجلٜر ٚاَ ٜــــا
 - 17فٜاالٔنِـــ ُو قٜـــدِ خُصٚـــ َ

قٜـدِ خُصٚـبَ ااؤعــِ ُل بٍَٔـــُِ  ٣فٜا ِلَ ٜــا

ِ
ت الزَّ ِفع
بَابُ عَالَمَا ِ
َـــــــــــوَ ٙييَايْ ٜأـــــــــــ ْ يَاانٗـــــــــــًَُ

َ ٜالمَـــــــّ ٝاارٖفـــ ــِ ٔ ٢بهَــــــا تَ ـــ ــًَُُ
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َ مُوٞــــ ـ َر ََ اْٜنِـــــــ َأٔ
 - 19فٜــــــادِف ِ ٜبٔضَـــــــو

اٍَٜــــــأَ َـٌِـــــــدْ هَا ٔــــــيُ ااعَــــالٜٔٔ

 - 20يَادِفٜــــــ ـ ِ بٔــــــ ـؤ اجلِ ٜـــــــــ َ ا ٝمل ٜسٖــــــ ـرَ

َيمَـــا جُ ٔــــ َ مٔـــــ ِ مُ َ ٖـــــحٕ ٜفسَـــلٔ َا

 - 21اـــــَ َا املٝضَـــــاد ُ ٢اا٤ــــ ُٔ اٜــــ ِو ٌَ ٖصٔــــلِ

شَـــــــَ ْٔ بــــٔـ ٔو ٜا ٍَ ِه َــــــدُٔ َي ٜا ٍَصٔــــ ِل

 - 22يَادِفٜــــــــ ِ بٔـــــ ـًَاي ٣خَ ِسَـــــ ـّٜ ٟبُــــــــًِ ٜ

ٜخُـــــً ُ ٜي مَـــــاُْ َ ٣ـــــً  ٜفٝــــً ٜ

 - 23يَ َن ٜــ ـ َا اجلِ ٜــ ـ ُ ااصٖــ ـ ٍُِٔ فٜــــا ِرٔ ٢

يدَفٞـــــ ُ مَـــــا َثنٍٖـِـــــ َوُ بٔاْٜأـــــ ٔ

 - 24يَادِفٜــــ ـ ِ ٔبنُـــــــً ٌَ َ٣وٞعَـــــــالٌَ َ٢ ٜوٞعَلٝــــــًَِ

يَتَوٞعَـــــــال ٢َٜتَوٞعَـــــــٔلكَ تَوٞعَــــــلًَِٝ

ب
ت اليَّصِ ِ
بَابُ عَالَمَا ِ
َ ٜالمَـــ  ّٝاانٖصِــ ـئ ٜاهَــــا اٝــ ـ ِ مُ ِصٔــ ـٍَا

اا ٜو ِــــُِ يَاْٜأــــ ُ يَا ٞا ٜسِـ ـ ُر يٌَـ ــَا
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 - 26يَ َــ ـ ِ ُ ُـــــًَ ٣فٜاا٤ــ ـ ُٔ ااوٜــ ـ ِ ُِ بٔــ ـؤ

صرٔـــــؤ
َالٜمـــــَ ٌَ ّ٠ـــــا َا اا ٗنهَــــْ ٔانَ ِ

ُ - 27م ٜــــــــسٖرُ اجلُ ٝـــــــً  ٢ثُـــــ ـوٖ املٝوٞــــــــ َرَُ

ثُـــــوٖ املٝضَـــــاد ُ ٢اا٤ـــــ ُٔ ٜا َسِعَـــــدُ

 - 28بٔاْٜأـــــ ٔ اخلِ ٜسَــ ـ َ ّٜصِــ ـ َرهَا اا َــ ـُِ ٢

يَا ِصٔـيِ ٔب ٜسِـر ٣جَ ِـــ َ تَ ٍٔ ِٞـحٕ نَـٔلوِ

 - 29يَا ِلٜـــــــ ِو بٔــــ ـِ َٖٜاجل ٜــــ ــِ َ يَاملَ ٝجنٖــــــْ

ح َــــنٖا
صرُــــهُ َا بٔااٍَــــأٔ ٍَِـــــ ُ
َِ

 - 30يَاخلِ ٜسَــ ـ  ّٝاْٜفٞعَــــاُْ َصِــ ـ ُرهَا ثَرَــ ـ ِ

صرَـــــ ِ
بٔ َـــــ ِ ٔ ًُ ـــٔـهَا ٢إ َا مــــَا ُ ٔ

ِ
بَابُ عَالَمَاتِ اخلَفِض
ٜ َ - 31المَـــــّ ٝاخلٜوٞــ ـَ ٢ا ٤ا ٔــــَ ٔبهَــــا ٌَؤــــَ

ٜاسِــــ ْر َيٌَــــأْ ثُــــوٖ ٜف ِــــِْ فٜـــا ٞق َ ٔ

ٕٕٓ

َ بٔاا ٜسِـــ ـر ٢أ ُوٞــــــ َر َٕ يَفٜـــــا
 - 32فٜـــــاخلٞ ٜو ُ

يَجَ ـ ــِ َ ٢ت ٞسٔـ ـِ٢ ٣إ َا مـ ــَا ا ِصـ ــَرَفٜا

 - 33يَجَــــــــ ِ  ٢تَ ٍٔ ِٞــــــحٕ نَلٔــــــــٍو ٢ا ٜمل ِرنَـــــــْ

يَاخِؤ ـَِ ٔبٍَـــإٔ ٌَـــا ٜخ ــَٔ املَ ٝجنٖــْ

 - 34يَاجل ِ ٜـ َ يَاخلِ ٜسَ ـّ ٜفٜــا ِر ِ ٢يَا ِ َ ـرِ ٢

َ بٔ ٜو ــِِ ٣ا ــُ ٖل مَــا ٜال ٌَنِصَ ـرِ ٢
يَاخِؤـ ِ

بَابُ عَالَمَاتِ اجلَِشو
ِ
 - 35إ َٖ٢ااسٗــــــ ـ ٌَ ََ ًٜــــــــا َي ُ٢اِْ ٜنَــــــــاَ٢

يَاحلٜــــــ ِ َ ألٍــــ ــَُِ ٜ َ ٢المَ ـــ ــَاَ٢

ك مُضَـــــا ٢د ّا ٜتَـــــْ
 - 36فٜـــــاجُِٔ ِ ٢ب َسِــــ ٔ ٣

هَ ٍٔــــَِ اآلخٔــــر٢اٜٜلوِ ٌَ ـــُـوِ ٜف َـــْ

 - 37يَاجِـ ـُ ِ ٢بٔ َـ ـ ِ ٕ مَـــا ا ٞا َسَـــْ ا ِـ ـ ٔ ٜالالٜ

آخٔــــــــ ُر ُى يَاخلِ ٜســــــَ  ّٜاْٜفٞعَــــــــاالٜ

ل وَأَحِكَامََِا
ِ
ب األَفعَا
بَا ُ
 - 38يَنِــــــ ََ َث ٜالثَـــ ـّ ٠مُضٔـــ ـ  َٙقٜـــ ـدِ خَـــ ـالٜ

يَفٔعِـــــــلُ ٜمِـــــــرَ ٣يمُضَـــــــادَ ْ ٢ـــــــالٜ

 - 39فٜاملٜا ٔـــــَ مَ ٞو ُـــــً ُح اْٜخٔــــِٜ ٢بَــــدَا

يَاْٜمِرُ بٔاجل ٢ ُِٜاٜدَٓ ااـرَعَِ ٢ادِتَـدَٓ

 - 40ثُــــوٖ املٝضَــــاد ُ ٢اا٤ــــ ُٔ فٔــــَ هَــــدِ ٢دىٔ

إِ ٢ــــــدَٓ َـيَإٔـــ ــدٔ َ ٌِِٜــــــ ُ فٜــــــاَِ ٢دىٔ

ٔ - 41يَ ُ ُ ٞــــــــوُ اارٖفٞـــــــ ـ ُ ٢إ َا ٌٍَُــــــــــ ٖرَُ

ي يَجـــ ــَاـٜ ٣ ٢ا َسِعَــــــدُ
مٔــــــ ِ َاهٔــــــ ٕ

ِ
ِع
ب ىَوَاصِبِ املُطَار
بَا ُ
َ - 42ي َصِـــــــرُ ُو بٔــــ ـِ َِ ٜيَاٜــــ ـ ِ ٢إ َ َِ يَاٜــــ ـَِ

َيال ٢ ٜاٜــ ـ َِ ال ٢ ٜاجل ٝــ ــًُ َٔ ٌَـــــا ٝخــ ــََِ

ب بٔااوٜـــــا
 - 43اٜـــ ـ َا ٖ َ ٜـــــْ يَاجلٜــــــًَا ُ

يَااــــــًَا ٢ي ثُــــــوٖ ٜيِ دُ ٢ـقٞــــــ َ اال٥ــــــٞٛوٜا

ِ
ِع
ِو املُطَار
ب جَوَاس
ِ
بَا ُ
 - 44يَجَـــــــــــــ ُِمُوُ ٢إ َا َ ٜدَِتَ اجلٜـــــــــــــ ُِمَا

بٔلٜـــــــــــ ِو يَآ ٜــــــــَا َيٜاــــــــَـوِ ٜآ ٜــــــــَا

ٖٕٓ

َ - 45يال ٢ ٜا ْٜمِــــــــ ٢ر يَااـــــ ـ ٗد َأٔ ثُـــــ ـوٖ ال

فٔــَ اا ٖنهِــ  َ٢يَاا ٗد َـــأٔ ٔلٞـــ َ ا ْٜمَــالٜ

َُ َم َـــــــــْ ٌٖٜـــــــــا ََ ٌٜــــــِـ َ ٢إ ِمـــــــَا
َ - 46يإَ َِ ٢يمَــــــــا َيمَــــــــ ِ َيٖ ٜـــــــْ َمهِ َـــــــا
 - 47يَ ٍَِجُــــــــــ َا يَ ٜاٍِوٜــــــــــ َا ثُــــــــوٖ ٢إ َا

فَٔ ااشٚعِر ٢ال ٜفَٔ اانٖجِر ٢فٜـا َِد ٢املِٜٞخَـ َا

ِل
املَزِفُوعَاتُ/بَابُ الفا ِع
 - 48ااوٜا ٔ ـلَ ادِف ٜـ ِ يَنِ ـًَ مَــا ق ٜـدِ ٝنِ ـنٔدَا

إ٢اٍٜــ ــِؤ فٔعِـــــ ْل ٜقرِلٜـــــوُ قــ ــَ ِد يُجٔـــــدَا

َ - 49يظٜانٔـــــرّا ٌَــ ـِٞتَٔ َيٌَــ ـِٞتَٔ مُضِــ ـ َرَا

اٜاهِـ ـٜٛاََ ـٌَـ ــِ ْد يَاشِـ ـ َ َرٌِ ُ ِ ٜوٜــــرَا

ِل
ِ الفَاعِ
ب اليَّائِبِ عًَ
بَا ُ
٢ - 50إ َا َـــ ـ َف َ ٞفٔـــــَ اا ٜـــ ـال ٢ ٜفٜـــــا ٔالٜ

مُ ِد َصــــــٔرّا ِ ٜي ُم ِره ٢ــــ ــّا ٜيِ جَانــــ ـٔـالٜ

ي اا ٖــــِٞخَِٔ أل َوٞعُــــً  ْ٢بٔــــوِ
 - 51فِٜ ٜيِجٔــــ ٔ

ب َنِ ـوُ فٜا ِ َرٔ ـوِ
يَاارٖفٞـــ َ ٍَِـــحُ َــا َ

 - 52فٜـــ ِٜيَْٖ ااؤعِـــل ٢ا ِـــ ُ َ ِ يَ ٜاسِـــرُ مَـــا

ٝق َرٍِـــــــلَ آخٔــــــــر ٢املٝضٔـــــــَٔ ُ ٚـــــــ َا

َ - 53يمَــــــــا ٝق َرٍِـــــ ـلَ آخٔــــــــر ٢املٝضَـــــــاد٢ ٢

ٌٍَٔـــــــــيُ ٜف ِ ـــــ ــُ ُو بٔــــــــ ٜال مُنـــــ ــَاـ٢ ٢

َ - 54يظٜـــــانٔرّا َيمُضِــــ َرّا ٌِٜضّـــــا َثرَــــ ِ

اِٜٝا٢ ٞرمَــــ ِ ٔننِـــــدْ يَ ٔننِـــــدْ ُــــ ٢ربَ ِ

ِز
ب املُبَِتدَأ وَاخلَبَ
بَا ُ
 - 55ا ٝمل ِر َــ ـدَا انِــ ـوْ مٔــ ـ ِ ًََامٔــ ـلَ نَــ ـٔلوِ

اٜوٞعٔـــــٍّٖٕ يَنِـــــ ًَ بٔرَفٞـــــ  ٣قٜـــــ ِد يُنٔــ ـوِ

َ - 56يظٜـــانٔرّا ٌَـ ـِٞتَٔ َيٌَـ ـِٞتَٔ مُضِـ ـ َرَا

اٜاا ٜــــًُِْ ٌُسِـــ َ ٞرَُِ يَنِــــ ًَ مُ ٞو َـــرَٓ

خلرَـ ـ ُر االٔنِـ ـوُ اا٤ـ ـ ُٔ قٜـ ـدِ ٝنِـ ـنٔدَا
 - 57يَا ٜ

إ٢اٍٜـــــِ ٔو يَادِتٔوٜا َــــــوُ ااـــــــَُ ِ ٜبـــــَدَا

َ - 58يمُوٞـــــــ َرَّا ٌَـــــــِٞتَٔ َيٍِْٜـــــ َر مُوٞـــــ َرَٔ

فٜــــــ ِٜيٖ ْْ َ ــــــــًُِ نَ ٔعٍِــــــــ ْد ُم ِه َـــــــدٔ

 - 59يَااجٖـــــا َٔ قٝـــ ـلِ ِ ٜدبَعَــــــّ ٠مٍَِـــ ـرُيدُ

َ ِـــــــًُ ااعُ ًٝبَــــــــّ ٝأ َـــــــ ِ ٌٍَــــ ــًُدُ

خلٍِ ـ ُر ٔنِ ـدَ ٜنِٔلنَــا
 - 60يَااع ٤ـرِ ُ َ ِ ـًُ ا ٜ

يَااؤــــــعِلُ مَــــــ ِ فٜا ٔــــــلٔؤ اٜ ٜــــــًِ ٔانَا

ٕٗٓ

خلرَـــرِ
 - 61ـٌَـــدْ ٜتَــــْ يَا ٝمل ِر َـــدَا مَـــــ َ ا ٜ

اٜ ٜـــــًِ ٔا ٢هوِ ـٌَـــــــدْ ٜبــــــًُىُ ُي بَٜٛــــــرِ

ٌ وَأَخَوَا ِتََا
بَابُ كَا َ
خلرَـــ ـرِ
َّ االٔنِـــ ـ َو َي َصِـــ ـرَُّ ٜا ٜ
 - 62يَدَفٞعُـــ ـ ٜ

بٔهـــــَ ٔ ٔى اْٜفٞعَــــــاْ ُ ٢ــــِـ ْو مُ ِع َرـــــَر

 - 63اٜــــاََ َيِ ٜمسَــــْ ظٜـــلٖ بَــــاتَ ٜهِـــرَ َا

 َْ ِ ٜيَهَــادَ اٜـٍِ َ مَــ ِ مَـا بَرَ ٢ـا

 - 64مَــــاـَاَْ مَــــا ا ِوٜــ ـََّ ٤يمَــــا ٜف ٔــ ـ َٗ مَــــا

َيمَــــــا ٔمنِهـــ ــَا تَصـــ ــَرٖ َ ا ِ ـــ ــُ َا

 - 65اٜــــــ ُو بٔ َـــــا ٜاهَـــــا ٜا ٜـــــاََ قٜــــــإٔ َا

ـٌَـ ـ ْد يَاـ ـُـ ِ بَــــر٘ا َيٜهِرـ ــِِٔ هَـــإٔ َا

ٌَِّ وَأَخَوَاتََِا
بإ
بَا َ
َ َ - 66ـــــــــــلُ اٜــــــــــا ََ َ ٞسُـــــــــ ُو إلَِٜ َٖ٢

ٜا ٔـــــــ ٖ ٜاٍِـــــــ َ يَاٜعَــــــــ ٖل يَاــــ ــََِِٜ

 - 67تَ ٝــــــــــــًُْ إ َٖ ٢مَاأ ــــــــ ــّا اٜعَـــــــــــا ٔاوُ

ي قٜـــــأَ ُ
حلرٔـــــٍ َ
َيمٔجِـــــلٝوُ ٜاٍِــــــ َ ا ٜ

ٜ - 68اِّـــــــــ ِد بٔـــــــــش َٖٜ َٖ٢شَــــــ ـرِ ٚو بٔـــــــــ َِِٜٜ

ٜا ٔ ـ ٖ ٌَــا ه ــَاحٔ ٢االٔنِ ـ ٔدِدَا ٔ َـــ ِ

َ - 69يأل ٖ َنٚـــــَ ٜاٍِـــــ َ ٔنِـــــدَ ُنوِ َــــــصَلِ

يَأل ٖرَجٚـــــــَ يَاا ٖ ًَق٥ــــــــ  ٢اٜعَــــــــلِ

ًَ وَأَخَوَاتََِا
ب ظ َّ
بَا ُ
ب ُم ِر َــ ـدَا
ٔ - 70ا ِصٔــ ـيِ بِٜٔفٞعَــــاْ ٢اا ٝلٝــــً ٔ

ظنَــــــنِ ُ يَجَــــــدَا
يَ َخرَــــــرّا يَنِــــــََ ٜ

َ - 71دَ ٜٓسٔــــــ ـرِ ُ يَجَعَلٞــــــ ـ ُ َـ َ َــــــــا

ت َلٔ َـــــا
اٜــــــ َا  ٜخٔلٞــــــ ُ يَاتٖدـــــَ ِ ُ

ظ َننِـ ـ ُ ـٌَـ ـدّا هَـــا َٔقٜا
 - 72تَ ٝـــً ُْ قٜـ ـدِ ٜ

فٔـــَ قًِٜأــــ ٔو يَخٔلٞــــ ُ َ ِــــرّا َا ٔقٜـــا

ِزفَةُ وَاليَّكِزَةُ
املَعِ
 - 73يَا ِلٜــوِ نُــ ٔدٌِ َ اارٗشِــدَ  َٖٜاملٜعِر٢فٜــوِ

خَ ِسَـ ـّٜ ٝشِـ ـٍَا ٔنِــــدَ ٜنــ ــِل ٢املٜعِر٢فٜـ ـوِ

ِ ثُـ ـ ٖو االٔنِـ ـوُ ااعَلٜـ ـوُ
 - 74يَنِـ ـََ ااضٖ ٔــــ ُ

فٜـــــ ُي ا ََْٜأِ ثُـــــ ٖو االٔنِـــــوُ املٝــ ـ ِر َهوُ

ٕ٘ٓ

َ - 75يمَـــــا إ٢اٜــــْ َ ٜــ ـدٔ نَــ ـ ُٔ اِْ ٜدبَعَـــــوِ

ٍٔ ٝـــــ َ فٜا ٞفهَـــــو ٢املٔجَـــــا َْ يَا ِترَعــ ــَوِ

ِ َ - 76ــــــــًُ َ ٜــــــــا يَ ٔننِــــــــ ُد يَاا ُـــــ ـالُ ٜ

َي َا  ٜيَابــــــ ــِي َ ٖنَــــــــا إ ِعَـــــــــا ُ

َ - 77يإ َِ٢تَ ـرَٓ انِ ـ ّا شَــإٔعّا فٔــَ ٔج ِنسٔ ـؤ

يَاٜـــــ ِو ٌُعَــ ـ  ِ ٍٚيَا ــ ــٔدّا فٔــــــَ َ ٞوسٔــ ـؤ

ٜ - 78فهِــــــــًَ ا ٝمل َن ٤ـــــ ـ ُر َي َمهِــــــــ َا تُــــــــ ٢رَٔ

تَ ٞرٌ٢ــ ـيَ َـــــ ٚدىٔ أوٜهــ ـِـو ٢املٝرــ ـِـ َدُٔ

ٜ - 79ف ٝـــــــ ٗل مَــــــــأ ْٜأــــــــ ٕ يَااــــــــال٢ ٤

ٌَصِلٝـــــــــُِ اٜـااوٜـــــــــرَ  ٢يَاا ُـــــــــال٢ ٜ

ب اليَّعِتِ
التَّوَابِعُ /بَا ُ
 - 80اانٖعِــــ ُ قٜــــدِ قٜـــــاَْ َيُي اْٜارَـــــابٔ

ٌَ ِرَـــــ ُ أل َنِعــ ــًُتٔ فٔــــَ ا ٢إل ِـــــرَابٔ

 - 81اٜــ ـ َا  ٜفٔــــَ اا ٖعِرٌ٢ــ ـ ٔ ي٢اا ٖــ ـ ِن ِٔ٢

ي ا ْٜمٔــــــِ٢
اٍَٜــــــأَ ـٌَــــــدْ هَــــــا ٔ ُ

ب العَطِفِ
بَا ُ
 - 82نَــــ َا َيإ َٖ٢ااعَٞٛــــ َ ٌِٜضّــــا تَــــابٔ ُ

ُرُيفــــــُ ُو َشَـــــــ َرٌِ ٠ـــــــَا نَامٔـــــــ ُ

 - 83ااــــًَا ُي يَااوٜــــــا ثُــــوٖ ٜيِ ٢إمٖـــــا َيبَــــلِ

ٜا ٔــــ ِ يَ َ ٖـــْ ٜال َي ِ ٜفٜــــا ِجهَدِ َتنَـ ـلِ

 - 84اٍَٜـــــــأَ ـٌَــــــــ ْد َيمُ َ ٖـــــ ـ ْد َيقٜــــــــدِ

نَــ  َ ُ ٍِٜـــِرّا ٜيِ نَــ ٔعٍِدّا مٔــــ ِ ثَ َــدِ

َ - 85يقٜــــ ـًُِْ خَاأــــ ـ ٕد َي َامــــ ــٔر ٣نَـــــــ َدَِ

ي َي ٌَسِــ َ ٔوِ ٌَلٞــــقَ اارٖشَـ ـدِ
َيمَــــ ِ ٌَ ُـ ـ ِ

ب التَّوكِيدِ
بَا ُ
َ - 86ي ٌَ ِرَـــــــ ُ املٝـــــــ َاَ ٤د اا ًٖأٍـــــدُ فٔــــــَ

دَفٞــ َ ٣ي َصِــيٕ ثُــــوٖ خَوٞــَ ٣فٜـــا ِرٔ ٢

 - 87اَ ٜا  ٜفٔـَ اا ٖعِرٌ٢ـ ٔ فٜـاق ُ ٞا ْٜثَـرَا

يَنَــــــ ٔىٔ ٜاوٜــــــاظٝوُ اَ ٜــــــا تَــــــرَٓ

 - 88ااـــــنٖو ُ ٞيَااعَـــــــ ٍِ ُ يَاٝـــــلٗ ٜجِ َـــــ ُ

َيمَــــــا أِٜجِ َــــــ َ اٜــــــ َد ٌِ ٢هوِ ٌَ ِرَــــــ ُ

 - 89اٍَٜـــــــأَ ـٌَــــــــدْ َ ٞوسُــــــــ ُو ٌَصُـــــــًُْ

َيإ َٖ٢قًِ ٜمٔــــــــَ ا٤ٝلهُــــــــوِ ــــــــُدُيُْ

َ - 90يمَــــــــــرٖ َا بٔاا ٜــــــــــًِ ٜ ٢جِ َعٔــــــــــٍنَا

فٜا ِوٜـــــغ ٞمٔجَــــــاالَ ٟسَــ ـنّا ُمرٔـــــٍنَا

ٕٓٙ

ب البَدَل
ِ
بَا ُ
٢ - 91إ َا انِــ ـوْ ٝبِــ ـدٔ َْ مٔــ ـ  ٢انِــ ـ ٣و ٌَنِ َــ ـلُ

٢إ ِـــــرَا َب ُو يَاا ٔوعِـــــ ُل ٌِٜضــ ــّا ٌُرِــ ـ َد ُْ

ٞ ٜ - 92قسَـــــــامُوُ ِ ٜدبَعَـــــــّ ٠فٜـــــــش َِ٢تُــــــ ٢رَِ

إِ ٢صَــأَنَا فٜانِ َـــ ِ أ ٜــًأَ َتسِ ـ َؤدِ

ٜ - 93فرَـــدَُْ ااشٖـــَٔٔ مٔـــ َ ااشٖـــَٔٔ اٍَٜـــا

ـٌَــــــدْ ٜخـــ ــًُ َ ٜا نُـــ ـرُي ٣د َبهٍَ٢ــــــا

َ - 94يبَــ ـدَُْ ااــ ـرَ ِعَ ٢مٔــ ـ َ اا ٝــ ـل ٚاَ ٜــ ـ ِ

ٌَِٞا ٝـلِ َد ٍِْٔوٟــا ٔصِ ـوٜوُ ٌُع ـ ٔ ااجٖ َـــ ِ

َ - 95يبَــــ ـدَُْ اشِــــ ـ ٔ َا ِ َ ْ٣ــــ ـًُ دَاقٜــــ ــنَٔ

مُ َ ٖــــــــــدْ جَ َااٝــــــــــوُ ٜفشَاقٜنــــــــَٔ

َ - 96يبَـــ ـدَُْ اا َلٜـــ ـ ٔ َ ِـــ ـ ًُ قٜـــ ـدِ دَأـــ ـيِ

ـٌَــدْ ٔ َـــادّا فٜرَنّـــا ٌَرِ ٔــــَ اال٤عٔــيِ

ل ِبُِ
ِ
املَيِصُوبَاتُ /بَابُ ا َملفِعُو
- 97

َمهِ َــا تَ ـرَٓ انِ ـ ّا َيق ٜـ َ ااؤعِ ـ ُل بٔ ـؤ

فٜــــــ َا  ٜمَوٞعُــــــًْْ ف ٜـــ ــُ ِل ٔبنَصِــــــرٔؤ

- 98

أ ٜجِــــــــل ٢ـُدِتُ ااعَـــــــا ٔا َو ا ٌَْٜٔرَـــــــا

َيقٜـــــدِ دَ ٔارِـــــ ُ ااوٜـــــرَ َ اانٖ ٍٔ ٍِرَــــا

- 99

َيظٜـــانٔرّا ٌَـ ـِٞتَٔ َيٌَـ ـِٞتَٔ مُضِـ ـ َرَا

فٜـــــ ـ ِٜيْْٖ مٔجَااٝـــــــــوُ مـــــ ــَا ُأـــــــــرَا

 - 100يَااجٖــــا َٔ قٝـــلِ ُم ٖصٔـــ ْل َي ُمنِوٜصٔـــلِ

اَُٜادَ ــــ ــَٔ ٜخــــ ــَٔ يَإٌ٢ــــ ــٖاىُ ٜهــــ ــٔلِ

ِ
ل املُطِلَق
ِ
ب املَفِعُو
بَا ُ
 - 101يَاملٜصِـ ـدَدُ انِـ ـوْ جَـــا َٔ ثَاأجّـــا اٜـ ـدَٓ

تَصِرٌ٢ــــ ٔ فٔعــــِ ٣ل يَا ِ ٔصَـــابُوُ بــــَدَا

ََ َيمَ ِعنَــــــــ ًُٚ٢
 - 102يَنِـــ ـًَ اٜـــ ـدَٓ اٝـــ ـلٜ ٚف َـــ ــّْ َ ِـــ ـ  ًُٚ٢مـــــــَا َبٍِــــــــ َ اٜوٞعٔـــــــ
 - 103فٜــ ـ َا  ٜمَـــــا يَافٜــ ـقَ اٜوٞـــــغ ٜفٔعِلٔــ ـؤ

اُُ ٜدِتُـــــــــــوُ ٢ـٌَـــــــــــا َدِ ٟأوٜضِــــــــــلٔؤ

َ - 104ي َا مُـ ًَأفــــــــــقْ أ َ ِعنَـــــــــا ُى بٔــــــــــالٜ

ي٢فــــــَاق ٢اٜوٞـــــــغٕ اٜوٜرِ ٢ـــــــ ُ جَـــــ َالٜ

َّزِفِ
ب الظ
بَا ُ

ٕٓ3

ب َلٜــْ إِ ٢ــ َاد فٔــَِ
 - 105ااع٤ــرِ ُ َمنِصُــً ْ

٢إمٖـــــا َـمَــــا ٍٖٔـــــاَ َٟم ٜا ٍَٔــ ــّا ٌَؤـــــَ

ٜ - 106مٖـــــا اا ُٖمَــــا َٔٗ ٜفنَ ِــــ ًُ مَــــا تَــــرَٓ

ااٍَــــــًِ َ يَااٜلٍِـــــــل ّٜ ٜثُــــــوٖ نَ ــــــَرَا

َ - 107يْٝــــــــ ِد َي َ ِٟي ُب ٞــــــــ َر  ِٟثُـــــ ـ ٖو ْٜـــــ ـدَا

ٍنَــــــّا َي َي ٞق َــــــّا ٜمـــــــَدّا َيٜبَــــــدَا

َ - 108ي َ ِ َـــــــــَّ ٟمسَــــــــأّ ٜايِ هَــــــ ـرَا َا

فٜانِـ ـ َعِ ٔل ٢ااؤ ـ ــِرَ تَنـ ــَلِ ٍََا َـــا

 - 109ثُــــ ـوٖ املٜـــــــ ٜا َٔٗ مٔجُااٝــــ ـوُ ا ِاٝــــ ـرَا

ٜمـــــ ــَا َ قٝــــــــدٖا َ يَخَلـــــ ــِ َ َييَدَا

 - 110يَفٜــــ ـ ًِقَ تَ ِــــ ـ َ ٔنِــــ ـدَ مَــــ ـ ِ إ٢ـَأَا

تٔل ٞــــ ــَا َٔ ثَـــــــ ٖو يَنُنـــــ ــَا ٔـــــــ َأَا

ل
ِ
بَابُ احلَا
 - 111احلٜــــاُْ ألــ ـ َه ٍَِٖاتٔ  ُِٜأ َــــا ا ِــ ـ َر َهوِ

ٔمنِهـــــَا مُ ٜوسٚــــرّا َي َصِرـــــُ ُو ا ِ َ ــــَـوِ

 - 112اٍَٜـــــأَ ـٌَـــ ـدْ َـــــا ٔ ٟا ُم ِر َهٍَ٢ـــــا

َيبَـــــا َ َ ِــ ـرْي احلٔصَـــــا ََ ُمسِــ ـرَجَا

َ - 113ي٢إ ٖـــــــنَٔ أٍِ ٜــــــ ُ َ ِــــــرّا دَإٔـــــــدَا

فٜـــــ  ٢املٔجَــــاَْ يَا ــ ــِر ٔ ٢املٜ ٜاهٔــ ـدَا

 - 114يَاُ ًٜــــــ ـ ُو َ ــــــ ــٔ َر ٌَ ِٟــــــ ــا هَـــــــــاح٢

يَ ٜفضِلــــــــٌٍََّٔ ٟـــــــــَ ُٔ بٔاتٚضــــــــَاح٢

َ - 115يالٝ ٌَ ٜـــــــً َُ ْٜاأرـــــ ــّا ُي احلٜـــــــاْ٢

٢إال ٤مُعَرٖفـــــــّا فٔـــــــَ اال ِن ٔعِ ـــــــَاْ٢

ِش
التنِيِي
ب َّ
بَا ُ
 - 116أنِــــــ ْو مُوسٚـــ ـرْ أ َــــــا قٜـــ ـ ٔد ا ِـــ ـ َر َهوِ

ت بٔانِــو ٢تَ ٍٍِـ ـ  ُ٣يُنٔــوِ
مــٔـ َ ااـ ـ ٖيَا ٔ

 - 117فٜا ِصٔيِ َيقٝـلِ قٜـدِ طٜـابَ ـٌَـدْ َ ٞوسّـا

يَأـــــــَ َٜلٍِــــــــؤ ِ ٜدبَعــــ ــًََُ فٞ ٜلسّــــــا

 - 118يَخَاأــــدْ ٜاٞــــــرَ ُ مٔــــ ِ َ ِــــر٣ي ٜبَـــــا

يَاُ ًٜـــــــوُ َ ٔـــــــ َرِ ٟقٜـــــــ ِد يَ َجرَـــــــا

ب االِصِتِجِيَا ِء
بَا ُ
ِ يَنٔــــــًَٓ نُــــــ ًَّٓ نَــــــًَا
٢ - 119إ ٤ال َيْٜــــــ ُ

خَ ـ ٜال َ ـدَا يَ َاشَــا االٔنِ ـ ٔ ِجنَا َ ـًَٓ

٢ - 120إ َا اا ٜــــ ـال ُ ٜتَــــ ـ ٖو يَنِــــ ـ ًَ مًُجَــــ ـيُ

فَ ٜـــا ٜتَـــْ مـــٔـ ِ بَعــــِدٔ ٢إ ٤ال ٌُنِصَـــيُ

ٕٓ8

 - 121تَ ٝــــــًُْ قٜـــــا َ اا ٜـــــً ُ ٢إ ٤ال َ ِـــــرَا

َيقٜـــــدِ ٜتَا ٔـــــَ اانٖــــا ُ ٢إ ٤ال بَ ــــِرَا

ُــــــــــلٍَا
ِّ
َ - 122يإٔ َِ ٢بنَوٞــــــــــ  َ٣يَتَ َــــــــــا ٣

فِٜ ٜبِدَْٔ ٜا ِي بٔاانٖصِـئ جٔـَ ِٔ ُمسِـ َ ِج ٔنٍَا

 - 123اٜلٜــــــــوِ ٌَ ٝــــــوِ َ ٜــــــ ْد اال ٤هَـــــــاأُِ

ٜيِ هَــــاأ ّا فٜهــ ــًَِ أ ٌَِـــــ  ٢هَــــاأُِ

ٜ - 124يِ اٜــــاََ َاقٔصّــــا ف٢ ِ ِٜ ٜربِــ ـ ُو َلٜــــْ

ي مَــــا ٌٍَــــَُٔٔ فٍٔـــؤ ااعَ َـــالٜ
َسَـــ ٔ

 - 125اَ ٜـــــــا نَــــــــدَٓ ٢إ ٤ال مُ َ ٖـــــ ـدْ َيمَـــــــا

َرَــــــدتٗ ٢إال ٤اهلل ٜفٜاطٔــــــرَ ااسٖــــــ َا

حلشِــ ـر٢
 - 126يَنَــ ـلِ ٌَلٝــــً ُ اا َعرِــ ـ ُد ٌَــ ـًِ َ ا ٜ

٢إ ٤ال بِٔ ِ ٜـــــــَدَ ااشٖ ٔوٍِـــــــــ  ٢اارـــــــَرٚ

ِ يَنٔـ ـًَٓ
 - 127يَ ُ ٞـ ـوُ مَـــا انِـ ـ َ ِج َن ِ ُو ْٜـ ـ ُ

نُــــًَٓ نَــــًَأْ ٌٍُ َِٜـــــَ ٖر ال ٜنٔــــًَٓ

 - 128يَا ِصٔــيِ ٜي ٢اجِــرُ ِد مَــا بٔ َاشَــا َي َــدَا

خَـــــ ٜال قٜـــــدٔ ا ِن َ ِج َن ٍِ َـــــ ُو مُ ِع َ ٔـــــدَا

ي ٔبهَــــا ااؤعِٔلٍٖـ ـوِ
 - 129فٔـــَ َااٜـ ـ ّٔ اانٖصِـ ـ ٔ

يَ َااــ ــَّٔ اجلٜـــــر ٚبٔهــ ــَا احلٜرِ ٔفٍٖـــــوِ

 - 130تَ ٝـــً ُْ قٜـــا َ اا ٜـ ـًِ ُ َاشَـــا جَعِوٜـ ـرَا

ٜيِ جَعِوٜــــر ٣فٔ ٜـ ـ ِ ٔا  ٍِٜـ ــَا تَعٞوٜـ ـرَا

بَابُ الَ اليافية للجيط
ي بٔــــــــالُ ٜم َن ٤ــــــرّا ُم ٖصٔــــــالٜ
ٔ - 131ا ِصٔــــــ ِ

ت ال
مٔـــــ ِ ْٜــ ـَِ ٢تنًٌِ٢ـــــ  ٣إ َا ٜفٞــ ـرََ ٖ

 - 132تَ ٝــــــــً ُْ ال ٜإ٢ميَــــــــاََ أل ُرِتَـــــــابٔ

َيمٔجِــــــلُ ٝو ال ٜدٌَـــ ــِيَ فٔــــــَ اا ٔ َـــــابٔ

ي اا ٖ ٞــــــ ـرَا ُد يَاإل٢نِ َـــــــــاُْ
َ - 133ئٌٍَــــــ ـ ُ

ٜاهَـــــــا ٢إ َا مــــــَا يَقــــــَ َ ا ِؤصــــــَاُْ

 - 134تَ ٝــــًُْ فٔــــَ املٔجَــــا  ْ٢ال ٜفٔــــَ َ ِــ ـر٢ي

شُــ ـ َ ِٙي ٜال بُدِـــــلْ ٢إ َا مَــــا انِــ ـ ُ ٞرُ٢

ت ُم ٖصٔــــــــلٜوِ
 - 135يَجَــــــــــاـَ إَ َِ٢ت ٜــــــــرٖدَ ِ

٢إ ِ َااَٝهـــــــا َي َِٜتَ ــــ ــًََُ ُمهِ َلٜــــ ـوِ

 - 136تَ ٝــــــــــً ُْ الٔ ٜــــــــــدٖ أ َر ٚبنَـــــــــا َيالٜ

ت بٔرَفٞـــــ  ٣فٜــــا ٞق َرالٜ
ــــٔ ٖد يَمـــَـ ِ ٌَـــِٔ ٞ

ب املُيَادَى
بَا ُ
 - 137إ َٖ٢ا ٝملنَـــــآََ فٔـــــَ اا ٜــــالٌَ ٢ ٜــــِٞتَٔ

َخ ِسَــــ  ٜ ّٜــــِـًَا  ٣اٜــــدَٓ اا ٗن ـــــَا ِٔ
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 - 138املٝوٞـــــــ َرَُ ااعَـــــــٜلوُ ثُــــــوٖ اا ٖن ٔــــــ َرىِ

ِ ٜنٔـــَ ٔبهَـــا املٞ ٜصُـــً ََِ ٜا ٝملشِــــ َهَ ٢رىِ

 - 139ثُ ٖـــــ ـ َ ٔــــــــدٗ نَــــــــ ٔىٔ فٜا ِ َرٔـــــ ـؤ

ثُـــــــوٖ املٝضَـــــــا ُ يَا ٝملشَـــــــرٖ ُو بٔـــــــؤ

ك ا ِب ٔنه٢ـــــــــ َا بٔااضٖــــــ ـوٚ
 - 140فٜـــــــــا ْٜيٖا ٢

ِ ٜي مَـــا ٌَنُــــًبُ َنِـ ـوُ ٌَـــا َا اا ٜوهِـ ـو٢

 - 141تَ ٝــــــً ُْ ٌَـــــا شَـــــٍِ ُذ َيٌَــــــا ـُ َنٍِـــــرُ

يَاارَاقٔــــــَ فٜا ِصٔــــــ َرنٖ ُو ٜال ٍِْٜـــــــرُ

جِلُِ
ِ ألَ ِ
ب املَفِعُول
بَا ُ
 - 142يَنِـــًَ اا٤ـــ ُٔ جَــــأَ َبٍَا ّــــا ٔاسَـــرَيِ

ٜا ٍِنًُ َـ ـّٔ ااعَامٔــــل ٢فٍٔــــ ٔو يَا ِ َصَـ ـيِ

حلرِــــ ـر٢
 - 143اِ ٝ ٜــــ ـ ُ إ٢جِــــ ـ ٜالالٔ ٟاهَـــــــ َا ا ٔ

يَـُدِتُ َ ِ ٜــــــــ َد ا ِب ٔ َــــــــا َٔ اارٔــــــــرٚ

ع ُُ
ِ مَ َ
ب املَفِعُول
بَا ُ
ي بَعِـــــــ َد يَاي٢
 - 144يَنِــــ ـًَ انِــــ ـ ْو ا ِ َصَــــ ـ َ

مَعٍَـــــ ــّٖٕ فٔــــــــَ قٜــــــــًِْ ٢اٝــــــــل ٚدَاي٢

ِ َ - 145ـ ـًُ ٜتَـــْ ا ْٜمٔـ ـُِ يَاجلٜـ ـٍِ َ ٝقرَـــا

يَنَــــــادَ ـٌَــــ ْد يَاا٤ٛــــــرٌ٢قَ نَــــــا ٢دبَا

ِإلضَافَةِ
دفُوضَاتُ/بَابُ ا
ا َمل ِ
َ بٔاحلٜــــــرِ ٔ َيبٔاإلَ ٢ـــــافٜوِ
 - 146اخلٜوٞـــ ـ ُ

ت ابِــــــ َ ٜبٔـــــَ قَ ٝافٜـــــو
أ ٜجـــــِل ٢ـُدِ ُ

َ - 147عَــــــ ِو َيبٔاا ٖرَــــــ ٔعٍّٖٔ ا ٤ا ٔـــــَ خَلٜـــــ ِ

َيقٝـــــــــرٚدَتِ ٜبًَِابُـــــــــهَا يَفٝصٚلــــــــَ ِ

َ - 148يمَــــا ٌَلٔــــَ املٝضَــــا َ بٔــــاا٤ال ٌَ ٢ؤــــَ

تَ ٞــــدٌٔ ُرىُ بٔ ٔـــــ ِ َيقٍٔـــــِلَ ِ ٜي بٔؤــــَ

 - 149اٜــــا ِبنَٔ انِــ ـ َوٜاََ خَــــاتَ َ َِ ُضَــــاد٢

َي َ ِـــــ ًُ َم ٞــــــر ٢اا٤لٍِــــــ ٢ل يَاا ٖنهَــــــاد٢

 - 150قٜـ ـدِ تَـ ـ ٖو مَـــا ٝتٔـ ـٍَِِ أـــَ ِ ٝ َِٜشٔـ ـَٖوِ

فٔـــَ َــــا ٔ ٢شِــرَ َ ٌ٢يٜاٞــ ٕ َيمٔإَــوِ

ٕٓٔ

بِ ًَاب نَانٍّٓ مل ٌَ ِ ٝا ِرنا اانٖاظو
أصلوب ا َملدِح والذَّو
املدحُ :هو َّ
الع ْدلُ.
الثنا ُء لى
الممدود بصّفة مقمودة :نِعْ َم ال ائ ُد خال ٌد .قبّذا َ
ِ
الغ ْدرُ .ال قبَّذا ُّ
س الخلُ ُر َ
الظل ُم.
اا ٓ ُ :هو وصفُ الشًء بصّفة قبٌقةِ :ب ْئ َ

ٓ ٌّْ أصغْب امل ح ّالذّو مً ال ٘ عياصز:
الذم للمدد :نِعْ َم ،قبَّذاّ .
ٔ -فعل المدح أو ّ
بئس ،وال قبَّذا.
وللذمَ :
ٕ -فاعل المدح أو ّ
الذم ٌكوآ معرّ فا أ بأل ،عو مضافا أ إلى ما فٌه عل.
ٖ -الم صممو بالمممدح أو الم ّمذم وهددو الم صددود ،وٌعددربُ مبتدددع سددوا ٌء عت د ّدم عم
ّ
تأخر.
نقذف المخصوص بالمدد عو ّ
العدوُّ .
وٌمكآ عآ
بئس َ
الذم فن ول :نع َم ال ائ ُدَ .
َ
قال ابآُ مالا)ٔ( :ومث ُل "نِعْ َم" قبَّذا ،الفا ُل "ذا"
وإآْ ُت ْ
رد ذ َّما أ ف لْ" :ال قبَّذا"
مجلّ :نِعْ َم ال َبط ُل لًٌّ .
نِعْ َم :فعل ما جامد مبنًّ لى الفتح إلنشاء المدد .البطلُ :فا ل مرفوع.
والجملة مآ الفعل والفا ل (نِعْ َم البطلُ) فً مق ّل رفع خبر م ّدم.
ضددم .وٌجددوز عآ ن ددول :لددًٌّ نِعْ د َم
لددًٌّ  :مبتدددع مرفددوع ،و المددة رفعدده تنددوٌآ ال ّ
البطلُ.
بئس الخلُ ُر األنان ٌّ ُة.
ع ربْ َ :
 قبّذا ال نا ُة.قبَّ  :فعل ما جامد مبنًّ لى الفدتح .ذا :اسدم إشدارة مبندًّ لدى السُّدكوآ فدً
مق ّل رفع فا ل.

(ٔ) انظر :متآ علفٌة ابآ مالا ،ص ٖ.8
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والجملددة مددآ الفعددل والفا ددل (ق ّبددذا) ف دً مق د ّل رفددع خبددر م د ّدم .ال نا د ُة :مبتدددع
مرفوع.
 ال قبَّذا اإلسرافُ .ال :قددرف نفددً مبنددًّ لددى ال ُّسددكوآ .قددبَّ  :فعددل مددا جامددد مبنددًّ لددى الفددتح
إلنشاء ّ
الذم.
ذا :اسددم إشددارة مبنددًّ لددى ال ُّسددكوآ فددً مقد ّل رفددع فا ددل .وجملددة (ال ق ّبددذا) فددً
مق ّل رفع خبر م ّدم.
اإلسرافُ  :مبتدع مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضّم.
نٖلّ :ع رب ما ٌلً إ رابا أ وافٌاأ:
الع َم ِل.
 قبّذا إت اآُ َ ( -ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) [ال ُقجُرات :رٌة ٔٔ]

ٕٕٔ

نلًب اا ٓعٍٓي
واالستعظام نقو شًء ما.
االستقساآ
اا ع ٍٓيُ :هو إبدا ُء
ِ
ِ
بٌع
ما
عقسآ الرَّ َ
َ
َ
فأنت فً هذا المثال تتعجّ بُ مآ قُسْ آ الرَّ بٌع ،وتستعظ ُم رو َت ُه وقالو َتهُ.
ٌُصاذ التعجّ بُ مِآْ فِعْ ل ثالثًّ متصرّ ف قابل للتفضٌل مثل:
عكبر ،ما ع ظ َم ،ما عقلى ،ما عجم َل ،ما عقوى ،ما عجودَ..
ما
عقسآ ،ما َ
َ
المنافر
فإذا لم ٌستوفِ ال ُّشروط جئنا بأش ّد :ما عش َّد مٌت َة
ِ
للتعجّ ب صٌغتاآ قٌاسِ ٌَّتاآ فً اللغة العربٌة هما:
عطٌب ال ّنسٌ َم فً ال رٌ ِة
 - 1ما فعلَ :ما
َ
ما :ما التعجبٌّة ،اسم مبنًّ لى السُّكوآ فً مق ّل رفع مبتدع.
عطٌب :فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح .والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو ٌعود لى
َ
"ما".
ال َّنسددٌ َم :مفعددول بدده منصددوب ،و المددة نصددبه الفتقددة الظدداهرة .فددً ال رٌددة :جددار
ومجرور.
(عطٌب ال ّنسٌ َم) فً مق ّل رفع خبر المبتدع "ما".
والجملة الفعلٌّة
َ
عبدع ال ُّنجو َم فً السَّما ِء
ع ربْ  :ما َ
ٌآ والد ُّدنٌا إذا اجتمعدا
 ماعقسدآ الد ِّد َ
َ

واإلفالس بالرَّ ج ُِل
الكفـر
وعقبح
َ
َ
َ

ٞ - 2فعٔلِ بو :عكر ْم بمق ّم ٍد نب ٌّا أ
عكر ْم :فعل ما ٍ جاء لى صٌغة األمرح إلنشاء التعجّ ب.
(وإذا عردت الزٌدادة فهددو :فعددل مددا ٍ مبنددًّ لددى الفددتح الم د ّدر مند َدع مددآ ظهددورِّ
السّكوآ الذي اقتضته صٌغ ُة األمر).
الباء :قرف جرّ زائد.
ّ
مقالأ لى ع ّنه فا ل.
مق ّمدٍ :اسم مجرور لفظاأ ،مرفوع
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نب ٌّاأ :تمٌٌز منصوب ،و المة نصبه تنوٌآ الفتح.
نٖلّ :ع ربْ ما ٌلً إ رابا أ وافٌاأ:
بالجهل َمسْ لكا أ
 عَ ْق ِبحِْ
ٌآ َب َطالأ
 عَ ْ ظِ ْمبصالد ال ّد ِ
ِ

ٕٗٔ

ااََ ي خًاتها
كاد وعخوا ُتها عفعا ٌل ناسخة ،عي تغ ٌّ ُر قكد َم المبتددع والخبدر :فترفدع االسد َم وٌسدمّى
أ
جملة فعلٌّة:
الخبر وٌسمّى خبرها ،وٌكوآُ خبرُها
اسمها ،وتنصبُ
َ
ُ
ٌغرر .سى السَّال ُم ٌدو ُم.
كادَ الطف ُل

وكاد وعخواتها عنوا ٌع ثالثة:
ب.
ب الفعل :كادَ ،
ٔ -عفعال الم اربة :تفٌ ُد معنى اقترا ِ
عوشاَ ،ك َر َ
َ
ب السّقابُ ٌن شعُ.
كادَ ال َّس فُ ٌ عُ.
عوشا المساف ُر عآْ ٌص َلَ .ك َر َ
َ
كادَ :فعل ما ٍ ناقص مبنًّ لى الفتح.
ال َّس فُ  :اسم كاد مرفوع ،و المة رفعه الضمّة.
ٌ عُ :فعل مضارع مرفوع ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو.
والجملة الفعلٌّة فً مق ّل نصب خبر كاد.

عوشا المساف ُر عآْ ٌص َل:
َ
عوشا :فعل ما ٍ ناقص مبنًّ لى الفتح.
َ
عوشا مرفوع .عآْ  :قرف نصب.
المسافرُ :اسم
َ
ٌص َل :فعل مضارع منصوب .والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو.
والجملة الفعلٌّة فً مق ّل نصب خبر عوشا.
ب السّقابُ ٌن شعُ .عوش َكت القربُ عآْ
تندلع.
َ
ع ربْ َ :ك َر َ
شرعَ ،طف َِر ،عنشأَ ،
ٕ -عفعال ال ُّ
عخذ ،جع َل.
شروع :تفٌد معنى البد ِء فً الفعل:
َ
ابر ٌرك ُ َ .طف َِر البلب ُل ٌُغرّ ُد .عنشأ َ المركبُ ٌعو ُمَ .
شرع المتس ُ
عخذ ال اضً ٌتلو
َ
ّ
القك َم .جع َل المته ُم ٌعتر ُ .
ُ
المتسابر ٌرك ُ :
شرع
َ
شرع :فعل ما ٍ ناقص مبنًّ لى الفتح.
َ
ُ
شرع مرفوع ،و المة رفعه الضّمة الظاهرة.
المتسابر :اسم
َ
ٌرك ُ  :فعل مضارع مرفوع ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو.
شرع.
والجملة الفعلٌّة فً مق ّل نصب خبر
َ
ع ربْ َ :طف َِر البلب ُل ٌغرّ ُدَ .
عخذ ال اضً ٌتلو القك َم.
قصول الخبر :سىَ ،ق َرىْ ،
اخ َل ْو َل َر.
ٖ -عفعال الرّجاء :تفٌد معنى الرّ جا ِء فً
ِ
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سى المر ُ ٌزولُ.
َق َرى السّرو ُر عآ ٌدو َم.
َ
اخلولر المتخاصماآ عآْ
ٌصطلقا.
َ

سى المر ُ ٌزو ُل:
ّ
التعذر.
منع مآ ظهورِّ
سى :فعل ما ٍ ناقص مبنًّ لى الفتح الم ّدر َ
المر ُ  :اسم سى مرفوع ،و المة رفعه الضّمة الظاهرة.
ٌزولُ :فعل مضارع مرفوع ،والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو.
والجملة مآ الفعل والفا ل فً مق ّل نصب خبر سى.
ع ربْ ما ٌلً إ رابا أ وافٌاأ:
 َق َرى ال ُّسرو ُر عآْ ٌدو َم.َ
 ْالمتخاصماآ عآْ ٌَصْ طلِ َقا.
اخ َل ْو َل َر
ِ
 (ﯦ ﯧ ﯨ) [النور.]ٖ٘ :(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [األ راف.]ٕٕ :
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [اإلسراء.]8 :

ٕٔٙ

انوُ ااؤعِل
مددا معنددى اسد ِدم الفعددلم اس د ُم الفعددل :كلمد ٌة تددد ُّل لددى فعددل مُعدٌّآ ،وتتضدمّآ معندداُِّ
وزم َن ُه ،وال ت ب ُل الم َت ُه .وهو ثالثة عنواع:
ٔ -اسم فعل ما ٍ :
 هيها َ بمعتى َب ُعدَ (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) )ٔ(.َ
بٌآ الور ِد الطبٌعًّ والور ِد الصّنا ًّ .
 ص ّتانَ بمعتىاآ ما َ
افترق ش ّت َ
اآ ما ٌُل ى ال َ ْب ُ لى المجرم.
س ُر َع سُر َ
سرعان بمعتى َ
ُ -

َ
ٌر نواصِ لُه:
هٌهات ِ
خ ٌّل َ
بالع ِ
هيها َ اسم فعل ما ٍ مبنًّ لى الفتح.
ِل ٌّ فا ل مرفوع ،و المة رفعه تنوٌآ الضّم الظاهر.
ٕ -اسم فعل مضارع:
ض َّجر عُفَ ،
للخ َون ِة وال ُع َمال ِء والمناف ٌآ.
ف بمعتى أ َت َ
 أ ُ ٍّأعجب (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) )ٕ(.
 َو ْ بمعتىُ
ُّداع.
 آ ٍه بمعتىّ
أتوجع ر ٍِّ مآ الص ِ

نفسهُ:
َويْ لِ َمآْ ٌأم ُر الناس بالبرّ وٌنسى َ
َو ْ اسددم فعددل مضددارع بمعنددى عتعجّ ددبُ مبنددًّ لددى ال ّسددكوآ .والفا ددل ضددمٌر
مستتر ت دٌرِّ عنا.
ٖ -اسم فعل عمر:
ص ْه بمعتى اسك ْ
صهْ إذا تكلّم المعلّ ُم.
َ
 َالغٌ َ
 آمينْ بمعتى است ِج ْب اللّهم اس ِنا َْل رمٌآ.
 َح ّي بمعتى أقبلْ َقًّ لى الصّالة.إ ْي ِه أ ّيها المتص ُد (إ ٌْ ِه بمعنى :استمر ،وزدنً).
(ٔ) المؤمنوآ ،رٌة .ٖٙ
(ٕ) ال صص ،رٌة ٕ.8

ٕٔ3

إ ٌْهِ :اسم فعل عمر مبنًّ لى الكسر .والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرُِّ عنت.

نٖلّ:

ٌّآ عسماء األفعال ،وبٌّآ عنوا ها فً اآلٌتٌآ الكرٌمتٌآ:

(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [اإلسراء :رٌة ٖٕ].
(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [ٌوسف :رٌة ٖٕ].

ٕٔ8

َيات ااشٓرط ِْ اجلاـمّ
َمرَّ ْ
ُ
عدوات ال َّشرط الجازمة التدً تجدز ُم فعلدٌآ مضدار ٌآ ،وهدً
ا مآ قب ُل
ت ِب َ
َ
ثالل ْشر َة عداة:
داآ ،عَ ٌْد َدآ ،إذمددا ،قٌثمددا ،كٌفمددا ،إذا (فددً
إِآْ َ ،مدداَ ،مددآْ  ،عَ َّنددىَ ،مهْم دا ،عيّ َ ،م َتددى ،عَ ٌَّد َ
ال ِّشعر).
َ
ُ
ارتبداط شدً ٍء
عدوات شرطٍ غٌر جازمة ،عي ال تجز ُم األفعدال ،وإ ّنمدا تفٌد ُد
وهناا
بشًء رخر.

ُ
األدوات هً:
وهذِّ
ٔ -إ ا :وهً َظرْ فٌ لما ٌُست ب ُل مآ ّ
الزماآ ،وال ٌلٌها إال الفعل:
قرعَ ال َّشٌ ُخ َّ
الطبْالويّ َس َق َر بصوتِه السَّامِعٌآ.
 إذا َمنا َ
فالز ِم الص َ
َّمت.
 إذا تكلّ َم عسآَُّ
المتناع ال َّشرط:
امتناع الجواب
ٕ -اًَ :قرْ ف ٌفٌ ُد
َ
ِ
اب عقداأ م َِآ ال َّناس.
نظر فالآٌ إلى َ ٌْب ِه ما
َ
 لو َالعالم اإلسالمًّ .
عخرج عغنٌا ُء المسلمٌآ زكا َة مالِهم ما ب ًَ ف ٌ ٌر واق ٌد فً
 لوَ
ِ
امتناع الجواب لوجو ِد ال َّشرط:
ٖ -اًال :قرف ٌفٌ ُد
َ
ْ
لكانت مص ُر صقراء.
 لوال النٌ ُلبذنوبهم.
ا الناسُ
 لوال رقم ُة ِهللا له َل َ
ِ
امتناع الجواب لوجود الشرط:
ٗ -اًماَ :قرْ ف ٌفٌ ُد
َ
 لوما األج ُر لما َعنفر مائ َة علف دٌنار.
 لوما ال َّش ُور لم عكلّما بالهاتف.
٘ -ال ١اَ :ظرْ ف ٌفٌ ُد ال َّتكرار ،وال ٌلٌها إال الفعل:
ُ
ركبت الطائر َة داخلتنً َرهْ بة.
 كلّماسددطٌآ َبددرْ ٌر
الد مِددآْ ف ِْل
َ
 -كلَّمددا َ

در ال لددبُ فددً ال َ صددٌ ِد َ
خ َفد َ
وذابددا

 -ٙمٖاَ :قرْ ف ٌقمل معنى ال َّشرط ،وٌفٌ ُد التفصٌ َل غالباأ:

ٕٔ9

سطح القافلة.
 عمَّا األمتع ُة فهً لىِ
 -عمَّا صاقبُنا "الرَّ ضًّ " فتو ّفاُِّ هللاُ بقمّى المالرٌا.

نــٖلّ:

ت ال َّشددرطِ غٌددر الجازمددة وفع د َل ال َّشددرط وجوا َب د ُه فددً الجمددل
دٌّآ عدوا ِ

التالٌة:
لضاع نِصْ فُ العلم.
لوما الكتاب ُة
َ
إذا سا َء فع ُل المر ِء سا َء ْ
ت ظنو ُنه.
َ
لو ُزرْ َ
ألكلت َقلوى "ال َم ْ رو
ْرواآ
ت ال َ ٌ َ
ذكرت والديَّ د َم َع ْ
ُ
ت ٌناي.
كلما

".

ٕٕٓ

ااعَدًَُ :ا ُوُ ي

امُوُ

العدَ ُد :ما دَ َّل لى كم ٌّ ٍة األشٌا ِء المعدودة.
َ

وللعد ِد قوا ُد كثٌرةٌ عهمّها:

أوّاً -األعداد املفسدة ()11-1

 ااعَدََاَ رٌ : 2 ،1طاب اآ المعدودَ فً التذكٌر والتأنٌل ،والتعرٌفِ والتنكٌر،وفً اإل راب:
فً بٌ ِتنا ت ِْلفا ٌز واق ٌد ،وثالّ ٌ
وسرٌراآ اثناآ ،ومِرْ َوقتاآ اثنتاآ.
جة واقدةٌ،
ِ
 األ داد مآ ثالثة إلدى شدرة :تخدالفُ المعددود ،عي تؤ ّن ُدل مدع المدذ ّكر ،وتدذ ّك ُر
مع المؤ ّنل:
ّ
الزرا دددة سدددبع َة مد ّ
ددت فدددً مدٌرٌددد ِة ِّ
ددوظفٌآ ،وثد َ
رعٌد ُ
موظفددداتٍ ،و َشدددر َة
ددالل
وعربع سٌّارات.
مكاتب،
َ
ّ
ّ
موظددف :معدددود مددذ ّكرٌُ ،ؤ ّند ُ
موظفددة :معدددود مؤ ّنددلٌُ ،ددذ ّك ُر َم َع د ُه
دل َم َع د ُه العدددد.
العدد.

ثانياً -األعداد املسكّب (:)11-11
شر طالبداأ ،واثندا شدر
شر واثنا شر ٌواف اآ المعدود :فً ال ا ة عقدَ
 عقدََ
َ
أ
أ
طاولة.
لوقة ،واثنتا ْشرة
َم ْ َعداأ ،وإقدى ْشر َة
 اْ داَ ر 19 - 13الجز ُء األول ٌخالفُ المعدود ،والجز ُء الثانً ٌوافِ ُه:ُ
وخمس ْشر َة مجلّ أة.
عهدٌت إلى مكتب ِة الجامع ِة خمس َة َش َر كتاباأ،
َ
 ُتبْنى األ دا ُد المر ّكبة لى فتح الجزعٌآ ما دا اثنً شر فٌعام ُل معامل َة المث ّنى.أ
لوقدة ،مجلّ أدة:
 ٌكوآُ تمٌٌ ُز هذ ِِّ األ داد المر ّكبة ُم ْف َرداأ منصوباأ( .طالباأَ ،م ْ َعدداأ،تمٌٌز منصوب).

ثالثاً -األعداد املعطوف (:)11 -11
 واقد و شروآ واثناآ و شروآ ٌواف اآ المعدود :فً ال ا دة واقد ٌد و شدروآطالبداأ ،واثندداآ و شددروآ ُكرسد ٌّاأ ،وواقدددةٌ و شدروآ طاولد أدة ،واثنتداآ و شددروآ
أ
رٌطة.
َخ
 اْ داَ ر 99 - 23تخالفُ المعدود .و شروآ ،ثالثوآ ..تسعوآ ُت ُوافر دائماأ:
أ
ُ
خمسة و شرٌآ كتاباأ ،وخمسا أ و شرٌآ مجلّ أة.
عهدٌت إلى مكتب ِة الجامعة

ٕٕٔ

ددرداأ منصددوباأ( .كتابدداأ ،مجلّ أ
ددة :تمٌٌددز
 ٌكددوآُ تمٌٌدد ُز هددذِّ األ ددداد المعطوفددة ُم ْف َمنصوب).
زاهعاً -ألفاظ العقود )11 -11( :شروآ وثالثوآ إلى تسعٌآ ال تتغٌّد ُر صدور ُتها
جمدع المدذ ّكر السَّدالم ،وٌكدوآُ تمٌٌ ُزهدا
تذكٌرِّ ،وتعام ُل معامل َة
ل المعدود عو
لتأنٌ ِ
ِ
ِ
ُم ْفرداأ منصوباأ:
نا َل عطبا ُء األردآِّ ثالثٌآ جائز أة دولٌّة .فً " ُد َبً" خمسوآ ِجسْ راأ للمشاةِ.

خاهساً -األعداد هائ وألف

وهليؤونٌ :سدتوي فٌهدا التدذكٌ ُر والتأنٌدل ،وٌكدوآُ

تمٌٌ ُزها ُم ْفرداأ مجروراأ:
تظداهر
إنسداآ.
تظاهر ملٌوآُ
تظاهر علفُ إنساآ.
تظاهر فً السّاقة مائ ُة إنساآ.
َ
َ
َ
َ
ٍ
ُ
تظاهر ثالثة مالٌٌآ إنساآ.
تظاهر عربعُمائ ِة علف إنساآ.
مائتا علف إنساآ.
َ
َ

ساهعاً -العَدَد التَّستييبّ يَُاغُ على وشنِ فاعم للوؤركّس ،وعلؤى وشنِ فاعلؤ
َ
الثالدل َش َدر،
للولنّث ،ويطاهقُ املعدو َد دائواًَ :ف ِر َد الفائ ُز األوّ لَُ ،ف ِر َد الفدائ ُز

َف ِر َد الفائ ُز السَّاب ُع والعشروآ.
َف ِر َقددت الفددائزةُ الثانٌ د ُةَ ،ف ِر َقددت الفددائزةُ الثالث د َة ْشددر َةَ ،ف ِر َقددت الفددائزةُ ال ّسددابع ُة
والعشروآ.

فوائد ولطائف:
ُ
وتأخذ قك َم هذِّ األ داد:
(ٔ) كلمة ِبضْ ع تد ُّل لى العدد مآ (ٖ،)9-
ُ
ُ
ُ
شر
مكثت بضع َة
لٌال.
بضع
مكثت
مكثت فً ال رٌة بضع َة عٌام.
َ
َ
ٍ
أ
بضع ْشر َة أ
مكثت بضعا أ
ُ
ُ
ُ
بضعة و شرٌآ ٌوماأ.
مكثت
لٌلة.
مكثت
ٌوماأ.
َ
و شرٌآ أ
لٌلة.
(ٕ) كلمة َنٌِّف تعنً َّ
الع ْ د ِد بغٌدر
الع ْ دد مدآ (ٔ )ٖ-و ُتسدتعم ُل بعددَ َ
الزائدَ لدى َ
تاء:
أ
ُ
ُ
قرعت َشر َة ُكت ٍ
قرعت شرٌآ م الة ونٌّفاأ.
ب ونٌّفاأ.
ُ
(ٖ) إذا تددأ ّخ َر العددد ُد ددآ المعدددو ِد جد َ
دررت بطددال ٍ
ب خمسددة عو
الوجْ هدداآ :مد
داز فٌدده َ
خمس.
ٍ
(ٗ) ٌُعْ ربُ ما بعدَ العددٌآ المفردٌآ (واقد واثنٌآ) نعتاأ :ندي ثوبٌ واق ٌد.
ثوبٌ  :مبتدع مرفوع .واق ٌد :نعت مرفوع .وشدبه الجملدة ( نددي) متعلّدر
بمقذوف خبر م ّدم.

ٕٕٕ

أ
سدداكنة مددع المؤ ّنددلْ َ :شددر نسدداء ،ومفتوقددة مددع
(٘) تكددوآ شددٌآ [ شددرة]
المذ ّكرَ َ :شرةُ رجال.
( )ٙالغددن ُم واإلب د ُل مؤ ّنثددةَ :ن َقد َدر الجد َّدزا ُر ثالث دا أ مددآ اإلبددل .اشددترى التدداج ُر َس دبْعا أ مددآ
الغنم.
( )3العدد [ٌ ]8عام ُل معامل َة المن وص:
أ
ُ
ُ
ُ
ثمانً نسا ٍء.
رعٌت
رجال.
رعٌت ثمانٌ َة
تثبت الٌاء:
معرفة
 إذا كاآَ
ٍ
ُ
ُ
رعٌت ثمانٌاأ.
تثبت الٌاء فً قال ال ّنصب:
 وإذا كاآ َنكِرةْ
ُ
بثماآ.
مررت
ثماآ.
جاءت
وتقذفُ الٌا ُء فً قالتً الرّ فع والجرّ :
ٍ
ٍ
صدددغرى عو الكبدددرى :فدددً المكتبدددة
(ٌ )8جدددو ُز فدددً قدددراءة العددددد ال َبد ْددد ُء بال َمرْ َتبدددة ال ُّ
( )ٖٗ٘ٙكتاباأ:
فً المكتبة ٌ
ستة وثالثوآ وخمسُمائ ٍة وعربع ُة رالف كتاب.
ٌ
وستة وثالثوآ كتاباأ.
عو :فً المكتبة عربع ُة رالف وخمسُمائ ٍة
(ِ )9م َآ الخطأ عآْ ن و َل :واقد َشاي ،اثنٌآ َق ْهوة ،ثالثة فُول
ظداهر اللَّفدظ
(ٓٔ) المالئك ُة لٌسوا ذكوراأ وال إناثاأ ،ولكننا ُتعاملُهم فً العد ِد لى
ِ
اللُّغويّ  ،وهو التذكٌر ،قا َل َت َعالى( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [القاقة :رٌة
.]ٔ3

ٖٕٕ

ال اانٗ اِ
أ
صدرود
طائفدة مدآ ع دالم ال َّنقْ دو الدذٌآ عقداموا
ٌدٌا عٌّها المتعلّ ُم ال ّنبٌهُ،
بٌآ
َ
َ
عض ُع َ
ل قوٌا أ ناضِ جا.أ
َ
العلم ،ورفعوا بنٌان ُه قتى وص َل إلٌنا فً
هذا
العصر القدٌ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُرفت بعد ذلدا بالمددارس
وكانت لك ّل طائف ٍة مآ ال ّنقاة قوا ُد ورراء واجتهادات
ْ
دبت إلددى المدٌند ِة التددً عقدداموا فٌهددا كال َبصْ ددرة ،عو ُنسِ د َب ْ
ال ّنقْ و ٌّددة ،و ُنسِ د ْ
ت إلددى ال ُطددر
كاألندلس.
وهدددذِّ المددددارسُ هدددً :المدرسدددة ال َبصْ دددرٌّة ،والكوف ٌّدددة ،وال َبغداد ٌّدددة ،واألندلسدددٌّة،
والمِصْ رٌّة)ٔ(.

املدرصة البَصِزيّة:
ٔ -ابآ عبً إسقار ،وهو الواض ُع األوَّ ُل لعلم ال َّنقْ و( .ت ٔٔ3هـ).
ٕ -عبو مرو بآ العالء ،عقد ال ُرَّ اء ال َّسبعةٔ٘ٗ( .هـ).
ٖ -الخلٌل بآ عقمد ال َفراهٌديّ  ،واض ُع قوا د ال َّنقْ ؤ3٘( .هـ).
ٗ -سٌبوٌ ِه (عبو بشر مرو بآ ثماآ) ،له "الكتاب" فً ال َّنقْ ؤ8ٓ( .هـ).
ُ
تلمٌذ سٌبوٌ ِهٕٔٔ( .هـ).
٘ -األخف األوسط (سعٌد بآ َمسْ عدة)،
 -ٙالمبرِّ د (عبو العباس مقمد بآ ٌزٌد) ،له كتابُ "ال ُم ْ َتضب"ٕ8ٙ( .هـ).

تعزيف موجش باثيني مً ىُحاة البصزة:
 اخلغٔل بً أمح  :عصْ لُ ُه مدآ ُ َمداآ ،ولددَ ونشدأ فدً البصدرة ،كداآ ذكٌّدا أ بار داأ،وت ٌّا أ َو ِر اأ ،وهو مؤسّسُ ِلم ال ّنقو ،وواض ُع ِلم العرو  ،وصان ُع عول ُمعجم
العٌآ" ،ت ٘ٔ3هـ.
فً العربٌّة " َ
بسدط ِ لد َمْ
َ
 صٔبُْٓ :عبو بشر مرو بآ ثماآ بآ َق ْنبدر ،إمدا ُم ال ُّنقداة ،وعوَّ ُل َمدآْشدٌخ ُه الخلٌدل بدآ عقمدد فدً البصدرة ،ورقد َل إلدى بغدداد ،وكداآ عنٌ دا أ
َ
ال َّنقْ و ،لز َم
جمٌالأ ،له "الكتاب" فً ال َّنقْ و ،توفً شا ّبا أ
َ
بشٌراز سنة (ٓٔ8هـ39ٙ /م).

(ٔ) انظر فً تراجم األ الم ومدارسهم :المدارس ال ّنقْ وٌة ،د .شوقً ضٌف ،دار المعارف ،مصر ،ط ٕ ،د.ت.
وبغٌة الو اة فً طب ات اللغوٌٌآ والنقاة ،السٌُّوطً ،تق ٌر :عبو الفضل إبراهٌم ،مطبعة ٌسى القلبً،
ال اهرة ،طٔٔ9ٙٗ ،م .واأل الم ،خٌر الدٌّآ ّ
الزركلً ،دار العلم للمالٌٌآ ،بٌروت ،طٔٔٔ99٘ ،م.
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املدرصة الكوفيّة:
ٔ -ال ِك َسائًّ ( لًّ بآ قمزة) ،عقد ال ُرّ اء ال َّسبعةٔ89( .هـ).
ٕ -الفرَّ اء (ٌقٌى بآ زٌاد) ،له "معانً ال ررآ"ٕٓ3( .هـ).
ٖ -هشام بآ معاوٌة الضرٌر ،تلمٌذ الكسائًّ ٕٓ9( .هـ).
ٗ -عبو الع َّباس َثعْ لب (عقمد بآ ٌقٌى) ،له "المجالس"و"الفصٌح"ٕ9ٔ( .هـ).
٘ -عقمد بآ فارس ،له " ُمعجم م اٌٌس اللُّغة"ٖ9٘( .هـ).
صنهاجًّ المغربًّ  ،له "الم ّدمة اآل ُجرُّ ومٌّة"3ٕٖ ( .هـ).
 -ٙابآ رجرُّ وم ال ّ

تعزيف مُوجش باثيني مً ىُحاة الكوفة:
 ال ضـا :ّٕٜلً بآ َقمْ زة ،مآ عهل الكوفة ،إما ٌم فً ال َّنقْ و ،وعقد ُد مؤسسدً هدذِّالمدرسة ،وإما ٌم فً ال راءة ،وهو عق ُد ال رّ اء السّبعة ،وكاآ مدؤ ّدب عبنداء هداروآ
الرّ شٌد ،ت ٔ89هـ.
 -ابً آ زُّّو ،له "الم ّدمة اآل ُجرُّ ومٌّة"( .ت ٖٕ3هـ)( .وقد مرّ ال َّتعرٌفُ به).

املدرصة البغداديّة:
َّٔ -
الزجاجًّ ( بد الرقمآ بآ إسقار) ،له كتاب "ال ُج َمل"ٖٗٓ( .هـ).
ٕ -عبو لًّ الفارسًّ (القسآ بآ عقمد) ،له "اإلٌضاد" و"ال ُقجَّ ة"ٖ33( .هـ).
ٖ -ابآ ِج ّنً (عبو الفتح ثماآ بآ ج ّنً) ،له "الخصائص"ٖ9ٕ( .هـ).
َّٗ -
الزمخشريّ (جار هللا مقمود بآ ُ مر) ،له كتاب "ال ُم َفصّل"ٖ٘8( .هـ).
٘ -عبو البركات بآ األنباريّ  ،له كتاب "اإلنصاف"٘33( .هـ).
 -ٙابآ ٌَعٌ (ٌعٌ بآ لً بآ ٌعٌ ) ،له " َشرْ د ال ُم َفصّل"ٖٙٗ( .هـ).

تعزيف موجش باثيني مً ىُحاة بغداد:
الش ا ّٕ ( بد الرقمآ بآ إسقار) نسبة إلى شدٌخ ِه َّ
الزجداج (ٖٔٔهدـ)  ،لده
 َّكتاب "ال ُج َمل" ُ
ش ِر َد عكثر مآ عربعٌآ َشرْ قا أ ،ت (ٖٓٗهـ).
 أبــْ عغ ـ ّٕ الفارص ـّٕ( :القسددآ بددآ عقمددد) ،واق د ٌد مددآ ال ّنقدداة المعددروفٌآ ،كدداآالقمْ دددانًّ  ،لدده
متفرّ غ دا أ للعلددم ،ولددم ٌتددزوّ ج ،وعقددا َم م د ّد أة فددً بددالطِ سددٌفِ ال ّدولددة َ
"اإلٌضاد" و"ال ُقجّ ة" ،ت (ٖ33هـ).

املدرصة األىدلضيّة:
ضددداء (عبدددو الع ّبددداس عقمدددد بدددآ بدددد الدددرقمآ) ،لددده "الدددرَّ ّد لدددى ال ُّنقددداة".
ٔ -ابدددآ َم َ
(ٕ٘9هـ).
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ٕ -ابآ َخروف ( لً بآ ٌوسف) ،له شر ُد الكتاب وال ُج َملٙٓ9( .هـ).
ٖ -عبو لً ال َّش َلوبٌآ ( ُ مر بآ مقمد) ،له "ال َّتوطئة" فً ال َّنقْ وٙٗ٘( .هـ).
ٗ -ابآ ُ صفور (عبو القسآ لً بآ مؤمآ) ،له "ال ُممْ تع فً ال َّتصرٌف".
(ٖ ٙٙهـ).
٘ -ابآ مالا (جمال الدٌآ مقمد بآ بد هللا) ،له "األلفٌة" فً ال َّنقْ وٙ3ٕ( .
هـ).
 -ٙعبو َق ٌَّاآ األندلسًّ (مق ّمد بآ ٌوسف)  ،له "البقر المقٌط" 3ٗ٘( .هـ).

تعزيف مُوِجَش باثيني مً ىُحَاة األىدلط:
 ابً خـزّ  :لً بآ ٌوسدف بدآ َخدروف ال ُرْ ُطبدًّ  ،إمدام فدً العربٌّدة ،شدٌ ُخه
ب
وطاف فدً بدال ِد
ابآ طاهر ،عقرعَ ال َّنقْ َو فً موطنِه ،ورق َل إلى المغرب،
العدر ِ
َ
َ
ب سدٌبوٌهِ ،وشدرد ال ُج َمدل َّ
للزجداجًّ  ،ت
قتى عل ى صداُِّ بقلدب ،لده شدر ُد كتدا ِ
(ٙٓ9هـ).
 ابً مالك (جمال الدٌآ مق ّمد بآ بد هللا) ،ولدَ فً األندلس ،وتعلّ َم فٌهدا ،ثد ّمدمشر وعقا َم فٌها ٌص ّنفُ وٌددرّ سُ  ،وكداآ فدً ال ّنقْ دو وال َّتصدرٌف بقدراأ
َ
رق َل إلى
وق ْبدددراأ ال ٌُبدددارى ،لددده "األلفٌدددة" فدددً ال َّنقْ دددو .تدددوفً بدمشد َ
ددر سدددنة
ال ٌُجدددارىَ ،
(ٕٙ3هـ).

املدرصة املصزيّة:
ٔ -ابآ مُعطِ المغربًّ (ٌقٌى بآ مُعْ طِ ) ،له علفٌة فً ال َّنقْ وٕٙ8( .هـ).
ٕ -ابآ القاجب ( ثماآ بآ مر) ،له "الكافٌة"ٙٗٙ( .هـ).
ٖ -ابآ ِهشام ( بد هللا بآ ٌوسف) ،له "م ُْغنً اللَّبٌب"3ٙٔ( .هـ).
ٗ -ابآ َ ٌل ( بد هللا بآ بد الرقمآ) ،له شر ُد ابآ ٌل3ٙ9( .هـ).
٘ -ال ُّسٌوطًّ ( بد الرقمآ بآ عبً بكر) ،له " َهمْ ع ال َهوا ِمع"9ٔٔ( .هـ).
 -ٙاألشمونً (نور الدٌآ لً بآ مقمد) ،له شرد األشمونً9ٕ9( .هـ).

تعزيف موجش باثيني مً ىُحاة مِصِز:
 ابــً ٍغــاو األىصــارّٖ :بددد هللا بددآ ٌوسددف ،مددآ عئمددة العرب ٌّ دة ،عثنددى لٌدده ابددآُخلدددوآ ،لدده كتددبٌ كثٌددرة فددً ال َّنقْ دو منهدداَ :ق ْطدر ال َّنددى ،و ُم ْغنددً اللَّبٌددب ،وعوضددح
المسالا ،ت (ٔ3ٙهـ).
ل
الضُّْٔطّٕ ( بد الرقمآ بآ عبً بكر) ،إمام متبقّ ر فً لوم العربٌّة والقددٌ ِ
دابآ
والتفسددٌر والتددارٌخ ،قٌددل إ ّندده علّد َ
دف عكثد َدر ِمددآْ (ٖٓٓ) كتدداب ،وكدداآ ٌُل ّددبُ بد ِ
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ال ُكتب .مآ كتبه :اإلت اآ ،والمزهر ،و َهمْ ع ال َهوا ِمع ،توفً سنة (ٔٔ9هـ).

اخ رادُ قٍٔا  ٢املِ ٝس ًَٓ
أَّٓا امل عغّه امل زّو،
مستواا ال َّتقصٌلًّ فً مباد ال ّنقْ و.
 هذا االختبا ُر ٌ ٌسَُ
واألبواب المضافة.
شرد المنظومة ،والفوائدَ وال َّشواهدَ ،
 ٌشم ُل هذا االختبا ُرَ
َ
 ٌتكوّ آُ االختبا ُر مآ عربعة عسئلة تشتم ُل لى (ٓ٘) َب ْنداأ. تكوآُ م ّدةُ اإلجابة آ االختبار (ٓٗ) دقٌ ة.َ
قصلت لى ٘ٗ ٘ٓ-فمستواا ممتاز.
االختبار الكاملة (ٓ٘) .إذا
 الم ُةِ
ٓٗ ٗٗ-جٌّد جداأ ٖ9-ٖ٘ .جٌّد ٖٗ-ٖٓ .متوسّط ٕ9-ٕ٘ .م بول.
 ابد ْدتعٌآ
ددع باإلجابددة ددآ عسددئلة االختبددار َوقْ دددَا ب لد ِدم الرَّ صدداص،
ودوآ عآْ تسد َ
َ
بالكتاب ،والتز ْم بالم ّدة المق ّددة ،ث ّم ّ
اطلعْ لى َق ِّل االختبار ،واقسبْ الماتِا.

رخر ِمآْ هذا الكتاب].
[ستجد َق َّل هذا االختبار فً
موضع َ
ٍ
اا ٗس اْ اْيَْ :د َٚاملصٛلَِ اانٖ ًُِٖ ا لٓ فٔ ٞرِ ،ياا رِ ُو يف امل اَ ٢املدصٓب:
(٘ المات)

ٔ -اسم مرفوع ع ُسْ ِندَ إلٌه فع ٌل َمبنًٌّ للمعلوم نقو :غرَّ دَ البلب ُل[ .
ُ
ٌَّف[ .
وقع لٌه ِفعْ ُل الفا ِل نقو:
عكرمت الض َ
ٕ -اسم منصوب َ
ْ
عسندت إلٌه صفـ ٌة عو َ َمل ،وهو ما ٌُ ْبتدع به[ .
ٖ -اسم مرفوع
صاقبه ،وٌ ـ ُع جوابا أ لـ"كٌف"[ .
ٗ -اسم منصوب ٌبٌّآُ هٌئ َة
ِ
٘ -مصد ٌر ٌؤكـ ّ ُد فِعْ َله ،عو ٌبٌـ ّآُ نو َ ُه ،عو ٌبٌّآُ ـددَ َمرَّ اته[ .

اا ٗس اْ ااجا َ:

]
]
]
]
]

" َ َعوِ" الؤ ٞرِ ااصٖ ٍ ّ ،ي"ال" الؤ ٞرِ ِْ ااصٖ ٍ ّ:
(ٓٔ المات)

ٌٔ -جو ُز عآْ
ٌجتمع التنوٌآ وعل التعرٌف فً كلم ٍة واقدة] [ .
َ
ُ
]
صوت ال َببَّغاء ٌسمّى ندَ ال ّنقاة كالماأح أل ّنه ٌُعٌ ُد كال َم الناس[ .
ٕ-
ٖ -تختصُّ األسما ُء بالجرّ  ،وتختصّ األفعا ُل بدالجزم ،وال ٌُجْ دز ُم إال المضدارع[ .
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]
كٌف َ
واالمتقاآم [
عنت
المفعول معه بعدَ االستفهام نقو:
ٌَٗ -كث ُر استعما ُل
َ
َ
ِ
]
٘ -تعم ُل ال النافٌة للجنس م َل "ظـآَّ وعخواتها" ،فتنصبُ مفعولٌآ اثنٌآ[ .
]
 -ٙمددا ٌتصددرّ فُ مددآ كدداآ وعخواتهددا ال ٌعم د ُل م َلهددا مثددلُ :كددآْ ٌ ،كددوآ ،كددائآ[ .
]
ٌ -3جددو ُز عآْ ٌتع د ّد َد خب د ُر المبتدددع نقددو :الع ّددا ُد مُف ّك درٌ ،شددا ٌر ،كاتددبٌ  ،روائددًٌّ  ،قدداصٌّ [ .
]
َ -8ب د َد ُل ال َغلَددط :عآْ ترٌ د َد كالم داأ ،وٌسددبر لسددا ُنا إلددى غٌد ِدرِّ نقددو :عكلد ُ
دت َق َجددر أة تفاقد أدة[ .
]
 -9المصد ُر المؤوّ ل فً المثال التدالًْ ٌُ " :ن َتظد ُر عآْ َته ِْدب َط األسدعارُ" ٌُعدرب فدً مقد ّل رفدع
مبتدع] [ .
ٓٔ -إذا ُس ِب َ ْت " دا وخال وقاشا" بـِ"ما" تصب ُح عفعاالأ :صا َمت العائل ُة ما خال طفالأ] [ .

اا ٗس اْ ااجااح :اقر ن ىٔ اانصًصَ امل رسّ ،ٜثوٓ جيِ

اْنٖلّٔ اايت تلٍها:
(ٓٔ المات)

دار األرْ َقددم َق دذِراأ ٌت َل َّفد ُ
دت ،فل َّمددا َ
" مضددى ُبلغهددا وجدددَ ندددَ
ص د َهٌبٌ الرُّ ومددًُّ إلددى ِ
أ
لقظدة ،ثد َّم دندا مند ُه وقدا َل :مدا
بآ
ٌاسر ،وكاآ ٌعرفُ ُه مآ قبلُ ،فتر ّددَ
البا ِ
ّار َ
ب م َ
ٍ
ترٌ ُد ٌا مّارُم
دغٌر
دب لددى ال ّ
دٌآ عطل ددوا هددذا اللَّ د َ
دآ المسددلموآ مُبددالغٌآ قد َ
 "ولددم ٌكد ِصددبًِّ الصد ِ
نامّ ،ف د عق َّب ُه الرَّ سو ُل ُ ق ّبا أ َت ْغ ِب ُ
ط ُه لٌه ال ُّدنٌا ال١ها".
بدآ
 "ع َّد عبو موسى ثال َثمائ ٍة مآعشجع ُج ْن ِد المسلمٌآ َق ْلباأ ،وعم ََّر لدٌهم َمجْ َدزعَ َة َ
ِ
أ
دام المدٌنددة ،وعمد َدر
دورَ ،
َثد ٍ
وجع د َل التكبٌد َدر المددة لددى د ددو ِة جُن د ِد المسددلمٌآ القتقد ِ
َ
وق َّددذ َرهم مددآ عآْ ٌأخددذوا َم َعهددم ْــِ
مجددزعةُ رجا َلدد ُه عآ ٌتخ ّففُددوا مددآ
مالبسددهمَ ،
ِ
سٌوفِهم".
ٔ -استخرجْ مآ ال ُّنصوص الثالثة السَّاب ة:
(ٖ المات)

ع -قاالأ منصوبا أ [

] ب -تمٌٌزاأ منصوبا أ [ ] ج -مفعوالأ مطل ا أ [

]
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ْ
ل التً تق َتها ٌّ
خط َ
وفر سٌاقِها:
اضبط بال ّشكل
ٕ-
ت الثال ِ
عواخر الكلما ِ
َ
(ٖ المات)

ع -عسامة

ب -كلّها

ج -غٌر.

ٖ -ضعْ إشارة ( )للعبارة الصّقٌقة ،وإشارة ( )للعبارة غٌر الصّقٌقة:
(ٗ المات)

أ
وقع ْ
ت مفعوالأ فٌه.
ع -الكلمات الثالل التالٌة ( :ندَ ،
قٌآ) َ
لقظةَ ،
بُ -تعْ ربُ كلمة " َ مّارُ" فً النصّ  :مُنادى مبنًّ لى الض ّم فً مق ّل نصب.
فنصبت اسماأ ،ور َف َع ْ
جِ َ -م َل ْ
ت خبراأ.
"جع َل" فً النصّ م َل كاد وعخواتها
َ
ت َ
فعدال المضدار ة ،عي
د -بلغ د ُد
األفعال الماضٌة فً النصوص ضِ عْ َ
ف دد ِد األ ِ
ِ
(ٗٔ.)3 :

اا ٗس اْ اارٓاب َ ِ :إرَِ ًَْ ٟد ِم  ُ٢اإلجابّٔ ااصٖ ٍ ّ:
(ٕ٘ المة)

ٔ -مآ العالمات التً ٌتم ٌّ ُز بها الفعل:
جَ .قبُولُ ُه عقرف ال ّنداء
عَ .قبُولُ ُه عل ال َّتعرٌف بَ .قبُولُ ُه السٌِّآ وسوف
ُٕ -ت ّد ُر القرك ُة لى االسم الم صور نقو :ال َفتى ،وٌكوآُ مان ُع القركة:
بّ .
ع .ال َّت ّ
ج .االشتغال بقركة المناسبة
الث ـل
عـذر
ٖ -موض ُع ال ّشاهد فً البٌت:
ذام فص ِّدقوها فإآَّ ال و َل ما قا َل ْ
"إذا قا َل ْ
ذام" هو:
ت َق ِ
ت َق ِ
ع ِ .ذ ْكر " َقذام"ِ بكسر المٌم ب .ذ ِْكر إذا غٌر الجازمدة ج  .ذ ِْكدر اسدم إآَّ وهدو
"ال ول"
صبُ مآ األسما ِء بالكسر ِة موض ٌع واق ٌد هو:
ٗ -ما ٌُ ْن َ
ب .جمع المؤ ّنل السّالم
ع .جمع المذ ّكر السّالم

ج .جمع التكسٌر

ا ن َف َخ" اسماآ مرفو اآ هما:
٘ -فً
اا عَ ْو َكتا وفُ ْو َ
العربًّ ٌَ " :دَ َ
المثل َ
ِ
وا
وا
عٌ .داا ،عَ ْو َكتا
ج .عَ ْو َكتا ،فُ َ
بٌ .داا ،فُ َ
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قول هللا تعالى( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ):
 -ٙنو ُع الالم فً ِ
ع .الم م َُزقْ َل ة

ب .الم ال َّتعلٌل

ج .الم ال ُجقود

ٌ
ْ
 -3غ َّن ْ
َ
فارتكبت خطأ .وهو:
وعنت تلو ُم"
جارٌة هذا ال َّشطر" :لع َّل لها ُْذ ٌر
ت
عُْ .ذ ٌر وصوا ُب ُه ُْذراأ
ج .لع َّل وصوا ُب ُه َ
لٌت
ب .تلو ُم وصوا ُب ُه تلو َم
ُ -8تضْ ُ
ضلكم لٌنا" لى ال َّنقو التالً:
بط كلم ُة (هللا) فً ال َّشاهد ال ّنقْ ويّ " :لع َّل هللا ف َّ
هللا (بالكسر)
ضم)
هللا (بالفتح)
ب .هللاُ (بال َّ
ج ِ
عَ .
ُ -9تعربُ كلمة "ثمانٌة" فً اآلٌة(:ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)
ب .مبتدعأ
ج .خبراأ مرفو ا أ
مؤخراأ
ؤخراأ
ّ
ع .فا الأ م ّ
ٌُٓٔ -عددربُ المصدددر المددؤوّ ل " َل ْددو ٌ َُعمَّدد ُر " فددً اآلٌددة (:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ):
ع .فً مق ّل رفع فا ل
مضاف إلٌه

ب .فً مق ّل نصب مفعول به ج .فً مقد ّل جدرّ

ٔٔ -نو ُع "ال" فً الجملة التالٌة" :ال َت َتمآَّ عآْ
تكوآ غن ٌّا أ بالرِّ با" هو:
َ
ج .ال النافٌة للجنس
ب .ال الناهٌة
ع .ال النافٌة
ٌ
ْ
لٌست مآ عقسام المعرفة:
كلمة
ٕٔ -واقدةٌ مآ المجمو ات التالٌة فٌها
ج .ال َبرْ ر ،عخً ،مقمّد
ب .بغدادَ ،ب َطل ،هذا
ع .ثماآ ،هو ،الذي
رتٌب مع ال َّتراخً هو:
ٖٔ -المثا ُل ال ّدا ّل لى قرف العطف الذي ٌفٌ ُد ال َّت
َ
ُ
ٌموت ال ّناس ق ّتى األنبٌا ُء
ع.
بَ .ق ِد َم الفُرْ ساآُ فالمشاةُ
ج .عرس َل هللاُ ٌسى ث َّم مقمّداأ
ٗٔ -قا َل تعالى( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) .إ رابُ كلمة ٌوسف هو:
ع .مبتدع مرفوع

ب .خبر لمبتدع مقذوف

ج  .منادى مبنًّ لى الضّم
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ٌ٘ٔ -س ّمى االسم المجرور " َسماوي " ،مِآْ قولِناٌَ " :سْ ب ُح فً َف ٌْ ٍ َسماوي:" ،
ج .مجددددددددددددددروراأ
ب .مجروراأ باإلضافة
ع .مجروراأ بالقرف
بال َّت َبعٌّة
عقبَّ " .نو ُع " َمآْ " فً القدٌل ال ّشرٌف:
 -ٔٙقا َل رسو ُل هللا " :المر ُء َم َع َمآْ َ
ج .شدددددددددددددددددرط ٌّة
ب .استفهامٌّة
ع .موصولة
جازمة
" -ٔ3إذما تدأ ُتوا الخٌمد َة ُت ْلفُدوا ال هدو َة العربٌّدة"ُ " :ت ْلفُدوا" :فعدل مضدارع مجدزوم،
و الم ُة جزمِه:
ج .قذف َقرْ ف العلّة
ب .قذف ال ُّنوآ
ع .سُكوآ الواو
ررآ لى "لُ َغة ٌَ َتعاقبوآ" قولُ ُه تعالى:
 -ٔ8ال ّشاه ُد مآ ال ِ
ع( .ﰂ) ب ( .ﮓ ﮔ)
َ " -ٔ9رعى" التً َت ْنصِ بُ مفعوالأ واقداأ هً:
ب .رعى ال ُقلُمٌّة
ع .رعى اال ت اد ٌّة

ج( .ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)

صرٌّة
ج .رعى ال َب َ

ضبْطِ "ورسوله"
ٕٓ (-ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) الوج ُه غٌر
الجائز فً َ
ِ
هو:
أ .ورسولِ ِه (بكسر الالم) ب .ورسو َل ُه (بفتح الالم) ج .ورسولُ ُه (بض ّم الالم)
ٕٔ -المثا ُل الذي ضر َب ُه الناظ ُم للمفعول ألجلِه هو:
دار َزٌد ٌد َو َّ
أُ .زرْ ُ
الط ِر َ
ٌدر
مْرو عَ َبدا أ جَ َْ .س َ
البرِّ بَ .خالِ ٌد عَ ْك َر ُم مِآْ َ ٍ
ت عَقْ َمدَ ا ْبت َِغا َء ِ
ار َبا أ
َه ِ
وقع ْ
قول هللا تعالى(:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)
َٕٕ -
ت كلم ُة " َفرْ داأ" فً ِ
ع .قاالأ منصوبا أ

ب .مفعوالأ فٌه

ج .مفعوالأ مطل ا أ

ٖٕ -المثا ُل الذي ٌبٌّآُ معنى "االستثناء ال َّناقص" هو:
ب .جا َء ال و ُم إال قماراأ
صالِ ُح
عَ .ما َهدَ ى إِالَّ م َُق َّم ٌد
جَ .ل ْم ٌَ ُ ْم عَ َق ٌد إالَّ َ
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ٕٗ -فددً اآلٌ د ِة الكرٌم دةِ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) َبدددَ ٌل و َنعْ د ٌ
دت
هما:
ج .القرا َم ،قٌاما أ
َ
َ
البٌت ،القرا َم
ب.
البٌت
ع .الكعب َة،
ُوآ" فً قولِ ِه تعالى(:ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)
ُٕ٘ -تعْ َربُ جمل ُة " ُترْ َجع َ
ع .فً مق ّل َنصْ ب قال
ثاآ
َنصْ ب مفعول به ٍ

ب .فً مق ّل َنصْ ب َنعْ ت

انتهت األسئلة

ج .فددددددً مقدددددد ّل

ٕٖٕ

إجابّ اخ راد املس ًٓ
اا ٗس اْ اْيَْ :دَٓ املصٛلَِ اانٖ ًُِٖ ا لٓ فٔ ٞرِ ،ياا رِ ُو يف امل اَ ٢املدصٓب:
(٘ المات)

ٔ[ -الفا ل] ٕ[ -المفعول به] ٖ[ -المبتدع] ٗ[ -القال] ٘[ -المفعول المطلر]

اا ٗس اْ ااجا ََ َ " ِ َ :عوِ" الؤ ٞرِ ااصٖ ٍ ّ ،ي"ال" الؤ ٞرِ ِْ ااصٖ ٍ ّ:
(ٓٔ المات)

ٔ [ -ال ]
 [ -ٙال ]

ٖ[ -نعم ]
[ -8نعم ]

ٕ [ -ال ]
[ -3نعم ]

ٗ[ -نعم ]
 [ -9ال ]

اا ٗس اْ ااجااح :اقر ن ى اانصًصَ امل رسّ ،ٜثوٓ جيِ

٘ [ -ال ]
ٓٔ[ -نعم ]

اْنٖلّٔ اايت تلٍها:
(ٓٔ المات)

ٔ -استخرجْ مآ النصوص ٖ( :المات)

ع -قاالأ منصوبا أ [ َقذِراأ]

ب -تمٌٌزاأ منصوبا أ[ َق ْلبا أ]

ْ
اضبط بال ّشكل:
ٕ-

(ٖ المات)

ع -عسام َة [بفتح التاء]

ب -كلُّها [بض ّم الالم]

ج -مفعوالأ مطل ا أ [ ُق ّبا أ]

غٌر [بفتح الرّ اء]
جَ -

ٖ -ضع إشارة ( )للعبارة الصّقٌقة ،و ( )للعبارة غٌر الصّقٌقة:
(ٗ المات)
ع -

ب -

د -

ج -

اا ٗس اْ اارٓاب َ ِ َ :إرَِ ًَْ ٟدمُِ ٢اإلجابّ ااصٖ ٍ ّ:
(ٕ٘ المة)

ٔ[ -ب]
٘[ -ب]
[ -9ع]
ٖٔ[ -ج]
[ -ٔ3ب]

ٕ[ -ع]
[ -ٙج]
ٓٔ[ -ب]
ٗٔ[ -ج]
[ -ٔ8ج]

ٖ[ -ع]

ٗ[ -ب]

[ -8ج]
[ -3ع]
ٕٔ[ -ب]
ٔٔ[ -ب]
[ -ٔٙع]
٘ٔ[ -ج]
ٕٓ[ -ع]
[ -ٔ9ج]
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ٕٔ[ -ع]

ٕٕ[ -ع]

ٖٕ[ -ع]

ٕ٘[ -ب]

انتهت اإلجابة

ٕٗ[ -ب]

ٖٕٗ

اا٤ٛرٌق إىل اارَ ِر!
عٌّهددا المددتعلّمٌ ،ددا ذا اله ّم د ِة العالٌددة والعزٌم د ِة الماضددٌة ،ل ددد وصد َ
دلت إلددى ال ّشدداطب
بمدارس د ِة هددذ ِِّ المنظومددة ،و َ َر ْفد َ
دا عآْ تخطد َدو
دت مسددتواا ال َّتقصددٌلًّ  ،وٌنبغددً لد َ
ّ
دتمتع بال ّسددباقة فٌدده ،وتطلد َدع لددى طائف د ٍة
ُخ ْط دو أة عخددرى لتص د َل إلددى ال َبقْ در ،وتسد َ
ْ
ف مسدائ َل ُه ،فدإذا َ َزمْد َ
وابددع
ت فتو ّكد ْل لدى هللا،
عخرى مدآ عبدوا ِ
ب ال ّنقْ دو ،وتتعدرّ َ
ْ
هشام األنصداريّ  ،ثد َّم انت د ْل إلدى
البآ
ب " َقطر ال ّندى و َب ّل الصّدى"،
بمدارس ِة كتا ِ
ِ
ٍ
مدارس ِة "شرد ابآ َ ٌل لى علفٌة ابآ مالدا" ،فثمّدة عبدوابٌ عساسدٌّة لدم َت ْد ُرسْ دها
وهً:
ٔ) االختصاص.
ٕ) االشتغال.
َّ
ٖ) اإلغراء والتقذٌر.
ٗ) ال َّتصغٌر.
٘) ال َّن َسب.
صرفًّ .
 )ٙالمٌزاآ ال َّ
 )3ال ُج َمل :عنوا ها وإ رابها.
 )8مل المصدر والمشت ات.
 )9اإل الل واإلبدال واإلدغام.
ٓٔ) توابع ال ّنداء :االستغاثة ،ال ُّندبة ،ال َّترخٌم.
َ
ب سدٌبوٌ ِهح فإ ّنده
فرغت مدآ َق ْطدر ال ّنددى
فإذا
صدبْ إلدى كتدا ِ
وشدرد ابدآ َ ٌدل فا ْن َ
ِ
ّ
ّ
َّ
رر واألسرار.
بق ُر النقْ و الزخار الفٌّا
ببدائع ال ّد ِ
ِ
دت ال َبقْ ددرم فإ ّنمددا ٌَعْ ُنددوآ :هددل قد َ
وقددد سدمّاِّ ال ُّنقدداةُ ال َبقْ ددر ،فددإذا قٌد َل :هددل َر ِك ْبد َ
درعت
كتاب سٌبوٌهِم
َ
العرب ٌّ ِة ُخ َطاا.
وس َّددَ لى
طرٌر َ
ا هللا وع ا َناَ ،
فشمِّرْ وش ّد ال ِم ْئزر .و ّف َ
ِ
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املصاَد ياملراج
ٔ -ال ُررآ الكرٌم.
ٕ -إ راب ال ررآ الكدرٌم وبٌانده ،مقٌدً الددٌآ الد ّدروٌ  ،ط  ،ٙدار ابدآ كثٌدر،
ودار الٌمامة ،دمشر -بٌروتٔٗٔ9 ،هـ ٔ999م.
ٖ -األ الم ،خٌر ال ِّدٌآ ِّ
الز ِر ْكلً ،دار العلم للمالٌٌآ ،بٌروت ،طٔٔٔ99٘ ،م.
ُٗ -بغٌة الو اة فً طب دات اللُّغدوٌٌآ وال ُّنقداة ،السُّدٌوطًّ (ٔٔ9هدـ) ،تق ٌدر :عبدو
الفضل إبراهٌم ،مطبعة ٌسى القلبً ،ال اهرة ،طٔٔ9ٙٗ ،م.
٘ -ال ُّتقْ فددة ال َّسددنٌة بشددرد الم ّدمددة اآلجُرُّ وم ٌّددة ،مقمددد مقٌددً الد ّدٌآ بددد القمٌددد،
المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت ،د.طٕٔٗٙ ،هـ ٕ٘ٓٓم.
 -ٙال َّتطبٌددر ال َّنقْ ددويّ  ،د .بدددِّ الرَّ اجقددً ،دار النهضددة العرب ٌّددة ،بٌددروت ،د.ط،
ٔ939م.
 -3جدددامع الددد ُّدروس العربٌدددة ،مصدددطفى الغالٌٌندددً ،المكتبدددة العصدددرٌة ،صدددٌدا،
بٌروت ،ط ٘ٔٔٗٓٔ ،هـ ٔٔ98م.
 -8الجمل فً ال ّنقْ و ،عبو ال اسم ّ
الزجاجًّ  ،تق ٌر :لً القمد ،مؤسسة
الرسالة ،طٕٔٗٓ٘ ،هـ ٘ٔ98م.
 -9جددددواهر األدب ،عقمددددد الهاشددددمً ،دار الكتددددب العلمٌّددددة ،بٌددددروت ،ط ،ٕ3
ٖٔ98هـ ٔ938م.
ٓٔ -جواهر البالغة ،عقمد الهاشمًّ  ،ط  ،ٙدار الكتب العلمٌة( ،د.ت).
ٔٔ -الخصددائص ،ابددآ ِج ّندً (ٕٖ9هددـ) ،تق ٌددر :مقمددد لددً النجددار ،طبعددة دار
الكتب المصرٌةٖٔ3ٔ ،هـ ٕ٘ٔ9م.
ٕٔ -دلٌدددل اإل دددراب واإلمدددالء ،عقمدددد عبدددو سدددعد ،وقسدددٌآ شدددرارة ،دار العلدددـم
للمالٌٌآ ،بٌروت ،طٗٔ98ٓ ،م.
ٖٔ -دلٌددل ُّ
الطددالب لددى مددا َقص د ُدوا مددآ ظدداهر اإل ددراب (شددرد اآلجُرُّ وم ٌّددة)
القاج بآ السالا ال َّشن ٌطًّ  ،ق ّه و لّر لٌده :مقمدد مقفدوظ بدآ الشدٌخ ،ط ٕ،
ٕٕٗٔهـ ٕٕٓٓم.
ٗٔ -شذرات َّ
الذهب ،ابآ ال ِعماد القنبلًّ  ،دار المسٌرة ،بٌروت ،طٕٔ939 ،م.
٘ٔ -شرد اآلجُرُّ ومٌّة ،عقمد بآ لً الرّ ملً (ٖ93هـ) ،تق ٌر :د .لً موسدى
الشوملً ،دار عمٌة ،الرٌا  ،د.ط ،د.ت.
 -ٔٙشددرد اآلجُرُّ وم ٌّددة ،مقمددد بددآ صددالح العثٌمددٌآ ،المكتبددة العلمٌددة ،بٌددروت،
طٕٔٔٗٗ ،هـ ٕٗٓٓم.
 -ٔ3شرد ابآ َ ٌل ،بهاء الدٌآ بد هللا بآ َ ٌل المصريّ (3ٙ9هدـ) ،تق ٌدر:
مقمد مقًٌ ال ّدٌآ بد القمٌد ،د.ط ،د.ت.
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 -ٔ8شرد َق ْطر ال ّنددى وبد ّل الصّددى ،ابدآ هشدام األنصداريّ (ٔ3ٙهدـ) ،تق ٌدر:
مقمد مقًٌ الدٌآ بد القمٌد ،د.ط ،د.ت.
 -ٔ9شرد الم ّدمة اآلجُرُّ ومٌّة (فً لم ال َّنقْ و) ،الدانً بآ منٌدر رل زهدوي ،دار
المعرفة ،بٌروت ،طٕٔٔٗ٘ ،هـ ٕٗٓٓم.
ٕٓ -ال َّشوقٌات ،عقمد شوقً ،دار مكتبة التربٌة ،بٌروت ،د.طٔ99ٗ ،م.
ٕٔ -صقٌح ال ُب َخاريّ  ،مقمد بآ إسما ٌل بآ إبراهٌم ال ُبخاريّ (ٕ٘ٙهـ) ،ت ددٌم
فضٌلة الشٌخ :عقمد مقمد شاكر ،دار الجٌل ،بٌروت ،د.ط ،د.ت.
ٕٕ -صددقٌح ُمسْ دلم بشددرد ال َّن دووي ،تق ٌددر :ال ّشددٌخ خلٌددل شددٌقا ،دار المعرفددة،
بٌروت ،ط ٕٕٔٗ ،8هـ ٕٔٓٓم.
ٖٕ -العُبور القضاريّ لكتاب شرد قطر ال َّندى وب ّل الصدى ،د .مقمد لً عبو
قمدة ،دار مّار ،ماآ ،ط ٔٔٗٔٓ ،هـٓٔ99م.
ٕٗ -لسددداآ العدددرب ،ابدددآ منظدددور ،مقمدددد بدددآ مكدددرم (ٔٔ3هدددـ) ،دار صدددادر،
بٌروت ،طٔٔٗٔٓ ،هـ ٓٔ99م.
َٕ٘ -م ْتآ علفٌة ابدآ مالدا فدً ال َّنقدو والصّدرف ،ابدآ مالدا األندلسدًّ (ٕٙ3هدـ)،
دار ابآ قزم ،بٌروت ،طٕٔٔٗٔ ،هـ ٕٓٓٓم.
 -ٕٙمتوآ ال َّنقْ و ،دار اآلثار ،ال اهرة ،طٕٖٔٔٗ ،هـ ٕٕٓٓم.
 -ٕ3مختار الصِّقاد ،الرّ ازي ،مقمد بآ عبً بكر الرَّ ازي (ٓٙٙهـ) ،دار ال لدم،
د.طٔ939 ،م.
 -ٕ8المدارس ال َّنقْ وٌة ،شوقً ضٌف ،دار المعارف ،مصر ،ط ٕ ،د.ت.
 -ٕ9معجدددم األدوات ال َّنقْ وٌّدددة ،د .مقمّدددد التدددونجً ،دار الفكدددر ،دمشدددر ،ط،3
ٓٓٗٔهـٔ939م.
ٖٓ -المعجم الوسدٌط ،د .إبدراهٌم عندٌس ورفاقده ،مجمدع اللغدة العربٌدة ،ال داهرة،

طٕ ،د.ت.
َّ
ُٖٔ -م ْغنً اللبٌدب دآ ُكتدب األ ارٌدب ،ابدآ هشدام األنصداريّ  ،تق ٌدر  :مقمدد
مقًٌ الدٌآ بد القمٌد ،دار إقٌاء الترال العربًّ  ،بٌروت ،د.ت.
ٕٖ -ال ّنقْ و المص ّفى ،مقمّد ٌد ،مكتبة الشباب ،ال اهرة ،د.طٔ98ٓ ،م.
ٖٖ -ال َّنقْ و الواضح ،لً الجارم ومصطفى عمٌآ ،د.طٖٔٗٓ ،هـ ٖٔ98م.
ٖٗ -ال َّنقْ و الوافً ،بّاس قسآ ،دار المعارف ،طٗ ،د.ت.
ٖ٘ -ال َّنقْ ددددو الددددوظٌفًّ  ،بددددد العلددددٌم إبددددراهٌم ،دار المعددددارف ،ال دددداهرة ،د.ط،
٘ٔ93هـ.
 -ٖٙال َّن ْفقددة الوهب ٌّددة فددً األصددول النقو ٌّددة ،سددٌف بددآ بددد العزٌددز بددآ مقمددد،
وزارة الترال ال ومًُ ،ماآ ،د.طٕٔٗٓ ،هـ ٕٔ98م.
العرو وال دوافً ،الخطٌدب التبرٌدزي ،دار الفكدر ،دمشدر ،ط
 -ٖ3الوافً فً َ
ٖٖٔ99 ،هـٔ939م.
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 د .عقمد طٌة السّعودي
 مآ موالٌد األردآ سنة ٖٓٔ8هـٔ9ٙٓ/م
 قاصل لى الدكتوراة فً األدب والن د سنة ٔ993م
 مل فً دد مآ الكلٌات والجامعات العربٌّة
 له مجمو ة مآ المؤلفات منها:
عقما عدبٌة ،دار الٌازوري ،مّاإٓٓٓ8 ،م
لٌالً ابر سبٌل ،دار دروب ،مّاإٓٓٔٓ ،م
شخصٌة األدٌب واإلبداع األدبًّ  ،دار المأموآ ،مّاإٓٓٔٓ ،م
ٌا عٌّها اإلنساآ ،دار المأموآ ،مّاإٓٓٔٓ ،م
 لدده مجمو ددة مددآ البقددول المق ّكمددة والم دداالت المنشددورة فددً ال د َّدورٌات
األردنٌّة والعربٌّة
 شارا فً دد مدآ المدؤتمرات العلمٌّدة وال ّنددوات الث افٌدة فدً الجامعدات
األردنٌّة والعربٌّة
 عشددرف لددى دددد مددآ ال د َّدورات فددً البقددل العلمددًّ  ،واإلثددراء اللغددويّ ،
ومهارات اال ّتصال
البرٌد اإللكترونًdr.abuemam@hotmail.com :
الهاتفٓٓ9ٕٙ333ٖٗ8ٕٗٔ :

