
((1))النحو التطبيقي  

 المحاضرة األولى

 :المبني والمعرب 

 

  الحرف  -الفعل    –االسم         -تنقسم الكلمة في اللغة الى ثالثة اقسام : –أ 

دل على معنى في نفسه ، ليس الزمن جزء منه ، من عالماته: يقبل التنوين وألف التعريف هو ما  :االسم

 والنداء.

 أمر –مضارع  –ي جزء منه ، وينقسم الى: ماض هو ما يدل على حدث ، الزمن الفعل:

 هو ما دل على معنى في غيره ، مثل: ذهب محمد الى المدرسة. الحرف:

 ال تخرج الكلمة في اللغة عن حالتين ، هما "االعراب والبناء" -ب

 هو تغيير الحركات على الكلمة بتغير موقعها في الجملة. االعراب:

 هو لزوم الكلمة حالة واحدة مهما تغير موقعها االعرابي. البناء:

 

 :أركان االعراب -ج

 الموقع االعرابي ) فاعل ، مفعول ، مبتدأ ، خبر ..( -1

 الحالة االعرابية )مرفوع ، منصوب ، مجرور ، مجزوم ، مبني( -2

 العالمة االعرابية ) الضمة ، الكسرة ، الفتحة ، السكون( -3

 

 

 لكلمات ربي( البحر مددا  ))قل لو كان      -اعرب ما تحته خط :    :تطبيق 

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة. البحر:

 كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة. رخب مدادا :



 لالعراب عالمات كثيرة يتم تصنيفها بنوعين.        -عالمات االعراب :

 عالمات اعراب فرعية ،عالمات اعراب اصلية 

 هي: عالمات االعراب االصلية

 السكون –الفتحة  –الكسرة  –الضمة               

 الفتحة والضمة مشتركان بينهما( –الجزم )السكون( خاصا  باالفعال فقط  –)الجر يكون خاصا  باالسماء فقط  

 

 :عالمات االعراب الفرعية

 عالمة لرفع المثنى األلف: -1

 عالمة لرفع المذكر السالم واالسماء الستة الواو: -2

 عالمة نصب وجر المذكر السالم والمثنى الياء: -3

 عالمة رفع االفعال الخمسة ثبوت النون: -4

 عالمة جزم ونصب االفعال الخمسة حذف النون: -5

 عالمة جر الممنوع من الصرف الفتحة: -6

 عالمة نصب المؤنث السالم الكسرة: -7

 

 )فرعية(.يتم اضافة ألف ونون في حالة الرفع ، ياء ونون في حالة النصب والجر       المثنى:

 يرفع باأللف ، يجر وينصب بالياء. اعرابه:   

 خبر مرفوع وعالمة رفعه االلف النه مثنى. صديقان: )هذان صديقان(: مثال:  

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء النه مثنى. غزالين: )اصطدت غزالين(: 

 )فرعية( ياء ونون في حالة النصب والجر،  واو ونون في حالة الرفعيتم بزيادة          جمع المذكر السالم:

 اعرابه: يرفع بالواو   ، ينصب ويجر بالياء      

 مررت بالمسلمين -رأيت المسلمين    -جاء المسلمون         مثال:

 يتم بزيادة األلف والتاء لنهاية االسم المفرد دون تغيير.            المؤنث السالم: جمع

 )س؟(      اعرابه: يرفع بالضمة  ،  يجر وينصب بالكسرة          

 مررت بالمسلماتِ  –رأيت المسلماِت  –جاءت المسلماُت   مثال:



 هو االسم الذي ال يجوز تنوينه.       الممنوع من الصرف:

 ثل:     اسماء العلم المؤنثة:  زينب ، فاطمةم

 اسماء العلم االجنبية: مايكل وغيرها 

 ينصب ويجر بالفتحة   -اعرابه:            يرفع بالضمة  

 مررت بفاطمةَ   -رأيت فاطمة َ    -جاءت فاطمة ُ         مثال:

 

 ذو –فو  –حم  –أخ  –أب                   االسماء الخمسة:

 اعرابها:          ترفع بالواو   ،  تجر بالياء   ،  تنصب باأللف.    

 مررت بحميك –رأيت أخاك  –جاء أبوك     مثال:

 

 هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء المخاطبة   األفعال الخمسة:

 تفعلين –يفعالن  –تفعالن  –تفعلون  –مثل:    يفعلون     

 يجزم وينصب بحذفها.    -اعرابه:        يرفع بثبوت النون         

 مثال:      أنتم تفعلون    ،   لن تفعلوا   ،   لم تفعلو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثانية

 

 :االعراب الظاهر والمقدر- 

 بعض الحروف ال يظهر عليها عالمة االعراب

 .ى باالعراب المقدرمسوي

 .الكمثرىمثال:     أكل الولد 

 على آخره. الظاهرةالولد:    فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

 المقدرة على آخره.به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  الكمثرى:  مفعول

 

 يتم تقدير العالمة في حالتين:

 أبي: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة. -.  مثل : جاء أبي:اذا لحق االسم ياء المتكلم -

 فتنصب باأللف وتجر وترفع بالياء والواو. :معتل اآلخراذا كان  -

 

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره. موسى:مثال:     )هل أتاك حديث موسى(:   

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره. موسى:)فرجع موسى الى قومه(:  

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة. تتلو:)واتبعو ما تتلو الشياطين(:     

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثالثة

 :أنواع المبنيات 

 )جميعها مبنية(   الحروف. -1المبنيات في اللغة:   

 )االصل فيها البناء  ، يعرب المضارع في حاالت معينة(  بعض األفعال -2        

 تبنى في حاالت معينة()االصل فيها االعراب،   بعض األسماء. -3        

 هو اللفظ الذي ال يكون له معنى في نفسه ويكون معناه حسب التركيب الظاهر فيه. الحرف:

 .في السببيةهرة:  فيدخلت امرأة النار  .الظرفية المكانيةمكتبه:  فييجلس المدير  أمثلة:

 حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من االعراب. ال خلة: وال بيع فيه  

 

 هو اللفظ الدال على حدث مقترن بزمن معين.  الفعل:

 (أو الضم فتحمبني دائما ، )يبنى على السكون أو ال  :الفعل الماضي -1

 .يكون مبني على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به ألف االثنين أو تاء التأنيث 

 مبني على الفتح.فعل ماضي قربانا (  قرباإذ  ق)واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالح مثال:

 تاء الفاعل، تاء المخاطبة، نون النسوة( .يكون مبني على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك( .

 فعل ماضي مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك. احببُت ، احببَت ، احببِت:مثال: 

 .يكون مبني على الضم اذا اتصلت به واو الجماعة  

 فهم فهموا النحو: فعل ماضي مبني على الضم التصاله بواو الجماعة. مثال:

 مبني دائما .  الفعل األمر: -2

 اذا كان مجّرد أو اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون 

 اذا كان معتل اآلخر يبنى على حذف حرف العلة 

 اذا كان متصل بألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون 

 اذا اتصلت به نون التوكيد اتصال مباشر. يبنى على الفتح 

 ادرس: فعل امر مبني على السكون )لم يتصل به شيء( أمثلة:

 ادرسن: فعل أمر مبني على السكون )اتصلت به نون النسوة( 

 )سعي( اسَع: فعل امر مبني على حذف حرف العلة 

 ادُع: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة )معتل اآلخر( 



 اكتبا: فعل أمر مبني على حذف النون )اتصل بألف االثنين(

 اكتبوا: فعل أمر مبني على حذف النون )اتصل بواو الجماعة(

 اكتبّن َ: فعل امر مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد.

 يبنى في حالتين:  االصل فيه االعراب ، الفعل المضارع: -3

 مبني على السكون التصاله بنون النسوة.مثل: يقرأْن:  يبنى على السكون اذا اتصلت به نون النسوة.األولى: 

 يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد اتصاال مباشرا .الثانية: 

 التوكيد.فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون عن حقوقي:  ألدافعنّ مثال: وهللا 

 

 االتصال المباشر والغير المباشر لنون التوكيد:

 ديكون اتصال مباشر اذا اتصلت بالفعل المضارع المجرّ  -1

 يكون غير مباشر اذا اتصل بالفعل المضارع )واو جماعة ، ألف االثنين ، ياء المخاطبة(. -2

 .يبقى معربيا طالب = غير مباشر =  نون التوكيد( = لتنجُحنَ  مثال: تنجحون يا طالب )+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الرابعة

  -األسماء:

 :كلها مبنية(  تستعمل لالختصار ومنع التكرار واللبس   الضمائر( 
 ماذا كان يفعل؟  مثال: هل رأيت زيدا ؟ 

 هو الضمير المنفصل عما قبله لفظا  وخطا ، وهي:  -الضمير المنفصل: أوالً:

 )للمخاطب(: أنَت وأنتما..  )للغائب(: هو وهي وهما..أنا ونحن، )للمتكلم(: ضمائر الرفع:  -أ

 )للمتكلم(: إياي وإيانا، )للمخاطب(: إياَك وإياِك وإياكما.. )للغائب(: إياه وإياهما..ضمائر النصب:  -ب

 هو المتصل بما قبله لفظا  وخطا ، وهي:  -الضمير المتصل: ثانياً:

 الغائب، واو الجماعة، ألف االثنين. متكلم، كاف المخاطب، هاءن، ياء التاء المتكلم، تاء المخاطب، ناء المتكلمي 

 

 استخرج من اآلية الكريمة خمسة ضمائر مختلفة االعراب ثم اعربها. تطبيق:

))وإن منهم لفريقا  يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند هللا وماهو من قال تعالى: 

 الكذب وهم يعلمون((.عند هللا ويقولون على هللا 

 ن(.هم في )منهم(: ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر )مِ  -1

 الواو في )يلوون(: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل -2

 هم في )ألسنتهم(: ضمير متصل مبني في محل جر باالضافة  -3

 الهاء في )تحسبوه(: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. -4

 حل رفع مبتدأ.هو: ضمير منفصل مبني في م -5

 

 ا .قد يكون استتاره جوازا  أو وجوب  وهو الذي ال يظهر لفظا  وال خطا ،  الضمير المستتر: ثالثاً:

 مثل:جوازا  اذا كان ضميرا  لغائب يستتر   ، 

 ضمير مستتر تقديره هو يعود للطالب وهو في محل رفع فاعل. كتابه. يحملجاء الطالب 

  مثل:والفعل المضارعيستتر وجوبا  اذا كان للمتكلم . 

 أحب وطني: فاعل أحب ضمير مستتر تقديره أنا.

 نحب وطننا: فاعل نحب ضمير مستتر تقديره نحن.

   مثل:يستتر وجوبا  أذا كان الفعل أمرا  والمخاطب مفردا  مذكرا . 

 اسَع الى الخير: فاعل الخير ضمير مستتر تقديره أنت.



 -ه في اآلية الكريمة:بيّن مواقع الضمير المستتر وأعرب تطبيق:

)) قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 

 ل اآليات لقوم يعلمون((.يوم القيامة كذلك نفصّ 

 الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يقعود على )َمن(. حرم: -1

 الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على )هللا(. اخرج: -2

 الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن يعود على المتكلم وهو )هللا(. نفّصل: -3

 

 ذا،ذه وته،ذان،تان،أوالء.   -وهي: أسماء االشارة:

 .جميعها مبنية ما عدى )ذا،تان( تعرب اعراب المثنى 

 ثل: ذلك، تلك.قد تدخل الم البعد وكاف الخطاب على اسم االشارة. م 

 مثال: ))تلك أمة قد خلت((.

 اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. ِت:االعراب: 

 الالم للبعد والكاف حرف خطاب ال محل له من االعراب.

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. أمة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الخامسة

 .مبنية()جميعها    االسماء الموصولة واسماء االستفهام 

 

 هو االسم الذي يدل على شيء معين بواسطة جملة تأتي بعده.  االسم الموصول:

 اسم يدل على )الفائز( بواسطة الجملة التي جاءت بعده )فاز بالجائزة(. فاز بالجائرة. الذيجاء  مثال: 

 الذان واللتان )اعراب مثنى(. يع االسماء الموصولة مبنية ما عدىجم 

 )س؟(   فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى. نجحا"مثال: "جاء اللذان 

 

 -البد من كل اسم موصول شيئين:  جملة الصلة الموصول:

 صلة الموصول(. قد تكون اسمية او فعلية. ودائما  ال محل لها من االعراب. جملة تتبعه )تسمى أوالً:

 وذلك ألن وظيفتها اكمال معنى االسم الموصول فقط. 

 تعرف البطحاء وطأته.هذا الذي    مثال:

 الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.  

 تعرف: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  

 البطحاء: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  

 وطأته: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  

 من االعراب ألنها صلة الموصول.والجملة الفعلية )تعرف البطحاء وطأته(: ال محل لها 

 رأيت الفتاة التي أخوها مريض.  مثال: 

 رأيت: فعل ماضي مبني على الفتح. التاء ضمير مستتر تقديره أنا في محل رفع فاعل.

 الفتاة: مفعول بن منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 التي: اسم موصول مبني في  محل نصب نعت الفتاة.

 بالواو ألنه من االسماء الخمسة وهو مضاف، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.أخوها: أخو مبتدأ مرفوع 

 مريض: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة

 ال محل لها من االعراب ألنها صلة الموصول. )أخوها مريض(: والجملة االسمية 



 ً  ضمير يعود على االسم الموصول.     :ثانيا

 وطأته( يعود على الذي، وفي الجملة السابقة الهاء في )أخوها( تعود على التي.ففي بيت الشعر جاء الضمير الهاء في )

 ))قراءة((.

 

 -:أنواع األسماء الموصولة

 -:)تفرد، تثنى،تجمع( األسماء الموصولة الخاصة.  -1

 )مبنية على السكون(.  الذي   ،   اللذان   ، الذين  ،  التي  ،  اللتان  ، الالتي

 -:)لفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع( والمشتركة.األسماء العامة  -2

 َمن    ،    َما    ،    ذا

 .َمن: للعاقل      ،      َما: لغير العاقل 

 ذاك الذي فاز بالجائزة.  اركب َما شئت  مثال: جاء َمن فاز بالجائزة

 

 اسم مبهم يستعلم به عن شيء.   -:أسماء االستفهام

 عدى )الهمزة ، هل( فهما حرفان.أدواتها جميعها اسماء ما   

  ،س؟(      اسمك؟ مااعرابها: تعرب حسَب اجابة السؤال( 

 ( في محل رفع خبر.َمااسمي محمد )محمد خبر( فـ )  

 )س؟(   ( في محل نصب مفعول به.َمنقابلت؟ قابلت زيدا  )مفعول به منصوب(. فـ ) َمنمثال: 

 

 أسماء االستفهام هي:

 أيان )للمستقبل( -5 أين )للمكان( -4 َمتى )للزمان( -3 )لغير العاقل(َما  -2 َمن )للعاقل( -1

 مهم     )للتعيين(     أي   -8  أنّى )بمحل كيف( -7  كيف )الحالة( -6

 

 

 

 



 تطبيق: 

 -فإن أين:  "أين تقلع كلية اآلداب"  -1

 اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف -ج  مبتدأ مرفوع -أ

 مبني في محل نصب مفعول بهاسم موصول  -د مفعول به منصوب  -ب

 وله تعالى ))ولتسمعن ِمن الذيَن((الذين في ق -2

 اسم مجرور وعالمة جره الفتحة -ج  اسم مجرور وعالمة جره الياء -أ

 اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به -د   اسم مبني في محل جر  -ب

 

 اللذان في : "هذان اللذان نجحا" -3

 موصول في محل رفع خبر مبني على الكسراسم  -ج  خبر مرفوع وعالمة رفعه األلف -أ

 اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. -د فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى   -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة السادسة

 سماء المركبةأسماء االفعال واأل.  

 )س؟( كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل غير أنها ال تقبل عالماته.    اسم الفعل:

 )تأخذ تعريف الفعل وال تقبل عالماته(.             

 -اسماء األفعال هي:

 آمين -5  صه -4  شتان -3  أ ُف   -2  هيهات -1

 )خذ(ها، هاك ، هاء  -9  عليك وإليك -8  )أكفف(َمه  -7  )أعجب(وي   -6

  .س؟(اسم الفعل يلزم حالة واحدة )اليثنى أو يجمع( ويستثنى من ذلك عندما تلحقه كاف المخاطبة( 

 هاك.  إليك  عليكما  مثل: 

 

 

 األسماء المركبة:

 )س؟(          ما أنواع التركيب مع التمثيل؟

 )مركب اضافي(.   مثل: عبدهللا    االضافي -1

 )مركب مزجي(.  مثل: حضر موت   المزجي  -2

 )مركب اسنادي(.  مثل: تأبَط شرا     االسنادي -3

 

 ( جزئى األول يعرب كالمثنى 19الى  11األعداد من )( تبنى على فتح جزئيها )ماعدى اثني عشر

 والثاني مبني على الفتح دائما .

  )س؟(   سيبويه.مثل:   مبني على الكسر دائما .  المختوم بـ)ويه( 

 س؟(  اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ.   سيبويه: واضع علم النحو( 

 

 

 



 المحاضرة السابعة

 أسماء الشرط.  

 الشرط وجوابه.  تركيبه يقتضي شيئان:    

 إن تذاكر تنجح.  مثال:

  الجزم فعل وجواب الشرط حكمهما. 

 أدوات الشرط:

 )س؟(   أفعال   أسماء  حروف    

 مبنية على السكون  جميع أدوات الشرط. 

 

 ومن يك ذا فم مريض يجد مرا  به الماء الزالل"" حدد فعل الشرط وأداته وجوابه في تطبيق:

 )س؟(  يجد: جواب الشرط.    يك: فعل الشرط  َمن: أداة الشرط

 

  ؟، وما اعرابهاما هي حروف الشرط  السؤال: 

 لو.   - إن  الجواب:

 .حرف شرط مبني على السكون ال محل له من االعراب ولو إن االعراب:

  فهي معربة الضافتها الى مفرد. )أي(اسماء الشرط كلها مبنية ما عدى 

  بمن تثق":أعرب" 
بمن: الباء حرف جر مبني عىل السكون ال محل له من االعراب ومن اسم الشرط مبني على السكون في محل 

 جر بالباء.

  .أي ليس لها فعل وجواب شرط(.إذا: اداة شرط غير جازمة( 

 " وإن تعودوا نعد":أعرب 
 إن: حرف شرط مبني على السكون ال محل له من االعراب.

تعودوا: فعل مضارع مجزوم )فعل الشرط( وعالمة جزمه حذف النون النه من االفعال الخمسة والواو ضمير 

 متصل مبني في محل رفع فاعل.

 سكون وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن.نعد: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه ال

 



 المحاضرة الثامنة

 :)الجملة االسمية )المبتدأ- 

 )س؟(  اسم مرفوع يبتدأ به الكالم ويقع في أول الكلمة غالبا .  -:تعريف المبتدأ

 مجرد من العوامل اللفظية.    

 ))وهللا واسع عليم((:   مثال:

 وواسع خبره.هللا: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة   

 

 )س؟(   مرفوع دائما ، إال اذا سبق بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد. -:حكمه

 فيجر لفظا  ويرفع محال .  

 بحسبك درهم.  مثال:

 الباء حرف جر زائد وحسبك مبتدأ مجرور لفظا  مرفوع محال  ودرهم خبره.  االعراب:

 ))وما من إله إال هللا((   مثال:

 ومن: حرف جر زائد ال محل له من االعراب نفي ال محل له من االعرابما: حرف  االعراب: 

 )س؟(       وإله: مبتدأ مجرور لفظا  مرفوع محال    

 

 -:أنواع المبتدأ

 مثل: الطالب مجتهد، الليل مظلم    اسم صريح. -1

 مثل: ))وهم يصرخون فيها((     ضمير.  -2

 .هم: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ

 مثل: ))وإن تصوموا خير لكم((.  من أْن والفعل.مصدر مؤول  -3
أن: حرف مصدري ونصب وتصوموا فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون والمصدر 

 التقدير: صيامكم خير لكم. المؤول من )أْن والفعل( في محل رفع مبتدأ.

 

 



 تطبيق:

 لكم((.يأتي المبتدأ على اشكال عدة، ففي قوله تعالى ))وإن تصوموا خير  -1

 ضمير -ج  اسم صريح -أ

 جميع االجابات صحيحة. -د  مصدر مؤول  -ب

 

 في قوله تعالى ))وهم يصرخون فيها(( ما نوع المبتدأ هنا؟  -2

 مصدر مؤول -ج اسم صريح -أ

 جميع االجابات صحيحة. -د  ضمير  -ب

 

 

 -ينقسم المبتدأ عندما يتخذ خبراً إلى نوعين:

 مبتدأ له خبر. -1

 ولكن له مرفوع يسد مسد الخبر.    مبتدأ ليس له خبر.  -2

  ومسبوق بنفي أو استفهام.ذلك إن كان المبتدأ وصفاً مشتقاً 

 )س؟(      ))أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم((  مثال:

 راغب: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. االعراب:  

 أنت: ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل وقد سد ومد الخبر.      

 ))ما المظلوم إال المسكين((:  مثال:

 المظلوم: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة. االعراب:

 المسكين: نائب فاعل السم المفعول )مظلوم( مرفوع وعالمة رفعه الضمة وقد سد ومد الخبر.  

 )س؟(         الحظ أن المبتدأ مسبوق بنفي.    

 

 

 

 



 -مسوغات االبتداء بالنكرة:

 المبتدأ أن يكون معرفة ويجوز االبتداء بالنكرة إذا دلت على معنى.األصل في 

 -وتفيد النكرة بمعنى اذا توفرت بها احد المسوغات:

 إذا كانت النكرة مخصوصة بالوصف أو االضافة. -1

 ))ولعبد مؤمن خير من مشرك((  مثل: 

 فكلمة عبد نكرة  لكن جاز االبتداء بها ألنها مخصوصة بالوصف )مؤمن(

 "خمس صلوات كتبهن هللا على العباد"  مثل:

 خمس: نكرة ومع ذلك جاز االبتداء بها ألنها مضافة وصلوات مضاف إليه

 إذا أفادت النكرة العموم. -2

 "من يقم أقم معه"  مثل: 

 َمن: اسم شرط نكرة لكنه يدل على العموم.

 ))كل له قانتون((  مثل:

 )س؟(       كل: نكرة جاءت مبتدأ ألنها تدل على العموم.

 تفيد العموم   َمن   و   كل 

 أن تقع النكرة بعد نفي أو استفهام. -3

 ))أإله مع هللا((  مثل:

 )س؟(         إله: مبتدأ نكرة جاء بعد استفهام.

 أن يكون خبره شبه جملة متقدمه عليه. -4

 ))لكل أجل كتاب((  مثل:

 )لكل أجل(.كتاب: مبتدأ مؤخر وخبره المقدم شبه الجملة من الجار والمجرور 

 أن يقصد بها التنويع والتفصيل. -5

 )س؟(       الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك.  مثل: 

 فثوب لبست وثوب أجر.  مثل:

 أن تفيد الدعاء -6

 ))سالم على آل يسن((  مثل: 

 ))ويل لكل همزة لمزة((  مثل:

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة العاشرة

 

 : أنواع الخبر- 

 

 )كلمة واحدة أو مصدر مؤول(  جملة أو مالم يكن شبه جملةمالم يكن   الخبر المفرد:  -1

 سهل خبر ونوعه مفرد.     النحو سهل.   مثل:      

 مجتهدان خبر ونوعه مفرد. الطالبان مجتهدان.   

 المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر ونوعه مفرد الصوم أن تمتع عن الطعام في أوقات معلومة.  

 

 .فعليةأو  أسميةقد يكون جملة    :ر الجملةالخب -2

 الخلق الحسن يعلي قدر صاحبه.   الفعلية:

 يعلي: فعل مضارع مرفوع. فاعله مستتر. قدر: مفعول به منصوب بالفتحة. االعراب: 

 والجملة الفعلية )يعلي قدر( في محل رفع خبر.  

 العامل خلقة حسن.  االسمية:

 العامل: مبتدأ مرفوع. خلقه مبتدأ ثاني مرفوع. والهاء مضاف إليه.  االعراب:

 حسن: خبر المبتدأ الثاني مرفوع. والجملة االسمية )خلقه حسن( في محل رفع خبر.  

 

 تكون ظرفا  أو جارا  ومجرور. إما أن  الخبر الشبه الجملة: -3

 المجد تحت راية العلم.  مثال الظرف: 

مضاف إليه  :اف. الرايةع. تحت: ظرف منصوب بالفتحة وهو مضمرفوالمجد مبتدأ  االعراب: 

 مجرور. وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر.

 العلم في الصدور ال في السطور. مثال الجار والمجرور:

في: حرف جر. الصدور: اسم مجرور. شبه الجملة الجار والمجرور في محل رفع  االعراب:  

 خبر.

 



 تقد  م المبتدأ وجوباً:-              يتقدم المبتدأ وجوبا   في الحاالت التالية:-

 

 )اسماء الشرط واالستفهام وما التعجبية وكم الخبرية(    أن يكون من االسماء التي لها الصدارة في الكالم.  -1

 يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم. لم يذد عن حوضه بسالحه وَمن  مثال: 

 تقديم المبتدأ واجب وال يجوز تأخيره ألن له الصدارة في الكالم.  الحكم: 

 

 أن يضاف المبتدأ إلى اسم له الصدارة بالكالم. -2

 كتاب َمن في الحقيبة؟  مثال: 

 كتاب: مبتدأ تقدم وجوبا  ألنه مضاف إلى اسم له الصدارة وهو اسم استفهام َمن. االعراب:

 

 ضمير مستتر يعود على المبتدأ. إذا كان الخبر جملة فعليه فاعلها -3

 قوله تعالى: )هللا يستهزئ بهم(.  مثال: 

 هللا: مبتدأ تقدم وجوبا  ألن خبره جملة فعلية فيها ضمير مستتر يعود على المبتدأ. االعراب:

 

  أن يكون المبتدأ مقترن بالم االبتداء. -4

 قوله تعالى )ولذكر هللا أكبر(.  مثال:

 أ تقدم وجوبا  ألنه اقترن بالم االبتداء.ولذكر: مبتد االعراب: 

 

 

 

 

 



 حاالت تقدم الخبر على المبتدأ هي أربعة:   -تقد م الخبر وجوباً:

 

 إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة وكان الخبر شبه جملة. -1

 ،  عندك ضيف  ،  لدينا مزيد   في الدار رجل   مثل:

 االستفهام.إذا كان الخبر اسم استفهام أو مضاًف إلى اسم  -2

 كيف حالك؟  ،   ابن َمن أنت؟ مثل: 

 َوجب التقدم بالخبر ألنه مضاف إلى اسم له الصدارة بالكالم.

 

 -تطبيقات:

 

 -نوع الخبر في ))النافذة زجاجها ملون(( هو: -1

 شبه جملة -د جملة فعلية. -جـ جملة اسمية -ب مفرد -أ

 

 -غيومها(( السبب:تقدم المبتدأ وجوبا  على الخبر في ))في السماء  -2

 المبتدأ من االسماء التي لها الصدارة. -أ

 ارتبط المبتدأ بضمير يعود على الخبر. -ب

 جاء المبتدأ محصورا  في الخبر.  -ت

 كل من المبتدأ والخبر معرفة. -ث

 

 

 

 

 

 



 الثانية عشرالمحاضرة 

 

 : عكس كان وأخواتها.  المبتدأ وترفع الخبر. تنصب  -إن وأخواتها 

 لكن ، ليت ، لعل((.))إن ، أن ، كأن ، 

 لعل: الترجي. ليت: التمني. لكن: االستدراك.   كأن: التشبيه. أن: التوكيد.إن،   معانيها:

 ))إن هللا رحيم((.  :1مثال

االعراب: إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح. هللا: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة. رحيم: خبر إن مرفوع 

 وعالمة رفعه الضمة.

 )أال ليت الشباب يعود يوما (.    :2مثال

االعراب: ليت حرف تمني ونصب مبني على الفتح. الشباب اسم ليت منصوب. يعود فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير 

 )يعود( في محل رفع خبر ليت. مستتر تقديره هو. الجملة الفعلية

 ))لعل الساعة قريب(( : 3مثال

 اسم لعل منصوب بالفتحة. قريب: خبر لعل مرفوع بالضمة.االعراب: لعل: حرف ترجي ونصب. الساعة: 

 

 -أنواع أخبارها:

 ليس جملة وليس شبه حملة   المفرد: -1

(.   مثال:    )كأن سواد شعرها ليل 

 جملة اسمية وجملة فعلية. -2

 )إن العالم قدره مرتفع( و )كأن الغرفة نوافذها ضيقة(.  مثال الجملة االسمية:

 )لعلك اجتهدت( و )العلم يعزز صاحبه(   :مثال الجملة الفعلية

 شبه جملة من الجار والمجرور وشبه الجملة الظرفية. -3

 )إن الكتاب في المكتبة(  و )ليت أخي بيننا(.   مثال: 

 



يحذف الخبر جوازا  إذا كان كونا  خاصا  )أي من الكلمات التي يراد بها معنى   -حذف الخبر:

 خاصا ( بشرط أن يدل عليه دليل.

 ))إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم((.  : قوله تعالى:1مثال

 خبر الذين محذوف. التقدير: إن الذين كفروا بالذكر معاندون أو هالكون أو معذبون.

 أتوني فقالو يا جميل تبدلت بثينة أبداال  ، فقلت لعلها. : قول جميل بثينة: 2مثال

 محذوف.) أي لعلها تبدلت ، أو لعلها فعلت (. خبر لعل 

 

  تختص )إن( بجواز دخول الم التوكي. تسمى )الم االبتداء(   -الم التوكيد بعد إن:

 وال تدخل عليها إال اذا كان خبرها شبه جملة.     

 )إن في السماء لخبرا (    ، )إن في األرض لعبرا (.  مثل الم االبتداء:

 دخلت على الخبر تسمى الم المزحلقة.إذا دخلت على االسم تسمى الم االبتداء واذا    بالمختصر:

 )إن الحق لمنصور(    ،  )إن ربي لسميع الدعاء(.  مثال الم المزحلقة:

 

 

 إذا دخلت على االحرف كفتها عن العمل، فيرجع مابعدها مبتدأ وخبر.  -دخول )ما( الكافة:

 وتسمى ما الكافة ألنها تكف ما تلحقه عن العمل.     

 نما المؤمنون أخوة((.))إ  مثال: قوله تعالى:

 .االعراب: إن: حرف توكيد ونصب بطل عملها لدخول ما الكافة. المؤمنون: مبتدأ مرفوع. أخوة: خبر مرفوع

 

 أما إذا دخلت على )ليت( فيجوز االعمال أو االعمال واالحسن اعمالها.

 )ليتما الشباَب يعودُ( ، )ليتما الشباُب يعودُ(.  مثال:

 

 



 عشرالثالثة المحاضرة 

 

 اإلضافة :-    

 

 -قاعدتين:

كان االسم ليس منونا  وليس ممنوع من الصرف فهو مضاف وما بعده مضاف إليه وذلك ألن إذا  -1

 االضافة تحذف التنوين. 

 مضاف والضمير مضاف  إليه.كل اسم اتصل به ضمير فاالسم  -2

 

 الثاني دائما .االضافة هي نسبة بين اسمين   ، على تقديرحرف جر يوجب جر   التعريف:

 ، ال يقبل صيام النهار وقيام الليل اال من المخلصين. ، لبست خاتم فضة هذا كتاب التلميذ  مثل: 

 

 

         ف الجر الذي يقدر بين المضاف والمضاف إليه هي:  )الالم، من،  في ، الكاف((.وحر

 لذا أنواع االضافة أربعة  )المية، بيانية، ظرفية، تشبيهية(.

 تفيد الملك واالختصاص.    ة:الالمي -1

 هذا خصان علّي )ملك لعلي(.  مثال الملك:    

 بلجام الفرس.   مثال االختصاص:   

 .لغير العاقلواالختصاص للعاقل الفرق بينهما أن الملك 

 ضابطها أن يكون المضاف إليه من جنس المضاف.  البيانية )ِمن(: -2

 أثواب صوف. هذا الباب خشب، ذاك سوار ذهب، هذه     مثل:

 جنس األثواب الصوف.  جنس الباب هو الخشب  جنس السوار الذهب  

 



 

 ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرف للمضاف. تفيد زمان المضاف أو مكانه.  الظرفية )في(: -3

.   مثل:   سهر الليل مضن  ، قعود الدار مخمل 

 الليل زمان السهر   الدار مكان للقعود.

 ضابطها أن يضاف المشبه به إلى المشبه. التشبيهية: )الكاف(: -4

 انتثر لؤلؤ الدمع على ورد الخدود.   مثل: 

 وقد جرى ذهب األصيل على لجين الماء

 شبه األصيل بالذهب والماء باللجين )الفضة(.

 

 

 تنقسم الى معنوية ولفظية.  -أنواع االضافة حسب غرضها:

 أال يكون المضاف وصفا . تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. ضابطها  -المعنوية: -1

 مفتاح الدار.   مثل:

 

 تفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة. 

 هذا كتاب سعيد. )سعيد: اسم(.  مثل: 

 تفيد تخصيصه إن كان نكرة.

 هذا كتاب رجل.  مثل: 

 وقد سميت معنوية ألن فائدتها راجعة إلى المعنى.

 

وهي ماال تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. تسمى هذه االضافة أيضا    -اللفظية: -2

 سميت لفظية ألن فائدتها راجعة للفظ فقط. باالضافة المجازية واالضافة الغير المحضة.

 

 ضابطها أن يكون المضاف اسم فاعل أو مبالغة أو اسم مفعول أو صفة مشبهة.

 ظلوم،  انصر رجاال  مهضومي الحق.هذا الرجل طالب علم،  رأيت رجال  نصار الم مثل: 

 عاشر رجال  حسن الخلق.

 

 )س: ما نوع االضافة هنا؟ لفظية أو معنوية؟(

 



 -أحكام المضاف:

 نية والجمع المذكر.تجريده من التنوين و نوني التث -1

 تجريده من )أل( التعريف إذا كانت االضافة معنوية. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابعة عشرالمحاضرة 

 

  اإلضافة :أحكام- 
 قد يكتسب المضاف التأنيث أو التذكير من المضاف إليه -1

 قُطعْت بعض أصابعه   ، شمس العقل مكسوف بطوع الهوى.  مثال: 

 أنث الفعل رغم )بعض( فاعله مذكر  ، قال مكسوف رغم أن )شمس( المبتدأ مؤنث.

 المذكر وذلك ألنه ايضف إلى اصابعه المؤنث  ، وذلك ألنه اضيف إلى العقل

 

 إذا لم يصح االستغناء عن المضاف فيراعة تذكير المضاف أو تأنيثه.

 جاء غالم فاطمة، سافرت ابنة خليل.    مثال: 

 فال نقول جاءت غالم فاطمة أو سافر ابنة خليل.  

واعربوه باعرابه:  إذا أمنوا االلتباس واالبهام حذفوا المضاف أواقاموا المضاف إليه مقامه. -2

 س:؟

 قوله تعالى  ))واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها((مثال: 

 التقدير: واسأل أهل القرية واصحاب العير.    س:؟

 أما إن حصل بحذف المضاف إلتباس وابهام فاليجوز

 رأيت عال  وأنت تقصد: رأيت غالم علي. فال تقول: 

 استغناء باألول إذا وجد في الكالم مضافان اثنان فيحذف المضاف الثاني -3

 مثال: ما كل سوداء تمرة، وال بيضاء شحمة    )وال كل بيضاء شحمة: مضاف إلى مضاف محذوف(.

 

 

 

 


