املرفوعات :املبتدأ والخبر
ً
* املبتدأ :هو اسم مجرد من العوامل اللفظيةُ ،مخبرا عنه- :
* املبتدأ هو املحكوم عليه ،ويكون كلمة واحدة فقط.
* الخبر :هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع املبتدأ.
* الخبر هو ُ
الحكم الذي ُح ِكم على املبتدأ به.
* أنواع الخبر:
 )1اسم مفرد :أي ال يكون جملة وال شبه جملة فقد يكون مثنى أو جمع.
أمثلة :الطالب مجتهد ،الطالبان مجتهدان ،هللا الصمد.
 )2جملة كاملة :أي أن يكون الخبر (جملة اسمية) أو (جملة فعلية).
أمثلة :هللا يبسط الرزق ،الطالب يجتهد ،الطالب اجتهاده عظيم ،هللا فضله عظيم.
 )3شبه جملة :أي أن يكون (ظرف زمان أو مكان) أو (جار ومجرور).
ً
أمثلة :الطالب فوق الشجرة ،الطالب في الفصل ،االمتحان غدا ،لنا أعمالنا ،لكم أعمالكم.
ً
* األصل أن يتقدم املبتدأ على الخبر ولكن أحيانا يتقدم الخبر على املبتدأ.

*شرح-:
تقديم الخبرعلى املبتدأ والتمييزبينهما- :
أمثلة- :
( )1هللا الصمد) املبتدأ هو هللا ألنه املحكوم عليه بصفة الصمد ،والخبر هو الصمد ألنه الحكم الذي وقع على املبتدأ
ٌ
(هللا) .فيمكننا قول
(صمد هللا) فنقدم الحكم (الصمد/الخبر) على املحكوم عليه (هللا/املبتدأ).
( )2لنا أعمالنا) املبتدأ هو (أعمالنا) ُ
وح ِكم عليها بأنها لنا ،فيمكننا قول (أعمالنا لنا) فحكمنا على أعمالنا بأنها لنا.
 ( )3فوق كل ذي علم عليم) فوق هي الخبر ألنها ظرف مكان ونوع الخبر هو شبه جملة ،واملبتدأ هو عليم لوقوع الحكم
(عليم فوق ّ
ٌ
(الخبر /فوق) عليه ،فيمكننا قول
كل ذي علم).
( )4بيدك الخير) تقدم الخبر (بيدك /جار ومجرور) على املبتدأ (الخير) ،يمكننا قول (الخير بيدك).

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املرفوعات :اسم كان وأخواتها
ظل ،بات ،صار ،ليس ،ما َبرح ،ما ّ
* كان وأخواتها هي :كان ،أمس ى ،أصبح ،أضحىَّ ،
انفك ،ما زال ،ما دام.
ِ
* كان وأخواتها أفعال ناسخة تدخل على الجملة االسمية فقط.
* كان وأخواتها ترفع املبتدأ ويسمى اسمها ،وتنصب الخبر ويسمى خبرها.
ُ
* يمكن أن تكون كان وأخواتها أفعال ماضية (كان) أو مضارعة (يمس ي) أو أفعال أمر (كن).
ً
ً
جملة.
* كان وأخواتها تدخل على الخبر في جميع أنواعه سواء كان مفردا أو جملة أو شبه ٍ
* أمثلة :وكان رّبك قديرا ،وال يزالون مختلفين ،لن نبرح عليه عاكفين ،أضحى أخوك على السطح ،لست عليهم بمسيطر.
*شرح- :
* تحديد اسم كان وخبرها- :
ً
ً
( )1كان رُّبك قديرا) كان هي الفعل الناسخ ،وربك (مرفوعة) اسمها ألنها املبتدأ ،وخبرها قديرا (منصوبة).
( )2وال يزالون مختلفين) يزال هي الفعل الناسخ( ،يزالون) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال
الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع اسم يزال ،ومختلفين هي خبر يزال منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم.
( )3لن نبرح عليه عاكفين) نبرح ،فعل ناسخ ،واسم نبرح هو ضمير مستتر مبني تقديره نحن ،وخبر نبرح هو عاكفين
منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم ،وعليه جار ومجرور ( على هو حرف الجر والضمير هو املجرور).
( )4أضحى أخوك على السطح) أضحى هو الفعل الناسخ ،أخوك هو اسم أضحى مرفوع بالواو ،خبر أضحى هو (على
السطح) ونوع الخبر شبه جملة ألنه جار ومجرور.
( )5لست عليهم بمسيطر) لست هو الفعل الناسخ ،واسمه ضمير مستتر تقديره أنت ،عليهم جار ومجرور ،وخبره
(بمسيطر) ونوع الخبر شبه جملة ألنه جار ومجرور.
( )6ما برح زيد يذكر هللا) برح فعل ناسخ ،زيد هو اسم برح مرفوع( ،يذكر هللا) خبر برح ونوعه جملة فعلية.

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املرفوعات :خبرإن وأخواتها
* إن وأخواتها هيَّ :إنَّ ،أنّ ،
كأن ،لكن ،ليتّ ،
لعل.
ّ
* معنى إن وأخواتها- :
الحرف
ّ ّ
إن ،أن
ليت
ّ
لعل
ّ
كأن
ّ
لكن

معناه
تفيد التوكيد.
تفيد التمني :وهو طلب أمر محبوب ،مستحيل الوقوع.
تفيد ّ
الترجي :وهو طلب أمر محبوب ،ممكن الوقوع.
تفيد التشبيه.
تفيد االستدراك :وهو االستثناء.

أمثلة
 ّإن الساعة آتية. يا ليتني كنت معهم.ن ً
 ّلعل االختبار يكو سهال.
 ٌّ
خشب مسندة.
كأنهم
 الجو حارّ ،لكن الدرس ممتع.

* ّإن وأخواتها حروف ناسخة ،جميعها مبنية وتدخل على الجملة االسمية فقط.
* ّإن وأخواتها تنصب املبتدأ ويسمى اسمها ،وترفع الخبر ويسمى خبرها.
ً
ً
ّ
جملة.
* إن وأخواتها تدخل على الخبر في جميع أنواعه سواء كان مفردا أو جملة أو شبه ٍ
ّ
املطر ناز ٌلّ ،
* أمثلةّ :
لعلك ٌ
الطيرّ ،
كأن على رؤوس الخاشعين َ
لعل َ
باخع نفسك،
كأن الجنديين أسدان،

* شرح- :
ّ
* تحديد اسم إن وخبرها- :
ّ
ّ
(لعلك) حرف ّ
لعل( ،باخع) خبر ّ
محل نصب اسم ّ
ترج ونصب ..و(الكاف) ضمير في ّ
لعل مرفوع.
( )1لعلك باخع نفسك)
ّ ( )2
لعل َ
املطر ناز ٌل) (لعل) حرف ناسخ يفيد الترجي( ،املطر) اسم لعل منصوب بالفتحة( ،ناز ٌل) خبر لعل مرفوع بالضمة.
(كأن) حرف ناسخ يفيد التشبيه( ،الجنديين) اسم كأن منصوب بالياء ألنه ّ
(كأن الجنديين أسدان) ّ
ّ )3
مثنى( ،أسدان) خبر
كأن مرفوع باأللف ألنه مثنى.
الطير) (كأن) حرف ناسخ يفيد التشبيه( ،على رؤوس) خبر ّ
ّ ( )4
كأن على رؤوس الخاشعين َ
كأن ونوعه شبه جملة ألنه جار
ومجرور ،والخاشعين مضاف إليه( ،الطير) اسم ّ
كأن منصوب وقد تقدم الخبر عليه فيمكننا القول (كأن َ
الطير على رؤوس
الخاشعين) ُ
فح ِكم على الطير بأنه على رؤوس الخاشعين.

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املرفوعات :الفاعل
ُ
ُ
* الفاعل :هو اسم يدل على َمن قام بالفعل ،ق ّدم عليه فعل ،وأس ِند إليه على جهة قيامه به ،أو وقوعه منه.
ً
ً
ً
َّ
* ُيذكر الفعل مع الفاعل مرة ،ويؤنث أخرى ،وفي بعض الحاالت يكون التذكير أو التأنيث واجبا وأحيانا يكون جائزا.
* معنى حقيقي التأنيث :أي أنه يلد أو يبيض ،مثل :مريم وسعاد وحصة وبطة ودجاجة وقطة ،سمكة.
* معنى مجازي التأنيث :يطلق على ما ال يلد وال يبيض ،مثل :مكتبة ،طابعة ،كنبة ،شنطة ،نبته.
*وجوب التأنيث :يجب تأنيث الفعل مع الفاعل إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث ،لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل.
* أمثلة على وجوب التأنيث- :
( )1لعبت أمل مع القطة)( ،أمل) فاعل حقيقي التأنيث ،لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل ،لذلك وجب تأنيث الفعل.
( )2إذ قالت امرأة فرعون)( ،امرأة) فاعل حقيقي التأنيث ،لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل ،لذلك وجب تأنيث الفعل.
* وجوب التذكير- :
ً
ً
* الحالة األولى :أن يكون الفاعل مذكرا حقيقي التذكير ،مفردا ،أو مثنى ،أو جمع مذكر سالم.
ّ
ً
ُ
* الحالة الثانية :أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث ،ف ِصل بينه وبين الفعل بـ(إال).
* أمثلة على وجوب التذكير- :
( )1قد أفلح املؤمنون) ،ألن املؤمنون جمع مذكر سالمَ ،
وج َب تذكير الفعل (أفلح).
( )2قال رجالن من الذين يخافون هللا) ،ألن رجالن مذكر مثنى ،وجب تذكير الفعل (قال).
ّ
ُ
( )3ما سقط إال شجرة) ،وجب تذكير الفعل مع وجود مؤنث مجازي (شجرة) ألنه ف ِصل بينهما بـ (إال).
ّ
ُ
( )4ما حضر إال خديجة) ،وجب تذكير الفعل مع وجود مؤنث حقيقي (خديجة) ألنه ف ِصل بينهما بـ (إال).

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املرفوعات :نائب الفاعل
ُ
ُ
*نائب الفاعل :هو مفعول بهُ ،ح ِذف فاعله ،فأقيم مقامه ،وغ ِّيرت له صيغة الفعل.
* حاالت تغييرصيغة الفعل- :
َ
ُ
صلح.
أ
>
-صلح
أ
 )1إذا كان ماض يُ :يضم أولهُ ،ويكسر ما قبل آخره ،مثل:
ِ
ُ
ُ
 )2إذا كان ماض معتل الوسط :كسر أوله ،وقلب حرف العلة ياء ،مثل :قال ِ >--قيل.
ً
ً
ض ّم أوله وثالثه ،مثل :اجتمع ُ >--أ ُ
سداسيا مبدوء بهمزة وصلُ :
جتمع.
 )3إذا كان ماض خماسيا أو
ُ ّ
ّ
 )4إذا كان ماض مبدوء بتاء زائدةُ :
ض ّم أوله وثانيه ،مثل :تعل َم  >--ت ُعلم.
ً
ُ
َ
عاُ :
وف ِتح ما قبل آخره ،مثل :يعرف ُ >--ي َ
عرف  ،يأخذ ُ >--يؤخذ.
ض ّم أوله
 )5إذا كان مضار
* حكم تذكيروتأنيث نائب الفاعل كحكم تأنيث الفعل مع الفاعل (في الصفحة السابقة).
ً
* نائب الفاعل يكون مرفوعا ،ويأتي بعد الفعل املبني للمجهول.
* أمثلة وشرح-:
ً
ُ
وجع الدرس) ،جاء الفعل املبني للمجهول (روجع) مذكرا ألن نائب الفاعل (الدرس) مذكر مجازي.
 ( )1ر ِ
ُ
( )2ك ِسرت الشجرة) ،جاء الفعل املبني للمجهول (كسرت) مؤنث ألن نائب الفاعل (الشجرة) مؤنث مجازي.
( )3إذا ُو ِ ّسد األمر إلى غير  ....إلخ) ،الفعل املبني للمجهول هو ُ(و ِ ّسد) وجاء مذكر ألن نائب الفاعل (األمر) مذكر مجازي.
( )4فيزت املباراة) ،قبل حذف الفاعل (فاز محمد املباراة) ،جاء الفعل املبني للمجهول (فيزت) مؤنث بسبب تأنيث نائب
الفاعل (ملباراة) املجازي.

املرفوعات :الفعل املضارع املجرد من الناصب
ً
* إذا لم يسبق الفعل املضارع جازم (أداة جزم) أو ناصب (أداة نصب) ،فيكون مرفوع دائما.
* أمثلة وشرح- :
ُ َ
َ َ َ ُ َ
َ ُْ َُ
ُ َ َ َ
َ ( )1ي ْعت ِذ ُرون ِإل ْيك ْم ِإذا َر َج ْعت ْم ِإل ْي ِه ْم ۚ ق ْل ال ت ْعت ِذ ُروا ل ْن نؤ ِم َن لك ْم) ،الفعل املضارع األول هو (يعتذرون) وجاء مرفوع
ً
بثبوت النون ألن لم يسبقه ناصب وال جازم ،والفعل املضارع الثاني هو (تعتذروا) وجاء مجزوما بحذف النون ألن سبقته
َ
(نؤمن) وهو منصوب بالفتحة ألن سبقته -لن -وهي أداة نصب.
-ال الناهية -وهي أداة جزم ،أما الفعل الثلث فهو

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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( )2وكانوا ّ
ّ
(يصرون) فعل
يصرون على الحنث العظيم)( ،كانوا) فعل ناسخ ،والواو ضمير متصل في محل رفع اسم كان،
مضارع مرفوع بثبوت النون ،وهو خبر كان ونوعه جملة فعلية.

املنصوبات :املفعول به
*املفعول به :هو االسم الذي يقع عليه فعل الفاعل.
* األصل في املفعول به أن يأتي بعد الفاعل ،ولكنه قد ّ
يتقدم على الفاعل ،وقد يتقدم على الفعل.
ً
ً
* الفعل ينصب مفعوال به واحدا عادة ،ولكن قد ينصب الفعل مفعولين.
* األفعال التي تنصب مفعولين هي :أعطى ،ألزمّ ،
ظنَ ،ح ِسب ،آتى.
* أمثلة وشرح- :
اهيم ُّبه)( ،ابتلى) هو الفعل( ،إبراهيم) هو املفعول به وجاء ّ
مقدم على الفاعل ُوي َميز بأنه منصوب،
( )1وإذ ابتلى إبر َ ر
ً
(رُّبـه) هو الفاعل وجاء متأخرا ُوي َّميز بأنه مرفوع.
ً
ً
( )2زيدا دعوت)( ،زيدا) هو املفعول به وهو منصوب( ،دعوت) الفعل دعا والتاء تاء الفاعل.
ّ
ّ
( )3إنا أعطيناك الكوثر)( ،إنا) فيها (إن) الحرف الناسخ و(نا) ضمير مبني في محل رفع اسم إن( ،أعطيناك) فيها الفعل
(أعطى) فعل ماض ي مبني -وسبق قول أنه ينصب مفعولين ،-و(نا) ضمير مبني في محل رفع الفاعل ،و(الكاف) ضمير مبني
َ
(الكوثر) مفعول به ثان منصوب بالفتحة.
في محل نصب مفعول به أول،
( )4ظننت بكرا عاقال)ّ ،
(ظن) فعل ماض ي ينصب مفعولين( ،التاء) تاء الفاعل( ،بكرا) مفعول به أول و(عاقال) مفعول به
(بكر ٌ
ثان وكالهما منصوب( ،مالحظة للتوضيح :ظن وأخواتها تدخل على املبتدأ والخبر فتنصبهما ،فأصل الجملة ٌ
عاقل)
ولكن دخول (ظن) نصب االثنين فأصبحت (بكرا عاقال) -هذي اإلضافة غير مطلوبة في االختبار أوردتها للتوضيح فقط).

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املنصوبات :املفعول املطلق
*املفعول املطلق :هو لفظ (مصدر) يأتي بعد الفعل أو االسم ،من أجل تثبيت (تأكيد) معناه ،أو عدده ،أو نوعه.
ً
ً
ُ
نفخت نفخة.
* املفعول املطلق يكون من لفظ الفعل أو معناه ،مثال :رسمت رسما ،حصدت حصدا،
ً
ً
* املفعول املطلق يكون منصوبا دائما.
* أنواع املفعول املطلق ثالث هي- :
ّ
ّ
*األول :املصدراملؤكد لعامله :معناه أن يأتي مصدر الفعل ُليأكد فعل الفاعل.
ً
ً
*مثال( :الحروب تحصد األرواح حصدا) ،هنا الفاعل هو الحروب وفعله الحصد ،فجاءت (حصدا) مؤكدة لفعل الحروب.
ً
ً
*مثال( :والصافات صفا والزاجرات زجرا)( ،صفا وزجرا) جاءتا مؤكدتان لعاملهما وهو الصافات والزاجرات أي املالئكة.
الثاني :املصدراملبين لنوع الفعل :معناه أن يأتي املصدر ليبين نوع الفعل.
ً
(قوال/مصدره) لتوضيح نوع القول/الفعل بأن يكون
*مثال( :وقل لهما قوال كريما) ،هنا الفعل هو القول ،وجاءت كلمة
ً
(كريما) ولم تأتي لتأكيد قول القول كما في املثال األول.
الثالث :املصدراملبين للعدد :معنا أن يأتي مصدر الفعل لتأكيد العدد.
مثال( :صرخ املريض صرختين) ،هنا الفاعل هو املريض وفعله الصراخ ،فجاءت صرختين مؤكدة لعدد الفعل/الصراخ.

املنصوبات :املفعول ألجله
*املفعول ألجله :هو مصدر يبين سبب حدوث الفعل الذي قبله.
* هو مصدر معنوي ليس من أصل الفعل وال من معناه ،ويجيب على سؤال (ملاذا؟).
*أمثلة- :
ً
ً
( )1قمت إجالال ألبي) ،هنا الفعل هو القيام ،وإجالال جاءت موضحة سبب الفعل/القيام.
( )2يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر املوت) ،ملاذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ حذر املوت.

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املنصوبات :املفعول فيه
*املفعول فيه :هو ظرفي الزمان واملكان ،وسمي مفعوال فيه؛ ألنه يبين الزمان أو املكان الذي وقع فيه الفعل.
ً
* املفعول فيه دائما منصوب ،بينما الخبر يكون مرفوع أو مجرور.
* ظرف املكان :هو كل اسم دل على مكان وقوع الفعل متضمن معنى " في "  .مثل  :فوق  ،تحت  ،بين  ،أمام  ،خلف  ،يمين .
*ظرف الزمان :هو كل اسم دل على زمان وقوع الفعل متضمن معنى " في "  .مثل  :يوم  ،دهر  ،ساعة  ،حين  ،شهر  ،ليلة.
* ظروف الزمان واملكان كلها مبنية.
*أمثلة وشرح- :
ً
ُ َ
(الكتاب فوق املكتب) ،جاء ظرف املكان فوق مبينا ملكان الكتاب ،ويمكن القول ( الكتاب في مكان فوق املكتب).
)1
( )2رأيت القمر بين السحاب) ،جاء ظرف املكان (بين) مبينا ملكان القمر ،ويمكن القول (رأيت القمر في مكان بين السحاب).
( )3قدمت يوم الجمعة) ،جاء ظرف الزمان (يوم) مبينا لزمان وقوع الفعل ،ويمكن القول (قدمت في يوم الجمعة).

املنصوبات :الحال
ً
ً
*الحال :وهو وصف يؤتى به لبيان هيئة صاحبه ،يجيب على سؤال (كيف؟) ،ويكون منصوبا دائما.
ً
ً
ً
*صاحب الحال دائما يكون معرفة ،والحال يكون نكرة مشتق من الفعل ،مثل :ضاحكا ،مستبشرا.
*أمثلة وشرح- :
ً
ً
ً
( )1أقبل ز ٌيد ضاحكا) ،كيف أقبل زيد؟ ضاحكا ،فـ(ضاحكا) حال يبين كيفية اقبال زيد.
ً
ً
ً
ً
ً
( )2رأيت عمرا مقبال) ،كيف رأيت عمرا؟ مقبال ،فـ(مقبال) حال يبين كيفية رؤية عمر.

املنصوبات :التمييز
ً
ً
*التمييز :هو اسم نكرة ،يزيل ابهام اسم او ِنسبة ما قبله ،ويكون منصوبا دائما.
*التمييزاملفرد :هو التمييز الذي يزيل ابهام في كلمة مفردة.
*تمييزالنسبة :هو التمييز الذي يزيل ابهاما في نسبة.
أمثلة وشرح- :
ً
( )1عندي ٌ
متر حريرا) ،كلمة حرير هي تمييز مفرد ،ألنها أزالت االبهام عن كلمة مفردة هي (متر).
ً
ً
( )2اشتعل الرأس شيبا) ،لو قلت لك اشتعل الرأس وتوقفت ،كان من املمكن أن تعتقد أنه اشتعل حريقا أو غير ذلك،
ً
ً
ً
ولكن كلمة (شيبا) أزالت االبهام عن نوع االشتعال (بأنه شيبا) ،لذلك شيبا تعتبر تمييز نسبة ألنها ّميزت نسبة االشتعال.
إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املنصوبات :املنادى
*النداء هو أسلوب يراد به تنبيه املنادى.
*أشهر أدوات (حروف) النداء :يا ،الهمزةَ ،أياَ ،
وه َياْ ،
وأي.
* أنواع املنادى خمسة هي- :
ً
ً
ً
ً
ً
 )1املضاف :يكون منصوبا (مضافا) وما بعده مضافا إليه مجرورا باإلضافة ،وال يكون منونا.
ً
مثال( :يا َ
اقد الليل مسرورا بأوله)( ،يا) أداة نداء( ،راقد) مضاف منصوب وهو املنادى( ،الليل) مضاف إليه مجرور.
ر
ً ً
 )2الشبيه باملضاف :هو ما يتعلق به ش يء من تمام معناه ،ويكون صفة منصوبا منونا وما بعده يعرب حسب حالته.
ً
ً
ً
مثال( :يا ناظرا في الكتاب)( ،يا) أداة نداء( ،ناظرا) هو املنادى وهو منصوب( ،في الكتاب) جار ومجرور متعلق بـ(ناظرا).
 )3النكرة املجهولة :هي التي ال ُيراد بها منادى بعينه ،وإنما ُيراد بها كل من تصدق عليه ،وتكون منصوبة.
ً
ً
ً
غافال بعينه ،إنما ّ
أي غافل.
مثال( :يا غافال ،إن املوت يطلبك) ،في الجملة املنادى هو (غافال) وال ُيقصد به
ََ
لعلم بعينه ،ويكون مبني على ما ُيرفع به (الضم).
نداء
وهو
املفرد:
م
ل
 )4الع
ٍ
مثال( :قالوا يا نوح قد جادلتنا)( ،قالوا) فعل وفاعل( ،يا) أداة نداء( ،نوح) منادى مفرد مبني على الضم؛ ألنه ُيرفع بالضم.
ٌ
شخص بعينه ،ويمكن تمييزها بأنها مبنية على الضم.
 )5النكرة املقصودة :هي التي ينادى بها
ً
مثال( :يا ر ُ
جل ،أطلت الكالم)( ،يا) أداة النداء( ،رجل) نكرة مقصودة ألنها مضمومة فالنكرة غير املقصودة تكون (يا رجال).
ً
*مالحظة :إذا كان املنادى مقترنا بـ أل يجب أن يسبقها (أيها) أو (أيتها) ،وتكون مبنية على الضم ،حينها يبنى املنادى على
الضم ويعرب صفة ،وتعرب (أيتها) و(أيها) مناديين منيين على الضم ،والهاء فيهما للتنبيه.
مثال( :يا أيتها النفس املطمئنة)( ،يا) حرف نداء( ،أيتها) -أية -منادى مبني على الضم و-الهاء -حرف تنبيه ال محل له من
اإلعراب( ،النفس) صفة مرفوعة.

* أمثلة وشرح- :
( )1يا أيها الرسل كلوا من الطيبات)( ،يا) أداة نداء( ،أيها) -أي -منادى مبني على الضم و-الهاء -للتنبيه( ،الرسل) صفة أي
مبنية على الضم.
ُ ّ
( )2يا واعظ ،هال وعظت نفسك!) ،في الجملة السابقة لم يأتي بعد (واعظ) مضاف إليه وال ش يء من تمام معناها؛ لذلك
فهي ليست مضاف وال شبيه باملضاف ،ولم تأتي منونة بالفتح؛ فهي ليست نكرة مجهولة ،إنما جاءت مضمومة لذلك فهي
نكرة مقصودة.
إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املنصوبات :االستثناء
ّ
* أدوات االستثناء :إال ،غير ،سوى ،خال ،عدا.
*االستثناء :هو إخراج املستثنى من حكم املستثنى منه .
ً
ً
* ُيعرب املستثنى منه حسب موقعه في الجملة فيرفع إذا كان مرفوعا وينصب إذا منصوبا.
*أنواع جمل االستثناء :
 - 2جملة منفية  :أي تبدأ بأداة نفي (لم  -لن  -ال  -ما  -ليس).
 - 1جملة مثبتة (موجبة)  :أي ال أداة نفي فيها .
ً
ً
 - 3جملة تامة  :أي ما كان املستثنى منه مذكورا في الجملة وليس محذوفا .
ّ
* للمستثنى بـ(إال) ثالث حاالت هي- :
 )1االستثناء التام املوجب :ويذكر فيه املستثنى واملستثنى منه ،وال تكون الجملة منفية ،وفيه يكون املستثنى منصوب.
ّ
ّ
ً
مثالَ ( :
حضر الطالب إال عمرا)( ،الطالب) فاعل مرفوع وهو املستثنى منه ،و(إال) حرف استثناء ليس له محل من اإلعراب،
ً
و(عمرا) مستثنى منصوب بالفتحة.
 )2االستثناء التام املنفي :ويذكر فيه املستثنى واملستثنى منه ،وتكون الجملة منفية ،فيجوز نصب املستثنى أو اتباعه
للمستثنى منه في إعرابه على أنه بدل ،أي ُيعرب بنفس اعرابه.
بأحد إال زيدا) ،ألن نوع االستثناء تام منفي ،فيمكن اعراب (زيد) بأنه مستثنى منصوب ،أو بأن (زيد) بدل
مثال( :ما مررت ٍ
(أحد) مجرور بالكسرة.
من ٍ
ّ
 )3االستثناء ّ
املفرغ :هو الذي ُيحذف منه املستثنى ،وتكون الجملة منفية ،فيه ُيعرب ما بعد (إال) بحسب العوامل
الداخلة عليه كأن (إال) غير موجودة.
ً
ً
مثال( :ما قام إال ٌ
علي) ،أوال :نحذف أداة النفي واالستثناء ،ثانيا :أعرب الجملة (قام علي)( ،قام) فعل ماض ي مبني على
الفتح ،و(علي) فاعل مرفوع بالضمة.
ً
*مالحظة :سوى وغيرُ :يعربان إعراب املستثنى الواقع بعد ّ(إال) في الحاالت الثالث ،وما بعدهما ُ
فيعرب مجرورا باإلضافة.
ّ
ّ
مثال( :ما حضر غير خالد) ،ملعرفة إعراب (غير) و(خالد)ّ ،
غير الجملة واستخدم (إال) فتصبح (ما حضر إال خالد) وسبق
ُ
توضيح أن إعراب (خالد) في الجملة (ما حضر إال خالد) هو فاعل مرفوع بالضمة ،اآلن نعطي عالمة إعراب (خالد) في
الجملة ّ
املعدلة لـ(غير) في الجملة األصلية ،فتصبح (ما حضر ُ
خالد) ،و(خالد) مجرور باإلضافة وعالمته الكسرة.
غير ٍ
*راجع الكتاب نهاية ص 69وص.70
ً
مثال( :ما كان محمد إال صديقا حميما)( ،كان) فعل ناسخ( ،محمد) اسم كان مرفوع( ،صديقا) خبر كان منصوب.
َ ُ
(غير) تعرب اعراب املستثنى فتكون منصوبة بالفتحة( ،ز ٍيد) مجرور باإلضافة.
مثال( :نجح الطالب غير زيد)،

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املنصوبات :الفعل املضارع املسبوق بناصب
*نواصب الفعل املضارع :أن ،لن ،كي ،إذن ،الم التعليلّ ،
حتى الدالة على التعليل أو الغاية.
ً
* لـ (إذن) شروط هي :أن تقع أول الكالم ،وأن يكون الفعل بعدها مستقبال ،وأن يكون الفعل املستقبلي بعدها مباشرة أو
مفصول بينهما بـ (ال) أو (القسم).
*أمثلة وشرح- :
ُ
( )1إذن وهللا ُأ َ
كر َمك) فعل مضارع منصوب بالفتحة والكاف ضمير متصل.
(أ
قسم،
و(هللا)
نصب،
أداة
(إذن)
،
)
ك
كرم
ِ
( )2لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)( ،لن) أداة نصب ،و(تنالوا) مضارع منصوب بحذف النون.
( )3أيحب أحدكم أن َ
يأكل لحم أخيه ميتا)( ،يأكل) فعل مضارع منصوب بسبب (أن) وعالمة نصبه الفتحة.
( )4قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موس ى)( ،نبرح) فعل مضارع منصوب بسبب (لن) الناصبة ،و(يرجع) فعل
مضارع منصوب بسبب ّ
(حتى).

املجزومات
*الجزم خاص بالفعل املضارع وحده.
* وجازم الفعل املضارع ثالثة أنواع- :
ّ
ً
ً
 )1جازم يجزم فعال واحدا :هي (لم ،ومل ـا ،وال الناهية ،والم األمر).
مثال( :لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) ،جاءت (لم) قبل (يلد ،يولد ،يكن) فجزمتهم بالسكون.
مثال( :ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) ،جاءت (الم األمر) قبل (يقضون ،يوفون ،يطوفون)
فجزمتهم بحذف حرف النون (ليقضوا ،ليوفوا ،ليطوفوا) ألنهم من األفعال الخمسة.
 )2جازم يجزم فعلين :هي أدوات الشرط ،والفعالن اللذان تجزمهما يسمى أولهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط.
َّ
*أدوات الشرط :هي (إنَ ،من ،ما ،مهما ،متىَّ ،أيان ،أين ،أنى ،حيثما ،أي).
مثال( :فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)( ،من) األولى شرطية( ،يعمل) فعل مضارع مجزوم
ألنه فعل الشرط( ،يره) فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الشرط .الفعلين املجزومين بـ(من) هما (يعمل ،ويره).
 )3املجزوم في جواب الطلب :والطلب هو( :األمر ،والنهي ،والدعاءَ ،
والعرض ،والتحضيض ،والتمني ،واالستفهام).
مثال( :اتق هللا تجده تجاهك)( ،اتق) فعل أمر مبني( ،هللا) مفعول به منصوب ،والفاعل مستتر تقديره أنتْ ،
(تجده) فعل
مضارع مجزوم ألنه جواب الطلب ،والهاء ضمير متصل.
أحدثك)ّ ،
مثال( :ليتك تزو ني ّ
(أحدثك) فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الطلب (التمني) ،والكاف ضمير.
ر
إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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املجرورات
*الجرخاص باألسماء وحدها.
*املجرورات هي- :
 )1املجروربحرف الجر :وهي ِ(من ،إلى ،عن ،على ،الباء ،الالم ،في ،الكاف ،حتى ،واو وتاء القسم ،ر َّب ،مذ ،منذ).
 )2املجرورباإلضافة :واإلضافة هي نسبة ش يء إلى ش يء( .طالب العلم).
ً
* املضاف يكون نكرة دائما ،أما املضاف إليه فيمكن أن يكون نكرة أو معرفة.
*أمثلة وشرح- :
( )1مررت بأبيك)( ،مررت) فعل ماض وفاعله( ،الباء) حرف جر( ،أبيك) اسم مجرور بالياء ألنه من األسماء الخمسة.
( )2فتحت باب الحجرة)( ،فتحت) فعل ماض وفاعله( ،باب) مفعول به منصوب وهو مضاف( ،الحجرة) مجرور باإلضافة.
تاهلل لقد آثرك هللا علينا)( ،قالوا) فعل ماض وفاعله( ،التاء) تاء القسم وهي حرف جر( ،هللا) اسم مجرور.
( )3قالوا ِ
(ذهب) مضاف إليه.
ذهب)( ،هذا) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ( ،خاتم) خبر مرفوع وهو مضاف،
ٍ
( )4هذا خاتم ٍ

التوابع
*التوابع :هي التي تتبع ما قبلها في اإلعراب ،وليس لها إعراب مستقل عنه.
*التوابع أربعة أنواع هي- :
 )1التوكيد :وهو نوعان لفظي ومعنوي- :
أ) التوكيد اللفظي :هو إعادة اللفظ مرتين أو ثالث بقصد التوثيق والتقرير.
ب) التوكيد املعنوي :يكون بهذه األلفاظ( :نفس ،عينّ ،
كل ،كال ،كلتا ،جميع ،أجمع ،جمعاء ،أجمعونُ ،ج َمع.
*أمثلة وشرح- :
ّ
( )1فسجد املالئكة كلهم أجمعون)( ،املالئكة) فاعل مرفوع بالضمة( ،كلهم ،أجمعون) مرفوعان ألنهما توكيدان معنويان.
ُ ّ
( )2شذبت الشجرتان كلتاهما)( ،شذبت) نائب فاعل( ،الشجرتان) مفعول به مرفوع ( ،كلتاهما) توكيد معنوي مرفوع.
( )3قرأت القصة كلها جمعاء)( ،قرأت) فعل ماض وفاعله( ،القصة) مفعول به منصوب( ،كلها ،جمعاء) توكيد معنوي
منصوب بالفتحة.

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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تابع التوابع
 )2النعت :وهو الصفة ،ويتفق مع املوصوف في التعريف والتنكير والحالة اإلعرابية والجمع.
*أمثلة وشرح- :
( )1فاز الطالب املجد)( ،فاز) فعل ماض مبني( ،الطالب) فاعل مرفوع بالضم( ،املجد) نعت مرفوع بالضم.
طالب ٌ
( )2جاء ٌ
مجد)( ،جاء) فعل ماض ي( ،طالب) فاعل مرفوع بالضم( ،مجد) نعت مرفوع بالضم.
( )3مررت بفتاتين مهذبتين)( ،مررت) فعل ماض ي وفاعله(،الباء) حرف جر(،فتاتين) اسم مجرور( ،مهذبتين) نعت مجرور.
( )4نجح الطالب املجتهدون)( ،نجح) فعل ماض مبني( ،الطالب) فاعل مرفوع بالضمة( ،املجتهدون) نعت مرفوع بالواو.
*الحظ أن في جميع األمثلة وافق املوصوف في التعريف والتنكير والحالة اإلعرابية والجمع.
ُ
لفظ َ
آلخر بواسطة حرف.
 )3العطف :هو اتباع ٍ
* حروف العطف هي (الواو ،الفاء ،ثم ،أو ،ال).
*أمثلة وشرح- :
َ َ ُ َ ْ
ْ ْ ُ ٌ ََ
ُ ٌ
َّ ْ
ْ َ ْ ُ َ َّ ْ َ َّ ْ
َّ
الت ْقرير) ْ
اس ٌم َم ْعطوف.
( )1است َمعت إلى النش َر ِة والتق ِر ِير)( ،النش َر ِة) اس ٌم َمعطوف عل ْي ِه( ،و) ح ْرف عط ٍ
فِ ِ (،
( )2استيقظ محمد ال خالد)( ،استيقظ) فعل ماض ي ( ،محمد) فاعل مرفوع وهو معطوف عليه( ،ال) حرف عطف،
(خالد) معطوف عليه مرفوع.

إعداد :معاذ بن سعد العساف.
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تابع التوابع
 )4البدل :هو التابع املقصود بالحكم ،وله أنواع أهمها- :
أ) بدل الكل من كل :وهو َب َد ُل الش يء مما هو ُم ُ
طابق له.
َ
ّ َ
ُ
ُ ُ
اط الذين ْأن َع َ
َ
ُ
املستقيم وصراط امل ْن َع ِم عليهم يدالن على معنى
مت عليهم) فالصراط
املستقيم ،صر
الصراط
اهدنا
مثالِ ( :
واحد ،وبذلك تكون لفظة الصراط الثانية هي البدل .وتكون كلمة الصراط األولى هي املبدل منه.
مثالُ ( :
ُ
اإلمام علي) البدل (علي) مطابقا في املعنى واإلعراب ملا قبله (اإلمام).
النحو
واضع
ِ
ً
ً
ب) بدل البعض من كل :وهو الذي يكون فيه البدل جزءا حقيقيا من املبدل منه وهو بدل الجزء من الش يء كله.
مثال( :صرفت املال نصفه)( ،نصف) هي جزء من كل من املال وهي منصوبة ألنها بدل بعض من كل.
غالفه)( ،غالف) هي جزء من الكتاب ،وهي مجرورة ألنها بدل من مجرور.
مثال( :أعجبت بالكتاب ِ
ً
ً
ُ
ج) بدل االشتمال :وهو بدل الش يء مما يتضمنه ويشتمل عليه ،شرط أال يكون جزءا ح ّسيا من أجزاء املبدل منه.

ُ
الطبيب ُ
ُ
لطف ُه)( ،الطبيب) فاعل مرفوع( ،لطف) بدل مرفوع من فاعل/الطبيب.
مثال( :أعجبني
ُ
ائحة) بدل مجرور من مجرور/الوردة.
عج ْب ُت
ائحتها)( ،الوردة) اسم مجرور بحرف الجر الباء( ،ر ِ
بالوردة ر ِ
ِ
مثال( :أ ِ
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