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  المقدمة
  ، عزيزي القاريء

  

خمضت البخيلة، فلم يبق فيه شيء ميت ها يف اجلريدة أو املعاصرة اليت تقرأُالعربية  إىل  لك النحو العريب خمْض
ودقَقـت  . ت القواعد تنسيقاً ستفرح بـه     قمث نس . أودعته هذا الكتاب  وتسمعها يف الراديو والتلفزيون إال      
وأقمت . دقّقته، وإمنا أذكر لك ذلك حىت حتس أنه ليس بيين وبينك وسيط      الكتاب بيدي على احلاسوب مث      

األمثلة اليت سقتها يف الكتاب، وليس فيها مثال واحد إال وهو           هي   برهان،   1700على قواعدي أكثر من     
  . خارج من جريدة أو من فم مذيع فصيح

  . فهذا الكتاب كتاب لقواعد اللغة العربية املعاصرة
 بادئا، مع نظر إىل تـراث  ةستنبط القاعدحىت أاملعاصرة  مواضع كثرية من استنطاق النصوص     ومل أيب يف  

قد ختيرت لك أجود األوجه،  و.  قريبة مما ألفْت يف املدرسة     ةجعلت عباريت عن القاعد   ، و حنْوي فاحش الثراء  
وسترى مـصداق  . يدةواخترت أن أكتب بلغة سهلة تشبه لغة اجلر . همونبذت ما متحله النحويون لشواهد    

  . منذ السطر املقبل عليكذلك 
وإمنـا  . وهذا هراء ال يستحق أن ننفق فيه كلمة أخرى        . قيل لنا إن إتقان النحو يعني املرء على فهم النص         

وضع النحو إلقامة ألسن الطارئني على العربية يف الدولة األموية، مث حتول على يد الكهنوت النحـوي إىل                  
كان حنو اخلليل وسيبويه والكسائي     . ز القواعد والشواهد والشواذّ ويستهلكها يف آن معاً       جهاز مستقلٍّ يفر  

 النحو  وأعاد معلمو الصبيان يف العصور املتأخرة     . حتفة عقلية ضاهت، أو سايرت، أقيسة املتكلمني واملناطقة       
م وظهره ألسن كـل   على أن األلسن املعوجة أصبحت يف ضحى اإلسال       . إقامة األلسن : إىل وظيفته األصلية  

  . فقد تغيرت السالئق، واختفت ظاهرة اإلعراب من اللغة العربية احملكية. الناس، ال املوايل فحسب
وما نصنعه من قراءة نشرات     . منذ مئات السنني ال تتحدث أي مجهرة عربية بلغة فيها ضمة وفتحة وكسرة            

 اليوم ينفق وقتاً طويالً حىت يصبح قادرا علـى          ومتقن النحو . األخبار بالفصحى مع التشكيل إمنا هو تصنع      
واألجدى لنا أن نضع قواعد للغة عربية سليمة وفصيحة ليس          . التعبري عن نفسه بسهولة مع اجتناب اللحن      

لقد أصبحت لغتنا منذ زمن طويل لغة غري معربة، ومل يبق إال أن نعترف باحلقيقة ونضع حنوا                 . فيها تشكيل 
  . نين أعتقد أن الفكر السلفي يف اللغة سيمنع ذلك لعدة أجيال مقبلةلك. جديدا هلذه اللغة

ولكن املهمةْ اليت ال بدْ أن يتصدى هلا حناةْ . إنه تبسيطْ للقواعد وحسب. هذا الكتاب ال ميس البقرة املقدسة
سيبقى للعربية . تشكيلاملستقبلْ ستكونْ تقعيد الفصحى اليت يستعملْها عامة املتعلمني اليوم واليت ال تعرف ال        

مجاهلا وعظمتها، ولكنها ستهجرِ الضمة والفتحة وكل عالمات اإلعراب، وستصبح أداة للتواصل وليست             
ألست ترى املذيع اليوم جياهد حىت يتحدثْ بالفصحى ولكنه يفقد املعـىن يف الطريـق،               . عائق حيولْ دونه  

إن الذي . ك لو أنه استخدم لغة تأتيه دون كد الذهنويتحولْ إىل بوق يردد الكليشيهات؟ ما كان ليفعل ذل
 ومن ذا يطيق اإلعـراب     –يفكر يف احلركات يشعر وهو يتكلم أن نصف ذهنه مشغول باإلعراب الفوري             
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إصرارنا على التـشكيل سـبب الحنطاطنـا        .  وتضيع الفكرة، وتتربع الثرثرة على عرش الذهن       -الفوري؟
حنن ال نعبر براحتنا، وزعماؤنا ال يتكلموا مع شعوبهم بل يقرأوا . له يف آن معاالتعبريي واإلعالمي، ومظهر 

ولكين أقدم لك هذا الكتاب الـذي       . إلغاِء التشكيل رمسياً خطوة مهمةْ حنو حترير الذهن العريب        . عن الورقة 
ا مينعونا من التحـرر   اليت سيظل السلفيني اللغويني خالهل-يعلمك التشكيل حىت أساعدك يف الفترةْ القادمة        

  . على أن تتقن التشكيل قدر اإلمكان كي تعبر عن نفسك براحة أكرب–التعبريي 
فماذا حصل؟ هل حال ذلك دون . لعلّك الحظت أنين يف األسطر العشرة السابقة أمهلت عالمات اإلعراب        

  . رات السابقة عليهاأن تفهمين؟ أم هل حول لغيت إىل عامية؟ ال بل ظلت فصحى، ويف نفس مستوى الفق
ويف هذا الكتاب نسجت لك     . قارئي العزير، وأخص املذيع، أراك تلبس الفصحى على رأسك إكليل شوك          

حبي لراحتك نابع من حرصي على أن تتحـرر         . قطيفة ختفف وخز الشوك، لكنها ال ختلصك من اإلكليل        
. كل ااالت الـسياسية واالجتماعيـة     تعبرييا وأن تقول ما تريد فعال أن تقوله، كمقدمة لتحرر أكرب يف             

ودعويت اليت رأيتين أبثها حبرارة يف هذه املقدمة دعوة إىل تقنني تطور تارخيي مل أصنعه أنا وال األفراد أمثايل،                   
دعويت فيها غيرة على العربية الفصحى،      . بل صنعه ماليني الناطقني بالعربية على مدى ألف ومخسمئة سنة         

فأنا أطالب املذيع اآلن بأن يتقن العربيـة        . لكنها يف كل حال دعوة مؤجلة     . لسنوسعي لترسيخها على األ   
  .      بالتشكيل التام على أصوهلا، رمبا ألنين ال أحب الفوضى، وال أرى هدم القصر القدمي قبل تعمري قلعة حديثة

  
  عارف حجاوي

  فلسطني -رام اهللا
      2004أكتوبر /  تشرين األول19{
      1425 رمضان 5{
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  كيف أتعلم اإلعراب؟
  

فماذا نصنع م؟ سنحاول أن نسري معهم . كثريون تكونت عندهم عقدة من القواعد، وأقفلوا عقوهلم دوا     
   وهذا الكتاب الذي بني يـديك      .  درساً مث نتدرج معهم درساً   ت األسس يف عقوهلم     خبطوات وئيدة حىت نثب

  . ايفحيتوي على كل شيء حيتاجه الصح
 مـع   ،لكـنين .  على القلب  أن يكون خفيفاً  بوال  . ياًأن يكون مسلّ  بك  دال أع وهذا الكتاب كتاب قواعد،     

وقفت عند موضع معـني     ستقلُّ الفائدةُ إنْ أنت     .  عقلك  معك فيه بشكل خياطب    جك بأن أتدر  د أع ،ذلك
. د واقرأه مرة أخرى ، مث ع  خيةمستر قراءة    الكتاب اقرأْبل  . وصممت أال تتزحزح إال إذا فهمت كل حرف       

ولكن الكتاب مـصمم   ؛املراحلمرحلة من قد حتتاج إىل معلم يف .  حقاً املرة الثانية كانت سلسة    أنّ ستجد
" قواعـد "ر شيئا مـن      إذا كنت ما زلت تتذكّ     حبيث جيعلك قادرا على أن تستوعب كل شيء بدون معلم         

  .  غري مهمن لك إن اإلعرابال ختف من اإلعراب، وال تصدق من يقولو. املدرسة
 فال ميكن للجملة أن تستقيم بـدوا،        ،سأحدثك يف أول الكتاب عن الكلمات اليت هي مثل عمود اخليمة          

مث سأحدثك عن كلمات ال خيتل تركيـب اجلملـة إذا           ). العمدة( ذلك حتت عنوان     ؛ومنها الفاعل واخلرب  
، )اإلعراب(وبعد ذلك سآخذك يف جولة يف دنيا ). الفضلة( ذلك حتت عنوان ؛حذفت، ومنها النعت واحلال

     ى  ع، و حىت تذوق طعم هذا الشيء املستبشحتأيضاً حتس   ممكنه   أن فهم.   القواعـد يف     مث سنستعرض أسس 
  . مث نعرض لتركيب اجلملة يف صفحتني أو ثالث، وبعدئذ ستتواىل عليك الفصول). األسس(فصل امسه 

. ت الصفحة العاشرة وشعرت أنك فاهم، فامض واقرأ كل الكتاب       إذا بلغ : مقياس مهم ملدى استيعابك   
الصفحة العاشرة وشعرت أنك    بلغت  وإذا  . النحو والصرف متقين  إىل  ستنضم سريعا    و ،فأنت قد عربت  

 فأنت  ،فإن كانت القراءة الثانية أهون بكثري     .  العشر األوائل   هذه ةتفهم قليال، فقد ينفعك أن تعيد قراء      
  . مبعلمك أن تستعنيوإال فقد ينفع. خر بال شكستعرب إىل الشط اآل

أريد       منك اآلن، يف هذا السطر، أن ت وأريد، قبل أن   .  واعية د نفسك بقراءة الصفحات العشر األوىل قراءةً      ع
    هو الدرجة األوىل يف التعلم،     إمنا  ، حىت لو كان كامال،      )الفهم( إىل أن    ك تنبيهاً أختم هذا التمهيد، أن أنبه

، والدرجـة  )عـادة (، والدرجة الثالثة أن يصبح )مهارة(رجة الثانية فهي أن يصبح اإلعراب عندك    أما الد ف
مع اخلتمـة األوىل هلـذا      . نصاً جديدا عليك  جهراً  تقرأ  إذ  ) التشكيل الفوري ( على   الرابعة أن تصبح قادراً   

ستأيت تباعا حبـسب      على سلم التعلُّم   األخرىالثالث  ولكن الدرجات   . )الفهم(ـ  بمنك  الكتاب نكتفي   
، لكن.  مبجرد انتهائك من قراءة الكتاب     )التشكيل الفوري (نعم، ال أعدك أن تكون قادرا على        . ممارستك

  . قدح يف الذهن، واليت متُألك بالثقةن شيئا مجيال؟ إنه شرارة التفاؤل احللوة اليت ت)الفهم(أليس 
طبعا تعرف أن العبارات احللوة ليست هي       لكنك  . ستجدين أتفقدك بني الفصل والفصل بعبارات تطمئنك      

  . ن تفهم القواعد وتتقن اإلعرابأإنك تريد . ما تريد
  .      ا، لنمض معاًهي. ستحقق ذلك
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  :العمدة
: وتكملتها هـي . ؟ إا غري كاملة"اجلملة"ما املشكلة يف هذه ..) األسطوانةُ اليت عليها أغنية األطالل  : (مثال
إن : فنقول" النحو" نعرب عن ذلك يف       عقلُك؟  يقبلها ملاذا مل ابك شعور بأا غري كاملة؟      فلماذا انت .) جمرحة(.. 
هـي  ) جمرحة(فكلمة  . ما بالُ هذه األسطوانة   ، ولكننا مل نعرف     مبتدأ" األسطوانة"فكلمة  .  غري موجود  رباخل
  . وال بد من وجوده) عمدة(رب اخل. وا اكتملت اجلملة. رباخل

   

. ممتـاز : حايف فضرب املنضدة بكفه، وصاح بك  ق ص فإذا جئت إىل رئيس التحرير بسب     : ةعمداملبتدأ   -1
وجيب عليك يف اإلعراب أن تـذكر املبتـدأ   ". أنت: "واملبتدأ حمذوف وتقديره  . هذه خرب " ممتاز"فاعلم أن   

  . احملذوف، ألنه عمدة ال تقف اجلملة بدونه
ولكن الشعور بنقصها يبقـى  مث تطول اجلملة  . اسم، فتعرف بسرعة أن هذا االسم مبتدأ      تبدأُ بإعراب مجلة يف أوهلا      : اخلرب عمدة  -2

  .)الفنانةُ تغني جبسمها: ("بدون ذكر أمساء"، وهي مكتملة، حىت  من مجلة قصريةخذ مثاالً. مالزماً إياك حتى يأيتَ اخلرب
". هـي "مـستتر، تقـديره   : الفاعـل . الرفعفعل مضارع، حقه  : تغني. مبتدأ مرفوع بالضمة  : الفنانةُ: اإلعراب
ما خـرب   . ، ولكن إعرابنا مل يذكر مالَها     "الفنانة"فأين خرب املبتدأ؟ لقد قلنا يف بداية اجلملة         . جار وجمرور : جبسمها

  ".   تغني جبسمها"مجلة : اخلرب هوهذه الفنانة؟ 
، وذكرنا بعده أن الفاعل مستتر      "غنيت"وقد رأيت يف املثال السابق كيف أعربنا الفعل         : الفاعل عمدة  -3

  . قدرنا الفاعل تقديراً، رغم عدم النطق به، إال ألنه عمدةوما ". هي"تقديره 
 فعل مـاضٍ نـاقص    : كان: اإلعراب). اًكان سخي : (نتحدث عن املرحوم، ونقول   : اسم كان عمدة   -4

    ".    هو"ذوف تقديره  حمواسم كانخرب كان منصوب بتنوين الفتح، : اًسخي، منصوب بالفتحة
أما . اجلملة طويلة ). كان النقاش الدائر حول قضية التمويلِ ينحصر يف حمورٍ واحد         : (خرب كان عمدة   -5

أما ..". ينحصر"فما شأنُ هذا النقاش؟ ما خربه؟ اخلرب هو مجلة  ". النقاش"إنه  . اسم كان فالعثور عليه سهل    
  . غري الفهم أخرى  هناك طريقةتها، ليسمبجملكيف عرفنا ذلك، فمن فهمنا للجملة 

  .  خرب إنّ مرفوع بتنوين الضم: كارثةٌ. اسم إنّ وحقه النصب: ـها. حرف نصب: إنّ). إنها كارثة(: مثال: اسم إنّ عمدة -6
 قد تظهر وقـد حتـذف،     العمدةُ طبعا الكلمةُ . الفقرة السابقة فيها مثال يفي بالغرض     : خرب إنّ عمدة   -7

 إنعلى حذفها حىت نؤكد لك أا جيب أن تعرب حىت و           عدة أمثلة  أن نورد عليك فيما سبق       قصدناولكننا  
ذفتاستترت أو ح .  

ومل . لكنين أحب أن أُطرفَك جبملة فعلها وفاعلها حمذوفان. ليس العثور على الفعل متعباً   : الفعل عمدة  -8
: عها من رجل يصرخ أمام القاضي قائالًاجلملة تسم. يبق فيها سوى مفعول به يدل على زميليه الغائبين

كم عليه بالسجن شهرين ألنه ثرثار فقرر أن ولنفترض أن هذا الرجل أستاذ يف اللغة العربية ح). الرمحةَ(
 حمذوف لفعلمفعول به : الرمحةَ: ؟ اإلعراب)الرمحةَ(فما إعراب . خيتصر يف كالمه ما وسعه االختصار     

  ". أنا"تر تقديره  مستوالفاعل، "أَطْلُب"تقديره 
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  :الفضلة
 وحنذف الكلمـات املطبوعـة      ، سنختصر هذه اجلملة   )مسرعني إىل الكافترييا  ذهبنا   احلاميةبعد املباراة   (

لكنها من الناحية النحوية    . لعلك توافقين على أا صارت مجلة باهتة      ). بعد املباراة ذهبنا  : (باحلرف األسود 
 نعت للمباراة، والنعت ميكن أن يسقط        يف اجلملة األصلية   )احلامية(إن كلمة   . إا كاملة العناصر  . صحيحة

جار وجمرور، وقد أسقطناها دون اخـتالل مـبىن         ) إىل الكافترييا (عبارة  و. من اجلملة دون أن خيتل مبناها     
  .  أسقطناها دون اختالل املبىن، وإعراا حال،)مسرعني(اجلملة، وكذلك كلمة 
     . هذه هي الفضالت. توضيح املعىن ولكنها ليست من عناصر البناء الرئيسية يف اجلملةهناك عدة أشياء هلا أمهيتها يف

قلنـا يف   لقـد   ؟  )يف السوق (فهل نستطيع حذف اجلار وارور      . هذه مجلة كاملة  ). حنن يف السوق  : (مجلة أخرى 
) يف الـسوق  (؟ل تركيبة اجلملةميكن حذفهما دون اختال   فهل معىن ذلك أنه     الفقرة السابقة إن اجلار وارور فضلة،       

لذا . خربجار وجمرور،   ) يف السوق (مبتدأ، و   ) حنن(: اإلعراب هو ف.  عالوة على كوما جارا وجمرورا     هنا مها اخلرب  
  .  يف الوقت نفسه بل ألا خرب،ليس ألا جار وجمرورعمدة ) يف السوق(فإن 

  آخرجديدا، وهو أن اجلار وارور يكون هلما إعراب، تعلّمنا شيئا  "حنن يف السوق  "من هذا املثال السابق،     
  . فهما فضلة بوصفهما جارا وجمرورا، ولكنهما يف هذا املثال عمدة أيضا بوصفهما خربا. أحيانا

). هـذا ممتـاز   : (خذ مثاال . ثل إعراباً ولكن هذه التسمية ال مت    . هناك عدة أشياء نطلق عليها تسمية معينة      
ال يكفي أن تقـول اسـم       . خرب مرفوع بتنوين الضم   : ارة، وهي أيضا مبتدأ، ممتاز    اسم إش : هذا: اإلعراب

  . أن توضح املوقع اإلعرايب السم اإلشارة إشارة، وعليك
سـنعقد  . األمر ليس كذلك لكن. لعلّك أحسست أننا ألقينا بك يف خضم اإلعراب مبا فيه من حمذوفات وتقديرات       

            .باًطا مرتاألسس بسانا نبسط وبعد ذلك ستر. د من الشرح، ومن األمثلةبعد قليل فصالً عن اإلعراب فيه مزي
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  اإلعراب
اختراع إىل سعى وبدال من أن ت. حىت وإن تكونت يف نفسك عقدة منه من أيام املدرسة. ال بد من اإلعراب

  . طريقة أخرى إلتقان النحو، عليك أن تعود وجترب مرة أخرى أن تتعلم اإلعراب
  . ب أوضاعهايء اجلمل الطويلة حىت نرتوجنز. ونفكر دائما باملعىن. نبدأ باجلمل البسيطة

  :خذ مثاال. عندما تعرب مجلة ضعها أمام عينيك وابدأ بتحليلها
  

  .) يقول احملللون إن األزمة مرشحة لالستمرار لوجود شرخ حقيقي بني احلزبني(
  

  :ةميكن تقسيم اجلملة إىل ثالثة أجزاء بسهول
  .) لوجود شرخ حقيقي بني احلزبني)    ( إن األزمة مرشحة لالستمرار)    (يقول احملللون(
  

  : مع بعض الشرح اإلضايفاآلن نبدأ باإلعراب 
طبعا هـي   . يف املاضي ) قال(اآلن يف احلاضر وليست     ) يقول(وهل عندك شك؟ إا     . فعل مضارع : يقولُ

  . ، إا الضمة هنا بسهولة على عالمة رفعهونعثر. والفعل املضارع مرفوع. فعل مضارع
  .     فعل مضارع مرفوع بالضمة) يقولُ(فإعراب 
أم ) احملللون(فما عالمة الرفع؟ هل قلنا      . والفاعل مرفوع أيضا  .  احملللون هم الفاعل   ،منطقياً. فاعل: احملللون

  . فما عالمة الرفع؟ إا بدون شك الواو). احملللون(؟ بل )احملللني(
  

  .نتهينا من اجلزء األولا
  

وامسها . تأخذ امسا وخربا  ) إنّ وأخواا  (وأذكّرك بأنّ ). حرف نصب (ونعرا  . هذه كربى أخوات إن   : إنّ
  ). كان وأخواا(منصوب وخربها مرفوع، بعكس 

  . وعالمة نصبه الفتحة. اسم إنّ منصوب: األزمةَ
  . خرب إنّ مرفوع، وعالمة رفعه تنوين الضم: ٌمرشحة

  . ، ألن اجلملة اكتملت بعناصرها األساسية"جار وجمرور" أن نقول  هنايكفي. جار وجمرور: ستمرارلال
يكفي. جار وجمرور: لوجود.  
 مضاف إليه؟ ومـا صـفات       "شرخٍ "ولكن ما الذي يدرينا أن    . مضاف إليه جمرور بتنوين الكسر    : شرخٍ

لكن هذه الوقفة ال تغين عن درس       . يهاملضاف إليه؟ أريد هنا أن أقف معك وقفة لتحليل املضاف إل          
  . املضاف إليه الذي سيأتيك مفصال تفصيال يف موضع الحق

ولكـن  . لكانت شرخ فـاعال   ) يوجد شرخ (ولو كانت فعال مثل     . هي اسم ) شرخ(الكلمة اليت سبقت    
 من أصـعب  حقاً،   . فهما مضاف ومضاف إليه    .كلمتان مرتبطتان ببعضهما ارتباطا عضويا    ) وجود شرخ (
ومن املمكن أن تكون خري طريقة لذلك هي أن نـستبعد اخليـارات    . شياء يف النحو حتديد املضاف إليه     األ
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: فـنحن مل نقـل    . ال: ؟ اجلواب )الوجود (تصف) شرخ(هل كلمة   . النعتمن هذه اخليارات    . األخرى
 إذن فلتكن .ليست نعتا، وليست فاعال، وليست خربا) شرخ(إن . )وجود شرخٍ(، بل قلنا )وجود مشروخ(

. أعط نفسك فرصة  .  ومع إتقانك لألشياء األخرى    ،سيتطور إحساسك باملضاف إليه مع الزمن     . مضافا إليه 
  .وال تبدأ باإلحساس بالضياع مبكرا

النعت يطابق الكلمة اليت قبله فهو مفرد       . وتشبهها يف التشكيل  . هذه الكلمة تصف الكلمة اليت قبلها     . نعت: حقيقيٍ
  . نعت جمرور بتنوين الكسر: هنا نقول يف إعراب الكلمة. ها، وجمرور مثلهامثلها، ومذكر مثل

ما زلت تتذكّر هذه الكلمات    . ظرف مكان منصوب بالفتحة   : بني) :بني فوق ، حتت ،    قبلَ، بعـد ،قُرب ، (
الظرف منـصوب   و. ولعلك من املعىن متيز بني ظرف املكان وظرف الزمان        . وتعرف أن إعراا ظرف   

فسوف حتزر أا ظرف زمان، مع أا شاذة ألـا          ) منذُ(كلمةإذا جاءتك   و. كان أم للزمان  أكان للم 
  . فهي ظرف مكان مرفوع) حيثُ(ومثلها . مرفوعة

بعد الظـرف   {. سأعطيك هنا قاعدة ذهبية   . مرة أخرى يهامجنا املضاف إليه    . مضاف إليه جمرور  : احلزبنيِ
فما عالمة اجلـر؟ ال     . وهي جمرورة . مضاف إليه ) بنياحلز(اتفقنا إذن على أن     . }يأيت مضاف إليه  

(، ومل نقل    )احلزبنيِ(حنن قلنا   . تتسرعاحلـزبني   فكيف جررنا الكلمة؟ ما الفـرق بـني       ). احلزبان 
 هذه  ولكن.  كلتيهما قد أخذتا كسرة يف اآلخر      )احلزبان(و) احلزبنيِ(إن  . ؟ الفرق هو الياء   واحلزبان

إـا  . بني مكسور ومرفوع ومنصوب   ليست هي الفارق     املثىن و  الكسرة موجودة دائما على آخر    
) احلـزبني ( أن نعترب عالمة جر      يإذن فمنطق . االختالف هو يف الياء واأللف    . حركة ثابتة ال تتغري   

  .   الياء
ورأيت كيف تساعدك املعلومات النحوية املختلفة، وكيـف        . قد خضت اآلن عملية إعراب جلملة طويلة      

مع ازدياد حمصولك من    . وملست وجود تعقيدات يف العملية    .  يف اإلعراب  ،فهمك للمعىن يساعدك املنطق، و  
  . النحو، ومع قدر من املثابرة سترى، ورمبا تندهش، أنك تتطور بسرعة

". ال، أنا أفضل أن آخذ األمور على السمع، أنا تلقائيا أعرف املرفوع واملنصوب بدون إعراب              : "ال تقل يل  
فهم قدر معني   ، عليك   ليس أمامك مهرب  . وظلوا يرتكبون أخطاًء فاحشة   .  من طلبيت  قاهلا قبلك الكثريون  

   .فامضِ يف القراءة. من القواعد
ونـدرس  . مث نستزيد من املعلومات النحوية    . كيف نتعلم اإلعراب؟ أوال، حناول كثريا، ونبدأ جبمل قصرية        

 قفـةَ نتجاهلها ومنضي، وال نقف عندها وِ) املضاف إليه(وكلما صادفتنا عقدة مثل     . وحناول أكثر  .دروسنا
ما ستجده . ونعود إىل العقدة بني حني وحني، ونراها تتفكفك بالتدريج. منضي، وندرس أشياء أخرى. عناد

  . قبلك صعباالكثريون صعبا اآلن وجده 
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  األسس
  

  : األساس األول
  :الكلمة العربية ثالثة أنواع

  ) على: (حرف       )يقترحون: ( فعل     )اقتراح: (اسم
  

ل ألت الكلمـة    بِإذا قَ ). التبخر(ل التعريف   أضع  . اسم أم فعل؟ طبعا اسم    ) خربت(هل كلمة   :  خذ سؤاالً 
  . التعريف فهي اسم

  

  :األساس الثاين
  : عااجلملة العربية ثالثة أنو

  . فهي امسيةبدأنا اجلملة باسم.) االقتراح مرفوض: (مسيةامجلة 
  . فهي فعليةبدأنا اجلملة بفعل.)  الس االقتراحرفض: (مجلة فعلية
  . إا شبه مجلة. اجلملة غري كاملة، فهي عبارة مكونة من ظرف ومضاف إليه.) بعد الظهرِ: (شبه مجلة
  . إا شبه مجلة أيضا.  عبارة غري كاملة، إا جار وجمرور فهي)يف البيت(وكذلك 

  

  :األساس الثالث
  : طرأ على أواخرها تغيريات حسب موقعها من اجلملةكلمات كثرية تهناك 

)املدنينيحياصر لن (، .) اجلنوداملدنينيحياصر املدنينيحياصرِمل (، .) اجلنود اجلنود    (.  
  

  :كلمات كثرية ال تتغري أواخرها، ألا مبنية على شكل ثابتهناك 
)فقطْ(، )ليس( ،)صاح .(  
  

  :األساس الرابع
  : تطرأ على أواخر الكلمات نوعانالتغيريات اليت
  ). أمريٍ(، )أمرياً(، )أمري) / (األمريِ(، )األمري(، )األمري: (تغيري باحلركات
  ).مل يأت/ ال يأيت ) / (لن يفرضوا( ، )سيفرضون) / (قرارين (،)قراران: (تغيري باحلروف

  

عليهـا  ) القادمونَ(مثال كلمة   . ة اإلعراب قد جتد على كلمة معينة حركة ولكن هذه احلركة ليست بالضرورة عالم           
) القـادمني (خذ الصورة األخرى للكلمة وهي      وحىت تتأكد من ذلك     . فتحة، ولكن الكلمة ليست منصوبة بالفتحة     
  . مرفوعة بالواو) القادمونَ(هلذا نقول إن .  الواو أصبح ياًءفجتد أن الفتحة موجودة أيضا، ولكن حر
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  :فة للكلمة للعثور على عالمة إعراااملقارنة بني الصور املختل
اجلزء منها الذي يقع فيه النـصب أو        ذلك  رت يف    كلمة وحتي  كلما صادفت . هذه طريقة أحب أن تتعلمها    

يعقـدون  (إذا جاءتك يف النص عبارة      . الرفع أو اجلر فما عليك إال أن تبحث عن الصور األخرى للكلمة           
أهي اسـم أم فعـل أم       : ما تصنعه هو أن حتدد نوع الكلمة       فأول   ،)يعقدون(وأردت أن تعرب    ) اجتماعا
. الفعل املضارع مرفوع ما مل يسبقه ناصب أو جازم     : مث بعد ذلك تتذكر القاعدة    . إا فعل مضارع  . حرف

فما عالمة الرفع؟ احبث اآلن عن الصورة . إذن فهي مرفوعة.  ال ناصب وال جازم)يعقدون(حسنا، مل يسبق 
  . مرفوعة بثبوت النون) يعقدون(اآلن ستعرف أن ). يعقدوا(إا كلمة ). نيعقدو(األخرى لكلمة 

  

إا اسم وقد . ستبدأ اإلعراب بكلمة البنك) فروعٍ كثريةالبنك ذو (يف عبارة : مثال آخر على هذه الطريقة
فلنختر . بنكِالبنك، والبنك، وال  : له ثالث صور  ملبتدأ  وهذا ا .  فال بد أن تكون مبتدأ     ،وردت يف أول اجلملة   

 لنعـرف عالمـة     حباجة إىل وقفة  وهي  . اخلربهي  ) ذو(وكلمة  . مرفوعمن هذه الصور البنك ألن املبتدأ       
 يف العبارة السابقة خرب     )ذو(ومبا أن كلمة    ). ذي(و) ذا(و) ذو: (ما هي الصور األخرى هلا؟ هناك     . إعراا

 مرفوعة بالواو، ألن الواو هي اليت متيزها عن         إا. وهي ليست مرفوعة بالضمة   . للمبتدأ فهي مرفوعة أيضا   
  . ولكي نكمل اإلعراب نقول إن فروعٍ مضاف إليه، وكثرية نعت. الصور األخرى
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  الجملة
  

  } ..خرب + مبتدأ {           )القتالُ مستمر: (مسيةاجلملة اال
  }..فاعل + فعل     {        )انتظم الدوام: (اجلملة الفعلية
  } ..اسم + حرف أو ظرف  {)بعد الظهرِ(، )يف البيت(   :شبه اجلملة

  

  . بفعل فهي مجلة فعليةهاوإذا بدأت. مسيةاإذا بدأت اجلملة باسم فهي مجلة : قاعدة ذهبية
  

  )القتالُ مستمر(: مسيةاجلملة اال: واحد
ا االسم الذي تبدأ به وهذ. ومع ذلك فرمبا احتوت يف داخلها على أفعال وحروف. مسية تبدأ باسماجلملة اال

رمبا يتأخر اخلرب كثريا إذا كانت اجلملة طويلة، ولكنه         . وال تتم اجلملة إال بورود اخلرب     . اجلملة يسمى املبتدأ  
  . مسية يتكون من املبتدأ واخلربإذن فاهليكل األساسي للجملة اال. ال بد أن يأيتَ يف النهاية

     

  )انتظم الدوام( :اجلملة الفعلية: اثنان
ورمبا . فإذا غاب الفاعل فإننا نقدره من السياق تقديرا. وال بد للفعل من فاعل. تبدأ اجلملة الفعلية بفعل

إذن فاهليكل األساسي للجملة الفعلية . املفعول به والنعت واحلالكاحتوت اجلملة الفعلية على عناصر أخرى 
  .     يتكون من الفعل والفاعل

الفاعل جاء وبعده . "اشترى "هذه اجلملة الفعلية بدأت بفعل ماضٍ: )ديداًاشترى النجار منشاراً ج( 
"جديداً"، ونعت "منشاراً"، وهناك مفعول به "النجار  ."  
  

  . الفاعل قبل الفعل أبداً ال جيوز أن يأيتَ:ذهبيةقاعدة 
  

  ) الطفلُ يلعب (:مثال على القاعدة
  .  بالضمةمبتدأ مرفوع: الطفلُ
ومجلة ". هو"الفاعل مستتر تقديره .  بالضمةع مرفوعفعل مضار: يلعب"خربمع فاعلها املستتر " يلعب .  

  

  :شبه اجلملة:ثالثة
جار :نوعانوهو  . شبه اجلملة هناك تركيب غري مكتمل يؤدي بعض املعىن ولكنه ال يشفي غليالً، ويسمى             

  . )بعد الظهرِ( ومضاف إليه مثل رف، وظ)يف البيت(وجمرور مثل 
  

حىت لو و. ه اجلملة مبتدأ، وال اسم كان وأخواا، وال اسم إن وأخواا أبداوز أن نعرب شبال جي: ذهبيةقاعدة 
  . مقدم)إن( مقدم، أو خرب )كان( يف الصدارة فنحن نقول عنه إنه خرب مقدم، أو خرب  شبه اجلملةجاء
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  :  أمثلة مع إعراابأربعةسنشرح القاعدة 
  

)لص يف البيت(  
وشبه اجلملة خرب مقدم - أي شبه مجلة –جار وجمرور،  : يف البيت ،  

مبتدأ مؤخر مرفوع بتنوين الضم : لص  
  

  )إنّ يف البيت لصاً(
  حرف نصب : إنّ

  ، وشبه اجلملة خرب إنّ مقدم - أي شبه مجلة –جار وجمرور،  : يف البيت
  اسم إنّ مؤخر، منصوب بتنوين الفتح : لصاً

  

    )رةٌأصبح عند حممود سيا(
من أخوات كان : أصبح  
ظرف زمان منصوب بالفتحة : عند  
مقدم " أصبح"خرب " عند حممود"مضاف إليه جمرور، وشبه اجلملة : حممود  
   مؤخر مرفوع بتنوين الضم "أصبح"اسم : سيارةٌ

  

)يف البيت اللص(   
مبتدأ مرفوع: اللص       

جار وجمرور، وشبه اجلملة خرب: يف البيت  .   
  . هل الحظت أن اجلملة األخرية مرتبة ترتيبا طبيعيا؟ املبتدأ أوال مث اخلرب

  

. يواجه الصحافيون واإلذاعيون يف كل نص تقريبا تراكيب معكوسة حتتوي على شبه مجلة            : أمهية هذه القاعدة الثمينة   
ـ لذا عل.  مبتدأ الوارد يف البدايةوكثريا ما مييل املرء إىل اعتبار شبه اجلملة       . سألةى الصحايف واإلذاعي أن يتنبها إىل هذه امل

وكلما مـرت   ". سيارةٌ عندي : "فعليك أن حتلله يف عقلك، وتقول يف نفسك       " عندي سيارة "كلما ورد عليك تركيب     
هذه اجلملة هـي يف أصـلها    :  عليك أن تقول يف نفسك     ،" من املمكن اإلفراج عن الرهائن اليوم      إنّ"بك مجلة من قبيل     

  ".    اإلفراج من املمكنإنّ"النحوي 
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  الفعل المضارع
  

" غداً"أن نضع كلمة    صح  فإذا  . طريقة لتمييز الفعل املضارع التفكري يف املعىن      خري  : التعرف على املضارع  
 ليست فعال مضارعا  " تظاهر"إذن  ". الشعب تظاهر غداً    "ال يصح أن نقول      :مثال. بعد الفعل فهو مضارع   
ا فعل ماضٍاع يف أوهلارغم حرف التاء اخلدواملضارع هو . ، إ"يتظاهر ."  

  

  :احلالة األصلية للفعل املضارع هي الرفع
  ، )ستقبلُي (ة بالضم املضارع يرفع-
 ولـك أن    ،)يدعو( ، أو بواو  )يبقى(، أو بألف    )يستلقي( خمتوما بياء     املضارع  ال تظهر الضمة إذا كان     -

   .تقول إن الضمة مقدرة
  ).ترفضني( املؤنثيف حالة ، و)يرفضان(املثىن يف حالة ، و)يرفضونَ(بثبوت النون يف حالة اجلمع رع املضا يرفع -

  

  : النصب واجلزم
  . )ذهبأمل  (يجزم ، أو حرف جزم فإنه)لن أذهب ( ينصب املضارعإذا جاء قبل الفعل املضارع حرف نصب فإن

مثالً، فال يؤثر عليه ويبقى مرفوعا على       " سوف "أما إذا جاء قبله حرف من نوع آخر، كحرف االستقبال         
  ). سوف حنتج(حالته األصلية 

  

   )يدعونَ.. يدعو (، )يأتون.. يأيت (، )يبقَون.. يبقى (
  ؟)يبقون: (مىت نضع السكون

 هـو    عندما يصبح مجعا كمـا     ، يأخذ سكونا على الواو    )يبقى(يف املفرد   الفعل املضارع املختوم بألف      =
  ) يبقَونَ(املثال موضح يف 

  )ونَيأت(سكونا يف اجلمع يأخذ ال ، )يأيت(يف املفرد املضارع املختوم بياء = 
   )    ونيدع(سكونا يف اجلمع يأخذ  ال ،)يدعو(يف املفرد املضارع املختوم بواو = 

  

  ؟ )ونيشقَ(أم ) ون يف حياميشقُ ( نقولهل: مترين صغري
  .بسكون على الواو) ونيشقَ(ره حرف األلف، إذن فهي  ويف آخ،)يشقى(املفرد هو : احلل

  

  .الفعل املضارع املنتهي حبرف األلف يف املفرد، يأخذ سكونا على الواو يف اجلمع: قاعدة ذهبية
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  يقرض أم يقرض؟ ما القاعدة؟
ضقرض      معناها سلّف وأعار  .. أقْري  
 ضقرض      معناها قضم بأسنانه .. قَري  

  

  يضرب    معناها توقف عن العمل .. ب أَضر
  

  يضرب    معناها لطم أو صفع .. ضرب 
  

  يت؟ يفيت يف املسألة، أم يف: هل نقول: مترين صغري
  . املضارع يفيت بالضمة باهلمزة، إذن فهي يف" أفىت"املاضي : احلل

  

   . أول الفعل املاضيالضمة على احلرف األول يف املضارع سببها وجود مهزة على :  ذهبيةقاعدة
  !  صريقأال ترى أنه . اقرأه مرة أخرى: احلل.  صعبرر كل تفاصيله أمبعد أن قرأت هذا الدرس ستجد أن تذكُّ
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  نواصب المضارع
  }   لئالّ،مالالأنْ، لن، كي، حىت،  {

  

  ). ملواجهةأنْ نستعدعلينا : (أنْ= 1
2 =لن) :الفريق بالبطولةلن يفوز .(  
3 =كي) : لَساختكي فاتورة املستشفىيدفع .(   
  ). الشروط املوضوعية لتسوية مشرفةتنضج حىتيف مقدورنا االنتظار : (حىت =4
  ). أجرا على املساعدةليقبلَما كان أخي (، ) يف اخلارجليدرسسافر حممد : (المال= 5
  ).   الفضيحةتتفاقم لئالّاستقال املدير : ( لئال=6

  

املذكورةستة عل املضارع إذا سبقه حرف نصب من األحرف النصب الفي .  
  

  : عالمة النصب اليت تظهر على آخر الفعل املضارع هي
  ).    املعلم إال عندما يقرع اجلرسيسكت لن : (الفتحة

  ). حىت وإن قرع اجلرسيسكتوا الطلبة لن : (حذف النون
  

 ). أبوها يرضىلن  : (النصب  عليه الفتحة يف حالة    الفعل املضارع الذي يف آخره ألف مقصورة ال تظهر        = 
  .ونقول منصوب بفتحة مقدرة

 يـأيتَ لـن   : ( جيب أن تظهر عليه الفتحة يف حالة النصب        )واو( أو   )ياء(ملضارع الذي يف آخره     االفعل  = 
، وقد رأينا عشرات املذيعني يغفلون هذه الفتحـة       ).  املدير من غفلته بسهولة    يصحولن  (،  )املفتش اليوم 
  . ال نريد تغيري قواعد لغتنا ألجل بعض الكساىل. أنت ال تغفلها

 الأن جيب : (عملية النصب بني حرف النصب والفعل املضارع فهو ال يعطّل" ال"إذا اندس حرف النفي = 
الحىت سنقاوم القرار (، ) يف مثل هذا الطقس من بيتكخترجيف املستقبل نندم  .(  
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  جوازم المضارع
  }ا، ال الناهية، الم األمرمل، ملّ{

  
  ) نتيجة الفحص بعدمل تظهر( :مل= 1
  ) على طبيعة االحتاد اجلمركيملّا نتفق وصلنا إىل صياغة البيان و: (ملّا= 2
  ) إذا رأيت احلكومة قد استقالت غداال تعجب(: ال الناهية= 3
  ) كل املزايداتتسقطْل( :الم األمر= 4

  

  . املضارع فإن الفعل يجزمإذا جاء حرف جزم قبل الفعل
  

  :طرق جزم الفعل املضارع
  )  باألمرأعلممل : (بالسكون= 
  ". تستهينون"، ما زلت تتذكر أن الصورة األخرى للكلمة هي ) باحلزب اجلديدتستهينواال ( :حبذف النون= 
، نالحظ )ىل اجتماع الوزير إيدعمل (، ) أشعب الثوبيطوِمل (، ) لدينا وقتيبقمل ( :حبذف حرف العلة= 

  ".  يدع–يدعو " أن احلرف احملذوف ترك حركةً شبيهةً به على احلرف الباقي يف اية الكلمة
  . الفعل املضارع املشدد اآلخر جيزم بالفتحة: )يستعد حسن للفحصمل  (:بالفتحة= 

  

  :عند التقاء الساكنني
ولكن الكلمة اليت . ، وعالمة جزمه األصلية السكون"مل" ـجمزوم ب " أمسع" الفعل املضارع  )ملْ أمسعِ النشرة  (

وألن العريب ال ينطق حبرفني ساكنني متعاقبني فإنه        . جاءت بعده تبدأ حبرف ساكن هو األلف غري املهموزة        
  ). مل أمسعِ النشرة.. (جيعل مكان السكون كسرة
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  :ال النافيةوالتفريق بني ال الناهية 
  .مو، واملضارع بعدها جمز)ال تتوقف عند صغائر األمور( :الناهية" ال" ى عن شيء فهيأن ننه" ال "عندما نقصد من= 
، واملضارع  )توقف عن املزاح  ي ال   فراس( :النافية" ال" أن ننفي حصول شيء فهي    " ال" وعندما نقصد من  = 

   . بعدها ال يتأثر ويبقى مرفوعا

  
  

  :الم األمر
، ونستعملها كثريا يف سياق التحليل السياسي       ) هؤالِء العنصريون  ليسقطْ(نستعملها كثريا يف الشعارات     = 
  ..). لنفترض أننا سلّمنا ذا(
  ..)   ولْنفترض أننا(، )فَلْيسقط(إذا جاء قبلها متحرك فهي تصبح ساكنة = 
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  الفعل الماضي
  
)فعل ماضٍ) انتقد  
  فعل ماضٍ ) جتاهلِ(

  .معقولة بعده كان ماضياً" أمس "فإن كانت كلمة. منيز املاضي من املعىن= 
  ). انتقَد: (الفعل املاضي منصوب بالفتح= 
  ). انتقَدوا(أو الضم ). انتقَدنا( :ببعض الضمائر يصبح تشكيل احلرف األخري منه السكوناملاضي عندما يتصل = 

  

  ما قاعدا؟ . ).لقُوا.. لقي(، )انتهوا.. انتهى(
  ). انتهوا (يف حالة اجلمععلى الواو يأخذ سكونا  ،)انتهى(ف األلف املختوم حبراملفرد املاضي = 

  )القَوا.. القى/ ارتشوا .. ارتشى/ دعوا  .. دعا: أمثلة أخرى   (
  ). لقُوا (ال يأخذ سكونا على الواو يف حالة اجلمعف) لقي(املختوم حبرف الياء املفرد وأما املاضي = 

  )اولقُ.. لقي/  وا  أُعطُ.. أُعطي/  سوا  ن.. نسي: أمثلة أخرى   (
  

  .الفعل املاضي املنتهي حبرف األلف يف املفرد، يأخذ سكونا على الواو يف اجلمع: قاعدة ذهبية
  

يف جريدة فلعلّك ال تم كثريا ذه القاعدة لعدم استخدام التشكيل يف اجلريدة، أما اإلذاعي عمل  كنت تإذا
  .فيجب أن يهتم ا

  



 
18 

  فعل األمر
)(    فعل أمر  )افتحفعل أمر )قِانت  

  

ولكن احلركات واألحرف اليت تأيت يف آخره عديدة حبسب الـضمائر           . ففيه أمر . نتعرف على فعل األمر من معناه     
  :ومجيع احلاالت مرصودة يف األمثلة القادمة. اليت تلحق به، وحبسب شكل أحرف فعل األمر األصلية

  

  أمثلة على فعل األمر
) =فعل األمر جمزوم بالسكون ) ثالث بطاقاتاسحب .  
   . تبدأ حبرف ساكنألن بعده كلمة قد كسرناه فعل األمر جمزوم، و ) اآلناسحبِ   (
) =الفتحة اليت كانـت    ". بقَىإِ" األصل. فعل األمر جمزوم حبذف األلف املقصورة من آخره        ) يف املوقع  ابق

  . )ابق (على القاف بقيت بعد اجلزم
)الضمة اليت كانت على حرف العـني       ". دعوأُ" فاألصل. فعل األمر جمزوم حبذف الواو من آخره       ) إىل اجتماع  ادع

  .  )ادع (بقيت بعد اجلزم
الكسرة اليت كانت على الغني بقيت بعد        ".لغيأَ" فاألصل. فعل األمر جمزوم حبذف الياء من آخره       ) القرار فورا  ألغِ(

  . )ألغِ( اجلزم
  ".  تسحبون" لقلنا فلو كان مضارعا. فعل األمر جمزوم حبذف النون من آخره ) األوراقاسحبوا= (
  ".          تلغون" فلو كان مضارعا لقلنا. جمزوم حبذف النون من آخره فعل األمر ) القرارألغوا   (
  ".دعونت "فلو كان مضارعا لقلنا. جمزوم حبذف النون فعل األمر )إىل اجتماعنتم أ ادعوا   (
  ". تبقون" فلو كان مضارعا لقلنا. فعل األمر جمزوم حبذف النون ) يف املوقعابقوا   (
  .  فعل األمر جمزوم بالسكون على حرف العني )امسعن النصيحة= (
  ". تسحبني"فلو كان مضارعا لقلنا . فعل األمر جمزوم جبذف النون ) ورقةاسحيب   (
  ". تلغني"فلو كان مضارعا لقلنا . فعل األمر جمزوم حبذف النون ) القرار أيتها املديرةألغي   (
  . "تدعني" فلو كان مضارعا لقلنا. فعل األمر جمزوم حبذف النون ) إىل اجتماع أيتها املديرةادعي   (
)   ن" فلو كان مضارعا لقلنا. فعل األمر جمزوم حبذف النون ) مصممة على إجناز املشروعابقيتبقي ."  
) =فعل األمر جمزوم بالسكون )فورا قم .  
  ، وكذا احلـال إذا     تبدأ حبرف ساكن  فعل األمر جمزوم بالكسرة ألن الكلمة اليت بعده          ) اليوم باملهمة  قمِ(

  ).   أخيك املشهور يف احملافل باعتدال اسماستعملِ(جاءت بعده كلمة أوهلا ألف غري مهموزة 
يف شأنه فقـس علـى      حتيرت  فإذا جاءك فعل    . ل قواعد صياغة فعل األمر     األمثلة الواردة بني قوسني أعاله تضم ك      

ويف الواقـع ال  . وكما الحظت فاألشكال املختلفة لفعل األمر تبعث على البلبلة، وحفظها ليس مهمة حمبوبة       . مثلةاأل
 فعل  علك تضبط حاجة أبدا إىل حفظها، ففعل األمر يستعمل قليال جدا يف الصحافة، وأنت قادر على تطوير حس جي                

  .  كل املطلوب يف هذا الفصل هو القراءة العجلى.  بدون حفظاألمر
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  الفاعل    
  .  ألنه هو الذي استقال،املدرب فاعل، )املدرباستقال (
) انفضاالجتماع فاعل ،)االجتماع،ألنه هو الذي انفض  .  
  

  .الفاعل مرفوع= 
  ).هو(، وهنا الفاعل مستتر تقديره )لقد ذهب: ( مثال.ه فإننا نقدره تقديراوإذا مل جند. الفاعل ال غىن عنه بعد الفعل= 
  ). املدينةَ اجلامعيةالطلبةُ، هجر الصيفإذا جاَء (لكل فعل فاعله : إذا كان يف اجلملة فعالن وجب أن يكون فيها فاعالن= 
  ).  على ترخيصاحلصولُجيب (ية ، أو كلمة معنو)اإلسفلتتشقّق (قد نتحير يف الفاعل بسبب كونه مجاداً = 

  :  هذه أمثلة عليه
" ـين"فهو " العجب" عناد هي الفاعل، فالعناد هو الذي يعجِب، وأما الذي يعاين من ،)كعناديعجبين (-

    لذا فهي مفعول به جاء قبل الفاعل،أي أنا
-)اعترافُـ هي الفاعل ،)كم بالدوافع احلقيقيةاعترافُين يسر    
  هي الفاعلالقرار، )يا حسن؟ القرارك هل أدهش(-

  االنتظار هي الفاعل ، ) قليالًاالنتظارينبغي لنا (-
  لذا فهي الفاعل" مت"االنتهاُء هو الذي ، )من املرحلة األوىلاالنتهاُء متَّ (-
  .      ، الذي جيري هو اإلعداد لذا فهي الفاعل) للمؤمتر السنوياإلعدادجيري (-

  

  نائب الفاعل
= ) توقّعيرفعالقادم توقّع"بعد الفعل املبين للمجهول )  احلصارِ األسبوعليس هناك فاعل بل نائب فاعل" ي  .  
 =) عملُهاملطلوبالسريع يأيت أحيانا نائب فاعل" مطلوب" بعد اسم املفعول ) التسلّح .  
 =) منحالصامدةجائزةَغزةُ ت قد يستتر نائب الفاعل ويظهر املفعول به بعد الفعل املبين للمجهول) املدينة .  
= )  إىل االنتظارِ  املسافروناضطُر ( :      اً للمجهول مثل  غالبا  هناك عدد من األفعال يستعملمبني) :  ،اضـطُر

لكن، عليك أن تنتبه إىل أا تستعمل مبنيـة          .)، توفِّي بهِت، هرِع، جن، استشهِد، أُغمي عليه، احتضر      
  ).   اضطَرين الفقر إىل بيع ستريت(، )توفَّى اهللا جارنا أمس: (حياناللمعلوم أ
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  المبتدأ والخبر
)رمتوت   الوضع(  
  رب    خ+ بتدأ  م  
  

  : يأيت املبتدأ يف أول اجلملة، مث قد يأيت اخلرب بعد كلمات كثريةيف بعض األحيان 
  ).       يف داللتهواضح الذي أدىل به األمني العام أول أمس التصريح (:مثال
          خرب       مبتدأ                                                 

يف اجلملة السابقة تبقى ناقصة حىت تأيتَ " التصريح"إن كلمة . والطريقة اليت نعرف ا اخلرب هي املعىن وحده
  . من خربال بد للمبتدأو. فتكون هلا مبثابة الغطاء للقدر" واضح"كلمة 

  

  ..ميكن أن يكون املبتدأ
  ، ) واضحالتصريح( امساً معرفا بأل -
  ، ) كثري يدور حول إقالة املدير العامكالم( امساً غري معرف بأل -
  ، ) مسافر غداًزياين( علَماً -
  ، ) ممتازهذا( اسم إشارة -
  ، ) تقولُه صحيحما( امساً موصوالً -
  ، ) مستعدونحنن( ضمرياً -
  ، ) مضربوناملعلمون( مجعاً -
  ).  غائباملعلّم( أو مفرداً -

  

   ..وال ميكن أن يكون املبتدأ
وعلى هذا األساس فـإذا ورد اجلـار        ". قرب املعسكرِ "، وال ظرفاً ومضافاً إليه      "يف البيت "جاراً وجمرورا   

قرب (ملضاف إليه يف بداية اجلملة      ، وكذلك إذا ورد الظرف مع ا      )يف البيت لص  (وارور يف بداية اجلملة     
سري فَقماً، ويكون املبتدأ مؤخراً) املعسكرِ نرور، والظرف واملضاف إليه خرباً مقدفإننا نعترب اجلار وا .  

  

ميكن أن يكونَ اخلرب..  
  ، )صعبةٌاحلالةُ (امساً عادياً 

  ، )يف الثالّجةالبطّيخ (جاراً وجمروراً 
  ، )عندكاألخبار  (ظرفاً ومضافا إليه

  ، )مير بأزمةاالقتصاد (مجلة فعلية 
 ). حالته سيئةٌاالقتصاد (مسية امجلة 
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  :ويهمين أن تعرف إعراب اجلملة األخرية

مبتدأ مرفوع بالضمة: االقتصاد  
  مبتدأ مرفوع بالضمة، واهلاء مضاف إليه: حالته
  . "االقتصاد"كلها خرب للمبتدأ " لته سيئةحا"مرفوع بتنوين الضم، ومجلة " حالة"خرب لـ : سيئةٌ

فكيف أخربنا عن االقتصاد؟ لقد .  مبتدأ"االقتصاد"كلمة فالذي بدأنا به، االسم االقتصاد هو : حتليل للجملة
        .    مكونة أيضا من مبتدأ ومضاف إليه وخرب" حالته سيئة"ومجلة . فهذه كلها خرب املبتدأ" حالته سيئة" قلنا
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  كان وأخواتها
  غدا، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ما زال، ما دام، ما انفك، ما فيتء،  كان، ليس، ظلّ، صار،{

  }كاد، أوشك، شرع، عسى، أخذ، بدأ ما برِح،
  

  ) ــراًـكــان  االجتمــاع  مثمـ(: تركيب اجلملة
  خربها منصوب   +    امسها مرفوع  +  ان  ك                        

  ).يهتف يف اخلارجِكان اجلمهور : ( مجلة فعلية كان أو إحدى أخوااكثريا ما يكون خرب= 
       - أي جاراً وجمروراً، أو ظرفاً ومضافاً إليه -كثرياً ما يكون خربها شبه مجلة = 

  ). عند الرئيسِلقضيةُ أصبحت ا(، )الرئيسِيف يد  القضيةُ أصبحت   (
  :قد يأيت خربها قبل امسها= 
) ليس مضموناً النجاح)    (أحد ليس يف البيت)    (ما زال عندي شك)   (ُثكان من األفضلِ التري (  
  ).شركاَءأصبحوا (، أو اجلمع ) شريكنيكانا: (كان، وأخواا، تأيت بصيغة املثنى= 
  ).  مستعداًكن(، أو األمر )قد يكونُ العالج مفيداً: ( تأيت بصيغة املضارع، وأخواا،كان= 
ال يتم إعراا اسم كان وأخواا أبدا، " أمام احلانوت"، والظرف واملضاف إليه "يف البيت "اجلار وارور    =

  ". خرب مقدم"وإذا جاءت بعد كان مباشرة فإعراا هو 
  : بوصفهما من أخوات كان "أخذ"و" بدأ"مثال على = 
  ،)ــطـبـــــدأ املطــــر يتساقــ(

  مجلة يتساقط خربها    امسها مرفوع    ت كان  من أخوا
  .)أخذ التاجر يستغيثُ: ( ومثلها

  : فعالً عادياً أيضاً" بدأ"تكون = 
   ). رةَـــذَ سعيد الكـــأخ(": أخذ" وكذلك ،)دأ املهرجانُـــب(
  مفعول به   فاعل   فعل ماض       فاعل                     فعل ماض   
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  إن وأخواتها
  }لعلَّ. ليت. كأنَّ. لكن. أنَّ. إنَّ{

  

   .)إنَّ االتفاق وشيك": (خربها"  الثانيةترفع، و"امسها"  الكلمة األوىلتنصبإن وأخواا = 
 مقدماً فإما يعتربان خرباً -جار وجمرور، أو ظرف ومضاف إليه     -إذا جاء بعد إنّ وأخواا شبه مجلة        = 

      .)إن يف األمر شكّاً: ( اسم إن منصوباًهلا، وتكون الكلمة األخرية
  ". من أخوات إنّ" ، وأما أخواا الباقيات فتوصف كل منهن بأاحرف نصبنقول عنها " إنَّ" =

  ، )وشيكإنَّ االتفاق (خرب إنَّ يكون مفرداً = 
  ، )يفقدنا املصداقيةإنَّ الفساد (أو مجلة فعلية 
  ، )جته معروفةٌنتيإنَّ اهلجوم (أو مجلة إمسية 
  ).     حتت اهرِإنَّ الشرحيةَ (أو شبه مجلة 

 .)إنما الناس إخوةٌ  ": (ما الكافّة " بإنَّ أو بإحدى أخواا فإا توقف عملها، ولذا تسمى        " ما" إذا حلقت = 
     . كافّة ومكفوفة: وتعرب إمنا. فالناس هنا مبتدأ، وإخوةٌ خرب

 القـولُ إنَّ  ميكـن   (،  ) املسألةَ ستبحثُ الحقاً   قال إنَّ (املكسورة اهلمزة   " إنَّ"  نستعمل  ومشتقّاا قالبعد كلمة   = 
  ).  املسألةَ ستبحثُ الحقاً ورب مرجحٍ أن تبحثَ اليومقائلٍ إنَّتناقشنا يف األمر فرب (، )املسألة ستبحثُ الحقاً

  ).ر حباجة إىل تفكري فال مناص من تأجيلِ القضية األموحيث إنَّ: (نستعمل إنَّ املكسورة اهلمزة" حيث" بعد= 
  ).  القضيةَ معقّدةإذْ إنَّمن املفضل التأجيل : (نستعمل إنَّ املكسورة اهلمزة" إذ" بعد= 
 حىت يتجنب املرء اخللط     ،)لعلَّ. ليت. كأنَّ. لكن. أنَّ. إنَّ(، وعددها ست    من املفيد حفظ إنّ وأخواا    = 

  .  وأخواابينها وبني كان 
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  المفعول به
  

)قصف  املنازلَ  العدو (  
    فاعل   مفعول به   عل ف  
  

لقد (ولكنه قد يسبق الفاعل ). املنازلَقصف العدو : (املوضع الطبيعي للمفعول به هو بعد الفعل والفاعل       = 
  ). اخلربكأزعج

  )  طريقٍ سلكت؟أي: (يف أحيان قليلة يسبق املفعول به الفعل والفاعل معاً= 
ال " جـاء "ال يوجد مفعولٌ به، ألن الفعل ) جاء الصيف(ففي مجلة . املفعول به ليس واجباً مع كلّ فعل    = 

  .يأخذ مفعوالً به
  : هذه جمموعة من تلك األفعال .بعض األفعال يأخذ مفعولني= 
منتهيةً املسألةَاعترب القاضي : (اعترب (  
ا: (علّم باملدر لعلّمباحةَ شبابالس (  
منحت احلكومةُ : (منحوساماً املوسيقار (  
  )  لغيابهسبباً املعلّم يعط الطالب مل: (أعطى
  ) ذريعةً احلادثَاختذ املسؤولون : (اختذَ
  ) مستاًء صديقَناألفيت : (ألفى
نا : (وجدجار وجدمسروقاً البيت (  
  ) حديقةً املزبلةَجعلت البلديةُ : (جعلَ
  )   مرحيةً الوظيفةَال حتسبِ : (بحِس
ظن) : حذاًء يف الظالم القطّةَظننت (  
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  المفعول المطلق
  

مشتق الذي استعملناه يف اجلملة املصدر ومبا أن .  مصدرمعاملةً فعل، وعاملونا ) حسنةًمعاملةًلقد عاملونا (
  .  مفعول مطلقالفعل فهو جذر نفس من 
  ).  امللوكمعاملةَعاملونا ( :طلق مضاف إليه فيفقد املفعول املطلق بسبب ذلك التنوينقد يأيت بعد املفعول امل= 
  ). مراتثالثَقُبِض عليه بالتهمة نفِسها ( :اًكثرياً ما يأيت العدد مفعوالً مطلق= 

  

يف املثال تشري إىل عدد مرات حصول الفعل، فكأنّ القائل استعاض بالعدد عـن              " ثالث"  كلمة :شرح
  ".  مراتثالثََ": نا، قل"ضاًًضاً قبضاً قببض عليه قبقُ" ار املصدر، فبدالً من القولتكر

   

قبل املفعول املطلق فتأخذ موقعه اإلعرايب ويـصبح        . اخل".. أشد" ، أو "كلّ" ، أو "بعض" قد تأيت كلمة  = 
كلَّ استاَء املوظّف   (،  )وبِ التجا بعضجتاوبت املريضةُ مع العالجِ     ( :املفعول املطلق األصلي مضافاً إليه    

 ، أمـا  مفاعيل مطلقة " أشد"، و "كلّ"، و "بعض" فهنا نعرب ).  االستياءِ أشداستاَء املواطن   (،  )االستياِء
  .  يعرب مضافاً إليهفاملفعول املطلق األصلي، وهو الكلمة اليت تأيت بعدها 

انطلق القطار  ( :ون يف األصل نعتاً له    قد حنذف املفعول املطلق، ونعطي موقعه اإلعرايب لكلمة أخرى تك         = 
  .    فحذفنا انطالقاً وأبقينا سريعاً". انطلق القطار انطالقاً سريعاً" :فكأن أصل اجلملة هنا). سريعاً

ويف اللغـة   ". أشكرك شـكراً  " ، فأصلها )شكراً: (قد حنذف الفعل األصلي ونبقي على املفعول املطلق       = 
  :بغري فعل.. ل املطلق املعلّق يف اهلواءاملعاصرة الكثري من هذا املفعو

  "فلتحجوا حجاً مربوراً" :، أصلها)مربوراًحجاً ( •
  "نسمع مسعاً ونطيع طاعةً" :، أصلها)طاعةً و مسعاً( •
  " واعلم علماً" ، أصلها) بأنك أخذت جنيهاً أمسعلماًخذ جنيهاً آخر، ( •
  "صوموا صياماً مقبوالً" :، أصلها) مقبوالًصياماً( •
  " تلطّف لطفاً" :، أصلها)لُطفاً( •
  " اعف عفواً" :، أصلها)عفواً( •

من . مفعوالً مطلقاً  توجد يف اللغة كلمات كثرية منصوبة أتعبت النحويني فأراحوا أنفسهم بأن أعربوها           = 
  . أيضاً، وحيك، معاذَ اِهللا، سبحانَ اِهللا، حقّاً، لبيك جِداً، جيداً، :هذه الكلمات
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  الحال
  

  . حال منصوبة" متعثِّراً" إذن فإعراب. تعثِّراً م:اجلواب  صعد املتهم املنصة؟كيف. )صعد املتهم املنصة متعثِّراً(
  وقع الفعل؟ كيف  :وحىت نكشف عن احلال نسأل. احلال كلمة تصف كيفية وقوع الفعل= 
  .  احلال منصوبة دائماً= 
ولكن هذه مجيعاً منصوبة، فال ضرر كبرياً       .  واملفعول املطلق  قد خيلط املرء بني احلال والتمييز واملفعول به       = 

  . من هذا اخللط
  

  :احلال يف أساليب خمتلفة
) يان إن املسلح فرجهاًقال شهود عصوب البلدة القدميةمت (  
  ) بالرصاصرمياًأعدم العميل (
  )  مستفسرينعندما خرجت من عنده التفّوا حويل (
  )لوجه وجهاًالتقيت به يف املصعد (
  ) بيديداًسلمته الرسالة (
  ) إىل جنب مع التفاوضجنباًالتصعيد العسكري يسري (
  )واحداً واحداًدخلنا غرفة التحقيق (
  ) انطلقت عيارات نارية من اخللفبغتةً(
  ) إىل القاعدةسراًتسللوا (
  )وحدهحضر املندوب (
  )كافّةًحضر النواب (
) يعارضون الفكرةقاطبةًالناس (  
  )وكيالًباهللا كفى (
)اصامتاً حتملتاماكل ا (  
  ) لن يتاح ألحد أن ينتقد احلكومةفصاعداًمن اآلن (
  ) على بطاقاتنا الصحفيةمعتمديناستطعنا دخول املبىن (
  )منهكاًبدا الرهينة (
  ) جبراحهمتأثراًتوفّي (
  . )دموع الغاز املسيلَ للمستخدمنيحاولوا منع املتظاهرين العزل من التقدم (

ـ : والسكون الذي على الزاي؟ هذا استطراد ليس من جسم الفصل" زلالع"هل الحظت كلمة   ل العز
  .  فقل العزل وال تشددها. مجع مثل اخلُضر، واحلُمر
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  التمييز
  

  ) راًـــتوتازداد الوضع )      (اًـــعامعمرها ستون (
      متييز مجلة             متييز عدد                                     
  . التمييز منصوب

  

  :متييز العدد
  ). شخصاً سبعةَ عشر  ارمقتل. ( ومجيع ما بينهما من أعداد متييزها منصوب99 و 11العددان = 
قبضت (،  ) دولٍ سبعزرت  : (وكل ما عدا ذلك من أعداد جييء بعده كلمة جمرورة إعراا مضاف إليه            = 

  ).  نسمةمليونُ يسكن املدينةَ (، ) دوالرٍألففت صر(، ) دينارٍمئةَ
، )قرشـاً  سـتني قبضت ألفاً وأربعمئة و( :إذا كان العدد مركّباً فالتمييز يأيت حبسب الكلمة األخرية فيه         = 
  ). قرشٍ مئةقبضت ألفاً وأربع(، )قروشٍ سبعةَقبضت ألفاً وأربعمئة و(

  

  :متييز اجلملة
     ":التمييز"أساليب من فيما يلي .  واملفعول املطلقاألحوال التفريق بني التمييز واحلالليس ممكناً يف بعض 

  . كلمة تعقيداً تفسر اجلملة اليت قبلها، لذا فهي متييز منصوب): تعقيداًازداد الوضع  (=
  .  توضح املقارنة، لذا فهي متييز منصوب" عتاداً" ):عتاداًجيشهم أفضل من جيشنا  (=
  . هذا األسلوب من أساليب التمييز):  باالنتظارذرعاًضقت  (=
  . ، اليت نستفهم ا عن عدد، يأيت متييز منصوب"كم" بعد)  جرح يف االشتباكات؟شخصاًم ك (=
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  الختصاصا
  

  ) مظلومـون-ني  ــــ  املعلّمـ-حنـن  (
      خرب  منصوب        اختصاص      مبتدأ       

  

مث جرى حذفها، وظل االسم الذي بعدها منـصوباً باعتبـاره   " أخص" ناك كلمةنتخيل أنه كان ه   حنن  = 
   ". مظلومون-املعلّمني  خصأَ –حنن "  :هو ) مظلومون- املعلّمني–ن حن (أصل مجلةو: مفعوالً به

  : مجلة مشهورة من مجل االختصاص نريد أال يفوتنا إيرادها= 
   ). رئيس للبلدية أدناه، حنتج على تعينياملوقّعنيحنن، (   

: حنتج. ظرف مكان، واهلاء مضاف إليه    : أدناه. اختصاص منصوب بالياء  : نيعاملوقِّ. مبتدأ: حنن: إعراا
مـضاف  : رئيسٍ. جار وجمرور: على تعينيِ". حنن"فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل مستتر تقديره      

  .جار وجمرور: للبلدية. إليه
  : الكلمات التاليةص من بنيختصي أحيانا نستعمل كلمة =
   } خاصةً، خصوصاً، ال سيما{

  : أمثلة
  )ونــــني، مظلومــــ املعلم ةًـــــون، وخاصــاملوظف= (

  الواوبخرب مرفوع       اختصاص منصوب      منصوبة  ختصيص  مبتدأ           كلمة          
  ) رارــلق ل  نيـــالرافض  ا ـــــــع، ال سيمــاجلمي  ر ـحض= (

  جار وجمرور    اختصاص منصوب     يف حمل نصب  ختصيص كلمة     فاعل مرفوع     فعل ماض      
  .  منصوبختصاص نفسها منصوبة، واالالتخصيص إذن فكلمة = 
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  االستثناء
  }غري. سوى. عدا. إالّ{

  . هذه هي أدوات االستثناء
   

  :إالّ
 :إذا أمكن تقدير هذا الفعل    " أستثين" بة بفعل حمذوف تقديره   تكون منصو " إالّ" الكلمة اليت تأيت بعد   =  •

  .مفعول به للفعل أستثين احملذوف:، فإعراب ثالثة- أستثين ثالثةً  أي–)مجيعهم حجاج إالّ ثالثةً(
سب حب فاإلعراب يكون    ، ألن تركيب اجلملة ال يسمح بذلك      ،"أستثين" إذا تعذّر تقدير الفعل   =  •

يف األسلوب، لذا   " إالّ" بديالً عن " أستثين"  : هنا ال جتوز   -) إالّ اثنان منا   مل حيج : (حاجة اجلملة 
  . فاعل للفعل حيج" اثنان" فـ

هل جيوز يف األسـلوب العـريب   :علينا أن نقف وقفة قصرية لنسأل " إالّ" فكلّما استعملنا :وهكذا •
يكون منصوباً على أنه " الّإ" فإن ما بعدذلك ؟ فإذا جاز "أستثين" السليم أن نضع يف مكاا الفعل

فنحن نعرب الكلمة الـيت     بدل إالّ   " أستثين" وإذا كان متعذِّرا وضع الفعل    . مفعول به هلذا الفعل   
  .  سب حاجة اجلملةحبتأيت بعد إالّ 

مكاا فالكلمة اليت بعدها منصوبة على االستثناء،       " أستثين" إذا جاز وضع   :باختصار" إالّ" قاعدة •
  .سب حاجة اجلملةحبالكلمة بعدها تعرب وإذا تعذّر ذلك ف

  .، فكل شيء بعد سوى جمرور"سوى" فضع بدالً منها" إالّ" إذا شككت يف أمر :املهرب من إالّ •
  
  :"خال"، و"ما عدا"، و "عدا"

نفقت الدواب  : (منصوبة دائما على االستثناء   " خال"أو  " ما عدا "أو  " عدا" الكلمة اليت تأيت بعد   
  .     ) محاراًخالنفقت الدواب ( ، )محاراً ما عدات الدواب نفق(، ) محاراًداع

  
  ":سوى"و" غري"

 سـوى ليس أمامنـا    : (رورة دائما، وإعراا مضاف إليه    جم" سوى"و" غري" الكلمة اليت تأيت بعد   
   ).   املسلّحِالكفاحِ غريليس أمامنا (، ) املسلّحالكفاحِ
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  : هانفس"غري"إعراب 
  .ة للكثريين ألا تأيت يف أساليب متنوعةهذه كلمة تسبب مشكل

  . فاعل مرفوع بالضمة:، غري)مل يأت غري ثالثة ( •
  .نعت جمرور بالكسرة: ، غريِ)ال بد من انسحابٍ غريِ متسرع ( •
  .     خرب مرفوع بالضمة: ، غري)الصورةُ غري واضحة ( •
  .مبتدأ مرفوع بالضمة: ، غري)غريك كان أشطر ( •

   

  واو المعية
  

) عورةٌوال أتفق املرأة القائلَ إن صوت الرأي (  
  

  ).     روح القانونوهذا احلكم ال ينسجم ( ":مع" واو املعية تسد مسد كلمة= 
  ). األذانَووصلت ": (مفعول معه" االسم الذي يأيت بعد واو املعية منصوب ونقول يف اإلعراب إنه= 

  

  :مجل شتى
) سافرتاء الوزرو رئيس(  
  ) هناك؟و العملَكيف أنتم (
  ) حىت هدأَ البحرو الساحلَأحبرت السفينةُ (

)  هذا يتناقضاللقاءو أسس  (  

  المفعول ألجله
  

  .  للخالفحسماً:  اجلواب غادر القاعة؟ملاذا. ) للخالفحسماًغادر النائب القاعةَ (
   ؟ملاذا :املفعول ألجله كلمة جتيب عن السؤال بـ= 
  )  على رغبة اجلمهور سنمدد عرض املسرحيةبناًء: ( املفعول ألجله قبل الفعلقد يأيت= 
   .) انتشار الوباءخشيةَطعمناهم مجيعاً ( :قد يكون املفعول ألجله غري منون ألن بعده مضافاً إليه= 
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  ظرف الزمان وظرف المكان
  

  ) املكتبةلَـــمقاب الظّهرِ، دـــبعنلتقي (
         ظرف مكان   مان           ظرف ز  
   

  . الفرق يف املعىن فقط. ال فرق يف اإلعراب بني ظرف الزمان وظرف املكان= 
  .مضاف إليه جمرور بالكسرة :الظهرِ منصوب بالفتحة، زمانظرف  :وقت): وقت الظهرِ(.. 
 ..)البالد خارج :(منصوب بالفتحة، مكانظرف  :خارج لكسرةمضاف إليه جمرور با :البالد.  
  ).  صديق مشتركعند املغرب، عندالتقيت به ( :بعض الكلمات تستعمل ظرف زمان أحياناً، وظرف مكان أحياناً= 
  ). اراًً ( مثل، وأحياناً بتنوين الفتح)بعد ( مثلأحياناً بفتحة :الظرف منصوب= 

  . حركته الكسر دائما :ظرف شاذ )أمسِ= (
  .   حركتها الضم دائماً ظروف شاذة :)منذُ، حيثُ، قطُّ   (

  .ظرفان شاذان على آخرمها سكون: )إذْ، لدنْ   ( 
 =ناه امساً جمروراً حبرف اجلرأعرب إذا جاء قبل الظرف حرف جر:) النوميف وقت .(  
  ). الظهرِبعد  (:ا غالبا إليه جمرورامضافيعرب أيت بعد الظرف سم الذي ياال =

  )نا، عندهم، فوقهحتت: (ف إليهكل ضمري اتصل بظرف فهو حتما مضا= 
  ). سنلتقي يوماً (:، أو تنوين فتح)أما بعد( :إذا مل يأت بعد الظرف مضاف إليه صارت حركة الظرف ضمة= 
  ). صباحاً مساًء(أو منونتني  )صباح مساَء(بعض الظروف مركّب من كلمتني مفتوحتني = 
 =قد تتنافس كلمتان على موقع الظرف، عندئذ:  

  ).       اجلمعة  يومسأسافر ( : تصبح ظرفاً والثانية مضافاً إليهاألوىل
  

  :ظروف زمان ومكان خمتلفة
  .  وهي أمساء إشارة،ظروف ال يأيت بعدها مضاف إليه :هنا، هناك، هنالك )1

)آخر رأي كانَ هناك(  
  فعل ماضٍ ناقص  :كانَ
وهو . نصوب بالفتحةظرف مكان م :هناككان مقدم   خرب   
  اسم كان مؤخر مرفوع بتنوين الضم  :يرأ

نعت مرفوع بالضمة  :آخر  
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  " هناك" ، معناهنصوب بالفتحةظرف مكان م :مثّةَ )2
  )لعلّ مثةَ أمالً(

  من أخوات إنّ  :لعلّ
  ظرف مكان مفتوح، وهو خرب لعلّ مقدم يف حملّ رفع  :مثّةَ
  اسم لعلّ مؤخر منصوب بتنوين الفتح  :أمالً

  :والكلمة اليت بعده تكون مرفوعة إذا كانت امساً. ين على الضمرف مكان مب ظ:حيثُ )3
جب، االسم بعد حيث مرفوع، حىت وإن جـره         ال تع .) هي األكرب بغداد   السكان ف  تعدادمن حيثُ   (

  . املهم يف هذه اجلملة أن تعرف أن ما بعد حيث مرفوع. ألف مذيع كسالن
  

 )ب تسجيلُ كلِّ شخصٍمن اآلنَ فصاعداً جي (،ظرف زمان منصوب :اآلنَ )4
  

 ) سنة ونصف السفرمنذُأحاولُ (، ظرف زمان مبين على الضم :منذُ )5
  

  " مل حيدث ذلك أبداً يف املاضي" :معناه. ظرف زمان مبين على الضم :قطُّ) 6
) قطُّمل ينجح النظامغريِ املوجودة تهيف إقناعِ الناسِ بدميقراطي (  

  

  ) رمحةًلدنكأعطنا من (، لسكونظرف زمان مبين على ا :لدنْ) 7
  

  ظرف زمان مبين على الكسر :أمسِ) 8
)ميأمسِ املخ اتاملروحي قصفَت(.ولكنها جمرورة رغم جهل اجلاهلني منهم" أمسِ" ما يسكّن املذيعون  وما أكثر.  
  

  )فان معنوياتنا يعتقدون أن القصف أو العسف يضعإذْهم وامهون (، ظرف زمان مبين على السكون :إذْ) 9
  

وهذا ينطبق علـى    . وال فرق يف االستعمال بني مشالَ ومشايلَّ      . ظرف مكان منصوب  : مشايلَّ وأمشالَ  ) 10
  . اجلهات الثالث األخرى
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  حروف الجر
}ة، معحىت اجلار ،بمن، إىل، عن، على، يف، الباء، الكاف، الالم، واو القسم، ر{  

، )كالـصاعقة ( ،)بالتأكيد(،  )يف حلظة  (،)على املنضدة  (،)عن علمٍ (،  ) النهاية ىلإ(،  )من املفروضِ  (:أمثلة
   ).مع الوفد(، )حتى الفجرِ(، )رب قائلٍ(، )واِهللا(، )للزوارِ(
  

  . جار وجمرور :اجلار وارور إعراما سهل= 
جار وجمرور يف حمل خرب مقدم، :  املسألةيف ).يف املسألة لغز (:ربما يكون للجار وارور معاً حمل إعرايب= 

مبتدأ مؤخر مرفوع بتنوين الضم:لغز .    
 عنـه إنـه   كان يفترض أن يسبقه حرف اجلر ونقولعندئذ ننصب االسم الذي . قد حيذف حرف اجلر = 

أي إىل  ) [الشامأتيت  (،  ]أي من جراءِ  ) [ القصف جراَء توقفت احلركة  (منصوب على حذف حرف اجلر    
  .امسان منصوبان بسبب حذف حرف اجلر" الشام"، و"جراء"فـ ]. شامِال

  

  المضاف والمضاف إليه
  

  )التاريخِ درس(
  .الثانية تكون جمرورة دائما و.األوىل يتم إعراا حسب موقعها من اجلملة. املضاف واملضاف إليه كلمتان متالزمتان

)درس التاريخِ ممتع   (  
مبتدأ مرفوع بالضم: درس.      
  . مضاف إليه جمرور بالكسر: التاريخِ
الضمتنوين خرب مرفوع ب: ممتع .  

  

  كيف نتعرف على المضاف إليه؟
ويف اللغات . املضاف واملضاف إليه كلمتان كأما كلمة واحدة، فهما متماسكتان يف املعىن  :طريقة غريبة 

  .(of) يزية مثال يستعملون كلمةيف اإلجنل: األوروبية جند بني املضاف واملضاف إليه كلمة صغرية للربط
كان يضع  : وقد عرفت صحافياً عربياً كان مييز أسلوب اإلضافة عن طريق املقارنة مع األسلوب اإلجنليزي             

 يف أما مضاف ومضاف إليه، فإذا أحس أا تقع          كإلجنليزية بني الكلمتني العربيتني اللتني يش     ا (of) كلمة
  . و أسلوب اإلضافةموقعا صحيحا عرف أن األسلوب ه

وال ألوم الذي استعملها، ألن االستفادة من التشابه بني اللغات يف األساليب ليست مما              . هذه طريقة غريبة  
  .       يالم املرء عليه
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  متى يأتي المضاف إليه؟
  :  ظرف الزمان وظرف املكان يأيت مضاف إليهبعد] 1[

   ). عند مفترقٍ(، )شك دونَ (،)احلشود وسطَ(، )النومِ قبلََ(
  :   الكلمات غري املستقلة بنفسها، اليت حتتاج إىل ما يكملها، يأيت دائما مضاف إليهبعد] 2 [

، )الناسِ كلّ(،  )األطراف يعمج(،  ) ممكنٍ غري(،  )رجلٍ سوى(،  )املشتركني سائر( ،) الظروف رغم(
 كـال (،  )شـارعٍ  آخـر (،  )شـخصٍ  أول(،  )مستحيلٍ شبه(،  )احلصان مثل(،  )املوظفني بعض(

 أي(،  )سـعد  أبـو (،  )حممـود  أخو(،  )اخللخالِ ذات(،  )مالٍ ذو(،  )املسألتنيِ كلتا(،  )الشخصنيِ
  ). املرِء حسب(، )اِهللا معاذَ(، )اِهللا سبحانَ(، )مسؤولٍ

  :  العدد كثرياً ما يأيت مضاف إليهبعد] 3[
  ).  نشرة رابعة(، )موجزٍ ثالث(، )كتابٍ مخسمئة(، )دوالرٍ مليون(، )جنديٍ ألف(، )دينارٍ مئة(، )أشهرٍ ستة(

  :  اسم التفضيل يأيت مضاف إليهبعد] 4[
  ). كربى املدن(، )خملوقٍ أصغر(، )حلٍ أفضل(، )املخترعني أعظم(

  

  : تفريق المضاف إليه عن المفعول به
كلمـة  ف) حتطُّم الربجِ ( عبارة   يفأما  .  اليت سبقتها فعل   حتطّم فاعل ألن    الربجكلمة  ) حتطَّم الربج (يف عبارة   
  .  مضاف إليه ألن كلمة حتطُّم اليت سبقتها اسمالربج

  

   :النعتعن تفريق المضاف إليه 
  .مضاف إليه+ مضاف .. )الشكرِ جزيلُ(
"نعت+ اسم .. " اجلزيلُالشكر.  
  

، ويف "األمة املظلومة" ، ويف التذكري والتأنيث"الشعب املظلوم"  يف احلركات:النعت يوافق الكلمة اليت قبله
  ". شعب مظلوم" ، ويف التعريف والتنكري"األمتان املظلومتان" اإلفراد أو التثنية أو اجلمع

    

  :  املضاف إليه ال يوافق املضاف بالضرورةولكن
، فاملضاف إليه جمرور دائما، وأما الكلمة اليت قبلـه          )الدينِ مسعت درس : (ال يوافقه يف احلركات بالضرورة    

  . هي تأخذ موقعا خمتلفا حسب اجلملةف
  ).                   الشهوة قتيلُ(، )البيت حبيسةُ (:وال يوافقه يف التذكري والتأنيث بالضرورة
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  ). السلطان قصور(، )األخوين دكان: (وال يوافقه يف اإلفراد والتثنية واجلمع بالضرورة
  ). الدينِ درس(، )ينٍد درس: (وال يوافقه يف التعريف والتنكري بالضرورة

ن يكون تركيب  مرشح بقوة ألووعلى هذا فإذا مر بك تركيب فيه كلمتان ليس بينهما اتفاق يف عنصر مما سبق فه
  .   فاألغلب أن تكون الثانية نعتا. أما إذا اتفقت الكلمتان يف التذكري أو التأنيث ويف اإلفراد أو اجلمع، اخل. إضافة

  

  : لمضافا
  . سب موقعه يف اجلملةحباخل، ..  جييء مبتدأ أو خربا أو فاعال-كلمة األوىل يف أسلوب اإلضافة  أي ال–املضاف 

، )الـشغبِ  مـثريو : (إذا كان املضاف مجع مذكر ساملا، أو مثىن فإنه يفقد النون من آخره بسبب اإلضافة  
  .  مثريون، ورجالن: األصل). اإلطفاِء رجال(
  

  :الكلمات املتضايفة
  )  لذيذٌ بستان أمريِ الطائفحنلِعسلُ (

  مبتدأ مرفوع بالضمة : عسلُ
  مضاف إليه جمرور بالكسرة : حنلِ

مضاف إليه جمرور بالكسرة : بستان  
  مضاف إليه جمرور بالكسرة: أمريِ

مضاف إليه جمرور بالكسرة: الطائف  
    الضم   تنوين خرب مرفوع ب: لذيذٌ
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   التذكير والتأنيث:العدد
  

  .التشكيلأن يضبط مث العدد مضاعفة ألن املرء جيب أن يضبط التذكري والتأنيث، الصعوبة يف 
  .يف هذا الفصل نضبط التذكري والتأنيث

  : أمثلة للقياس
    .   السلطات ثالث •
  .   الراشدون أربعة •
  .    املبشرون باجلنة عشرة •
  .    هلا عشر دجاجات •
  .   أحد عشر كوكباً •
  .   إحدى عشرةَ نجمةً •
  .   اثنا عشر حوارياً •
  .   اثنتا عشرةَ ليلةً •
  .   سبعةَ عشر وزيراً •
  .سبع عشرةَ وزارةً    •
  . إحدى ومخسون موظّفةً    •
  .واحد وثالثون يوماً    •
  .اثنتان وعشرون دولةً    •
  .اثنان وعشرون بلداً    •

فقد يصبح قادراً على أن يقيس مرات كثرية، املرء قرأها إذا و. هذه العبارات حتتوي قواعد العدد
  .عليها كلما مر به عدد

  

  :  التذكير والتأنيث في العددقواعد
  

  . تطابق املعدود تذكرياً وتأنيثاً} 12  و  11  و  2  و  1{األعداد = أوالً
  ، ) من الطالبات واحدة فقطتبقي(، )بقي من الطالب واحد فقط(
  ، )اثنتان من املوظفات(، )اثنان من احلراس(
  ، )إحدى عشرةَ ممثلةً(، )أحد عشر العباً(
  )   اثنتا عشرةَ لؤلؤةً(، )اثنا عشر شهراً(
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  . تذكرياً وتأنيثاً ختالف املعدود}10  و 9  و 8  و  7 و 6 و 5 و 4 و 3{األعداد = ثانياً
  )           عشر العبات(، )عشرة العبني(، )ثالث سلطات(، )أربعة رجال(

  

  .   ختالف املعدود يف قسمها الصغري، وتطابقه يف لفظ العشرة}19 و 18 و17 و 16 و 15 و14 و13{ألعداد ا= ثالثاً
  ) سبع عشرةَ حقيبة(، )سبعةَ عشر وزيراً(        

  

  }   وما أشبهه31العدد {= رابعاً
  .تبقى على صورة واحدة" الثالثون"منه مطابقاً، و" واحد" يكون الرقم

  ) إحدى ومخسون سيدة(، ) يوماًواحد وثالثون(
  

  :  لتحديد تذكري اجلمع وتأنيثه ننظر إىل مفرده= خامساً
  . ، وهو مذكر"سجلّ" مذكّر ألنّ األصل" سجالّت"
  . ، وهو مؤنث"قضية" مؤنث ألنّ األصل" قضايا"

  

  . املخالفة: وقاعدا. 3نعامل هذه الكلمة معاملتنا للعدد ) بضعة/بضع= (سادساً
  ).بضعة رجال(، )اتبضع سيد(

    

  مطابقة       }12 و 11  و ...2 و1{    :تلخيص القاعدة
  خمالَفة               }        3-10 {                        

  الصغري خيالف               }    19 – 13 {                       
  

القاعدة تلخيص قرأه مرة أخرى واحفظ ا. الفصل الذي انتهيت منه من أصعب الفصول :نصيحة للمتعلم
هذا الفـصل   . يف اللغة العربية حيتاج إىل املمارسة، ال تعجل عليه        " العدد"إن إتقان   . كما ورد قبل سطرين   

       .سيبقى معك مدة أطول من غريه وهو خيتمر
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  عراباإل :العدد
  

) جاء عشرون مدعواًً  : (فإذا قلت .  تأيت ضمن السياق، ونعرا اإلعراب الذي يناسب املعىن        اتالعدد كلم 
رأيت ثالثةً  : (وإذا قلت . وهي مرفوعة بالواو على طريقة مجع املذكر السامل       . هي الفاعل " عشرون" فكلمة

  . مفعول به منصوب بتنوين الفتح" ثالثةً" كلمة فإن) منهم فقط
  
 بغض النظـر     يف املذكر واملؤنث   الفتحة فالفتحة حركتان ثابتتان،   : )ثالثةَ عشر (مثالً   :}19 – 13{= أوالً

  .  عن املوقع اإلعرايب
حللت ثالثَ عشرةَ   (،  )جاءت ثالثَ عشرةَ بنتاً   (،  )رأيت ثالثةَ عشر صبياً   (،  )جاء ثالثةَ عشر صبياً   (

  ).     الثالثَةَ عشرةَاحلكم يستند إىل املادة  اهذ(، )الفصلُ الثالثَ عشر صعب(، )مسألةً
  

  . مة عام، يكون العدد مضافاً إليه جمروراً، مث جنر بقية األعداد بالعطف أو باإلضافةبعد كل= ثانياً
  ). عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعني(

  

  . متييز العددهذا هو .  بعد كلمة العدد كثرياً ما تأيت كلمة تبين املعدود=ثالثاً
  )ة رجالٍمخس          (جمرور}               10– 3{متييز األعداد 
  )ألف رجلٍ           (    جمرور  }ألف، مئة، مليون{متييز األعداد 

  ) عشرون رجالً(، )ثالثةَ عشر رجالً(        منصوب          } كل األعداد األخرى{متييز 
  

  ". احملامي" اسم منقوص مثل" الثماين" :فهو يف الصورة.  له حالة خاصة8العدد = رابعاً
)  مثاينَ ص فَقرأتمثاينَ (،  )حات اخلروج يسمح ب (،  )جاءت مثانِيِ نائبات  (،  ) وأربعني ساعةً  انتظرت

 ساعةًوأربعنيبعد مثان     .(  
  

وكلمـة  ) مئة(فحرف األلف وضع يف الكتابة فقط كي نفرق بني كلمة           . قل مئة، وليس مائة   = خامساً
  .  كن فيه مهزات وال نقطت،  يف زمن مل )منه(
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  :عرابأمثلة مع اإل
   )السلطات ثالثٌ يف الدستورِ(

مبتدأ مرفوع بالضمة : السلطات   
  خرب مرفوع بتنوين الضم : ثالثٌ

  جار وجمرور : يف الدستور
    

  ) رأى إبراهيم أحد عشر كوكباً(
  فعل ماضٍ : رأى

فاعل مرفوع بالضمة : إبراهيم  
رشع مفعول به، الفتحة فالفتحة حركتان ثابتتان : أحد  
  متييز منصوب بتنوين الفتح : كوكباً

  

  )مسعت قصةَ االثين عشر حوارياً(
فاعل  : التاءفعل ماض، : مسعت  
  مفعول به منصوب بالفتحة : قصةَ

رشى، والفتحة على: االثين عمضاف إليه جمرور بالياء ألنه مثن"حركة ثابتة" عشر  
  متييز منصوب : حوارياً

  

)تمررةَ ليلةً علينا اثنتا عش (  
  فعل ماض، التاء للتأنيث : ْمرت
  جار وجمرور : علينا
  حركة ثابتة " عشرةَ" فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى، الفتحة على: عشرةَ اثنتا
  متييز منصوب : ليلةً

    

  ) أضربت إحدى ومخسون موظّفةً(
  فعل ماضٍ، التاء للتأنيث : ضربتأ

  فاعل : إحدى
  معطوفة على الفاعل مرفوعة بالواو على طريقة مجع املذكر السامل: مخسون، للعطف: الواو: ومخسون
  متييز منصوب بتنوين الفتح : موظّفةً

    

)صعب الفصلُ الثالثَ عشر(  
  مبتدأ مرفوع بالضمة : الفصلُ
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رشالفتحة فالفتحة حركتان ثابتتان  حقه الرفعنعت: الثالثَ ع ،  
خرب مرفوع بتنوين الضم : صعب  

  

  ) ذا الشهر واحد وثالثون يوماًه(
  مبتدأ : هذا

بدل من املبتدأ مرفوع بالضمة : الشهر  
خرب مرفوع بتنوين الضم : واحد  

  معطوفة على ما قبلها مرفوعة بالواو : ثالثونالواو للعطف، : وثالثون
  متييز منصوب بتنوين الفتح : يوماً

   

  ) الدولُ العربيةُ اثنتان وعشرون دولةً(
  مبتدأ مرفوع بالضمة : الدولُ
  نعت مرفوع بالضمة : العربيةُ
  خرب مرفوع باأللف ألنه مثنى : اثنتان

  معطوفة على ما قبلها مرفوعة بالواو : عشرونالواو للعطف، : وعشرون
  متييز منصوب بتنوين الفتح : دولةً

    

  ) هاجم نابليونُ روسيا سنةَ ألف ومثانِمئة واثنيت عشرةَ(
ماضٍ مفتوح فعل : هاجم  
  فاعل مرفوع بالضمة : نابليونُ
  مفعول به : روسيا
  ظرف زمان منصوب : سنةَ
مضاف إليه جمرور : ألف  

معطوف جمرور بالكسرة،  : مثانِِـالواو للعطف، : ومثانِمئةمضاف إليه جمرور  : ـمئة  
الواو للعطف، : واثنيتا:اثنيترور وهي جمرورة بالياء ألى  معطوفة على امثن   
  الفتحة حركة ثابتة: عشرةَ

  
  

  )كان القرنُ العشرون حافالً باحلروبِ(
  فعل ماضٍ ناقص : كان
  اسم كان مرفوع بالضمة : القرنُ

  نعت مرفوع بالواو : العشرون
  خرب كان منصوب بتنوين الفتح : حافالً

  جار وجمرور : باحلروبِ
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  الممنوع من الصرف
  

) ذكرتمطّلعةٌمصادر  (  
  )  كافيةًمصادرلوكاالت ليست ا(
  )  موثوقةمصادرعلمت من (
  

  .  وهي صنف من عدة أصناف سيأتيك تفصيلها.ممنوعة من الصرف" مصادر" كلمة

  ماهيـة املنـع من الصـرف
  : الكلمة املمنوعة من الصرف فيها صفتان

  ). موثوقةٌمصادرذكرت (ال يوضع عليها تنوين، : الصفة األوىل
  ).  موثوقةمصادراستقيت اخلرب من (، ال جتر بالكسرة بل بالفتحة: ةالصفة الثاني

  
  رفـع من الصـاء املنـإلغ
لغى املنع من الصرف عن الكلمة يف واحدة من حالتنيي :  

  ، )من املصادرِ: (دخول أل التعريف عليها: احلالة األوىل
  ).من مصادرِ الصحافيني: (وجود مضاف إليه بعدها: احلالة الثانية

  
  ": مصادر" أمثلة على كلمة

سبب دخول أل التعريف    عن كلمة مصادر ب    لقد ألغي املنع من الصرف       ) الرمسية املصادرِمسعت اخلرب من    (
  . بالكسرةها ومت جر. عليها

  .  كلمة مصادر ممنوعة من الصرف، لذلك مل نضع عليها تنوين الضم بل ضمة واحدة) مهمةمصادرهذه (
" مـصادر "  أُلغي املنع من الصرف هنا، وجـرت كلمـة  ) الصحافيني املهمةمصادرِ التسريبات هي من  (

  ". مصادر" وسبب إلغاء املنع ورود مضاف إليه بعد كلمة. بالكسرة
السبب أن . بالكسرة" مصادر"  أُلغي املنع من الصرف، وجرت كلمة) كثرياً السريةمصادرِكال تنقل عن (

  .ضاف إليهم" مصادر" الكاف املتصلة بـ
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  األسمـاء الممنوعـة من الصـرف
  

  ).   مصادر، قصائد، أوائل، عجائب، مساعي): (مفاعل( اجلمع الذي على صيغة -1
  . كلها يسري عليها املنع من الصرف..  مفاعل وفعائل وفواعل:شرح

  

  ). حماصيل، أسابيع، عقاقري، تقارير): (مفاعيل( اجلمع الذي على صيغة -2
  .  كلّها يسري عليها املنع من الصرف..  مفاعيل وأفاعيل وفواعيل:شرح

  

  ).وزراء، سوداء، أطباء، خرباء: (زائدتان) ـاء(  اجلمع أو املفرد الذي يف آخره ألف ومهزة -3
منصرفة ألن اهلمزة موجودة يف     " أنباٌء" ومن هنا فكلمة  .  جيب أن تكون األلف واهلمزة زائدتني      :شرح
أحياٌء، : وكذلك ".عدو" منصرفة ألن اهلمزة موجودة بشكل واو يف املفرد" أعداٌء" وكلمة". نبأ" املفرد

. وأحناٌء، وأرجاٌء، منصرفة ألن اهلمزة ليست زائدة بل كانت موجودة على هيئة حرف علة يف املفـرد       
  .ممنوعة من الصرف" أشياُء"وكلمة 

  

  ). لّ، آخرأكثر، أعظم، أزرق، أق): (أفعل(  الوصف الذي على وزن -4
. سب القاعـدة  حبوما شاها مضاف إليه فإن املنع من الصرف يزول          " أكثر"  إذا ورد بعد كلمة    :شرح

 فاجأين فسخ   مامن أكثرِ   : (يكون مضافاً إليه ويلغي منع الصرف     ) ما(وجدير باالنتباه أن االسم املوصول      
حرف جر، أو كلمـة ال  " أكثر"  جاء بعد، أما إذا.."من أكثرِ الذي فاجأين" :، فهذا يشبه القول   )اخلطبة

  ..).  ن موقعيف أكثر م: (تبقى ممنوعة من الصرف" أكثر" تصلح ألن تكون يف موقع املضاف إليه، فإن
       

  ).عائشة، زينب، مصر، معاوية: ( التأنيثعالمة أمساء النساء واملدن، وكل علم فيه  -5
املنع فقط  و.  أو اسم رجل يف آخره التاء املربوطة       ، أو بلد   ال فرق يف ذلك بني اسم امرأة أو مدينة         :شرح

  .  مثالً مؤنثة وتنتهي بالتاء املربوطة، لكنها ليست علماً، لذا ال ينطبق عليها الشرط"دبابةٌ" لألعالم فكلمة
   

  .إمساعيل، إبراهيم، فلسطني، بغداد: غري العربية القدمية ذات األصول األعالم -6
، فنحن ننطقها كما ينطقها     "موزمبيق" ، وبلدان "ويليام" :احلديثة من أمساء أشخاص    أما األعالم    :شرح

" إبريق" عالم، فكلمة وال تدخل حتت هذه القاعدة إال األ      . أهلها، دون أن نضع حركات على آخرها      
  .مثالً أصلها غري عريب، ولكنها ليست علما، لذا فهي منصرفة
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  ).شعبان ورمضان: (والشهران اهلجريان، ..)يناير: (كلها واإلفرجنية، ..)نكانو: ( كلهاالسريانيةاألشهر  -7
الشهر السرياين الذي يتبعه رقم يكون ممنوعاً من .  أمساء األشهر اهلجرية األخرى مجيعها منصرفة  :شرح

  ). سنسافر يف تشرين األولِ القادم(الصرف أيضاً ولكن الرقم يعامل بشكل طبيعي 
  

  ).نعمان، عدنان، يقظان: (بألف ونون زائدتنيختومة  األعالم امل-8 
  . منصرفتان" حصان" ، و"بستان"تا وعلى هذا فكلم.  هذه القاعدة تشمل األعالم فقط:شرح

  

     ).أمحد، يزيد، تدمر، تغلب، تونس: (وزن الفعل اليت على وزن يشبه األعالم -9
    

  ). مضر، هبلعمر، زحل،": ( فُعل"  األعالم اليت على وزن-10
جاء عمرو، رأيت عمرواً، منـت عنـد        (فهو مصروف   . ليس على هذا الوزن   " عمرو" اسم :شرح
  .، وحنن يف النطق نتجاهل الواو متاماً، فإمنا جيء ا فقط للتفريق بني عمرو وعمر)عمروٍ
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  اسم اإلشارة
} تلك ،ذلك ،هؤالِء، ذاك ،هاتان ،هذان ،ذا، هذا، هذهأولئك ، {  

  

الكـالم  (وعبارةُ   )هذا مفهوم ( :فعبارةُ. أمساء اإلشارة أمساٌء عادية يف معانيها، ويف مواقعها اإلعرابية أيضاً         
وعلى املـرء أالّ    ". الكالم" مساوية يف املعىن لكلمة   " هذا" كلمةف ،مبتدأ وخرب  :هلما اإلعراب نفسه   )مفهوم

  . ، ما عليه إالّ أن يستعيض عنه باسم آخر لتوضيح املوقع اإلعرايبيتعب ذهنه يف إعراب اسم اإلشارة كثرياً
  

هاتان ،هذان:  
  . ألما من املثنى).. هذين، هاتني(، وتنصبان وجتران بالياء )هذان، هاتان(ترفعان باأللف 

  :ذا، هذا
  . تظهر احلركات على احلرف األخريال

  :هذه، هؤالِء
  . الكسرة حركة ثابتة.  باختالف املوقع من اجلملةألخريال توضع حركات خمتلفة على احلرف ا

 أولئك ،تلك ،ذلك ،ذاك:  
  .  ال تتبدل،هناك فتحة ثابتة على احلرف األخري

  

  . الذي يأيت بعد اسم اإلشارة يعرب بدالً بألاملعرفاالسم : ذهبيةقاعدة 
  

  

  . وإحدى الكلمتني تسد مسد األخرى". هذا" ههو نفس" املذيع": ففي هذا املثال). مثقفهذا املذيع (: مثال
  .خرب مرفوع بتنوين الضم: مثقّف. بدل مرفوع بالضمة: املذيع. مبتدأ حقه الرفع: هذا: إعراا

  



 
45 

  االسم الموصول
  }الذي، اليت، اللذان، اللتان، الذين، الالئي، الاليت، اللوايت، من، ما{

  

 إذا جاء االسم املوصول يف أول اجلملة فهو مبتدأ يف الغالـب             ؛ع خمتلفة األمساء املوصولة تقع يف اجلملة مواق     
 ترتدي األسود   اليتالسيدة  ( ، وإذا جاء بعد اسم معرف فهو يف الغالب نعت         ) بارز  يتكلم اآلن قيادي   الذي(

عد فعـل   وقد يأيت االسم املوصول ب    ).  أردت مساعه  ماهذا  ( وقد يأيت االسم املوصول خرباً    ). زوجة الفقيد 
إذا جاء االسم املوصـول  ، و) مسعنا حرفياًمانقلنا ( ، أو مفعوالً به) نفذا العمليةاللذاناختفى ( فيكون فاعالً 

ويأيت االسم املوصول نائب فاعل واسم . ) يتفضل بتقدميهممننقبل الدعم ( بعد حرف جر كان إعرابه جمرورا
إذن فهو اسم كاألمساء، علينا، حىت نتمكن       . مستثىن ومعطوفاً وخرب كان وإنّ وأخواما، ويأيت مضافاً إليه و       

  . من إعرابه، أن نفهم الدور الذي يقوم به يف اجلملة
  

  .  هذه مجيعا ال تظهر عليها أي حركات إعرابية:)الذي، اليت، الذين، الالئي، الاليت، اللوايت(
  

) اللتان ،اللذان(:    ان بالياء  رفعان باأللف و   هذان االمسان املوصوالن يينصبان وجير: )  قالجـاءا إنّ    اللذان 
  ).        ختلّفتا ستلحقان قريباًاللّتينِ جاءتا إنّ اللتانقالت (، ) ختلّفا سيلحقان قريباًاللّذينِ

  

من حياولْ (، وللشرط )من بالباب؟(فهما لالستفهام .  كلمتان هلما يف اللغة العربية معان متعددة:)من، ما( 
  ). ما جاء أحد(، وللنفي )حيقق جناحاً يف النهايةفسوف 

ـ         )من وما (طريقة التعرف على     ففـي  . الـذي  :عندما يكونان امسني موصولني هي أنه ميكن استبداهلما ب
وـذا نعرـا امسـا      ).  تقولُه صحيح  الذي( ":ما" بدالً من " الذي" ميكن وضع  ) تقولُه صحيح  ما(عبارة  

  . موصوالً، مبتدأ
  

  :ـدقواعـ
 كانـت قـد     اليتعلى سيارة    أمام الفندق ثر  ع" :االسم املوصول معرفة، لذا ال يستعمل لنعت نكرة        •

  ". اليت" هنا جيب حذف".. استعملت يف اهلجوم
 :لذا فعبارة الذي قبله ال االسم الذي بعده،       عندما يكون االسم املوصول نعتاً فهو يوافق يف جنسه االسم            •

  ". اليت" بدالً من" الذي" غري صحيحة، وجيب أن نقول" ه تعمل يف املصنع زوجتاليت هذا هو املوظف"
• ) مبعدها أن نورد مفرداً أو مجعاً. تشري إىل املفرد وإىل اجلمع )ن ويصح  :  

  ).  حضروانمتعرفت على كلّ ( ، أو ) حضرنمتعرفت على كلّ ( 
• ) وجيوز أن ).  يف ذلك الطلبةمباالتقينا باجلميع ( :ولولكننا نق . لغري العاقل  )ما(تستعمل للعاقل، و   )من

  ..).  يف ذلكمبن(.. نقول 
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  ). تريدهخذ ما (، ونقول أيضاً )تريدخذ ما ( نقول  •
".  فيه" ، حيذف بعض الصحافيني   ) املدينة لألوملبياد  فيهوقع االنفجار يف الوقت الذي تستعد       ( يف عبارة    •

  . املسألة مسألة أسلوب
  . كلها مبعىن واحد، وكلّها صحيحة ومستعملة )وايت، والالئيالاليت، والل ( •
اليت للجمع فهـي بـالم       )الذين(وأما  .  فيها حرفا الم   للمثىناليت  ) اللذين( جيدر باملرء أن يتذكر أن       •

  .  )للمثىن بالمني: تذكَّر (واحدة
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  األسماء الخمسة
  }أب، أخ، حم، فو، ذو{

  

 تعرب كاألمساء العادية فترفع بالـضمة وتنـصب          إليه دون مضاف بعندما تستعمل األمساء اخلمسة      •
  : بالفتحة وجتر بالكسرة

  )..        قدوةٌ ألوالدهاألب(، )حنونأبٍ ال غىن لألسرة عن (، )حنوناًأباً هل كان أمحد (، ) حنونٌأبهذا (   
  

  :ياء ترفع األمساء اخلمسة بالواو، وتنصب باأللف، وجتر بالحال اإلضافةيف  •
  )..  صديقيأيبأخذت املسبحةَ من (، ) صديقي مريضأباإنّ (، ) صديقيأبوهذا (     

  

  : إذا وردت بصيغة املثنىاملثنىاألمساء اخلمسة تعامل معاملة  •
   )وانمتفقاناألخ ( ،) احلَمسعتنمعلى (، ) يتشاجرانوي نجيبإىل ذلكاألبوي االنتباه  (  

  

  :  معاملة مجع املذكر الساملاجلمعتعامل يف صيغة " ذو" •
  )  النفوذذويأنتم من (، ) نفوذذويكنتم (، ) نفوذذووأنتم (   

  

حسب املوقع اإلعرايب يف النصوص القدمية،     " أبو" تتغري الكلمة األوىل  ) أيب بكرٍ (،  )أبا بكرٍ (،  )أبو بكرِ ( •
  . وهناك ميل إىل تثبيت الصيغة يف االستعمال املعاصر

  

• )،أخ ،أباألخ ،ة):  األبتنطق هذه الكلمات بدون شد .  
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  جمع المذكر السالم
  

  مشاهدون، عشرون 
  ) الترفيهاملشاهدونيريد ( يرفع مجع املذكّر السامل بالواو        •
  ) الفائدةاملشاهدينمننح (  ينصب مجع املذكّر السامل بالياء      •
  )  ما يريدونللمشاهدين نقدم( جير مجع املذكّر السامل بالياء          •

  

ولنالحظ شـيئا   . ) التلفاز يبحثون عن التسلية    مشاهدو(يف وضع اإلضافة يفقد مجع املذكّر السامل النون         = 
  .  الواو ألن الكلمة اسم ال فعلبعدنضع حرف ألف مل : آخر يف هذه الكلمة

  

  .   مجعاً وأن تكون فعالًأن تكون الكلمة : توضع بشرطني جمتمعني: )شاهدوا (قاعدة هذه األلف
  

  

ال  جرب أن تضع فعل    –  لكنها ليست مجعاً   ،فعليدعو   ) مرتني يف اليوم   إىل اجتماع زعماؤنا   يدعو( :1مث
  .مل يتحقق الشرطان. -فعل نفسه مفرد رغم أن الفاعل مجعل، إذن فا"يدعو"بدال من " يشرب"
  .  حتقق الشرطان. مجع وفعليصحوا  )يصحوانائمون لن ال( :2مثال
  .قق الشرطانيتحمل . ، ولكنها ليست فعالًمجعسائقو )  التاكسي مضربونسائقو( :3ثالم

     .   اجلمعية والفعلية حىت نضع األلف الزائدة يف اية الكلمة: ال بد من حتقق الشرطني
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  جمع المؤنث السالم
  

  معلّمات، دبابات 
  ) اليوماملعلماتأضربت ( يرفع مجع املؤنث السامل بالضمة         •
  ) يف الطريقاملعلّمات رأيت   (بالكسرة  ينصب مجع املؤنث السامل  •
  )باملعلّماتاجتمعت الناظرةُ ( جير مجع املؤنث السامل بالكسرة         •

  

أما إذا كانت إحدامها مـن أصـل        . األلف والتاء يف آخر مجع املؤنث السامل زائدتان على أصل الكلمة          = 
وقـد  ،  "صوت"  التاء فيها أصلية موجودة يف املفرد      :مثال" أصوات" خذ   .ا اجلمع ساملاً  الكلمة فال يعترب هذ   

 وعلى هـذا ننـصب  . مجع مؤنث ساملاًكسرنا تركيب املفرد لنصوغ منه اجلمع، فهو إذن مجع تكسري، ال   
  ". مسعت أصواتاً غريبةً" : بالفتحة وليس بالكسرة، فنقول"أصوات"
  

  ؟ اما قاعد :) ثورات-ثورة (، ) رِحالت-رِحلة (، ) ضربات-ة ضرب(، ) شرفات-شرفة (
  ) شرفات–شرفة ( :احلرف األول مضموم، الثاين يضم يف اجلمع
  ) ضربات–ضربة ( :احلرف األول مفتوح، الثاين يفتح يف اجلمع

         ). رِحالت–رِحلة :( تبقى احلركات على حاهلا يف اجلمع،احلرف األول مكسور
  ).   ثورات–ثورة : (يوجد حرف علة، تبقى احلركات على حاهلا يف اجلمع

  

  .    وأما املكسور واملعتلّ فيبقى على حاله. املضموم يأخذ ضمة أخرى، واملفتوح فتحة أخرى:تلخيص القاعدة
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  المثنّى
   الرجلين –الرجالن    = الرجل   
  تني  الفتا–الفتاتان     = الفتاة    
   األعظمني –األعظمان  = األعظم  

ظمى  الع =ظميان   الع–ظميني  الع  
  خريني  اُأل–خريان   اُأل= األخرى  

   الزرقاوين –الزرقاوان   = الزرقاء   
   االثنني–االثنان      ..        = 
   كليهما  -كالمها     ..        = 
ــا     ..        =  ــا –كلتامهـ  كلتيهمـ

              

، ) أسئلة حمرجةاملسؤولينسأل الصحافيون (، وينصب بالياء ) بياناًاملسؤوالنأصدر (يرفع املثنى باأللف  •
  ).  بياناملسؤولينصدر عن (وجير بالياء 

النون حتذف  . النون اليت يف آخر املثنى حركتها ثابتة وهي الكسرة، وال عالقة هلا مبوقعها من اإلعراب               •
ال :  ولالستطراد).ذراعي(، وال توجد شدة على الياء يف )القاتلِ يِذراعالدم يغطّي ن كا( :عند اإلضافة

    .توجد شدة على امليم يف الدم أيضا
  

  :جمموعة أمثلة
ا بريطاني:اُألخريينِ بعد احلرب العاملية الثانية، وبالنسبة للقوتينِ العظميينِ أمريكا وروسيا القوتينِ أصبحت (-

  )   وفرنسا، فقد أصاما الضعف
- ) تانأمريكا وروسيا القوالعظميان تانا القوأم ،يانما الضعف:اُألخربريطانيا وفرنسا، فقد أصا   (  
  ) ذوي كاريزما متميزةكالمهاكان عبد الناصر والسادات  (-
- ) اداتالناصرِ والس ت بعبدعاصفةكليهِمامر ماتأَز (  
  )  قدمتا للدعوة خدمات كربىكلتامهاخدجيةُ وعائشةُ ( -
  )كلتيهِمايقدر املؤرخونَ دور خدجيةَ وعائشةَ ( -
  )الرجلينِ مزايا عديدةكال رأى املُؤرخون يف  (-
  ) املرأتينِ مزايا عديدةكلتارأى املُؤرخون يف ( -
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  النعت
  

  )كبرياًبذلَ اجلانبان جهداً (
  ).كبرياًجهداً : (.. الكلمة اليت قبلها، وتتبعها يف اإلعراب النعت كلمة تصف  •
  ..). بذل اجلانبان جهداً: ( إذا حذف النعت بقيت اجلملة متماسكة من ناحية التركيب •
 اهولةَنقلنا إىل املستشفى الشهيد     : (يف أسلوب معين  ال اليت قبله     بعده قد يصف النعت الكلمة اليت       •

  . عراب يبقى تابعاً للكلمة اليت قبله، لكنه يف اإل)هويته
 امليناِء اجلنـويب    مديراستقال  : ( قد يأيت النعت متأخراً، ولكنه يبقى تابعاً يف إعرابه للكلمة اليت يصفها            •

وليس للميناء) مدير(هنا نعت للـ ) املتهم( فـ ). بالفساداملتهم .      
راب، فقد خيتلفان يف احلركات، بـسبب طبيعـة          رغم أن النعت والكلمة اليت يصفها متفقان يف اإلع         •

 ). أسابيع عديدةرجعت قبل (، )كثريةً شاحناترأيت : (احلركات اليت تأخذها كل كلمة
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  العطف
  }ال. بل. أم. مث. الفاء. أو. و{

  : حروف العطف سبعة
  )  احلسد عاطفتان طبيعيتان واحلب: (و
  ) عن العملية الكروات مسؤولون أوالصرب : (أو
  ) اندلع القتالفـتوقفت الوساطة : (فـ
  )  أرجئت بعد مضي أسبوعمثبدأت احملاكمة قبل شهر : (مثّ
  )       الرياضياتأمهل تريد التخصص يف الكيمياِء : (أم
  ) وكيلُ الوزارةبل حيضر الوزير مل: (بل
  )  قوالًالنريد فعالً : (ال

  

ـ الكلمة األوىل هلا مكان من اإلعـراب  . ان يف اإلعرابحرف العطف يقع بني كلمتني تتشا  • سب حب
  . ، فقط"معطوف" :اجلملة، والكلمة الثانية إعراا

 اللندنية اليت هلا    اجلريدةُنقلت اخلرب   : ( عليها قد تفصل عدة كلمات بني الكلمة األوىل والكلمة املعطوفة         •
  ).  األنباء اليوغوسالفيةوكالةُمراسل يف بلغراد و

، وقد تكونـان  ) يف البيتفاطمةومسية  : (لمتان األوىل والثانية يف أسلوب العطف قد تكونان امسني        الك •
  ).نام مث أكل: (فعلني

   

  التوكيد
  

  : كلمات التوكيد مخس
 )  تافهنفسهاحلدثُ :  (ـه.. نفسـ
  )عينهاهذه هي احلقيبة ( :  ـه.. عينـ
  ) عهممجيسنأخذ رسوماً من املشتركني :  (ـه.. مجيعـ
  )  باالنسحابكلَّهمأقنعت اآلباَء ( :  ـه.. كلّـ
  ) ميكن حتقيق اهلدفنيذاتهايف احلملة  ( : ـه.. ذاتـ
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، فال يعود هنـاك أسـلوب       )انظر بنفِسك : (كلمات التوكيد قد يأيت قبلها حرف جر فيجرها        •
   .جار وجمرور: التوكيد، بل نقول

). كلُّ الناسِ يعلمون ذلك   : (توكيداًًيكون إعراا   ال  مري،  ال تكون كلمات التوكيد متصلة بض     عندما   •
  .هنا مبتدأ) كل(إعراب 

قد تكون احلركة املوجودة على الكلمة اليت قبل كلمة التوكيد حركة ثابتة، ولكن احلركة الـيت                 •
 "هـذه "فكلمـة   )  سيارتنا هذه نفسها : (تظهر على كلمة التوكيد تكون حركة املوقع اإلعرايب       

إعراا توكيد  " نفسها"كلمة  ها مبتدأ وحقها الرفع، ولكن عليها حركة ثابتة هي الكسرة،           موقع
    . مرفوع بالضمة، فهي توكيد للمبتدأ الذي حقه الرفع

  

  البدل
  )طويالً أعداءهم  األوروبينيحارب األتراك(

  بدل                                  
  ".أخي"هو نفسه " التاجر"فـ ).  يعرف كل الناسالتاجرأخي : (البدل كلمة تصلح بديالً لكلمة تسبقها •
  ).     سعيد جنحتأختهيفاُء ( ،) اخلطّابِ شديداً يف احلقبنكان عمر ( :قد يكون البدل داال على النسب •
  . يأخذ البدل موقعاً إعرابياً مماثالً ملا قبله •
  ).  ممتازاملدرسهذا  (:الكلمة املعرفة بأل اليت تأيت بعد اسم اإلشارة بدل •
  .   )املتنبياحلسنيِ بن   أمحد الشاعرأعظمهم : (قد يتواىل يف اجلملة أكثر من بدلٍ •
 مـدير :  عن املوضوع يف الوزارة    املسؤولنيقابلت  : (قد يأيت البدل على صورة عدة كلمات متعاطفة        •

  ).  الوزارةسكرتري القلمِ، ورئيسالتصديقات، و
 ). متفشية يف القنصليات األجنبية يف بالدنا اخلواجا، عقدةُ، أي الذّيليةُ: (التفسريية" أي" كلمة البدلقد تسبق  •
  

  ال النافية للجنس
  )ال تسويةَ يف األفق(
  

  ).  من العنادفائدةَال (. ال النافية للجنس تنفي وجود أي شيء من جنس املذكور بعدها •
  ).    أنه هربعجبال . (، ونعربه على أنه امسهانوينبدون تيأيت بعدها اسم منصوب : امسها •
 غـري   يكـون  يأيت بعدها اسم، و    هالنافية للجنس وغريها أن   " ال" مما يساعدنا على التفريق بني     •

   ).ال شك يف ذلك (.منون
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  المصدر
استأْنف ..استئْنافاً.. يستأْنِف   

  

  . رابية شىتوهي كلمة عادية تأخذ مواقع إع. مصدر" استئْنافاً" كلمة
  . مبتدأ مرفوع بالضمة:  االستئْناف،)املفاجيء لالشتباكات أربك الوساطة الدوليةاالستئناف : (مثال
  .خرب ليس منصوب بتنوين الفتح:  استئْنافاً،) رمسياً للمفاوضاتاستئنافاًليس هذا اللقاء : (آخر مثال

  

صدر يأخذ أحياناً مضافاً    فإنّ امل  ، وال مفعوالً به   األمساء ال تأخذ يف العادة فاعالً      أن   رغمواملصدر اسم،    •
  : إليه مث مفعوالً به

  : مثال
  ) كــاوض   وشيـــــنيِ   التفــــناف   الطرفـــلّ   استئـــلعــ(

       خرب إنّ مضاف إليه           مفعول به للمصدر        اسم إنّ         :  من أخوات إنّ        املصدر
  

  ).   استئْناف الدراسة ممكن(ألحيان ال يأخذ املصدر مفعوالً به يف بعض ا •
 )تطبيقاً أسهل منها    تنظرياً االشتراكيةُ(:  وهو غائب  قد حيذف املصدر ولكنه مع ذلك يأخذ مفعوال به         •

 هـو كلمـة      مفعول به ملصدر حمـذوف     "تنظرياً"وكلمة  ". بوصفها"واملصدر هنا حمذوف وتقديره     
  . "بيقاتط"، وكذلك "وصف"

  .   شاعراًوبوصفهناثراً، بوصفه أي ): شاعراً أفضلُ منه ناثراًالعقّاد ( :مثال آخر
  

  ]: مفعول بهالكلمة اليت حتتها خط . .مصدرالكلمة املشددة : [عبارة طويلة للتطبيق
 سحبِ، وال سيما بعد راألم تفهمه للمؤسسة، أكّد زعيم املعارضة مديراً اجلنرالِ بتعينيُِ  الرئيسأن قامبعد (

  الربملانمن النوابِ     تقدميِبعد  ه للمديرِ السابقِ، و   تأييد عريضةً عدد   هـم   أوضحوا فيها عدملةَ حتممـسؤولي 
  ). على احلكومةتعديالً الرئيسِ إجراَءالتطورات املتالحقة، وأنهم يفضلون 
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  اسم الفاعل
  

   رافض.. فهو.. رفض يرفض رفضاً
  مدرِك.. فهو.. يدرك إدراكاًأدرك 

  

، أو مفعوالً ) القراررافضانتصر : (فاعالًإعراا كون ي اسم الفاعل كلمة عادية من كلمات اللغة، وقد  •
  . قد تقع يف موقع إعرايب آخرو).  القراررافض نازمه: (به

أنـت  : ( وقد ال يأخـذ    ،)على احلكم التوقيع   ٌرافضالرئيس  : ( قد يأخذ اسم الفاعل مفعوالً به بعده       •
 من املسؤوليةخائف( .  

ميكـن أن يتحـول هـو       )  على السفر  عاقداً العزم كنت  : (اسم الفاعل الذي أخذ مفعوالً به يف مجلة        •
  ).   على السفرعاقد العزمِكنت : (واملفعول به إىل مضاف ومضاف إليه يف أسلوب آخر

  
  ]: مفعول بهالكلمة اليت حتتها خط .. لسم فاع االكلمة املشددة[ عبارة طويلة للتطبيق  -

  

استياَء  ًمبديا يف هذه الظروف العصيبة ندرة من الناس، وكثرياً ما أصادف شخصا غاضبا الغيظَ الكاظمون(
 الظـرف   أمهيةَ مدرك  حماولة لفهم األسباب، وعندما أناقشه يف األمر أجد أنه غري          كلَّ رافضاً من الوضع    ه

 بالتقصري، ولكنين فقط    اآلخرين ماًمتهِأنا لست   :  إيلّ الكالم موجهاًنفعل ويقول   املوضوعي، وسرعان ما ي   
  ).   حماولة جلعلي متفائالًكلَّ مقاوماًيائس من اإلصالح، وسأبقى 
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  اسم المفعول
  

  )اسم فاعل      (قابلٌ.. فهو.. قبِل يقبلُ قَبوالً
  ) لاسم مفعو(   مقبولٌ.. فهو.. قبلُ قَبوالًيبِل قُ
  

 :خرباًأو  ،) ابن عمياملقبولُ للوظيفة: (مبتدأإعراا كون  ياسم املفعول كلمة عادية من كلمات اللغة، وقد         
  . وقد تقع يف موقع إعرايب آخر ،)سعيد مطلوب للمخابرات(
  

  . ) التسلّح السريعهــــــــعملُاملطلوب (: قد يأخذ اسم املفعول نائب فاعل بعده
  خرب      نعت     نائب فاعل السم املفعول          مبتدأ                                                         

  

  الضمائر
  

  . الضمائر أسماء
  اللتان حتتهما خطّانالتاء واهلاء). يوجد خطأ يف مجع العالمات :ه لتقل(كل ضمري يقوم بشغل مكان اسم 

فاجلملـة أعـاله    ".. املعلـم " ، والثاين كلمـة   "الطالب" كانه كلمة األول ميكن أن توضع يف م     : ضمريان
وعند . ، وذا التبديل يصبح اإلعراب واضحا     )يوجد خطأ يف مجع العالمات    : معلمِ لل الطالبقال  :(تصبح

فإذا حتيرت يف إعـراب     . اإلعراب من املفيد لنا، كلما حتيرنا يف إعراب الضمري، أن نضع مكانه امساً عادياً             
وستجد أنك تعرا ببساطة " السيدةُ"كلمة " هي"ضع بدل الضمري ) هي مصرةٌ على األمر: (مري يف مجلةالض

  .   مبتدأ مرفوعاً بالضمة
  

  :الضمائر ثالثة أنواع
  ، )أنا(الضمري املنفصل  •
  ، )تقُلْــ(واملتصل  •
 وال ينطَق، ولكننا نقدره     كتبال ي ضمري  وهو   ).اسمع الكالم (نت لن تراه يف عبارة      أ، وهلذا ف  واملستتر •

    ". أنت"هو " امسع الكالم" وتقدير الضمري يف مجلة. من سياق اجلملة
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  ضمير الفصل
  

) املسؤولُ عن االنفصالهو الزعيم (  
  ) الفاحتةُ لتحقيق األماينهيلعلّ االنتفاضةَ (
) العملةَ األوىل يف العاملهوأصبح الدوالر   (  
  

 هـو الزعيم  : (لذا نقول . لظن السامع أننا مل ننه كالمنا     "  املسؤولُ عن االنفصال   الزعيم":  لو قلنا  :شرح 
ومثل هذا الضمري . فنحن نفصل بني املبتدأ واخلرب بضمري ال يؤثر يف تركيب اجلملة). املسؤول عن االنفصال

  .      بني اسم إن وخربها، وبني اسم كان وخربها أحياناندسه
  

  .  ف من اجلملة دون أن خيتلّ التركيب أو املعىنضمري الفصل ميكن أن حيذ •
  

  : إذا طالت اجلملة وكان االسم الذي يأيت بعد ضمري الفصل منصوباً فقد ينسى املذيع املوقع اإلعرايب •
  )  االقتراحبـــصاح ــوــه الذي قابلناه واقفاً جبانب الوزيرِ املستشــار كان(

   منصوب  كان خرب    ضمري فصل                                امسها املرفوع              +    كان  
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  االستفهام
  

  :  أدوات االستفهام
  ال تؤثر فيما بعدها } أنى. مىت. كيف. أين. من. ملاذا. ماذا. ما. أَ. هلْ{
}تؤثر فيما بعدها} كم. أي   
  

  . يف آخرها عالمة استفهاماجلملة اليت مجلة االستفهام هي  •
  :ثرياً ما تكون مجلة االستفهام ناقصة ومتامها يف اجلوابك •

 خـرب أما   و .مضاف إليه " الكاف" و مبتدأ،" حالُ" استفهام، و  أداة" كيف "إعراب): كيف حالُك؟  (
فهذا هـو   . مثالً" جيد" :جييب قائالً نسأله، وقد   موجود عند الشخص اآلخر الذي      فهو   "حال"املبتدأ  
  . نفسها ال نعثر على خرب يف اجلملة االستفهامية مث،لذا نعرب املبتدأ. اخلرب

  

  أدوات االستفهام غري العاملة  
  أداة استفهام غري عاملة ال تؤثر فيما بعدها إعرابياً  : هلْ •

  )   توصلتم إىل حلّ؟هلْ(
  تكون مكسورة اآلخر إذا تالها حرف ألف غري مهموزة و
  )   العرب مستعدون للمستقبل؟هلِ(

  

  أداة استفهام غري عاملة : هلمزةا •
  ) تريد القولَ إنَّ احلريةَ ترف؟أ(

  

  أداة استفهام غري عاملة  : ما •
  .  ، وخربه يف مجلة اجلواب"السبب: "جاء هنا بعدها مبتدأ)   السبب يف رأيك؟ما(
  . جاء هنا بعدها فعل)  تقولُ يف هذه املهزلة؟ما(
)ةُ؟عالمعلى ما" أصل التعبري)  الضج ."  

  

  أداة استفهام غري عاملة : ماذا •
  )  تريد مني؟ماذا(

  

  أداة استفهام غري عاملة، ال تؤثر فيما بعدها : ملاذا •
  )  منعتم املصلّني من الوصول إىل املسجد؟ملاذا(
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• نموصوالً الكلمة نفسها تستعمل حرف شرط، وامساً     و .أداة استفهام غري عاملة   : م   ـ ، ولكننا ندر ها س

   .إا املنتهية بعالمة استفهام: ونتذكّر تعريف اجلملة االستفهامية. تفهاماآلن كأداة اس
)بعدها مبتدأ خربه يف مجلة اجلواب )  املسؤولُ عن اهلزمية؟نِم  

  

• أداة استفهام غري عاملة، ال تؤثر يف الكالم بعدها : أين  
)راديو صغرياً؟أين أجد  (  
)مجلة اجلواباحلقيبةُ مبتدأ خربه يف )  احلقيبةُ؟أين  
  )     تذهب الليلةَ؟أينإىل (

  

• أداة استفهام غري عاملة : كيف  
)ق هذا الكالم؟كيفين أن أصدتريد (  

  أداة استفهام غري عاملة : مىت
  )  سفركُم؟مىت(
  ) نسافر؟مىت(
  )  العذاب والذلُّ؟مىتإىل (
)على صغائرِ األمور؟إالم إىل مىت = إالم )  االختالف  
  حىت مىت = حتام )  االختالف بيننا؟حتام(

  

  أداة استفهام غري عاملة : أنى •
  )  لك هذا؟أنى(
  )  تستطيعني حتمل هذا الوضع؟أنى(
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  أداتا االستفهام العاملتان
  : األولى

الكلمة اليت تأيت بعدها                :أي ر حركتها هي نفسها حبسب موقعها، وهي أيضاً جترهذه األداة تتغي 
  ) أي اجلنود مستعد؟ (.باإلضافة

  

  :أمثلة مع اإلعراب
  ) أي لون تريد؟( •

مفعول به مقدم منصوب بالفتحة : أي  
مضاف إليه جمرور بتنوين الكسر : لون  
أنت"فعل مضارع مرفوع بالضمة، الفاعل مستتر تقديره : تريد "  

  

  ) أي إنسان يقبلُ مبثلِ هذا؟( •
ه ليس موجودا يف مجلة االستفهام بل يف اجلوابوخرب (مبتدأ مرفوع بالضمة: أي(  

مضاف إليه جمرور بتنوين الكسر: إنسان  
  "هو"فعل مضارع مرفوع بالضمة، الفاعل مستتر تقديره : يقبلُ
  جار وجمرور : مبثلِ
  مضاف إليه: هذا

  

-  " بعيداً عن االستفهام" أي :  
وإعراا حسب موقعها من اجلملة، ويكون ما بعدها  " أي"لغري االستفهام يتم تشكيل " أي " عندما نستعمل 
  . الحظ أن اجلمل القادمة تنتهي بنقطة وليس بعالمة استفهام ألا مجل غري استفهامية.جمرورا باإلضافة

    

  اسم أنَّ منصوب بالفتحة :    أي)(.) موظّف معرض للفصل أيعلمنا أنّ (
  اسم جمرور حبرف اجلر :  أي)(.)ذار  حلظة تنطلق صفّارةُ اإلن أييف(
  مفعول به منصوب بالفتحة :  أي)(.) مساعدة ممكنة  أيطلبنا(
)ها أيفتح يستطيع لص (.)(مبتدأ مرفوع بالضمة                 :   أي  
   

 أيمن  (أو قل   ) ح؟ شركة نطلب األلوا   أيةمن  (فقل  .  شئت -أيتهما–اختر أيهما   : أي أم أية للمؤنث؟   
  .  ا صوابتامهكل) شركة نطلب األلواح؟
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  :الثانية 
  ؟   (يأيت بعدها متييز منصوب     . أداة استفهام :  كم ديناراً تقبض وأحياناً حيذف هذا التمييـز     ) كم

  ).كم تقبض؟(
  

  :أمثلة مع اإلعراب
  )  كم وزيراً يف احلكومة اجلديدة؟(
أداة استفهام  : كم  
   متييز منصوب :وزيراً

جار وجمرور : يف احلكومة  
نعت جمرور بالكسرة : اجلديدة  

  

الحظ أن اجلمل القادمة تنتهي بنقطة ولـيس بعالمـة      .  كم حرف تكثري   :بعيداً عن االستفهام  " كم  "
   . غري استفهامية استفهام ألا مجل

   

  حرف تكثري :   كم )(.)كم أضعت من السنني هباًء (
)م بسببِ امرأة ن وكم حرف تكثري:   كم )(.)زيرٍ طار  
  حرف تكثري        :  كم)(.)ال تسافر : كم قلْنا لك(
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  النداء
  

  :النداء نوعان

  . املنادى كلمة واحدة، وهو مرفوع = النوع األول
   .البلديةُ، أيتها املسؤولونأيها :        األسلوب األول
  .تالميذُ، يا رجلُيا :        األسلوب الثاين
  . أُهللا، يا خالد، يا فاطمةُيا :        األسلوب الثالث

  

  . منصوب" أي الكلمة األوىل" املنادى كلمتان، واملنادى = النوع الثاني
  . سعيدأبا اجلاللِ، يا ذانــا، يا تالميذَ اِهللا، يا عبد األسرارِ، يا عاملَيا :       األسلوب األول
  . صالتكتاركاً قليب، يا مالكاًيا :       األسلوب الثاين

  

  ). أعبد اِهللا (اهلمزة، )أيها املواطنون (أيها، )يا رجلُ (يا: أحرف النداء •
  

، )ربنا تقبل منا  (،  )أهالً بكم .. أصدقاَء الربنامج (،  ..)خالد.. خالد: (أحياناً حنذف حرف النداء    •
منادى مرفوع بالـضمة، وحـرف   : خالد: نقولويف هذه احلالة ). أبا اهلول طال عليك الزمان  (

   .منادى منصوب بالفتحة وحرف النداء حمذوف، اخل: أصدقاَء. النداء حمذوف
      .إذا كان املنادى كلمة واحدة فهو مرفوع، وإذا كان كلمتني فهو منصوب: قاعدة املنادى العامة
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  التعجب
  

  : الً بهأساليب التعجب ذات حركات ثابتة، وبعضها يأخذ مفعو
  

  :  أمثلة مع اإلعراب
  ) ما أسهلَ القولَ(

  أسلوب تعجب، احلركة الثابتة الفتح   : ما أسهلَ
  مفعول به منصوب بالفتحة : القولَ

  

  ) أكرِم بالفارسِ(
احلركة الثابتة السكون،أسلوب تعجب: أكرِم   

  جار وجمرور : بالفارسِ
  

  ) يا لَك من مغامرٍ(
  ركة الثابتة الفتحة أسلوب تعجب، احل: يا لك

  جار وجمرور : من مغامرٍ
  

  ) كم هو صعب النسيانُ(
  أسلوب تعجب : كم هو
م، مرفوع بتنوين الضم : صعبا نكرة(خرب مقدخرباً أل جعلنا صعب (  
  مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة: النسيانُ

  

  ) ما أشد استهتار املوظّفني(
ب، احلركة الثابت: ما أشدة الفتحة أسلوب تعج  
مفعول به منصوب بالفتحة : استهتار  
   ياءمضاف إليه جمرور بال: املوظّفني

  

)ما كانَ أمجلَ االستقرار (  
  أسلوب تعجب، احلركة الثابتة الفتحة : ما كان أمجلَ
مفعول به منصوب بالفتحة : االستقرار  
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  األفعالأسماء 
  

  ؟"ألفعالأمساء ا"فما هي . واألفعال أفعال. األمساء أمساء
  :هاك مثاالً
  ) هاك مثاالً( •

  ".اسم فعل"إنه ". خذْ" معناه. اسم، ولكن له معىن الفعل: هاك
  ]خذْ مثاالً: التقدير[. مفعول به منصوب: مثاالً

  

  :مثال آخر
  )إليكم نشرةَ األخبار( •

   مستتر"إليكم" اسم الفعل ، وفاعل"خذوا"اسم فعل أمر معناه : إليكم
  . نصوب بالفتحةمفعول به م: نشرةَ
  ]خذوا نشرة األخبار: التقدير [مضاف إليه جمرور بالكسرة: رِاألخبا

  

وكل اسم فعل .  اسم حيمل يف طياته معىن فعل من األفعال، وأحياناً يأخذ مفعوالً به هو اسم الفعل:القاعدة
  . له حركة ثابتة على آخره
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  : أسماء األفعال المستعملة
  

  يف مجلةمثال معناه  اسم الفعل  
 أن ننجح يف إقناعهم(  يستحيل  هيهات هيهات (  
  ) تعالوا معي إىل رحلة يف عامل النغم(  تقدم   تعالَ
ر  أُفضجأَت  )هلذا احلر أُف(  
  )هيا إىل السينما(  أسرِع  هيا 
هلُم  رِعوا إىل السريك الوطين(  أسهلُم(  

  )وهلُم جرا.. ق الكسل والكسل خيلق الفقرالثروة ختل(  نستمر  هلُم جرا
 هات  رأحض  )ا الظلم عدالًهات يل عيناً أرى  (  

 ى  آهأمتن  )قهوة على فنجان آه(  
 ر  آهعلى جلساتنا حتت العريشة(  أحتس آه (  
ع   آخأتوج  ) آخ (!  

  كُخ  ضع علبة سجائرك يف جيبكخكُ: بدل أن تقول له(  اترك ، (   
آمني  ر رزقَنا واجعلنا نستغين عن التافهني(  استجِبيس اللهم ..آمني (   
 بلْه  دع  )املدافع زعموا أننا نقصفهم، وحنن ال منلك البنادق بلْه  (  
على اجلهاد(  أقبِلْ  حي حي (  

  
 ناهيك  مصنعاً لأللبان ناهيك عن مصانع األسلحة(  اترك حنن ال منلك  (  
  ) حذارِ من الشائعات(  احذَر   حذارِ

  
 كلْ   رويدارة وأنت مدين يل(  متهكيف ميكنك شراء سي ،رويدك (    
  ) فاملنحدر زلق.. رويداً.. رويداً(  متهلْ   ويداً ررويداً 

  عليك   مبالعلمِ(  إلز يف الوطن واملهجر.. عليك كفإنه يفيد (  
  )تان بني اجلريدتنيش(  افترق  شتانَ 
  )سرعانَ ما انفجر املوقف(  حدثَ سريعاً  سرعانَ
 نشرةَ األخبارِ(  خذوا   إليكُم إليكم (  
ذْ  هاكمثاالً(  خ هاك (  
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  األساليب اإلنشائية
   أسلوب التحذير  -1

)دخنيوالت اكإي (  
  ضمري منصوب على التحذير : إياك: اإلعراب
واو حرف عطف، ال: والتدخنيمنصوبة على التحذير  : التدخني  

  . األمر الذي نريد التحذير منه منصوب: القاعدة
  

   أسلوب الندبة -2
)واقُدساه(    

  .  التوجع، وطلب النصرة لـ لقدس: املعىن
  أسلوب الندبة : واقُدساه: اإلعراب

)وامعتصماه(   
    .التوجع، وطلب النصرة من املعتصم: املعىن

  أسلوب الندبة  : وامعتصماه: اإلعراب
  

  : أسلوب القَسم -3
)عن دفع الغرامة نواِهللا ألمتنع (  

  اسم جمرور بالكسرة : لفظ اجلاللةالواو حرف جر، : واِهللا
نالالم واقعة يف جواب القسم: ألمتنع .نللقسموالنونالفتحة،  فعل مضارع عليه حركة ثابتة هي: أمتنع  .  

  جار وجمرور : دفعِعن 
     بالكسرةمضاف إليه جمرور : مةِاالغر

  

  :التوكيد بالنون - 4
   للتوكيد املشددةالفعل املضارع عليه حركة ثابتة هي الفتحة، والنون ): ال تذهبن إىل االجتماع(

  

   ضمري الشأن-5
  ) األخالق تنبت كالنباتهي(
  )  املوت مصري كلِّ حيهو(

ال يـؤثر   و.يوضع زائداً يف أول اجلملة لكي يظهر علو شأن الكلمة اليت تأيت بعده       ضمري الشأن   
  . ضمري الشأن يف تركيب اجلملة، وال خيتلّ معناها حبذفه
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  النكرة والمعرفة
  

 )نكرة )         حجر  
)وجود أل التعريف    : السبب. معرفة)        احلجر  
)لَ: السبب. معرفة)        حممودوكذا كلّ األعالم.. ماسم ع .  
  .وكذا كلّ الضمائر. ضمري: السبب. معرفة)         وـه(
  . وكذا كل أمساء اإلشارة. اسم إشارة: السبب. معرفة)         ذاـه(
  . وكذا كل األمساء املوصولة. اسم موصول: السبب. معرفة)         يتـال(
  .   ليه معرفجاء بعدها مضاف إ: السبب.   معرفة )  التفّاحِبائع(

  .  كل املعارف هيهذه
  :مثاالن

  )  ممثّلصديقي( •
 واملضاف يكتسب التعريف مـن      . ألنه ضمري  ةجاء بعدها مضاف إليه معرف    : السبب. معرفة: صديقي

  .املضاف إليه إذا كان املضاف إليه معرفة
  )  عملناه هو الصوابما( •

  ".  الذي" اسم موصول مبعىن: السبب. معرفة: ما
  .ولكن األمر ال خيلو من فائدة.  فائدة مباشرة من التفريق بني املعرفة والنكرةال نستفيد

  

  اسم المرة واسم الهيئة
  

   ).صباح اليومجلْسة عقد الربملان : (فَعلَة: وزن اسم املرة
  ). الواثق بنفسهجِلْسةإا ! لقد وضع رِجالً على رِجل : (فعلَة: وزن اسم اهليئة

  

  . مرة واحدةفيد أنه وقع يصف احلدث وي) ضربة ( اسم املرة:شرح
  . يدلّ على هيئة وقوع احلدث) وِقْفة(اسم اهليئة         

  

  :مثاالن
   اسم مرة    )      أرضية قويةهزةٌضربت املدينةَ (
       اسم هيئة    )               مشيتهعرفْته من (
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  اسم المكان
  

  هجرم.. يهجر 
  عملم .. يعمل
  عرِض م.. يعرِض

  
  . اسم املكان كلمة تدلّ على مكان وقوع احلدث •
  . نصوغ اسم املكان من الفعل املضارع •
، انتقلت هذه الكسرة إىل احلرف      )جيلس: (إذا كانت هناك كسرة على احلرف قبل األخري يف املضارع          •

  ). جملس: (قبل األخري يف اسم املكان
، وضعنا فتحـة    )يهجـر، يسبـح : ( ألخري يف املضارع ضمة أو فتحة     إذا كانت حركة احلرف قبل ا      •

  ).مهجر، مسبح: (على احلرف قبل األخري يف اسم املكان
  . يف، منتدى، خمتبر، مستشفىمطار، مص: من األمثلة األخرى على اسم املكان

املستشفى مـصوغة  ويعاىف، ومعناها ) يشفى(املشفى مصوغة من املضارع     : هل نقول مشفى أم مستشفى؟    
  . كالمها صحيحة. يلتمس الشفاء: ومعناها) يستشفي(من املضارع 

، لكـن  "مـسجد " القاعدة تقتضي أن يكون اسم املكان هنا بفتح احلرف قبل األخري          ): مسجِد.. يسجد(
  . شذّت عن القاعدة) مسجِد(كلمة 
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  اسم اآللة
  

ِط  مشر )ِلمفْع (          نشارم)فْعالم (          فةشنم )لَةفْعم(  
  . هذه هي األوزان اليت يصاغ من أحدها اسم اآللة •
  . سكّني، فأس، إسطرالب، رميوت كونترول: هناك آالت كثرية تصاغ على حنو خمتلف •
واسـم  يف تقومي ألسنتنا، والتفريق بني اسم اآللة        ) مفعل، مفعال، مفعلة  (تفيدنا معرفة أوزان اسم اآللة       •

  ).آلة الرصد: اسم مكان، مرصد: مرصد(املكان مثالً 
  .)مفعلة(وزا ) مقالة، مطواة: (الكلمات اليت على غرار •
  ). مفعل( وزا )مقلى، مطوى(: الكلمات اليت على غرار •
عـدن  بكسر امليم، وحنك امل   ) املمسحة(بكسر امليم، ومنسح األرض بـ      ) املفتاح(نستخدم لفتح الباب     •

  . بكسر امليم) املحك(بـ 

  النسبة
  

   تونسي -تونس   
  ] بإسقاط الياء[            صحفي -صحيفة  
  ] بإسقاط التاء املربوطة[          فاطمي     - فاطمة  
   علي  -      لَويقلبنا الياء واواً[         ع[  
  ] قلبنا اهلمزة واواً[            مساوي   -مساء    
  ] قلبنا الياء واواً، وأسقطنا التاء املربوطة[         تربوي      -تربية   
  ] أضفنا الواو[            دموي   -دم     
  ] أضفنا واواً، أو هاء[    شفوي أو شفهي -شفة   
  ] أضفنا األلف والنون[   نفسي أو نفساينّ -نفس   
  ] ا األلفأسقطن[           يايفّ     -يافا     
  ] حافظنا على السكون فوق احلاء[        حنْوي      -حنْو     

لة    دو-يلّ  دو  
  

  :النسبة إىل اجلمع
  ] الكلمة األصلية بصيغة اجلمع[ دويلّ  -دول  
   . الكلمتان جائزتان.)دويلّ(، لكنهم يقولون أيضاً )دويلّ( إذا كنا نريد التعبري عن مؤمتر حتضره عدة دول فنحن نقول :شرح

  ] نسبة إىل اجلمع[ أَعرايب   –أَعراب      ] نسبة إىل اجلمع[  مهين     -مهن  
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  كتابة الهمزة
  

وأظن أن الطريقة املثلى هي أن يتذكّر املرء . قواعد كتابة اهلمزة كثرية إىل درجة جتعل درسها مضيعة للوقت
لذا سأقدم جمموعة من الكلمات املختلفـة  . ن يكتبها مث يقيس عليها  أ يريدكلمة مشهورة تشبه الكلمة اليت      

  : قواعد أربع لكن عندي أوالً. اليت تسري يف كتابتها على قواعد شتى حىت تقيس عليها
  

 فال نضع حرف ألـف    ) مساء( إذا وجد حرف األلف يف الكلمة األصلية         ):مساًء، جزءاً (قاعدة  : األوىل
ايتها حـرف     ) جزء(لة النصب، وإذا مل يكن يف وسط الكلمة حرف ألف            يف حا   بعد اهلمزة  آخر نضع يف

   .ألف يف حالة النصب
  

مث نضيف  ) اقرأْ( نكتب الكلمة بصيغة املفرد      ):اقرأوا(قاعدة الكلمة اليت اتصل ا ضمري       : لثانيةا
  ).   هم بدأوا-هو بدأَ (، ) هم استاءوا-هو استاء . (الضمري دون تغيري

  

ـ (،  )م مع اجلو  يتالَء( .اهلمزة املفتوحة تكتب على األرض، واملكسورة على نربة       : لثةالثا م يالئ
  ). نفسه مع اجلو

) احلركة اليت قبل اهلمزة، ب    ) أ: قارن بني جيب أن ن   عندما تقيس كلمة على كلمة       :قاعدة القياس : الرابعة
  . حركة اهلمزة نفسها

  

  :أمثلة الكلمات املهموزة للقياس عليها
 مزة مضمومةاهل

  اهلمزة مفتوحة
  اهلمزة ساكنة اهلمزة مكسورة

  لُؤلُؤاً، مؤتة،   سئل، مالئم   سؤال، نبوَء ة،    شؤون، رؤوس 
  فَأْس، اقرأْ،   يئس، اقرأي   سأَل، قرأَ،   رؤوف، قرأوا 
  ْء، بِئر، بريْءأبطي  أولئك، أبطئي   تفاءل، براَء ة، بناءان، قراءات   اقرأوا، تفاؤل

  جزْء، كُفْء   منشـئني   عباَءات، رِئَة، دفيئَة، بريئَاً     مسؤول 
      مرأَى، تيأَس، جزَءان، كُفْئاً   
      جزءاً   
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  همزة الوصل وهمزة القطع
  

قبـل   نضع حرف الفاء     ).الفاء(باستعمال  ) ا(أم مهزة وصل    ) أ(نكشف عما إذا كانت اهلمزة مهزة قطع        
  . الكلمة املهموزة األول، فإذا أدى هذا إىل سقوط اهلمزة يف النطق أسقطناها يف الكتابة دائما

  خاه   أَخذ أَطلَق وان
السبب أن اهلمزة تسقط يف النطق إذا وضعنا قبلها حرف .  حرف األلف ال نضع عليه مهزة:انطلَق
  . ال نلفظ اهلمزة) فـانطلق(ففي كلمة ). فانطلق(الفاء 
  ). فَأَخذ(هذه اهلمزة ال تسقط يف النطق عند وضع حرف الفاء . حرف األلف عليه مهزة: أخذ
  ).      فأخاه(هذه اهلمزة ال تسقط يف النطق عند وضع حرف الفاء . حرف األلف عليه مهزة: أخاه

  

 ملـة هكـذا   ننطق الكلمة يف بدايـة اجل     : ال نكتبهما أبداً، وننطق األوىل فقط     : )االستمرار(مهزتا وصل   
  ".       يف اخلطّةلستمراراملطلوب " ، ويف وسط اجلملة ننطقها" مطلوبألستمرار"
  

  .     مجيعها بدون مهزة..اسم، ابن، ابنة، امرأة، امرؤ، اثنان، اثنتان: الكلمات
  

  .إذا سقطت اهلمزة من النطق مرة سقطت من الكتابة دائماً: ذهبيةقاعدة 
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  القواعدموجز 
  . ال بد لكل فعل من فاعل -1

)يف بيوت كبريةاألغنياُء   يعيش(  
  فاعل  فعل       

  

  .  الفاعل يأيت بعد الفعل، وال يأيت قبله أبداً -2
  )  من املدرسةملســريةُأ اتبــد(

     الفاعل       الفعل    
  

  .  يكن الفاعل موجوداً بعد الفعل، فهو مستتر، يتم تقديره حسب املعىنملإذا  -3
  )  من املدرسة .... .. .. ..املســريةُ تبــدأُ (

  جار وجمرور      لفاعل مستتر   ا        الفعل     املبتدأ     
  " هي"تقديره و                             

   

  . املوقع الطبيعي للمفعول به هو املقام الثالث بعد الفعل والفاعل -4
  )ختــدم الشرطــةُ املواطنــني(

     مفعول به           فاعل          فعل   
  

          .قد يأيت املفعول به قبل الفاعل -5
   )نـــــا خــربجاء(

  فاعل    فعل    مفعول به      
  

  . رمبا أتى املفعول به قبل الفعل نفسه -6
  )ـمـــ لكـ.. .. .. ..ـق أقــولُ ــاحلـ(

  جار وجمرور   اعل مستتر    لفا     فعل        عول به    مف    
  
  . أخذ مفعوالً به واحداًيبعض األفعال  -7

)الشعــب أذلّ املستبد(   
   مفعول به                   
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  .أخذ مفعولنييبعض األفعال  -8
   )ـــةًــــةَ باطلـــف املعاملــاعتـرب املوظّ(
  مفعول به ثان                   مفعول به أول         فاعل        فعل      

  

  .         أخذ مفعوالً بهيبعض األفعال ال  -9
)مــات اإلمرباطور(   

      فعل        فاعل  
  

  . الفعل املختوم حبرف األلف يف املفرد يأخذ سكوناً على الواو يف اجلمع -10
   )واعد.. دعا  (

  

  . الفعل املضارع املختوم حبرف مشدد جيزم بالفتحة -11
   ) احملافظُ الشريطيقُصمل (

  

  . الفعل املضارع املختوم بياء أو بواو ينصب بفتحة منطوقة على آخره -12
    )  لن يدعو–لن يأيتَ   (

  

  . شبه اجلملة ال يكون يف املكان األول إعرابياً حىت وإن جاء يف الصدارة -13
  

   )صـــلـ  يف البيــت: ( اجلملة ال جييء مبتدأ شبه-14
  مبتدأ مؤخر    شبه مجلة                                                   
   خرب مقدم                                            

  

  )ـلٌـــمسجـ فوق الطــاولة كان : (شبه اجلملة ال جييء اسم كان -15
   شبه مجلة           اسم كان مؤخر                                                             

    خرب كان مقدم                                                          
  

     )ـاًــشكّــ  ـرِـــــيف األمإنّ : (شبه اجلملة ال جييء اسم إنّ  -16
  سم إنّ مؤخر      ا       شبه مجلة                                                                 

  خرب إنّ مقدم                                                          
  

  . املضارع مرفوع ما مل يسبقه ناصب أو جازم -17
    )؟البنسلنيتبيع هل (

  

  . الضمة يف أول املضارع سببها مهزة يف أول املاضي -18
  )أحصى ..يحصي(
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  .  اجلماعة إذا كانت الكلمة فعالً ومجعاً معاًتوضع األلف بعد واو -19
  )قالوا( 

  

  . حروف نصب املضارع تنصبه حىت لو توسطت ال النافية بني احلرف والفعل -20
  )من قلّة املشي  باجللطةأُصاب ال حىتبعت السيارةَ  (       

  

  ". أما"ال بد من الفاء يف جواب  -21
  )سهرةنقدم إليكم فيلم الـفأما اآلن (

  

  . بعد الفعل املبين للمجهول قد يستتر نائب الفاعل ويظهر مفعول به -22
   )مفقوداً فقد اعترب العجوزأما  (      

  

  . االسم املعرف بعد اسم اإلشارة إعرابه بدل -23
   ) مسروقةٌالسيارةُهذه (

  

  . مكسورة بعد القول" إنّ " مهزة  -24
  ) ..إنّ، ال بد من القول  .. إنّ املسألة صعبة ، قيل إنّقال (

   

  .  مهزة إنّ مكسورة،بعد حيث، وبعد إذ -25
  )إنّ إذ، إنّ حيث    (

  

  .كل ضمري اتصل باسم فهو مضاف إليه -26
  )مزعجةه زوجت( 

  

  . كل ضمري اتصل بفعل فهو إما فاعل أو مفعول به -27
  ) األمرنافاجأَ(، )واسافر (

  

  . للبشر فقطالضمريان هم وهن يستعمالن -28
  ) وهي أقالم،هن طالبات(، ) وهي كتب،هم طالّب( 

  

         . خيارثمما عدا يف الشعر ف. يتم إشباع الضمري يف النطق إذا سبقه حرف متحرك وحلقه حرف متحرك -29
  )طابخـ ه ـاْأت(، )وابجـ ه ـدعن(

   عدم إشباع            إشباع الضمري اهلاء       
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  .منصوب )كم ، خاصةً ، خصوصاً ، ال سيما ، عدا ، خال( بعد االسم -30
  

  . مرفوع)لوال ، أما ، حيثُ ، هل ، كيف ، ما؟ ، أين ، مىت(االسم بعد  -31
  

  . االسم املوصول معرفة ويأيت نعتاً للمعرفة فقط -32
               )تالعب باملواصفات .. "الـــذي.. "سجِن مقاولٌ (

  جيب حذف الذي                       
  

  .         بدون ضمري متصل تلزمان هذه الصورة يف كل األحوال)كال وكلتا( -33
   ) الطالبتنيكلتامسعت من (، ) الفريقنيكالرأيت (

  

  .                     ترفعان باأللف وتنصبان وتجران بالياء)كالمها، كلتامها( -34
   )كلتامهاجاءت الطالبتان (، )كليهمارأيت الطالبني          (

  

  . اُألخرى مثناها اُألخريان، واألوىل اُألوليان، والعظمى العظميان -35
  

  : احلرفان األول والثاين يف مجع املؤنث السامل يتحكّم فيهما املفرد -36
  املفرد املضموم تأتيه ضمة أخرى  )أ

   )قُبالت.. قُبلة (
  خرى   املفرد املفتوح تأتيه فتحة أ )ب

  )أَزمات.. أَزمة (
   يان على حاهلمااملفرد املكسور واملعتلّ يبق )ج

   )ثَورات.. ثَورة (، )رِحالت.. رِحلة (
  

  .  بعده إليهامضافيأخذ الظرف  -37
   )بعد الظهرِ(

  

  :                    الكلمات غري املستقلّة بنفسها يف املعىن يأيت مضاف إليه جمرور بعد -38
ذات، ، ر، كال، كلتا، ذوسائر، سوى، مجيع، كل، بعض، مثل، شبه، ضد، غري، أول، آخغم، ر(

سبحان، معاذ، حسبأخو، أبو، أي ،(   
  

   كيف؟نكشف عن احلال بكلمة  -39
  .- كيف قاموا ؟، اجلواب مسرعني، إذن فهي حال-  )قاموا مسرعني(
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  . ملاذا؟نكشف عن املفعول ألجله بكلمة  -40

  .-خوف، إذن فهي مفعول ألجله: ملاذا غادرناه؟ اجلواب - )املبىن خوف ايارهغادرنا (
  

وإالّ فإنه يعرب   .  كان ما بعدها منصوباً علىاالستثناء     )إالّ( بدالً من    )أستثين(إذا أمكن وضع كلمة      -41
  . حسب حاجة اجلملة

    )موظّف..  الّ إ.. مل يتخلّف (، )موظفاً يف األرشيف.. إالّ ..  يتخلّف أحد  مل(
   ال ميكن ذلك                      "                أستثين "  ميكن وضع              

   بدالً من إالّ                
  

  . الواردة يف وسط اسم شخص تعرب بدالً مما قبلها) بن(كلمة  -42
  

   .املمنوع من الصرف ال ينون، وال جير بالكسرة بل بالفتحة -43
) اخلرب من استقيتمصادرعليمة (  

  

  .     أو جاء بعده مضاف إليه،يلغى املنع من الصرف إذا دخلته أل التعريف -44
  ) احلكومةمصـــادرِعلمت باخلرب من (، ) الرمسيةادرِـــاملص من  باخلربعلمت(

  أزيل املنع بسبب وجود                           أزيل املنع بسبب ال التعريف                    
  مصادرمضاف إليه بعد                                                                             

  :املمنوعات من الصرف جتمعها اجلملة التالية -45
   منــلَــــ بأفضــــراِءـ الشعــاهريِــ مشــــائدـــما قصــ(

   صفة على وزن أفعل   فيها ألف ومهزة زائدتان    صيغة مفاعيل    /عمج       صيغة مفاعل   /     مجع
   ، أو  وعمــــر على دين أحـــــمدسورة تتلى يف رمضـــــانَ

   )فُعل(   شعبان ورمضان                 اسم على وزن الفعل      وزن                     
   ـى بنِــ على دين عيســــــانَــنيسـ / ــلَــ يتلى يف أبريــأصحاحٍ

         علَم قدمي غري عريب     كل األشهر السريانية                 كل األشهر اإلفرجنية                         
مــــرميعمـــــرانَ ابنة  (.  

  لف ونون زائدتنيأ علَم ب    علَم مؤنث      
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ق، ومـن ثالثـة إىل عـشرة      طابِ عشر ت  اان وأحد عشر واثن   واحد واثن : قاعدة تذكري وتأنيث العدد    -46
تف، ومن ثالثة عشر إىل تسعة عشر اجلزء الصغري خيالف والعشرة تطابقخال.  

   19  تى ــ ح13                10تى ــ ح3             1-2-11-12         
  خمالفة الصغري                              خمالفــة                         طابقــة    م    

  

  : قاعدة النداء -47
    )فاطمةُ، يا رجلُ، يا املسؤولونأيها (املنادى املكون من كلمة واحدة مرفوع  •
  )اـنتالميذَ قليب، يا مالكاً الدعاء، يا جميبيا (املنادى املكون من كلمتني منصوب  •

  

   )تقرار االسما أمجلَ(. يف أسلوب التعجب منصوب االسم -48
  

  : املصدر يأخذ مفعوالً به أحياناً -49
  )كــ وشياوضــــــالتفن ــــ الطرفيافــــاستئن(

  خرب          مفعول به للمصدر             مضاف إليه      مبتدأ، والكلمة مصدر 
  

  : اسم الفاعل يأخذ مفعوالً به أحياناً -50
   ) على السفرِزمـــــــــالعكنت عاقداً (

  مفعول به السم الفاعل عاقداً                 
  

  : اسم املفعول يأخذ نائب فاعل أحياناً -51
       )لُـاب الكامـه االنسحـــــــوب حتقيقُـــــــاملطل(

  نعت          خرب         نائب فاعل السم املفعول      مبتدأ والكلمة اسم مفعول   
  

  . ضارعاسم املكان يشتق من امل -52
، وإذا كـان  )معرِض( فاسم املكان مثله )يعرِض(إذا كان احلرف قبل األخري من املضارع مكسوراً       

     .)مهجر، معمل( فاسم املكان مفتوح )يهجر، يعمل(مضموماً أو مفتوحاً 
  

ـ    و،  ) جزءاً –جزٌء  (الكلمة املختومة مزة تأخذ بعد اهلمزة ألفاً يف حالة النصب            -53 د إذا كـان يوج
  . ) بناًء–ٌء ابن(ال نضع ألفاً بعد اهلمزة حرف ألف يف الكلمة أصالً 

  

  . مهزة األلف يف أول الكلمة إذا سقطت يف النطق مرة سقطت يف الكتابة دائماً -54
  .   اختفت اهلمزة من النطق بعد حرف الفاء فال نكتبها أبداً: )فـانطلق.. انطلق (
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  ،    "ألستمرار"ننطق مهزة يف أوهلا عندما نبدأ ا ): االستمرار(قاعدة نطق كلمة  -55
   ."املطلوب لستمرار"وال ننطق أي مهزة عندما تكون يف وسط اجلملة 

  

56- )(أما .  الساكنة حرف ال يعمل وال يؤثر فيما بعده)لكناملشددة فهي من أخوات إنّ)لكن .  
)ـغي، لكنابفلسطني عن املؤمتر عـــار ( ،)ــغي لكنابعن املؤمتر عــار فلسطني   .(  
    خرب إنّ مرفوع                اسم إنّ منصوب        خرب مرفوع                      مبتدأ مرفوع   

  
  . وهي يف االستعماالت املعاصرة خرب مقدم يف الغالب. سب موقعهاحبونعرا . "متساويان" معناها "سواٌء" -57

، وكلمـة   "حضوركم وعدمـه متـساويان    : " تأويل اجلملة  .)نامبتم، ال يه  سواٌء أحضرمت أم غ   (
ال "و. هي املبتدأ " أحضرمت أم غبتم  "لذا فكلمة سواٌء نعرا خربا مقدماً، ومجلة        . متساويان هي خرب  

مجلة جديدة" نايهم .  
  

ن يف آخر املفرد مهزة أو فإذا كا. األلف واهلمزة زائدتني يف اجلمع بإعادته إىل املفردكانت   إن نعرف -58
  .حرف علة مل تكن األلف واهلمزة زائدتني، بل موجودتان يف أصل الكلمة

  . زيادة، بل هي موجودة يف املفرد أنباء ليست يف آخر" ـاء"ال فـ، إذن نبأ مفردها أنباٌء •
  .املفردزيادة، بل هي منقلبة عن الياء يف ليست   أحياءيف آخر" ـاء"ال فـ، إذن حي مفردها أحياٌء •
  .لذلك ممنوعة من الصرفشعراء و. زيادةهي حقّاً   يف آخر شعراء"ـاء"ال ـ، إذن فشاعر مفردها شعراُء •

  

  . تعرب هذه الكلمات بتكرار احلركة نفسها على احلرف األخري واحلرف الذي قبله ، امرِيٍءامرؤ، امرأً -59
  

  :  إنْ-60
     ).   أا معقدةجتد للمسألة بعمق تنظر إنْ: (ا بعدها تكون للشرط وجتزم فعلني مضارعني إن وجد-أ
  ).  هم إال مرتزِقةإنْ: ( تكون للنفي، وال تؤثر إعرابياً-ب
  ).    وصل حىت وقعت مشادةإنْما : ( تكون زائدة، وال تؤثر إعرابياً-ج

  

  . ، هي تاء التأنيث وال حمل هلا من اإلعراب) مصيبةتحدث(، التاء الساكنة -61
  . هي دائما فاعل) تشرب) (تشرب) (تشرب (التاء املتحركةو
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 يف الـصفوف     وحنـن  ، كنا نكتشف وجودهـا    "يف البداية "عبارة سخيفة معناها    : باديَء ذي بدءٍ   -62
واآلن، يف  .  ونستعملها يف مطلع موضوع اإلنشاء     ]يف الزمن الذي كان الناس فيه يقرأون      [االبتدائية  

.  صار بعض الكتاب يعثرون عليها وهم يف خريف العمر وحيشروا يف مقـاالم             اجلاهلية اجلديدة، 
 جهراً من نـص      إذا اضطرتك احلال إىل قراءا      وعليك أن تنصبها   إعراب الكلمة األوىل فيها حال،    

  . لكن، اعمل جهدك أال تستعملها أنت. لغريك
  

  : حتى -63
  ). أنام حتىبةً أخذت ح: (تأيت قبل الفعل املضارع فتنصبه)  أ 
   )البابِ حىتأوصلتها : (عىن الوصول إىل الغاية القُصوى، فتجره وتفيد متأيت قبل االسم) ب
 استيقظوا علـى    األطفالُ حتى: (تأيت قبل االسم الذي يتصدر مجلته فيكون االسم بعدها مبتدأ         ) ج

       ).  صوت الرصاص
  

، ومهزة إنَّ بعـدها  ) العليلُ سأبين بييتاهلواُء حيثُناك ه(هي مرفوعة واالسم بعدها مرفوع      : حيثُ -64
  ). يريد استكشاف املنطقةإنه حيثُقام جبولة : (مكسورة

  

 فهي للدعاء   ال زال وأما  ).  حممود طالباً  ما زالَ (وهي األشهر يف االستعمال     .  معناها استمر  ما زال  -65
  ).  الفاجلُ حليفاً لك زالَال(، ) مقامك عالياًال زالَ: (لشخص أو الشماتة به

  

  لـ: الالم -66
  )األرض للفالحِ: (حرف جر)  أ 
ما كان العـدو    (،  ) العمليةَ ليستنكر  استعداداً تنحنح السياسي : (حرف نصب للفعل املضارع   ) ب

بدون مقاومةلينسحب    (    
  )  بضائع العدولنقاطع": (الم األمر"حرف جزم قبل املضارع ) ج

  

  : ال -67
  )الذئب وال يفىن الغنم ال ميوت: (ال النافية قبل املضارع، ال تؤثر فيما بعدها) أ
  ) وأنت ضعيفال تصاحلْ: (ال الناهية قبل املضارع، جتزمه) ب
  ) لنا يف ختريب عملية السالمال مصلحةَ: (ال النافية للجنس قبل االسم، تنصبه) ج
  ) أقواالًالالً أفعانريد : (ال العاطفة، وتأيت بني امسني) د

  



 
80 

  :ما -68
  ) جئنا لنوقّع بل لنفاوضما: (تأيت قبل الفعل، وال تؤثر فيه: ما النافية)  أ 
 خربهواحلكاية هنا مبتدأ )  احلكايةُ؟ما: (ما االستفهامية، ومعناها يدل عليها، ال تؤثر فيما بعدها) ب

ره يوالفاعل مستتر تقـد   فعل مضارع مرفوع بالضمة     لقُك  قيو) ؟يقلقُك ما(يف مجلة اجلواب،    
  والكاف مفعول به" هو"
  وإعراا حبسب موقعها، وهي هنا خرب )  حذرتكم منهماهذا : (ما اسم موصول مبعىن الذي) ج
  "شيء"كلمة ما هنا نعت ل)  حيدث اآلن يف الكواليسماشيُء : (ما النعت)  د

  

69- نم :  
  ) لَ لك ذلك؟ قامن: (من االستفهامية، ال تؤثر فيما بعدها)  أ 
وليس يف كتاب العربية    . ) يدرس ينجح  من: ( من الشرطية، جتزم فعلني مضارعني إن جاءا بعدها       ) ب

 لاآلن من يستعمل أسلوب الشرط، ال يف صحافة وال يف أدب؛ وهلذا السبب فقط ألغينـا فـص                 
دوات الشرط اجلازمة  على أننا سنورد عليك أ.الشرط من كتابنا إلغاء، فال حتسبها غفلة من جانبنا

    . أدناه72يف القاعدة رقم 
  مفعول به:  هنا"من")  يعثر عليهامنسنكايفُء : (تعرب حبسب موقعها: من اسم موصول مبعىن الذي) ج

  

  :الواو -70
  ) يتعاقبان يف الصيفوالعنبالبطّيخ : (الواو العاطفة) أ
  )  القائلَ إنَ صوت املرأة عورةوالرأيال اتفق : (واو املعية، تنصب االسم الذي يأيت بعدها) ب
  ) بعظمة لسانه إنه قال ذلكواِهللا: (واو القسم، حرف جر) ج
عمـل  الغداً أتوجـه إىل      و حصل على الوظيفة املأمولة،   أمل  : (واو االستئناف، ال تؤثر فيما بعدها     ) د

  )شاعراً باإلحباط
  

  :الفاء -71
  )أيَ حتسن على احلديقة، سنغير اجلنائين ومل نر فالربيعتاء جاء الش: (الفاء العاطفة)  أ 
 ال يستطيع أن يعلّم طالباً يفكّرون بالعالمات هوـفانسحب املعلم من الصف، : (الفاء االستئنافية) ب

   )تفكرياً مريضاً
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 مل تعد تورد    واعلم أن األساليب املعاصرة   ( أدوات الشرط اليت جتزم فعلين مضارعني إن جاءا بعدها           -72
  . إنْ، من، مهما، أينما، كيفما، حيثما): بعد هذه األدوات أفعاالً مضارعة، رمبا فراراً من اجلزم

  ، ) منهينفر حقيقته يعرف من(، ) تتأكد من األمر تر املسألة بسيطةإنْ(
          ).  أُصلِّ تصلِّ حيثما(، ) فاملسألةُ هينةٌيكُن مهما(

  

  .سوف حرفان يفيدان املستقبل يأتيان قبل املضارع وال يؤثران فيه السني و-73
  ).سوف خيسر فريقُكم(، )سيفوز فريقُنا(

  

  . وهي ال تؤثر إعرابياً. نعم، أجل، كالّ، بلى، ال:  أحرف اجلواب-74
  

: التشكك، وتأيت قبل املضارع فتفيد      ) داومنا أمس  قد: (قبل الفعل املاضي فتفيد التحقيق    " قد" تأيت   -75
  .ولكن قد ال تؤثر إعرابيا فيما بعدها).  نداوم غداًقد(

  

  .وال يؤثران فيما بعدمها.  حرفا االستئناف مها الواو والفاء-76
جو العمل صار بالنسبة    فـقال إنه مصمم على االستقالة،      (،  ) غداً نستعد للسفر   وانتهت املباراة،   (

  )   إليه جحيما
  

إا . يف نص قدمي  بك  ولكنها قد متر    .  شيء يف اللغة العربية مل يعد أحد يستخدمه        اذه:  السببية فاُء -77
  ). هذا القرف من أختلصـف جد وظيفةً أخرىليتين أ. (تنصب املضارع

أمر أو دعاء أو نفي أو وشرطها أن يكون ما قبلها سببا فيما بعدها، وأن يكون يف اجلملة اليت سبقتها 
   . مالك وماهلا. متن أو ترج رض أو حتضيض أوي أو استفهام أو ع
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  تمارين-جمل لإلعراب
  

وهي غري مرتبـة حبـسب الفـصول،        . يف هذه اموعة أمثلة على كل ما جاء يف الكتاب من قواعد           
ب أن يبدأ ب     ويبعد أن يكون أمتَّ قراءة الكتاب كامال، إال إذا كان يدرس           التدرب عليها   فترض يف املتدر

  . د معلّمعلى ي
     
)  وه ،املفاوضات انتهت            هلا احملللـون االسـتمرار توقعها، بالفشل، فاندلعت أزمةٌ دبلوماسيةٌ يي يف بدايت(. 
ذهبت إىل حمـامٍ    ( .)تغيب احملامي أمس  ( .) يف أسابيع معدودة    النفق سنحفر( .) أسابيع كثريةً  استمر القتالُ (

 ملتقـى   لن أحـضر  ( .)هذا ملتقى مشبوه  ( .)رأيت احملامي أمسِ  (). مشهورألقى احملاضرةَ حمامٍ    ( .)مشهورٍ
 .)لقي املتسلق حتفه  ( .)أعطى املفاوضون انطباعا إجيابياً   ( .)هل رشقْت اجلنود باحلجارة؟   ( .)مشبوهاً كهذا 

ـ ( .)خيتفي القمر يف آخر الشهر    ( .)هم للمشاركة مل نبحث استعداد  ( .)سنبحثُ األمر ( نـا  ي مطالبلن ختتف
لن يدعو اجلانبان إىل    ( .) إىل هدنة  يدعو اجلانبان اليوم  ( .)مل خيتف زعيم املعارضة   ( .)مبجرد تعديل وزاري  

مل ( .)إم يرفضونَ الوساطة( .)مل يسع املرشح إىل كسب أصوات السود( .)دع أحد إىل هدنةمل ي( .)هدنة
أمسِ ي القرعة  إجراءُ تم (. )    شيئامل يقُلْ أحد(. )  افرضِ اآلنَ أن   ( .) الصاروخ سوى دقيقة   مل يستغرقِ انطالق

انتهى احلصار (. ) يقولُ الزعيم :  وحييا الوطن ونقولُ له  .منوت  :    ولكن ،ميوتونَ ختمةً بعض األعيان   ال مانع(. 
عـسكر كتيبـةُ   سـتحرس امل ( .)هل تدعو اجلامعةُ العربيةُ إىل قمة؟ وهل تأيت الدولُ األعضاُء إذا دعيت؟        (

مل يرجع  ( .)استطعنا اخلروج من املأزقِ   ( .)رأيته على التلفزيون  ( .)هل أدهشك األمر؟  ( .)املدرعات الثالثةُ 
هـل  ( .)هزم مرشح املعارضـة   ( .)الطائرات تنتظر األوامر  ( .)لنفترض أسوأَ االحتماالت  ( .)إالّ السائقون 

أعلنت وزارةُ الصحة وفاةَ شخصنيِ ( .)ني احلضور إىل املركزِ صباح اخلميسِعلى الراغب( .)عذِّبتم يف السجن
قبضنا مجيع املستحقات مبا فيهـا الفوائـد        ( .) األمر الذي يصلُ بعدد ضحايا الفريوسِ إىل عشرين        ،آخرينِ

كـان  ( .) أن تترك األمر له    خطأٌ( .)حتقّقت كلُّ املطالبِ مبا يف ذلك تشكيلُ اللجنة       ( .)املترتبةُ على التأخريِ  
مـا زال   ( .)بات واجباً علينا تسجيلُ األرضِ رمسياً     ( .)كان اجلمهور يهتف يف اخلارجِ    ( .)االجتماع مثمراً 

 شك اً ( .)كاد الشتاُء يرحلُ  ( .)عنديمستعد نِ ( .)كنحونَ ينسحبون  ( .)كانا شريكيما كانَ  ( .)بدأَ املرش
سنرشح ( .)لن نقاطع االنتخابات لئالّ يسجلوا علينا مأخذاً( .)اعٍ إالّ لسببٍ وجيه فعالًاملدير ليدعو إىل اجتم

مواشينا زرعنا و تريد تركيا اآلنَ أنْ تبيعنا املاَء لنسقي        ( .)كما سريشحونَ حىت يعلموا أننا ما زلنا قوةً كبريةً        
وجد املراقـب  ( .)عاد إىل بيته ليجد زوجته قد رمت مالبسه   ( .)بعد قيامها ببناِء السدود حلجزِ مياه أارِنا      

 .)أي طريـقٍ سـلكْت؟    ( .)قصف العدو املعسكر القريـب    ( .)مستائني ألفيت أصدقاءنا ( .)امللف ناقصاً 
) ين اخلربأزعج(. )     رقِ اخلاصةمن الف جنود احلدود إىل اخلليجِ طلباً للرز    ( .)حيرس إمياناً منـه   ( .)قِسافرت

     ميزانيةَ املعارف الرئيس رِ العلمِ ضاعفي( .)بدو  خ اجلنود بعليـه    ( .)شيةَ وقوعِ اهلجومِ الليلةَ   تأه قُـبض
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 الراقصةُ املرحومـةُ  تزوجت( .)صياماً مقبوالً ( .)استاَء املواطن أشد االستياءِ   ( .) مرات ثالثََبالتهمة نفِسها   
أحاولُ منذُ سنة   ( .)من اآلنَ فصاعداً جيب تسجيلُ كلِّ شخصٍ      ( .)نها كانت تأىب احلرام   تسع عشرةَ مرةً أل   
السفر ونصف(. )ميأمسِ املخ اتاملروحي قصفَت(. )بني اً وال فقرياً، أنا بنيغني طولَ النهارِ( .)لست منت(. 

 .)غبت مخسةَ أشهرٍ عن البلـد     ( .)حنتفلُ يف هذه الليلة   ( .)حنتفلُ هذه الليلةَ بالفوزِ   ( .)سأسافر هذا املساءَ  (
توقّف القتالُ يف حنيِ تستمر     ( .)انتظر حلظةً من فضلك   ( .)كان بيتنا قرب املدرسة   ( .)سأغيب غمضةَ عنيٍ  (

   ا( .)اإلذاعةُ يف بثِّ األناشيدأم ب  جريح فالوطن ،عد(. )    وت ألف عام شوقي وفّيوا ت مئةثنني وثالثـني  سع(. 
متَّ اعتقالُه فور ( .)جرت مسريةُ وسطَ العاصمة( .)نازةَ حنو ألف شخصٍحضر اجل( .)هناك تقدم حنو القصرِ(

 نـستنكر العقوبـات   – املـوقّعني أدنـاه   –حنن  ( .)اختذوا كلَّ إجراٍء، وال سيما منع التجول      ( .)وصوله
مجيع التالميذ، وخصوصاً املعاقني، يقومـون بالتمرينـات       ( .)املزارعنيحضر اجلميع، وخاصةً    ( .)اجلماعيةَ
ةعلى انتقاد الوزير إال صحافياً من جريدة احلزبِ احلاكمِ         ( .)الرياضي مل جيرؤ أحد(. ) ال حلَّ إالّ احلـرب(. 

)      أو مناور إالّ ضعيف ليس يف الوزارة(. )    براغي إالّ بأربعة ت كلُّ ( .)لن أكتفيدس      الطرقِ عـدا طريـق 
ال يفي ( .)انقضى املوسم الربملاينُّ وملّا تنعقد غري جلسة واحدة( .)اعترف املشبوهون ما عدا واحداً( .)املطارِ

ادع إىل  ( .)قم فوراً باملهمة، واستعملِ الصالحيات الـيت أعطيـت لـك          ( .)بالغرضِ سوى واحد منهم   
مل يتم استيفاُء العدد    ( .)مل ميت السجين منتحراً   ( .)ال تظنوا األمر سهالً   ( .)ادخلي يف املوضوع  ( .)اجتماعٍ
الساعةُ العاشرةُ إالّ مخس دقائق وملّا حيضر ( .)لنبق على اتصالٍ().  من مقاله أعنفرد عليه مبقالٍ( .)املطلوبِ

هل شكوت من اضطرابات هضمية     ( .)رةبريةً يف الدولِ املتحض   كيتلقّى املذيعون مكافآت    ( .)مذيع النشرة 
رأى ( .)يداي نظيفتان رغم اإلغـراءات    ( .)سيكونُ احللُّ على يدي   ( .)الدم يغطّي يديِ القاتلِ   ( .)مؤخراً

كانت هذه نشرةَ   ( .)اكتب مقاالً عن الفساد   ( .)حنن مستعدون ( .)املُؤرخونَ يف كال الرجلينِ مزايا عديدةً     
بني هذينِ اخليـارينِ فـرق   ( .)هذه فترةٌ عصيبةٌ( .)كانَ هؤالِء الرجالُ يف املطعمِ وقت احلادث      ( .)رِاألخبا
هؤالِء( .)شاسع       ةالقضي دون ال يفهمونَ جوهراملتشد املتساهلون وأولئك(. )  خذْ ما تريد(. )  االنفجار وقع

      فيه املدينةُ لألوملبياد ّالذي تستعد ن مبا هو معقولٌ      ( .)يف الوقتن طالبـا ذكرنـاه    ( .)ليت اللوايت أضربمم
هل تمكن إعادةُ فتحِ    ( .)لبلداوقع شجار يف كلتا احلفلتينِ اللّتينِ حضرتهما يف         ( .)وجوب رفعِ بدلِ السفرِ   

شـكِّلت جلنـةُ   ( .)كان هجوم اجليشِ الكوري املباغت سبباً يف انتصارِه( .)ملف بنك االعتماد والتجارة؟  
ما رأيك يف هذا احلـادث النـادرِ        ( .)يشتبك مقاتلو احلزبِ يومياً مع الشرطة     ( .)طواريَء حكوميةٌ أمسِ  

أكّـد وزراُء يف    ( .)أصبح األحرار الدميقراطيون اآلن هم املطالبني األشد إحلاحاً بدستورٍ جديد         ( .)الوقوعِ؟
ال ( .)من أكثرِ ما يزعجين استمرار الظاهرة يف أكثر من موقعٍ( .)باٍء صحةَ اخلربِاحلكومة َألكثر من وكالة أن 

  ايروقمنهم    ملشاهري تـريهم  ويفـضلون مـرآة     . ، وال بأشخاصٍ أقلَّ شهرةً منهم     االلتقاُء بأشخاصٍ أشهر
 .)تلف عليها النواب  اليت اخ قضايا  جرى استفتاٌء بشأن مسائلَ عديدة من ال      ( .)الشخص األقرب إىل قلوم   

)       قليلة حثيثةً يف أسابيع سنبذلُ مساعي(. )        اإلضراب يعلن سافر ( ).؟يا رجلُ، هل مسعت يف حياتك بربملان
        يف فلسطني زينب وآمنةُ يف حزيرانَ املاضي لرؤية حنونٌ  ( .)أمحد أباً حنوناً    ( .)هذا أب ال ( .)هل كان أمحد
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    عن أبٍ حنون غىن لألسرة(. )  هقدوةٌ ألوالد هذا أبو صديقي  ( .)األب(. )   إنّ أبا صديقي مريض(. ) أخذت
 .)نتم ذوي نفـوذ   ك( .)جيب على األبوين االنتباه إىل ذلك     ( .)األخوان متفقان ( .)املسبحةَ من أيب صديقي   

احملافظُ تكليف الوزيرِ جلنةً انتقد ( .)غنا ذويكم مبا فعلتمبلَأ( .)تعهد ذووك باحلضور( .)أنتم من ذوي النفوذ(
  على هذا النحو     ( .)بالتحقيقِ يف احلادث األمر كيؤملُين فهم(. )  الحِ حمظوراملـديرِ     ( .)محلُ الس إنُّ تقـدير

 ك مستبعدلظروف(. )    كلمةً بوصفي ممثِّالً للجالية ها غداً     ( .)ألقيتاملدارسِ أبواب مـا زالَ   ( .)من املتوقّعِ فتح
على احلكمِ    الرئيس ة     ( .) رافضاً التوقيعبتنفيذه يف اجلندي القرارِ ملزم اسـتحالةَ احلـلِّ      ( .)رافض أنا مدرك
إنّ املطلوب فهمه اآلنَ    ( .)مل يعد مستطاعاً السكوت على الفساد     ( .)الطالب مقبولٌ يف اجلامعة   ( .)املطروحِ

العدو مفضوح ( .)معروفة أهدافُه أسهلُ من مراقبة حليف قلقٍمواجهةُ عدو ( .)هذا التآكلُ يف شعبية احلزبِ
ال خطّةَ واضحةً عندنا   ( .)األهداف(. )   ال مصلحةَ لنا يف تدمريِ االتفاقِ     ( .)ال حلَّ إالّ احلرب(. )  سأسـافر
باحِ  ( .)احلصانُ يف اإلسطبلِ  ( .)بالطائرةحىت الص اَء  توقفت  ( .)لعلّ يف التأجيلِ كسباً   ( .)سهرتاحلركةُ جر
هلا(  .)القصف ال أساس جهداً كبرياً( .)األخبار بذلَ اجلانبان(. )معروف اذين مقامرالشح وقعت ( .)نقيب

     ةاحليالس عنيفةٌ يف مركزِ املدينة اشتباكات(. )        مـستتب إنّ األمـن املخفرِ اجلديد نقلنـا إىل   ( .)قال مدير
   هولةَ ها هاملستشفى الشهيدتإىل املستشفى     ( .)وي ةهولُ اهلويا قلَ الشهيدن(. )     إىل املدينة طيب وصلَ طاقَم

     البسيطة يف إجراء العمليات صمتخص من    تعاين( .)املنكوبة مشاكلَ   البالدعةً   ( .)كثريةمدر شاهدنا عربات
 .)نسجلُ املعلومات أوالً مث نأخذُ الرسوم     ( .)توجهت إىل امليناِء سيارات شحنٍ كبريةٌ     ( .)على طريق املطارِ  

)   تانطبيعي عاطفتان واحلسد إىل طبيبٍ    ( .)احلب ك حباجةنفس أنت(. )عينِهـا انطلقـت       م ارةن هذه السي
 .)انفض يـدك مـن األمـرِ كلِّـه        ( .)أقرت الشركةُ بأنّ السيارات مجيعها حباجة إىل صيانة       ( .)الرصاصةُ

)ا     ون كالمها مع احلكومةالنظامي اهدون واجلنود(. )   سمقد علينا كلِّنا واجب(. )الوفدان اجتمع :  قـايبالن
 اليوم املوافقةُ مشروطةٌ  ( .)والوزاري موافقةٌ مشروطةٌ  ( .)هذه هؤالِء املشكِّكون ساذجون  ( .)هذه(. ) نتوقّف

أيهـا النـاس   ( .) معبرةٌ،الكلوز أب، أي اللقطةُ القريبةُ   ( .)ة العادلِ اليوم عند سرية عمر بنِ اخلطّابِ اخلليف      
بنـا تقبـلْ    ر( .)خفي األلطاف يا  ( .)يا عاملَ األسرارِ  ( .)يا رجلُ ( .)أبا اهلولِ طالَ عليك الزمانُ    ( .)امسعوا
   ). من غريِ املمكن الثقةُ بوزيرٍ مقيمٍ يف اخلارج). (هذا غري معقول( .)دعاءنا

  
  ".افصل العدس عن األرز:"وقال له قراقوش .. 
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  هذا الكتاب
  : )موجز القواعد(من فصل 

  : قاعدة النداء -47
    )فاطمةُ، يا رجلُ، يا املسؤولونأيها ( :املنادى املكون من كلمة واحدة مرفوع
  )اـنتالميذَ قليب، يا مالكاً الدعاء، يا جميبيا ( :املنادى املكون من كلمتني منصوب

   ) االستقرارما أمجلَ(. يف أسلوب التعجب منصوب االسم -48
  : املصدر يأخذ مفعوالً به أحياناً -49

  )كــ وشياوضــــــالتفن ــــ الطرفيافــــاستئن(
        خرب        مفعول به للمصدر        مضاف إليه             مبتدأ، والكلمة مصدر    

  : والً به أحياناًاسم الفاعل يأخذ مفع -50
  )  على السفرِزمـــــــــالعكنت عاقداً (

   مفعول به السم الفاعل عاقداً                      

  : اسم املفعول يأخذ نائب فاعل أحياناً -51
  )     املطلـــــــوب حتقيقُـــــــه االنسحـاب الكامـلُ(

     خرب           نعت     عل السم املفعول      نائب فا          مبتدأ والكلمة اسم مفعول   

  . اسم املكان يشتق من املضارع -52
، وإذا كـان مـضموماً أو مفتوحـاً      )معرِض(فاسم املكان مثله    ) يعرِض(إذا كان احلرف قبل األخري من املضارع مكسوراً         

     ).مهجر، معمل( فاسم املكان مفتوح )يهجر، يعمل(
إذا كان يوجد حرف ألف يف الكلمة       و،  ) جزءاً –جزٌء  (ة مزة تأخذ بعد اهلمزة ألفاً يف حالة النصب          الكلمة املختوم  -53
  . ) بناًء–ٌء ابن(ال نضع ألفاً بعد اهلمزة أصالً 
  . مهزة األلف يف أول الكلمة إذا سقطت يف النطق مرة سقطت يف الكتابة دائماً -54

  .    ال نكتبها أبداً، إذنطق بعد حرف الفاءاختفت اهلمزة من الن: )فـانطلق.. انطلق (


