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بسم الله الرحمن الرحيم

املقدمة 

ــيد اخللـــق أجمعـــن  احلمـــد هلل رب العاملـــن ،والصـــالة والســـالم علـــى سـ
ســـيدنا محمـــد )�( ومـــن اهتـــدى بهديـــه ،وســـار علـــى نهجـــه املســـتقيم  . 

وبعــــــــُد ....... 

ــه تعديـــل  ــو والصـــرف واإلمـــالء ( جـــرى عليـ ــادة ) النحـ فهـــذا كتـــاب يف مـ
وتيســـير شـــمل جميـــع فروعـــه ، وذلـــك بغيـــة التســـهيل علـــى أبنائنـــا طـــالب هـــذه 

املرحلـــة .

آملـــن مـــن زمالئنـــا املعلمـــن واملعلمـــات األفاضـــل إثـــراء هـــذه الكتـــاب 
بخبراتهـــم املعهـــودة ســـائلن اهلل - َجـــلَّ وعـــال - التوفيـــق والســـداد للجميـــع . 

                                       

                                       اللجنة املكلفة 
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يحذف املبتدأ وجوباً يف أربعة مواضع، اذكرها مع التمثيل. س1. 
األصـــل يف املبتـــدأ أن يكـــون معرفـــة، وقـــد يأتـــي نكـــرة يف مواضـــع  س2. 

التمثيـــل. مـــع  املواضـــع  هـــذه  ،اذكـــر  مخصوصـــة 
أ- يجب اقتران اخلبر بالفاء إذا.............. مثل............. ويجوز  س3. 

 اقترانه بالفاء إذا.................. مثل........................
ب- يجب تقدمي اخلبر يف أربعة مواضع هي:.................. 
مثل............. و............ مثل............ و............... 

مثل.............. و............. مثل.............
ســـميت كان وأخواتهـــا باألفعـــال الناقصـــة ألنهـــا.............. و............  س4. 

و.................
تختـــص )كان( مـــن بـــن أخواتهـــا بأمـــور منهـــا: زيادتهـــا ،حّددهـــا ،وبـــّن   س5. 

املواضـــع التـــي تـــزاد فيهـــا مـــع التمثيـــل.
أعرب ما حتته خط فيما يأتي : س6. 

 (1(﴾ قال تعالى:﴿ ٭ 

 (2(﴾ وقال جل شأنه:﴿ ٭ 
(3(﴾ وقال تعالى:﴿ ٭ 

وقال سبحانه: ﴿ ٭ 

(4(﴾

1. سورة البقرة: اآلية )176(.

2. سورة األنفال: اآلية )35(.
3. سورة يونس: اآلية )62(.
4. سورة التوبة: اآلية )23(.

تدريبات على ما سبق دراسته 
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قال الشاعر : 
ومن يك ذا فم مّر مريض يجد مراً به املاء الزالال  ▪

مـــع  ،اذكرهـــا  محـــددة  مواضـــع  يف  الهمـــزة  مكســـورة  )إّن(  تســـتعمل  س7. 
التمثيـــل.

مـــع  وأخواتهـــا  )إّن(  تقـــدمي خبـــر  فيهـــا  يجـــب  التـــي  املواضـــع  عـــنِّ  س8. 
لتمثيـــل. ا

أفعـــال املقاربـــة والرجـــاء والشـــروع مـــن حيـــث التمـــام والنقصـــان قســـمان،  س9. 
وضـــح ذلـــك مـــع التمثيـــل.

ـــي ،ذاكـــراً  ـــر الصحيحـــة فيمـــا يأت د اجلمـــل الصحيحـــة واجلمـــل غي حـــدِّ س10. 
الســـبب ،موضحـــاً صـــواب اجلمـــل اخلاطئـــة:

يوشك اجلدار أن ينهار.  ▪
أخذ الولد أن يبكي.  ▪

شرع الفالُح يزرع األرض.  ▪
عسى الطالب ينجح.  ▪

س11. اذكـــر األفعـــال التـــي يكـــون خبرهـــا مصـــدراً مـــؤوالً مـــن أفعـــال املقاربـــة 
والرجـــاء والشـــروع مـــع التمثيـــل.

يُشـــبه  )ليـــس( يف معناهـــا بإفـــادة النفـــي والعمـــل النحـــوي أربعـــة  س12. 
ــح الشـــروط التـــي  ــم وضـ ــل ،ثـ ــع التمثيـ ــذه األحـــرف مـ ــر هـ أحـــرف، اذكـ

ينبغـــي حتققهـــا يف أحدهـــا حتـــى يعمـــل عمـــل )ليـــس( .
املبتـــدأ اســـم صريـــح مرفـــوع لفظـــاً أو تقديـــراً أو مؤول باالســـم الصريح مجـــّرد عن  س13.  
العوامـــل اللفظيـــة، أو مـــا هـــو مبنزلـــة املجـــرد منهـــا مخبر عنه. اشـــرح هـــذا التعريف 

مع التمثيل.
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القسم األّول الّنحو 
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تعريفه:  )1
هـــو اســـم صريـــح أو مـــؤوٌل  منصـــوٌب حتقيقـــاً أو تقديـــراً )1) يـــدل علـــى مـــا وقـــع 

عليـــه فعـــل الفاعـــل إثباتـــاً أو نفيـــاً، وال تُغّيـــر ألجلـــه صـــورة الفعـــل، مثـــل:
بريُت القلـــــــَم .  ▪
ما بريُت القلَم .  ▪

ففـــي األولـــى وقـــع املفعـــول بـــه يف جملـــة مثبتـــة، ويف الثانيـــة وقـــع املفعـــول بـــه يف 
ـــإن  ـــد بنفســـه ف ـــل متع ـــه إاّل والفع ـــول ب ـــل مفع ـــون يف اجلم ـــة، وال يك ـــة منفي جمل

ـــه، نحـــو: ـــه ل كان الفعـــل الزمـــاً فـــال مفعـــول ب
جاء الضيُف .  ▪
سافــــر علىٌّ .  ▪

وملـــا كانـــت األفعـــال املتعديـــة علـــى درجـــات جـــاز أن تشـــتمل اجلملـــة علـــى مفعـــول 
بـــه واحـــد إذا كان الفعـــل ال يتعـــدى إلـــى أكثـــر مـــن واحـــد، مثـــل:

أكرَم الرجُل الضيَف .  ▪
وأن تشـــتمل اجلملـــة علـــى مفعولـــن أصلهمـــا املبتـــدأ واخلبـــر، إذا كان الفعـــل 

مـــن أفعـــال القلـــوب وأفعـــال التحويـــل. كمـــا عرفـــت يف الســـنة املاضيـــة.

أشكاله:  )2
يأتي املفعول به اسمًا ظاهرًا، مثل: أ. 

فهَم الطالُب الدرَس .  ▪

قرأَ محمٌدٌ الكتــــاَب .  ▪
يأتي املفعول به ضميرًا متصاًل، مثل: ب. 

▪ الدرُس فهمتُه . الكتاُب قرأتُه .    ▪
أكرمتُكنَّ .           ▪ أكرمتَُك .  ▪

1. املنصوب حتقيقاً: هو الذي تظهر عليه الفتحة، مثل:
كتب علي الدرس قرأ سالم الكتاب

واملنصوب تقديراً: هو الذي ال تظهر عليه الفتحة، مثل:
أرجو أن تزورني، الدرس فهمته، إياك نعبد، ظننتك جتتهد

 املصدر املنسبك يف األولى والضمير يف كل من الثانية والثالثة والضمير )ك( وجملة )جتتهد( يف الرابعة ال تظهر عليها الفتحة.

املفعول به 
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يأتي املفعول به ضميرًا منفصاًل، مثل: ج. 
(1(﴾ قوله تعالى:﴿ ٭ 

.(2(﴾ وقوله تعالى ﴿ ٭ 
ويأتي املفعول به مصدرًا مؤواًل، مثل: د. 

أرجو أن تزورني ، أي  أرجو زيارتََك .  ▪
حكمه :  )3

املفعول به منصوب، مثل:
سمعُت اخلبَر .  ▪

وقد يجر لفظاً بالباء الزائدة، مثل:
علمُت باألمِر  ▪
واألصل: علمت األمَر

ويف إعرابها تقول:
علمُت: فعل وفاعل.  -

الباء: حرف جر زائد.  -
األمِر: مفعول به مجرور لفظاً منصوب محاّل.  -

وقد يجر لفظاً مبن الزائدة وذلك إذا كان نكرة بعد نفي أو استفهام، مثل:
ما قابلُت من أحٍد .  ▪

واألصل: ما قابلُت أحداً. 
ذكره وحذفه:  )4

ــذا  ــى هـ ــا، وعلـ ــياً فيهـ ــاً أساسـ ــس ركنـ ــة وليـ ــات اجلملـ ــن متّممـ ــه مـ ــول بـ املفعـ
ـــم، ويحـــذف إذا  ـــه غـــرض املتكل ـــق ب ـــر إذا تعل ـــة، يذك ـــات اجلمل ـــون ككل متمم يك
لـــم يتعلـــق بـــه غـــرض املتكلـــم، فـــإذا أردت أن تُفهـــَم مـــن تخاطبـــه مـــا الـــذي قـــرأه 
ـــا إذا لـــم تـــرد  خالـــد قلـــت لـــه: قـــرأ خالـــٌد كتـــاَب النحـــو، ذاكـــراً املفعـــول بـــه، وأّم
ـــن  ـــع م ـــراءة وق ـــأن حـــدث الق ـــن تخاطـــب ب ـــط إعـــالم م ـــك وكان قصـــدك فق ذل

1. سورة الفاحتة من اآلية )4(.
2. سورة اإلسراء: من اآلية )23(.
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خالد قلت )قرأَ خالٌد( من غير ذكر املفعول به.

ترتيبه مع الفاعل:  )5
ـــن  ـــه إذا أم ـــد الفاعـــل، ويجـــوز تقدميـــه علي ـــون بع ـــه أن يك ـــول ب األصـــل يف املفع
اللبـــس ولـــم يكـــن يف الـــكالم مـــا مينـــع مـــن ذلـــك، علـــى أنـــه قـــد يوجـــد يف الـــكالم 

مـــا يوجـــب تقدميـــه، أو يوجـــب تأخيـــره.
وجوب تقدميه على الفاعل: أ. 

إذا اتصل الفاعل بضمير يعود على املفعول به  مثل:  .1
باَع البيَت صاِحبُه .  ▪

وركَب السيارةَ صاحبُها.  ▪
 (1(﴾ قال تعالى: ﴿ ٭ 

إذا كان املفعول به ضميراً متصاًل وكان فاعله اسًما ظاهًرا، مثل:  .2
قابلَني خالٌد  ▪

أكرَمني إبراهيُم.  ▪
وذلك لوجوب تقدمي الضمير املتصل على االسم الظاهر.

إذا ُحِصَر الفعل يف الفاعل، مثل:  .3
ما قرأَ الكتاَب إال خالٌد.  ▪
إّنا قرأَ الكتاَب خالٌد.  ▪

ألن احملصور فيه واجب التأخير.
وجوب تأخيره عن الفاعل: ب. 

يجب تأخيره عن الفاعل يف املواضع اآلتية:
إذا خيـــف اللبـــس خلفـــاء العالمـــات اإلعرابيـــة، مـــع عـــدم وجـــود قرينـــة   .1

متّيـــز الفاعـــل مـــن املفعـــول بـــه، مثـــل:
▪ نََصَح أخي ابني. أكرَم موسى عيسى.   ▪

فموسى وعيسى يف اجلملة األولى، ال تظهر عليهما احلركة اإلعرابية، 
1. سورة البقرة: من اآلية )123(.

ه
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ـــع  ـــه أن يق ـــب األصـــل في ـــب ،والترتي ـــن الفاعـــل إال بالترتي ـــول م وال يتحـــدد املفع
الفاعـــل أوالً.

إذا كان الفاعل واملفعول ضميرين، مثل:  .2
▪ أكرمتُُه أكرمتُك   ▪

إذا كان الفاعل ضميراً واملفعول ظاهراً، مثل:  .3
كافأُت املجدَّ .  ▪

إذا ُحِصَر الفعل يف املفعول به، مثل:  .4
ما أكرَم خالٌد إال علياً.  ▪
إنا أكرَم خالٌد علياً .  ▪

ترتيبه مع الفعل والفاعل:  )6
يجوز تقدميه على الفعل والفاعل معاً مثل:

▪ فهَم عليٌّ الدرَس ▪ وفهَم الدرَس عليٌّ  الدرَس فهَم عليٌّ   ▪
ولكـــن قـــد يعـــرض يف الـــكالم مـــا يوجـــب تقدميـــه عليهمـــا ويكـــون ذلـــك يف 

حالتـــن:
أ. إذا كان املفعـــول بـــه مـــن األســـماء التـــي لهـــا الصـــدارة ،أو مضافـــًا إلـــى واحـــد 

منهـــا، واألســـماء التـــي لهـــا الصـــدارة:
 (1(﴾ أسماء الشرط، مثل: قوله تعالى: ﴿  -

ــل  ــه للفعـ ــول بـ ــب مفعـ ــل نصـ ــن يف محـ ــزم فعلـ ــازم يجـ ــرط جـ ــم شـ ــن( اسـ )َمـ
)يُضلـــل(.

▪ ديوان َمْن تقرأ تستفد. ومثل ما أضيف إلى اسم شرط: 
اسم االستفهام، مثل:  -

"ماذا فعلَت؟ وَمن قابلت؟"  ▪
▪ ديواَن َمن اشتريت؟ ومثل املضاف إلى اسم استفهام: 

1. سورة الزمر: من اآلية )22(.

ْ
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كم ،وكأّين اخلبريتان، مثل:  -
كم بالد زرَت .  ▪

ومثـــل مـــا أضيـــف إلـــى واحـــد منهمـــا: ديـــواَن كـــم شـــاعٍر قـــرأَت. وكـــم وكأيـــن 
اخلبريتـــان ال يقصـــد بهمـــا االســـتفهام، وإنـــا يقصـــد املتكلـــم مـــن إيرادهمـــا 
ـــك زرَت  ـــاَلٍد زرت ،تقصـــد أن ـــم ِب ـــت: ك ـــإذا قل ـــرة، ف ـــع بكث ـــا وق ـــان أن متييزهم بي

بـــالداً كثيـــرًة ،ولهـــذا ال تنتظـــر جوابـــاً مـــن الـــذي خاطبتـــه.
ب. إذا كان فعله جوابًا لـ )أّما( وليس بينها وبني جوابها فاصل غيره، مثل:

 (1(﴾ قال تعالى:﴿ ٭ 
﴾ البـــد مـــن وجـــود فاصـــل بينهـــا وبـــن جوابهـــا املقتـــرن بالفـــاء  ذلـــك ألن ﴿

فـــال يقال)فأمـــا فـــال تقهـــر اليتيـــم(.
فإن وجد يف اجلملة فاصل غير املفعول به، لم يجب تقدميه، مثل:

ا يف الصباِح فاقرأ درَسَك فأَمَّ  ▪
حذف فعله:  )7

ـــة، ولكـــن قـــد يعـــرض  األصـــل يف الفعـــل أن يُذكـــر؛ ألنـــه ركـــن أساســـي يف اجلمل
ـــاً. ـــه واجب يف الـــكالم مـــا يجعـــل ذلـــك جائـــزاً أو يجعل

جواز احلذف:  -
وذلك إذا كان معلوماً بقرينة تدل عليه، مثل:

ماذا حصدت؟  ▪
فتقـــول: قمحـــاً، أي: حصـــدُت قمحـــاً، ومـــاذا صنعـــت؟ فتجيـــب: خبـــزاً، أي 

صنعـــُت خبـــزاً.
ويجب حذفه يف أبواب معينة من أهمها:  -

النداء، والتحذير، واإلغراء، واالختصاص، وسيأتي بيان ذلك يف موضعه.

1. سورة الضحى: اآليتان )10،9(.
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نون الوقاية:  )8
ـــم  ـــاء املتكل ـــه ي ـــول ب ـــه إذا كان املفع ـــول ب ـــل واملفع ـــن الفع ـــا ب ـــى به ـــون يؤت وهـــي ن

ـــل: مث
أكرَمني ،وقابلَني ،ونصَحني.  ▪

والنـــون يف كل مـــا تقـــّدم هـــي )نـــون الوقايـــة( ولـــو لـــم توضـــع هـــذه النـــون حلصـــل 
ـــإن كل  ـــي ،و نصحـــي ف ـــي ،وقابل ـــو قلـــت أكرم ـــه، فل ـــى أوفســـاد في ـــس يف املعن لب

ذلـــك ال معنـــى لـــه.
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القاعدة

املفعول به: اسم منصوب حتقيقاً أو تقديراً يدّل على ما وقع عليه  ▪
فعل الفاعل إثباتاً أو نفياً.

يأتي املفعول به اسماً ظاهراً، أو ضميراً متصاًل، أو ضميراً منفصاًل،  ▪
أو مصدراً مؤوالً.

مات اجلملة وليس ركناً أساسياً فيها، ولهذا يذكر  ▪ املفعول به من متمِّ
إذا تعلق به غرض املتكلم، ويحذف إذا لم يتعلق به غرض املتكلم.

األصل يف املفعول به أن يقع بعد الفاعل، ويجوز تقدميه عليه إذا أمن  ▪
اللبس، ولم يكن يف الكالم ما مينع ذلك، على أنه قد يوجد يف الكالم 

ما يوجب تقدميه، أو يوجب تأخيره.

يجوز أن يتقدم املفعول به على الفعل والفاعل وقد يوجد يف الكالم  ▪
ما يوجب تقدميه أو تأخيره.

األصل يف الفعل أن يذكر ؛ ألنه ركن أساسي يف اجلملة ،وقد يعرض  ▪
يف الكالم ما يوجب حذفه ،وما يجعل ذلك احلذف جائزاً.

إذا كان املفعول به ياء املتكلم فإنه يوضع بينه وبن الفعل نون تسمى  ▪
)نون الوقاية( لتقي الفعل من الكسر ومتنع اللبس يف معناه.
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تــــدريبــــات 
اقرِأ النّص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي بعده: س1. 

من وصية والد لولده:
أي بني:

ليكـــن أهـــم مـــا تصبـــو إليـــه حـــّب احلقيقـــة، فـــال تقـــدس القـــدمي لقدمـــه، وال 
اجلديـــد جلّدتـــه، واطلـــب احلقيقـــة لذاتهـــا صادفـــت القـــدمي أو اجلديـــد، أَعِجـــَب 
النـــاس بـــك أو كرهـــوك ومقتـــوك ؟ وكـــن ذا شـــعور علمـــي دقيـــق، فـــإنَّ الطبيعـــة 
ـــرت  ـــا ذك ـــي م ـــد أعجبن ـــه، وق ـــه عقل ـــه، َوتَنَبََّ ـــن َدقَّ حّس ـــا إال مل ال توحـــي بحقائقه
مـــن أنهـــم يف املدرســـة يعلمونـــك العلـــم، ويعلمونـــك بجانبـــه الصبـــر، فالصبـــر 
حقيقـــة هـــو مفتـــاح العلـــم، فـــال متـــل عنـــه وال تســـتكثر أيَّ صبـــٍر يوصـــل إلـــى 

ـــة. ـــة حقيق أيَّ
مب نصح الوالد ابنه يف هذا النص؟ وما قيمة هذه النصيحة؟ أ. 

ما مفتاح العلم يف نظر الوالد؟ وما رأيك يف ذلك؟ ب. 
عنِّ يف النص ما يأتي: ج. 

مفعوالً به مقدماً على الفاعل.  .1
مفعوالً به منصوباً وعالمة نصبه الفتحة.  .2

)وال تســـتكثر أيَّ صبـــر يوصـــل إلـــى أيـــة حقيقـــة( ،اجعـــل املفعـــول بـــه مقدمـــاً  د. 
ـــه. ـــى فعل عل

أعرب ما حتته خط إعراباً تاماً. هـ. 
عـــّن املفعـــول بـــه يف كل جملـــة ممـــا يأتـــي مبّينـــاً نوعـــه ذاكـــراً فعلـــه  س2. 

وأحوالـــه مـــن حيـــث التقـــدمي والتأخيـــر وعـــدم الذكـــر:

 (1(﴾ قال تعالى: ﴿ ٭ 

1. سورة النحل: من اآلية )51(.
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 (1(﴾ وقال جّل شأنه: ﴿ ٭ 

وقال سبحانه:  ٭ 
﴿

 (2(﴾

وقال سبحانه:﴿                                                  ﴾)3)  ٭ 

ضع مفعوالً به مناسباً مكان النقط مبّيناً عالمة إعرابه: س3. 

علمت.................. سبيل النجاح.  .1
صاحب..................... اخللق الكرمي.  .2

أقدر.................. يف سبيل املبادئ.  .3
،مبّينـــاً  بالشـــكل  كلماتهـــا  ضابطـــاً  تامـــة  جمـــل  يف  يأتـــي  ملـــا  مثـــل  س4. 

لســـبب: ا
مفعول به منصوب تقديراً.  ▪

مفعول به وقع عليه فعل الفاعل نفياً.  ▪
مفعول به واجب التقدمي على الفاعل.  ▪

مفعول به واجب التقدمي على الفعل والفاعل.  ▪
مفعول به جائز التقدمي على الفاعل.  ▪

مفعول به محذوف الفعل وجوباً ،وآخر جوازاً.  ▪
مفعول به ) ياء املتكلم (.  ▪

1. سورة فاطر: من اآلية )28( .
2. سورة الضحى: اآليات ) 3ـ 5(
3. سورة البقرة: من اآلية )166(.
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ـــه،  ـــة إعراب ـــاً عالم ـــة مبّين ـــه يف جمل ـــوالً ب ـــي مفع ـــة ممـــا يأت ـــل كل كلم اجع س5. 
ذاكـــراً الســـبب:

ذو املروءة-القاضي-املجاهدون-الطالبان-الصدقات-الرضا-ساعي.  ▪
أجـــب عـــن كل ســـؤال ممـــا يأتـــي بحيـــث حتـــذف الفعـــل يف إجابتـــك مبّينـــاً  س6. 

حكـــم حذفـــه:
ما الذي قرأته يف الكتب؟ أ. 
ماذا شاهدت من اآلثار؟ ب. 

َمنْ قابلت يف املدرسة أمس؟ ج. 
ماذا أحضرت لك والدتك يف العيد؟ د. 

ضـــع عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة ،و عالمـــة )( أمـــام العبـــارة  س7. 
ـــة : اخلاطئ

1- من أنواع املفعول به أن يأتي مؤكدًا للفعل.                       )        ( 
2- حكم املفعول به النصب وإن كان لفظه مجرورًا                 )        ( 
3- يعّد املفعول به من متّممات اجلملة الفعلية.                    )        ( 
4- يجب تأخير املفعول به عن فعله إذا كان ضميرًا منفصاًل .  )        ( 
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تعريفه:  )1
املفعول املطلق: مصدر منصوب يُذكر بعد فعل من لفظه تأكيداً ملعنــــــــاه ،

أو بياناً لعدد مرات وقوعه، أو بياناً لنوعه، أو بدالً من التلفظ بفعله، مثل:
قرأُت قراءًة .  ▪

قرأُت قراءتن .  ▪
قرأُت قراءةَ املتدّبِر .  ▪

سيراً إلى األماِم .  ▪
وقـــد ُســـمي املفعـــول املطلـــق بهـــذا االســـم؛ ألنـــه غيـــر ُمّقيـــٍد بحـــرف جـــر كســـائر 
ـــد  ـــن دون تقيي ـــط( م ـــوال فق ـــه )مفع ـــي ب ـــق( نعن ـــول مطل ـــا )مفع ـــوالِت فقولن املفع
بحـــرف مثـــل )بـــه( أو )فيـــه( ،أو )لـــه( ،أو )معـــه( ،أي أنـــه هـــو املفعـــول احلقيقـــي 
للفعـــل أمـــا غيـــره فـــال يســـمى مفعـــوالً إال علـــى ســـبيل املجـــاز، ويتضـــح ذلـــك 

ـــن: ـــن التالي باملثال
ِسرُت والطريَق .  ▪

فتح عليٌّ الباَب البارحَة فتحاً.  ▪
يف اجلملتـــن أربعـــة منصوبـــات هـــي: )الطريـــق( يف األولـــى، و)البـــاب( و)البارحـــة( 
و)فتحـــاً( يف الثانيـــة، وال يســـتحق الواحـــد منهـــا أن يســـمى مفعـــوالً إال إذا 
اســـتطعنا أن نقـــول عنـــه: »إننـــا فعلنـــاه« ،وهـــذا أمـــر ال غبـــار عليـــه، إذ ال نســـمي 

الشـــيء مكســـوراً إاّل إذا كســـرناه، وال مضروبـــاً إاّل إذا ضربنـــاه.. وهكـــذا.
لنعـــد التأّمـــل يف املنصوبـــات الســـابقة لنـــرى أيهـــا ميكـــن أن نقـــول عنـــه : إننـــا 
ــاب(؟  ــا )البـ ــل فعلنـ ــل، فهـ ــق ال يُفعـ ــق(؟ ال، الطريـ ــا )الطريـ ــل فعلنـ ــاه. فهـ فعلنـ
أيضـــاً البـــاب ال يُفعـــل ،إذن فهـــل فعلنـــا )البارحـــة(؟ ال ألن البارحـــة ال تُفعـــل، 
ـــذي  ـــح هـــو ال ـــح، إذن فالفت ـــا الفت ـــح(؟ واجلـــواب نعـــم لقـــد فعلن ـــا )الفت فهـــل فعلن
ُفعـــل، وهـــو الوحيـــد املســـتحق أِلْن نَُســـِميَُه مفعـــواًل مـــن دون قيـــد، وأمـــا البـــاب 
فقـــد ُفعـــل الفتـــح بـــه، والبارحـــة ُفعـــل الفتـــح فيهـــا، والطريـــق يف اجلملـــة األولـــى 
فعـــل الســـير معـــه، فهـــي علـــى الترتيـــب: مفعـــول معـــه ،مفعـــول بـــه، ومفعـــول فيـــه 

)ظـــرف( ومفعـــول مطلـــق.

املفعول املطلق 
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أنواعه:  )2
ــى  ــة إلـ ــا يف اجلملـ ــوم بهـ ــي يقـ ــة التـ ــار الوظيفـ ــق باعتبـ ــول املطلـ ــم املفعـ ينقسـ

ــا: ــواع، أهمهـ ــة أنـ أربعـ
توكيد الفعل: أ. 

ــراءًة،  ــُه قـ ــاً، وقرأتـ ــُه حفظـ ــاً، وحفظتُـ ــدرَس فهمـ ــُت الـ ــتاذك: فهمـ كقولـــك ألسـ
ـــًة، واســـتغفرُت اهلل اســـتغفاراً،  ـــًة أو معاقب ـــَد عقوب ـــُد الول ـــب الوال ـــول: عاق أو تق
ـــة  ـــى أخـــي تســـليماً، وســـافرُت ســـفراً. يف األمثل ـــراً، وســـلمُت عل ـــرُت اهلل ِذك وذك
الســـابقة: فهمـــاً، وحفظـــاً، وقـــراءًة، وعقوبـــًة أو معاقبـــًة، واســـتغفاراً وذكـــراً، 
ــد  ــتعمالها توكيـ ــن اسـ ــَد مـ ــة ُقِصـ ــاءت منصوبـ ــادر جـ ــفًرا : مصـ ــليماً، وسـ وتسـ

الفعـــل، 
بيان عدد مرات وقوع الفعل: ب. 

فقد يكون الفعل حصل مرتن، أو ثالثاً...إلخ، فتقول:  ▪
ضربُت املذنَب ضربتن  ▪

قفَز الرياضيُّ قفزتن ،أو قفزاٍت
)ضربتن( و)قفزتن( مفعول مطلق مبّن للعدد.

بيان نوع الفعل أو هيئته، مثل: ج. 
وقفُت وقوَف األبطاِل .             سرُت سيراً بطيئاً .         ▪   ▪

▪وبكِت املرأةُ بكاَء الثكلى .

د. بداًل من التلفظ بفعله،مثل : 
سيراً إلى األماِم، ) سيراً ( ُذِكَرْت بدالً عن الفعل ) سرُت (  ▪
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ما ينوب عن املفعول املطلق:  )3

اسم املصدر)1(: أ. 
راً  ـــؤزَّ ـــراً - انتصـــَر نصـــراً م ـــه خب ـــاً - اغتســـَل ُغســـاًل - خبَّرتُ ـــُه كالم ـــل: كلمتُ مث

ـــُك عطـــاًء - ســـلَّمُت ســـالماً. - أعطيتُ
صفته، مثل: ب. 

▪ وقفت طوياًل. ▪ اذكروا اهلل كثيراً.  سرُت أحسَن السيِر .   ▪
ضميره العائد إليه مثل: ج. 

اجتهدُت اجتهاداً لم يجتهدهُ غيِري.  ▪
واألصل: لم يجتهد االجتهاد غيري.  ٭ 

(2(﴾ قال تعالى:﴿
أي: ال أعذُب العذاَب أحداً من العاملن.

مرادفه: د. 
وهـــو الـــذي يكـــون يف معنـــاه، مثـــل: وقفـــُت قيامـــاً، فالقيـــاُم والوقـــوُف مبعنـــى 

ـــا. واحـــٍد وأعَجبنـــي الشـــيءُ حبًّ
ما يدل على نوعه: هـ. 

مثل: )رجَع القهقرى( و)قعَد القرفصاَء( و)جلَس االحتباَء()3) 

1. هو ما ساوى املصدر يف الداللة على معناه وخالفه بخلوه لفظاً وتقديراً دون عوض من بعض ما يف فعله مثل: الوضوء، والكالم يف 
قولك: توضأ وضوءاً، وتكلم كالماً فإنهما اسما مصدر، ال مصدران خللوهما لفظاً وتقديراً من بعض ما يف فعليهما، وحق املصدر أن 

يتضمن حروف فعله، مثل: توضأ توضئة وتكلم تكلماً.
2. سورة املائدة: من اآلية )117(.

3. االحتباء: أن يضم اإلنسان رجليه إلى بطنه بثوب أو عمامة أو نحوهما.
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ما يدل على عدده: و. 
.(1(﴾ مثل: )أنذرتَُك ثالثاً(، ومنه قوله تعالى: ﴿

لفظ )كل( و)بعض( مضافتني للمصدر: ز. 
مثل: )اجتهدُت كلَّ االجتهاِد( و)سهرُت بعَض السهِر( . 

وتعرب:
: نائباً عن املفعول املطلق. كلَّ  -

واالجتهاد: مضافاً إليه.  -
بعض: نائباً عن املفعول املطلق.  -

السهر: مضافاً إليه.  -
اإلشارة إليه، مثل: حـ. 

)جلسُت هذا اجللوَس(

1. سورة النور: من اآلية )2(.

القاعدة

املفعول املطلق، مصدر منصوب يذكر بعد فعل من لفظه تأكيداً  ▪
ملعناه أو بياناً لعدده، أو بياناً لنوعه ،أو بدالً من التلفظ بفعله .

ينوب عن املفعول املطلق : اسم املصدر، ومرادفه، وصفته، وضميره  ▪
وما يدل على نوعه، وما يدل على عدده، وكل وبعض، مضافتن إلى 

املصدر. 
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تــــدريبـــات 
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة: س1. 

ـــن  ـــن عمـــه عمـــر ب ـــى اب ـــك باخلالفـــة مـــن بعـــده إل ـــد املل ـــن عب أوصـــى ســـليمان ب
ـــر  ـــع عم ـــويف ســـليمان، جم ـــا ت ـــك، فلم ـــرض بذل ـــم ي ـــر ل ـــن عم ـــز، ولك ـــد العزي عب
النـــاس وخاطبهـــم بقولـــه: أيهـــا النـــاس، إنـــي قـــد ابتليـــت بهـــذا األمـــر ابتـــالء، مـــن 
غيـــر رأي كان منـــي، وال طلبـــة لـــه، وال مشـــورة مـــن الســـامعن، وإنـــي قـــد خلعـــت 
مـــا يف أعناقكـــم مـــن بيعتـــي فاختـــاروا ألنفســـكم، فعلـــم النـــاس حقـــاً أن الـــذي 
يقـــول هـــذا القـــول جديـــر بالثقـــة والـــوالء فأجمعـــوا كل اإلجمـــاع علـــى بيعتـــه 
وأصـــّروا كل اإلصـــرار علـــى اختيـــاره، فبـــدأ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز خالفتـــه بـــرد 
مـــا أخـــذ مـــن بيـــت املـــال، وحاســـب الـــوالة حســـاباً لـــم يحاســـبه لهـــم أحـــد قبلـــه، 

ـــن اخلطـــاب. ـــاس إشـــاعة عمـــر ب وأشـــاع العـــدل يف الن
ـــة؟ وعـــالم  ملـــاذا خلـــع عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بيعتـــه مـــن أعنـــاق الرعيَّ أ. 

أقـــام حكمـــه؟
عنِّ ما ورد يف النص من املفعوالت املطلقة، مبّيناً نوع كل منها . ب. 

ا يأتي مبفعول مطلق مبّيناً للنوع: أكمل كاًل ممَّ جـ. 
خلعت ما يف أعناقكم من بيعتي..................  ▪

اختاروا ألنفسكم..................  ▪
بدأ عمر خالفته.....................  ▪
مثل ملا يأتي يف جمل تامة من عندك: س2. 

أ. اسم مصدر نائب عن املفعول املطلق.
ب. اسم إشارة نائب عن املفعول املطلق .

جـ . مفعول مطلق مبينًا عدد مرات وقوع الفعل .
أعرب ما حتته خط فيما يأتي : س3. 

انتصر اإلسالم بإسالم عمر بن اخلطاب انتصاراً لم ينتصره بإسالم   ▪
غيره.

جاهد خالد بن الوليد يف نصرة اإلسالم جهاد األبطال.  ▪
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ق أبو بكر النبي)�( تصديقاً ، وقاتل املرتدين قتاالً مجيداً. صدَّ  ▪
ركع املسلم ركعتن شكراً هلل .   ▪

عـــّن فيمـــا يأتـــي النائـــب عـــن املفعـــول املطلـــق ، مبّينـــاً ســـبب نيابتـــه  س4. 
ــه: عنـ

مشى الّرّحالة سيراً على األقدام.  ▪
اذكروا اهلل كثيراً.  ▪

طاف احلاجُّ بالكعبة سبعاً.  ▪
نؤمن بحقوقنا كل اإلميان.  ▪

.(1(﴾ ٭ قال تعالى: ﴿ س5. 
.(2(﴾ وقال َعزَّ اْسُمُه: ﴿ ٭ 

وقال تبارك وتعالى:  ٭ 
.(3(﴾ ﴿

عّن يف اآليات السابقة كلَّ مفعول مطلق ذاكراً نوعه. أ. 
زاوج بن العمود ) A ( مبا يناسبه من العمود ) ب ( :  س6. 

العمود ) ب ( ) A( العمود 
 جلوساً طوياًل  مفعول مطلق مؤكد للفعل

اسم إشارة ناب عن املفعول املطلق   قفز الالعب قفزتن
مفعول مطلق مبن للعدد  كافح عمر املختار كفاحاً
 مات الظالم ميتة اجلبناء مفعول مطلق حذف فعله
 جلست هذا اجللوس مفعول مطلق مبن للنوع

1. سورة اإلسراء: من اآلية )16(.

2. سورة اإلسراء: من اآلية )11(.
3. سورة اإلسراء: من اآلية )23(.
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تعريفه:  )1
ـــه( ،وهـــو مصـــدر قلبـــي يذكـــر ليبـــن  ـــه ،أو املفعـــول مـــن أجل )ويســـمى املفعـــول ل

ـــل: ـــه، مث ســـبب حـــدوث الفعـــل الـــذي قبل
سافرُت طلباً للعلم.  ▪

ووقفُت إجالالً لوالدتي.  ▪
)طلبـــاً وإجـــالالً( بّينـــا ســـبب حـــدوث الســـفر والوقـــوف، غيـــر أن هـــذا ال يعنـــي أن 
كلَّ مصـــدر ميكـــن أن يـــؤّدي وظيفـــة املفعـــول ألجلـــه ،وهـــي بيـــان ســـبب احلـــدوث، 
إذ البـــد مـــن حتقـــق شـــروط فيـــه إذا أُِريـــد لـــه أن يكـــون منصوبـــاً مفعـــوالً ألجلـــه.

شروطه:  )2
املصدرية:  أ. 

أي أن ما أُِريد أن يكون مفعوالً ألجله البد أن يكون مصدرًا، مثل:
إجالل، ومودة.

أن يكون املصدر قلبيًا: ب. 
أي مـــن األفعـــال التـــي تقـــوم يف النفـــس، مثـــل: الرغبـــة، واحلـــب، والكـــره، 

واالحترام.....إلـــخ. واإلجـــالل،  واملـــوّدة،  والعلـــم،  واحلـــرص، 
االحتاد مع الفعل يف الزمان: ج. 

ـــاء الســـفر، أمـــا  ـــة أثن ـــم جاري ـــِم(، فالرغبـــة يف العل مثـــل: )ســـافرُت رغبـــًة يف العل
ــال  ــه ،فـ ــوالً ألجلـ ــدر مفعـ ــب املصـ ــوز نصـ ــال يجـ ــن فـ ــن احلدثـ ــف زمـ إذا اختلـ
تقـــل: )ذهبـــُت إلـــى الســـاحِل اســـتجماماً( ؛ألنَّ زمـــن االســـتجمام ســـيكون بعـــد 
ـــى الســـاحِل  ـــت إل ـــاّلم فتقـــول: )ذهب ـــذ بال انقضـــاء زمـــن الذهـــاب، فتجـــّره عندئ

لالســـتجماِم( .

املفعول ألجله 
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أن يكون متحدًا مع الفعل يف الفاعل: د. 
ــب  ــل وطالـ ــِم( ؛ألن املرسـ ــاً للعلـ ــِة طلبـ ــى املدرسـ ــداً إلـ ــلُت خالـ ــل )أرسـ ــال تقـ فـ
العلـــم شـــخصان مختلفـــان: املرســـل أنـــت، وطالـــب العلـــم خالـــد، بـــل جتـــرُّ يف 
هـــذه احلالـــة بالـــالم فتقـــول: )أرســـلُت خالـــداً إلـــى املدرســـِة لطلـــِب العلـــِم(.

ومثـــال مـــا اجتمعـــت فيـــه الشـــروط قولـــه تعالى: ﴿
ــورة،  ــإن ُفِقـــد شـــرٌط مـــن هـــذه الشـــروط املذكـ ﴾)1)، فـ
وأريـــد بيـــان ســـبب حـــدوث الفعـــل وجـــب جـــر الســـبب بأحـــد حـــروف التعليـــل 

وهـــي: )الـــالم( و)مـــن(، و)يف(، و)البـــاء(.
فمثال اجلر بالالم قولك:

أمسكُت القلَم للكتابِة .  ▪
فقْد َفَقَد ثالثة شروط.

- أحدهـــا: أن الفعـــل ليـــس قلبيـــاً، ذلـــك أن الكتابـــة فعـــل ظاهـــرٌي ميـــارس بأحـــد 
احلـــواس وهـــي اليـــد.

ــن  ــدم زمـ ــداً، إذ يتقـ ــس واحـ ــاك ليـ ــن اإلمسـ ــة وزمـ ــن الكتابـ ــا: أن زمـ - وثانيهـ
ــة. ــن الكتابـ ــى زمـ ــاك علـ اإلمسـ

- وثالثهـــا: أن املصـــدر لـــم يتحـــد مـــع الفعـــل يف الفاعـــل فاإلمســـاك وقـــع مـــن 
املتكلـــم يف حـــن قـــام بالكتابـــة القلـــم.

حكمه:  )3
ـــل يجـــوز  ـــه، ب ـــه فـــال يوجـــب ذلـــك نصب ـــه شـــروط نصب إذا اســـتوفى املفعـــول ألجل
نصبـــه علـــى أنـــه مفعـــول ألجلـــه، كمـــا يجـــوز جـــره بأحـــد حـــروف التعليـــل فتقـــول:

▪  سافرُت طلباً للعلِم،أو سافرُت لطلِب العلِم، ووقفُت إجالالً لوالدي، 
أو وقفُت إلجالِل والدي.

1. سورة اإلسراء: من اآلية )31(.
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ترتيبه مع الفعل:  )4
األصل يف املفعول ألجله أن يتأخر عن فعله، ويجوز أن يتقدم عليه، مثل:

رغبًة يف العلِم سافرُت، وإجالالً لوالدي وقفُت.  ▪

القاعدة 

املفعول ألجله: مصدر قلبي منصوب يذكر ليبّن سبب حدوث الفعل  ▪
الذي قبله.

ويشترط فيما ينصب مفعوالً ألجله أن يكون مصدراً، وأن يكون  ▪
قلبياً، وأن يكون متحداً مع الفعل يف الزمان والفاعل.

إذا فقد املصدر شرطاً من الشروط املذكورة وجب جّره بالالم ،أو  ▪
من، أو يف، أو الباء.

ال يُشترط الترتيب بن املفعول ألجله وعامله فيجوز تقدمي أّيهما  ▪
شئت.
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تـــدريبـــــــات 
عنِّ فيما يأتي املفعول ألجله: س1. 

تتجـــه الـــدول إلـــى التصنيـــع رغبـــًة يف دعـــم اقتصادهـــا، وحرصـــاً علـــى  أ. 
ــا. ــل ألبنائهـ ــرص العمـ ــر فـ توفيـ

تُبذل الدماء رخيصة طلباً واعتزازاً بالكرامة. ب. 
تعقد املؤمترات الدولية أماًل يف حتقيق التعاون بن الشعوب. ج. 

تُعنى املدارس باملكتبات تشجيعاً للطالب على القراءة. د. 
عقدنا العزم على زيادة اإلنتاج التماساً لزيادة الدخل القومي. هـ. 

ضـــع مفعـــوالً ألجلـــه مناســـباً مـــع ضبطـــه بالشـــكل يف املـــكان اخلالـــي فيمـــا  س2. 
يأتـــي:

تقاوم الشعوب االستعمار............. من سيطرته واستغالله. أ. 
القمة................خلدمـــة  مؤمتـــرات  يف  العـــرب  القـــادة  يجتمـــع  ب. 

العربيـــة. القضايـــا 
ـــة................ للصناعـــة  ـــى املصنوعـــات األجنبي ـــب عل تفـــرض الضرائ ج. 

الوطنيـــة.
تتنافـــس الـــدول يف مجـــال العلـــم................. علـــى الســـبق يف مضمـــار  د. 

احلضـــارة.
تشدد العقوبة على املنحرفن................ على أسباب اجلرائم. هـ. 

أجـــب عـــن كلِّ ســـؤال ممـــا يأتـــي بجملـــة فيهـــا مفعـــول ألجلـــه ضابطـــاً إّيـــاه  س3. 
بالشـــكل:

أ. ملاذا تُعنى الدول بالتعليم؟
ب. ِلَم تعلن األسواق عن بضائعها؟ 
ج. ِلَم تغرس األشجار يف الشوارع؟ 
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ا يأتي مفعوالً ألجله يف جملة تامة: اجعل كلَّ كلمة ممَّ س4. 
شفقة، عطف، محّبة، إكرام، تعظيم، تبجيل.  ▪

أعرب ماحتته خط فيما يأتي : س5. 

قال تعالى:  ٭ 
﴿

.(1(﴾
قال الشاعر:  ▪

وأغفر عوراء الكرمي اّدخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرماً
وقفت إجالالً ملعلمي.   ▪

َمثِّل ملا يأتي يف جمل تامة: س6. 
مفعول ألجله اجتمعت فيه الشروط مقدم على فعله.  ▪

مصدر فقد َشْرَطْي االحتاد يف الزمن والفاعل.  ▪
مصدر فقد شرط القلبية.  ▪

ــه،  ــب ذلـــك نصبـ ــال يوجـ ــه فـ ــروط نصبـ ــه شـ ــول ألجلـ ــتوفى املفعـ إذا اسـ س7. 
ــع التمثيـــل. ــح ذلـــك مـ وضـ

قال الشاعر: س8. 
َوَمْن ينفق الساعات يف جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر

عّن يف البيت السابق ما يأتي:
مفعوالً  له ذاكراً نوعه. أ. 
ب. مفعوالً به ذاكراً نوعه.

1. سورة البقرة: من اآلية )108(.
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اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي : س9. 
أ- ) ذهبـــت إلـــى الســـاحل لالســـتجماِم ( ســـبب جـــّر املفعـــول ألجلـــه؛ ألنـــه 

فقـــد شـــرط: 
)املصدريـــة - احتـــاده مـــع الفعـــل يف الزمـــان - احتـــاده مـــع الفعــــــــــــــل يف 

الفاعـــل ( .
ب- ) تناول املريض الدواء رغبة يف الشفاء ( املفعول ألجله : 

                   ) مجروراً - مرفوعاً - منصوباً ( 
جـ- يسمى املفعول ألجله أيضاً بـــــ : 

                  ) املفعول معه - مفعول له - املفعول فيه ( 
د - معنى أن يكون املفعول ألجله مصدراً قلبياً هو كونه من : 

     ) أفعال الظن - أفعال الرجحان - األفعال التى تقوم يف النفس ( 
هـ - إذا استوفى املفعول ألجله الشروط فإنه يكون : 

ــروف  ــد حـ ــر بأحـ ــز اجلـ ــة - جائـ ــر باإلضافـ ــز اجلـ ــب - جائـ ــب النصـ ) واجـ
التعليـــل ( .
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تعريفه:  )1
ــة  ــبوق بجملـ ــع ( مسـ ــى )مـ ــد واو مبعنـ ــي بعـ ــوب يأتـ ــم منصـ املفعـــول معـــه: اسـ

ــل: ــه مثـ ــل الفعـــل مبصاحبتـ ــة علـــى شـــيء حصـ للداللـ
▪  مشيُت والنهَر .

استيقظُت وطلوَع الفجِر .  ▪
َحَر . ▪  نُت والسَّ

َسار خالٌد واجلبَل .  ▪
▪  ما لَك وسعيداً؟
ما أنَت وسليماً؟  ▪

إذا تأملـــت األمثلـــة الســـابقة جتـــد أن كلَّ مثـــال منهـــا اشـــتمل علـــى اســـم منصـــوب 
وقـــع بعـــد )واو( مبعنـــى ) مـــع (، مســـبوق بجملـــة للداللـــة علـــى شـــيء حصـــل 
الفعـــل مبصاحبتـــه، ففـــي )مشـــيُت والنهـــَر( النهـــر ال ميشـــي ولكنـــك مشـــيت أنـــت 
محاذيـــاً لـــه ومقاربـــاً ومصاحبـــاً، ويف )اســـتيقظُت وطلـــوَع الفجـــِر( طلـــوع الفجـــر 
ال يســـتيقظ ولكـــن اســـتيقاظك حصـــل مـــع طلـــوع الفجـــر، ويف )نـــُت والســـحَر( 
الســـحر ال ينـــام ولكـــن نومـــك حـــدث مصاحبـــاً لـــه مـــع حدوثـــه، ويف )ســـاَر خالـــٌد 
واجلبـــَل( اجلبـــل ال يســـير، ولكـــن ســـير خالـــد حـــدث محاذيـــاً للجبـــل ومصاحبـــاً 

لـــه ومعـــه، وهكـــذا مالـــك وســـعيداً؟ ومـــا أنـــَت وســـليماً؟
وتســـمى الـــواو يف األمثلـــة الســـابقة )واو املعيـــة( واالســـم الـــذي بعدهـــا )مفعـــوالً 

معـــه منصوبـــاً(.

شروط نصب ما بعد الواو على املعية:  )2
يشترط لنصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه، ثالثة شروط:

أن يكـــون فضلـــة، أي مـــن متّممـــات اجلملـــة وليـــس ركنـــاً أساســـياً فيهـــا  أ. 
بحيـــث يصـــح قيـــام اجلملـــة مـــن دونـــه فـــإن كان االســـم التالـــي للـــواو عمـــدة، 

مثـــل:
ـــى  ـــه عل ـــل يجـــب عطف ـــة، ب ـــى املعي ـــه عل ـــم يصـــّح نصب ـــٌد. ل اشـــترَك ســـعيٌد وخال
ــدم  ــم املتقـ ــى االسـ ــاً علـ ــا معطوفـ ــا بعدهـ ــة، ومـ ــواو عاطفـ ــون الـ ــه فتكـ ــا قبلـ مـ

الـــذي وقـــع يف اجلملـــة فاعـــاًل.

املفعول معه 
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أن يكون ما قبله جملة كاألمثلة التي تقدمت، فإن سبقه مفرد، مثل: ب. 
كلُّ طالٍب وشأِنِه .  ▪

كان معطوفـــاً علـــى مـــا قبلـــه. ُكلُّ طالـــب ) فـــكل ( مبتـــدأ وخبـــره محـــذوف وجوبـــا 
تقديـــره كل طالـــب وشـــأنه مقترنـــان أو مفعـــول بـــه لفعـــل محـــذوف تقديـــره )دع( 

أو )اتـــرك( ) َدع كلَّ طالـــٍب وشـــأِنِه ( .
أن تكـــون الـــواو التـــي تســـبقه مبعنـــى )مـــع( فـــإن كانـــت للعطـــف، مثـــل: )جـــاَء  ج. 
خالـــٌد وعلـــيٌّ قبلَـــُه أو بعـــَدهُ( لـــم يكـــن مـــا بعدهـــا مفعـــوالً معـــه، ألن الـــواو 
هنـــا ليســـت مبعنـــى )مـــع( وذلـــك لوجـــود كلمـــة )قبلـــه( أو )بعـــده( وكذلـــك إن 

ـــٌة( ـــٌد والشـــمُس طالع ـــل: )جـــاَء خال ـــت للحـــال مث كان
وتعرب اجلملة )والشمُس طالعٌة( على النحو اآلتي :

الواو: واو احلال.  -
الشمس: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -

طالعة: خبر مرفوع واجلملة من املبتدأ واخلبر يف محل نصب حال   -
 من خالد الذي هو صاحب احلال.

وهذه اجلملة تختلف عن جملة )جاَء خالٌد وطلوَع الشمِس(:
الواو: للمعية.  -

طلوع: مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،    -
وذلك أن خالداً حدث منه املجيء، مصاحباً لطلوع الشمس، أما التي 

قبلها فإن املجيء حدث حالة كون الشمس طالعة ،أي أنه لم يكن 
مصاحباً لطلوعها.

القاعدة 

املفعول معه اسم منصوب بعد واو مبعنى )مع ( مسبوق بجملة للداللة  ▪
على ما حصل الفعل مبصاحبته.

يشترط لنصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه ثالثة شروط. أن  ▪
يكون فضلة ،وأن يكون ما قبله جملة، وأن تكون الواو مبعنى مع.

ْ
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تعريفه:  )1
املفعـــول فيـــه )الظـــرف(: اســـم يُنتصـــب علـــى تقديـــر )يف( يذكـــر لبيـــان زمـــان 

الفعـــل أو مكانـــه، مثـــل:
سافرُت مساًء.  ▪

جلسُت فوَق املنبِر.  ▪
إذا تأملـــت االســـمن املنصوبـــن يف اجلملتـــن الســـابقتن ،وهمـــا: )مســـاء( يف 
ـــر  ـــى تقدي ـــة ،جتدهمـــا منصوبـــن عل ـــة الثاني ـــى ،و)فـــوق( يف اجلمل ـــة األول اجلمل
ــد  ــر، وقـ ــوق املنبـ ــل فـ ــاء ،واجللـــوس حصـ ــل يف املسـ ــفر حصـ يف ،ذلـــك أن السـ
بينـــت كلمـــة مســـاء زمـــان حـــدوث فعـــل الســـفر، وكلمـــة فـــوق مـــكان حـــدوث فعـــل 

اجللـــوس.
أمـــا إذا لـــم يكـــن علـــى تقديـــر )يف( فـــال يكـــون ظرفـــاً، بـــل يكـــون كســـائر األســـماء 

علـــى حســـب مـــا يطلبـــه الفعـــل، فيكـــون مبتـــدأ وخبـــراً، مثـــل:
مساؤنا مساءٌ مبارٌك.  ▪

فمساء األولى مبتدأ ،ومساء الثانية خبر ،ويكون فاعاًل، مثل:
جاَء مساءُ السبِت.  ▪

فمساء:  فاعٌل مرفوع، ويكون مفعوالً به، مثل:
ال تنَس مساَء السبِت.  ▪

فاملقصـــود يف األمثلـــة الســـابقة ليـــس بيـــان زمـــان الفعـــل، ولكـــن اإلخبـــار عـــن 
نـــوع املســـاء يف املثـــال األول مـــن حيـــث البركـــة وعدمهـــا، وبيـــان أن الفعـــل )جـــاء( 
قـــام بـــه الفاعـــل وهـــو )مســـاءُ( ، يف املثـــال الثانـــي؛ ألن املجـــيء حصـــل منـــه، كمـــا 
، ويف املثـــال الثالـــث الفعـــل وقـــع علـــى مســـاء الســـبت،  تقـــول: جـــاَء محمـــٌد أو علـــيٌّ
إذ طلـــب مـــن املخاطـــب أن ال ينســـاه، وســـّميت األزمنـــة واألمكنـــة ظروفـــاً؛ ألن 

األفعـــال حتصـــل فيهـــا فصـــارت كاألوعيـــة لهـــا.

املفعول فيه " الظرف "
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والظرف، قسمان: ظرف زمان، وظرف مكان:
فظرف الزمان: ما يدل على وقت وقع فيه احلدث، مثل:

سافرُت لياًل .  ▪
وظرف املكان: ما يدلُّ على مكان وقع فيه احلدث، مثل:

وقفُت حتَت الشجرِة.  ▪
والظـــرف ســـواء أكان زمانيـــاً أم مكانيـــاً، يكـــون مبهمـــاً أو محـــدوداً، ويكـــون 

متصّرفـــاً أو غيـــر متصـــرف.

الظرف املبهم والظرف احملدود أو املختص:  )2
- املبهم من ظروف الزمان: ما دّل على قدر غير معّن من الزمان مثل:

)أبد، أمد، حن، وقت، زمان، حلظة، بُْرَهة( .  ▪
- وأما احملدود: فهو ما دّل على وقت مقدر معّن محدود، مثل:

)ساعة، يوم، ليلة، أسبوع، شهر، سنة، عام، عقد، قرن( .  ▪
ومنه أسماء الشهور والفصول وأيام األسبوع، مثل:
)رجب، شعبان، الربيع، السبت، األحد( .  ▪

- واملبهـــم مـــن ظـــروف املـــكان: مـــا دّل علـــى مـــكان غيـــر معـــّن )أي ليـــس لـــه صـــورة 
ــام  ــي أمـ ــت، وهـ ــات السـ ــه كاجلهـ ــدود لصورتـ ــر وال حـ ــس الظاهـ ــدرك باحلـ تـ
)ومثلهـــا قـــّدام( ،ووراء )ومثلهـــا خلـــف( ،وميـــن، ويســـار )ومثلهـــا جانـــب( ،وفـــوق 

ـــل: ـــة، مث ـــر املكاني وحتـــت ،وكأســـماء املقادي
ميل، فرسخ، بريد، قصبة، كيلو متراً، وما على شاكلتها.  ▪

وكجانب، ومكان، وناحية، وماعلى شاكلتها.  ▪
فـــكل هـــذه األمكنـــة ليســـت لهـــا صـــور محسوســـة إذ ليســـت هنـــاك بقعـــة يف 
الكـــون اســـمها )أمـــام( ،وال بقعـــة أخـــرى اســـمها )وراء( ،وهكـــذا جانـــب وناحيـــة 

وميـــن ويســـار.
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ــه  ــّن أي لـ ــكان معـ ــى مـ ــا دّل علـ ــروف املـــكان: مـ ــن ظـ - واحملـــدود أو املختـــص مـ
ــل: ــورة، مثـ ــدودة محصـ ــورة محـ صـ

دار، مدرسة، مكتب، مسجد، بلد.  ▪
ومنه أسماء البالد ،والقرى ،واجلبال ،واألنهار ،والبحار، مثل:

طرابلس، الهضبة، نهر النيل، البحر األبيض املتوسط.  ▪
فهذه الظروف محدودة ؛ ألنها تبتدئ من مكان معّن وتنتهي مبكان آخر.

الظرف املتصرف ،والظرف غير املتصرف:  )3
الظرف املتصرف: أ. 

ـــى  ـــر ظـــرف، مبعن ـــاً وغي ـــذي يســـتعمل ظرف ـــي ال ـــي أو املكان هـــو الظـــرف الزمان
ـــل: ـــاً، مث ـــون ظرف ـــة فيك ـــة يف اجلمل ـــف مختلف ـــام بوظائ ـــون صاحلـــاً للقي أن يك

سافرُت اليوَم، وسرُت ِمياًل.  ▪
)اليـــوَم( و)ِميـــاًل( وقعـــا ظرفـــن؛ ألن الســـفر حـــدث يف اليـــوم، والســـير حـــدث يف 
امليـــل. وتـــارة يكـــون غيـــر ذلـــك، فيقـــع مبتـــدأ، مثـــل: اليـــوم انقضـــى، وامليـــل أطـــول 

مـــن الفرســـخ، ويقـــع خبـــراً، مثـــل:
)هذا يوُمك( )وهذا ِميٌل(.  ▪

ويقع فاعاًل، مثل:
)انقضى اليوُم( ،و)يبلُغ امليل ثالثَة فراسَخ( وهكذا.  ▪

ففـــي األمثلـــة األخيـــرة ال نســـتطيع أن نقـــول : إن اليـــوم وامليـــل وقعـــا ظرفـــن 
ملـــاذا؟ ألن احلـــدث لـــم يقـــع فيهمـــا. ذلـــك ؛ألن املتكلـــم قصـــد اإلخبـــار عنهمـــا يف 
املثالـــن األول والثانـــي، وقصـــد اإلشـــارة إليهمـــا يف املثالـــن الثالـــث والرابـــع، أمـــا 
يف املثالـــن اخلامـــس والســـادس فـــإن حـــدث االنقضـــاء وقـــع مـــن اليـــوم، وحـــدث 

البلـــوغ وقـــع مـــن امليـــل.
الظرف غير املتصرف: ب. 

وهـــو الظـــرف الزمانـــي أو املكانـــي الـــذي ال يســـتعمل يف الـــكالم إاّل ظرفـــاً، وهـــو 
نوعـــان:
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1ـ النوع األول:
مـــا يـــالزم النصـــب علـــى الظرفيـــة، فـــال يســـتعمل إال ظرفـــاً منصوبـــاً أو يف محـــل 

نصـــب إذا كان مبينـــاً، مثـــل:
، ِعوُض، بَيْنَا وبَيْنََما، إذا، إبَّاَن، أَنَّى، إْذ،  ذاَت ليلٍة (، ومنه كذلك  ) َقطُّ  ▪

ماُركِّب من الظروف ، مثل : ) صباَح مساَء، ليَل نهاَر ، بَن بَن (.
2ـ النوع الثاني:

ما ينصب على الظرفية ،أو يجر مبن ،أو إلى ،أو يف  ،أو مذ ،أو منذ، مثل:
، حيُث، اآلَن. قبل، بعد، فوق، حتت، لدى، لُدن، عند، متى، أين، هنا، ثَمَّ  ▪

وجتر قبل وبعد مبن، مثل:

 (1(﴾ قوله تعالى: ﴿ ٭ 
 وتقول: جئُت قبَل محمٍد وبعَده، بالنصب على الظرفية.

وتُنصُب )فوق وحتت( ، فتقول :
▪ الكتاُب فوَق املنضدِة .                  ▪ والرجُل حتَت الشجرة .

وتقول جاراً مبن وإلى:
تِه        ▪ َصعدُت إلى فوِق اجَلبَِل . ▪ نزلُت من فوِق اجلبِل إلى حَتِ

وتُنصُب )لدى ولدن وعند( فتقول:
الكتاُب لدى محمٍد .  ▪

تركُت الكتاَب لدى محمٍد أو )لدْن محمٍد( ،أو )عنَد محمٍد(  ▪
وتقول جاراً مبن:

أخذت الكتاَب من لدى محمٍد ،أو )من لدنُْه( ،أو )من عِنِده( .  ▪
وجترُّ )متى( بـإلى وحتى، مثل:

▪ حتى متى تهمُل دروَسَك؟ . ▪ إلى متى ترافُق األشراَر؟  
رُّ )أيَن وهنا وثَمَّ وحيث( مبن وإلى، مثل: َوجُتَ
إلى أيَن تذهُب؟ ومن أيَن أتيَت بهذا؟  ▪

1. سورة األعراف: من اآلية )128(.

ْ
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ومن ُهنا بدأَ السباُق ،وإلى ُهنَا انتهى.  ▪
ومن ثَمَّ بدأَ السباُق.  ▪

ومنه قوله تعالى:  ٭ 
 (1(﴾ ﴿

اذهب حيُث شئَت وإلى حيُث شئَت.  ▪
وجتر )اآلن( مبن ،وإلى ،ومذ ،ومنذ، تقول:

سأذاكُر دروسي من اآلَن، و)مذ اآلن(، و)منذ اآلَن( .  ▪
ما وجدتُُه إلى اآلَن .  ▪

، فـــال يقـــال حينهـــا : إنـــه ظـــرف وإن كان املعنـــى  وإذا مـــا ُجـــّر الظـــرف بحـــرف جـــرٍّ
ــرور  ــار ومجـ ــا جـ ــر: إنهمـ ــرف اجلـ ــو وحـ ــه، هـ ــال عنـ ــن يقـ ــك، ولكـ ــي ذلـ يقتضـ

ـــة. ـــه يف اجلمل ـــق ب ـــح أن يُتَعلّ ـــره ممـــا يصل ـــل أو غي ـــان بالفع متعلق

1. سورة البقرة: من اآلية )148(.

ْ

القاعدة 

ينقســـم الظـــرف بنوعيـــه املـــكان والزمـــان إلـــى محـــدود وغيـــر محـــدود:  ▪
فاحملـــدود مـــن ظـــروف الزمـــان مـــا دّل علـــى وقـــت مقـــدر معـــن، وغيـــر 
احملـــدود مـــا دّل علـــى زمـــان غيـــر محـــدد ،واحملـــدود مـــن ظـــروف املـــكان 
هـــو مـــا كان لـــه صـــورة وحـــدود محصـــورة، وغيـــر احملـــدود منهـــا مـــا 
ـــه صـــورة وحـــدود محصـــورة، كأســـماء اجلهـــات  ـــى مـــكان ليـــس ل دّل عل

ـــر. الســـت، وأســـماء املقادي
املفعول فيه )الظرف( : اسم ينصب على تقدير )يف( لبيان زمان  ▪

الفعل أو مكانه.

ينقسم الظرف بنوعيه إلى متصرف وغير متصرف، فاملتصرف ما  ▪
استخدم ظرفاً وغير ظرف، وغير املتصرف ما يالزم النصب على 

الظرفية أو اجلر.
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تــــدريبـــــات 
قال أحد األدباء يصف منظر الغروب على البحر:  س1. 

ــام البصـــر، كأنـــه إنســـان حـــيٌّ يتنفـــس، والشـــمس الغاربـــة  البحـــر ممـــدود أمـ
اقـــة تلمـــع كصفائـــح الذهـــب، واملـــوج يهبـــط حينـــاً  تلقـــي أشـــعتها فـــوق ســـطحه برَّ
ويعلـــو حينـــاً يف حـــركات متتابعـــة ال تفتـــر ،واألنســـام تهـــبُّ رقيقـــة لينـــة، فتحمـــل 
ـــل  ـــع قب ـــرق حلظـــات يف صمـــت ودي ـــدوء واالنشـــراح والكـــون يغ ـــى الصـــدر اله إل
عـــه الشـــمس هابطـــًة حتـــت جلـــة املـــاء ،حيـــث متضـــي يف رحلتهـــا التـــي  أن تودِّ

ـــد. ـــح، لتبدأهـــا مـــن جدي ـــع الصب ـــود مـــع مطل ـــى تع ـــوم حت ـــا كلَّ ي ألفته
ماذا عرض األديب من مشاهد الغروب؟ أ. 

عـــّن يف النـــص الظـــروف الـــواردة فيـــه مبّينـــاً نـــوع كلٍّ منهـــا مـــن حيـــث  ب. 
ــاص. ــام واالختصـ ــة واإلبهـ ــة واملكانيـ الزمانيـ

أعرب ما حتته خط. ج. 
عّن يف العبارات اآلتية ما فيها من ظروف مبّيناً نوع كل منها: س2. 

إن اهلَل مع الصابرين.  ▪
هاُم. قبل اللقاء تَُراُش)1) السِّ  ▪

يرابُط اجَليُش عند احلدوِد .  ▪
قال رسول اهلل - صلّى اهلَل عليه وسلّم - »ِإنكم لتكثرون عند الفِزع   ▪

وتقلّون عند الطمع«.
لم يَْفتر نضاُل الشَعب يوماً ضد االستعماِر.  ▪

قضينا يف املصيف َشهراً نستمتع بالبحر والشاطئ.  ▪

اجعـــل كلَّ كلمـــة ممـــا يأتـــي يف جملتـــن، بحيـــث تكـــون مرفوعـــة يف األولـــى  س3. 
ـــاً يف الثانيـــة: وظرفـــاً منصوب

)سنة، صباح، مساء، فترة، حلظة، مدة، وسط(

1. راش السهم ، ألصق عليه الريش .
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ـــة جاعـــاًل كالًّ  ـــة اآلتي ـــر احملـــدود مـــن الظـــروف الزماني ـــّن احملـــدود وغي ب س4. 
منهـــا يف جملـــة مفيـــدة:

)بعد، نهار، ليل، دهر، أسبوع، دقيقة، زمن، حلظة( .
بـــّن احملـــدود وغيـــر احملـــدود مـــن الظـــروف املكانيـــة اآلتيـــة جاعـــاًل كالًّ  س5. 

منهـــا يف جملـــة مفيـــدة:
)إزاء، دار، حول، بلد، فرسخ، صحراء، ميناء، ميل، مسجد( .

ضـــع ظرفـــاً مناســـباً مـــكان النقـــط يف كل جملـــة ممـــا يأتـــي مبّينـــاً املختـــص  س6. 
منهـــا وغيـــر املختـــص:

تبدأ الدراسة يف.................وتنتهي يف....................  ▪
تنشط النملة يف جمع قوتها...................وتلزم مسكنها.  ▪

تتفاوت درجة احلرارة...................الصيف، فترتفع...............   ▪
وتهبط.....................

ألقى الدرس يف................. وطّبق عليه....................  ▪
ترزح الشعوب املغلوبة....................سيطرة االستعمار.  ▪

يد اهلل...................أيديهم.  ▪
قال أبو العتاهية يرثي بعض إخوانه: س7. 

فقد صرت أغدو إلى قبرهوقد كنت أغدو إلى قصره
على عسره كان أو يســــــرهفتى لم يَُخّل الندى ساعــة
وتأمن ليلك من شــــــــــــــرهتََظّل نهارك يف خيــــــــــــره
رويداً تخلل من ســـــــــــــــرهأتته املنية مغتالـــــــــــــــــــــــة
وال املزمعون على نصــــــرهفلم تغن أحفاده حولــــه

لدينا إذا نحن لم نطـــــــــرهوتطريه أيامنا الباقيـــــــات
مب وصف أبو العتاهية صديقه؟ أ. 

حـــدد الظـــروف الزمانيـــة واملكانيـــة التـــي وردت يف األبيـــات مبّينـــاً احملـــدود  ب. 
منهـــا وغيـــر احملـــدود.
أعرب ما حتته خط. ج. 
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ضـــع عالمـــة )( أمـــام العبـــارات الصحيحـــة وعالمـــة )( أمـــام العبـــارة  س8. 
ــة :  احلاطئـ

احملدود من ظروف الزمان مادّل على وقت غير محدد .        )  (  .1
الظرف املتصرف هو ما استخدم ظرفاً وغير ظرف .           )  (                  .2

املبهم من ظروف الزمان مثل ) خلف وفرسخ (.                  )  (  .3
املفعول فيه ) الظرف ( اسم ينصب على تقدير ) مع ( .        )  (  .4

أكمل : س9. 

أ- املفعـــول معـــه .............. منصـــوب يـــأيت بعـــد ........................... مبعنـــى 
) .................. مســـبوق بجملـــة للداللـــة عـــى يشء حصـــل  الفعـــل مبصاحبتـــه 

.

ب _ رشوط نصب ما بعد الواو عى املعية: 

 ............................  .1
 ............................  .2
............................  .3
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تعريفه:  )1
احلـــال: وصـــف منصـــٌوب ،يذكـــر يف الـــكالم ليبـــّن هيئـــة صاحبـــه عنـــد وقـــوع 

احلـــدث، مثـــل:
▪ َرِكَب خالٌد الّسياَرة مسرعًة . أ. ▪ أقبَل عليٌّ ضاحكاً . 

▪ مررُت بفاطمَة راكبًة . ▪ أَدِّب ولدَك صغيراً . 
▪ هذا خالٌد مقباًل .

ب.▪ أقبل عليٌّ يضحك .
▪ جاَء سعيٌد يف يِدِه كتابٌه . ▪ أدِّب ولدَك وهو صغيرٌ 

ـــى وصـــف منصـــوب  ـــا اشـــتمل عل ـــي يف )أ( جتـــد كاًل منه ـــة الت ـــت األمثل إذا تأمل
ـــد وقـــوع احلـــدث: ـــه عن ـــة صاحب ـــّن هيئ ـــكالم ليب ـــر يف ال ذك

ضاحكاً: وصف منصوب ،ذكر يف الكالم لبيان هيئة علّي عندما أقبل.  ▪
مسرعًة: وصف منصوب ،ذكر يف الكالم لبيان هيئة السيارة عندما   ▪

كان علّي راكباً إياها.
صغيراً: وصف منصوب ،ذكر لبيان هيئة الولد عند تأديبه.  ▪

راكبًة: وصف منصوب ،ذكر لبيان هيئة فاطمة عندما مررت بها.  ▪
مقباًل: وصف منصوب ذكر لبيان هيئة خالد عندما أشير إليه.  ▪

ونصـــب األوصـــاف املذكـــورة كان حتقيقاً؛ألنـــه كان ظاهـــراً، إذ ميكـــن تبينـــه بـــكلِّ 
يســـر.

وإذا تأملـــت األمثلـــة التـــي يف )ب( جتـــد كاًل منهـــا اشـــتمل علـــى وصـــف منصـــوب 
ذكـــر لبيـــان هيئـــة صاحبـــه عنـــد وقـــوع احلـــدث، فكلمـــة )يضحـــُك( - التـــي هـــي 
فعـــل مضـــارع مرفـــوع وعالمـــة رفعـــه الضمـــة الظاهـــرة، وفاعلـــه ضميـــر مســـتتر 
تقديـــره هـــو - وصـــف منصـــوب ذكـــر لبيـــان هيئـــة علـــّي عندمـــا أقبـــل، )وهـــو 
صغيـــٌر( جملـــة مكونـــة مـــن مبتـــدأ وخبـــر، وصـــف منصـــوب ذكـــر لبيـــان هيئـــة 
ـــدأ مؤخـــر  ـــّدم ومبت ـــر مق ـــة مـــن خب ـــُه( مكون ـــده كتابُ ـــه، و) يف ي ـــد تأديب ـــد عن الول

ـــه. ـــد مجيئ ـــة ســـعيد عن ـــان هيئ ـــر لبي وصـــف منصـــوب ذك

احلال 

ْ
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وهـــذه األوصـــاف لـــم يكـــن مـــن اليســـير تبـــّن حركـــة النصـــب عليهـــا؛ ألنهـــا جمـــل 
واحلـــركات تظهـــر علـــى املفـــردات ال علـــى اجلمـــل، وملـــا كانـــت هـــذه اجلمـــل أدت 
الوظائـــف التـــي تؤديهـــا املفـــردات، عددناهـــا منصوبـــة، غيـــر أن هـــذا النصـــب 

لـــم يكـــن حتقيقـــاً.

الحظ األحوال فيما يأتي : 
جاَء عليٌّ وهو ضاحٌكجاَء عليٌّ يضحُكجاء َعليُّ ضاحكاً
هذا خالٌد وهو ماٍشهذا خالٌد ميشيهذا خالٌد ماشياً

ـــا )يضحـــُك( )ميشـــي(  )ضاحـــكاً( منصـــوب حتقيقـــاً، وكذلـــك )ماشـــياً( ،وأمَّ
)وهـــو ضاحـــٌك( )وهـــو مـــاٍش( منصوبـــة تقديـــراً ؛ ألن احلركـــة لـــم تظهـــر عليهـــا.  

صاحب احلال:  )2
عرفنـــا فيمـــا مضـــى أن اجلملـــة تتكـــون مـــن مســـند ومســـند إليـــه، وهمـــا ركناهـــا 
ويجـــوز أن ينضـــم إليهمـــا غيرهمـــا، ويعّبـــر النحـــاة عـــن الـــذي ليـــس ركنـــاً للجملـــة 
بالفضلـــة، والركنـــان األساســـيان همـــا املبتـــدأ واخلبـــر يف اجلملة االســـمية والفعل 
ـــا الفضـــالت فتشـــمل املفاعيـــل اخلمســـة التـــي  ـــة الفعليـــة، أّم والفاعـــل يف اجلمل
ـــدأ  ـــز، وغيرهـــا مّمـــا ليـــس بفعـــل وفاعـــل أو مبت تقـــدم ذكرهـــا، واحلـــال، والتميي

وخبـــر، فـــأي مكـــّون مـــن مكونـــات اجلملـــة يصلـــح أن يكـــون صاحبـــًا للحـــال؟.
ــه،  ــال هيئتـ ــِت احلـ ــا بّينـ ــى مـ ــال متـ ــاً للحـ ــون صاحبـ ــح أن يكـ الفاعـــل يصلـ  .1

ــل: مثـ
رَجَع الغائُب ساملاً .  ▪

سارِت السيارةُ مسرعًة .  ▪
جاَء علّي ضاحكاً.  ▪

استيقَظ خالٌد نشيطاً .  ▪
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نائب الفاعل، مثل:  .2
تُؤكُل الفاكهُة ناضجًة .  ▪

َب الولُد ُمْذِنباً . ُعوِقِ  ▪
ُكوِفئ الطالُب مجتهداً .  ▪

املفعول الصريح، وهو املنصوب على املفعولية، مثل:  .3
▪عاقبُت الغاَلم مذنباً .

كافأُت الطالَب مجتهداً .  ▪
أكلُت الفاكهة ناضجًة .  ▪

وكذلك املفعول غير الصريح، وهو املجرور باحلرف أو باإلضافة، مثل:
مررُت بخالد جالساً.  ▪

أعجبني قياُم خالد مسرعاً .  ▪

4. املبتدأ، مثل:  
أنت مجتهداً صديقي، )أي أنت حالة كونك مجتهداً صديقي(.  ▪

وتعرب:

إعرابهاالكلمة
ضمير مبني يف محل رفع مبتدأ.أنت

حال من املبتدأمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .مجتهداً
ــع مـــن صديقي ــة املقـــدرة منـ ــه الضمـ ــة رفعـ ــوع وعالمـ ــر مرفـ خبـ

ـــاء مضـــاف  ـــاء، والي ـــارض بســـبب الي ظهورهـــا الكســـر الع
إليـــه.

ومثل:
املاءُ ِصرفاً شرابي.  ▪
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  وتعرب:

إعرابهاالكلمة

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .املاءُ
حال منصوبة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .ِصرفاً
خبـــر مرفـــوع وعالمـــة رفعـــه الضمـــة املقـــدرة ، منـــع مـــن  شرابي

ظهورهـــا اشـــتغال احملـــل بحركـــة املجـــاورة، واليـــاء مضـــاف 
إليـــه.

اخلبر، مثل:  .5
هذا أبوك مقباًل.  ▪

 مقباًل: حال من )أبوك(.
أنواع احلال:  )3

تأتي احلال مفردة، أي ال جملة وال شبه جملة، مثل:  .1
أقبَل خالٌد ضاحكاً .  ▪

وتأتي احلال جملة فعلية، أو اسمية مثل:  .2
جاَء عليٌّ يضحُك جاءُ خالٌد وقد حمَل كتَبُه▪   ▪

       ▪  رجَع سعيٌد ووجُهُه ُمضٌي         ▪ جاَء خالٌد والشمُس طالعٌة .
3. تأتي احلال شبه جملة )ظرفًا(، أو جارًا و مجرورًا، مثل:

رأيُت اخلطيَب فوَق املنبِر .         ▪ رأيت اخلطيب على املنبر  .  ▪
ــار  ــرف واجلـ ــا الظـ ــق بهـ ــة تعلـ ــن املثالـــن محذوفـ ــال يف هذيـ واألصـــح  أن احلـ
ـــى  ـــر ، ومســـتقراً عل ـــر رأيـــت اخلطيـــب مســـتقراً فـــوق املنب واملجـــرور والتقدي

ـــر  املنب

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



45

ويشترط يف جملة احلال ما يلي:
ــل  ــي حتتمـ ــي التـ ــة هـ ــة اخلبريـ ــائية )اجلملـ ــة ال إنشـ ــة خبريـ ــون جملـ أن تكـ أ. 
صدقـــاً أو كذبـــاً مثـــل: جـــاَء علـــيٌّ يضحـــُك، واجلملـــة اإلنشـــائية هـــي التـــي 
ـــب وغيرهـــا  ـــي، والطل ـــة االســـتفهام والتمن ـــاً كجمل ـــاً وال كذب ال حتتمـــل صدق
مـــن اجلمـــل التـــي ال نســـتطع أن نقـــول لقائلهـــا: أنـــت كاذب أو أنـــت صـــادق.

أن تكون غير مصّدرة بعالمة استقبال كالسني، وسوف، ولن، مثل: ب.   
جاَء محمٌد سوَف يضحُك، أو سيضحُك، أو لن يضحَك .  ▪

أن تشـــتمل علـــى رابـــط يربطهـــا بصاحـــب احلـــال، وهـــذا الرابـــط إمـــا الضميـــر  ج. 
وحـــده ،وإمـــا الـــواو وحدهـــا ،وإمـــا الـــواو والضميـــر معـــاً، مثـــل:

فالرابط هنا ضمير وحده. جاَء خالٌد ميشي .   ▪

الرابط هنا الضمير والواو. جاَء خالٌد وهو ميشي .   ▪

الرابط هنا الواو فقط. جاَء خالٌد والشمُس طالعٌة .   ▪
4( تعدد احلال:

يجوز أن تتعدد احلال، وصاحبها واحد أو متعدد، مثل:
جاَء عليٌّ ضاحكاً ماشياً  ▪

 (1(﴾ ومنه قوله تعالى:﴿ ٭ 
ــا أو  ــد ثنَّيْتَهـ ــى واحـ ــد ومعنـ ــظ واحـ ــن لفـ ــوال مـ ــب: واألحـ ــّدد الصاحـ ــإن تعـ فـ

جمعتهـــا بحســـب املقـــام، فتقـــول:
جاَء خالٌد وعليٌّ راكبِن.  ▪

   وال تقول: جاَء خالٌد وعليٌّ راكباً وراكباً.
   وتقول:

جاَء طارٌق وخالٌد وسعيٌد راكبَن.  ▪

1. سورة طه: اآلية )84(.
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 .(1(﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿ ٭ 
وإن اختلف لفظ احلالن ذكرتهما بغير عاطف، مثل:

لقيُت خالداً ُمصعداً منحدراً.  ▪
وملـــا كان االلتبـــاس محتمـــاًل يف مثـــل هـــذا التركيـــب فـــإن احلـــال األولـــى ينبغـــي 
ـــة  ـــت يف حال ـــذي كن ـــا ال ـــى هـــذا فأن ـــي، وعل ـــة للثان ـــأول ،واحلـــال الثاني ـــون ل أن تك
صعـــود عندمـــا التقيـــت خالـــداً الـــذي كان يف حالـــة انحـــدار، فـــإن أُِمـــَن اللبـــس بـــأن 
كان أصحـــاب األحـــوال مختلفـــن يف اجلنـــس والعـــدد جـــاز التقـــدمي والتأخيـــر، مثـــل:

لقيُت هنداً ماشياً راكبًة، أو راكبة ماشًيا .  ▪
لقيُت خالداً وطارقاً راكباً ماشيْن، أو ماشيْن راكًبا .   ▪

القاعدة
احلال: وصف منصوب تذكر يف الكالم بياناً لهيئة صاحبها عند وقوع  ▪

احلدث .
وتأتي احلال من الفاعل ،ونائب الفاعل، ومن املفعول به ، ومن املبتدأ ،  ▪

ومن اخلبر.
تأتي احلال مفردة و جملة فعلية أو اسمية،وتأتي شبه جملة، ويشترط  ▪

يف جملة احلال أن تكون خبرية ال إنشائية وأن تكون غير مصّدرة 
بعالمة استقبال، وأن تشتمل على رابط يربطها بصاحب احلال، وهذا 

الرابط إما الضمير وحده، وإما الواو وحدها، وإما الواو والضمير 
معاً.

يجوز أن تتعّدد احلال وصاحبها واحد أو متعدد. ▪

1. سورة إبراهيم: من اآلية )35(.
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تــــدريبــــات 
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عما بعده من أسئلة: س1. 

ينمـــو الفســـتق يف املناطـــق الشـــديدة احلـــرارة صيفـــاً، والقارســـة البـــرودة شـــتاًء 
وأشـــجار الفســـتق كالنخيـــل ،منهـــا الذكـــر واألُنثـــى، وهـــي تعطـــي الثمـــار موفـــورة 
ــة  ــدو مغلقـ ــا تبـ ــة، وبعضهـ ــدو مفتحـ ــتق تبـ ــار الفسـ ــض ثمـ ــا، وبعـ ــد تلقيحهـ بعـ
والنـــوع األول يتفتـــح تلقائيـــاً علـــى النـــدى والرطوبـــة يف الليالـــي املقمـــرة ،ويســـمع 
الزارعـــون أصواتـــه واضحـــة، وهـــو يتشـــّقق علـــى الشـــجر، ويبـــاع الفســـتق مملحـــاً 
ومجففـــاً يف األماكـــن البعيـــدة عـــن أماكـــن زرعـــه، أمـــا يف األماكـــن القريبـــة 

ـــاً أو أخضـــر. ـــؤكل نيئ في
أين ينمو الفستق؟ أ. 

عّن األحوال الورادة يف النص مبّيناً صاحب كل منها وِأعربها . ب. 
عّن احلال فيما يأتي مبّيناً صاحبها ونوعها: س2. 

قال تعالى : أ. 

 (1(﴾ ﴿

 (2(﴾ ب. وقال جل شأنه:﴿
 ج.  وقال تعالى:

﴿
(3(﴾

1. سورة طه: اآلية )109(.
2. سورة اإلنسان: اآليتان )9،8(.

3. سورة املعارج: اآليتان )44،43(.
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قال الشاعر: د. 
َك إْن أردَت كرامًة وارَع البطولَة ُمطِرياً أعمالََها قِّ فاثأْر حِلَ

ـــاً نـــوع كل منهـــا وصاحبهـــا  ـــواردة يف األبيـــات اآلتيـــة مبّين عـــّن األحـــوال ال س3. 
ـــة: ـــت جمل ـــا إن كان ورابطه

قال الشاعر: أ. 
َب الكّفِن هــــــادر ألقاَك مرفوَع اجلبِن مخضَّ
اخلضر يف جوف املغاور ألقاَك تزأُر يف املروج 
وأنت يف احلالِن ظافــر ألقاِك تقتل ُأو متوُت 

وقال عنترة: ب. 
ْرُت َغيَْر ُمَذمَّ ملا رأيت القوم أقبَل جمُعُهم  يتذامرون َكَرَّ
أشطاُن بئٍر يف لباِن األدهم يدعون عنترة والرماح كأّنها 

ــا يأتـــي مســـتوفياً أنـــواع احلـــال  ضـــع حـــاالً مناســـبة مـــكان النقـــط فيمـ س4. 
ــا: ــي عرفتهـ التـ

حضرت احلفل .....................  ▪
انطلق املتسابُق ......................  ▪

ُعدت من الرحلة و ....................  ▪

أصدر القاضي حكمه .................  ▪

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



49

ضع كالًّ مما يأتي يف جملة مناسبة بحيث يكون حاالً: س5. 
دأبه اجلّد.         ▪ يدافع عن عقيدته.  ▪

بَْنَ الضوء.         ▪ يف سالمة.  ▪
يخترق السحب.     ▪ وهو موفق.  ▪

اجعل النعت حاالً يف اجلمل اآلتية مغيراً ما يلزم: س6. 
يعجبني رجل يتحلى مبكارم األخالق.  ▪

أالزم صديقاً نفسه راضية.  ▪
إذا قرأت فاختر كتاباً يزيدك معرفة.  ▪

أقّدر أمة تبني مستقبلها على العلم واإلميان.  ▪
زاوج بن العمود ) A ( مبا يناسبه من العمود ) ب ( :  س7. 

العمود ) ب ( ( A ( العمود
 دخل املعلم مبتسماً حال متعدد وصاحبها واحد

 رأيت العصفور فوق الشجرة حال جملة اسمية

 أقبل الناجح يضحك حال مفرد

 أجاب الطالب وهو فاهم حال شبه جملة
 دخل االبن ضاحكاً مطمئناً حال جملة فعلية
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تعريفه:  )1
ـــل  ـــان ليزي ـــي للبي ـــن( الت ـــى )ِم ـــاً مبعن ـــة منصـــوب غالب التمييـــز، اســـم نكـــرة فضل

ـــل: ـــكالم، مث ـــاً حاصـــاًل يف ال إبهام
جنيُت محصوَل هكتاٍر قمحاً .  ▪

عندي عشروَن كتاباً .  ▪
يف يدي خامٌت فضة .  ▪

أخذُت مئَة ديناٍر مكافأًة .  ▪
إذا تأملـــت األمثلـــة جتـــد كال منهـــا اشـــتمل علـــى كلمـــات مبهمـــة حتتـــاج إلـــى 
مـــا يزيـــل إبهامهـــا وهـــذه الكلمـــات هـــي )هكتـــار( يف املثـــال األول و)عشـــرون( 
ـــا  ـــع، فجئن ـــال الراب ـــة( يف املث ـــث و)مائ ـــال الثال ـــي و)خـــامت( يف املث ـــال الثان يف املث
لهـــا بالكلمـــات )قمحـــاً( و)كتابـــاً( و)فضـــة( و)دينـــار( علـــى الترتيـــب فتحـــددت 
ــر يف تلـــك  ــإذا أمعنـــت النظـ ــام، فـ ــن غمـــوض وإبهـ ــا مـ ــا فيهـ ــل مـ ــا وأزيـ هويتهـ
الكلمـــات التـــي أزالـــت إبهـــام مـــا قبلهـــا جتدهـــا أســـماء الِنطبـــاق تعريـــف االســـم 
عليهـــا، كمـــا جتدهـــا نكـــرات لعـــدم داللتهـــا علـــى معـــّن، وفضالت؛ألنهـــا ليســـت 
بفعـــل وال بفاعـــل وال مبتـــدأ وال خبـــر، وأن الكلمـــات التـــي يف اجلمـــل الثـــالث 
األولـــى منصوبـــة، وأمـــا التـــي يف اجلملـــة األخيـــرة فمجـــرورة لهـــذا قلنـــا :إنـــه 
ـــون  ـــد يك ـــز، فق ـــة يف التميي ـــة النصـــب ليســـت الزم ـــاً، إذ إن عالم منصـــوب غالب
مجـــروراً، كمـــا رأيـــت يف املثـــال الرابـــع، وأخيـــرا جتـــد تلـــك الكلمـــات هـــي مبعنـــى 

مـــن البيانيـــة، فعندمـــا قلـــت:
جنيُت محصوَل هكتاٍر قمحاً .  ▪ 

مبعنى: جنيت محصول هكتاٍر من قمٍح .
عندي عشروَن كتاباً. )مبعنى: عندي عشروَن من الكتب( .  ▪
يف يدي خامُت فضة .  )مبعنى: يف يدي خامت من فضة( .  ▪

التمييز 

ْ
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أخذُت مئَة ديناٍر مكافأًة )مبعنى: أخذْت مئًة من الدنانيِر....إلخ(  ▪
أقسام التمييز:  )2

ينقسم التمييز بحسب املميز إلى قسمن:
أ. متييز ذات، ويسّمى متييزاً مفرداً أيضاً، أو متييزاً ملفوظاً.

ب. متييز نسبة، ويسّمى أيضاً متييز جملة، أو متييزاً ملحوظاً.
متييز املفرد، أو الذات أو )متييز ملفوظ(: أ. 

وهو الذي يكون مميزاً أو مفسراً السم مبهم ملفوظ، مثل:
عندي لتٌر زيتاً .  ▪

ـــر  ـــى شـــيء مـــن املقادي ـــدد، أو عل ـــى الع ـــون لفظـــاً داالً عل ـــوع يك ـــز هـــذا الن وممي
ـــل )مـــّد  ـــر، مث ـــى شـــيء يشـــبه املقادي ـــوزن ،واملســـاحة( أو عل ـــل ،وال ـــة )الكي الثالث
البصـــر، وقـــدر راحـــة( أو علـــى شـــيء أُجـــري مجـــرى املقاديـــر ،أو علـــى شـــيء 

ـــل: ـــدد، مث ـــز الع ـــاً لتميي كان فرع
اشتريُت أحَد عشَر كتاباً .  ▪

▪  كم رجاًل سافَر؟
ومثل:

أي شيء ُيوزن به أو ُيقاس به، وهو:  -
إّما مساحة، مثل:

عندي هكتاٌر أرضاً .  ▪
أو وزن، مثل:  -

لك قنطاٌر عساًل.  ▪
أو كيل، مثل:  -

أُعطي الفقيُر صاعاً قمحاً .  ▪
أو مقياس، مثل:  -

عندي ذراٌع حريراً.  ▪
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ويجوز يف متييزها النصب كما رأيت، أو اجّلر مبن، أو باإلضافة، مثل:
عندي هكتاٌر من أرٍض، أو هكتاُر أرٍض .  ▪

أعطِ الفقيَر صاعاً من قمٍح، أو صاَع قمٍح .  ▪
ومثل ما يشبه املقادير .  -

وهو ما يدّل على غير معن ألنه غير مقدر باآللة اخلاصة ،وهو:
إّما يشبه املساحة، مثل:  -

عندي مّد البصر أرضاً.  ▪
ما يف السماِء قَدُر كفٍّ سحاباً  ▪

أو ما يشبه الوزن كما يف قوله تعالى:  - 
 (1(﴾ ﴿

أو ما يشبه الكيل كاألوعية، مثل:
ة ماء، وكيس قمحاً، وخابية زيتاً. عندي َجرَّ  ▪

أو ما يشبه املقياس، مثل:  -
عندي مّد يدك حباًل .  ▪

ويعرب متييزه كالسابق أي يجوز نصبه وجّره مبن أو باإلضافة.
أو ما أجري مجرى املقادير، مثل:  -

لنا مثل مالكم خياًل .  ▪
عندنا غير ذلك غنماً .  ▪

 (2(﴾ ومنه قوله تعالى:﴿ ٭ 
ويكون متييزه كاملقادير وأشباهه.
أو ما كان فرعاً للتمييز، مثل:  

عندي خامت فضة، وساعة ذهباً، وثوب صوفاً، ومعطف حريراً  ▪
وحكمه كذلك أنه يجوز نصبه وجّره مبن أو باإلضافة، مثل:

عندي خامٌت من فضٍة، أو خامت فضٍة .  ▪

1. سورة الزلزلة: اآليتان )8،7(.
2. سورة الكهف: من اآلية )104(.
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ب. متييز النسبة ،أو متييز اجلملة ،أو الّتمييز امللحوظ:
وهو ما كان مفسراً جلملة مبهمة النسبة، مثل:

َحُسَن عليٌّ خلقاً .  ▪
مأ اهلل قلبََك سروراً .  ▪

فـــإن نســـبة احلســـن إلـــى علـــّي مبهمـــة، حتتمـــل أشـــياء كثيـــرة فأزلـــت إبهامـــه 
بقولـــك : )خلقـــاً( وكذلـــك نســـبة مـــلء اهلل القلـــب قـــد زال اإلبهـــام بقولـــك 

ــروراً. سـ
ومن متييز النسبة: االسم الواقع بعد )ما يفيد التعجب(، مثل:

ما أشجَعُه رجاًل .  ▪
أكِرْم به تلميذاً  .  ▪

يالَُه رُجاًل  ▪
هلل دّرهُ بطاًل  ▪

كفى بالشيِب واعظاً .  ▪
حسبَُك بخالٍد شجاعاً.  ▪

ارتفَع خالد رتبًة .  ▪

ومتييز النسبة على قسمني: محول ،وغير محول.
فاحمّلول: ما كان أصله فاعاًل، مثل: أ. 

﴾)1)، واألصل: اشتعَل شيُب الرأِس. قوله تعالى:﴿ ٭ 
ومثل: زادِت البالُد سّكاناً واألصل: زاَد سكاُن البالد.  ▪

ومثل:   -

اختلَف الناُس طباعــــــــاً.  ،  أي اختلفت طبــــاُع الناس .  ▪

أعجبني اخلطيُب كالماً.  ،  أي أعجبني كالُم اخَلِطيِب .  ▪

فاضت البئُر نفطــــــــــــاً .  ،  أي فاضت نفُط البئـــــــــــِر .  ▪

ازداَد املتعلُم أدبــــــــــــــاً .  ،  أي ازداَد أدُب املتــعلــــــــــــــِم .  ▪

1. سورة مرمي: من اآلية )3(.

ُ

ُ
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ما كان أصله مفعواًل به، مثل:
زرعُت احلديقَة شجـــراً .   األصُل هو : زرعُت شجَر احلديقِة .  ▪

أعددُت الطعاَم ألوانـــــــاً .  األصُل هو : أعددُت ألواَن الطعاِم  ▪
قُت أزهاَر احلديقِة نسقُت احلديقَة أزهـــاراً . األصُل هو : نَسَّ  ▪

األرض. عيـــون  فجرنـــا  أي   (1(﴾ تعالـــى:﴿ قولـــه   ومنـــه 
ما كان أصله مبتدأ، مثل:

خالٌد أوفُر علماً وأكبُر عقاًل  األصُل : علُم خالٍد أوفُر ،وعقلُُه   ▪
أكبُر.

قوله تعالى:                                    )2)  ٭ 
واألصل: مالي أكثر منك ،ونفري أعزُّ منك. 

وحكمه أنه منصوب دائماً وال يجوز جره مبن أو باإلضافة كما رأيت.
وأّما غير احملول: وهو ما كان غير محول عن شيء، مثل: ب. 

أكرْم بطارٍق رجاًل .    ▪ سموَت أديباً .  ▪
َعظْمَت شجاعـاً .      ▪ هلل َدرُّه فارساً  ▪

مأت خزانتي كتباً .   ▪ ما أكرمك رجاًل  ▪
فإنه يجوز نصبه كما تقدم ويجوز جّره مبن، مثل:

هلِل َدرُّهُ من فارٍس .  ▪
أكرم ِبِه من رجٍل .  ▪
سَموَت من أديٍب .  ▪

غير أنه إذا ُجّر فال يقال عنه متييز ، بل يَُقاُل جار ومجرور.

1. سورة القمر: من اآلية )12(.
2. سورة الكهف: من اآلية )33(.
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املقدمة 
التمييز: اسم نكرة فضلة منصوب غالباً مبعنى من التي للبيان يؤتى  ▪

به ليزيل إبهاماً حاصاًل يف الكالم.
وهو قسمان: متييز ذات أو مفرد أو ملفوظ، وهو الذي يكون متييزاً  ▪

السم مبهم ملفوظ ومميزه يكون داالً على عدد أو مقدار أو ما يشبهه 
أو ما يجري مجراه، أو ما يكون فرعاً لتمييز.

املقادير وما أشبهها وما أجري مجراها يجوز يف متييزها النصب  ▪
واجلر مبن أو باإلضافة.

متييز النسبة أو التمييز امللحوظ، وهو ما كان مفسراً جلملة مبهمة  ▪
النسبة، وينقسم إلى قسمن محول، وهو ما حّول عن الفاعل أو 
املفعول به أو املبتدأ وغير محول، وهو الذي لم يحول عن شيء.

وحكم التمييز احملول النصب دائماً وأما التمييز غير احملول فإنه  ▪
يجوز نصبه وجّره مبن.
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تــــدريبـــــات 
اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي بعده: س1. 

قصة حّي بن يقظان :
ـــا  ـــا بعـــض املستشـــرقن بأنه ـــد، وصفه ـــي الفري ـــِص العرب ـــن الَقَص هـــي قصـــة م
مـــن أعظـــم كتـــب العصـــور الوســـطى طرافـــة وأكثرهـــا أصالـــة، كتبهـــا ابـــن طفيـــل 
األندلســـي يف القـــرن الثانـــي عشـــر امليـــالدي ، ثـــم ترجمـــت إلـــى ثـــالث لغـــات 
أجنبيـــة، وهـــي حتكـــي قصـــة اإلنســـان األول يتلمـــس ســـبيله إلـــى احليـــاة واملعرفـــة 
منفـــرداً مســـتقاًل عـــن طريـــق اإللهـــام والتفكيـــر واحلـــواس، ومـــن األعمـــال األدبيـــة 
ـــو   ـــال ديف ـــا داني ـــي كتبه ـــروزو( الت ـــذه القصـــة )قصـــة روبنســـن ك ـــرت به ـــي تأث الت
وهكـــذا اســـتطاعت احلضـــارة العربيـــة اإلســـالمية التـــي عاشـــت يف األندلـــس 

ـــاراً واضحـــة يف اآلداب األوروبيـــة. 800 عـــام أن تتـــرك آث
متى ظهرت قصة حّي بن يقظان؟ أ. 

كيف كان تأثيرها يف اآلداب األوروبية؟ ب. 
عّن يف النص ُكلَّ متييز مميزه ملحوظ. ج. 

عّن يف النص متييزاً مميزه ملفوظ. د. 
أعرب ما حتته خط. هـ. 

عّن التمييز ،وبّن نوع املميز فيما يأتي: س2. 
ا على مدى العام. بالدنا معتدلة جوًّ  ▪

شاطئنا أكثر شواطئ البالد العربية طوالً.  ▪
عظمت الثقافة شأناً يف العصر احلاضر.  ▪
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ضع متييزاً مناسباً يف كل مكان خال مما يأتي ،اضبطه بالشكل: س3. 
أرض اجلبل األخضر من أعظم البقاع........................ أ. 

نصح الطبيب املريض أن يشرب كل يوم نصف لتر...................... ب. 
تضم مكتبة املدرسة..................معاجم لغوية ومئتي................  ج. 

يف األدب والثقافة وخمسن......................يف الدين.
اشترى الرجل زجاجة.................. وخمسة................. حريراً  د. 

وثالثن متراً...................
أكمل ما يأتي بوضع مميز مناسب مبّيناً موقعه من اإلعراب: س4. 

تستهلك األسرة يف الشهر................. كيلو جرام دقيقاً   ▪
و............... كيلو جرام من السكر و................. لتراً زيتاً.

قامت املدرسة برحلة اشترك فيها................ طالباً   ▪
و................. مدرسن.

هذا الكتاب............... فصول و................. صفحة.  ▪
تنتج البئر................ برميٍل من النفط.  ▪

قال الشاعر: س5. 
وأورد اخليل ودياناً وشطآنا كم فارس فيك أوفى املجد  شرعته
ـــة دانت لسطوته الدنيا ومادانا وشـــاد للعـــرب أمجـــاداً مؤثلـــــــــ

وفّجر الروَض  أطيافاً وأحلانا وهلهل الشعر  زفزافاً مقاطعــــــــــــه
اشرح األبيات بأسلوب رفيع.  ▪

َعنِّ يف األبيات كل متييز مبّيناً نوع مميزه.  ▪
أعرب ما حتته خط  ▪
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اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي : س6. 
عندي عشرون نعجة ،كلمة ) نعجة ( ) متييز - حال - نعت(    .1

)ازداد الطالب علماً ( التمييز محول عن ) مبتدأ - فاعل - مفعول به ( .  .2
ــل -  ــن ) فاعـ ــول عـ ــز محـ ــة ( التمييـ ــر حكمـ ــاً و أكبـ ــر علمـ ــم أكثـ ) املعلـ  .3

مفعـــول بـــه - مبتـــدأ غيـــر محـــول ( .
ـــه  ـــز محـــول عـــن ) فاعـــل - مفعـــول ب ) ســـقيت احلديقـــة شـــجراً ( التميي  .4

- مبتـــدأ - غيـــر محـــول ( .
التمييـــز احملـــول دائمـــاً يكـــون ) منصوبـــاً - مرفوعـــاً - يجـــوز نصبـــه   .5

وجـــّره - يجـــب جـــره ( .
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ألفاظه:  )1
أسلوب العدد يف العربية عشرون لفظاً، وهي:

عشرونواحد )أحد(
ثالثوناثنان
أربعونثالثة
خمسونأربعة

ستونخمسة
سبعونستة

ثمانونسبعة
تسعونثمانية
مئةتسعة
ألفعشرة

تذكير العدد وتأنيثه:  )2
ويكـــون هـــذا يف املجموعـــة مـــن الواحـــد إلـــى العشـــرة، وميكـــن قســـمة هـــذه األلفـــاظ 

إلـــى ثـــالث فئـــات:

الفئة األولى:
ـــان( وهـــي توافـــق معدودهـــا يف التذكيـــر والتأنيـــث مفـــردة  وتشـــمل )واحـــد - اثن

ـــُه :  ـــة أو معطوفـــة ،كقول كانـــت أو مركب
▪ جاءت امرأتاِن اثنتاِن .   ▪ جاَء رجُل واحٌد .  

العــــــدد

ْ
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.         ▪ جاءت اثنتا عشرةَ امرأًة . جاَء أحَد عشَر رجالً   ▪
▪ جاءت اثنتان وعشروَن امرأًة . جاَء واِحٌد وعشرون رجاًل .   ▪

الفئة الثانية:
ـــة - تســـعة( وهـــذه  ـــة - أربعـــة - خمســـة - ســـتة - ســـبعة - ثماني وتشـــمل )ثالث
تخالـــف معدودهـــا يف التذكيـــر والتأنيـــث فتلحقهـــا التـــاء إذا كان معدودهـــا 

مذكـــراً ، وتســـقط منهـــا إذا كان معدودهـــا مؤنثـــاً، مثـــل:
جاَء ثالثُة رجاٍل وثالُث نساٍء .  ▪

وثالثَة عشَر رجاًل وثالَث عشرةَ امرأًة .  
وثالثٌة وعشروَن رجاًل وثالٌث وعشرون امرأًة .  

الفئة الثالثة:
وال تشمل هذه الفئة إال لفظاً واحداً وهو )عشر(، وهذا اللفظ:

إن كان مفـــرداً أي ليـــس معـــه غيـــره مـــن ألفـــاظ العـــدد فإنـــه يخالـــف معـــدوده،   -
تقـــول:

عشرةُ رجاٍل وعشُر فتيات .  ▪
وإن تركب معه لفظ آخر فهو موافق ملعدوده، تقول:  -

خمسَة عشَر رجاًل، وخمَس عْشرَة امرأًة .  ▪
لهـــذا اللفـــظ مســـائل أخـــرى متعلقـــة بحركـــة حـــرف الشـــن ،فهـــي مفتوحـــة أبـــداً 

إذا كان املعـــدود مذكـــراً، مثـــل:
عَشرةُ رجاٍل، خمسَة عَشَر رجاًل .  ▪

وإن كان املعدود مؤنثاً جاز تسكينه، مثل:  ▪
عْشُر نساٍء وخمَس عْشرَة امرأًة .  ▪

واألعـــداد املؤلفـــة مـــن ألفـــاظ العقـــود )عشـــرون. تســـعون و مـــا بينهمـــا ( ولفظـــي 
ـــاً ملعدودهـــا، فتقـــول: ـــدل صورهـــا تبع )املئـــة واأللـــف( ، ال تتب

عشروَن رجاًل وعشروَن امرأًة .  ▪
مئُة رجٍل ومئُة امرأٍة .  ▪

ألُف رجٍل وألُف امرأٍة .  ▪
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تعريف العدد بــــ )أل(:  )3
إذا أُريد تعريف العدد بـــ )أل( نظر إليه من حيث اإلفراد والتركيب:

إذا كان مفرداً، أدخلت )أل( عليه، مثل:  -
جاَء العشروَن رجاًل .  ▪ 

وهذه وإن كانت من ألفاظ العقود فهي مفردة ليست مركبة.
إذا كان العـــدد مركبـــاً تركيبـــاً إضافيـــاً، أدخلـــت )أل( علـــى املضـــاف إليـــه ال   -

عليـــه هـــو، فتقـــول:
َجاَء خمسُة الرجاِل  . رأيُت مئَة الرجِل .▪   ▪

إذا كان العدد مركباً تركيباً عددياً من أحد عشر إلى تسعة عشر   ▪
أُدخلت )أَل( على جزئه األول فقط، تقول:

جاَء اخلمسَة عشَر رجاًل .  ▪
إذا كان العـــدد مركبـــاً تركيبـــاً عطفيـــاً، أدخلـــت )أل( علـــى كلِّ جـــزء مـــن   -

أجزائـــه، مثـــل:
جاَء املئُة واخلمسُة والعشرون رجاًل .  ▪

رأيُت اخلمسَة والعشرين طالباً .  ▪
إعراب العدد وبناؤه:  )4

تنقسم ألفاظ العدد من حيث اإلعراب والبناء إلى أربع فئات:
الفئة األولى: أ. 

وتضـــم )واحـــد - ثالثـــة - أربعـــة - خمســـة - ســـتة - ســـبعة - ثمانيـــة - تســـعة 
- عشـــرة - مئـــة - ألـــف( وهـــذه معربـــة وإعرابهـــا باحلـــركات الثـــالث:

الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، مثل:
جاَء خمسُة رجاٍل .  ▪

رأيُت مئَة رجٍل .  ▪
مررُت بألِف رجٍل .  ▪
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الفئة الثانية: ب. 
وتضـــم ألفـــاظ العقـــود مـــن )عشـــرين حتـــى تســـعن(، وهـــي معربـــة أيضـــاً إال أنهـــا 
تعـــرب إعـــراب جمـــع املذكـــر الســـالم، فترفـــع وعالمـــة رفعهـــا الـــواو، وتنصـــب 

وعالمـــة نصبهـــا اليـــاء ،وجتـــر وعالمـــة جرهـــا اليـــاء، مثـــل:
▪ مررت بأربعَن رجاًل . ▪ رأيُت ثالثَن رجاًل .  جاَء عشروَن رجاًل .   ▪

الفئة الثالثة: ج. 
وتضـــم )اثنـــان - واثنتـــان( وهمـــا معربـــان إال أنهمـــا يتبعـــان املثنـــى يف إعرابـــه 

فاأللـــف للرفـــع، واليـــاء للنصـــب واجلـــر، مثـــل:
جاَء طالباِن اثناِن .  ▪

رأيُت طالبِن اثنِن .  ▪
مررُت باثنِن من الرجاِل .   ▪

د. الفئة الرابعة:
ـــى تســـعَة عشـــَر  ـــاً( مـــن أحـــَد عشـــَر إل ـــاً عددي ـــة تركيب - وتضـــم )األعـــداد املركب
عـــدا اثنـــي عشـــَر، وهـــذه تبنـــى علـــى فتـــح اجلزأيـــن فـــال تتغيـــر يف رفـــع أو نصـــب 

أو جـــّر، فتقـــول:
َر رجاًل . جاَء خمسَة َعَشَ  ▪

رأيُت َخمـسَة َعَشَر رجاًل .  ▪
مررُت بَخمـسَة َعَشَر رجاًل .  ▪

ــل أو  ــع فاعـ ــل رفـ ــن يف محـ ــح اجلزأيـ ــى فتـ ــي علـ ــه مبنـ ــا إنـ ــول يف إعرابهـ ونقـ
ــر. ــل جـ ــه أو يف محـ ــول بـ ــب مفعـ نصـ

- أمـــا اثنـــا عشـــر واثنتـــا عشـــرة فاجلـــزء األول معـــرب ،ويعامـــل معاملـــة املثنـــى، 
أمـــا اجلـــزء الثانـــي فمبنـــي علـــى الفتـــح ، تقـــول:

جاَء اثنا َعَشَر رجاًل .  ▪
رأيُت اثني عشَر رجاًل .  ▪

مررُت باثني عشَر رجاًل .  ▪
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كما تقول:
َرةَ امرأًة . جاءِت اثنتا َعشـْ  ▪
َرةَ امرأًة . رأيُت اثنتي َعشـْ  ▪

َرةَ امرأًة . مررُت باثنتي َعشـْ  ▪
لتمييز العدد ثالثة أحكام :  )5

- أن يكون جمعاً مجروراً،وذلك يف األعداد من ثالثة إلى عشرة .
- أن يكـــون مفـــرداً منصوباً،وذلـــك يف األعـــداد مـــن أحَدعشـــَر  إلـــى تســـعٍة 

وتســـعن .
- أن يكون مفرداً مجروراً ، وذلك يف املئة ،واأللف ،ومضاعفات كل منهما .
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تـــــــدريبـــــــات 
اكتب األعداد يف اجلمل اآلتية باحلروف : س1. 

حلّقت أسراب الطائرات، وكان كل سرب يتكون من 6 طائرات. أ. 
يقع الكتاب يف 5 مجلدات. ب. 

تضم املدرسة 41 فصاًل. ج. 
يف الفصل 53 طالبة. د. 

اشتريت 14 كتاباً و 12 قصة . هـ. 
ضـــع العـــدد احملـــذوف مـــكان النقـــط فيمـــا يأتـــي مبّينـــاً محلّـــه مـــن  س2. 

اإلعـــراب:
يف الفندق................... حجرة.  ▪

يف الشهر العربي..................يوماً أو...................يوماً.  ▪
حضر صالة اجلمعة يف املسجد................... رجل.  ▪

قطعنا يف الرحلة.................... مياًل.  ▪
اشترك يف املسابقة الفكرية متسابقن................ و...............   ▪

متسابقات.
ــى  ــاظ يف جملتـــن األولـ ــة باأللفـ ــداد اآلتيـ ــن األعـ ــدد مـ ــن كلِّ عـ ــرْ عـ َعبِّـ س3. 

ــاً: ــرى مؤنثـ ــراً ،واألخـ ــدد مذكـ ــون العـ ــا يكـ منهمـ
 .100 - 40 - 38 - 15 - 12  - 7  ▪

ضع يف كلِّ مكان خاٍل مما يأتي عدداً مبّيناً موقعه من اإلعراب: س4. 
أقام النبي )�( مبكة بعد البعثة........... سنة.  ▪

مضى على ظهور اإلسالم............... قرناً.  ▪
حضر اجتماع مجلس اجلامعة العربية................ مندوباً.  ▪

قرأت................ سيرة من سير البطولة.  ▪
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عرِّف العدد فيما يأتي مغّيراً ما يلزم: س5. 
ُسلِّمت يف هذا الشهر مئة مسكن إلى مستحقيها.  ▪

قابلت يف احلفل أحد عشر من أصدقائي.  ▪
ُصنِّفت مبكتبة املدرسة خمسة وثالثون وسبع مئة وألف مجلد.  ▪

فاز الّسباح يف خمس مباريات اشترك فيها.  ▪
شاهدت ثالثن جواداً يف حلبة السباق.  ▪

زاوج بن العمود ) A ( مبا يناسبه من العمود ) ب (  س6. 
العمود ) ب (   ) A ( العمود

 اثنان واثنتان يكون متييزها جمعاً مجروراً
 األعداد املركبة يكون متييزها مفرداً مجروراً

األعداد من )3 : 9) وتبدأ من أحد عشر إلى تسعة عشر
يتبعان املثنى يف إعرابه  املئة واأللف
 ألفاظ العقود من عشرين حتى تسعن
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أواًلــ املجرور باحلرف:
تعريفه:  )1

وهواالسم الذي يقع مجروراً بحرف جر.
وســـميت حـــروف اجلـــر ؛ ألّنهـــا جتـــر مـــا بعدهـــا مـــن األســـماء ، وتســـمى كذلـــك 

حـــروف اخلفـــض. 

 أهم حروف اجلر هي:

الباء : جتّر االسم الظاهر  والضمير مثل : . 1
َكَتبُت بالَقلِم .

 وجتر  الضمير مثل : الَقلُم َكتبُت به .
 

وللباء معاٍن كثيرة، منها :
أ .اإللصاق:

وهـــو مـــن أكثـــر معانيهـــا أصالـــة واســـتعماالً يالزمهـــا يف مختلـــف معانيهـــا ،وقـــد 
يكـــون اإللصـــاق حقيقـــة، مثـــل:

أمسكُت باللَِّصِّ . مسحُت رأسي بيدي .▪   ▪
ب . االستعانة:

وهي الداخلة على آلة الفعل، مثل:
سافرُت بالسيارِة . قّطعُت اللَّحَم بالسكن .▪   ▪

البـــاء يف اجلملتـــن الســـابقتن  لالســـتعانة ، فالســـفُر مّت باالســـتعانة بالســـيارة، 
ـــُع اللَّحـــم مّت باالســـتعانة بالســـكن. وَقْط

املجرورات 
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جـ . الَقَسُم:
وهي أصل حروف القسم ،ويجوز ذكر فعل القسم معها، مثل:

أقسمُت باهلِل .  ▪
الظرفية: د. 

وهي التي تكون مبعنى )يف(، مثل:
سرُت بالليِل ساعًة ، )أي سرُت ساعًة يف الليِل(.  ▪

نصَر اهللُ املسلمَن ببدٍر.  ▪
وقوله جل شأنُُه: ٭ 

(1(﴾ ﴿
 (2(﴾ وقوله جل شأنه:﴿ ٭ 

فالبـــاء يف األمثلـــة الســـابقة جـــيء بهـــا للتعديـــة أي لنقـــل الفعـــل مـــن اللـــزوم إلـــى 
التعـــدي.

2(  ِمْن: وهي جتراالسم الظاهر،وجتر  الضمير، مثل:
أخذُت الكتاَب ِمن عليٍّ والسيارةُ اشتريتُها منُه .   ▪

ومن معانيها األصلية:  -
بيان اجلنس، مثل: أ. 

الذهُب ِمَن املعادِن .  ▪
ابتداء الغاية املكانية، مثل: ب. 

سافرُت ِمن طرابلَس إلى بنغازي.  ▪
ِمن: يف املثال لبداية الغاية املكانية.  ▪

1. سورة القصص: من اآلية )76(.
2. سورة اإلسراء: من اآلية )1(.
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جـ. الغاية الزمانية:
التحقُت باملدرسِة ِمن بدايِة العاِم الدراسيِّ .  ▪

التبعيض: د. 
وتكون مبعنى ) بعض (، مثل:

أنفقُت ِمن مدخراتي، أي بعَض مدخراتي .  ▪
3(  إلى: وجتراالسم  الظاهر والضمير، مثل:

ذهبُت إلى البحِر ونظرُت إليِه .  ▪
ومن أشهر معانيها األصلية:
أ- انتهاء الغاية املكانية، مثل:
َرِة . ذهبُت إلى الُكفـْ  ▪

ب ــــ انتهاء الغاية الزمانية، مثل : ذاكرُت إلى آذاِن املغرِب .
4(  عن: وجتر االسم الظاهر والضمير، مثل:

ُروي َعن النبيِّ )�( وسمعُت عنُه . ▪
ومن أشهر معانيها: املجاوزة، مثل:  

سرُت عِن البلِد .   ▪
رغْبُت عِن األمر .  ▪
ابتعْد عِن الكذِب .  ▪

ومعنى املجاوزة أن ما قبلها يجاوز ما بعدها ويتعداه.
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على: جتر الظاهر والضمير، مثل:  .5
توكلُت على اهلِل، واعتمدُت عليِه.  ▪

وتقلب ألفها ياء إذا جّر الضمير، مثل:
عليِه وعليَك. ▪

-  من أشهر معانيها: االستعالء، مثل:
جلسُت على السريِر .  ▪
وليس من االستعالء، مثل:  -

اعتمدُت على اهلِل،وتوكلُت عليِه .  ▪
ـــر مـــن  ـــل هـــذا التعبي ـــة أو مجـــازاً، ومث ـــى اهلل ، حقيق إذ ال يجـــوز االســـتعالء عل

ـــى. ـــى اهلل تعال ـــاد إل ـــل اإلســـناد، أي إســـناد االعتم قبي
6(  يف: جترُّ الظاهر والضمير، مثل:
املاءُ يف الكوِب، وضعتُُه فيِه .  ▪

ومن أشهر معانيها:  -
الظرفية املكانية :                                   ب. الظرفية الزمانية : أ. 

سرُت يف النهاِر . مثل :▪  الطلبُة يف الفصِل .            مثل :▪ 

السببية والتعليل: جـ. 
مثل : قال رسوُل اهلِل )�( " دخلِت امرأةٌ الناَر يف هّرٍة ؛حبستْها  ... " 

7(  الكاف: جتُر االسم الظاهر فقط، ومن معانيها:
التشبيه وهو األصُل فيها، مثل:  .1

عليٌّ كاألسِد .  ▪
الكلمُة الطيبُة كالشجرِة الطيبِة نفعاً .  ▪

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



70

التعليل:  .2
وأكثر ما يكون ذلك إذا اتصلت بها )ما( املصدرية . 

 مثل قوله تعالى:
﴿ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ ﴾)1) 

م: جترُّ الظاهر والضمير، وتكون مكسورة مع االسم الظاهر غالباً ،  8(  اللَّ
للرياضِة فوائُد عظيمٌة.  مثل :  

ـــم فمكســـورة  ـــاء املتكل ـــع ي ـــَك(، إاّل م ـــُه، ولَ ـــل )لَ ـــر مث ـــع الضمي ـــون مفتوحـــة م وتك
ـــي(. ـــل )ِل للمناســـبة مث

  من أشهر معانيها:
الُمْلُك َوَشَبُهُه، وهي الداخلة بن ذاتن الثانية متلك األولى حقيقة .  أ. 

مثـــل : ▪ الكتـــاُب خلالـــٍد أو مجـــازاً، مثـــل: الســـرُج للحصـــاِن
خالد ميتلك الكتاب حقيقة أما احلصان فال ميتلك السرج حقيقة بل مجازاً.

االختصاص، مثل: ب. 
اجلنُة للمؤمنن ،والناُر للكافرين.  ▪

أي اجلنُة تخصُّ املؤمنن ،والناُر تخصُّ الكافرين.  
االستحقاق، وهي الواقعة بن معنى وذات، مثل: جـ. 

احلمُد هلِل .  ▪
التعليل، مثل: د. 

وقفُت للتقديِر )أي ألجِل التقديِر(  ▪
ومثل قول الشاعر: ▪

ةٌ َكَما انَتََفض الُعصُفوُر بلَّلُه الَقطُر وإنِّي لتَعُرونِي لِذكراَِك ِهزَّ
أي : ألِجل ذكرِك .

1. سورة القصص: من اآلية )77(.
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القاعدة
حروف اجلّر: حروف جترُّ األسماء. -
ومن هذه احلروف ما يختص باألسماء الظاهرة، ومنها ما يدخل على  -

الظاهر والضمير.
ومن أهم حروف اجلرِّ ومعانيها : ▪
الباء: لإللصاق، والظرفية، والسببية، والقسم. ▪
ِمْن: لبيان اجلنس وابتداء الغاية والتبعيض. ▪
إلى: النتهاء الغاية. ▪
الكاف: للتشبيه والتعليل. ▪
َعْن: للمجاوزة. ▪
على: لالستعالء. ▪
يف: للظرفية والسببية. ▪
الالم: للملك، وشبهه، واالختصاص، واالستحقاق، والتعليل. ▪
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تـــــــدريبــــــــــات 
اقرأ القطعة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي بعدها: س1. 

ــد  ــري ولـ ــن الهجـ ــرن الثامـ ــاء القـ ــن علمـ ــم مـ ــدون عالـ ــن خلـ ــن بـ ــد الرحمـ عبـ
ـــويف يف صـــدر القـــرن التاســـع ســـنة  ســـنة اثنتـــن وثالثـــن وســـبعمئة هجريـــة ،وتُ
رون أنـــه اجتـــاز يف حياتـــه  ثمـــان وثمانئـــة هجريـــة، واملؤرخـــون البـــن خلـــدون يقـــرِّ
أربـــع مراحـــل متميـــزة كل مرحلـــة ذات طابـــع خـــاص! مرحلـــة النشـــأة وحتصيـــل 
العلـــم، مرحلـــة الوظائـــف الديوانيـــة والسياســـية، ثـــم مرحلـــة التفـــرغ للتأليـــف 
وأخيـــراً مرحلـــة وظائـــف التدريـــس والقضـــاء ،وقـــد ألـــمَّ ابـــن خلـــدون يف 
مقدمتـــه املشـــهورة بطائفـــة مـــن اآلراء ذات القيمـــة األصليـــة يف علـــوم االجتمـــاع، 
ـــن  دي ـــن املجدِّ ـــون يف مصـــاف املبتكري ـــى وضعـــه األوروبي ـــة، حت ـــخ، والتربي والتاري

يف هـــذه املياديـــن.
ملاذا يُعدُّ ابن خلدون من العلماء املبتكرين املجتهدين، ؟ أ. 

عـــّن مـــا يف القطعـــة مـــن حـــروف اجلـــّر، مبّينـــاً معنـــى كلٍّ منهـــا ومجرورهـــا  ب. 
ذاكـــراً مـــا تعلـــق بـــه اجلـــار واملجـــرور .

أعرب ما حتته خط فيما يلي . س2. 
يقول تعالى: ﴿      ﴾)1)أ. 

ويقول تعالى:﴿ ب. 

(2(﴾

1. سورة اجلن: اآلية )18(.
2. سور القدر اآليات )5-1(
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(1(﴾ ويقول جلَّ شأنه:﴿ جـ. 
ويقول شوقي: د. 

رمي على القاع بن البان والعلِم      -     أحّل سفك دمي يف األشهر احُلُرِم

مثل ملا يأتي يف جمل تامة من عندك: س3. 
)باء( جاّرة تفيد السببية.  ▪

)من( جاّرة تفيد بيان اجلنس.  ▪
)يف( جاّرة تفيد السببية.  ▪

)الم ( جاّرة تفيد التعليل ،وأخرى تفيد شبه امِلْلك.  ▪
اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي : س4. 

) ذهبت إلى املكتبة ( ) إلى ( يف  املثال تفيد :   .1
) ابتداء الغاية الزمانية - ابتداء الغاية املكانية - انتهاء الغاية املكانية  ( .

) القطة كالنمر ( ) الكاف ( يف املثال :   . 2
) للتعليل - للتشبيه - لالستحقاق ( .

من معاني ) ِمْن (  :   .3
) اإللصاق - االستعانة - التبعيض ( .

) َعْن ( حرف جر جترُّ :   .4
) االسم الظاهر فقط - الضمير فقط - االسم الظاهر والضمير ( .

) اعتمدت على اهلل ( )على ( يف املثال :   .5
) لالستعالء - لإلسناد - جرت الضمير ( .

1. سورة البقرة: من اآلية )194(.
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ثانيًا ـــ املجرور باإلضافة:
تعريف اإلضافة واملضاف إليه:   )1

اإلضافة: أ. 
هي نسبة، أو عالقة بن اسمن، تُوجب َجرَّ ثانيهما دائماً، مثل:

. هذا كتاُب عليٍّ  ▪
لبسُت خامَتَ فضٍة.  ▪

ويسمى األول مضافاً، ويسمى الثاني مضافاً إليه.
الكتـــاُب يف املثـــال األول مضـــاف، وعلـــىٌّ مضـــاف إليـــه، واخلـــامُت يف املثـــال الثانـــي 

مضـــاف، وفضـــٍة مضـــاف إليـــه . 

و املضـــاف إليـــه: اســـم تكملـــة الســـم آخـــر نكـــرة قبلــَـُه، يضـــم إليـــه ليفيـــده التعريـــف 
أو التخصيص . 

فيفيد التعريف إذا أضيف إلى معرفة، مثل:
قرأُت كتاَب سيبويِه .   ▪

فسيبويِه معرفة ُضمَّ إليه اسم نكرة )كتاَب( فأفاده التعريف.

ويفيد التخصيص إذا أضيف إلى نكرة ، مثل:   -
قرأُت كتاَب نحٍو.  ▪

ـــه  ـــم تفـــد مـــا تقـــدم تعريفـــاً، ولكنهـــا أفادت جـــاءت كلمـــة )نحـــٍو( نكـــرة، فل  
تخصيصـــاً، فجعلتـــه محصـــوراً يف دائـــرة كتـــب النحـــو، وهـــذا معنـــى التخصيـــص، 

فلـــو قلـــت: 
قرأُت كتاباً.  ▪

الحتمـــل أن يكـــون املقـــروء كتـــاب نحـــٍو، أو تاريـــٍخ، أو أدٍب... إلـــخ، وملـــا قلـــت: 
)كتـــاب نحـــٍو(: تخّصـــص الكتـــاب، وخـــرج عـــن دائـــرة العمـــوم.
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ما يحذف لإلضافة:  )3
يحذف من املضاف املنون التنوين ونونا التثنية واجلمع، مثل:

سيارةٌ ß سيارةُ خالد ß ُحذف التنوين .  ▪
معلمان ß معلما الفصِل ß ُحذفت نون التثنية .  ▪

معلمون ß معلمو الفصِل ß ُحذفت نون اجلمع  .  ▪
القاعدة

اإلضافة نسبة أو عالقة بن اسمن  توجب جرَّ ثانيهما دائما. ▪

اإلضافة تفيد التعريف إذا كان االسم املضاف إليه معرفة ، وتفيد  ▪
التخصيص إذا كان االسم املضاف إليه نكرة .

إذا قامت اإلضافة بن اسمن ترتب عليها أمور من أهمها: جتريد  ▪
املضاف املنون من التنوين نوني التثنية واجلمع.
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تـــــدريبـــــــــات 
أكمل اجلمل اآلتية بوضع مضاف إليه مكان النقط:  س1. 

يقوى كفاح...............يف سبيل احلرية. أ. 
املبّذرون إخوان............... ب. 

ممرضات.............يعملن لياًل ونهاراً. ج. 
آثار...........يعجب بها السائحون. د. 

منّظمات................... املتحدة تعمل لدعم السالم العاملي. هـ. 
اإلضافة نسبة بن اسمن، وضح ذلك مع التمثيل. س2. 

ـــا حـــذف  ـــن م ـــة، وب ـــة تام ـــره يف جمل ـــى غي ـــي إل أضـــف كل اســـم ممـــا يأت س3. 
لإلضافـــة: 

طالبان – طيارون – عالم – مهندسون – كاتبات.  ▪
حـــّدد املضـــاف واملضـــاف إليـــه فيمـــا يأتـــي مبّينـــاً اإلضافـــة مـــن حيـــث  س4. 

ــا التعريـــف: ــث إفادتهـ ــن حيـ ــة ومـ العالقـ
أ. قال الشاعر:

والريح تعبث بالغصون وقد جرى            ذهب األصيل على جلن املاء 
َعَمل ُ برٍّ أسعدني .  ب. 

جـ . استعرُت كتاَب تلميٍذ .
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ــُع  ــا قبلهـــا يف اإلعـــراب َفُتْرَفـ التوابـــع: هـــي الكلمـــات أو اجلمـــل التـــي تتبـــع مـ
ــي:  ــه  وهـ ــَزُم بجزمـ ــره ، َوُتْجـ ــرُّ بجـ ـ ــه ، َوجُتَ ــُب بنصبـ ــه ، َوتُنَْصـ برفعـ

النعت، والتوكيد، وعطف النسق، والبدل، وفيما يأتي بيان كلٍّ منها:

أواًل: النعت:
تعريفه وأغراضه:  )1

ويســـّمى الصفـــة أيضـــاً ،وهـــو مـــا ذكـــر بعـــد اســـم ليبـــّن بعـــض أحوالـــه أو أحـــوال 
مـــا يتعلـــق بـــه، مثـــل:

جاَء التلميُذ املجتهــُد .  ▪
▪  قرأُت الكتاَب الّنافَع.

يَّارةَ البيضاَء . اشتريُت السَّ  ▪
▪  قابلُت الرجَل احملترَم.

فكلمـــات املجتهـــد والّنافـــَع. والبيضـــاء واحملتـــرم تبـــّن كلٌّ منهـــا أحـــواَل االســـم 
املذكـــور قبلهـــا ،وتتبعـــه يف اإلعـــراب.

ومثل: 
جاَء الطالُب املجتهُد أُخوهُ .  ▪
أكرمُت الرجَل الَكرمَي أبُوهُ .   ▪

ـــا حـــال االســـمن املذكوريـــن قبلهمـــا  املجتهـــد والكـــرمي نعتـــان أو صفتـــان لـــم يُبَيِّنَ
وهمـــا الطالـــب والرجـــل، وإنـــا بيَّنـــا حـــال مـــا يتعلـــق بهمـــا ،وتبعـــا االســـم املتقـــدم 

يف اإلعـــراب.

2(  نوعا النعت:
النعت نوعان: حقيقي ،وسببي.

النعت احلقيقي: أ. 
وهو ما يبن صفة من صفات االسم الذي قبله، مثل:

جاَء خالٌد األديُب . أكرمُت الطالَب املجتهَد.▪   ▪

التوابع 
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ـــع  ـــب، وهـــو يتب ـــت للطال ـــة أو نع ـــد صف ـــد، واملجته ـــت خلال ـــة أو نع ـــب صف فاألدي
منعوتـــه يف اإلعـــراب: رفعـــاً، أو جـــراً، أو نصبـــاً، ويف التعريـــف أو التنكيـــر ويف 

اإلفـــراد أو التثنيـــة أو اجلمـــع، ويف التذكيـــر أو التأنيـــث، مثـــل:
أكرمُت الطالَب املجتهَد .  ▪

)املجتهد( نعت )للطالب( وقد حتققت فيه الشروط فتبع منعوته يف   -
اإلعراب نصباً؛ ألن املنعوت مفعول به وتبعه يف التعريف فكالهما 

معّرف )بَأل( وتبعه يف اإلفراد فكالهما مفرد وتبعه يف التذكير 
فكالهما مذّكر.

النعت السببي:  ب. 
وهو ما يبن صفة من صفات اسم له عالقة باالسم الذي قبله مثل:

جاَء خالٌد األديُب أخوهُ . ▪
فاألديـــب هنـــا ليســـت وصفـــاً خلالـــد إنـــا هـــي وصـــف ألخيـــه ولكـــن )األخ( ليـــس 

اســـما أجنبيـــاً عـــن خالـــد، بـــل يربـــط بينهمـــا رابـــط، وهـــو رابـــط األخـــوة.

أنواع النعت احلقيقي:  )3
يأتي النعت مفردًا وهو ما ليس جملة وال شبه جملة، مثل: أ. 

جاَء خالٌد الشاعُر .          جاَء الطالباِن الشاعراِن .  ▪
سلَّمُت على محمٍد الكاتِب . سلمُت على الرجلِن الكاتبِن .  ▪

أكرمُت محمداً العالَم .      أكرمُت الرجاَل العلماَء .  ▪
ب. يأتي جملة بشرط أن يكون املنعوُت نكرًة، وأن يربطها به رابط وهو 

الضمير، واجلملة نوعان:
فعلية ،مثل:  .1

جاَء رجٌل يحمُل كتاباً .  ▪
التقيُت بطالٍب يدرسون التاريَخ.  ▪

اسمية ،مثل:  .2
▪ هذه فتاةٌ أخالُقها حميدةٌ. جاَء رجٌل ثوبُُه جديٌد      ▪
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ويأتي شبه جملة، مثل: ج. 
▪ رأيُت عصفوراً على الشجرِة .  رأيُت عصفوراً فوَق الشجرة ِ   ▪

ـــل نصـــب  ـــه يف مَح ـــاً وهـــو مضـــاف ومضـــاف إلي ـــوق الشـــجرة( ظرف ـــرب: )ف وتع
ـــوراً(. ـــة )عصف صف

تعّدد النعت:  )4
- يجوز أن يتعدد النعت، ومنعوته واحد، مثل:

جاء خالٌد الشاعُر الكاتُب العالُم .  ▪
ومنه قوله تعالى:  ٭ 

.(1(﴾ ﴿
- كما يجوز أن يتعدد النعت ومنعوته متعدد، مثل: 

جاَء طارٌق وخالٌد وسالٌم الشاعُر والعالُم والطالُب. ▪
القاعدة 

 التوابـــع هـــي الكلمـــات أو اجلمـــل التـــي تتبـــع مـــا قبلهـــا يف اإلعـــراب وهـــي:. 1
النعت والتوكيد وعطف النسق والبدل.

النعـــت ويســـمى كذلـــك الصفـــة وهـــو مـــا يذكـــر بعـــد اســـم ليبـــّن بعـــض . 2
أحوالـــه أو أحـــوال مـــا يتعلـــق بـــه.

ينقســـم النعـــت إلـــى قســـمن: حقيقـــي وســـببي، واحلقيقـــي هـــو مـــا بـــّن . 3
صفـــة مـــن صفـــات االســـم الـــذي قبلـــه، وأمـــا الســـببي فهـــو مـــا يبـــّن صفـــة 

ـــه. ـــه عالقـــة مبـــا قبل مـــن صفـــات اســـم بعـــده ل
يأتي النعت مفرداً ،ويأتي جملة ،ويأتي شبه جملة.. 4
ــت . 5 ــّدد النعـ ــوز أن يتعـ ــا يجـ ــد، كمـ ــه واحـ ــت ومنعوتـ ــّدد النعـ ــوز أن يتعـ يجـ

ــّدد. ــه متعـ ومنعوتـ

1. سورة الربوج اآليات  14، 15، 16
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تـــــــدريبات 
فتح عمرو بن العاص، الصائب رأيه، احملكم تدبيره مصر. س1. 

بن نوع النعت يف املثال .
بن نوع النعت فيما يأتي : س2. 

كم من كلمة خفيف وزنها، أودت بجماعة وفير عددها. أ. 
ب. كل مؤمن مرآة صادقة ألخيه .

ج.املواطن الصالح يبذل جهده إلعزاز أمته .
دـ. ونَْحُن أُنَاٌس نُِحُب احلِديَث ونَْكَرهُ ما يُوِجُب املْأثََما 

هــ.تذاع أحلان من روائع النغم .
النعت قسمان، وّضح ذلك مع التمثيل. س3. 
اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  س4. 

1. جاء محمٌد الوسيُم ، كلمة ) الوسيُم ( تعرب ؟ 
) نعتاً     - حاالً     - متييزاً ( 

2 . رأيت خالداً الكرمي أبوه ، يف املثال نعت    )حقيقي - سببي (. 
رأيت طالباً يدرسون ، نوع النعت يف املثال :   .3

) مفرد -    جملة اسمية    -    جملة فعلية ( 
4. الرياضُة نشاٌط عظيُم األِثر ، نوع النعت يف املثال :

) جملة اسمية - شبه جملة - مفرد (
5. القرآُن ........ كتاُب اهلل . ) الكرمَي - الكرمِي - الكرمُي ( .

6. كّرمِت املدرسُة الطالَب املتفّوَق ، النعت يف املثال : 
) مرفوع   -   منصوب   -   مجرور (  
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ثانيًا - التوكيد :
تعريفه:  

التوكيـــد تابـــع يذكـــر يف الـــكالم لدفـــع توّهـــم أو أنـــه تابـــع يهـــدف إلـــى متكـــن 
الشـــيء يف نفـــوس املخاطبـــن أو تقويتـــه وإزالـــة الشـــّك عـــن اخلبـــر ، مثـــل:

احلّريُة احلرّيُة أغلى مطلٍب .     ▪ ألقى الطالُب نفُسُه قصيدتَُه .  ▪
نوعا التوكيد:  

التوكيد نوعان: معنوي ولفظي: 
التوكيد املعنوي:  )1

ألفاظه:   أ. 
ويكون بألفاظ توافق املؤكَّد يف املعنى وتخالفه يف اللفظ. 

من ألفاظ التوكيد املعنوي ) النفس ،والعن ،ولفظة كّل ،ولفظة جميع ،وكال 
وكلتا(  

جاَء عليٌّ نفُسُه.           - ) النفس ( ،مثل : ▪ 
▪َحَضَر عليٌّ وخالٌد أنفسهما.          ▪جاَء الرجاُل أنفُسُهم .

- ) العني (، مثل : 
جاَء عليٌّ وخالٌد أعينهما. مررُت بخالٍد عينِه.                   ▪   ▪

جاء الرجال أعينهم .  ▪
- ) جميع (،  مثل :    ▪ عزَم الليبيوَن جميُعهم على بناِء وطِنهَم .

إنَّ العمَل ُكلَُّه مفيٌد. - ) كّل (،  مثل : ▪ 
أكرمُت الطالبْيِن كليهما. - ) كال (،  مثل : ▪ 

جنحِت الطالبتاِن كلتاُهما.......... إلخ. - ) كلتا (،  مثل : ▪ 
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من أحكام التوكيد املعنوي: ب. 
يتبع التوكيد مؤّكده يف اإلعراب، رفعاً ونصباً وجراً، مثل:  -

جاَء خالٌد نفُسه .    برفع )نفسه( على أنَّه توكيد للفاعل.  ▪
رأيُت خالداً نفَسُه .  بنصب )نفسه( على أنَّه توكيد للمفعول به.  ▪

مررُت بخالٍد نفِســـِه .  بجر )نفســـه( على أنَّه توكيد لالســـم املجرور  ▪
 بحـــرف اجلر.

ال يكون التوكيد إال بألفاٍظ مخصوصٍة.  -
يجب أن يتأخر التوكيد عن متبوعه، كما يف األمثلة السابقة.  -

ال يجوز حذف املؤكد وبقاء التوكيد.  -
ال يجوز توكيد النكرة، فال يقال:  -

)جاَء رجٌل نفُسه(. و)ال مررُت بطالٍب كلِّهم(.
إال إذا كانـــت النكـــرة محـــددة املقـــدار معروفـــة احلـــدود، فيجـــوز توكيدهـــا 

بألفـــاظ الشـــمول فقـــط، مثـــل:
مضى شهرٌ كلُُّه.  ▪
اشتريُت داراً كلََّها ▪
وتصّدقُت بديناٍر كلِّه. ▪

2- التوكيد اللفظي:
تعريفه: أ. 

يكـــون التوكيـــد اللفظـــي بتكـــرار اللفـــظ اســـماً كان ،أو فعـــاًل ،أو حرفـــاً ،أو جملـــة 
مثـــل:

احلريُة احلريُة أغلَى مطلٍب .  ▪
جاَء جاَء خالٌد .  ▪

ال ال أحيُد عِن احلقِّ .  ▪
. جَنح علىٌّ  جَنح علىٌّ  ▪

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



83

﴾)1) ٭ ومنه قوله تعالى:﴿
حكمه اإلعرابي:  ب. 

ــد  ــه توكيـ ــه إنـ ــول عنـ ــى بالقـ ــل يُكتَفـ ــي، بـ ــم إعرابـ ــي حكـ ــد اللفظـ ليـــس للتوكيـ
ــٌد(  ــٌد( )خالـ ــٌد خالـ ــاَء خالـ لفظـــي ال محـــل لـــه مـــن اإلعـــراب، ففـــي مثـــل: )جـ
ــوع، أو منصوب...إلـــخ  ــه مرفـ ــة توكيـــد لفظـــي )لأولـــى( دون القـــول: إنـ الثانيـ
ـــد لفظـــي لــــ )جـــاَء(  ـــا توكي ـــة، إنه ـــول يف )جـــاَء( الثاني ـــٌد( نق ويف )جـــاَء جـــاَء خال

األولـــى.

1. سورة الشرح اآليات )6،5(
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القاعدة  
م رمبا حمله الكالم إلى السامع أو  ▪ التوكيد: تابع يذكر يف الكالم لدفع توهُّ

أنـــه تابـــع يهـــدف إلـــى متكـــن الشـــيء يف نفوس املخاطبـــن أو تقويته وإزالة 
الشـــك عـــن اخلبـــر وإبعـــاد الشـــبهات عنـــه وهـــو نوعـــان معنـــوي ولفظـــي.

املعنوي وله ألفاظ مخصوصة منها: نفس، وعن، وكال، وكلتا، وكّل،  ▪
وجميع.

ومن أحكام التوكيد املعنوي: ▪

اتباعه ملؤّكده يف اإلعراب.. 1
ال يكون إالَّ بألفاٍظ مخصوصٍة.. 2
يجب أن يتأخر عن متبوعه.. 3
ال يجوز حذف املؤكد وبقاء التوكيد.. 4
ال يجـــوز توكيـــد النكـــرة إال إذا كانـــت محـــدودة املقـــدار أو معروفـــة . 5

احلـــدود.
التوكيـــد اللفظـــي: هـــو تكـــرار اللفـــظ الســـابق بنصـــه اســـماً كان أو حرفـــاً  ▪

أو فعـــاًل أو جملـــة.
ليـــس للتوكيـــد اللفظـــي ُحكـــٌم إعرابـــيٌّ ويُكتَفـــى فيـــه بالقـــول بأنـــه توكيـــد  ▪

لفظـــي ال محـــل لـــه مـــن اإلعـــراب.
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تـــــــدريبـــــــات  
ضـــع توكيـــداً معنويـــاً مناســـباً يف املـــكان اخلالـــي يف كل ممـــا يأتـــي ضابطـــاً  س1. 

ـــاً ســـبب الضبـــط: ـــاه بالشـــكل مبّين إي
قاد الرسول............ املسلمن يف معارك كثيرة.  ▪

موسى بن نصير وطارق بن زياد.......... كان لهما الفضل يف فتح   ▪
األندلس.

خلّد التاريخ بطولة املسلمن يف موقعتي القادسية واليرموك..........  ▪
األمهات............. رحيمات بأوالدهن.  ▪

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي  : س2. 
حضر كلُّ الطالب ، ) كّل ( يف املثال ) توكيد لفظي - توكيد معنوي - 1.   

فاعل ( .
جاء اخلطيب .................. ) نفَسه - نفِسه - نفُسه ( . 2.   
كّرمت املدرسة املتفوق .......... ) عيِنه - عينَه - عينُه ( .3.   
كونوا جميعاً يداً واحدًة، ) جميعاً ( يف املثال ) تصلح أن تكون 4.   

توكيداً معنوياً - ال تصلح أن تكون توكيداً معنوياً ( .
ال ال أُصاحُب األشرار ، يف املثال توكيد لفظي جاء بتكرار ) االسم 5. 

- الفعل - احلرف ( .  
التوكيد من ) املجرورات - املنصوبات - التوابع ( . 6. 

ـــى واجلمـــع يف جمـــل تامـــة موضحـــاً مـــا يحـــدث  أّكـــد بالعـــن والنفـــس املثّن س3. 
ـــر.  ـــا مـــن تغيي فيه

أّكد لفظياً االسم، ثم الفعل، ثم احلرف، ثم اجلملة فيما يأتي: س4. 
ال تقهر اليتيم.  ▪

الكرمي ال يجحد املعروف.  ▪
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ثالثًا: العطف:
تعريفه:  )1

العطُف تَابٌع يَتَوسُط بَينَه وبْنَ متبوعِه حرُف ِمن احلروف العاطفِة ، 
ى املتبوُع  ويُسّمى التابُع الَّذي يقع بعد حرِف العطِف معطوفاً ،  و يُسمَّ

معطوفاً عليه ، واملعطوف يتبع املعطوف عليه يف اإلعراب : رفعاً ، 
أونصباً ، أو جراً ، أو جزماً . 

حكم املعطوف اإلعرابي:  )2
ــذ  ــه يأخـ ــة فإنـ ــم والوظيفـ ــه يف احلكـ ــريك املعطـــوف عليـ ــا كان املعطـــوف شـ ملـ
ــوف، وإن  ــع املعطـ ــاً رفـ ــه مرفوعـ ــوف عليـ ــإن كان املعطـ ــراب، فـ ــه يف اإلعـ حكمـ
كاٍن منصوبـــاً نُصـــب املعطـــوف، وإن كان مجـــروراً ُجـــّر وإن كان مجزومـــاً ُجـــزم 

وهكـــذا ،مثـــل : 
. جاَء محمٌد وعلىٌّ

: مرفوع ؛ ألنه معطوف على مرفوع. عليٌّ  ▪
رأيت خالداً وساملاً.  ▪

ساملاً: منصوب ؛ ألنه معطوف على منصوب.  ▪
مررُت بعليٍّ  وخالٍد.  ▪

خالٍد: مجرور؛ ألنه معطوف على مجرور.  ▪

أحرف العطف ومعاني كل منها:   )3
ـــى، أو، أم،  ـــم، حت ـــاء. ث ـــواو، الف ـــى املشـــهور، وهـــي )ال أحـــرف العطـــف تســـعة عل

ـــل، ال، لكـــن(. ب
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)الـــواو(: وتكـــون للجمـــع بـــن املعطـــوف واملعطـــوف عليـــه يف احلكـــم واإلعـــراب  أ. 
جمعـــاً مطلقـــاً دون ترتيـــب أو تعقيـــب، فـــإذا قلـــت:

جاَء خالٌد وعليٌّ .  ▪ 
فاملعنى أنهما اشتركا يف حكم املجيء دون ترجيح لتقّدم أحدهما.

)الفاء(: وتكون للترتيب والتعقيب، فلو قال قائل: ب. 
جاَء سالٌم فعلّي .  ▪ 

فاملعنى أن ساملاً جاء قبل عليٍّ وأن علّيًا جاء بعده بال مهلة بن 
مجيئهما.

)ثم(: وتكون للترتيب والتراخي، مثل: ج. 
جاَء خالٌد ثُمَّ سالٌم .  ▪ 

فاملعنى أن ساملاً جاء بعد خالٍد بفترة.
)حتـــى(: وهـــذه ال تكـــون عاطفـــة إال بشـــروط، وهـــي أن يكـــون معطوفهـــا  د. 
اســـماً ظاهـــراً ويكـــون جـــزءاً مـــن املعطـــوف عليـــه أو كاجلـــزء منـــه، وأن يكـــون 

غايـــة ونهايـــة للمعطـــوف عليـــه وأن يكـــون مفـــرداً ال جملـــة، مثـــل:
جنَح الطالُب حتَّى املهمُل.  ▪
أكلُت السمكَة حتَّى رأَسها.  ▪

أُعجبُت بالقوِم حتَّى األوالِد.  ▪
ـــباَحَة  أو كـــرةَ القـــدِم (  ـــاِرِس السِّ )أو(: وتكـــون للتخييـــر أو الشـــك مثـــل )َم هـ. 
فاملخاطـــب مخّيـــر بـــن ممارســـة الســـباحة أو كـــرة القـــدم ،  ومثـــال الشـــك:

سافَر عليٌّ الساعَة اخلامسَة أو السادسَة إذا كان املتكلم شاكاً يف   ▪
وقت السفر.

أمضيُت يف النزهة ثالثَن دقيقًة أو أربعن: إذا كان شاكاً يف الوقت   ▪
الذي قضاه يف النزَهِة.

)أم(: وهـــي ال تعطـــف إال بشـــرط أن تكـــون بعـــد همـــزة االســـتفهام أو همـــزة  و. 
ـــل: التســـوية ،مث

أخالٌد جاَء أم سالٌم ؟ )استفهام(.  ▪
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و قوله تعالى:  ٭ 
(1(﴾ ﴿
 فإن لم تأت )أم( بعد إحدى الهمزتن فهي حرف استئناف الحرف عطف، 

 كقوله تعالى:
(2(﴾ ﴿

أي: بل يقولون افتراه.
)بل(: وهي ال تعطف إال املفردات وتفيد: ز. 

ـــا قبلهـــا، ونقـــل احلكـــم إلـــى مـــا بعدهـــا، مثـــل  اإلضـــراب: وهـــو العـــدول عمَّ  .1
)جـــاَء خالـــٌد بـــل طـــارٌق(، فكأنـــك بعـــد أن نســـبت املجـــيء إلـــى خالـــد، 
عدلـــت عـــن ذلـــك ونســـبته إلـــى طـــارق، فأصبـــح خالـــد يف حكـــم الـــذي لـــم 

ـــت. ـــد كالم مثب ـــا إال بع ـــون له ـــى ال يك يجـــيء، وهـــذا املعن
)لكن(: ومعناها االستدراك وال تكون عاطفة إال بشروط:  ح. 

أن يكون معطوفها مفرداً فإذا وقعت بن اجلمل فما بعدها مستأنف   -
ال معطوف.

أن يسبقها نفي أو نهي.  -
أال تكون مسبوقة بالواو فإْن ُسِبَقُت بالواو فما بعدها مستأنف.  -

ومن أمثلة ما حتققت فيه الشروط:
ما جاَء خالٌد لكن سعيٌد .  ▪
لم يأِت خالٌد لكن سعيٌد.  ▪

. ال تصاحِب املهمَل لكن املجدَّ  ▪

1. سورة البقرة اآلية )5(
2. سورة السجدة اآليتان )2،1(
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ط. )ال(: وهـــي ال تعطـــف إال املفـــردات وال تأتـــي إال بعـــد اإليجـــاب، وإذا عطـــف 
بهـــا ثبـــت احلكـــم ملـــا قبلهـــا وانتفـــى عّمـــا بعدهـــا مثـــل:

صاحِب املجدَّ ال املهمَل.  ▪
اقرأ الِكتاَب ال املجلَة.  ▪

القاعدة  
ـــه وبـــن متبوعـــه حـــرف مـــن احلـــروف العاطفـــة  ـــع يتوســـط بين - العطـــف: تاب
ــوع  ــمى املتبـ ــاً ويسـ ــف معطوفـ ــرف العطـ ــد حـ ــع بعـ ــذي يقـ ــع الـ ــّمى التابـ يسـ

معطوفـــاً عليـــه .
- يتبع املعطوف املعطوف عليه يف اإلعراب رفعاً ونصباً وجراً وجزماً.

- حـــروف العطـــف تســـعة: هـــي: )الـــواو( ملطلـــق اجلمـــع، )الفـــاء( للترتيـــب 
ـــر أو  ـــة، )أو( للتخيي ـــى( للغاي ( للترتيـــب مـــع التراخـــي، )حت ـــمَّ مـــع التعقيـــب، )ثُ
الشـــك، )أم( وهـــي ال تعطـــف إال بشـــرط أن تكـــون بعـــد همـــزة االســـتفهام أو 
ـــن(  ـــد اإلضـــراب، )لك ـــرد وتفي ـــل( وهـــي ال تعطـــف إال املف ـــزة التســـوية، )ب هم
ــرد، وال تأتـــي إال بعـــد  ــتدراك، و)ال( وهـــي ال تعطـــف إال املفـ ــا االسـ ومعناهـ

اإليجـــاب.
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تــــدريبـــــــات  
إن للشـــباب علـــى وطنـــه حقوقـــاً، وعليـــه لوطنـــه واجبـــات. إنَّ وطنـــه رعـــاه  س1. 
صغيـــراً، ثـــم صبيـــاً، ثـــمَّ شـــاباً كـــي ينشـــئه للمســـتقبل الَّـــذي ينتظـــره 

ــباب. ــه مـــن الشـ وأمثالـ
ـــده ليكـــون عبئـــاً عليـــه، بـــل درعـــاً لـــه ،ولـــم يرعـــه ليكـــون ســـلبياً  لـــم يتعهَّ  
ـــا  ـــالده ،ســـاعياً فيمـــا يحقـــق له ـــر ب ـــاً عامـــال خلي ـــاً ،لكـــن إيجابي أو متهاون
غـــداً أفضـــل وأرغـــد.إّن للشـــباب العربـــيِّ رســـالة، وعليـــه وعلـــى غيـــره مـــن 
ـــباب يف كلِّ مـــكان مـــن أرض العروبـــة، ســـواء يف املشـــرق أم املغـــرب أن  الشَّ
يكونـــوا وحـــدة متماســـكة ال مفّككـــة تعيـــش يف آمـــال هـــذا الوطـــن، وتســـعى 
ــتعيد الوطـــن مجـــده،  ٍة، حتـــى يسـ ــوَّ ــٍد وقـ ــا أوتيـــت مـــن جهـ ــه بـــكل مـ إليـ

ويحتـــلَّ مكانـــه الالئـــق بـــه حتـــت الشـــمس.
يف القطعة عطف باألدوات اآلتية: )ثم، أو، بل، لكن، ال(  أ. 

عّن املعطوف واملعطوف عليه مع كلٍّ منها.
ـــا يأتـــي، مـــع  ضـــع حـــرف العطـــف املناســـب مـــكان النقـــط يف كل جملـــة ممَّ س2. 

ضبـــط املعطـــوف واملعطـــوف عليـــه.
سجد اإلمام....... املأموم أ. 

ــى اهلل عليـــه وســـلم - أبـــو بكـــر... تولَّـــى اخلالفـــة بعـــد النَّبـــي- َصلَـّ ب. 
عمر.

من واجبك قول احلق......التزام الصمت. ج. 
إنا يفوز يف احلياة املجّد...... املهمل. د. 
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ما قلت كذباً..... صدقاً. هـ. 
ة النَّفس. ة دليل قوَّ دَّ بر...... اجلزع يف مواقف الشِّ الصَّ و. 

يبذل الفدائيُّ كلَّ شيء......... روحه يف سبيل اهلل. ز. 
استخدم كلَّ حرف من حروف العطف اآلتية يف جملة من عندك: س3. 

)الفاء، ال، لكن، بل، حتى(
عنِّ معنى )أم( يف كل مما يأتي، وبن املعطوف واملعطوف عليه: س4. 

يســـعى املصلحـــون إلـــى خيـــر املجتمـــع ســـواء وجـــدوا تقديـــًرا أم لـــم  أ. 
يجـــدوه.

ا سافرت أم بحراً؟ جوَّ ب. 
ـَبـْتُه البطاح أم القمم. سواءٌ على الشهيد َأَغيَّ ج. 

أجماعة التمثيل أم جماعة اإلذاعة أَحبُّ إليك؟ د. 
هاوي: للشاعر جميل صدقي الزَّ س5. 

نحن يف حاجة إلى األعمال ال إلى زخرف من األقوال
وإلى نهضة تعيد لنا املجد وسعٍي إلى بلوغ املعـالي

عّن كلَّ حرف عطف، وبن املعطوف واملعطوف عليه يف البيتن السابقن. أ. 
س6. ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة و )( أمام العبارة اخلاطئة  : 

) الواو ( حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب .                )  (  .1
جنح الطالب حتى املهمل ، ) املهمل ( يف املثال فاعل.         )  (  .2
)أو( حرف عطف يفيد اجلمع بن املعطوف واملعطوف عليه .    )  (  .3
) لكن ( ال تكون عاطفة إال إذا كان معطوفها مفرداً .          )  (  .4
) حتى ( ال تكون عاطفة إال إذا كان معطوفها اسماً ظاهراً .  )  (  .5
) حضر صالٌح ثم سالٌم(،هذه اجلملة صحيحة نحوياً .        )  (  .6
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رابعًاـــــ البدل:
تعريفه:  )1

ـــر أن  ـــن غي ـــه، م ـــر مقصـــود لذات ـــه غي ـــوع قبل ـــر متب ـــه بذك ـــد ل البـــدل: تابـــع ممه
تتوســـطه واســـطة )غالبـــاً( بـــن التابـــع واملتبـــوع ومـــن التعريـــف يتضـــح الفـــرق 
ــي  ــا هـ ــم، وإنـ ــودة باحلكـ ــت مقصـ ــي ليسـ ــرى ،فهـ ــع األخـ ــدل والتوابـ ــن البـ بـ

مكملـــة ملتبوعهـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه  .
مثل :

أرَسى اخلليفُة عمُر دعائَم الدولِة اإلسالمية .  ▪
فكلمة اخلليفة ممهدة لالسم املقصود وهو عمر، ويسّمى املتبوع مبدالً 

منه والتابع بدالً ، وهو يتبع املبدل منه يف اإلعراب ، رفعاً ونصباً 
وجّراً  .

أنواعه:   )2
البدل أنواع، أهمها:

بـــدل كل مـــن كل: ويســـّمى البـــدل املطابـــق ويكـــون فيـــه البـــدل مطابقـــا للمبـــدل  أ. 
منـــه، ومســـاوياً لـــه يف املعنـــى مـــع اختـــالف لفظيهمـــا، مثـــل:

الديناُر من تبٍر ذهٍب . والدرهُم من جلٍن فضٍة.▪   ▪
ى الرسول )�( القائَد خالداً سيَف اهلِل املسلوَل .  - َسمَّ

بـــدل بعـــض مـــن كل: أو بـــدل جـــزء مـــن كل، وهـــو الـــذي يكـــون فيـــه البـــدل  ب. 
جـــزءاً حقيقيـــاً مـــن املبـــدل منـــه، وأن يصـــحَّ االســـتغناء عنـــه باملبـــدل منـــه، 

مثـــل:
أكلُت الرغيَف ثُلَثُه.  ▪

فُت فم الطفل أسنانَُه. نظَّ  ▪
فثلث جزءٌ من الرغيف واألسنان جزءٌ من فِم الطفِل.
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بـــدل االشـــتمال: وهـــو الـــذي يكـــون فيـــه البـــدل ليـــس جـــزءاً مـــن املبـــدل منـــه،  ج. 
ـــا يشـــتمل عليـــه املبـــدل منـــه، مثـــل: و إنـــا هـــو كاجلـــزء منـــه أو ممَّ

أعجبني سالٌم خلُقُه.  ▪
بهرني عمُر عدلُُه.  ▪
سّرني خالٌد كرُمُه.  ▪

فكلمـــات )خلقـــه( و)عدلـــه( و)كرمـــه( بـــدل اشـــتمال، كل واحـــدة منهـــا تعـــنِّ أمـــراً 
خاصـــاً يف املتبـــوع، وهـــو أمـــر عـــارض ال يدخـــل يف تكويـــن الـــذات ماديـــاً أصيـــاًل 
ويشـــترط يف بـــدل بعـــض مـــن كل واالشـــتمال أن يتصـــل كلٌّ منهمـــا بضميـــر يعـــود 

علـــى املبـــدل منـــه ويطابقـــه يف اإلفـــراد والتذكيـــر وفروعهمـــا.

القاعدة 
البدل تابع ممّهد له بذكر متبوع قبله غير مقصود لذاته،  من غير أن  ▪

تتوسط واسطة بن التابع واملتبوع )غالباً( ويتبع املبدل يف اإلعراب رفعاً 
و نصباً وجراً.

البدل أنواع أهمها بدل كل من كل،و بدل بعض من كل،و بدل االشتمال.  ▪
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تــــدريبــــــــات 
كان أبـــو عبيـــدة عامـــر بـــن عبـــد اهلل بـــن اجلـــراح الفهـــري ،قائـــداً عظيمـــا 
ــابعة والعشـــرين مـــن عمـــره ،وأوذي يف ســـبيل اهلل فهاجـــر إلـــى  ــلم يف السـ أسـ
ـــم هاجـــر  ـــة، ث ـــه مك ـــى موطن ـــود إل ـــه اهلل أن يع ـــأ ل ـــى هي ـــا حت ـــث به احلبشـــة ولب

منهـــا إلـــى املدينـــة وبذلـــك حـــاز شـــرف الهجرتـــن.
شـــهد الغـــزوات أكثرهـــا واشـــترك يف فتـــح الشـــام مـــع القائـــد خالـــد بـــن الوليـــد، 
ـــه وحـــدث  ـــدة مكان ـــا عبي ـــى أب ـــداً ،ووّل ـــر املؤمنـــن عمـــر عـــزل خال ـــى أمي فلمـــا تول
ـــا كتـــاب اخلليفـــة حتـــى مت فتحهـــا  ـــم يعلن ذلـــك واملســـلمون يحاصـــرون دمشـــق ،فل
ــه  ــر اجليـــش قيادتـ ــه أمـ ــار إليـ ــدة ،فصـ ــى أبـــي عبيـ ــادة إلـ ــد القيـ ــلّم خالـ ــم سـ ثـ

وتبعاتـــه.
وتولـــى أبـــو عبيـــدة إمـــارة الشـــام ،فلـــم ميـــل بـــه ذلـــك إلـــى التـــرف ولـــم تســـتهوه 

الدنيـــا زخارفهـــا وال املنصـــب ســـطوته . 
ــل  ــا حبـ ــة يخطمهـ ــى ناقـ ــاه علـ ــه فأتـ ــأل عنـ ــام وسـ ــر الشـ ــة عمـ زار اخلليفـ
،وســـار معـــه اخلليفـــة إلـــى بيتـــه، فلـــم يـــر شـــيئاً إال عدتـــه يف احلـــرب ســـيفه 
ـــر املؤمنـــن إن هـــذا  ـــا أمي ـــو اتَّخـــذت متاعـــاً. قـــال: ي ـــه: ل ـــه، قـــال ل وترســـه ورحل

يبلغنـــا املقيـــل يعنـــي )اآلخـــرة(.
ـــمات املميـــزة لشـــخصية أبـــي  بـــّن يف ضـــوء القطعـــة الســـابقة أوضـــح السِّ أ. 

عبيـــدة.
استخرج كل بدٍل يف القطعة  وبن نوعه. ب. 

ضع مكان النقط بدالً مناسباً واضبطه مبيناً سبب ضبطه: س2. 
كان نبينا..... صلى اهلل عليه وسلم - مثاًل أعلى يف كرم اخللِق . أ. 

اشتهر أمير املؤمنن...... بالعدل والرحمة. ب. 
ج. لم يهزم سيف اهلل املسلول.... يف معركة قط.

د. يعجبني الطالب....... مبشاكل مجتمعه.
يف اليوم السابع من الشهر القمري يظهر القمر.... يف السماء.  هـ. 
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ضع مبدالً منه مناسباً مكان النقط فيما يأتي: س3. 
حفظت..... سوره القصار. أ. 

يداوي الطبيب.... جراحه. ب. 
ج. أعجبني... إلقاؤه. 

. .........أحمد رفيق املهدوي شاعر ليبيٌّ د. 
ازدهرت....... أشجارها يف الربيع. هـ. 

ة: ا يأتي بدالً يف جملة تامَّ اجعل كالًّ ممَّ س4. 
عمر املختار، درنة، مآذنها، ثلثه، دقاتها، شجاعته.   ▪

قال الشاعر ميدح: س5. 
يَِم سهل اخلليقة ال تُخشى بوادره يزينُه اثْنان ُحْسُن الَخْلِق والشِّ

مَب وصف الشاعر املمدوح؟ أ. 
بن البدل و نوعه يف البيت.  ب. 

زاوج بن العمود ) A ( مبا يناسبه من العمود ) ب (  س6. 
العمود ) ب (   ) A ( العمود

 قرأت الكتاب ثلثه  بدل كل من كل
 هو الذي يكون البدل فيه ليس جزءاً
 من املبدل منه و إنا هو كاجلزء منه

 جاء ابن الوليد خالد

 يكون فيه البدل مطابقاً للمبدل منه
 ومساوياً له يف املعنى مع اختالف

  لفظيهما

 أعجبني )الطالب( أدبه

 بدل كل من كل بدل اشتمال
  بدل االشتمال  بدل بعض من كل
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القسم الثاني :  الصرف 
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املشـــتقات مـــن األســـماء، وهـــي مـــا أُخـــذ مـــن غيـــره للداللـــة علـــى ذات وحـــدث 
ـــك  ـــى تل ـــذي ينســـب إل ـــة ال ـــى حـــدث الكتاب ـــدّل عل ـــب( ت ـــل: )كات ـــا مث ينســـب إليه

الـــذات، فمـــا وصـــف إنســـان بأنـــه كاتـــب إاّل بســـبب ممارســـته. 
ومثـــل كلمـــة )مكتـــوب( تـــدّل علـــى ذات وقـــع عليهـــا فعـــل الكتابـــة كمـــا تـــدّل علـــى 

حـــدث كتابـــة ينســـب إلـــى تلـــك الـــذات.... وهكـــذا. 

واملشتقات هي:
اســـم الفاعـــل، وصيغـــة املبالغـــة، والصفـــة املشـــّبهة، واســـم املفعـــول، واســـم 

التفضيـــل، واســـما الزمـــان واملـــكان، واســـم اآللـــة. 
وفيما يلي نتعرض بالدراسة لبعض أنواع املشتقات 

أواًلـــــ اسم الفاعل:
تعريفه:   )1

ـــن  ـــى م ـــة عل ـــوم، للدالل ـــي للمعل ـــل املتصـــرف املبن ـــن الفع ـــة تشـــتقُّ م هـــو صف
ـــل:  ـــا، مث ـــاً ال ثبوت ـــل حدوث ـــه الفع ـــع من وق

َشِعّر. داِفع، ساِئر، منُطِلق، ُمكِرم، ُمجتِذب، ُمستغِفر، مبُعِثر، ُمقـْ  ▪
إذا تأملـــت األمثلـــة الســـابقة جتـــد كاّل منهـــا اجتمـــع فيـــه مـــن الشـــروط مـــا جعلـــه 

مؤهـــاًل ألن يكـــون اســـم فاعـــل.
)دافـــع ( صفـــة اشـــتقت مـــن الفعـــل )دفـــع(، وهـــو فعـــل متصـــّرف؛ ألننـــا نقلّبـــه 
علـــى وجـــوه مختلفـــة، فيأتـــي منـــه املضـــارع )يدفـــع(، ويأتـــي منـــه األمـــر )ادفـــع(، 

وهـــو أيضـــاً مبنـــّي للمعلـــوم أي أن فاعلـــه معـــروف.

صوغه:   )2
يصاغ اسم الفاعل من الثالثي املجّرد على وزن )فاعل( بكسر العني، مثل:  أ. 

َكتََب ß كاِتٌب .  ▪
نََظَر ß نَاِظٌر .   ▪

َعلَم ß َعاِلٌم .  ▪
َوَهَب ß واِهٌب .   ▪

املشتقات
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َسمَع ß سامٌع .  ▪
َوَقَف ß واِقٌف .   ▪

 يَِبَس ß ياِبٌس . ▪
م، مثل:  - فإذا كان اسم الفاعل مأخوذاً من )ِفعـل( معتل الالَّ

َسَعى ß ساٍع . َدَعا ß َداٍع .▪  َقَضى ß َقاٍض .▪   ▪
حتذف المه ويعوض عنها بالتنوين يف حالتي الرفع واجلر ، فنقول :

َهذا ساٍع، وجاَء َداٍع، وتوّلى َقاٍض النظر يف القضية. ونقول يف حالة اجلّرِ:
نظرُت إلى ساٍع ß وسلّمُت على َداٍع ß ومررُت بقاٍض.

- أما يف حالة النصب تبقى الالم فنقول : رأيُت قاضياً ،قابلُت ساعياً . 
ـــدة  ـــف )فاعـــل( الزائ ـــة بعـــد أل ـــدل حـــرف العلّ ـــل العـــن أُب - وإذا كان الفعـــل معت

ـــل: همـــزة، مث
قاَل ß قاول ثم قائٌل . 	          بوزن فاعٍل .  ▪
ماَل ß مايل ثم مائٌل . 			 بوزن فاعٍل .  ▪
باَع ß بايع ثم بائـــــٌع .				بوزن فاعٍل .  ▪

يصـــاغ اســـم الفاعـــل مـــن غيـــر الثالثـــي علـــى وزن مضارعـــه املبنـــي للمعلـــوم  ب. 
ــل:  ــر، مثـ ــل اآلخـ ــا قبـ ــر مـ ــًا مضمومـــة وكسـ ــة ميمـ ــرف املضارعـ ــدال حـ ــع إبـ مـ

املضارع يُكِرُم . ِرٌم .  أكرم ß ُمكـْ  ▪
املضارع ينتصُر . ▪ انتصر ß ُمنْتَِصٌر .  

استخرج ß ُمستخِرٌج .   املضارع يستخِرج .  ▪
وهكذا يف كّل فعل زادت أحرفه على ثالثة.
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القاعدة
اسم الفاعل: وصف يؤخذ من املبني للمعلوم للداللة على من وقع منه الفعل  ▪

حدوثاً ال ثبوتاً.
يصاغ من الثالثي على وزن فاعل، ومن غير الثالثي بوزن مضارعه مع  ▪

إبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل اآلخر.

- فإذا كان الفعل معتل اآلخر ،مثل: 
أعطى، جتافى، تعالى، حتّدى، استعدى.   

حذف حرف العلة يف حالتي الرفع واجلر ،وثبت يف حالة النصب تقول: 
أعطى ß ُمعٍط .  ▪

جتافى ß ُمتجاٍف .  ▪
تعالى ß ُمتعاٍل .  ▪

حتدى ß ُمتحدٍّ .  ▪
استعدى ß مستعٍد .   ▪

وهكذا تقول:  
مررت مبعٍط /جاء معٍط /، رأيت معطياً .

- أما إذا كان الفعل معتل العن، مثل:
اختار واشتاق .  ▪

فإن اسم الفاعل منه هو ُمختاٌر وُمشتاٌق.
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تـــدريبــــــات  
هـــاِت اســـم الفاعـــل مـــن األفعـــال اآلتيـــة ذاكـــراً ميزانـــه، ومـــا حـــدث فيـــه مـــن  س1. 

تغييـــر:
خـــرج، كتـــب، أكل، ســـأل، قـــرأ، وعـــد، وثـــق، يســـر، رمـــى، غـــزا، أكـــرم، ناضـــل، 

كافـــح، اســـتنصر، غربل. 
وّضـــح الطريقـــة التـــى يشـــتق بهـــا اســـم الفاعـــل مـــن فعـــل ثالثـــي معتـــل  س2. 

العـــن مـــع التمثيـــل.
ــى  ــا إلـ ــة راّداً إياهـ ــات اآلتيـ ــواردة يف اآليـ ــن الـ ــماء الفاعلـ ــتخرج أسـ اسـ س3. 

ــا وكيفيـــة صياغتهـــا: ــرد إن كانـــت جمعـــاً مبّينـــاً الفعـــل منهـ املفـ
قال تعالى: 

(1(﴾ ﴿ ٭ 
(2(﴾ ﴿ ٭ 

(3(﴾ ﴿ ٭ 
(4(﴾ ﴿ ٭ 

(5(﴾ ﴿ ٭ 

﴿ ٭ 

 (6(﴾

1. سورة السجدة: اآلية )22(.
2. سورة البقرة: اآلية )153(.
3. سورة اإلسراء: اآلية )27(.

4. سورة األعراف: اآلية 199(.
5. سورة الطالق: اآلية)2(. 

6. سورة الشعراء: اآليات )181، 182، 183(. 
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(1(﴾ ﴿ ٭ 
بّن كيف يصاغ اسم الفاعل من غير الثالثي. س4. 

إذا كان الفعـــل معتـــل اآلخـــر يحـــدث تغييـــر يف اســـم الفاعـــل يف حالتـــي  س5. 
الّرفـــع واجلـــر، وضـــح ذلـــك.

س6. ضـــع عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة وعالمـــة )( أمـــام العبـــارة 
ـــأيت  :  اخلاطئـــة فيمـــا ي

اسم الفاعل من الفعل ) انكسر ( على وزن فاعل  .            )  (  .1
) خاسر ( اسم فاعل من الفعل ) أخسر ( .                     )  (  .2
اسم الفاعل من الفعل ) صام ( ، صائم .                        )  (  .3
) قابلُت  محاٍم ( هذه اجلملة صحيحة .                         )  (  .4
اسم الفاعل من الفعل ) اجتاز ( : مجتاز .                       )  (  .5

1. سورة العنكبوت: من اآلية )34(.
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ثانيًاـــــ صيغ املبالغة ،أو مبالغة اسم الفاعل: 
تعريفها:   )1

هـــي صفـــة تفيـــد التكثيـــر يف حـــدث اســـم الفاعـــل، فـــإذا قلـــت: محمـــٌد كاتـــٌب 
ـــاٌب أو كتـــوٌب  ـــة الكتابـــة أو كثرتهـــا، أمـــا إذا قلـــت: محمـــٌد كّت احتمـــل الوصـــف قلّ

ـــة. ـــرة الكتاب ـــه موصـــوف بكث ـــد أّن ـــك تري فإن
تأمل الفرق بن ما يأتي: 

▪ آكٌل ß أكوٌل .
▪ سامٌع ß سّماٌع .

▪ جاهٌل ß جهوٌل.   
▪ صادٌق ß صدوٌق.                                                                   

▪ هامٌز ß هّماٌز .
▪ بائٌع ß بّياٌع .

▪ غافٌر ß غفوٌر.
▪ شاكٌر ß شكوٌر.

▪ صابٌر ß صبوٌر.
▪ فاخٌر ß فخوٌر.
▪ خاذٌل ß خذوٌل.
▪ قاتٌل ß قتوٌل .

هي ألفاظ تدّل على ما يدّل عليه اسم الفاعل مع مبالغة يف املعنى. 

صوغها:   )2
لصيغ املبالغة صيغ كثيرة، من أشهرها: 

َفّعال )بتضعيف العن( مثل: أ. 
جّباٌر، عّزاٌم، صّوام، قّواٌم، عاّلٌم، كّتاٌب، ذّهاٌب، ضّراٌب، عّواٌم، مّناٌع،   ▪

هّماٌز، مّشاءٌ، ذّماٌم.
ِفّعيل )بكسر الفاء وتضعيف العن( مثل: ب. 

يٌد. ▪  ِصّديٌق، ِسّكيٌت، ِقّديٌس، ِغرِّ
َفُعول )بفتح الفاء وضم العن( مثل:  ج. 

َضحوٌك، َصبوٌر، نَصوٌح، َحلوٌب، َخذوٌل، َودوٌد، َشكوٌر، َعطوٌف، َحنوٌن،   ▪
َظلوٌم، َقئوٌل.

ِمفَْـعال )بكسر امليم وسكون الفاء( مثل: د. 
ِمنحاٌر، ِمهداٌر، مطعاٌن، مسماٌع، مئكاٌل، مذواٌق .   ▪
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َفِعل )بفتح الفاء وكسر العن( مثل:  هـ. 
َحِذٌر، َعِزٌم، َمِلٌك، َفِطٌن، يِقٌظ.   ▪

فّعالة )بفتح الفاء وتشديد العن( مثل:  و. 
عاّلمٌة، نّسابٌة، فّهامٌة، مّداحٌة .  ▪

فاعول، مثل:  ز. 
فاروٌق، جاسوٌس، ناطوٌر    ▪

فعيل، مثل:  ح. 
عليٌم، نصيٌر، سميٌع، أثيٌم، ذليٌل، مليٌك، رحيٌم، شهيٌد، قديٌر، فصيٌح.  ▪

ِمْفَعل )بكسر امليم وسكون الفاء وفتح العن( مثل:  هـ. 
َهٌر، ِمرَْقٌع. َقٌع، ِمجـْ عرٌ، ِمصـْ ِمسـْ  ▪

و)امِلســـعُر( هـــو الـــذي يتولـــى إســـعار النيـــران واحلـــروب، وأمـــا )امِلْصَقـــُع( فهـــو 
الـــذي يذهـــب يف كل اجتـــاه و)املْجَهـــر( هـــو الـــذي يجهـــر بالصـــوت، )واملْرَقـــُع( 

الـــذي يرّقـــع الـــكالم بعضـــه ببعـــض. 
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تــــــدريبـــــات 
ــاب وال  ــام وال ُمغتـ ـ ــكور، ال نَّ ــور، شـ ــن صبـ ــاء: )املؤمـ ــد احلكمـ ــال أحـ قـ س1. 
ان للســـانه، محســـٌن عملــَـه  ان لكالمـــه َخـــزَّ َحســـوٌد وال حقـــوٌد وال محتـــاٌل، وزَّ
ـــٌم  ـــواٍس للفقـــراء، رحي ـــد الطمـــع، ُم ـــاً عن ـــد الفـــزع وال وّثاب ـــاً عن ليـــس مهيب

بالضعفـــاِء(.
د صيغ املبالغة الواردة يف النص مبّيناً وزنها والفعل الذي أُخذت  حدِّ  ▪

منه.
مّثل ملا يأتي يف جمل تامة مبيِّناً ما حدث فيها من تغيير:  س2. 

أ.صيغة مبالغة على وزن فعول .
ب.صيغة مبالغة على وزن فّعال .

ج. صيغة مبالغة على وزن فّعيل ذاكراً فعلها. 
ما فائدة صيغ املبالغة يف االستعمال، َمثَِّل ملا تقول. س3. 

عـــّن أســـماء الفاعلـــن الـــواردة يف األبيـــات اآلتيـــة وانقلهـــا إلـــى صيغـــة  س4. 
املفـــرد ثـــم باِلـــغ كاًل منهـــا بصيغـــة مبالغـــة مناســـبة ذاكـــراً وزنهـــا: 

إذا ُقبٌب بأْبَطِحها بُنينا  وقد علم القبائل ِمن َمــــعــدٍّ 
وأَّنا العازمون إذا ُعصينا  بأّنا العاصمون إذا أطعنــــــا 
وأَّنا املهلكون إذا أتينــــــــا  وأّنا املُِطعُمون إذا َقَدرنــــــــا 
وأَّنا النازلون بحيث شينا وأّنا املاِنُعون ملا أرْدنــــــــــــــــا 
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أكمل :  س5. 
ـِـــم ( ............. . أ.صيغة املبالغة من اسم الفاعل ) عالـ
ب.صيغة املبالغة من اسم الفاعل ) فاِرح (  ............. .
ج. صيغة املبالغة تفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ............. . 
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ثالثًاــــــ اسم املفعول: 
تعريفه:   )1

ـــع  ـــا وق ـــى م ـــة عل ـــول للدالل ـــي للمجه ـــل املبن ـــن الفع ـــة أو اســـم مشـــتق م هـــو صف
ـــل:  ـــاً، مث ـــاً ال ثبوت ـــه احلـــدث حدوث علي

ٌم، ُمحتَقٌر، ُمستفاٌد. مدفوٌع، مسؤوٌل، ُمحطَّ
ـــاً غيـــر ثابـــت، مبعنـــى أن  فقولـــك مدفـــوع يـــدلُّ علـــى شـــيء قـــد ُدفـــع دفعـــاً حادث

هـــذا الدفـــع يـــزول عـــن املدفـــوع بانتهـــاء احلـــدث.
والفـــرق بـــني اســـم الفاعـــل واســـم املفعـــول: أن اســـم الفاعـــل يـــدّل علـــى مـــن وقـــع 
منـــه احلـــدث، أمـــا اســـم املفعـــول فيـــدّل علـــى مـــا وقـــع عليـــه احلـــدث، وأمـــا 
الفـــرق الثانـــي، فـــإن اســـم الفاعـــل يُشـــتقُّ مـــن الفعـــل املبنـــي للمعلـــوم، واســـم 

املفعـــول يشـــتق مـــن الفعـــل املبنـــي للمجهـــول.
ـــى أنهمـــا  ـــوت مبعن ويتفقـــان يف أنهمـــا يتلبســـان بصاحبهمـــا تلبـــس حـــدوث ال ثب

ـــه.  ال يالزمان

صوغه:   )2
من الثالثي: أ. 

يصاغ اسم املفعول من الثالثي املبني للمجهول بوزن )مفعول( ،مثل:
ُكِتَب ß مكتوٌب .  ▪
ُفِهَم ß مفهوٌم .  ▪

ُعِشَق ß معشوٌق .  ▪

ُشرَب ß مشروٌب.  ▪
ِقيَل ß مقوٌل .  ▪
ُعدَّ ß معدوٌد .  ▪

فإن كان معتل العن حذفت منه واو مفعول وكان:
- على وزن )َمِفعل( فيما عينه ياء،مثل: 

َمبيٌع، َمهيٌب، َمقيٌس، َمشيٌد.  ▪
- وعلى )َمُفعل( فيما عينه واو، مثل:

َمقوٌل، َمصوٌن،  َمروٌم، مهوٌل، َمسوٌق، َمقوٌد.  ▪
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ب - من غيرالثالثي: 
ــارع  ــل املضـ ــى وزن الفعـ ــّرد علـ ــي املجـ ــر الثالثـ ــن غيـ ــول مـ ــم املفعـ ــاغ اسـ ويصـ
ـــل  ـــا قب ـــح م ـــة وفت ـــاً مضموم ـــدال حـــرف املضارعـــة ميم ـــع إب ـــول م ـــي للمجه املبن

األخـــر ، مثـــل: 
ٌع، ُمحتَرٌم، ُمستعَمٌل،  ٌم، ُمتوقَّ ٌد، ُمعظَّ ُمكَرم، ُمعاَهٌد، ُمنتَزٌع، ُمردَّ  ▪

ُمزحلٌَق، ُمعرَقٌل، ُمغربٌَل، ُمزعَزٌع.
- ويكون ما قبل آخره مفتوحاً كما هو ظاهر يف األمثلة. 

القاعدة 
اسم املفعول: صفة أو اسم مشتق من الفعل املبني للمجهول ليدّل على  ▪

ما وقع عليه احلدث حدوثاً ال ثبوتاً.

يصاغ اسم املفعول من الفعل الثالثي املبنّي للمجهول بوزن مفعول ومن  ▪
غير الثالثي بوزن مضارعه املبنّي للمجهول مع إبدال حرف املضارعة 

ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.
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تــــــدريبـــات 
منـــه: اشـــتق  الـــذي  وزنـــه  مبّينـــاً  يأتـــي  فيمـــا  املفعـــول  اســـم  عـــّن   س1. 

قال تعالى: 
(1(﴾ ﴿ ٭ 

(2(﴾ ﴿ ٭ 

﴿ ٭ 
(3(﴾

(4(﴾ ﴿ ٭ 
(5(﴾ ﴿ ٭ 

(6(﴾ ﴿ ٭ 
صـــغ اســـم مفعـــول مـــن كل فعـــل مبنـــي للمجهـــول مـــن األفعـــال اآلتيـــة ،ثـــم  س2. 

ـــدة: ـــة مفي ـــه يف جمل أدخل
، اعتُمد عليه، ُجلس أمامه، أُنِصَب، استُرجع. ▪ ُصبَّ

ــرى  ــان يف أُخـ ــور ،ويختلفـ ــل يف أمـ ــم الفاعـ ــع اسـ ــول مـ ــم املفعـ ــق اسـ يتفـ س3. 
ــل. ــع التمثيـ ــك مـ ــح ذلـ وّضـ

أكمل :  س4. 
1.اسم املفعول من الفعل صاغ  ............. واسم الفاعل .............

2.يصـــاغ اســـم املفعـــول مـــن الفعـــل ............. أّمـــا اســـم الفاعـــل فيصـــاغ مـــن 
الفعل ..................

3. ُمستثِمٌر اسم  ............. وُمستثَمٌر اسم ............. .

1. سورة االنسان: اآلية )22(
2. سورة األعراف: اآلية )74(

3. سورة القلم: اآليتان )48، 49(
4. سورة سبأ: اآلية )19(

5. سورة يوسف: اآلية )18(
6. سورة هود: اآلية )64(
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رابعًاــــ اسم التفضيل:
تعريفه:   .1

هـــو اســـم مشـــتق مـــن الفعـــل ليـــدّل علـــى أنَّ شـــيئن اشـــتركا يف صفـــة وأنَّ 
أحدهمـــا زاد علـــى اآلخـــر فيهـــا، مثـــل: 

خالٌد أكرُم من سعيٍد.  ▪
حامٌت أجوُد العرِب.  ▪

محمٌد � أفضُل الرسِل.  ▪
إذا تأملـــت األمثلـــة الســـابقة جتـــد ُكاّل منهـــا اشـــتمل علـــى صفـــة أو اســـم اشـــتق 
مـــن الفعـــل للداللـــة علـــى أن شـــيئن اشـــتركا يف صفـــة واحـــدة وزاد أحدهمـــا 
ا كان خالـــد زاد  علـــى اآلخـــر فيهـــا. فخالـــد وســـعيد اشـــتركا يف صفـــة الكـــرم ولــــمَّ

عليـــه فيهـــا جـــيء بكلمـــة أكـــرم.
ــتركون يف  ــاً والعـــرب مشـ ــدّل علـــى أن حامتـ ــرِب(، يـ ــوُد العـ ــامٌت أجـ وقولـــك )حـ

ــك. ــم يف ذلـ ــاً يفضلهـ ــود، وأّن حامتـ اجلـ
ــل  ــداً � والرسـ ــى أّن محمـ ــدّل علـ ــِل (  يـ ــُل الرسـ ــٌد � أفضـ وقولـــك ) محمـ

ــك. ــم يف ذلـ ــداً( يفضلهـ ــل وأن )محمـ ــتركون يف الفضـ مشـ
(1(﴾ ومثل هذا قول اهلل تعالى: ﴿ ٭ 

يعنـــي أن األولـــى واآلخـــرة فيهمـــا خيـــر للنبـــي � ولكـــن اآلخـــرة تزيـــد علـــى 
ــا يف ذلـــك.  الدنيـ

- وقد يكون التفضيل بن صفتن متضادتن، مثل: 
الشتاءُ أبرُد من الصيِف.  ▪

فليـــس املـــراد أن الشـــتاء والصيـــف مشـــتركان يف صفـــة البـــرد، والشـــتاء يفضلـــه 
فيهـــا، وإنـــا املـــراد أنَّ بـــرد الشـــتاِء أشـــدُّ مـــن حـــرِّ الصيـــِف، ومثـــل هـــذا: 

1. سورة الضحى: اآلية )4(

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



111

اللَّيُل أشدُّ ظلمًة من النهاِر.  ▪
- وقد يقصد بالتفضيل البعد، مثل: 

العاِلُم أعُقل من أْن يكذَب.  ▪
فليـــس املقصـــود هنـــا تفضيـــل العالـــم علـــى الكـــذب، وإنـــا ضمـــن )أعقـــل( معنـــى 
ـــاِس عـــن  ـــُد الن ـــُم أبع ـــم، واملقصـــود: )العاِل ـــه للتعمي وحـــذف املفضـــل علي )أبعد( 

الكـــذِب(.
ومن هذا أيضاً: الظالُم أضعُف من أن ينصَف. 

صوغه:   )2
- يصـــاغ اســـم التفضيـــل علـــى وزن واحـــد هـــو )أفعـــل( للمذكـــر و )ُفعلـــى( 

للمؤنـــث مـــا عـــدا اثنـــن منهـــا، هـــي: )خيـــر وشـــّر(،، تقـــول: 
أنَت أكبُر الطالب .  ▪

أنِت ُكبََرى الطالباِت .   ▪
أخوَك أصغُر الاّلعبن .  ▪

أختُك ُصْغَرى الاّلعباِت .   ▪

الصادُق أفضُل الناِس .  ▪
الصادقُة ُفْضَلى الناِس   ▪

الرُمح أطوُل من  السيِف .  ▪
ليلُة املريِض ُطوَلى الليالي .   ▪

- أما )خير وشّر( فإن التفضيل منهما يكون بلفظيهما، فتقول: 
هذا خيٌر لَك من هذا.  ▪

وهذا شرٌّ لَك من هذا .  ▪
مبعنى هذا )أخير( لك وهذا )أشر(.

- ويشترط يف الفعل الذي يراد صوغ اسم التفضيل منه أن يكون تاماً )غير 
ناقٍص( ،متصرفاً )غير جامد( ،مثبتاً )غير منفي( ،ليس الوصف منه على 

وزن )أفعل( الذي مؤنثه )فعالء( ،قابال للتفاوت.
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تــــــدريبـــات
ــتق  ــه الـــذي اشـ ــا فعلـ ــة أفعـــل التفضيـــل مبّينـ ــّن مـــن النصـــوص اآلتيـ عـ س1. 

منـــه: 
قال رسول اهلل )�( : "اليُد العليا خير من اليد السفلى".  أ. 

ــُل  ــه : )أعقـ ــي اهلل عنـ ــاب - َرضـ ــن اخلطـ ــر بـ ــد عمـ ــة الراشـ ــال اخلليفـ قـ ب. 
النـــاِس أعذُرهـــم للنـــاِس(.

ــُر  قـــال اخلليفـــة الراشـــد علـــي بـــن أبـــي طالـــب - رضـــي اهلل عنـــه : )أكبـ ج. 
العيـــب أنْ تعيـــَب مـــا فيـــَك(.

ـــاَس بنفســـَك، فـــال تأتـــي إليهـــم  وقـــال حكيـــم: )أعـــدُل الســـيرِة أن تقيـــَس الن د. 
ــى أن يؤتـــى إليـــَك، وأنفـــُع العقـــِل أن حتســـَن املعيَشـــة فيمـــا  ــا ترضـ إاّل مـ

َك(.  أوتيـــَت مـــن خيـــٍر، وأن ال تكتـــرَث مـــن الشـــرِّ مبـــا لـــم يعبــــْ
وقال أبو متام:  هـ. 

السيُف أصدُق إنباًء من الكتِب يف حّدِه احلدُّ بَن اجلدِّ واللعبِ 
وقال املتنبي:  و. 

نا سرٌج سابٌح وخيُر جليٍس يف الزماِن كتاُب  أعزُّ مكاٍن يف الدُّ
وقال الشاعر: ز. 

 أشدُّ من الرياِح الُهوج بَطشاً وأسرُع يف الندى منها هبوباً 
صغ اسم تفضيل من كل فعل مما يأتي: س2. 

، صار، سمع، بات، أفهَم، سامَح، اختصَر،  ▪ َكُرَم، نَُعَم، استغفَر، أسودَّ
َز، صبَر. ، عظَم، فهَم، انطلَق، عزَّ كتَم، مدَح، قلَّ

اجعـــل العبـــارة اآلتيـــة للمفـــردة املؤنثـــة واملثنـــى واجلمـــع بنوعيهمـــا )مذكـــراً  س3. 
ـــر مـــا يلـــزم تغييـــره: ـــاً( وغّي أو مؤنث

الِب درجاٍت وأفضلُهم سعياً(. ▪ )أنَت أعلى الطُّ
بن علَّة عدم صياغة اسم التفصيل من األفعال اآلتية : س4. 

كان ، مات ، نِعَم، َصُفَر، لم يفهم . ▪
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خامسًاــــ اسم اآللة:
تعريفه:   )1

- هـــو اســـم يؤخـــذ مـــن الفعـــل الثالثـــي املجـــّرد املتعـــدي للداللـــة علـــى أداة 
ــل: ــل، مثـ الفعـ

ِمْبرٌد ، ِمْنَشار، ِمْكَنَسة، ِمْقَرض، ِمْثَقب، ِمْحَراث، ِمْبَراة، ِمْكَواة.  ▪
- وقد يؤخذ من غير الثالثي املجّرد مثل:

)ِمئزر( من اّتزر، و)محراك( من حرك. ▪
- وقد يؤخذ من الالزم، مثل:

ِمصباح من صبُح الوجه. ▪
ِمزَْرب، من زرب املاء )إذا سال(.

- وقد يؤخذ من األسماء اجلامدة، مثل:
)ِمحبََرة ( من احلبر. ▪

أوزانه أو صيغه:   )2
السم اآللة سبعة أوزان قياسية: 

َعل )بكسر امليم وسكون الفاء وفتح العن( مثل:  ِمفـْ أ. 
ِمبَرد، ِمصَعد، ِمخَرز، ِمخلَبْ، ِمقَود، ِمذوب، مذود، ِمبَضع، ِمشَرط،   ▪

َفٌف، ِمْجَنن،  مقّص، )ِمْقَصصٌ(، ملّف، مجّن، مسّن، وأصلهـــا )ِملـْ
ِمْسَنن(، اجتمع مثالن فأدغم أحدهما يف اآلخر.
َعلة )بكسر امليم وسكون الفاء وفتح العن(، مثل:  ِمفـْ ب. 

ٌة  ▪ َشفةٌ، ِمسَطرةٌ، ِمجَرفٌة، ِمذبٌَّة، ِمضخَّ َعقةٌ، ِمنَشفٌة، ِمْكنسٌة، ِمكـْ ِملـْ
ِمسلٌَّة ومثل:

ِمصفاةٌ، ِمبراةٌ، مِمحاةٌ، ِمطواةٌ، ِمسحاةٌ.  ▪
ِمفعاٌل ، مثل: ج. 

ياٌل، ِمعياٌر. مارٌ، ِمْقراٌض ِميزاٌن، ِمكـْ تاح،ٌ ِمسـْ ِمنشارٌ، ِمفـْ

ْْْْْْ
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َفّعالٌة )بتضعيف العن( ، مثل:  د. 
غّسالٌة، دّبابٌة، حّصادةٌ، حّفارةٌ، كّماشٌة، فّرامٌة، ثاّلجٌة، طّيارةٌ، سّيارةٌ،   ▪

غّواصٌة، شّوايٌة، دّراسٌة.
ِفَعاٌل  ،مثل:  هـ. 

ِحزاٌم، جِلاٌم،، ِسواٌك، ِزمام،ٌ ِكساءٌ، ِقناٌع، ِلثاٌم، ِغطاءٌ، ِرداءٌ، ِركاٌب،   ▪
ِنطاٌق، حِلاٌف، ِضماٌد، ِذراٌع، ِرباٌط، ِستاٌر، ِسواٌر، ِزناٌد.

فاعلة : مثل: و. 
رافعٌة، ساقيٌة، ناقلٌة، ناسخٌة، حاسبٌة، طابعٌة، كاتبٌة، قاطرةٌ، كاسحٌة،   ▪

ناسفٌة.
فاعوٌل مثل:  ز. 

ناقوٌر، ساطٌور، ناقوٌس، جاروٌف، خازوٌق.  ▪
د على وزن )ِفعالل( ،مثل:  - وقد يصاغ من الّرباعي املجرَّ

ِغرباٌل، ِدرباٌس، ِقسطاٌس، ِسرواٌل، ِجلباٌب.  ▪
- وأمـــا )فـــأٌس، وجـــرٌس، وإبـــرةٌ، وســـكٌن، ومشـــٌط، وقلـــٌم، وســـيٌف، ورمـــٌح، 
وهـــراوةٌ(، فهـــي أســـماء جامـــدة لـــم تؤخـــذ مـــن غيرهـــا، إنـــا وضعـــت ابتـــداء 

ى بهـــا حـــدث مـــن األحـــداث.  ــؤدَّ للداللـــة علـــى أنهـــا يُـ
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تــــدريبـــــــات
هـــاِت اســـم آلـــة مـــن الفعـــل )صفـــى( محـــدداً وزنـــه ثـــم ضعـــه يف جملـــة  س1. 

ــدة . مفيـ
ــذ  ــذي أُخـ ــل الـ ــا والفعـ ــراً وزن كلِّ منهـ ــي ذاكـ ــا يأتـ ــة فيمـ ــم اآللـ ــنِّ اسـ بـ س2. 

منـــه.
الصبُر مفتاُح الفرِج.  ▪
عقُل الرجل ميزانُه.   ▪

املؤُمن مرآةُ أَخيه.  ▪
صغ اسم آلة من كّل فعل من األفعال اآلتية ذاكراً وزنه:  س3. 

نََظَر، نََشَر، َحَفَر، َفتََح، بََرَد، َقَرَض، َشَرَط، ضخَّ  ▪
ــُه ثـــم أدخلـــه يف جملـــة  يف كلِّ بيـــت مـــن البيتـــن اآلتيـــن اســـم آلـــة َعيِّنـ س4. 

ــدة. مفيـ
لسانِي وسيفي صارمـان كالهما   ويبلغ ما ال يبلغ السيف مذودي
تي  وال واقعات الدهر يفللن مبردي  فال املال ينسيني حيائي وِعفَّ

زاوج بن العمود ) A ( مبا يناسبه من العمود ) ب (  س5. 
العمود ) ب (   ) A ( العمود

ِفَعال  مخَرز
ِمفَعال  حاَسبة
ِمفَعل   ممحاة
ِمفَعله  ِمقراض
َفاِعله   حزام

ه

ه

ه

ه

ْ
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القسم الثالث :  اإلمالء  
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األصـــل أن تُرســـم الكلمـــة منفصلـــة عـــن غيرهـــا، ولكـــن هنـــاك مـــن الكلمـــات 
مـــا يخـــرج عـــن األصـــل فيرســـم متصـــاًل مبـــا قبلـــه أو بعـــده العتبـــارات ســـنعرفها.
وقـــد اتفـــق يف اإلمـــالء االصطالحـــي علـــى أنـــه مـــا يصـــح االبتـــداء بـــه 
ـــه يرســـم موصـــوال مـــع  ـــداء ب ـــه يرســـم مفصـــوالً، ومـــاال يصـــح االبت والوقـــف علي
غيـــره، وكذلـــك مـــاال يصـــح الوقـــف عليـــه يرســـم موصـــوالً، وفيمـــا يأتـــي تفصيـــل 

لذلـــك:
ُصواًل: أ.  َتب َمفـْ ما ُيكـْ

األمثلة:
بُوبُوَن.. 1 يَا ُمَعلموَن أنتُم َواآلباءُ َمحـْ
أحَمُد يصلِّي يف املسِجِد.. 2
هَو يَعَمُل ُدوَن تََهاُوٍن.. 3
دْ َعلَى َغيِر اهلِل.. 4 مَتِ الَ تَعـْ

التوضيح: 
تأمـــل األمثلـــة جتـــد أنَّ كلَّ كلمـــة مـــن كلماتهـــا ُرِســـمت مفصولـــة عـــن غيرهـــا 
واســـتقلت بنفســـها؛ ألنَّ كاًل منهـــا يصـــح االبتـــداء بـــه، والوقـــوف عليـــه. فاالســـم 
الظاهـــر ُكِتـــَب مفصـــوالً عـــن غيـــره، والضميـــر املنفصـــل ُكِتـــَب مفصـــوالً عـــن 
ـــى حـــرف واحـــد، أم  ـــل، وكل حـــرف مســـتقل ســـواء أكان عل ـــك الفع ـــره، وكذل غي

علـــى اثنيـــــــن، أم علــــــــى ثالثـــة )كالـــواو واليـــاء وعلـــى(. 
َتَدأ ِبه:ب.  ِصاًل؛ ألنه اَل ُيبـْ تُب ُمتَّ ما ُيكـْ

األمثلة:
أكرمُت صديقي َفأكـْرُموا أَصـِْدَقاَْءُكْم.. 1
عاونْت عائشُة صديقتَها فعاِوننَّ صديقك.. 2
َذاَك امْلَْصنَُع ِفيِه ُمهنـدساِن.. 3
ِإنَّ العاملَن نِشُطون .. 4

أواًل : الَفصل و الَوصُل 
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التوضيح: 
ــم، وواو  ــاء املتكلـ ــم، ويـ ــاء املتكلـ ــة: تـ ــر املتصلـ ــد الضمائـ ــة جتـ ــل األمثلـ ـ تأمَّ
اجلماعـــة، وضميـــر املخاطبـــن، وضميـــر الغائبـــة، وكاف املخاطـــب، كلمـــات ال 
ـــاء  ـــك احلـــروف: ت ـــا، كذل ـــة مبـــا قبله ـــذا رســـمت موصول ـــا، ول ـــداء به يصـــح االبت
التأنيـــث، ونـــون التوكيـــد، وكاف اخلطـــاب يف )ذاك (، وعالمـــة رفـــع املثنـــى يف 
ــن  ــت الكتابـ ــك: )أعطيـ ــره يف قولـ ــه وجـ ــة نصبـ ــك عالمـ ــث، وكذلـ ــال الثالـ املثـ
ـــر،  ـــال األخي ـــه يف املث ـــر الســـالم، ورفع ـــع املذك ـــة نصـــب جم ـــن (، وعالم للتلميذي
ــروف ال  ــك احلـ ــكل تلـ ــَن (، فـ ــى الفائزيـ ــلَّمُت َعلَـ ــك: )َسـ ــره يف قولـ ــة جـ وعالمـ

يصـــح االبتـــداء بهـــا؛ لـــذا رســـمت موصولـــة مبـــا قبلهـــا.
ِصاًل ؛ ألنه اَل ُيوقف عليه:أ.  تُب ُمتَّ ما ُيكـْ

األمثلة:
هلِل نَُصلِّي وباهلِل َنْسـَتِعيُن.. 1
اجلنديُّ كاألسِد فهو شجاٌع.. 2
بَعـْلَبَكُّ مدينٌة عريقٌة.. 3
ـــاِر . 4 ـــْدٍر فقـــد كان عـــدُد الُكفَّ ْـــِلُموَن يف ب ـــُه الْـُمسـ ق ـــذي حقَّ ْـــُر الَّ ـــذا النَصـ حب

ْـــَعاَف َعَدِدِهـــمْ. ـــٍذ أَضـ حينئ
التوضيح: 

ــد  ــكاف (، قـ ــاء، والـ ــاء، والفـ ــالم، والبـ ــروف: )الـ ــد احلـ ــة جتـ ــل األمثلـ ـ تأمَّ
ـــا حـــرف مفـــرد ال ميكـــن الوقـــوف  ـــة مـــع مـــا بعدهـــا ؛ألنَّ كاًل منه رســـمت متصل

عليـــه.
وكذلـــك )أل( التـــي اقترنـــت بكثيـــر مـــن الكلمـــات يف األمثلـــة، رســـمت متصلـــة 
ـــة  ـــّك( املركب ـــا، و)بعلب ـــن فصله ـــال ميك ـــا، ف ـــف عليه ـــه ال يوق ـــا؛ ألن ـــا بعده مـــع م
ـــه ال يصـــح الوقـــوف  تركيبـــا مزجيـــا قـــد رســـم صدرهـــا متصـــاًل مـــع عجزهـــا؛ ألنَّ
علـــى الصـــدر، كذلـــك )معـــد يكـــرب( و)ســـيبويه( ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن املركـــب 

املزجـــي .
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( مركـــب مـــع )ذا( فهمـــا كالكلمـــة الواحـــدة  ـــر اللفـــظ )َحـــبَّ ـــال األخي ويف املث
ــٍذ(  ــظ )حينئـ ـــع )ذا(، واللفـ ـــت م ــذا وصل ( لـ ــبَّ ــى )َحـ ــوف علـ ــن الوقـ ــال ميكـ فـ
مركـــب من)حـــن( مـــع )إٍذ( املنونـــة فهمـــا كالكلمـــة الواحـــدة، وال يصـــح الوقـــوف 

علـــى )حـــن( لـــذا وصلـــت، وكذلـــك )ســـاعتئٍذ(.
أمـــا إذا كان التركيـــب مـــع )إْذ( الســـاكنة فـــإن الصـــدر يرســــــــــــــم مفصـــوالً 

ــازوا(. ــَن إذْ َفـ ــوا ِحـ ــولك، ) َفِرُحـ ــا يف قـــــــــ كمــــــــــ

القاعدة 

كلُّ مـــا يصـــّح االبتـــداء بـــه والوقـــوف عليـــه مـــن الكلمـــات يرســـم . 1
مفصـــوالً كالضمائـــر املنفصلـــة، واألســـماء، واألفعـــال واحلـــروف 

التـــي تســـتقل بنفســـها.

ــة . 2 ــر املتصلـ ــوالً كالضمائـ ــم موصـ ــه يرسـ ــداء بـ ــح االبتـ ــاال يصـ كّل مـ
ونونـــي التوكيـــد، وتـــاء التأنيـــث، وكاف اخلطـــاب، وعالمـــة إعـــراب 

املثنـــى واجلمـــع.

كلُّ مـــا ال يصـــح الوقـــوف عليـــه يرســـم موصـــوالً كاحلـــروف املفـــردة، . 1
ـــذا(  ـــة )حب ( املركب ـــبَّ ـــب املزجـــي، و)َح ـــف، وصـــدر املرك )وأل( التعري

ـــة. ـــذا(، ومـــا ركـــب مـــن الظـــروف مـــع )إذ( املنون و)ال حب

َلَها:د.  ا َقبـْ ُل )َمْن( مِبَ وَصـْ
األمثلة:

ن َزاَرَك.. 1 نْ عرفَت العنواَن ؟ عرفتُه مِمَّ مِمَّ
نْ علَّمَك.. 2 نْ أخذَت العلَم ؟ أخذتُه َعمَّ َعمَّ
َغُب ؟ أرغُب ِفيَمنْ ترغُب فيه.. 3 ِفيمنْ تَرْ
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التوضيح: 
ــة،  ــرى موصولـ ــتفهامية وأخـ ــرة اسـ ــال مـ ــنْ( وردت يف كل مثـ ــظ أن )َمـ الحـ
واقترنـــت كلُّ ِمـــن )َمـــنْ( االســـتفهامية و )َمـــنْ( املوصولـــة يف املثـــال األول بـــــ 
)ِمـــنْ( اجلـــارة، ويف املثـــال الثانـــي بـــــ )عـــنْ( ويف األخيـــر بـــــ )يِف (، ورســـمت يف كلِّ 

موضـــع موصولـــة باحلـــرف الـــذي ســـبقها. 

القاعدة 
تُوصُل )َمْن( االستفهامية واملوصولة بــ )ِمْن، عْن، يِف(.

 
َلَها: ُل )َما( مَبا َقبـْ َوصـْ هـ. 

توصل ما مبا قبلها يف مواضع منها : 
األمثلة:

)أ(:
ِسَك ؟ . 1 شى على نفـْ ِمَّ تخـْ
ِرُف. . 2 ا تَعـْ ِرُف أكثََر مِمَّ األستاُذ يَعـْ

)ب(: 
أكرمتُُه حينََما َزاَرِني.. 1
ُكلََّما قرأَت ازددَت ِعلماً.. 2
إّنا أنَت َكِرمٌي.. 3
الُم يف العالَِم.. 4 قلَّما َساَد السَّ
ا َقِريٍب.. 5 أَينَما يَُكِن الّناُس يَِصلْ إليهُم املاءُ َعمَّ
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التوضيح: 
)مـــا( تكـــون اســـمية وحرفيـــة، وهـــي يف أمثلـــة املجموعـــة )أ( اســـمية، ويف أمثلـــة 

املجموعـــة )ب( حرفيـــة.
فتأمـــل أمثلـــة املجموعـــة )أ (، جتـــد )مـــا( االســـتفهامية يف املثـــال األول 
ـــى،  ـــى، عل ـــنْ(، وكذلـــك تقـــع بعـــد حـــروف اجلـــر )إل واقعـــة بعـــد حـــرف اجلـــر )ِم
عـــن، يف، حتـــى، الـــالم(، وترســـم يف جميـــع احلـــاالت الســـابقة موصولـــة مبـــا 

ســـبقها.
ا تُدغـــــم مع )ِمنْ، عنْ( فتصيـــــــر ومما يــــــــالحظ هنا أنَّ ألفها حُتذف، وأنهَّ

، وَعمَّ ، إالم ، عالم(. ) ِمــمَّ
ـــنْ (،  ـــد حـــرف اجلـــر )ِم ـــة بع ـــة واقع ـــا( املوصول ـــي جتـــد )م ـــال الثان ويف املث

ـــا .  ـــة به فرســـمت موصول
ــا  ــة، وهـــي إمـ ــا( احلرفيـ ــة املجموعـــة )ب(، حيـــث )مـ ــم انتقـــل إلـــى أمثلـ ثـ

ــا زائـــدة. ــا كافـــة وإمـ مصدريـــة وإمـ
ففـــي املثـــال األول مصدريـــة وقـــد ســـبقت بـــــ )حـــن(، ولـــذا رســـمت موصولـــة 
مبـــا قبلهـــا، وكذلـــك ترســـم املصدريـــة حـــن تســـبق بـــــ )ريـــث( كمـــا يف قولـــك: 
( املنصوبـــة علـــى الظرفيـــة كمـــا يف  انتظـــره ريثمـــا يعـــود. وحـــن تســـبق بـــــ )كلَّ
ـــة ؛ألن )كل(  ـــٌد، فترســـم مفصول ـــُه جّي ـــال الثانـــي، أمـــا يف قولـــك: كلُّ مـــا كتبتَ املث

ـــة. ليســـت ظرفي
هـــذا و يجـــوز الفصـــل والوصـــل مـــع )مثـــل(، فتقـــول: ُفزنَـــا ِمثلََمـــا فـــزمُت، 
وتقـــول ُفزنــَـا مثـــَل َمـــا ُفـــزمُت، إذ يجـــوز لـــك أن توصـــل )مـــا( املصدريـــة بـــــ )مثـــل(، 

ـــا.  ـــا عنه ـــك أن تفصله ويجـــوز ل
ْْ
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ـــل املثـــال الثانـــي حيـــث وردت )مـــا( كافـــة مقترنـــة بـــــ )إن(؛ لـــذا ُرســـمت  وتأمَّ
موصولة بها، كــــــذلك إذا اقترنــــــت بإحــــــــدى أخواتــــــــــها، وترســــم موصولــــــة إذا 
( كمـــا يف املثـــال الرابـــع، وكذلـــك توصـــل مـــع )طـــال، بـــن، قبـــل،  اقترنـــت بـــــ )قـــلَّ
ـــا(. أمـــا املثـــال األخيـــر فـــــ ) مـــا( زائـــدة  رب(، فتصيـــر: )طاملــَـا، بينَمـــا، قبلََمـــا، ُرمّبَ
ــا  ــة مبـ ــن( فرســـمت موصولـ ــر )َعـ ــَن( الشـــرطية وبحـــرف اجلـ اقترنـــت بـــــ )أيـ
قبلهـــا يف املوضعـــن، فهـــي توصـــل مـــع احلـــروف، ومـــع بعـــض أدوات الشـــرط، 
ولكنهـــا تكـــون مفصولـــة مـــع )متـــى، وأّيـــان، وشـــتَّان( كمـــا يف قولـــك: متـــى مـــا  
ـــَن  ـــا بَ ـــَك، شـــتَّان َم ـــَت فـــاهللُ َمَع ـــان مـــا ُكن ـــَك، أّي ـــة ازداَد فهُم ـــَن املطالَع أكثـــرَت ِم

ـــم.  ـــالِدي وبالِدِه ب

القاعدة 

)ما( تكون اسمية وحرفية، ومن االسمية االستفهامية واملوصولة.

وفيما يأتي تفصيل لوصلها مبا قبلها: 
ـــّرْت باســـم أو بحـــرف، وحتـــذف ألفهـــا . 1 توصـــل )مـــا( االســـتفهامية إن ُج

ـــن، عـــْن(. عنـــد اجلـــر، وتدغـــم مـــع )ِم
توصل )ما( املوصولة بحروف اجلر  )ِمن، عن، يف،( .. 2
( املنصوبـــة . 3 توصـــل )مـــا( املصدريـــة بالظـــرف: )حـــن(، )ريـــث(، وكلمـــة )كلَّ

علـــى الظرفيـــة ويجـــوز وصلهـــا بكلمـــة )مثـــل(.
ـــَن، . 4 ، طـــاَل، بَ ـــلَّ ـــا، وبالكلمـــات: )َق ( وأخواته ـــة بـــــ )إنَّ ـــا( الكاف توصـــل )م

، َكـــي(. َقبـــَل، ُربَّ
توصـــل )مـــا الزائـــدة ( مـــع كلِّ كلمـــة قبلهـــا باســـتثناء )متــَـى، أيَّـــان، شـــتَّان(، . 5

فتوصـــل مـــع أدوات الشـــرط مثـــل: )أيـــَن، إن، أّي(.
ومع احلروف مثل: )ِمن، َعن، َكي(.  

ْْ

ْ
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تدريبات

س1 : 
َقاَل تََعالَى:﴿

(1(

من املطففون ؟ وما وعيد اهلل لهم ؟  أ. 
ملـــاذا ُرســـمت الـــالم متصلـــة يف )املطففـــن (، والضميـــر متصـــاًل يف  ب. 

؟  )أولئـــك(  يف  متصلـــة  اخلطـــاب  وكاف  )أنَّهـــم(، 
أكمل :  جـ. 

رسمت ) أل ( يف كلمة الناس .......... ؛ألنها ......................  .  .1
ورسم الضمير يف كلمة ) أنَّهم ( ........... ؛ألنه ............. .   .2
أخرج كلمة حذفت منها همزة الوصل، وأخرى زيدت فيها الواو. د. 

س2 : اقرأ القطعة ثم أجب عّما يأتي :- 
مـــن رســـالة عمـــر بـــن اخلطـــاب � إلـــى ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص � قائـــد 

جيـــش املســـلمن يف العـــراق: 
)أمـــا بعـــد فإنـــي آمـــرك ومـــن معـــك مـــن األجنـــاد بتقـــوى اهلل علـــى كلِّ 
ـــدة يف احلـــرب،  ـــوى املكي ـــدو، وأق ـــى الع ـــدة عل ـــإن تقـــوى اهلل أفضـــل الع حـــال، ف
ـــدَّ احتراســـاً مـــن املعاصـــي منكـــم مـــن عدوكـــم، فـــإن  ـــوا أشــــ ـــرك أن تكون وآمــــــــ
ـــة  ـــم مـــن عدوهـــم، وإنـــا يُنصـــر املســـلمون مبعصي ـــش أخـــوف عليه ـــوب اجلي ذن
عدوهـــم هلل، ولـــوال ذلـــك لـــم تكـــن لنـــا بهـــم قـــوة؛ ألن عددنـــا ليـــس كعددهـــم وال 

عدتنـــا كعدتهـــم(.

1. سورة املطففني اآليات )1 - 6(
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أ ـ ملاذا رسمت الكاف متصلة يف كلمة ) كعددهم ( .   
 ب ـ ملاذا رسمت كلمة ) سعد ( مفصولة .

ج ـ بن سبب رسم الواو متصلة يف كلمة ) تكونوا ( .
د ـ استخرج كلَّ حرف من القطعة السابقة وبن ما رسم منها موصوالً ،        

وما رسم مفصوالً  .
س3 ضـــع عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة وعالمـــة )( أمـــام العبـــارة 

ـــأيت :  ـــا ي ـــة فيم اخلاطئ
األصل يف الكلمة أن تُكتَب مفصولة عن غيرها.                  )  (  .1

ـــا حـــرف ميكـــن  ـــة مـــع مـــا بعدهـــا ؛ ألنه ـــالم متصل ـــت ال ـــي( كتب ) هلل نُصلِّ  .2
الوقـــوف عليـــه .                                                     )  (
ميكن رسم كلمة ) بعلبّك ( مفصولة .                              )  (  .3
كلُّ ما يصح الوقوف عليه يكتب موصوالً .                         )  (  .4

ــْن  ــال مِبـ ــتفهامية يف املثـ ــنْ االسـ ــت َمـ ــَك ( اقترنـ ــَت بنجاِحـ ــْن َعِلمـ ـ ) مِمَّ  .5
اجلـــارة .                                                          )  (

كلُّ مـــا ال يصـــح االبتـــداء بـــه يرســـم موصـــوالً ،كالضمائـــر املتصلـــة   .6
واألســـماء املركبـــة تركيبـــاً مزجيـــاً .                         )  (
حتذف ألُف ) ما( االستفهامية عند وصلها بحرف اجلرِّ .       )  (  .7

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



126

الفصلة أو الفاصلة:( 1
وترســـم علـــى صـــورة واو صغيـــرة مقلوبـــة هكـــذا )،(، والغـــرض مـــن وضعهـــا 

أن يســـكت القـــارئ عندهـــا ســـكتة خفيفـــة، ومـــن مواضعهـــا: 
ـــام أ.  ـــالم تــــــــــ ـــها كــــــــ ـــن مجموعـــــــ ـــب مـــــ ـــي يتركـــــــــ ـــل التــــ ـــن اجلمــــــ ب

الفائــــــــــــدة، مثـــل: 
)خالٌد تلميٌذ جنيٌب، يذاكُر دروَسه بانتظام، ويواظب على احلضوِر كلَّ  ▪

يوٍم، ويشارُك يف جميِع األنشطِة املدرسيَّة .( 
 بن أنواع الشيء وأقسامه مثل:ب. 

احلواسُّ اخلُمس هي: )الَسمُع، والبصُر، والّشمُّ، والّذوُق، واللّمُس(. ▪
بعد املنادى مثل: )يا بُني، احترْم معلميَك(.ج. 
بن القسم َوجوابه مثل: )واهلِل، ألَجتهدّن يف دروسي(.د. 

بن الشرط واجلواب مثل: )إذا قرأَت القرآَن، نلَت ثواَب اهلِل(. هـ. 
.) بعد حرف اجلواب مثل: )نعم، إّني ليبيٌّ و. 

بـــن األجـــزاء املتشـــابهة يف اجلملـــة ،كاألســـماء واألفعـــال والصفـــات التـــي  ز. 
ـــل:  ـــا أحـــرف عطـــف، مث ال توجـــد بينه

)الفالُح النشيُط يحرُث، يزرُع، يسقي، يحصُد، ثُمَّ يبيُع محصولَُه(. ▪
الفصلة أو الفاصلة املنقوطة:( 2

وترســـم هكـــذا )؛(، والغـــرض منهـــا أْن يقـــف القـــارئ عندهـــا وقفـــة متوســـطة 
أطـــول مـــن ســـكتة الفاصلـــة، ومـــن مواضعهـــا: 

ن اجلملـــة الطويلـــة التامـــة املعنـــى، لتجّنـــب اخللـــط بـــْن اجلمـــل بســـبب أ.  بيــــْ
ن هـــذه اجلمـــل مثـــل:  تباعدهـــا وإمـــكان التنّفـــس بيــــْ

)لقد أعطاَك اهللُ - َجلَّ وَعاَل - ِنَعماً كثيرًة ال تعدُّ وال حتصى؛  ▪
فينبغي علِيَك أن تؤّدَي لَُه - جّل شأنُه - الشكَر اجلزيَل على تلَك 

العطايا؛ فإنَّ ذلك أدَعى إلى زِيادة آالِئه(. 

ثانيًا : عالمات الوقف أو الترقيم 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



127

ب.  بن جملتن تكون إحداهما سبباً يف األخرى مثل:
)لَن ينتصَر العرُب على أعداِئهم؛ ألنَّهم لُم يوّحدوا ُصُفوَفهم(.  ▪

النقطة:  )3
 وترســـم هكـــذا ).(، وتوضـــع يف نهايـــة اجلملـــة التامـــة املعنـــى التـــي اســـتوفت كّل 

متمماتهـــا مثـــل: )إنْ أردت أنْ تعمـــَل اخليـــَر فـــال تتـــرَدد(.

النقطتان: الشارحة.   )4
 وترســـم هكـــذا ):(، والغـــرض منهـــا توضيـــح مـــا بعدهـــا ومتييـــزه مّمـــا قبلـــــــه 

ـــن مواضعهـــا:  ومـ
ن القول والكالم املقول، مثل: بيـْ أ. 

قال �: "خيُركم َمْن تعلََّم القرآَن وعلََّمُه".   ▪
ن الشيء وأقسامه، مثل:  بيـْ ب. 

"املرءُ بأصَغريِه:قلِبِه ولِساِنه" أو مثل: أجزاء الكالم ثالثة: )اسٌم،   ▪
وفعٌل، وحرٌف(. 

قبل التمثيل، نحو: يكون الفاعل مرفوعاً نحو: )انهَزم األعداءُ(.  ج. 

عالَمة احلذف:   )5
ـــرورة  ـــذوف ال ضــ ـــالم محـ ـــى كـ ـــة عل ـــذا )...(، و توضـــع للدالل  وترســـم هك
لذكــــــره، مثـــل: القيـــروان مدينـــٌة تونســـيٌة عريقـــٌة بهـــا الكثيـــُر ِمـــنْ املَعاِلـــم 
ـــُة  ـــُم عقبـــ ـــيُّ املسِلــ ســـَها القائـــُد العربـ ـــة... تقـــُع يف الصحـــراِء، وقـــد أسَّ ــ َـّ األثريــــ

ــُه اهللُ(... بـــن نافـــــــــــــع )رحمـ

عالَمة االستفهام:   )6
وترسم هكذا )؟(، وتوضع يف نهاية كلِّ جملة استفهامية، مثل: 

)ما مهنتَُك ؟ أو كيَف حالَُك ؟(.   ▪
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عالَمة الّتعّجب أو التأّثر:   )7
وترســـم هكـــذا )!( وتوضـــع يف نهايـــة اجلملـــة التـــي تـــدل علـــى التعّجـــــــــــــــب، 

مثــــــل: 
ـــى اإلغـــراء مثـــل: )الكفـــاَح َ الكفـــاَح !( أو تـــدلُّ  )مـــا أجمـــَل بـــالدي !، أو تـــدل عل

ـــِم( ! ومـــا شـــابه ذلـــك.  ـــٌل للظال ـــى دعـــاء مثـــل: )وي عل

8(  الشرطة أو العارضة: 
وترسم هكذا )-(، ومن أشهر مواضعها:

ـــل  ـــل تسهيــــ ـــن األول، ألجـــــــ ـــال الركــــــــ ـــة إذا طـــــ ـــي اجلملـــ ـــن  ركن أ.  بيـْـــ
فهمــــهــــــــــا مثـــــــل: 

)إنَّ الدوَل التي تسعى إلى محاولِة النهوِض بأبناِئها ِمن أجِل إعداِد   ▪
جيٍل واعٍد يَُحقـُق آمالَهاَ - ستصُل يف مدٍة وجيزٍة إلى ما تصبو إليِه(.

يف أول اجلملة االعتراضية وآخرها، مثل:  ب. 
)سافر عّمي - أرجَعُه اهللُ ساملاً - للعالِج(.  ▪

بن العدد واملعدود،يف نحو: الفعل ثالثة أنواع : ج. 
1-   املاضي.

2-  املضارع. 
3-  األمـــــر.

القوسان:   )9
ويرسمـــان هكذا )(، ويوضعـــان حلصــر العبــارات التــي ليست مـــن أركــان 
الـــكالم، كاجلمـــل املعترضــــة، مثــــل: أمُّ املؤمنيــــن عائشــــُة بنــــُت أبـــي بكــــٍرالصديِق 

)رضـــي اهلل عنَهمـــا( أكثـــُر النســـاِء روايـــًة للحديـــِث الشريـــــــــِف. 
ـــل )بضـــم العـــن(ال  ـــة َفُع ـــى صيغ ـــل عل ـــل: كلُّ ِفْع ـــراس، مث ـــاظ االحتـــــــ أو ألفــــــــ

يكـــون إاّل الزمـــاً.
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عالمة التنصيص:   )10
وترسم هكذا "  " وتوضع حلصر الكالم املنقول بنصه وحرفه، مثل: 

قـــال رســـوُل اهلِل )�( :    " ال يؤمـــُن أحدُكـــم حتَّـــى يُحـــبُّ ألخيــــــــــِه َمـــــــــــــــا 
يحـــبُّ لنفِســـِه " 
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التدريبات

اإلنساُن واجلشُع 

التدريب األّول: 
ــَر هـــذا الكـــون مـــن  قـــال عصفـــور ألبيـــه ذات يـــوم * نحـــن خيـــر مـــن َعّمـ
ــا ذكـــرت شـــرٌف ال  ــُه وقـــال * إنَّ مـ ــُر رأَسـ ــّز العصفـــور الكبيـ املخلوقـــات * َفهـ
ينبغـــي لنـــا أن نّدعيـــه * هنـــاك مـــن يزعـــم لنفســـه هـــذا احلـــقَّ * اإلنســـان * ذلـــك 
الـــذي يرشـــق أْعشاشـــنا باحلجـــارة * رمبـــا كان خيـــراً منـــا * ولكنـــه ليـــس أســـعد 
ـــر *  ـــور الصغي ـــال العصف ـــه * ق ه دائمـــاً وتُعذب ـــزُّ ـــا * ألنَّ يف جوفـــه شـــوكة تَخ من
ومـــن الـــذي وضـــع فيـــه هـــذه الشـــوكة * فقـــال العصفـــور الكبيـــر * هـــو الـــذي 
ى اجلشـــع * وهـــذا مـــا ال تعرفـــه أنـــت أيهـــا  وضـــع بيـــده هـــذه الشـــوكة التـــي تســـمَّ
الصغيـــر * ولكـــن أنـــا الـــذي َعـــرف مـــا يف اإلنســـان لكثـــرة مالحظتـــي لـــه * لقـــد 

أيقنـــُت أن اجَلشـــَع هـــو الـــذي يَجعلـــه ال يشـــبع وال يســـتريح *.
)عن توفيق احلكيم( 

ضـــع يف القطعـــة الســـابقة يف مـــكان )*( عالمـــة الترقيـــم املناســـبة مـــع  ●
التعليـــل.

التدريب الثاني: 
اذكر مواضع عالمات الترقيم اآلتية والغرض منها: 

الفاصلة.. 1
النقطة. . 2
الشارحة أو النقطتان.. 3
عالمة التنصيص.. 4
الفاصلة املنقوطة.. 5
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التدريب الثالث: 
اكتب النص األتي يف كراستك وضع عالمة الترقيم املناسبة. ●

صفات املعلم
ليـــس يصلـــح للتعليـــم مـــن ابتغـــى الغنـــى واالرتقـــاء وال مـــن ُســـّدت يف وجهـــه 
ـــه  وســـائل الكســـب األخـــرى ثـــم رأى أن التعليـــم وحـــده هـــو املفتـــوح أمامـــه فدخل
ـــم  ـــراف التعلي ـــه وبســـعادته يف احت ـــن بلذات ـــن آم ـــم م ـــح للتعلي ـــا إنـــا يصل ُمْرغم
ــاً ال  ــتراحة أنينـ ــه وكلُّ اسـ ــة فيـ ــاً ال راحـ ــاً وعذابـ اه أمَلـ ــى كلُّ درٍس أدَّ وإالَ أضحـ

ـــه. شـــفاء من
إن املعلّمـــن عـــّدة األمـــة يف ســـّرائها وضّرائهـــا وشـــّدتها ورخائهـــا بقّوتهـــم 
تنتصـــر وبضعفهـــم تنهـــزم بهـــم يزخـــر العلـــم فيهـــا وبرقّيهـــم ترقـــى مصانعهـــا 

ــا. ومتاجرهـ
نِْشـــئُو األجيـــال وقائـــدو األمـــة وبارئـــو احليـــاة يف اجلّهـــال املعلـــم ميلـــك  هـــم ُمِ
ـــوا  ـــد ألف ـــزاق ق ـــي االرت ـــره مـــن طالب ـــده وغي ـــن عن ـــدد املتعلّم ـــوالً بع نفوســـاً وعق
ــاء  ــة العنـ ــر وقلّـ ــب الكثيـ ــتهى الكسـ ــن اشـ ــة فمـ ــروات الطائلـ ــوا الثـ اآلالف وَجنَـ
فليختـــر غيـــر التعليـــم عمـــاًل فالتعليـــم هـــو البنـــاء الّصحيـــح ومـــن أَحســـَن جتارتـــه 

ـــه أفـــاد األمـــة وأســـهم يف تقّدمهـــا ومـــن أســـاء خـــّرب ودمـــّر ب
)عن أحمد أمن( 

التدريب الرابع: 
اكتب جماًل تامة بحيث تستخدم عالمات الترقيم اآلتية: . 1
عالمة االستفهام.. 2
عالمة التعجب. . 3
الشرطة.. 4
النقطة.. 5

..................................................................................
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