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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهلل، وبعد:

عندمــا بــدأت التدريــس ســنة 1996م كنــت أرى عنــد بعــض الطالب 
ابتعــاداً عــن دراســة قواعــد اللغــة العربيــة بســبب صعوبــة قواعــد 
اإلعــراب والصــرف وملســت حاجتهــم الشــديدة وامللحــة إىل تبســيط 
ــهل  هــذه القواعــد وتقدميهــا يف قالــب عصــري جديــد حبيــث يسْ

علــى الطالــب فهمهــا.
ومنــذ ذلــك احلــن كنــت أبــذل كل مــا أســتطيع ألقــدم لطالبــي 
القاعــدة ســهلة مبسّــطة، وأضــم إليهــا فوائــد ومفاتيــح ختتصــر 
ســاعات مــن الشــرح والدراســة، ثــم أعطيهــم تدريبــات وتطبيقــات 
يســرياً  أمــراً  مــن دراســته  أذهاهنــم، وجتعــل  املعطــى يف  ترسّــخ 

وممتعــاً.
وألنــين أحببــت عمــوم النفــع ونشــر الفائــدة رأيــت أن أقــدم لكــم 
جهــدي هــذا الــذي يســتفيد منــه الطالــب يف كل مراحــل دراســته... 
هــذا املصنــف – الــذي بــن أيديكــم - مجعــت لكــم فيــه: مــا يزيــد 
عــن ثــالث عشــرة ألــف لؤلــؤة... انتقيتهــا لكــم واحــدة واحــدة، 
وكــم تعبــت وســهرت... ووضعــت أمامــي عشــرات املراجــع والكتــب 

واملوســوعات... حتــى ال تفوتكــم أي معلومــة... وكل هــذا مــن أجــل 
راحتكــم وســعادتكم.

ومن هذه الكتب: 
جامــع الــدروس العربيــة للشــيخ مصطفــى الغالييــين وكتــاب املنهــاج 
لألســتاذ حممــد األنطاكــي والواضــح للدكتــور حممــد زرقــان الفــرخ 
وموســوعة النحــو والصــرف واإلمــالء للدكتــور إميــل بديــع يعقــوب 

والنحــو الواضــح للدكتــور علــي اجلــارم والدكتــور مصطفــى أمــن.

مالحظة: 
أذّكر إخوتي وأخواتي باالنتباه إىل الورقة اليت فيها اسم اهلل 
تعاىل أو اسم رسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم، أو فيها 
أمساء شرعية، أذّكرهم بضرورة وضعها يف مكان الئق وعدم 
رميها على األرض.. أشكركم... والسالم عليكم ورمحة اهلل 

وبركاته.



د. بكري برميو السمانالكنز يف قواعد اللغة العربية
89

ــون تأليــف الــكالم، ومــا ينشــأ عــن هــذا التأليــف  النحــو هــو: قان
ــكالم  ــه رُجحــان ال ــزان يعــرف ب ــه، وهــو مي ــل بــن أجزائ مــن تفاعُ

ــه. مــن نُقصان
وإن الكلمــة ال ختــرج عــن كوهنــا: امســاً أو فعــالً أو حرفــاً وهــي إمــا 

أن تكــون مبنيــة أو معربــة، وإليــك تفصيــل ذلــك:
فاالســم: مــا دّل علــى معنــى يف نفســه غــري مقــرتن بزمــن مثــل: 

كتــاب.
ومــن عالماتــه: قبولــه التنويــن و )ألـــ( وحــرف النــداء مثــل: طالــبٌ 

- الطالــب - يــا طالــب.
والفعــل: مــا دّل علــى معنــى يف نفســه وكان مقرتنــاً بأحــد األزمنــة 
ــدرس -  ــل: جلــس - ي ــة )املاضــي واحلاضــر واملســتقبل( مث الثالث

تفــوّْق.
واحلرف: ما ال يظهر معناه كامالً إال مع غريه مثل: عن.

أمــا اإلعــراب فهــو: تغيّــر آخــر الكلمــة حبســب موقعهــا يف اجلملــة 
مثــل: اجملتهــدُ ناجــح - كافــأت اجملتهــدَ - نظــرت إىل اجملتهــدِ.

 وأنواع اإلعراب هي: الرفع والنصب واجلر واجلزم.

متهيد
الرفــع والنصــب يشــرتكان يف األمســاء واألفعــال مثــل: العلــمُ مفيــد 

- إن العلــمَ مفيــد - يســرتيحُ الصــادُق - لــن يســرتيحَ الــكاذب. 
وخيتصّ اجلر باألمساء مثل: نظرت إىل اللوحةِ.

كما خيتص اجلزم باألفعال مثل: ال تكثرْ من املزاح.
ــة واحــدة مــن الســكون أو  ــزوم آخــر الكلمــة حال ــاء فهو:ل وأمــا البن
احلركــة مهمــا يكــن موقعهــا يف اجلملــة. مثــل: هــذاْ مبــدع - رأيــت 

هــذاْ املبــدع - اقتديــت هبــذاْ املبــدع.
وأنواع البناء هي: السكون والفتح والضم والكسر.

فائ��دة: احلــروف كلهــا مبنيــة وكذلــك مجيــع األفعــال املاضيــة 
وأفعــال األمــر واألفعــال املضارعــة املتصــل هبــا نــون النســوة أو 
إحــدى نونــي التوكيــد وكذلــك األمســاء املوصولــة وأمســاء اإلشــارة 

والضمائــر.
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أواًل: تعريفــه: هــو مــا دّل علــى حــدث وقــع قبــل زمــن التكلــم مثــل: 
ــبَ الرجل. ذهَ

التأنيــث الســاكنة وتــاء  ثانيــاً: عالمتــه: قبولــه االتصــال بتــاء 
املتحركــة. الرفــع 

مثل: هي درسـَـتْ وأنتَ درسـْـتَ، وهو مبين دائماً.
ثالثــاً: حــاالت بنائــه: يُبنــى علــى الفتــح - وهــو األصــل يف بنائــه 

- ويبنــى علــى الضــم وعلــى الســكون. 
ــه ضمــري  ــح إذا مل يتصــل ب ــى الفت ــل املاضــي عل ــى الفع 1- يبن
ــل:  ــث الســاكنة مث ــاء التأني ــه ت ــت ب ــَظ أو اتصل ــل: حف ــع مث رف

ــتْ.  هــي حفَظ
أو )نــا( الدالــة علــى املفعولــن مثــل: كافَأنــا املديــرُ أو ألــف 
االثنــن مثــل: مهــا حفَظــا أو كاف اخلطــاب مثــل: أكرمَــك اهلُل 
ــين  ــه اهلُل أو يــاء املتكلــم مثــل: أكرمَ أو هــاء الغائــب مثــل: أكرمَ

اهلُل.
2- ويبنــى علــى الضــم إذا اتصلــت بــه واو اجلماعــة مثــل: هــم 

حفُظــوا. 

الفعل املاضي
3- ويبنــى علــى الســكون إذا اتصلــت بــه نــون النســوة مثــل: هــنّ 

حفْظن.
 أو تــاء الرفــع املتحركــة مثــل: أنــا حفْظــتُ - أنــتَ حفْظــتَ - أنــتِ 

حفْظتِ.
 أو نا الدالة على الفاعلن مثل: حنن حفْظنا درسنا.

رابعاً: فوائد وفرائد: )الفريدة هي اجلوهرة النفيسة(.
الفائــدة األوىل: الفعــل املاضــي إمــا أن يكــون معتــّل اآلخــر وإمــا أن 

يكــون صحيــح اآلخــر وهــو الــذي حتدثنــا عــن حــاالت بنائــه آنفــاً.
الفائــدة الثانيــة: املاضــي معتــل اآلخــر باأللــف يبنــى علــى: الفتــح 
ــا - أعطــاك - أعطــاه -  ــى األلــف مثــل: أعطــى - أعطان املقدرعل

ــيَ  أعطاهــا ويظهــر الفتــح علــى معتــل اآلخــر باليــاء مثل:نَسِ
الفائــدة الثالثــة: املاضــي معتــل اآلخــر باأللــف يبنــى علــى: الفتــح 
املقــدر علــى األلــف احملذوفــة ملنــع التقــاء ســاكنن إذا اتصلــت بــه 
تــاء التأنيــث الســاكنة مثــل: هــي أعطــتْ )أعَطــىْ + تْ = أعَطــتْ(.

ختلو الزجاجة من العطر ولكن تبقى رائحتها ذكية
وهكذا حال الطّيبني..

وقد تعجبك وردة مجيلة ولكن تؤذيك بأشواكها
وهكذا حال اخلبيثني..
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الضــم  علــى:  يبنــى  اآلخــر  معتــل  املاضــي  الرابعــة:  الفائــدة 
املقــدر علــى األلــف احملذوفــة ملنــع التقــاء ســاكنن إذا اتصلــت 
بــه واو اجلماعــة، مثــل: هــم أعَطــوا )أعَطــىْ + وْ = أعَطــوا(.

الفائــدة اخلامســة: إذا كان املاضــي مبنيــاً علــى الفتــح مثــل: 
الفتــح التصالــه  مبــين علــى  تقــول:  أن  مهــا حفَظــا، ال يصــح 
بألــف االثنــن - مثــالً - ألن األصــل يف املاضــي: البنــاء علــى 

الفتــح.
الفائــدة السادســة: للتمييــز بــن تــاء التأنيــث وتــاء الرفــع الحــظ 

أن:
تــاء التأنيــث ســاكنة، وتــدل علــى مؤنثــة غائبــة، ويكــون املاضــي 
ــل:  ــي بعدهــا مث ــد مــن فاعــل يأت ــح، والب ــى الفت ــاً عل ــا مبني قبله
ــتْ مســريةُ حفظهــا. وهــذه التــاء ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. أتقنَ

أمــا تــاء الرفــع فهــي مبنيــة علــى الفتــح أو الضــم أو الكســر، 
وتصــدر عــن متكلــم أو تُوجّــه إىل خماَطــب مذكــر أو خماَطبــة 
مؤنثــة، ويكــون املاضــي قبلهــا مبنيــاً علــى الســكون، وال يأتــي 
بعدهــا فاعــل ألهنــا هــي يف حمــل رفــع فاعــل مثــل: أنــا حفْظــتُ 

- أنــتَ حفْظــتَ - أنــتِ حفْظــتِ.

ــن. و  ــى الفاعل ــة عل ــا( الدال ــن )ن ــز ب ــدة الســابعة: للتميي الفائ
ــى املفعولــن، الحــظ أن:  ــة عل ــا( الدال )ن

1- )نــا( الدالــة علــى الفاعلــن يكــون الفعــل املاضــي قبلهــا 
مبنيــاً علــى الســكون، وتــدل علــى الفاعــل فتكــون يف حمــل 

رفــع فاعــل مثــل: حفْظنــا النَّــصَّ.
بينمــا )نــا( الدالــة علــى املفعولــن يكــون الفعــل املاضــي قبلهــا 
مبنيــاً علــى الفتــح وتــدل علــى املفعــول بــه فتكــون يف حمــل 
نصــب مفعــول بــه، وال بــد مــن فاعــل ظاهــر أو مقــدّر، مثــل: 

ــرُ فأســعدَنا. ــا املدي أكرمَن
2- )نــا( الدالــة علــى الفاعلــن ال تتصــل إال بالفعــل املاضــي، 
وأمــا )نــا( الدالــة علــى املفعولــن فتتصــل بالفعــل املاضــي 

ــل األمــر. واملضــارع وفع
ســاكنة  تكــون  أن  التأنيــث  تــاء  يف  األصــل  الثامنــة:  الفائــدة 
مثــل:  االثنــن  ألــف  بعدهــا  جــاء  إذا  بالفتــح  تُحــرّك  ولكنهــا 
اســم  بعدهــا  جــاء  إذا  بالكســر  وتُحــرّك  حفظتَــا،  الطالبتــان 
معــرف بـــ )ألـــ( وذلــك ملنــع التقــاء ســاكنن مثــل: حفظــتِ الطالبــُة 

ويبقــى إعراهبــا: حرفــاً ال حمــل لــه مــن اإلعــراب.
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الفائــدة التاســعة: عندمــا تتصــل واو اجلماعــة بالفعــل املاضــي أو 
باملضــارع اجملــزوم واملنصــوب أو بفعــل األمــر: تلحــق بــواو اجلماعة ألف 
للتفريــق بــن واو الفعــل األصليــة وواو اجلماعــة مثــل: يســمو الصــادق 

)الــواو مــن أصــل الفعــل(. 
هــم حفُظــوا ومل يقصـّـروا ولــن يتكاســلوا فافعلــوا مثلهــم )واو اجلماعــة 

الــيت حلقتهــا ألــف التفريــق(.
ــل املاضــي  ــم بآخــر الفع ــاء املتكل ــا تتصــل ي ــدة العاشــرة: عندم الفائ
واملضــارع وفعــل األمــر تلحــق بالفعــل نــون لتقــي الفعل من الكســر الذي 
يقتضيــه اتصــال يــاء املتكلــم مبــا قبلهــا وتســمى: )نــون الوقايــة( وهــي: 
حــرف ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، مثــل: أكرمَــين – يُكِرمــين - أَْكِرمْــين.
ــيت تتصــل بالفعــل املاضــي  ــر ال ــة عشــرة: الضمائ ــدة احلادي الفائ

ــايل: إعراهبــا كالت
1- يف حمل رفع فاعل:

ألــف االثنــن - واو اجلماعــة - تــاء الرفــع املتحركــة - نــون 
النســوة - )نــا( الدالــة علــى الفاعلــن. 

2- يف حمل نصب مفعول به:
كاف اخلطــاب - هــاء الغائــب - يــاء املتكلــم – )نــا( الدالــة 

علــى املفعولــن.
3- ال حمل هلا من اإلعراب:

تاء التأنيث الساكنة. 

منوذج معرب: غفتِ البنتُ 
غفت: فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف احملذوفة.. 

وتاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب..
وحرّكت بالكسر ملنع التقاء ساكنن. 

البنت: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

حكمة: 
لوال التعّثر يف املشي عند البداية.. مَلَا تعلمَت املشي.. 
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أواًل: تعريفــه: هــو فعــل يــدل علــى حــدث يقــع يف الزمــن احلاضــر 
ــم  أو املســتقبل فهــو فعــل يــدل علــى حصــول العمــل يف زمــن التكل
مثــل: يهطــل املطــر أي اآلن أو يــدل علــى حصول العمل يف املســتقبل 

مثــل: ســيكتب.
ثانياً: عالمته:

ــل: ســوف ينجــح  ــه مث ــه دخــول )الســن أو ســوف( علي 1- قبول
اجملتهــد - ومهــا حرفــا اســتقبال ال حمــل هلمــا مــن اإلعــراب.

2- دخول أدوات اجلزم عليه مثل: مل يكذبْ. 
3- دخول أدوات النصب عليه مثل: لن يغدرَ. 

ــه يضــارع االســم أي يشــبهه يف بعــض  ــك ألن ومســي املضــارع بذل
األمــور وخاصــة يف دخــول الم االبتــداء عليــه الــيت تدخــل علــى 
ــدارس.  ــذ لَ ــدرس، وتقــول: إن التلمي ــذ لَي االســم فتقــول: إن التلمي

الفعل املضارع
ثالثــاً: املضارع املبين: 

يأتي املضارع مبنياً يف حالتن فقط:
األوىل: يبنــى علــى الســكون إذا اتصلــت بــه نــون النســوة مثــل: هــنّ 

حيفْظــنَ. 
مالحظ��ة: نــون النســوة ضمــري متصــل يف حمــل رفــع فاعــل وعندمــا 
تتصــل باملاضــي واملضــارع واألمــر يبنــى الفعــل قبلهــا علــى الســكون

الثانيــة: يبنــى علــى الفتــح إذا اتصلــت بــه إحــدى نونــي التوكيــد 
الثقيلــة )نّ( أو اخلفيفــة )نْ(.

مثل: ال هتملَنّ دراستك – ال هتملَنْ دراستك. 
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ــة  ــد الثقيل ــي التوكي ــون النســوة ونون الفائــدة األوىل: الفــرق بــن ن
ــة.  واخلفيف

1- نــون النســوة مبنيــة علــى الفتــح، أمــا نونــا التوكيــد فالثقيلــة 
مشــددة واخلفيفــة ســاكنة.

2- نــون النســوة يكــون املضــارع قبلهــا مبنيــاً علــى الســكون، أمــا 
نونــا التوكيــد فيكــون املضــارع قبلهمــا مبنيــاً علــى الفتــح.

ــد  ــا التوكي ــا نون ــاث، أم ــى مجاعــة اإلن ــدل عل ــون النســوة ت 3- ن
ــل. ــد الفع ــدان توكي فتفي

4- نــون النســوة ضمــري متصــل يف حمــل رفــع، أمــا نونــا التوكيــد 
فهمــا حرفــان ال حمــل هلمــا مــن اإلعــراب.

5- نــون النســوة تتصــل باملاضــي واملضــارع واألمــر، أمــا نونــا 
التوكيــد فتتصــالن باملضــارع واألمــر فقــط.

رابعــاً: املضارع املرفوع: 
يكون املضارع مرفوعاً إذا مل تسبقه أداة من أدوات النصب أو اجلزم.

ــل:  ــح اآلخــر مث ــه الضمــة الظاهــرة إذا كان صحي وتكــون عالمــة رفع
يركــضُ.

أمــا إذا كان معتــل اآلخــر فــإن الضمــة ال تظهــر علــى حــرف العلــة 
وإمنــا تقــدّر علــى األلــف للّتعــذر مثــل: يرضــى.

وتقدّر على الواو والياء للثقل مثل: يرجو - ميشي. 

ادرس برتكيز وهدوء وثقة ... وال َتَدع املشاعر السلبية تسيطر عليك

الفائــدة الثانيــة: مــن معانــي التعــذر يف اللغــة: املشــقة واالســتحالة 
فظهــور احلــركات علــى آخــر الفعــل املعتــل باأللــف غــري ممكــن أبــداً 

ألن األلــف حــرف جــويف هوائــي، مثــل: يرضــى.
ومــن معانــي الثقــل يف اللغــة: الصعوبــة، فثقــل اللفــظ هــو صعوبــة 
ــى آخــر الفعــل املضــارع  ــا فظهــور الضمــة عل ــه، ومــن هن النطــق ب
املعتــل بالــواو واليــاء أمــر ممكــن، ولكــن النطــق بــه صعــب مثــل: 

ــيُ. يرجــوُ - حيك

الفائــدة الثالثــة: إذا كان الفعــل املضــارع مبنيــاً وسُــبق بناصــب أو 
جــازم يُقــدّم البنــاء يف اإلعــراب ثــم نقــول: والفعــل يف حمــل نصــب 

أو جــزم.
مثل: ال تكثرَنَّ من املزاح. 

ال: ناهية جازمة. 
ــد  ــون التوكي ــه بن ــح التصال ــى الفت ــين عل ــل مضــارع مب ــرن: فع تكث
الثقيلــة ونــون التوكيــد الثقيلــة حــرف ال حمــل لــه مــن اإلعــراب 
والفاعــل ضمــري مســترت وجوبــاً تقديــره: أنــت، والفعــل يف حمــل 

ــة. جــزم بـــ )ال( الناهي
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الفائــدة الرابعــة: األفعــال اخلمســة هــي: كل فعــل مضــارع اتصلــت 
بــه: ألــف االثنــن أو واو اجلماعــة أو يــاء املؤنثــة املخاطبــة ومسّيــت 
هــذه األفعــال بذلــك ألهنــا مخســة علــى وزن: )يفعــالن - تفعــالن – 

يفعلــون - تفعلــون - تفعلــن(. 
عالمة رفع األفعال اخلمسة: ثبوت النون. 

املؤنثــة  ويــاء  اجلماعــة  وواو  االثنــن  )ألــف  الضمائــر:  وتعــرب 
فاعــل. رفــع  حمــل  يف  متصــالً  ضمــرياً  تعــرب  املخاطبــة( 

ابتعد عن األشخاص الذين حياولون التقليل من طموحاتك.. 
بينما العظماء هم الذين يشعرونك أن باستطاعتك أن تصبح 

واحدًا منهم..  

خامســاً: املضارع املنصوب:
ينصــب الفعــل املضــارع إذا ســبق بأحــد أحــرف النصــب وحــروف 

النصــب هــي: )أن – لــن – كــي - إذن( مثــل: لــن يرســبَ.
وينصــب املضــارع بـــ أن املضمــرة بعــد: حتــى والم التعليــل وفــاء 

الســببية. 
مثل: درست حتى أجنحَ - جئت ألتعلمَ - اجتهد فتتفوَق. 

وعالمــة نصبــه إذا كان صحيــح اآلخــر: الفتحــة الظاهــرة مثــل: 
اعمــل صاحلــاً كــي تفلــحَ أمــا إذا كان معتــل اآلخــر باأللــف فعالمــة 
نصبــه: الفتحــة املقــدرة علــى األلــف للتعــذر مثــل: أتريــد أن أرضــى؟ 
الفتحــة  نصبــه:  فعالمــة  واليــاء  بالــواو  اآلخــر  معتــل  كان  وإذا 
الظاهــرة الــيت تظهــر علــى الــواو واليــاء خلّفتهــا مثــل: أحــب أن 
أمســوَ كــي أمضــيَ عظيمــاً وإذا كان املضــارع مــن األفعــال اخلمســة 

ــل: لــن تفشــلوا. فعالمــة نصبــه: حــذف النــون مــن آخــره مث

الفائــدة اخلامســة: مــن اخلطــأ أن تقــول: فعــل مضــارع مرفــوع 
بالضمــة، أو منصــوب بالفتحــة، والصــواب أن تقــول: فعــل مضــارع 
نصبــه  وعالمــة  منصــوب  أو  الضمــة،  رفعــه  وعالمــة  مرفــوع 

الفتحــة... 
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الفائــدة السادســة: مجلــة الفعــل املضــارع بعــد )أن( الظاهــرة أو 
املُضمــرة تعــرب: صلــة املوصــول احلــريف ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب 

مثــل: جيــب أن )أصــدَق( لـــِ )أســعدَ(.
منوذج معرب: لن أغدرَ

لن: حرف ناصب. 
أغــدر: فعــل مضــارع منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة 

ــا  ــره أن والفاعــل ضمــري مســترت تقدي

ال تنتظر أن تسنح لك فرصة غري عادية...
 بل انتهز الفرص العادية ... 

واجعلها عظيمة..

سادســاً: املضارع اجملزوم: 
جيــزم الفعــل املضارع إذا ســبق بإحــدى أدوات اجلزم وأدوات اجلزم 
منهــا مــا جيــزم فعــالً واحــداً: )مل وملـّـا والم األمــر وال الناهيــة( مثــل: 

ملـّـا تُنجــزْ وعْدك. 
ومنها ما جيزم فعلن، وهي:

)إن - إذمــا( ومهــا حرفــان، و )مَــنْ( للعاقــل )مــا - مهمــا( لغــري 
ــن - حيثمــا(  ــى - أي ــة )أّن ــة الزماني ــان( للظرفي ــى - أي العاقــل )مت
للظرفيــة املكانيــة )كيفمــا( للحــال - ويأتــي فعــل شــرطها وجوابــه 
الســابقة مجيعهــا،  للــدالالت  وتصلــح  )أيّ(   - واحــد  لفــظ  مــن 
وتســتعمل مضافــة وحتــدد اإلضافــة داللتهــا مثــل: أيّ رجــل يــأتِ 

ــا أمســاء. ــه، وهــذه كله أكرمْ
ــحْ  ــصْ يُْفلِ ــنْ يُْخلِ ــِق – مَ ــِق تَرْتَ ــمْ – إذمــا تَتَّ ــمْ تُرْحَ ــة: إن تَرْحَ األمثل
ــْل منــه اخلــري – متــى  ــدَْك – مهمــا يفعــل الــويف يُؤَمَّ – مــا تقــرأْ يُفِ
تتقــن العمــل تبلــغ االمــل – أيــان تذهــب يتبعْــك حمبّــوك – أنــى 
تتوجــهْ جتــدْ رزقــك – أيــن تنــزل أنــزل – حيثمــا تســتقم يُكتــب لــك 

ــنْ – أيّ كتــاب تقــرأ ينفعــك. النجــاح – كيفمــا تكــن أَُك
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عالمة جزم املضارع:
األفعــال  مــن  يكــن  ومل  اآلخــر  كان صحيــح  إذا  الســكون   -1

تعسّــر. ال  مثــل:  اخلمســة 
2- حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتّل اآلخر مثل: مل يبكِ.
3- حذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة مثل: ال تعتدوا.

ــب  ــاً للطل ــع جواب ــل املضــارع إذا وق ــدة الســابعة: جيــزم الفع الفائ
مــع صحــة املعنــى بتقديــر أداة شــرط جازمــة، ومــن الطلــب: األمــر، 
ــل:  ــر مث ــالم األم ــل املضــارع املســبوق ب ــر والفع ــل األم ويشــمل فع
اُصــدْق تَُفــزْ، لتكثــر مطالعتــك تتســعْ خربتــك، ومــن الطلــب: النهــي، 
ويكــون بالفعــل املضــارع املســبوق بـــ )ال( الناهيــة مثــل: ال تــؤذِ أحــداً 

حتــَظ براحــة الضمــري.
الفائدة الثامنة: عمل ومعاني حروف اجلزم: 

- تدخــل )مل( علــى الفعــل املضــارع فتجزمــه وتنفــي حدوثــه 
وتقلــب زمنــه إىل املاضــي وهــذا معنــى قولنــا عــن مل )حــرف 

جــزم ونفــي وقلــب( .
- تدخــل )ملّــا( علــى الفعــل املضــارع فتجزمــه وتنفــي حدوثــه 

وتقلــب زمنــه إىل املاضــي مــع توّقــع حدوثــه يف املســتقبل.
- تدخــل )ال( الناهيــة علــى الفعــل املضــارع فتجزمــه وتطلــب 

ــه. ــام ب الكــفّ عــن القي
- تدخــل )الم األمــر( علــى الفعــل املضــارع فتجزمــه وتطلــب 

اإللــزام بالقيــام بــه.

الفائدة التاسعة: الفروق بن )ال( الناهية و )ال( النافية: 
1- )ال( الناهيــة جتــزم الفعــل املضــارع بعدهــا أمــا )ال( النافيــة 

فيبقــى الفعــل املضــارع بعدهــا مرفوعــاً.
2- )ال( الناهيــة تفيــد الكــف عــن القيــام بالفعــل أمــا )ال( النافيــة 

فتفيــد نفــي حــدوث الفعل.
3- )ال( الناهيــة تعــرب: ناهيــة جازمــة أمــا )ال( النافيــة فتعــرب: 

نافيــة ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب.
الفائــدة العاشــرة: عندمــا جيــزم الفعــل املضــارع معتــل اآلخــر 
تكــون عالمــة جزمــه حــذف حــرف العلــة مــن آخــره وتكــون الكســرة 
دليــل اليــاء احملذوفــة مثــل: ال تــأتِ، وتكــون الضمــة دليــل الــواو 
احملذوفــة مثــل: مل نــدعُ، وتكــون الفتحــة دليــل األلــف احملذوفــة 

ــسَ. ــل: مل ين مث
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أواًل: تعريفــه: هــو الفعــل الــذي نطلــب بــه حصــول عمــل يف الزمــن 
املســتقبل ويكــون الطلــب بغــري )ال( الناهيــة اجلازمــة وبغــري )الم 

األمــر (.
ــة املخاطبــة مثــل: ادرســي، وهــو  ــاء املؤنث ــه ي ــاً: عالمتــه: قبول ثاني

مبــين دائمــاً.
ثالثاً: حاالت بنائه:

ــى حــذف  ــح، وعل ــى الفت ــى الســكون -وهــو األصــل- وعل ــى عل يبن
ــون مــن آخــره. ــى حــذف الن ــة مــن آخــره، وعل حــرف العل

1- يبنــى فعــل األمــر علــى الســكون الظاهــر إذا كان صحيــح 
اآلخــر ومل يتصــل بــه شــيء مثــل: ســاعِدْ، وكذلــك إذا اتصلــت 

ــل: ســاعِدْنَ. ــون النســوة مث ــه ن ب
2- ويبنــى علــى الفتــح إذا اتصلــت بــه إحــدى نونــي التوكيــد 

الثقيلــة أو اخلفيفــة مثــل: ســاعدَنَّ – ســاعدَنْ.
3- ويبنــى علــى حــذف حــرف العلــة إذا كان معتــل اآلخــر مثــل: 

اســعَ.
4- ويبنــى علــى حــذف النــون إذا اتصلــت بــه ألــف االثنــن أو واو 
ــاء املؤنثــة املخاطبــة مثــل: ســاعِدا – ســاعِدوا –  اجلماعــة أو ي

ســاعِدي.

فعل األمر
رابعاً: فوائد وكنوز:

الفائــدة األوىل: الفاعــل يف فعــل األمــر: إمــا أن يكــون ضمــرياً 
مســترتاً وجوبــاً تقديــره )أنــت( مثــل: عاهِــد. 

وإمــا أن يكــون ضمــرياً متصــالً: )نــون النســوة أو ألــف االثنــن أو واو 
اجلماعــة أو يــاء املؤنثــة املخاطبــة(.

الثقيلــة  التوكيــد  نــون  أن  إىل  التنبيــه  ســبق  الثانيــة:  الفائــدة 
اإلعــراب. مــن  لــه  حمــل  ال  حــرف  إعراهبمــا:  واخلفيفــة 

الفائــدة الثالثــة: يصــح عنــد إعــراب فعــل األمــر الــذي اتصلــت بــه 
ألــف االثنــن أو واو اجلماعــة أو يــاء املؤنثــة املخاطبــة أن تقــول: 
فعــل أمــر مبــين علــى حــذف النــون التصالــه بـــ...، أو تقــول: فعــل 
أمــر مبــين علــى حــذف النــون ألن مضارعــه مــن األفعــال اخلمســة 

ومثــال ذلــك أن فعــل األمــر )ادرســوا( مضارعــه: )يدرســون(. 
الفائــدة الرابعــة: هنــاك قاعــدة حنويــة تقــول: )يبنــى فعــل األمــر 

علــى مــا جيــزم بــه مضارعــه( ولتوضيحهــا نقــول:
إن عالمــة جــزم املضــارع صحيــح اآلخــر: الســكون، وكذلــك عالمــة 
بنــاء فعــل األمــر صحيــح اآلخــر، وإن عالمــة جــزم املضــارع معتــل 
اآلخــر: حــذف حــرف العلــة، وكذلــك عالمــة بنــاء فعــل األمــر معتــل 

اآلخر.
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الفائــدة اخلامســة: إذا كان فعــل األمــر ثالثيــاً مضعّــف اآلخــر 
فإنــه حيــرّك بالفتــح بســبب التضعيــف مثــل: مُــدَّ، ويكــون إعرابــه: 
فعــل أمــر مبــين علــى الســكون وحــرك بالفتــح بســبب التضعيــف.

الفائــدة السادســة: إذا جــاء بعــد فعــل األمــر اســم معــرف بـــ )ألـــ( 
حيــرّك آخــر الفعــل بالكســر ملنــع التقــاء ســاكنن مثــل: اصنــِع 
اخلــري. وإعرابــه: فعــل أمــر مبــين علــى الســكون وحــرّك بالكســر 

ــاء ســاكنن. ــع التق ملن
الفائــدة الســابعة: إذا ُطلــب منــك أن تأتــي بفعــل األمــر مــن فعــل 
مــاض ثالثــي مضعّــف اآلخــر فأنــت خميـّـر بــن أن تفــكّ التضعيــف 

عنــه فتقــول: مَــدّ - اُمْــدُدْ. 
ــدَّ  وبــن أن تــرتك التضعيــف وحتــرّك فعــل األمــر بالفتــح مثــل: مَ

ــدَّ. - مُ
الفائــدة الثامنــة: عنــد توكيــد فعــل األمــر بإحــدى نونــي التوكيــد 
يعــود كل حــرف علــة حمــذوف مــن وســط وآخــر الفعــل مثــل: 

اقــِض - اقضيَــنَّ، ِبــعْ – بيعَــنَّ.

ــة فعــل أمــر مســبوق بـــ )أنْ(  الفائــدة التاســعة: إذا جــاء يف اجلمل
تعــرب )أنْ( تفســريية، وتعــرب اجلملــة بعدهــا تفســريية ال حمــل هلــا 

مــن اإلعــراب مثــل: أشــرت إليــه أن )اجلــس(.
األمــر  فعــل  يعــرب  عندمــا  الطــالب  بعــض  العاشــرة:  الفائــدة 
صحيــح اآلخــر يقــول: فعــل أمــر جمــزوم وعالمــة جزمــه الســكون 
الظاهــر وهــذا خطــأ فــادح، ألن فعــل األمــر – كمــا أســلفنا – مبــين 

ــأن اجلــزم خمتــص بالفعــل املضــارع فقــط.  ــر ب دائمــاً ونذّك

منوذج معرب: افعال خرياً 
افعــال: فعــل أمــر مبــين علــى حــذف النــون التصالــه بألــف االثنــن، 

وألــف االثنــن ضمــري متصــل يف حمــل رفــع فاعــل. 
خرياً: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
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معنــى البنــاء للمجهــول: أن الفاعــل يُحــذف مــن اجلملــة وينــوب عنه 
املفعــول بــه الــذي يصبــح هنــا امســاً مرفوعــاً حيــّل حمــل الفاعــل 
بعــد حذفــه ويســمى هــذا االســم )نائــب فاعــل( مثــل: أَكــرم املعلــمُ 

اجملتهــدَ - أُكــرم اجملتهــدُ. 
- يبنــى الفعــل املاضــي الصحيــح للمجهــول بضــمّ أولــه وكســر مــا 

قبــل آخــره مثــل: حُفِــظ. 
- ويبنــى الفعــل املاضــي معتــل األول للمجهــول بضــم أولــه وكســر 
ــع، فــإذا كان قبــل آخــر الفعــل املاضــي  مــا قبــل آخــره مثــل: وُضِ
ــا فيصبــح  ــا قبله ألــف مثــل: قــال تُقلَــب األلــف يــاء ويكســر م

الفعــل: قِيــل. 
- ويبنــى الفعــل املاضــي معتــل اآلخــر باأللــف للمجهــول بقلــب 
ألفــه يــاء مــع ضــم أولــه وكســر مــا قبــل آخــره مثــل: رمــى - رُمِــي. 
فيبنــى  )تفاعــل(  أو  )فاعــل(  وزن  علــى  املاضــي  كان  وإذا   -
للمجهــول بضــم أولــه وكســر مــا قبــل آخــره مــع قلــب األلــف واواً 

مثــل: بــارك - بُــورك.

بناء الفعل املاضي الصحيح واملعتل للمجهول
فائ��دة: معتــل األول )وعــد( يســمى )املثــال(. ألنــه كالفعــل الســامل ال 

حيــدث فيــه تغيــري يف املاضــي عنــد إســناده إىل الضمائــر .
ومعتــل الوســط )صــاد( يســمى )األجــوف(. خللــوّ وســطه مــن 

الصحيــح. احلــرف 
ومعتــل اآلخــر )دعــا( يســمى )الناقــص(. لنقصانــه حبــذف آخــره 

ــف.  يف بعــض التصاري

منوذج معرب: أُكِرمَتِ املتفوقُة
ــى الفتــح الظاهــر،  ــتِ: فعــل مــاض مبــين للمجهــول مبــين عل أُكِرمَ
ــاء التأنيــث الســاكنة ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، وحركــت  ــاء ت والت

ــع التقــاء ســاكنن. بالكســر ملن
املتفوقة: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
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بناء الفعل املضارع الصحيح واملعتل للمجهول

يبنــى الفعــل املضــارع الصحيــح للمجهــول بضــم أولــه وفتــح مــا قبــل 
آخــره مثــل: يُــدرَك.

ويبنــى الفعــل املضــارع معتــل األول للمجهــول بإعــادة حــرف العلــة 
احملــذوف وضــم حــرف املضارعــة وفتــح مــا قبــل آخــر الفعــل مثــل: 

يضــع - يُوَضــع. 
وإذا كان قبــل آخــر الفعــل املضــارع حــرف مــد )و - ي( ُقلــب حــرف 

املــد ألفــاً وُضــم أول املضــارع مثــل: يقــول - يُقــال ، مييــل - يُمــال.
ــب  ــه وقل ــول بضــم أول ــل اآلخــر للمجه ــل املضــارع معت ــى الفع ويبن
حــرف العلــة )الــواو - اليــاء( ألفــاً مقصــورة مثــل: يدعــو – يُدعــى، 

يبــين - يُبنــى. 

منوذج معرب: يُرتك الباطل
يُــرتك: فعــل مضــارع مرفــوع وعالمــة رفعــه الضمــة الظاهــرة وهــو 

مبــين للمجهــول. 
الباطل: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر.

الفعــل الصحيــح هــو: الفعــل الــذي ختلــو حروفــه األصليــة مــن 
أحــرف العلــة. 

وينقسم إىل ثالثة أنواع:
1- الســامل: وهــو مــا كانــت حروفــه األصليــة خاليــة مــن اهلمــز 

والتضعيــف.
مثــل: َفِهــمَ، وعنــد إســناده إىل الضمائــر ال حيــدث فيــه أي تغيــري، 
ــت -  ســواء كان الفعــل ماضيــاً أم مضارعــاً أم أمــراً مثــل: أنــا فِهمْ

ــنَ. ــمُ - أنــنّ اِْفهَمْ أنــت تَْفهَ
2- املهمــوز: وهــو مــا كان أحــد أصولــه مهــزة، وتأتــي هــذه اهلمــزة 
يف أولــه ووســطه وآخــره مثــل: أخــذ - ســأل - قــرأ، وعنــد إســناده 
إىل الضمائــر تنقلــب اهلمــزة مــدة يف مهمــوز األول عنــد إســناده 
إىل ضمــري املتكلــم املفــرد يف صيغــة املضــارع مثــل: هــو أخــذ - أنــا 

)آخــذ(. 
وحتــذف مهــزة الفعــل مهمــوز األول عنــد إســناده إىل الضمائــر يف 

صيغــة األمــر مثــل: أنــت خــذ - أنتمــا خــذا. 
وال حيــدث أي تغيــري يف مهمــوز الوســط ومهمــوز اآلخــر عنــد 
إســناده إىل الضمائــر ســواء كان الفعــل ماضيــاً أم مضارعــاً أم أمــراً 

ــل: أنــت ســألت - أنــت تســأل - أنــت اســأل.  مث

إسناد الفعل الصحيح إىل الضمائر
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3- املضعّف: وهو ما كان أحد أصوله مضعّفاً أي مكرّراً. 
وعند إسناده إىل الضمائر يفكّ اإلدغام يف احلاالت اآلتية:

ــف عنــد إســناده إىل ضمائــر  - الفعــل املاضــي الصحيــح املضعّ
املتكلــم واملخاطــب مثــل: هــو عــدّ - أنــا عــددْتُ – أنــت عــددْتَ. 
- الفعــل الصحيــح املضعّــف عنــد إســناده إىل نــون النســوة ســواء 
ــدُدْنَ  ــنّ – تَعْ كان ماضيــاً أم مضارعــاً أم أمــراً مثــل: أنــن عددتُ

– اُعْــدُدْنَ. 

النكرة واملعرفة

النكرة: اسم يدل على شيء غري معن مثل: كتاب. 
ويصح دخول أل التعريف عليها مثل: الكتاب. 

وأنواع املعرفة سبعة هي:
1- اسم العلم مثل: أدهم.

2- االسم النكرة املعرف بـ )ألـ( مثل: الدرس.
3- االسم املوصول مثل: الذي. 

ــاك ســاعدت  4- الضمــري املتصــل واملنفصــل واملســترت مثــل: إي
وسأســاعد.

ــل: ســعادة  ــة مث ــة إىل معرف ــرّف باإلضاف ــرة املع 5- االســم النك
املتفــوق.

6- املعرف بالنداء مثل: يا طالب.
7- اسم اإلشارة مثل: هذا.

فائ��دة: مجــع العالّمــة ابــن مالــك رمحــه اهلل مجيــع املعــارف يف 
قولــه:

إن املعارف سبعة فيها كمُل        أنا صاحل ذا ما الفتى ابين يا رجل
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اسم العلم

هــو اســم معرفــة يســمى بــه شــخص أو مــكان أو حيــوان أو أي شــيء 
آخر.

وينقسم إىل طائفتن:
- اسم العلم املفرد ويتألف من كلمة مفردة مثل: حلب.

- اســم العلــم املرّكــب ويتألــف مــن كلمتــن فأكثــر، وأشــهر أنواعــه: 
املركــب اإلضــايف مثــل: صديــق العمــر.

ويكون علم األشخاص امساً أو كنية أو لقباً. 
فاالســم: مــا وضــع للداللــة علــى شــخص بعينــه لتمييــزه مــن ســواه 
مــن ذكــر أو أنثــى مثــل: سُــعاد والكنيــة: اســم علــم يســبق بــأب أو أم 

أو ابــن مثــل: أم اهلــدى.
واللقب: وصف يدل على مدح أو ذم مثل: الرشيد.

فائ��دة: االســم املركــب مثــل: زيــن العابديــن ميكــن أن يكــون امســاً 
ــاً.  أو لقب

أي أن اإلنســان ميكــن أن يســمى بـــ زيــن العابديــن فيقــال: زيــن 
العــامل. العابديــن 

وميكن أن يكون االسم املركب لقباً مثل: جاء عادل زين العابدين. 

يتحول االسم النكرة إىل معرفة إذا:
- أدخلت عليه ألـ التعريف مثل: القلب.

- أو أضيف إىل معرفة مثل: صاحب الفضل.
- أو قصد تعيينه بالنداء مثل: يا مهّذب.

املعرف ب� أل� واإلضافة والنداء
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أمساء اإلشارة

هــي أمســاء معــارف تشــري إىل معيّــن حاضــر الوجــود يف الذهــن أو 
احلــواس مثــل: هــؤالء أجــدادي - هــذه الشــام. 

وأمســاء اإلشــارة هــي: )ذا( للمفــرد املذكــر و )ذي - ذِه - تــي - تِــه( 
ــن(  ــع و )َذي ــة الرف ــر يف حال ــى املذك ــة و )ذان( للمثن ــردة املؤنث للمف
ــان( للمثنــى املؤنــث  للمثنــى املذكــر يف حالــيت النصــب واجلــر و )ت
يف حالــة الرفــع و )تــن( للمثنــى املؤنــث يف حالــيت النصــب واجلــر 

و )أوالء( جلماعــة العقــالء. 
- قــد تســبق هــذه األمســاء بـــ )هــا( للتنبيــه وقــد يلحــق هبــا كاف 
اخلطــاب أو الم البعــد وكاف اخلطــاب مثــل: هــذه – ذاك – تلــك.
مــن أمســاء اإلشــارة أيضــاً: )هنــا( وتشــري إىل املــكان، واهلــاء فيهــا 
مــن أصــل اســم اإلشــارة، ويلحــق هبــا كاف اخلطــاب أو الم البعــد 

ــاك – هنالــك. ــل: هن وكاف اخلطــاب مث
وأمســاء اإلشــارة مبنيــة علــى مــا ينتهــي بــه آخرهــا، أمــا أمســاء 
اإلشــارة الدالــة علــى املثنــى فتبنــى علــى األلــف رفعــاً وعلــى اليــاء 

ــكالم. ــا يف ال ــا حبســب موقعه ــرب مجيعه ــاً وجــراً وتع نصب

منوذج معرب: هذان الطالبان مهذبان
هــذان: اهلــاء للتنبيــه، ذان: اســم إشــارة مبــين علــى األلــف ألنــه 

مثنــى يف حمــل رفــع مبتــدأ.
الطالبــان: بــدل مرفــوع وعالمــة رفعــه األلــف ألنــه مثنــى والنــون 

عــوض عــن التنويــن يف االســم املفــرد. 
مهذبــان: خــرب مرفــوع وعالمــة رفعــه األلــف ألنــه مثنــى والنــون 

عــوض عــن التنويــن يف االســم املفــرد. 
ــى أمســاء اإلشــارة  ــه يدخــل عل ــدة األوىل: )هــا( حــرف تنبي الفائ
لتنبيــه الســامع مــن أجــل أن ينظــر إىل حيــث يريــد املتحــدث مثــل: 

علّمــت هــؤالء الطــالب.
الفائــدة الثانيــة: الم البعــد تلحــق ثالثــة مــن أمســاء اإلشــارة وهــي: 

ذا - تــي - هنــا.
وعندمــا تلحــق هــذه األمســاء تكــون مــع كاف اخلطــاب مثــل: ذلــك 

الكتــاب مفيــد. 
الفائــدة الثالثــة: كاف اخلطــاب حــرف يلحــق أمســاء اإلشــارة فــال 
يفيــد إال اخلطــاب فهــو ليــس ضمــرياً ســواء دّل علــى املفــرد مثــل: 

ذاك أو املثنــى مثــل: ذاكمــا، أو اجلمــع مثــل: ذاكــم.
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الفائدة الرابعة: مراتب املشار إليه ثالث:
األوىل: قريبــة، ويشــار إليهــا بأمســاء اإلشــارة اجملــردة مــن الم 

البعــد وكاف اخلطــاب مثــل: هــذا كتابــك.
الثانيــة: متوســطة، يشــار إليهــا بأمســاء اإلشــارة الــيت حلقــت هبــا 

كاف اخلطــاب مثــل: ذاك أجلــك.
الثالثــة: بعيــدة، يشــار إليهــا بأمســاء اإلشــارة الــيت حلقــت هبــا الم 

البعــد وكاف اخلطــاب مثــل: ذلــك أملــك.
الفائدة اخلامســة: االســم املعرف بـ )ألـ( الواقع بعد اســم اإلشــارة 

يعــرب بــدالً إذا كان جامــداً مثــل: رأيــت ذلــك الرجل.
ويعرب صفة إذا كان مشتقاً مثل: جاء هذا الطالب.

الضمائر

1- تعريــف الضمــري: اســم معرفــة حيــل حمــل االســم الظاهــر ويــدل 
علــى متكلــم أو خماطــب أو غائــب مثــل: أنــا – أنــت – هــو.

2- الضمائر نوعان: بارزة ومسترت.
أ – الضمائــر البــارزة: ضمائــر تظهــر يف اللفــظ وتــدل علــى 

متكلــم أو خماطــب أو غائــب، وهــي نوعــان: 
متصلــة: ال ميكــن النطــق هبــا وحدهــا وتكــون متصلــة بكلمــة 

قبلهــا وال تقــع يف أول الــكالم مثــل: جلســتُ.
ومنفصلــة: ميكــن النطــق هبــا وحدهــا مــن غــري أن تتصــل مبــا 

قبلهــا مثــل: أنــا.
بــل تقــدّر يف  ب – الضمائــر املســترتة: ال تظهــر يف اللفــظ 
الذهــن وتعــود علــى اســم قبلهــا، وتكــون للمتكلــم أو املخاطــب أو 

ــم )هــو(. ــت( - يتعلّ ــم )أن ــا( - تتعلّ ــم )أن ــل: أتعلّ ــب مث الغائ
3- الضمائــر املنفصلــة كلهــا مبنيــة علــى مــا ينتهــي بــه آخــر كل 

منهــا وهــي حبســب حملهــا مــن اإلعــراب نوعــان:
أ – ضمائر الرفع املنفصلة: وتكون غالباً يف حمل رفع مبتدأ.

ب – ضمائــر النصــب املنفصلــة: وتكــون يف حمــل نصــب مفعــول 
. به
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الضمائــر املتصلــة: وهــي الــيت ال ميكــن النطــق هبــا وحدهــا وتكــون 
ــة بكلمــة قبلهــا وال تقــع يف أول الــكالم مثــل: تعلّمــت، وهــي  متصل

ثالثــة أنــواع:
األول: ضمائــر تتصــل باألفعــال، وال تقــع إال يف حمــل رفــع، وتســمى 
ــة وهــي: التــاء املتحركــة وألــف االثنــن وواو  ضمائــر الرفــع املتصل
اجلماعــة ويــاء املؤنثــة املخاطبــة ونــون النســوة مثــل: تعلمْــتُ – 

ــن. ــوا – تعلّمــي – تعلّم ــا – تعلّم تعلّم
الثاني: الضمري املتصل )نا( وإعرابه كاآلتي:

1- إن اتصــل بفعــل تــام ودل علــى الفاعــل كان يف حمــل رفــع 
فاعــل مثــل: حفظنــا الــدرس.

2- وإن اتصــل بفعــل تــام ودل علــى املفعــول بــه كان يف حمــل 
نصــب مفعــوالً بــه مثــل: رآنــا املراقــب.

3- وإن اتصــل بفعــل ناقــص كان يف حمــل رفــع امسهــا مثــل: 
صرنــا أدبــاء.

4- وإن اتصــل حبــرف مشــبه بالفعــل كان يف حمــل نصــب امسهــا 
مثــل: إننــا كرماء.

5- وإن اتصــل باســم كان يف حمــل جــر مضــاف إليــه مثــل: 
مشــهور. مدرّســنا 

6- وإن اتصــل حبــرف جــر كان يف حمــل جــر حبــرف اجلــر مثــل: 
ــا يتحدثون. عنّ

الثالــث: ضمائــر تتصــل باألفعــال واألمســاء واحلــروف، وهــي: هــاء 
الغائــب ويــاء املتكلــم وكاف اخلطــاب، وإعراهبــا كالتــايل:

1- إن اتصلــت بالفعــل كانــت يف حمــل نصــب مفعــوالً بــه مثــل: 
ــده - يريدنــي - أريــدك. أري

2- وإن اتصلــت باحلــرف املشــبه بالفعــل كانــت يف حمــل نصــب 
امسهــا مثــل: إنــك مــؤدب.

3- وإن اتصلــت باالســم كانــت يف حمــل جــر مضافــاً إليــه مثــل: 
خُلُُقــه عظيــم.

4- وإن اتصلــت حبــرف اجلــر كانــت يف حمــل جــر حبــرف اجلــر 
مثــل: بــك أفتخــر.

منوذج معرب: صرنا أدباء
صرنــا: فعــل مــاض ناقــص مبــين علــى الســكون التصالــه بنــا الدالــة 
ــى الســكون يف حمــل  ــا ضمــري متصــل مبــين عل ــن، ون ــى الفاعل عل

رفــع امسهــا.
أدباء: خرب )صرنا( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
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فوائد وكنوز:
تتحــرك  ألهنــا  بذلــك  املتحركــة مسيــت  التــاء  األوىل:  الفائــدة 
بالضــم عندمــا تكــون للمتكلــم مثــل: أنــا تفوقــتُ، وتتحــرك بالفتــح 
عندمــا تكــون للمخاطــب مثــل: أنــت تفوقــتَ، وتتحــرك بالكســر 
عندمــا تكــون للمخاطبــة مثــل: أنــتِ تفوقــتِ، علمــاً أن هــذه التــاء ال 

ــل املاضــي. تتصــل إال بالفع
ــن( فإننــا  ــن( أو )عَ الفائــدة الثانيــة: إذا اتصلــت يــاء املتكلــم بـــ )مِ
)عنّــي(:  كلمــة  فإعــراب  بينهمــا،  للفصــل  الوقايــة  بنــون  نأتــي 
عن:حــرف جــر، والنــون للوقايــة، واليــاء ضمــري متصــل مبــين علــى 

الســكون يف حمــل جــر حبــرف اجلــر.

الضمائــر املنفصلــة: وهــي الــيت ميكــن النطــق هبــا وحدهــا مــن غــري 
أن تتصــل مبــا قبلهــا مثــل: أنــت.

وتأتي على نوعن:
- النــوع األول: ضمائــر الرفــع املنفصلــة وتكــون يف حمــل رفــع 

وتكــون مبنيــة علــى مــا ينتهــي بــه آخرهــا، وهــي:
أ- )أنا – حنن( للمتكلم مثل: أنا ذكيّ.

ب - )أنــتَ – أنــتِ – أنتمــا – أنتــم – أنــنّ( للمخاطــب مثــل: 
ــت مبدِعــة. أن

ج - )هو – هي – مها – هم – هنّ( للغائب مثل: هو كريم.
- النــوع الثانــي: ضمائــر النصــب املنفصلــة وهــي مركبــة مــن )إيّــا( 

ولواحقهــا وهــي:
أ- )إياي – إيانا( للمتكلم مثل: إياي كافأ املدرّس.

ب - )إيــاَك – إيــاكِ – إياكمــا – إياكــم – إياكــنّ(. للمخاطــب 
مثــل: إياكــم أحــب.

ج - )إيــاه – إياهــا – إيامهــا – إياهــم – إياهــنّ( للغائــب مثــل: 
إيــاه قصــدت.
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منوذج معرب: إياه قصدتُ
إيــاه: ضمــري نصــب منفصــل مبــين علــى الســكون يف حمــل نصــب 

مفعــول بــه مقــدم، واهلــاء للغائــب.
قصــدت: فعــل مــاض مبــين علــى الســكون التصالــه بتــاء الرفــع 
ــع  ــى الضــم يف حمــل رف ــين عل ــري متصــل مب ــاء ضم ــة والت املتحرك

فاعــل. 
الضمائــر املســترتة: هــي الــيت ال تظهــر يف اللفــظ بــل تقــدّر يف 

الذهــن. 
وتكــون للمتكلــم )أنــا – حنــن( مثــل: أحفــُظ - حنفــُظ وللمخاطــب 

)أنــت( مثــل: اِحفــظ. 
وللغائب: )هو – هي( مثل: حفَظ – حفَظتْ. 

أما املواضع اليت يقدّر فيها الضمري فهي ثالثة:
األول: يف الفعــل املاضــي يقــدر بـــ )هــو – هــي( مثــل: املتفــوق فــاز 

– املتفوقــة فــازت.
حــرف  باختــالف  تقديــره  املضــارع خيتلــف  الفعــل  يف  الثانــي: 
املضارعــة الــذي يبــدأ بــه الفعــل مثــل: ألــزم الصــدق )أنــا( – نلــزم 
الصــدق )حنــن( – طالــي يلــزم الصــدق )هــو( – طالبــيت تلــزم 

الصــدق )هــي(.
الثالث: يف فعل األمر يكون تقديره: أنت. 

فوائد ودرر:
الفائــدة األوىل: الضمــري املســترت يكــون مســترتاً جــوازاً يف ضمائــر 

الغائــب، ويكــون مســترتاً وجوبــاً يف ضمائــر املتكلــم واملخاطــب.
الفائــدة الثانيــة: املقصــود باملســترت جــوازاً: أن الضمــري جيــوز لنــا 
أن جنعــل مكانــه امســاً ظاهــراً فعندمــا تقــول: الصــادق يفلــح فإنــك 

تســتطيع أن تقــول: يفلــح الصــادق. 
الفائــدة الثالثــة: املقصــود باملســترت وجوبــاً أنه ال جيــوز لنا أن نضع 

مكانــه امســاً ظاهــراً فال نســتطيع أن نقــول: نفوز اجملتهدون. 
ألن الفاعــل هنــا ال يكــون إال ضمــرياً مســترتاً وجوبــاً تقديــره: حنــن 
وأمــا إذا قلــت: نفــوز حنــن فــإن الضمــري )حنــن( هنــا ليــس فاعــالً 

وإمنــا هــو توكيــد لفظــي للضمــري املســترت.

قالوا:
خري وسيلة للوصول إىل اهلدف ..... أن تبدأ اآلن..
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االسم املوصول

- الذي: للمذكرما يدل على املفرد
- اليت: للمؤنث

- اللذان: للمذكر
- اللتان: للمؤنث

- مَنْ: للعاقل
- ما: لغري العاقل

- الذين:
  جلماعة الذكور

- الالتي والالئي                                                                                                                                          
  واللواتي:

  جلماعة اإلناث

ما يدل على املثنى

ما يدل على اجلمع

ما يدل على العاقل
 وعلى غري العاقل 

1- تعريفــه: هــو اســم معرفــة يتعــن املقصــود منــه جبملــة تلحــق بــه 
تســمى: الصلــة، وتكــون فعليــة أو امسيــة.

2- وجيــب أن تشــتمل مجلــة الصلــة علــى ضمــري يعــود علــى االســم 
املوصــول يســمى: العائــد. 

3- واالســم املوصــول مبــين علــى مــا ينتهــي بــه آخــره وإعرابــه: اســم 
موصــول مبــين علــى... يف حمــل... أمــا االســم املوصــول الــدال 

علــى املثنــى فيبنــى علــى األلــف رفعــاً وعلــى اليــاء نصبــاً وجــراً.
4- ويعــرب االســم املوصــول حبســب موقعــه مــن الــكالم مثــل: أحــب 
الذيــن علمونــي، فإعــراب )الذيــن( هنــا: اســم موصــول مبــين علــى 

الفتــح يف حمــل نصــب مفعــول بــه. 
فوائد من أجلك:

الفائــدة األوىل: إمنــا مســي االســم املوصــول بذلــك ألنــه موصــول 
ــم  ــيت تُت ــة ال ــة وهــي اجلمل ــة الصل ــده تســمى مجل ــي بع ــة تأت جبمل
ــالً:  ــت مث ــو قل ــن اســتعمال االســم املوصــول فل ــى املقصــود م املعن
جــاء الــذي، ومل تكمــل اجلملــة مل يتــم املعنــى فالبــد أن تكمــل 

ــالً.  ــه، مث ــك عن ــذي حدّثت ــول: جــاء ال فتق

االسم املوصول
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الفائدة الثانية: أنواع مجلة الصلة ثالثة:
النــوع األول: تكــون مجلــة فعليــة مثــل: حضــر الذيــن فــازوا يف 

الســباق.
فجملة )فازوا(: صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.

النوع الثاني: وتكون مجلة امسية مثل: جاء مَن إحسانه عميم.
فجملة )إحسانه عميم( صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.

النــوع الثالــث: وتكــون الصلــة: شــبه مجلــة )ظرفــاً أو جــاراً أو 
جمــروراً(.

مثل: أكرم مَن عندك – مدّ يد العون إىل مَن يف امليتم. 
الفائــدة الثالثــة: البــد أن تشــتمل مجلــة الصلــة علــى ضمــري يعــود 
علــى االســم املوصــول يســمى العائــد وجيــب أن يكــون مطابقــاً 
لالســم املوصــول يف اإلفــراد والتثنيــة واجلمــع وقــد يكــون بــارزاً 

ــوا.  ــن عدل ــح الذي ــل: أفل مث
فاالســم املوصــول يف هــذا املثــال هــو )الذيــن( ومجلــة الصلــة هــي 
مجلــة )عدلــوا( والضمــري العائــد هــو واو اجلماعــة يف الفعــل عدلــوا 
ــوض مــن  ــن حــاول النه ــت مَ ــل: رأي ــد مســترتاً مث ــون العائ ــد يك وق

جديــد.
فاالســم املوصــول هــو )مــن( ومجلــة الصلــة هــي مجلــة )حــاول( 

والعائــد هــو الفاعــل املســترت يف الفعــل حــاول وتقديــره: هــو. 

ــن( املوصوليــة و  الفائــدة الرابعــة: بعــض الطــالب خيطــئ بــن )مَ
ــن( اجلــارّة. ــن( االســتفهامية و )مِ )مَ

وللتوضيــح نقــول: إن )مَــنْ( املوصوليــة تكــون للعاقــل وهــي مبعنــى 
ــا:  ــنْ حيرتمــين أي الــذي حيرتمــين، أمــا قولن ــل: جــاء مَ )الــذي( مث
مَــنْ زارك البارحــة؟ فـــ )مــن( هنــا اســتفهامية اُســتفهم هبــا عــن أمــر 
ــا  ــن( هن ــن دمشــق إىل حلــب فـــ )مِ ــا: ســافرت مِ معــن، وأمــا قولن

حــرف جــر.

منوذج معرب: أغِبط اللَذين فازا
أغبــط: فعــل مضــارع مرفــوع وعالمــة رفعــه الضمــة الظاهــرة 

والفاعــل ضمــري مســترت تقديــره أنــا.
اللَذيــن: اســم موصــول مبــين علــى اليــاء ألنــه مثنــى يف حمــل نصــب 

مفعــول به.
فــازا: فعــل مــاض مبــين علــى الفتــح الظاهــر وألــف االثنــن ضمــري 

متصــل يف حمــل رفــع فاعــل. 
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اجلملة االمسية

اجلملــة االمسيــة: مجلــة تبــدأ باســم، وركناهــا: املبتــدأ واخلــرب مثــل: 
الصــدق مَنْجاة.

- )املبتــدأ(: هــو االســم الــذي تبــدأ بــه اجلملــة االمسيــة وقــد يكــون 
امســاً ظاهــراً مرفوعــاً مثــل: الــدارُ واســعة.

وقد يكون ضمرياً منفصالً مبنياً يف حمل رفع مثل: هو أمن. 
وقــد يكــون امســاً مبنيــاً يف حمــل رفــع مثــل: هــذا صديقــي، ومثــل: 

الــذي درس ناجــح.
- )اخلــرب(: مــا يُْخبَــر بــه عــن املبتــدأ، وبــه يتــم معنــى اجلملــة 
االمسيــة، ويأتــي امســاً مفــرداً مثــل: األمانــة واجبــٌة، أو يأتــي مجلــة 
فعليــة مثــل: النظافــة )تنشّــط اجلســم(، أو يأتــي مجلــة امسيــة 
مثــل: املهــّذبُ )أصدقــاؤُه كثــريون(، أو يأتــي شــبه مجلــة )جــاراً 
وجمــروراً أو ظرفــاً( مثــل: النجــاة يف الصــدق - الراحــُة بعــد التعــب 

ويكون حمل اجلملة االمسية أو الفعلية: الرفع.
وميكــن أن يتعــدد اخلــرب ســواء كان امســاً مفــرداً أم مجلــة أم شــبه 

مجلــة.
مثــل: طالــب اآلخــرة أخالقــه محيــدة، يــؤدي واجباتــه، خملــص يف 

عملــه.

فوائد وفرائد:
الفائــدة األوىل: نقصــد بقولنــا )يأتــي اخلــرب امســاً مفــرداً( أنــه 
ليــس مجلــة وال شــبه مجلــة، فهــو قــد يكــون مثنــى مثــل: العامــالن 

ــون. ــاء قليل ــل: األوفي ــاً مث نشــيطان أو مجع
الفائــدة الثانيــة: اجلملــة الفعليــة: مجلــة تبــدأ بفعــل، وترتكــب مــن: 
فعــل الزم وفاعــل مثــل: ملــع الــربق أو فعــل متعــدّ وفاعــل ومفعــول بــه 

مثــل: اقــرأ القصــة.

منوذج معرب: املؤمن خملص ويفّ يأبى الغدر
املؤمن: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 
خملص: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
ويفّ: خرب ثاٍن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

ومجلة )يأبى الغدر( يف حمل رفع خرب ثالث.
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1- األصــل يف املبتــدأ أن يكــون معرفــة، ويقــع غالبــاً يف أول اجلملــة 
االمسيــة، ويأتــي اخلــرب بعــده. 

2- هنــاك مواضــع جيــب فيهــا أن يتقــدم اخلــرب علــى املبتــدأ وذلــك 
إذا كان:

- اخلــرب شــبه مجلــة واملبتــدأ نكــرة مثــل: لِصانــِع املعــروف أجــرٌ 
كبــري.

- يف املبتدأ ضمري يعود على اخلرب مثل: لِلْجنّةِ طريُقها.
- اخلــرب امســاً مــن أمســاء الصــدارة كأمســاء االســتفهام مثــل: 

أيــن كتابــك؟

منوذج معرب: أين كتابك؟
أين: اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم

كتابــك: مبتــدأ مؤخــر مرفــوع وعالمــة رفعــه الضمــة الظاهــرة 
والــكاف ضمــري متصــل مبــين يف حمــل جــر مضــاف إليــه.

تقديم اخلرب على املبتدأ

األحــرف املشــبهة بالفعــل هــي: )إِنّ – أَنّ – كّأن – لكــّن – ليــت – 
لعــّل(.

ومسيــت بذلــك ألن كالً منهــا يفيــد معنــى فعــل معــن فـــ )إنّ – أنّ( 
تفيــدان التوكيــد و )كأنّ( تفيــد التشــبيه و )لكــنّ( تفيــد االســتدراك 

و )ليــت( تفيــد التمــين و )لعــل( تفيــد الّترجّــي.
املبتــدأ  فتنصــب  االمسيــة  اجلملــة  علــى  األحــرف  هــذه  تدخــل 

ويســمى خربهــا.  مرفوعــاً  اخلــرب  ويبقــى  امسهــا  ويســمى 
مثل: الغرورُ نقصٌ - إن الغرورَ نقصٌ.

إن  مثــل:  ظاهــراً  بالفعــل امســاً  املشــبهة  األحــرف  اســم  ويأتــي 
مفيــدٌ. االجتهــادَ 

كما يأتي ضمرياً متصالً مثل: كأّنه قمر. 
ويأتي اسم إشارة مثل: لعل هذا االمتحان سهل. 

ويأتي امساً موصوالً مثل: ليت الذي يذنِبُ معرتف. 
أمــا خــرب األحــرف املشــبهة بالفعــل فيأتــي كمــا يف خــرب املبتــدأ فقــد 

يأتــي امســاً مرفوعــاً مثــل: إن االمتحــان قريــب. 
ويأتي مجلة فعلية مثل: ليت اإلحسان يكثر. 

األحرف املشبهة بالفعل
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ويأتي مجلة امسية مثل: إن الكريم منزلتُهُ عالية. 
ويأتي شبه مجلة مثل: أيقنت أن اجلود من الصفات احلميدة. 

ويتقــدّم خــرب األحــرف املشــبهة بالفعــل علــى امسهــا إذا كان خربهــا 
شــبه مجلــة وامسهــا نكــرة مثــل: لعــّل للغائــب عــذراً، أو كان يف 
امسهــا ضمــري يعــود علــى خربهــا مثــل: ال تكــذب فــإن للكــذب 

عواقبَــه.
 

منوذج معرب: ليتَ اإلحسانَ يكثرُ 
ليت: حرف مشبه بالفعل. 

اإلحسان: اسم ليت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
الظاهــرة  الضمــة  رفعــه  وعالمــة  مرفــوع  فعــل مضــارع  يكثــر: 
والفاعــل ضمــري مســترت جــوازاً تقديــره هــو، ومجلــة )يكثــر( يف حمــل 

رفــع خــرب ليــت. 

1- )كان وأخواهتــا( أفعــال ناقصــة تدخــل علــى اجلملــة االمسيــة 
فيبقــى املبتــدأ مرفوعــاً ويســمى امسهــا وتنصــب اخلــرب ويســمى 
خربهــا وهــذه األفعــال تســمى ناقصــة ألهنــا: تدخــل علــى اجلملــة 

االمسيــة، وال يتــم معناهــا إال خبربهــا. 
2- أخــوات كان هــي: )صــار - أصبــح - أمســى - أضحــى – ظــّل 

- بــات(. 
تامــة  وتســمى  واألمــر  واملضــارع  املاضــي  صيغــة  يف  وتأتــي 
التصــرف مثــل: كان زيــد متفوقــاً - يكــون زيــد متفوقــاً - كــن 

. متفوقــاً
و )مــا زال - مــا انفــكّ - مــا فتــئ - مــا بِرحَ(. 

ناقصــة  وتســمى  فقــط  واملضــارع  املاضــي  وتأتــي يف صيغــيت 
التصــرف مثــل: مــا زال الكريــم راحبــاً - مــا يــزال الكريــم راحبــاً.

و )ليــس - مــا دام( وهــذان الفعــالن ال يأتيــان إال يف صيغــة 
املاضــي ويســميان فعلــن جامديــن مثــل: ليــس حتقيــقُ األمنيــات 

ســهالً. 

األفعال الناقصة
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أمســى  مثــل:  ظاهــراً  امســاً  الناقصــة  األفعــال  اســم  يأتــي   -3
ســعيداً.  املخلــص 

كمــا يأتــي ضمــرياً متصالً مثل: صرت عاملاً.
ويأتي اســم إشــارة مثل: كان هذا الثري فقرياً. 

ويأتــي امســاً موصــوالً مثل: ما زال الذيــن يتصدقون أغنياء. 
الشــجاع  ليــس  مثــل:  امســاً  الناقصــة  األفعــال  خــرب  يأتــي   -4
متهوراً.ويأتــي مجلــة مثــل: مــا فتــئ املعلّــم يَهَــبُ طالبــه كل مــا 
يســتطيع. ويأتــي شــبه مجلــة مثــل: مــا زال التصميــم مــن أهــم 

النجــاح.  أســباب 
ــة أم  ــرداً أم مجل ــال ســواء كان مف ــدد خــرب هــذه األفع ــد يتع 5- ق
شــبه مجلــة مثــل: أضحــى اجملــرم تعيســاً ذليــالً يؤّنــب نفســه أمــام 

القاضــي العــادل. 
6- األصــل يف خــرب األفعــال الناقصــة أن يأتــي بعــد امسهــا ولكنــه 
قــد يتقــدم عليــه كحــاالت تقديــم اخلــرب علــى املبتــدأ مثــل: صــار 

للحديقــة حــارس - كان يف الــدار صاحبهــا. 

منــوذج معــرب: صار للحديقة حارس 
صــار: فعــل مــاض ناقص مبــين على الفتح الظاهر. 

للحديقــة: الــالم حــرف جــر، احلديقــة: اســم جمــرور وعالمــة 
ــان خبــرب صــار  جــره الكســرة الظاهــرة، واجلــار واجملــرور متعلق

املتقــدم. 
الضمــة  رفعــه  وعالمــة  مرفــوع  املؤخــر  صــار  اســم  حــارس: 

الظاهــرة. 
فوائد وفرائد:

الفائــدة األوىل: هنــاك أفعــال إذا جــاءت مبعنــى )صــار( فإهنــا 
تعمــل عمــل األفعــال الناقصــة، ومــن هــذه األفعــال: )غــدا - رجــع 

- اســتحال - عــاد(.
الفائــدة الثانيــة: األفعــال: )بــرح - زال - فتــئ – انفــكّ( يشــرتط 
فيهــا أن تكــون مســبوقة بنفــي أو هنــي أو أن تكــون دالــة علــى 
الدعــاء مثــل: مــا انفــكّ املؤلــف مفّكــراً – مل يــزل زيــد قائمــاً – ال 

يــزال بيتــك آمنــاً )دعــاء(.
الفائــدة الثالثــة: جيــب أن يســبق الفعــل )دام( بـــ )مــا( املصدريــة 
ومسيــت بـــ املصدريــة ألهنــا تـُـؤوّل مــع صِلَتِهــا مبصــدر وهــو الــدوام 

مثــل: أنفــق مــا دمــت حيــاً أي مــدة دوامــك حيــاً.
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الفائــدة الرابعــة: جيــوز أن حتــذف نــون )كان( إذا ســبقها حــرف 
جــازم بشــرط أن ال يأتــي بعدهــا حــرف ســاكن مثــل: مل يكــن القمــر 

بــدراً.
ــذي بعدهــا ســاكن  ــون )كان( ألن احلــرف ال ــل: مل حتــذف ن التعلي
وهــو الم أل التعريــف يف كلمــة القمــر فــإذا حتقــق هــذا الشــرط 
جــاز لــك أن حتــذف نــون )كان( مثــل: مل يـَـكُ صــاحل مــرتدداً ويكــون 
إعراهبــا: يـَـكُ: فعــل مضــارع ناقــص جمــزوم وعالمة جزمه الســكون 

علــى النــون احملذوفــة للتخفيــف. 
الفائــدة اخلامســة: وقــد تأتــي )كان( زائــدة ال عمــل هلــا، وهــي ال 
تــزاد إال بلفــظ املاضــي وتأتــي يف مواضــع منهــا: زيادهتــا بــن )مــا( 

وفعــل التعجــب مثــل: مــا كان أصــحّ علــم األوائــل. 

أفعال املقاربة والرجاء والشروع 

1- )كاد وأخواهتــا( أفعــال ناقصــة تعمــل عمــل الفعــل الناقــص )كان( 
ــة االمسيــة فيبقــى املبتــدأ مرفوعــاً ويســمى  أي تدخــل علــى اجلمل

امسهــا وتنصــب اخلــرب ويســمى خربهــا. 
2- يأتــي اســم هــذه االفعــال امســاً ظاهــراً معربــاً مثــل: كاد املطــر أن 

ينزل. 
أو مبنياً مثل: كاد هؤالء الناجحون أن يتفوقوا. 

أو ضمرياً متصالً مثل: كادوا يتفوقون. 
وال يأتي خربها إال مجلة فعلية فعلها مضارع.

3- هلذه األفعال الناقصة دالالت هي:
- أفعــال املقاربــة: تــدل علــى قــرب وقــوع اخلــرب وأشــهرها: كاد 

وأوشــك.
- أفعال الرجاء: تدل على رجاء وقوع اخلرب وأشهرها: عسى.

- أفعال الشــروع: تدل على البدء )الشــروع( يف اخلرب وأشــهرها: 
شــرع – أخــذ – بــدأ – جعــل – أنشــأ.

4- جيــوز اقــرتان خــرب أفعــال املقاربــة و الرجــاء بـــ )أن( الناصبــة مثل: 
عســى الغربــة أن تنتهي.

وميتنع اقرتاهنا خبرب أفعال الشروع.
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5- الفعــالن )كاد – أوشــك( يـَـِردان يف املاضــي واملضــارع أمــا بقيــة 
األفعــال فــال تـَـِرد إال يف صيغــة املاضــي.

فائدة: 
الســبب يف عــدم اقــرتان أخبــار أفعــال الشــروع بـــ )أَنْ( هــو: أن هــذه 
ــى  ــدل عل ــى وقــوع اخلــرب يف احلــال بينمــا )أَنْ( ت ــدل عل ــال ت األفع

االســتقبال، وباقرتاهنــا حيصــل التناقــض.

املمنوع من الصرف

أ- تعريفه: هو االسم الذي ال يقبل التنوين. 
عالمــة رفعــه الضمــة مثــل: جــاءت ســعادُ، وعالمــة نصبــه الفتحــة 
مثــل: رأيــت عثمــانَ، وعالمــة جــره الفتحــة بــدالً مــن الكســرة مثــل: 

ســلّمتُ علــى إمساعيــَل.
ب - مينع اسم العلم من الصرف إذا كان:

1- امساً أعجمياً مثل: بغداد. 
2- مؤنثاً لفظاً أو حقيقة مثل: طلحة، سعاد. 

3- على وزن الفعل مثل: أكرمْ. 
4- مزيداً بألف ونون مثل: عّفان. 

5- معدوالً أي منقوالً إىل وزن ُفعل مثل: ُزحل.
6- مركباً تركيباً مزجياً مثل: حضرَموت. 
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ج - مينع االسم غري العلم من الصرف إذا جاء:
1- علــى وزن )مفاعـِـل – مفاعيــل – تفاعيــل - فواعـِـل – أفاعيل 
- فعائــل(، مثــل: مبــادئ – مصابيــح – تصاويــر – جواهــر – 

أهازيــج – رســائل .
ويلحق هبا )ُفعالء – أفعالء( مثل: رُمحاء - أبرياء. 

وتسمى هذه األوزان وأشباهها )صيغ منتهى اجلموع( وهي:
مجــوع التكســري الــيت يأتــي بعــد ألفهــا حرفــان أو ثالثــة أحــرف 

ــر. أوســطها ســاكن مثــل: دراهــم – عصافيْ
2- ومينــع االســم غــري العلــم مــن الصــرف إذا كان امســاً منتهيــاً 
بألــف التأنيــث املمــدودة أو املقصــورة مثــل: صحــراء – ظمــأى. 
د- تُمنــع الصفــة النكــرة مــن الصــرف إذا جــاءت علــى وزن )أفعــل( 

الــيت مؤنثهــا )فعــالء( مثــل: أخضــر - خضــراء. 
أو )فعالن( اليت مؤنثها )فعلى( مثل: عطشان – عطشى. 

هـــ - جيــر املمنــوع مــن الصــرف بالكســرة إذا عــرف ب ألـــ أو أضيف 
مثــل: كتبــت بالقلــم األمحــِر – كتبــت بقلــم أزرقِ اللــوِن.

فوائد وفرائد:
الفائــدة األوىل: املؤنــث اللفظــي مــا حلقتــه عالمــة التأنيــث ســواء 

أدل علــى مؤنــث كـــ: ماجــدة، أم علــى مذكــر كـــ: طلحــة.
املؤنــث احلقيقــي: مــا دل علــى أنثــى مــن النــاس أو احليــوان كـــ: 

امــرأة وفراشــة. 
الفائــدة الثانيــة: إذا كانــت الصفــة علــى وزن )أفعــل( وقِبــل مؤنثهــا 

التــاء فإهنــا ال تُمنــع مــن التنويــن مثــل: أرمــل، املؤنــث منــه: أرملــة. 
ولذلك فإنك تنوّهنا قائالً: أرمٌل – أرمٍل – أرمالً. 

الفائدة الثالثة: من األمساء املمنوعة من الصرف: أشياء. 
ومــن الصفــات املمنوعــة مــن الصــرف: األعــداد املصوغــة علــى وزن 
ــل( أو )ُفعــال( مــن: واحــد إىل عشــرة مثــل: أُحــاد – مَوْحــد –  )مَْفعَ
ثُنــاء – مثْنــى – ثـُـالث – مثْلــث – رُبــاع – مَرْبــع – خُمــاس – خْممــس 
– سُــداس – مسْــدس – سُــباع – مسْــبع – ثُمــان – مثمــن – تُســاع 

– متســع – عُشــار – معشــر. 
الفائــدة الرابعــة: إذا كان اســم العلــم مؤنثــاً ثالثيــاً ســاكن الوســط 

جيــوز فيــه التنويــن أو عــدم التنويــن مثــل: هنْــد.
الفائدة اخلامسة: جيوز للشاعر صرف املمنوع إذا اضطر. 

الفائــدة السادســة: معنــى قولنــا: )اســم علــى وزن الفعــل( أي: 
يكــون امســاً تشــبه صورتــه صــورة األفعــال ومياثــل وزنُــه وزنَهــا 

مثــل: أَسْــعَدْ. 
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الفائــدة الســابعة: يشــرتط يف االســم األعجمــي أال يكــون علــى 
ــرف مثــل: نــوح.  ثالثــة أحــرف ســاكنة الوســط فــإن كان كذلــك صُ

منوذج معرب: ال تبخل على عطشان 
ال: ناهية جازمة. 

تبخــل: فعــل مضــارع جمــزوم وعالمــة جزمــه الســكون الظاهــر 
والفاعــل ضمــري مســترت وجوبــاً تقديــره أنــت.

على: حرف جر. 
ــدالً مــن الكســرة  عطشــان: اســم جمــرور وعالمــة جــره الفتحــة ب

ــوع مــن الصــرف.  ــه ممن ألن

الالزم واملتعدي

الفعل نوعان: الزم ومتعدّ.
الفعــل الــالزم: هــو فعــل يكتفــي بفاعلــه وال حيتــاج إىل مفعــول بــه 

إلمتــام املعنــى مثــل: تفّتــح الزهــر.
الفعــل املتعــدي: هــو فعــل ال يكتفــي بفاعلــه وإمنــا يتعــداه إىل 
املفعــول بــه، وحيتــاج إليــه إلمتــام املعنــى مثــل: زرع الفــالح القصــب.
إىل  أو  واحــد،  بــه  فعــل متعــدّ إىل مفعــول  أقســام:  وهــو ثالثــة 

مفاعيــل. ثالثــة  إىل  أو  مفعولــن، 
- األفعال اليت تتعدى إىل مفعول به واحد هي كثرية. 

- األفعال اليت تتعدى إىل مفعولن هي نوعان:
أ- أفعال تتعدى إىل مفعولن أصلهما مبتدأ وخرب. 

ب - أفعال تتعدى إىل مفعولن ليس أصلهما مبتدأ وخرباً.
- األفعــال الــيت تتعــدى إىل مفعولــن أصلهمــا مبتــدأ وخــرب تســمى 

أفعــال القلــوب وهــي:
1- أفعال الظن: وتفيد رجحان وقوع الشيء، وأشهرها:

ظنّ – حَسِبَ – زعمَ – خال – هبْ، مثل: هب صحتك قوية. 
2- أفعــال اليقــن: تــدل علــى االعتقــاد اجلــازم بوقــوع الشــيء، 
ــمْ  ــمَ – رأى )القلبيــة( – تَعَلَّ ــى – عَلِ وأشــهرها: وجــدَ – دَرى – أَلَْف

مثل: تعلّم اإلخالص سبيل النجاح. 
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3- أفعــال التحويــل: تــدل علــى حتويــل شــيء مــن حــال إىل حــال، 
وأشــهرها: جعــل – تَــرك – صيَّــر – ردَّ – حــوَّل، مثــل: صيّــر 

ــاء ثلجــاً. ــع امل الصان
مالحظات:

األوىل: يالزم الفعل )هَبْ( والفعل )تعلّم( صيغة األمر.
الثانيــة: الفعــل )رأى( يكــون متعديــاً إىل مفعــول بــه واحــد إذا كانــت 

الرؤيــة بصريــة مثــل: )رأيــت اهلــالل(.
ويكــون متعديــاً إىل مفعولــن إذا كانــت الرؤيــة قلبيــة مثــل: )رأيــت 

العلــم نــوراً(.
الثالثــة: يقــع املفعــول بــه الثانــي امســاً مفــرداً مثــل: منحَتِ املدْرســة 

املتفــوق جائــزةً، ويقــع مجلــة مثــل: ظننــت فالنــاً يقرأ.
الرابعــة: تســد )أنّ( وامسهــا وخربهــا مســدّ املفعولــن يف أفعــال 

ــل. ــك عاق ــل: علمــت أن الظــن واليقــن مث

فوائد وفرائد:
الفائــدة األوىل: مســي الفعــل الــالزم بذلــك ألن عملــه يلــزم الرفــع 

يف الفاعــل فقــط. 
ــن  ــم( املذكورَي ــل )تعل ــل )هــبْ( والفع ــة: إعــراب الفع ــدة الثاني الفائ

ــاً: فعــل أمــر جامــد.  آنف
ــس  ــن لي ــدى إىل مفعول ــيت تتع ــال ال ــا األفع ــود إىل القاعــدة: أم نع
أصلهمــا مبتــدأ وخــرب فهــي: مَنــح – منــع – وَهـَـبَ – أعطــى – علَّــم 
– أَلْبَــسَ – كســا – أطعــم – زوَّد – سـَـلَبَ... ومــا يف معناهــا، مثــل: 

أعطيــت املتعلــم كتابــاً.
ــن  ــدى إىل مفعول ــال تتع ــا: أفع ــين قولن ــاذا يع ــة: م ــدة الثالث الفائ

ــدأ وخــرب؟ ــا مبت ــس أصلهم لي
ــال الســابق  اجلــواب: يعــين ذلــك أنــك إذا جــرّدت املفعولــن يف املث
ــة مــن  ــة مكون ــة امسي ــل منهمــا مجل ــت أن جتع مــن فعلهمــا وحاول
مبتــدأ وخــرب فإنــه ال يســتقيم املعنــى، أي إنــك ال تســتطيع أن تقــول: 
)املتعلــم كتــاب( بعكــس املفعولــن اللَذيــن أصلهمــا مبتــدأ وخــرب 
ــة تســتطيع أن جتعــل مــن  ــك قوي فإنــك عندمــا تقــول: هــب صحتَ

ــة.  ــك قوي ــة فتقــول: صحتُ ــة امسي ــن مجل املفعولَ
وهناك أفعال تتعدى إىل ثالثة مفاعيل وهي:

أعلمَ – أرى – أَنْبأ – نَبّأ – أخرب – خبّر – حدّث 
مثل: أخربْتُك املثابرة طريق التفوق.
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منوذج معرب: أخربتك املثابرة طريق التفوق
ــع  ــاء الرف ــه بت ــى الســكون التصال ــين عل ــل مــاض مب ــك: فع أخربت
ــع  ــى الضــم يف حمــل رف ــين عل ــري متصــل مب ــاء ضم ــة والت املتحرك
ــح يف حمــل نصــب  ــى الفت ــين عل ــكاف ضمــري متصــل مب فاعــل وال

مفعــول بــه أول. 
املثابرة: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

طريق: مفعول به ثالث منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
التفوق: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.

التعدية حبروف الزيادة

- إذا دخلت أحرف الزيادة على الفعل الثالثي تتغري داللته. 

- يصبــح الفعــل الــالزم متعديــاً إىل مفعــول بــه واحــد، والفعــل 

املتعــدي إىل مفعــول بــه واحــد يصبــح متعديــاً إىل مفعولــن اثنــن 

وذلــك إذا جــاء كل مــن الفعلــن علــى وزن )أَْفعــَل( أو )فعَّــل( أو 

)فاعَــَل( أو )تفاعَــَل(.

أَ احلكيمُ الغاضبَ.  مثل: هَدَأَ الغاضبُ – هَدَّ

1- من معاني صيغة )فعَّل(:

م(.  أ - املبالغة: مثل )حطَّ

ب - الدخول يف إحدى اجلهتن: مثل )شرَّق – غرَّب(. 

2- من معاني صيغة )أَْفعََل(:

أ - التحوّل من حال إىل حال: مثل )أجلَسَ – أسعَدَ(. 

ب - الدخول يف الزمان مثل: )أضحى – أصبح(.

3- مــن معانــي صيغــة )اســتفعل(: الطلــب والســؤال مــن الفاعــل 

)اســتفهم(.
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4- مــن معانــي صيغــة )فاعــل(: املشــاركة بــن الفاعــل واملفعــول بــه 

)جالــسَ(.

5- من معاني صيغة )تفاعل(:

أ - املشاركة مثل: تَواصَل. 

ب - التظاهر- وهو إظهار اجلهل بالشيء - مثل: تغاَفَل. 

ج - الّتدرج - أي: الزيادة شيئاً فشيئاً - مثل: تساقط.

(: املبالغة مثل: اصفرَّ. 6- من معاني صيغة )اِْفعَلَّ

7- من معاني صيغة )تََفعََّل(: الصّريورة والتحول مثل: حتجَّر.

الفعــل املعتــل: مــا كان أحــد أحرفــه األصليــة حــرف علــة وأحــرف 
العلــة هــي: األلــف - الــواو - اليــاء )واي(.

أنواعه:
1- املثال: ما كانت فاؤه حرف علة مثل: وهب. 

2- األجوف: ما كانت عينه حرف علة مثل: سار.
3- الناقص: ما كانت المه حرف علة مثل: مضى. 

أواًل:
1- إذا أســند الفعــل املاضــي املثــال إىل الضمائــر بأنواعهــا ال 

ــا. ــت – حنــن وهبن ــا وهب ــل: أن ــري مث ــه أي تغي حيــدث في
أمــا يف املضــارع واألمــر فيحــذف حــرف العلــة مثــل: حنــن نَهَــبُ 

– أنــت هَــبْ. 
2- حيــذف حــرف العلــة مــن املاضــي األجــوف عنــد إســناده إىل 
ضمائــر الرفــع املتحركــة، ويُضــم أولــه إذا كانــت ألفــه منقلبــة 

عــن واٍو يف املضــارع مثــل: قــام - ُقمــت. 
ويكسر أوله يف غري ذلك مثل: باع – ِبعت. 

إسناد الفعل املعتل إىل الضمائر
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3- حيــذف حــرف العلــة مــن املضــارع األجــوف عنــد إســناده إىل 
ــل حــرف  ــا قب ــن(، وحيــّرك م ــن - يِبع ــل: )يُقم ــون النســوة مث ن
العلــة احملــذوف حبركــة تناســبه وال حيــدث فيــه أي تغيــري عنــد 

إســناده إىل بقيــة الضمائــر.
4- حيــذف حــرف العلــة مــن األمــر األجــوف إذا أســند إىل نــون 
النســوة أو مل يتصــل بآخــره شــيء، وحيــرك بالضــم إذا كان 
احملــذوف واواً مثــل: )ُقمــن( وبالفتــح والكســر إذا كان احملــذوف 

يــاءً مثــل: )ِبعــن(. 
5- إذا أســند املاضــي الناقــص إىل واو اجلماعــة حُــذف منــه 
حــرف العلــة وُفتــح مــا قبــل واو اجلماعــة يف املعتــل اآلخــر 
باأللــف مثــل: )هنَــوا( وُضــمّ مــا قبلهــا يف غــريه مثــل: )رُضــوا(.
ــه  6- إذا أســند املاضــي الناقــص إىل غــري واو اجلماعــة فحكم

مــا يأتــي:
أ- معتــل اآلخــر باأللــف تــرد ألفــه إىل أصلهــا مثــل: )رجونــا 
ــع  ــف ملن ــث فتحــذف األل ــاء التأني ــا(. إال إذا اتصــل بت - بنين

ــتْ(. ــل: )رجَ التقــاء الســاكنن مث
ب - معتــل اآلخــر باليــاء ال حيــدث فيــه أي تغيــري مثــل: 

)رضــي(. 

ثانياً:
1- إذا أسند املضارع الناقص إىل ألف االثنن أو نون النسوة فحكمه:

أ- معتــل اآلخــر بالــواو أو اليــاء ال حيــدث فيــه تغيــري )يرجُــوان 
– يَبْنِنَ(.

ب - معتــل اآلخــر باأللــف تقلــب ألفــه يــاءً مثــل: )يرَضيــان - 
يرَضــن(. 

2- إذا أســند املضــارع الناقــص إىل واو اجلماعــة أو يــاء املؤنثــة 
املخاطبــة فحكمــه مــا يأتــي: 
أ - حيذف حرف العلة. 

ب - تبقــى الفتحــة علــى مــا قبــل واو اجلماعــة ويــاء املؤنثــة 
املخاطبــة إذا كان حــرف العلــة احملــذوف ألفــاً مثــل: )يرَضــون 
- ترَضــن( ويُضــم مــا قبــل واو اجلماعــة ويكســر مــا قبــل يــاء 
ــاءً  ــة احملــذوف واواً أو ي املؤنثــة املخاطبــة إذا كان حــرف العل

مثــل: )ميحُــون - متحِــن(. 
ثالثاً:

إذا أســند فعــل األمــر املعتــل الناقــص إىل الضمائــر فحكمــه حكــم 
ــي. ــفُ – أنــتِ اقضِ ــعَ واعْ املضــارع املعتــل الناقــص مثــل: أنــت اسْ

حكمة : من املهم أن تفكر فيما حدث من خطأ ... 
ولكن األهم أال يتكرر حدوثه...
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اجلامد واملشتق - مصادر األفعال الثالثية

االسم قسمان: جامد ومشتق. 
االسم اجلامد: هو الذي ال يؤخذ من غريه مثل: الغصن. 

االسم املشتق: هو الذي يؤخذ من غريه مثل: مقطوع.
األمساء اجلامدة نوعان: أمساء َذوَات، وأمساء معان. 

اسم الذات: هو اسم يدرك بإحدى احلواس اخلمس مثل: َقلْب.
اســم املعنــى: هــو اســم يــدرك بالعقــل ويســمى املصــدر وعنــه تصدر 

األفعــال واألمســاء املشــتقة مثــل: العدل.
املصــدر: اســم يــدل علــى احلــدث جمــرداً مــن الزمــن، وهــو األصــل 
املشــتقة مثــل: حسّــن -  األفعــال واألمســاء  الــذي تصــدر عنــه 

يُحسّــن - حتســيناً. 
مصادر األفعال الثالثية مساعيٌة تعرف بالرجوع إىل املعاجم. 

مصادر األفعال الرباعية

- مصدر الفعل الرباعي على وزن )أَْفعََل( مصدر قياسي. 
علــى وزن )أَْفعَــَل( كان  1- إذا كان الفعــل الرباعــي صحيحــاً 

مصــدره علــى وزن )إِْفعــال( مثــل: أَْقبَــَل - إِْقبَــال. 
2- وإذا كان الفعــل الرباعــي معتــلّ الــالم علــى وزن )أَْفعـَـَل( تُقلــب 

المــه يف املصــدر مهــزة مثــل: )أرضــى - إرضــاء(.
3- وإذا كان الفعــل الرباعــي معتــل العــن علــى وزن )أَْفعَــَل( 
حتــذف عينــه يف املصــدر ويُعــوّض عنهــا بتــاء مربوطــة يف آخــره 

ــل: )أقــام - إقامــة(. مث
- مصدر الفعل الرباعي على وزن )فعَّل( مصدر قياسي. 

كان  )فعَّــل(  وزن  علــى  الرباعــي صحيحــاً  الفعــل  كان  إذا   -1
مصــدره علــى وزن )تفعيــل( مثــل: )قــدَّم – تقديــم(.

الــالم  )فعَّــل( معتــل  الرباعــي علــى وزن  الفعــل  وإذا كان   -2
أو مهموزهــا جــاء مصــدره علــى وزن )تفعلــة( مثــل: )ســوّى - 

تســوية(، )جــزّأ - جتزئــة(.
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وزن  علــى  قياســي  )فاعَــَل( مصــدر  الرباعــي  الفعــل  - مصــدر 
)مُفاعَلــة(.

مثل: )ناَفسَ - مُناَفسة( وله مصدر مساعي على وزن )فِعال(.
مثل: )ناضَل – نِضاالً(. 

وزن  علــى  قياســي  مصــدر  )َفعْلَــَل(  الرباعــي  الفعــل  مصــدر   -
)َفعْلَلَــة(. 

مثــل: )دحــرج – دحرجــة( ولــه مصــدر مساعــي علــى وزن )فِعـْـالل( 
مثــل: )َزلـْـزَل - ِزلـْـزال(.

مصادر األفعال اخلماسية والسداسية

- مصادر األفعال اخلماسية الصحيحة املبدوءة بتاء زائدة. 
إذا كان الفعــل مخاســياً مبــدوءاً بتــاء زائــدة مثــل: )تََفعَّــَل - تَفاعَــل( 
تقــرُّب(  )تقــرّب –  مثــل:  آخــره  قبــل  مــا  صيــغ مصــدره بضــم 

)تواصَــَل – تواصُــل(. 
- مصادر األفعال اخلماسية املعتلة املبدوءة بتاء زائدة.

إذا كان الفعــل مخاســياً مبــدوءاً بتــاء زائــدة )تََفعَّــَل - تَفاعـَـل( معتــل 
اآلخــر تُقلــب المــه يف املصــدر يــاء ويكســر مــا قبلهــا مثــل: )حتلّــى 

– حتلّيــاً( )تبــارى – تباريــاً(. 
- مصــادر األفعــال اخلماســية والسداســية الصحيحــة املبــدوءة 

هبمــزة وصــل. 
1- مصادر األفعال اخلماســية والسداســية قياســية ختتلف أوزاهنا 

.) باختــالف أوزان أفعاهلــا )انَْفعـَـَل - اِْفتَعـَـَل - اســتْفعََل - اْفعَلَلَّ
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2- إذا كان الفعــل اخلماســي أو السداســي الصحيــح مبــدوءاً هبمــزة 
وصــل صيــغ مصــدره بكســر احلــرف الثالــث وزيــادة ألــف قبــل آخره 
)انَْفعَــَل – انْفِعَــال( مثــل: انكســر – انكســار )اِْفتَعَــَل – اْفتِعــال( 
ــل: اســتفهم -  ــاع )اســتْفعََل – اســتِْفعال( مث ــل: اجتمــع – اجتم مث

اســتفهام )اْفعَلَــلَّ – اْفعِــالَّل( مثــل: اطمــأنّ – اطمئنــان. 
- مصــادر األفعــال اخلماســية والسداســية املعتلــة املبــدوءة هبمــزة 

وصــل. 
- إذا كان الفعــل اخلماســي أو السداســي مبــدوءاً هبمــزة وصــل 
وكان معتــل الــالم تقلــب المــه يف املصــدر مهــزة مثــل: )انقضــى – 

انقضــاء( )اســتغنى – اســتغناء(. 
- أمــا إذا كان معتــل العــن فتحــذف عينــه يف املصــدر ويعــوّض 

عنهــا بتــاء مربوطــة مثــل: )اســتعاد – اســتعادة(.

اسم الفاعل

اسم الفاعل: اسم مشتق يدل على الفعل ومن قام به. 
ــل:  ــل( مث ــى وزن )فاعِ ــي عل يصــاغ اســم الفاعــل مــن الفعــل الثالث

ــح(. نصــح... )ناصِ
يصــاغ اســم الفاعــل مــن الفعــل فــوق الثالثــي علــى وزن مضارعــه 
املبــين للمعلــوم بإبــدال حــرف املضارعــة ميمــاً مضمومــة وكســر مــا 

قبــل آخــره. مثــل: تعــاون... يتعــاون... )مُتعــاِون(. 
مالحظة: 

يصــاغ اســم الفاعــل مــن الفعــل املعتــل األجــوف )الــذي وســطه 
حــرف علــة( يصــاغ بإبــدال عينــه مهــزة مثــل: بــاع – )بائــع(.
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فائدة: 
يعمــل اســم الفاعــل عمــل فعلــه الــذي اشــتُقّ منــه فينصــب مفعــوالً 
بــه إن كان فعلــه الــذي اشــتقّ منــه متعديــاً مثــل: هــل مكــرمٌ ســعيد 

ضيَفــه؟
ضيفــه: مفعــول بــه الســم الفاعــل منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة 

الظاهرة. 
ويكتفــي اســم الفاعــل برفــع فاعــل إن كان الفعــل الــذي اشــتق منــه 

الزمــاً مثــل: جــاء املريــض أخــوه.
أخــوه: فاعــل الســم الفاعــل مرفــوع وعالمــة رفعــه الــواو ألنــه مــن 
األمســاء اخلمســة واهلــاء ضمــري متصــل مبــين علــى الضــم يف حمــل 

جــر مضــاف إليــه.

حكمة :
ال تقل ال ميكنين ... لكن قل: كيف ميكنين؟

مبالغة اسم الفاعل

هــي: اســم مشــتق يــدل علــى اســم الفاعــل يف حــال املبالغــة واإلكثــار 
مــن القيــام بالفعل. 

تُصــاغ مبالغــة اســم الفاعــل مــن الفعــل الثالثــي املبــين للمعلــوم علــى 
أوزان مساعيــة منهــا: )َفعُــول – َفعِيــل – فعّــال - فعّالــة – مِْفعــال(. 

وتسمى صيغ مبالغة اسم الفاعل.
مثل: أَُكول – رحيم – عالّم – فهّامة – مِقدام

فائدة:
ــت  ــل: أن ــا أيضــاً مث ــل فعله ــة اســم الفاعــل عم ــغ مبالغ ــل صي تعم

حــالّل عَُقــدَ النــاس. 
عَُقدَ: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
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هــي اســم مشــتق يــدل علــى صفــة ثابتــة يف املوصــوف وهلــا معنــى 
اســم الفاعــل مثــل: شــهم.

تُصــاغ الصفــة املشــبهة مــن الفعــل الثالثــي الــالزم علــى عــدة أوزان 
منهــا: )ُفعــال – َفعـَـل – ُفعـْـل – َفعـْـل – َفعـِـل – َفعِيــل – َفعــال(. 
مثل: شُجاع – بََطل – صُلب – شَهْم – فِرح – شريف – جَوَاد. 

و )َفعْالن( مؤنثه )َفعْلى( مثل: عطشان وعطشى. 
و )أْفعَــْل( مؤنثــه )َفعْــالء( إذا كان فعلــه يــدل علــى لــون أو عيــب أو 

حِليــة مثــل: أصفــر - صفــراء.

اسم املفعولالصفة املشبهة باسم الفاعل

هو اسم مشتق يدل على الفعل ومن وقع عليه. 
ــى  ــي املبــين للمجهــول عل ــل الثالث ــول مــن الفع - يُصــاغ اســم املفع

ــوم. ــم – معل ــم – يُعلَ ــل: علِ ــول مث وزن مَْفع
- ويصــاغ مــن الفعــل فــوق الثالثــي علــى وزن مضارعــه املبــين 
للمجهــول بإبــدال حــرف املضارعــة ميمــاً مضمومــة، مثــل: أدّب - 

يُــؤدَّب - مُــؤَدَّب. 
الفائــدة األوىل: يصــاغ اســم املفعــول مــن الفعــل الثالثــي األجــوف 
علــى وزن مضارعــه بعــد قلــب أولــه ميمــاً مفتوحــة وذلــك إذا كانــت 
عــن املضــارع واواً مثــل: قــال - يقــول )مَُقــول( أو يــاء مثــل: بــاع - 

يبيــع )مَِبيــع(.
الفائــدة الثانيــة: يصــاغ اســم املفعــول مــن الفعــل الثالثــي األجــوف 
- إذا كانــت عــن الفعــل املضــارع ألفــاً - يصــاغ اســم املفعــول منــه 
علــى وزن مضارعــه بعــد قلــب أولــه ميمــاً مفتوحــة ولكــن نــرد األلف 
إىل أصلهــا مثــل: خــاف - خيــاف - مَخــاف - )خُمــوف( ، هــاب - 

يهــاب - مَهــاب - )مَِهيــب(.
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الفائــدة الثالثــة: يعــرف أصــل األلــف بطــرق متعــددة منهــا: حتويــل 
الفعــل إىل مصــدر مثــل: )خــاف - خوفــاً(، )هــاب - هيبــة(.

ــل  ــي معت الفائــدة الرابعــة: يُصــاغ اســم املفعــول مــن الفعــل الثالث
اآلخــر علــى وزن مضارعــه بإبــدال حــرف املضارعــة ميمــاً مفتوحــة 
ــوٌّ(، رمــى –  وتشــديد مــا قبــل اآلخــر مثــل: دعــا - يدعــو – )مَدْعُ

ــيٌّ. يرمــي – مَرْمِ
الفائــدة اخلامســة: عندمــا نصــوغ اســم املفعــول مــن األفعــال فــوق 
الثالثيــة ويكــون احلــرف الــذي قبــل آخــر املضــارع يــاء فإنــه ينقلــب 
إىل ألــف يف صيغــة اســم املفعــول مثــل: استشــار – يستشــري – 

)مُستشــار(.
الفائــدة السادســة: يعمــل اســم املفعــول عمــل فعلــه املبــين للمجهــول 
فريفــع نائــب فاعــل مثل:جــاء املُْكــرَم جــارُه، وإعــراب )جــاره(: نائــب 

فاعــل الســم املفعــول مرفــوع وعالمــة رفعــه الضمــة الظاهــرة. 

اسم اآللة

هو اسم يدل على آلة حدوث الفعل. 
يصــاغ اســم اآللــة مــن الفعــل الثالثــي املتعــدي )غالبــاً( علــى أحــد 
األوزان اخلمســة اآلتيــة: )مِْفعَــل – مِْفعــال – مِْفعلــة – فعّــال – 
ــادة.  ــة – جــرّار – حصّ ــراث – مِجْرَف ــرَد – مِحْ ــل: مِبْ ــة(. مث فعّال

مالحظات:
1- هناك أمساء آلة مصوغة من أفعال الزمة مثل:

ــاة( مــن:  ــرد، و )الســيّارة( مــن: ســار، و )املِصْف ــربّاد( مــن: ب )ال
صفــا. 

2- هنــاك أمســاء آلــة جامــدة )غــري مشــتقة( مثــل: النّــورج – 
القلــم – الســيف – الرمــح. 

وهنــاك أمســاء آلــة مساعيــة مل تــرد علــى أوزان اســم اآللــة مثــل: 
ســاطور – ســّكن – حاســوب – مَرَْكبة – مَسْــمَع – مسّاعة. 

حكمة:
الصديق املزيف كالعملة املزيفة ... ال ُتكتشف إال عند التعامل...
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اسم املكان والزمان

اسم املكان: اسم مشتق يدل على مكان حدوث الفعل مثل: منِزل.
اسم الزمان: اسم مشتق يدل على زمان حدوث الفعل مثل: موعِد.

يصاغ امسا املكان والزمان:
1- من الفعل الثالثي:

أ- علــى وزن )مَْفعـَـْل( إذا كان: مفتــوح العــن أو مضمومهــا يف 
املضــارع مثــل: ملعـَـب - مدخـَـل.

وإذا كان معتل الالم مثل: مَمْشَى.
ب - على وزن )مَْفعِل( إذا كان:

مكسور العن يف املضارع مثل: منِزل.
وإذا كان معتل الفاء صحيح الالم مثل: موقِف.

2- و يصــاغ امســا املــكان والزمــان مــن الفعــل فــوق الثالثــي: 
علــى وزن )اســم املفعــول(.

- مييَّــز بــن اســم املفعــول وامســي املــكان والزمــان مــن ســياق 
)جمتَمــع(.  مثــل:  الــكالم. 

أصبــح املــكان جمتَمـَـعَ املثقفــن – جمتَمـَـعُ الطــالب الســاعة الثامنــة 
. صباحاً

فوائد وكنوز:
الفائــدة األوىل: إذا كان الفعــل الثالثــي أجــوف، وعينــه واو- أي 
أصــل ألفــه واو - فيصــاغ اســم الزمــان واملــكان منــه علــى وزن 
)مَْفعَــل( مثــل: زار - يــزور - )مــزار(، ووزن مــزار هــو )مَْفعَــل( ألن 
أصلهــا مــزْوَر، فنُقِلــت حركــة الــواو إىل احلــرف الســاكن الصحيــح 
الــذي قبلهــا ثــم ُقلِبــت الــواو ألفــاً لتُجانِــسَ الفتحــة الــيت قبلهــا ومثــل 

هــذه الكلمــة: مقــام – مطــاف... وهكــذا.
ــاء - أي  الفائــدة الثانيــة: إذا كان الفعــل الثالثــي أجــوف وعينــه ي
أصــل ألفــه يــاء فيصــاغ اســم الزمــان واملــكان منــه علــى وزن )مَْفعِل( 
مثــل: بــات - يبيــت - )مِبيــت( ووزن كلمــة )مِبيــت( هــو )مَْفعـِـل( ألن 
أصلهــا مبِْيــت، ولكــن نقلــت حركــة اليــاء وهــي الكســرة إىل احلــرف 
ــل  ــت، ومث ــاء فصــارت: مِبي ــا جملانســة الي ــح قبله الســاكن الصحي

هــذه الكلمــة: مصِيــف – مِبيــع. 
الفائــدة الثالثــة: هنــاك أحــد عشــر امســاً مــن أمســاء األمكنــة 
سُــمعت مــن العــرب علــى وزن )مَْفعِــل( والقيــاس يقتضــي أن تكــون 
علــى وزن )مَْفعَــل( ألن أفعاهلــا ثالثيــة مضمومــة العــن يف املضــارع 

وهــذه األمســاء هــي:
مســقِط – منِبــت – منسـِـك – مفــِرق – مشــِرق – مغــِرب - جمــِزر 

- مطلـِـع - مرفِــق – مســكِن – مســِجد.
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اسم التفضيل

هــو اســم مشــتق يــدل علــى أن شــيئن اشــرتكا يف صفــة واحــدة وزاد 
أحدمهــا علــى اآلخــر يف هــذه الصفــة.

- يصــاغ اســم التفضيــل مــن الفعــل الثالثــي علــى وزن )أَفعَــْل( 
للمذكــر. و )ُفعْلَــى( للمؤنــث وذلــك إذا اســتوفى الشــروط الســبعة 

ــة: اآلتي
ــوم -  ــاً للمعل ــاً - متصرّفــاً - مبني ــاً - تامــاً - مُثْبَت أن يكــون: ثالثي
ليســت الصفــة منــه علــى وزن )أَْفعَــْل( - قابــالً للتفــاوت، مثــل: 

ــم أنفــع مــن املــال.  العل
الشــروط  يســتوف  مل  إذا  الفعــل  مــن  التفضيــل  اســم  يصــاغ   -
الســابقة بذكــر مصــدره منصوبــاً علــى التمييــز بعــد اســم علــى وزن 

)أفعــل( مثــل: أشَــدّ - أَعَْظــمْ – أكثَــرَ... أو مــا شــاهبها.
مثل: ربيع القلب أكثر إسعاداً من ربيع الطبيعة.

مالحظات:
1- الفعــل املتصــرف هــو مــا جيــيء منــه املاضــي واملضــارع 
واألمــر، والفعــل اجلامــد هــو مــا يلــزم صيغــة املاضــي مثــل: 

ليــس - نعــم - عســى.
ــْل( أي ال  ــى وزن )أَْفعَ ــه عل ــة من ــا: ليســت الصف ــى قولن 2- معن
تصــاغ منــه الصفــة املشــبهة علــى وزن )أَْفعَــْل( الــذي مؤنثــه 

فعــالء فيمــا دل علــى لــون أو عيــب أو حليــة. 
مثــل:  واحــدة  بدرجــة  للتفــاوت ال حيــدث  القابــل  الفعــل   -3
ــي  ــل: )َفنِ ــة مث ــل املفاضل ــيت ال تقب ــال ال ــعِدَ( خبــالف األفع )سَ

– مــات(.
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أسلوب الشرط اجلازم

يتكــون أســلوب الشــرط مــن أداة شــرط وفعلــن حصــول الفعــل 
األول منهمــا شــرط حلصــول الفعــل الثانــي. 

ويســمى الفعــل األول: فعــل الشــرط، ويســمى الفعــل الثانــي: جــواب 
الشرط. 

مثل: إن تُتْقِنْ عملك تبلْغ أملك.
- أدوات الشرط اجلازمة جتزم فعلن مضارعن 

ــاً  ــه أو كالمهــا فعــالً ماضي ــي فعــل الشــرط أو جواب - وقــد يأت
ــدْ.  ويكــون يف حمــل جــزم مثــل: مــن جــدّ وَجَ

- أدوات الشرط اجلازمة هي: )إن - إذما( ومها حرفان. 
وســائر األدوات غريمهــا أمســاء وهــي: )مَــنْ( للعاقــل )مــا – مهمــا( 
لغــري العاقــل )متــى – أيــان( للظرفيــة الزمانيــة )أّنــى – أيــن – 
حيثمــا( للظرفيــة املكانيــة )كيفمــا( للحــال - ويأتــي فعــل شــرطها 
وجوابــه مــن لفــظ واحــد - )أيّ( وتصلــح للدالالت الســابقة مجيعها 
وتســتعمل مضافــة وحتــدد اإلضافــة داللتهــا مثــل: أيّ رجــل يــأتِ 

ــه. أكرمْ

ــِق تَرْتَــِق - مَــنْ يُْخلِــصْ يُْفلِــحْ -  األمثلــة: إن تَرْحَــمْ تُرْحَــمْ - إذمــا تَتَّ
مــا تقــرأْ يُفِــدَْك - مهمــا يفعــل الــويف يُؤَمَّــْل منــه اخلــري - متــى تتقــن 
ــى تتوجــهْ  ــوك - أن ــك حمبّ ــان تذهــب يتبعْ ــغ االمــل - أي العمــل تبل
جتــدْ رزقــك - أيــن تنــزل أنــزل - حيثمــا تســتقم يُكتــب لــك النجــاح 

- كيفمــا تكــن أَُكــنْ - أيّ كتــاب تقــرأ ينفعــك. 
الفائــدة األوىل: تعــرب إن: حــرف شــرط جــازم مبــين على الســكون 

ال حمــل لــه مــن اإلعــراب. 
وهلا حالتان:

فاعــالً  يعــرب  االســم  هــذا  فــإن  اســم  بعدهــا  جــاء  إذا  األوىل: 
لفعــل حمــذوف يفســره الفعــل املذكــور بعــده مثــل: إن خالــدٌ حضــر 

فأكرمْــه.
ــة  ــد )إن( ويف هــذه احلال ــدة بع ــا( الزائ ــع )م ــا تق ــرياً م ــة: كث الثاني
تدغــم )إن( بـــ )مــا( فتصــري الكلمــة )إمّــا( مثــل: إمــا تشــاهد كرميــاً 

فأكرمــه، وإعراهبــا:
إن: حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

ما: حرف زائد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. 
الفائــدة الثانيــة: إعــراب )إذمــا(: حــرف شــرط جــازم مبــين علــى 

الســكون ال حمــل لــه مــن اإلعــراب. 
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الفائــدة الثالثــة: أدوات الشــرط: )مــن - مــا - مهمــا( هلــا حالتــان 
يف اإلعــراب. 

احلالــة األوىل: أن تأتــي يف حمــل رفــع مبتــدأ ويكــون فعــل الشــرط 
يف حمــل رفــع خــرب وذلــك يف موضعــن:

أوهلمــا: إذا جــاء بعدهــا فعــل الزم مثــل: مــن يتكــرب قليــالً خيســر 
كثــرياً. 

من: اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. 
يتكــرب: فعــل مضــارع جمــزوم وعالمــة جزمــه الســكون وهــو فعــل 

الشــرط.
ومجلة )يتكرب( يف حمل رفع خرب. 

ــل: مهمــا  ــه مث ــد أخــذ مفعول ــل متع وثانيهمــا: إذا جــاء بعدهــا فع
ــر.  ــفِ الشــيب يظه تُْخ

مهما: اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. 
تُْخــفِ: فعــل مضــارع جمــزوم وعالمــة جزمــه حــذف حــرف العلــة 

وهــو فعــل الشــرط، ومجلــة: )تُْخــفِ( يف حمــل رفــع خــرب. 
احلالــة الثانيــة: أن تعــرب يف حمــل نصــب مفعــوالً بــه إذا جــاء 

بعدهــا فعــل متعــد مل يأخــذ مفعولــه، مثــل: مــا تقــرأ يُفِــدَْك. 
مــا: اســم شــرط جــازم مبــين علــى الســكون يف حمــل نصــب مفعــول 

بــه مقــدم .

الفائــدة الرابعــة: )متــى – أيــان(، تعربــان يف حمــل نصــب ظــرف 
ْــقَ أصدقــاء.  ــان تســافر تَل زمــان متعلــق جبــواب الشــرط، مثــل: أيّ

أيــان: اســم شــرط جــازم مبــين علــى الفتــح يف حمــل نصــب ظــرف 
زمــان متعلــق باجلــواب: تلــق. 

الفائــدة اخلامســة: )أيــن – أّنــى – حيثمــا(، تعــرب يف حمــل نصــب 
ظــرف مــكان متعلــق جبــواب الشــرط. مثــل: أينمــا ينــزل ذو املــروءة 

يكرم. 
أينمــا: اســم شــرط جــازم مبــين علــى الفتــح يف حمــل نصــب ظــرف 
مــكان متعلــق باجلــواب يكــرم، و )مــا( حــرف زائــد مبــين علــى 

ــه مــن اإلعــراب.  الســكون ال حمــل ل
الفائدة السادسة: )كيفما( هلا حالتان:

احلالــة األوىل: أن تعــرب يف حمــل نصــب خــرب، إذا جــاء بعدهــا 
ــنْ.  ــنْ أَُك ــا تَُك ــل: كيفم ــل ناقــص. مث فع

كيفمــا: اســم شــرط جــازم مبــين علــى الســكون يف حمــل نصــب خــرب 
تكن.

احلالــة الثانيــة: أن تعــرب يف حمــل نصــب حــال، إذا جــاء بعدهــا 
فعــل تــام غــري ناقــص، مثــل: كيفمــا جتلــس أجلــس.

كيفما: اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل نصب حال. 
وجيــب هنــا أن يكــون فعــل الشــرط وجوابــه مــن لفــظ واحــد فــال 

يصــح أن تقــول مثــالً: كيفمــا تكــن أقــد ســيارتي. 
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الفائــدة الســابعة: )أيّ( هــي اســم شــرط مبهــم يتضمــن معنــى 
ــك  ــكان وذل ــان وامل ــل وللزم ــل وغــري العاق الشــرط وتســتعمل للعاق
حبســب مــا تضــاف إليــه وختتلــف عــن أخواهتــا يف أهنــا تعــرب 
إعرابــاً حســب موقعهــا مــن اجلملــة فهــي غــري مبنيــة وهــي مالزمــة 

ــة: ــوَّن، األمثل ــة فإهنــا تُن ــن اإلضاف ــرّدت م ــا إذا جُ ــة أم لإلضاف
1- يف أيِّ مأزق تقعْ جتدْ خمرجاً. 

يف: حــرف جــر، أيّ: اســم شــرط جــازم جمــرور وعالمــة جــره 
الظاهــرة.  الكســرة 

2- أيَّ يوم تسافرْ أسافرْ.
أي: اســم شــرط جــازم مفعــول فيــه ظــرف زمــان منصــوب وعالمــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة. 
3- أيَّ مكان جتلس أجلس.

أي: اســم شــرط جــازم مفعــول فيــه ظــرف مــكان منصــوب وعالمــة 
نصبــه الفتحــة الظاهــرة.

4- أيُّ رجل يُْقِبْل على الكريم يكنْ ضيفه.
أي: اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

5- أيَّ كتاب تقرأ تستفد. 
أي: اســم شــرط جــازم مفعــول بــه منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة 

الظاهرة. 
6- مثال جتريدها من اإلضافة: أيٌّ يأتِ أكرمْه. 

الفائــدة الثامنــة: جيــوز حــذف جــواب الشــرط واالســتغناء بفعــل 
الشــرط عنــه وذلــك إذا دل علــى حذفــه دليــل مثــل: أنــت حمســن إن 
فعلــت، فقــد حــذف جــواب الشــرط لداللــة )أنــت حمســن( عليــه، 

والتقديــر: أنــت حمســن إن فعلــت فأنــت حمســن. 
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أسلوب الشرط غري اجلازم

ــا  هنــاك أدوات تفيــد الشــرط غــري أهنــا ال جتــزم هــي: )إذا – كلّم
– ملّــا – لــوال – لــو(.

هلذه األدوات دالالت هي:
)إذا(: ظــرف ملــا يســتقبل مــن الزمــان، ويغلــب أن يليهــا الفعــل 
املاضــي شــرطاً وجوابــاً مثــل: إذا أكثــرت عتــاب الصديــق خســرته. 
ــى الزمــان املاضــي، وال يليهمــا إال  ــدالن عل ــا(: ظرفــان ي )كلمــا، ملّ
ــرت خــزّان االســرار  ــل: كلمــا كث ــاً مث الفعــل املاضــي شــرطاً وجواب

ــا.  ــا زهــدت فيه ــزوال الدني ــت ب ــا أيقن زادت ضياعــاً - ملّ
ــان  ــاع، وفعــال الشــرط واجلــواب ماضي ــاع المتن ــو(: حــرف امتن )ل

ــرك. ــو تعبــت يف صغــرك الســرتحت يف كِبَ ــل: ل مث
)لــوال(: حــرف امتنــاع لوجــود ويليهــا اســم مرفــوع ويعــرب مبتــدأ، 
خــربه حمــذوف وجوبــاً، وجــواب الشــرط هــو فعــل مــاض، مثــل: لــوال 

املــدارس الزدمحــت الســجون. 
مجلــة فعــل الشــرط لــألدوات )إذا – ملــا – كلمــا( يف حمــل جــر 

باإلضافــة.

مالحظات:
1- جيــوز أن يأتــي جــواب )إذا( فعــالً مضارعــاً مثــل: إذا ســألتين 

أجيبُك.
2- )كلمــا( تفيــد التكــرار، و )ملــا( مبعنــى حــن وتســمى الظرفيــة 

احلينية.
3- )لــو( حــرف امتنــاع المتنــاع أي امتنــع وقــوع اجلــواب المتنــاع 

وقــوع الشــرط. 
4- )لــوال( حــرف امتنــاع لوجــود أي امتنــع وقــوع اجلــواب لوجــود 

الشرط. 
5- يقــرتن جــواب )لــو - لــوال( بالــالم أحيانــاً وتســمى: الــالم 

الواقعــة يف جــواب )لــو – لــوال(.
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فوائد وفرائد:
الفائــدة األوىل: جيــوز أن يأتــي بعــد )إذا( اســم مرفــوع ويعــرب هــذا 
االســم مفسـّـراً حســب الفعــل الــذي يذكــر بعــده، وإليــك هــذه األمثلة:

1- إذا سعيد جاء فأخربني. 
سعيد: فاعل لفعل حمذوف يفسره الفعل املذكور بعده وهو جاء. 

2- إذا ماجد أُكرم فزد يف إكرامه.
ماجــد: نائــب فاعــل لفعــل حمــذوف يفســره الفعــل املذكــور بعــده 

ــرم(. )أُك
3- إذا كريم كان يف املدرسة فعلّمه. 

كريــم: اســم مرفــوع لفعــل ناقــص يفســره الفعــل املذكــور بعــده وهــو 
)كان(.

الفائدة الثانية: قد تزاد )ما( بعد )إذا( مثل:
إذا ما بدتْ من صاحب لك زَّلة            فكنْ أَنتَ حمتااًل لَزلَّته عُْذرًا

ومن هنا قالوا: أفيدك فائدة... ما بعد إذا زائدة. 
الفائــدة الثالثــة: ينبغــي أال تكــرر )كلمــا( يف اجلــواب فــال يصــح 

ــول: أن تق
كلما تقدمت يف دراستك كلما كانت نتائجك أفضل. 

الفائــدة الرابعــة: جيــوز حــذف فعــل الشــرط بعــد )إن( املوصولــة 
بـــ ال النافيــة مثــل: حتــدث بصــدق وإال فاســكت. 

والتقدير وإن ال تتحدث بصدق فاسكت. 

اقرتان جواب الشرط بالفاء

جيب اقرتان جواب الشرط بالفاء إذا كان اجلواب:
- مجلة امسية مثل: من سعى يف اخلري فسعيه مشكور.

- مجلــة فعليــة: فعلهــا طلــي أو جامــد، أو مســبوق بـــ: مــا النافيــة - 
لــن - قــد - التســويف )الســن – ســوف(.

األمثلــة: إن أحســن إليــك أحــد فتذكــرْ إحســانه – مــن أســاء إليــك 
فيمــا مضــى فعســى أن حيســن إليــك فيمــا ســيأتي – إن جتتهــدْ 
فمــا أقصــر يف مكافأتــك – إن عصيــت أمــر والديــك فلــن تنــال 
حمبتهمــا – إن تذهــبْ فقــد أذهــبُ – مــن تعمّــد اإلســاءة فســيندم 

- مــن يتعــب يف صغــره فســوف يســرتيح يف كــربه.

مالحظات:
1- الفعل الطلي: هو ما دل على الطلب كاألمر والنهي. 

2- جُمعــت حــاالت وجــوب اقــرتان وجــوب الشــرط بالفــاء يف بيــت 
شــعري:

امسيــة طلبيــة وجبامــد                   ومبــا ولــن وقــد وبالتســويف
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فوائد وفرائد:
الفائدة األوىل: ملاذا يقرتن جواب الشرط بالفاء؟

اجلــواب: الفــاء الــيت تقــع يف جــواب الشــرط تســمى الفــاء الرابطــة 
ــه ال  ــح مــن شــأنه، ألن للجــواب وهــي إمنــا تتصــل باجلــواب لتُصل

يصلــح يف األصــل أن يكــون جوابــاً.
الفائــدة الثانيــة: ويقــرتن جــواب الشــرط بالفــاء أيضــاً إذا كان 
جــواب الشــرط شــرطاً جديــداً مثــل: مــن جيــاورْك فــإن كان حسَــن 

ــق فتقــرب منــه.  اخلل
الفائــدة الثالثــة: ويقــرتن جــواب الشــرط بالفــاء أيضــاً إذا كان 
ــاً  اجلــواب مصــدّراً بـــ )كأمنــا( املكفوفــة والكافــة مثــل: مــن علّــم أمّ

ــة.  فكأمنــا علّــم أمّ
الفائــدة الرابعــة: عندمــا يُطلــب منــك إعــراب مجلــة جواب الشــرط 

املقرتنــة بالفــاء انظر إىل األداة:
فــإن كانــت األداة جازمــة تقــول: واجلملــة يف حمــل جــزم جــواب 

الشــرط. مثــل: مــن ينظــم وقتــه فســوف يتفــوق. 
ــة جــواب شــرط غــري  ــول: واجلمل ــت األداة غــري جازمــة تق وإن كان
ــل: إذا درســت فأنــت ناجــح.  جــازم ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب. مث

اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب

اجلملــة الــيت هلــا حمــل مــن اإلعــراب هــي الــيت ميكــن تأويلهــا مبفرد، 
وهي:

1- اجلملــة الواقعــة خــرباً: يف حمــل رفــع خــرب للمبتــدأ، أو للحــرف 
املشــبه بالفعــل، أو يف حمــل نصــب خــرب للفعــل الناقــص مثــل:

الناجح )حيدد هدفه( قبل شروعه يف العمل. 
إنك )جتود( باخلري على اجلميع. 

ما زلت )تسامح املسيء(. 
ــاً: تكــون يف حمــل رفــع أو نصــب أو جــر،  ــة الواقعــة نعت 2- اجلمل

ــرة. ــوت، ويشــرتط أن يســبقها موصــوف نك حبســب املنع
مثل: هذا رجل )يفي( بالوعد.

       أحرتم رجاًل )يفي( بالوعد.
       أنظر بإجالل إىل رجل )يفي( بالوعد.

3- اجلملة الواقعة مفعواًل به: وتكون يف حمل نصب بعد:
أ - القول أو مرادفه مثل: قال األستاذ: )اجلليس الصاحل كنز(.

ب - فعــل يتعــدى إىل مفعولــن أصلهمــا مبتــدأ وخــرب )وتكــون 
يف حمــل نصــب، مفعــوالً بــه ثانيــاً( مثــل: وجــد الباحثــون الكــون 

)يتوســع(.
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4- اجلملــة الواقعــة حــااًل: تكــون يف حمــل نصــب، ويشــرتط أن 
يســبقها اســم معرفــة يســمى )صاحــب احلــال( مثــل: قــدم الناجــح 

)يبكــي( فرحــاً.
5- اجلملــة الواقعــة مضافــاً إليــه: تكــون يف حمــل جــر، وتأتــي بعــد 

الظــرف، مثــل: أقمنــا حيــث )طــاب( العيش. 
6- اجلملــة الواقعــة جوابــاً لشــرط جــازم مقــرتن بالفــاء: تكــون 

يف حمــل جــزم مثــل: مــن يطــع والديــه فســوف )يطيعــه أوالده(.
7- اجلملــة املعطوفــة علــى مجلــة هلــا حمــل مــن اإلعــراب: يكــون 

هلــا احملــل نفســه )رفــع أو نصــب أو جــر( مثــل:
العاقل خيطىء ثم )يعتذر(.

ما زلت تسامح املسيء و )تكرمه(.
أقمنا حيث طاب العيش و )غاب الكدر(.

فوائد وكنوز:
الفائــدة األوىل: معنــى قولنــا عــن اجلمــل الــيت هلــا حمــل مــن 

اإلعــراب:
)هــي الــيت ميكــن تأويلهــا مبفــرد(: أهنــا هــي الــيت حتــل حمــل املفــرد 
وتأخــذ املوقــع اإلعرابــي لذلــك املفــرد الــذي حلـّـت حملــه، فلمــا كان 
املفــرد هــو الــذي يوصــف بالرفــع أو النصــب أو اجلــر فــإن اجلملــة 
الــيت حلّــت حملــه تأخــذ موقعــه وتكــون أيضــاً يف حمــل رفــع أو 

نصــب أو جــر. 
مثــل: جــاء املتفــوق يبتســم، فجملــة )يبتســم( يف حمــل نصــب حــال 
ألهنــا حلـّـت حمــل مفــرد فأخــذت موقعــه مــن اإلعــراب وهــذا املفــرد 
هــو كلمــة: مبتســماً، وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن هــذه اجلملــة ميكــن 

أن تــؤول علــى الشــكل اآلتــي:
جاء املتفوق مبتسماً. 

الفتحــة  نصبهــا  وعالمــة  منصوبــة  حــال  )مبتســماً(:  وإعــراب 
الظاهــرة.

الفائــدة الثانيــة: معنــى كلمــة )مفــرد( يف قولنــا عــن اجلمــل الــيت 
هلــا حمــل مــن اإلعــراب: هــي الــيت ميكــن تأويلهــا مبفــرد. 

إن معنــى املفــرد هنــا: الكلمــة الــيت تكــون غــري مركبــة، أي: ليســت 
مجلــة وال شــبه مجلــة. 
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اجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب

هي اليت ال يصح أن تؤول مبفرد، وهي:
1- اجلملــة االبتدائيــة: وهــي الــيت تكــون يف ابتــداء الــكالم 

مثــل: الصــدق مفيــد. 
2- اجلملــة االســتئنافية: وهــي الــيت تكــون يف أثنــاء الــكالم 
منفصلــة عمــا قبلهــا مثــل: ال هتتــم لقــول احلاســدين )إهنــم 

يســاعدونك علــى النجــاح( مــن حيــث ال يعلمــون. 
3- اجلملــة الواقعــة جوابــاً لشــرط غــري جــازم: وهــي الــيت 
تقــع بعــد أدوات الشــرط غــري اجلازمــة )إذا – كلمــا – ملــا – لــو 
ــه.  ــت عمــالً فأتقن ــل: إذا عمل ــت بالفــاء. مث ــو اقرتن ــوال( - ول – ل
ــة لالســم املوصــول: وهــي الــيت تقــع  ــة الواقعــة صل 4- اجلمل
بعــد األمســاء املوصولــة مثــل: حضــر الــذي حّقــق أهدافــه - 

أكرمــت الذيــن أعماهلــم عظيمــة.
5- اجلملــة التفســريية: وهــي الــيت تفســر اجلملــة الــيت قبلهــا 
وتأتــي إمــا مقرونــة بـــ )أَنْ( أو )أَيْ( أو جمــرّدة عنهمــا مثــل: 

أشــرت إليــه أن: )اصمــت(.
نظر الولد املذنب إىل أبيه باستعطاف أي: )ساحمين(.

هل أرشدك إىل عمل يبقي ذكرك بن الناس: )أصلِحْ بينهم(.

6- اجلملــة االعرتاضيــة: وهــي الــيت تعــرتض بــن شــيئن حيتاج 
أحدمهــا إىل اآلخــر مثــل: وَصـَـَل – )أَعتقــدُ( – الغائبُ. 

7- مجلة جواب: القسم مثل: أُقسِمُ )أَلساعدنّ احملتاج(. 
8- اجلملــة املعطوفــة علــى مجلــة ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب: 

مثــل: املؤمــن واضــح و )الواضــح رابــح(.
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بكري برميو السمان
*  عضو هيئة األكادميين يف تركيا.

*  دكتوراه يف علوم اللغة العربية وآداهبا.
*  ليسانس يف علوم احلديث النبوي الشريف.

*  خــربة يف التعليــم واالستشــارات االجتماعيــة 
ــذ عــام 1996 م . ــة من والرتبوي

*  إجازة من العالَّمة الشيخ عبد اهلل سراج الدين رمحه اهلل تعاىل.
 من أعماله: 

1-  كي تعيش يف أمان .
2-  أسرار احلياة السعيدة .

3- »غربة« باقة شعرية.
4-  )400(  مجلة لتعليم اللغتن العربية والرتكية.

5-  حتقيــق عشــرة كتــب مــن تــراث اإلمــام الشــيخ عبــد اهلل ســراج 
الديــن .

هل تبحث عمن يستمع إليك ويرشدك إىل جناح مشاريعك 
وحل مشكالتك؟

تواصل مع املؤلف لتحديد موضوع االستشارة وحجز موعد مأجور 
لالستفادة من خربة عشرين عاماً يف االستشارات االجتماعية والرتبوية    

www.ostazbakri.com
ostazbakri@gmail.com
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