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 بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني 

 

 

 

 ملخص ما دار في )اللقاء التمهيدي(: 

ّل همدافها  وم  لل:: المحور األ  ولل: الحدي  ن  ن  هممي  اللقاءا  الحيل   وفاددتها  ومررف  هم

  . مساندة الطالب في فهّ واستيراب المقرر ومادته الرلمي  المسجل  في المحاضرا  المردي 

  . اإلجاب  ن  استفسارا  الطالب  وهسئلتهّ حول المفردا  المشروح  في المحاضرا  المسجل 

 يضاح النقاط الغامض  والمهم  مما يسأل ننه الطالب. إ 

  . تقديّ الوسادل والمواد المساندة للفهّ واالستيراب  مثل: الجداول والمشجلرا  والخرادط الذمني 

 

ا  رالمحور الثاني: الحدي  ن  مراجع المقرر المرتمدة  والمنهج المرتمد في االختبار النهادي  وتنبيه نلى الملخصا  والمذك

 الطالبي . 

فالمراجع مي : كتاب "جامع الدروس الرربي "  مصطفى الغاليني  وكتاب "شرح قطر الندى وبل الصدى"  الب  مشام 

 األنصاري  وكتاب "النحو األساسي"  هحمد مختار نمر وزمالؤه. 

لحيل   وتدور حول الموضونا  والمنهج المرتمد في االختبار  مو المحاضرا  المردي  المسجل  بنظام تدارس  واللقاءا  ا

الخمس  الرديسي  التالي : )هقسام الكالم  والمررب والمبني  والنكرة والمررف   والمبتده والخبر  ونواسخ االبتداء(  وتحت كل 

 موضوع تفصيال  ستذكر في موضوع مستقل  بإلن اهلل. 

يغا هو هسئل  وهجوب  هو تماري   وفيها فاددة وال ش: لكنها هما ما يترلق بالمذكرا  والتلخيصا   فم  االجتهادا  تلخيصا هو تفر

 ليست مي مي المرتمدة في االختبارا  النهادي   تستفيد منها وترين: نلى المتابر  والفهّ واالستيراب. 

 

ف نطرح ش   وهننا سوالمحور الثال : التنبيه نلى اللقاءا  القادم  بالتحضير لها  ومتابر  المنتديا   ألي إنالن هو فاددة هو مناق

 موضوع اللقاء قبله مع تضمينه ما يقابله م  المحاضرا  المردي  لغرض التحضير المسبق للقاء  إن شاء اهلل ترالى.

 ~ منقول ن  األستال نلي شبير م  تدارس ~

 

 اللقاء الحي الثاني

 

 موضونا  الدرس النحوي

 

ل بيت   سيارة   محمد   في .... ومكذا كلما  مفردة تدرس م  لدرس النحوي يدرس الكالم م  حي  كونه كلم  مفردة مثا

حي  تركيبها مثال مل الكلم  اسّ ومامي نالماتها هو فرل ومامي نالمتها هو مل مي مررب  هم مبني  مل مي نكرة هم مررف  

الجمل  مل مي اسمي  كما يدرس الكالم م  حي  كونه جمل  مثل لمب خالد إلى الحديق    محمد هنطى صديقه قلما ..تدرس 

 هو فرلي  هو م  التوابع ومكذا 
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 نفصل الحدي  في كل قسّ فم  حي  الكلما  المفردة 

 تدرس الكلم  المفردة م  ثالث نواحي :

           / المررب والمبني النظر إلى آخر الكلم  . 2                                هقسام الكالم . / 1

 ناول االسّ فقط ] يرني نقول مل االسّ نكرة هو مررف  لك  ما يوجد فرل نكرة هو مررف  [لنكرة والمررف  يت/ ا 3

 كما تدرس الجمل  م  ثالث نواحي :

 / التوابع . 3/ الجمل  الفرلي  .                            2/ الجمل  االسمي  .                      1

 

 هوال / هقسام الكالم ) هنواع الكلم  ( 

 نقسّ الكلم  المفردة إلى ثالث هنواع ومي إما هن تكون :ت

 / حرف . 3/ فرل .                                 2/ اسّ .                                  1

 

 الفارق الرديسي بي  مذه األنواع الثالث : هن يدل نلى مرنى   ونالقته بالزم  

  مثل : بيت   محمد   شجرة   بحر ... كلها لها مراني لك  ال  االسّبالزم  فهذا / فإلا دل نلى مرنى وليس له نالق   1

 يرطي دالل  نلى وجود زم   فهي هسماء .

  مثل : لَمب   نام   يسبح   يلرب   اكتب   اقفز ... مي كلما  تحمل  فرل/ هما إلا دل نلى مرنى وله نالق  بالزم  فهو  2

م  فنقول لَمب البارح  إلن نرفت زم  الذماب   يسبح اآلن نرفت زم  السباح    اكتب مراني لك  له دالل  نلى وجود ز

 اآلن نرفت زم  األمر بالكتاب  إلن مذه هفرال لوجود مرنى ودالل  نلى الزم  .

ص   مثل : في   نلى   ب   ثّ ... ال يوجد لها مرنى خا حرف/ إلا لّ يدل نلى مرنى وليس له نالق  بالزم  إلن مو  3

 بها مثل االسّ وال تدل نلى زم  مثل الفرل إلن مي حروف .

يرني متى هقول ن  كلم  هنها اسّ ما مي الرالم  نلى لل: متى هقول هن الكلم  حرف ما  / ؟ ما مي الرالم  المميزة للكلم ] 

لفرل يرني هتكلّ ن  المبني مي الرالم  نلى لل: ؟   حينما هقول ما مي نالم  انراب االسّ هو ما مي الرالم  اإلنرابي  ل

هما حينما هقول ما مي نالم  الكلم  فقط فأنا هتكلّ ن  هقسام الكلم   يكون الجواب ضم  هو فتح  هو كسرة ومكذا والمررب

 [ مثال / نندما هقول محمد مل مو اسّ وما الرالم  الدال  نلى اسميته م  حي  كونها اسّ هو فرل هو حرف

ريفه : مو كل ما دل نلى مرنى وليس له نالق  بالزم    مثال / حجر   جبل   محمد   صبر   إيمان تر هوال / االسّ :إلن : 

ونحو لل: م  األسماء سواء مدرك  بالحواس ) يرني هشياء نلمسها هو نراما مثل حجر وجبل ومحمد و بيت ( هو مدرك  

 بالمرنى ) يرني تفهّ مثل الصبر واإليمان (

 ي دخول حرف الجر نليه مثال ) لمب خالد إلى محمد هو سقطت الطاول  نلى محمد (ه: / الجر  1 نالماته :

 هن االسّ يقبل التنوي  مثل / محمٌد   محمدًا   محمٍد .: / التنوي   2

 هي تنادي األسماء   مثل / يا محمد   يا سراد .: / النداء  3

  اسّ مثال / محاضرة تقبل هل الترريف فنقول المحاضرة   دخول هل الترريف نلى الكلم  ترني هن الكلم: / قبول ) هل (  4

 بيت تقبل هل الترريف فنقول البيت .

بمرنى هن يكون مو مدار الحدي    مثال / محمد هسند إليه فأقول : جاء محمد هسند  إليه المجيء   نقول :  / االسناد 5

ريف ال نستطيع هن نقول الهذا ال يقبل التنوي  لك  يمك  هن   اسّ اإلشارة مذا ال يقبل ال التر محمد كريّ هسند  إليه الكرم
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  ويكفي هن تتوفر نالم  واحدة م  الرالما  ومكذا  نقول يا مذا هو نقول لمبت إلى مذا هو جاء مذا ] اسناد [ إلن مذا اسّ

 ألحكّ نلى الكلم  م  حي  نونا مل مي اسّ هو فرل هو حرف .

ا دل نلى مرنى ودل نلى وجود زم  والفرل مترلق بالزم  فهو ينقسّ إلى فرل ماضي ترريفه : مو كل م ثانيا / الفرل :

بح  والفرل تسمثل/ قام   كتب   استقام   هو الفرل المضارع هو المستمر ) يرني اآلن يحدث ( مثل / يقوم   يستغفر   نكتب   

قبل ) يكون مضارع + س هو سوف (   مثل/ المضارع دادما يبده بأحد الحروف األربر  ) ه   ن   ي     (   هو المست

 سأقوم   سوف هستغفر   هو فرل األمر  مثل / قّ   لاكر   انتبه ... ونحو لل: 

 . تدخل نلى الفرل الماضي   مثل : قام ندخل نليها تاء التأني  فنقول قامْت: / تاء التأني   1 نالماته :

 : قمَت   قمِت   قمُت . تدخل هيضا نلى الفرل الماضي مثل: / تاء الفانل  2

 إضاف  إلى الطلب ومي خاص  تدخل نلى فرل األمر مثل / المب نقول المبي .: / ياء المخاطب   3

 المب  تدخل لتوكيد فرل األمر .:  / نون التوكيد 4

 ومو م  نالما  الفرل المضارع مثل ل  يذمب ومكذا ./ الجزم :  5

مرنى وليس له نالق  بالزم    مثل / حروف الرطف مثل / و   ثّ   او حروف  س لهترريفه : مو ما لي ثالثا / الحرف :

 الجر   مثل / نلى   في   هو حروف االستفهام مثل / هي    هو حروف النصب وغير لل: 

 ليس له نالم  فكل كلم  ال تقبل نالما  االسّ وال نالما  الفرل إلن مي حرف فالحرف ليس له نالما  . نالمته :

 

 ب والمبنيالمرر

  في المررب والمبني تررفنا نلى هقسام الكالم م  حي  االسّ والفرل والحرف ونرفنا نالما  كل قسّ م  هقسام الكلم  

ننظر إلى آخر حرف في الكلم  ] الفرق بي  درس هقسام الكلم  ودرس المررب والمبني في هقسام الكلم  هنظر للكلم  كامل  

   هما في درس المررب والمبني هنظر فقط إلى آخر حرف في الكلم  [ م  حي  مرناما ونالقتها بالزم

 مو ما تغير آخره بحسب موقره بالجمل  هو تغير  وظيفته المررب / 

 مو ما بقي آخره ثابتا رغّ تغير موقره بالجمل  هو وظيفته المبني / 

نالحظ في همثل  االسّ المبني  االسّ :
هن آخر الحرف في كلم  مذا حركتها 

ابت  إلن مي مبني  ال يتغير آخرما ث
بتغير موقرها هما في همثل  االسّ 

المررب تغير  حرك  الدال في اسّ 
 محمد فهذا يرني هن االسّ مررب .

 مثال للمررب ) آخره متغير ( مثال للمبني ) آخره ثابت (

 دٌ محمجاء  ْامذجاء 

 اً محمدرهيت  اْ مذرهيت 

 دٍ محمسلمت نلى  ْامذسلمت نلى 

نالحظ في همثل  الفرل المررب الفرل: 
في كلم  قاَم هن الحرك  الفتح  في 
جميع األمثل  إلن الفرل ماضي مبني 
هي ال تتغير نالمته اإلنرابي  هما في 
الفرل المضارع نالحظ تغير نالم  
 الباء االنرابي  إلن الفرل مررب

 محمد ُبيذم محمدٌ َم قا

 محمدَب يذمل   محمدٌ َم قاما 

 محمدْب يذملّ  محمٌد فأكرمهَم قا إن
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 ] مع الدروس القادم  سيتبي  ما مي األسماء المبني  والمررب  وما مي األفرال المبني  و المررب  [ 

 

 نيــالمب

 يل ألنها قل فاألسماء هكثرما مررب يتغير آخره إلن نحفظ المبني م  األسماء األسماء المبني  قليل  مردودةقاندة :  ) االسّ

 (  فاألسماء المبني  ست  هنواع يتغير آخرة   الباقي مرربو

 . ُ مثل : هنا   هنت   قره المتصل  والمنفصل  جميرها هسماء مبني    الضمادر .1

   مثل : مذا   مؤالء  هسماء اإلشارة .2

   مثل : متى   هي    كيف  هسماء االستفهام  .3

   مثل : الذي   الذي  األسماء الموصول   .4

   مثل : م    مهما   هينما هسماء الشرط  .5

   مثل : هحَد نشَر   ستَ  نشَر األنداد المركب   .6

ررب والمضارع م األفرال الماضي واألمر دادما مبني   األفرال المبني  كثير ـ األصل في األفرال البناء قاندة : ) الفرل

 (  يتغير آخره لك  يبنى في حالتي  

 الماضي مثل :
 (م ) مبني نلى الفتح َاق 

 ا ) مبني نلى الفتح (َبلم
 ُت ) مبني نلى السكون (ْبلم
 وا ) مبني نلى الضّ (ُبلم

المضارع المتصل بآخره نون النسوة هو 
 نون التوكيد مثل :

َ  ) مبني نلى السكون متصل بنون ْمُيسل
ومي النون الدال  نلى الحدي  ن  النسوة 

 (مجمون  م  النساء 
 بنون  َّ ) مبني نلى الفتح متصلَبيذم

 ( ومي التي تذكر لتوكيد الكالم التوكيد

 األمر مثل :
 ) مبني نلى السكون (ّْ ق

 المبوا ) مبني نلى حذف النون (
الخير ) مبني نلى حذف  فرل اسَع في

 حرف الرل  (

 :نون التوكيد ونون النسوة  ]

دث ن  رجل مذكر   وحينما هقول تأتي للحدي  ن  مجمون  نساء مثال / حينما هقول ) يذمب ( هنا هتح نون النسوة

( هتحدث ن  مجمون  نساء فهذه مي نون النسوة    َ )يذمبان ( هتحدث ن  رجالن مذكران   هما حينما هقول ) يذمْب

نالحظ  ( في الحديق  َ   الصغيرا  يلرْبهوالدم  تربي  حسن   َ دروسه    األمها  يربْي َنمثال آخر ) الفتيا  يستذكْر

 مبني  نلى الفتح وما قبلها ساك  . هن نون النسوة

محمد إلى المدرس  ( مذا فرل مضارع نادي يذمُب  )تأتي للحدي  ن  توكيد فرل مري  مثال / حينما هقول  نون التوكيد

محمد إلى مدرس  كل صباح ( مثال آخر   َّفأقول ) يذمَب  حينما هريد هن هؤكد لماب محمد إلى المدرس  وهنه شيء هكيد 

ال المحتاجي  ( مث نَّالمحتاجي  ( هساند فرل مضارع هريد هن هؤكد قيامي بالمساندة فأقول ) واهلل ألسانَداند هس) سوف 

ي دروسنَّ اكرة فأقول ) سأستذكَردروسي ألنجح ( هستذكر فرل مضارع هريد هن هؤكد قيامي بالمذ ستذكرآخر ) سوف ه

بهذا الفرل ونالحظ هن نون التوكيد مشددة وما قبلها مفتوح ) مهّ  تدخل نلى الفرل لتأكيد القيام فنون التوكيد ألنجح ( 

 التركيز نلى الحركا  لسهول  التفريق بينها وبي  نون النسوة ( [

 

  كل الحروف مبني  (قاندة : )  الحرف

 ) حرف جر مبني نلى السكون ( فيْ  مثل :

 ) حرف استفهام مبني نلى السكون ( مْل

 لسكون () حرف نصب مبني نلى ا لْ 

 ) حرف تنفيس مبني نلى الفتح ( سوَف
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 تمري 

 ( نفصل مذه الكلما  م  حي  هنواع الكالم هو هقسام الكالم  بسّ اهلل الرحم  الرحيّ) نندما هقول 

 نقول / الباء : حرف والحروف دادما مبني  إلن حرف مبني 

: مو اسّ هيضا ما الرالم  نلى هنه اسّ ؟ هنه يقبل  اسّ ) ألن هصل الكلم  بإسّ اهلل نرفنا الباء اآلن نأتي السّ ( اسّ

ِّ إلن مو قطرا  التنوي  والتنوي  م  نالما  االسّ فأستطيع هن هقول اسٌّ ويقبل الجر ومو منا مجرور بحرف الباء بس

آخره اسّ   نونه م  حي  المررب والمبني مو مررب ألن األسماء المبني  قليل  ومو ليس م  هنونها إلن مررب يتغير 

 بتغير موقره م  الجمل  .

اهلل : اسّ لوجود هل الترريف وهيضا يصح هن يكون منادى فنقول في دنادنا ياهلل إلن اسّ ومو اسّ مررب هيضا يتغير 

 آخره بتغير موقره م  الجمل  .

 الرحم  : اسّ هيضا لوجود هل الترريف ويصح هن يكون منادى ومو هيضا اسّ مررب غير مبني .

 اسّ هيضا لوجود هل الترريف ويصح هن يكون منادى ومو هيضا اسّ مررب .الرحيّ : 

 ما دليل االسمي  في كلم  ) اسّ ( ؟

 دخول حرف الجر ) ب ( نليه 

الحظ : قلنا دليل وقلنا نالم  ولك  منا االسمي  ولّ نقل ما مي الرالم   ما نالم  االسمي  في كلم  ) الرحم  ( ؟ ]

إلن يكون الجواب اسّ مجرور بالكسرة   هما السؤال ما مي الرالم  اإلنرابي  لالسّ الرحم   اإلنرابي  لالسّ فلو كان

منا السؤال ن  نالم  االسمي  يرني يكون الجواب اما دخول هل هو قبول التنوي  هو قبول النداء هو دخول الجر هو 

 [ االسناد 

 نالم  االسمي  في كلم  الرحم  دخول هل الترريف نليها .

 ل آخر ) الحمد هلل رب الرالمي  (مثا

 الحمد : اسّ بدليل دخول هل ومو مررب يتغير آخره بتغير موقره بالجمل  

 هلل : مكونه م  الالم + اهلل : الالم حرف جر ومو مبني قلنا الحروف دادما مبني  و اهلل اسّ مررب 

ّ فإلا استقام المرنى إلن مو مثال اآلن رب ليس بها حتى لو لّ تك  الرالم  ظامرة هدخل هنا نالما  االسرب : اسّ مررب ] 

نالم  م  نالما  االسّ فأجرب هقول : يا رب   مل استقام المرنى ؟ نرّ إلن مو اسّ   هقول الرب   هدخلت هل الترريف 

 ّ ومكذا   فليسنلى الكلم  فهل استقام المرنى ؟ نرّ إلن مي اسّ   هو هقول رًب رٍب ربٌ  مل قبل التنوي  ؟ نرّ إلن مي اس

شرط وجود نالم  االسمي  ظامرة ألحكّ نلى الكلم  هنها اسّ هو فرل بل هنا هجرب نلى الكلم  ألحكّ نليها إلا لّ تك  مناك 

 [نالم  ظامرة يرني لّ يك  مناك حرف جر هو لّ يك  االسّ مررف بأل هجرب م  نالما  االسّ حتى هحكّ نلى الكلم  

لا غير مبني ؟ ألننا هخذنا األسماء المبني  ومي ست هنواع وكلم  رب ليست م  األسماء المبني  قلنا رب مو اسّ ومررب لما

 إلن مي اسّ مررب يتغير آخرة بتغير موقره م  الجمل  .

 الرالمي  : اسّ ونالمته دخول هل الترريف ومو مررب 
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 المبــني

هكثرما مررب يتغير آخره إلن نحفظ المبني م  األسماء ألنها قليل  األسماء المبني  قليل  مردودة فاألسماء قاندة :  ) االسّ

 والباقي مررب يتغير آخره   فاألسماء المبني  ست  هنواع ( 

 . ُ مثل : هنا   هنت   قره المتصل  والمنفصل  جميرها هسماء مبني    الضمادر .7

 نى مررب .  مثل : مذا   مؤالء ما ندا المثنى ماتان ومذان فالمث هسماء اإلشارة .8

   مثل : متى   هي    كيف  هسماء االستفهام  .9

   مثل : الذي   الذي  ما ندا المثنى اللذان اللتان فالمثنى مررب .األسماء الموصول   .10

   مثل : م    مهما   هينما  تسترمل للدالل  نلى االشتراط هو ترتيب شيء نلى شيء مري  هسماء الشرط .11

 َد نشَر   ستَ  نشَر   مثل : هحاألنداد المركب  برض  .12

األفرال المبني  كثيرة ـ األصل في األفرال البناء   األفرال الماضي واألمر دادما مبني والمضارع مررب ) قاندة :  الفرل

 يتغير آخره لك  يبنى في حالتي   ( 

 الماضي مثل :
 م ) مبني نلى الفتح (َاق 

 ا ) مبني نلى الفتح (َبلم
 (ُت ) مبني نلى السكون ْبلم
 وا ) مبني نلى الضّ (ُبلم

المضارع المتصل بآخره نون النسوة هو 
نون التوكيد يكون مبني وفي غير ماتي  

 الحالتي  يكون مررب مثل :
َ  ) مبني نلى السكون متصل بنون ْمُيسل

النسوة ومي النون الدال  نلى الحدي  ن  
 مجمون  م  النساء (

 َّ ) مبني نلى الفتح متصل بنون َبيذم
 وكيد ومي التي تذكر لتوكيد الكالم (الت

 األمر مثل :
 ) مبني نلى السكون (ّْ ق

 المبوا ) مبني نلى حذف النون (
اسَع في فرل الخير ) مبني نلى حذف 

 حرف الرل  (

 

 نون التوكيد ونون النسوة :] 

ل مذكر   وحينما هقول تأتي للحدي  ن  مجمون  نساء مثال / حينما هقول ) يذمب ( هنا هتحدث ن  رج نون النسوة

( هتحدث ن  مجمون  نساء فهذه مي نون النسوة    َ )يذمبان ( هتحدث ن  رجالن مذكران   هما حينما هقول ) يذمْب

( نالحظ  في الحديق  َ هوالدم  تربي  حسن    الصغيرا  يلرْبَ  دروسه    األمها  يربْي َنمثال آخر ) الفتيا  يستذكْر

 لى الفتح وما قبلها ساك  .هن نون النسوة مبني  ن

محمد إلى المدرس  ( مذا فرل مضارع نادي يذمُب  تأتي للحدي  ن  توكيد فرل مري  مثال / حينما هقول ) نون التوكيد

محمد إلى مدرس  كل صباح ( مثال آخر   َّ  حينما هريد هن هؤكد لماب محمد إلى المدرس  وهنه شيء هكيد فأقول ) يذمَب

ال المحتاجي  ( مث نَّتاجي  ( هساند فرل مضارع هريد هن هؤكد قيامي بالمساندة فأقول ) واهلل ألسانَدالمحهساند ) سوف 

ي دروسنَّ دروسي ألنجح ( هستذكر فرل مضارع هريد هن هؤكد قيامي بالمذاكرة فأقول ) سأستذكَر ستذكرآخر ) سوف ه

فرل ونالحظ هن نون التوكيد مشددة وما قبلها مفتوح ) مهّ ألنجح (  فنون التوكيد تدخل نلى الفرل لتأكيد القيام بهذا ال

 التركيز نلى الحركا  لسهول  التفريق بينها وبي  نون النسوة ( [

 

 كل الحروف مبني  ( قاندة : )  الحرف

 ) حرف جر مبني نلى السكون ( فيْ مثل : 

 ) حرف استفهام مبني نلى السكون ( مْل

 ) حرف نصب مبني نلى السكون ( لْ 

 ) حرف تنفيس مبني نلى الفتح ( سوَف
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 المررب نتحدث فيه ن  الكلما  المررب  والحاال  اإلنرابي  والرالما  اإلنرابي 

ؤال إلا جاء سمو الكلم  التي يتغير آخرما بتغير موقرها في الجمل  ولإلنراب هربع حاال  تسمى الحال  اإلنرابي  للكلم  ] 

 [  ومي :   حال  إنرابي  مل اإلنراب رفع نصب ومكذاهنرب الكلم  التالي  ؟ منا نتحدث ن

 . الرفع : مي لالسّ والفرل هي هن االسّ يكون مرفوع والفرل يكون مرفوع ومذه م  نالما  اإلنراب -1

 النصب : هيضا لالسّ والفرل . -2

 الجر : ال يدخل إال نلى االسّ يرني مستحيل هن نجد فرل مجرور فقط االسّ يكون مجرور . -3

ألن األمر والماضي مبني والجزم نالم  إنرابي  إلن مي للمررب والفرل  ومي فقط للفرل المضارع ]الجزم :  -4

المضارع المتصل بنون النسوة هو نون التوكيد يكون مبني فال يقبل الجزم هيضا هما غير لل: م  األفرال المضارن  

ف نفرق بي  االسّ والفرل والحرف [ هيضا مستحيل نجد اسّ مجزوم طبرا نرفنا كييكون مررب ويقبل الجزم 

 ونالم  كل كلم  الدال  نلى انها اسّ هو فرل هو حرف بالطبع الجزم له حروف مرين  ومي حروف الجزم .

ونرفنا ما مو مبني منها وما مو مررب ونرفنا الحاال   إلن قلنا الكلم  المفردة ثالث هنواع مي االسّ والفرل والحرف

 اإلنرابي  للمررب

هن األسماء هكثرما مررب  واألصل في السماء قاندة : نندما نتحدث ن  االسّ م  ناحي  اإلنراب والبناء قلنا هوال / 

اإلنراب وقليل منها المبني والمبني ست هنواع كما لكرنا إلن الباقي م  األسماء غير مذه الست هنواع مي هسماء مررب  

 التي تدخل نلى االسّ ؟ هو األنواع اإلنرابي  ال  اإلنرابي ما مي الحايتغير آخرما بتغير موقرها م  الجمل    

 نالم  رفره الضم  .مرفوع    منا محمد وقع خبر للمبتده والخبر ٌدالرفع : مثل / مذا محم -ه

ٌّ   منا محمد وقع اسّ إن واسّ إن  ًاالنصب : مثل / إن محمد -ب  ونالم  نصبه الفتح  .منصوب كري
 بحرف الجر ونالم  جره الكسرة .مجرور   منا محمد وقع اسّ  ٍدالجر : مثل / سلمُت نلى محم - 

 الجزم : ال يدخل الجزم نلى االسّ مطلقا ومذه قاندة . -ث

األفرال هكثرما مبني  واألفرال المررب  قليل  فالفرل قاندة : ثانيا / نندما نتحدث ن  الفرل م  ناحي  اإلنراب والبناء قلنا 

بني ال يتغير آخره بتغير موقره م  الجمل  وفرل المضارع مررب إال في حالتي  فقط الماضي دادما مبني واألمر دادما م

ما مي الحاال   يكون مبني ومي إما هن يتصل بآخره نون النسوة هو نون التوكيد ] نتحدث ن  الفرل المضارع فقط [  

 اإلنرابي  التي تدخل نلى الفرل ؟

 ونالم  رفره الضم  .مرفوع ارع محمٌد   منا يذمب فرل مض ُبالرفع : مثل / يذم -ه
 بل  ونالم  نصبه الفتح  .منصوب محمدٌ    منا يذمب فرل مضارع  َبالنصب : مثل / ل  يذم -ب

 الجر : ال يدخل مطلقا نلى الفرل المضارع . - 

 بلّ ونالم  جزمه السكون .مجزوم محمٌد   منا يذمب فرل مضارع  ْبالجزم : مثل / لّ يذم -ث

الحروف جميرها دادما مبني  ال تررب هبدا ال يتغير قاندة : الحرف م  ناحي  اإلنراب والبناء قلنا  ثالثا / نندما نتحدث ن 

 آخرما مطلقا .

مذه الحاال  اإلنرابي  ولكل حال  إنرابي  نالم  ومي إما هن تكون نالم  هصلي  هو فرني    الرالم  األصلي  إما هن تكون 

هو تكون مقدرة ] هي يكون المفروض الرالم  مثال ضم  لك  ال هستطيع هن هضع ظامرة ] هي نراما فوق الكلم  واضح  [ 

ضم  إما لثقل هو ترذر فتكون الرالم  ضم  مقدرة [ والرالم  األصلي  دادما حرك  ال تكون حرف هبدا هما الررم  الفرني  قد 

 تكون حرك  وقد تكون حرف .

 

تحدثنا ن  نالم  االسّ هو نالم  الفرل هو نالم  الحرف يرني ما مي إلا ما الفرق بي  نالم  االسّ ونالم  اإلنراب ؟ 

الرالم  المميزة لالسّ مثل التنوي  وقبول النداء فرالم  االسّ تدل نلى جنس الكلم  كما هخذنا سابقا هما نالم  اإلنراب مل 

 مو مرفوع بالضم  هو منصوب بالفتح  ومكذا 

 ما هن تكون ظامرة هو مقدرة [ما مي الرالما  األصلي  ؟ ] مي حركا  إ
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 للرفع نالم  هصلي  ومي الضم  ] نقول مرفوع بالضم  سواء ظامرة هو مقدرة [

مرفوع ؟ إلا وقع مبتده هو خبر هو فانل هو نادب فانل هو خبر إن هو اسّ كان هو مرطوف نلى هو الفرل متى يكون االسّ ] 

مته الضم  هو ما ينوب ننها   مالا ينوب ن  الضم  ؟ تنوب مرفوع هي وقع في مواقع الرفع يكون مرفوع وتكون نال

الرالما  الفرني  ن  الضم  ألن الضم  مي نالم  هصلي  لك  ال تنوب دادما تنوب في مواقع مرين  نتحدث ننها هثناء 

 [الشرح 

 للنصب نالم  هصلي  ومي الفتح  ] نقول منصوب بالفتح  [

ا وقع مفرول بكل هنواع المفانيل المفرول المطلق   المفرول به   المفرول ألجله   منصوب ؟ إل هو الفرل متى يكون االسّ] 

 [هو وقع اسّ إن هو خبر كان هو مرطوف نلى منصوب هو وقع حال هو تمييز وتكون نالمته الفتح  هو ما ينوب ننها 

 للجر نالم  هصلي  ومي الكسرة ] مجرور بالكسرة والجر فقط لألسماء [

سّ مجرور ؟ إلا سبق بحرف جر هو وقع مضاف إليه هو مرطوف نلى مجرور ونالمته الكسرة هو ما ينوب متى يكون اال] 

 [ننها م  حركا  هو حروف 

 للجزم نالم  هصلي  ومي السكون ] مجزوم ونالم  جزم  السكون والجزم فقط للفرل المضارع [

 [امي  هو نطف نلى فرل مجزوم متى يكون الفرل مجزوم ؟ إلا سبق بحرف جازم مثل لّ هو ال الن] 

 متى تكون الرالم  األصلي  ظامرة ومتى تكون مقدرة ؟

] هي متى نرى الرالم  واضح  ظامرة نلى آخر الكلم  [ طبرا نتحدث منا ن  األسماء واألفرال    هوال / الرالما  الظامرة

هر الرالم  نلى آخر االسّ ومتى تظهر نلى آخر لمالا ؟ ألننا نتكلّ ن  إنراب والحروف ال تكون مررب  هبدا   إلن متى تظ

 الفرل ؟

 تظهر الرالم  اإلنرابي  نلى آخر االسّ إلا كان االسّ هحد الحاال  التالي  :

] مفرد يرني يتحدث ن  شيء واحد هو شخص واحد   صحيح اآلخر يرني لّ ينتهي بحرف نله مفرد صحيح اآلخر  -1

اء إلا لّ تنتهي الكلم  المفردة بأحد مذه الحروف الثالث تسمى كلم  وحروف الرل  ثالث  مي األلف والواو والي

صحيح  مثل محمد   بيت   شجرة [ ففي حال  المفرد صحيح اآلخر نرى الرالم  تظهر نلى آخر الكلم  مثال لمب 

االسّ    منا كلم  محمد وكلم  البيت كالمما مفرد تحدثنا ن  شخص واحد وشيء واحد هيضا آخر ِتإلى البي ٌدمحم

حرف صحيح ليس م  حروف الرل  فلذل: ظهر  الرالم  نلى آخر االسّ فحي  نريد هن نررب الجمل  يكون لمب 

مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة ] ألنه مو م  قام بفرل الذماب [  محمد فانلفرل ماضي مبني نلى الفتح و

] نرى هن  م  جره الكسرة الظامرة نلى آخرهوالبيت اسّ مجرور بحرف الجر إلى ونال  إلى حرف جر آخره  نلى

 الرالم  ظهر  في حال  الرفع والجر ألن االسمي  مفردي  صحيحي اآلخر [ .

المفرد المنقوص ] إلا كان في حال  النصب [ ما مو المفرد المنقوص ؟ مو االسّ الذي يكون آخره حرف ياء  -2

  واني   متداني   باني   ناصي   شاكي... [ إلا كان مكسور ما قبلها مثل كلم  ] رامي   قاضي   ساني   ماني 

المفرد آخره ياء كما سبق م  األمثل  ووقع في حال  نصب فإن الرالم  اإلنرابي  تظهر نلى آخره مثال / رهيُت 

] في حال كان اسّ رة نلى آخره منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظام نادٌم   منا الراصي مفرول به يَ الراص

 يكون في حال  نصب كيف تكون الرالم  ؟ سيتّ شرح مذا الجزء الحقا [منقوص ولّ 

جمع التكسير ] ما مو جمع التكسير ؟ مو الجمع إلا تغير شكل وترتيب الحروف نند جمرها ن  شكلها في المفرد  -3

مع كأن مثل حينما هقول ) طالب ( كلم  مفردة إلا هرد  هن هجمرها تكون ) طالب ( تغير  هماك  الحروف نند الج

الكلم  تكسر  لتجتمع بشكل آخر هو مثل كلم  قلّ تجمع تكون هقالم تغير شكلها في الجمع ن  شكلها في اإلفراد [ 

  مثال آخر / رهيُت مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره كثيرٌة   منا إنراب هقالم  ُممثل / األقال

 ٍم  مثال آخر / همسكت بأقالب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره مفرول  به منصوكثيرة   منا هقالم  مًاهقال

  نالحظ هن الرالم  ظهر  مجرورة بحرف الجر الباء ونالم  جرما الكسرة الظامرة نلى آخره كثيرٌة   منا هقالم 

 نلى آخر الكلم  في جمع التكسير في جميع حاال  اإلنراب الثالث .
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والجر [ ما مو جمع المؤن  السالّ ؟ مو الذي ال يتغير شكله نند جمره مثال / طالب   جمع المؤن  السالّ ] في الرفع -4

إلا هرد  هن هجمرها تكون طالبا  ] لّ يتغير شكلها نند الجمع لّ تتبدل هماك  الحروف إلن سلمت صورة المفرد 

تميز جمع المؤن  السالّ فيه م  التغيير ومي تدل نلى هننا نتحدث ن  مجمون  إناث إلن مي جمع مؤن  سالّ وي

هنه ينتهي باأللف والتاء [ مثال آخر ] طاول  تجمع طاوال    طادرة تجمع طادرا    تلميذة تجمع تلميذا  [ متى 

تظهر الرالم  األصلي  نلى آخر الكلم  إلا كانت جمع مؤن  سالّ ؟ تظهر إلا كانت في حال  رفع هو جر فقط مثال : 

/ مثال للجر : مررُ  مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره التلميذاُ  مجتهداٌ    منا  ُ التلميذا

  منا مجرورة بحرف الجر الباء ونالم  جرما الكسرة الظامرة نلى آخره مجتهداٍ    منا تلميذا   ٍ بتلميذا

ر هم ال تظهر الرالم  ؟ الرالما  األصلي  ظامرة نلى آخر الكلم  إلا كان جمع المؤن  السالّ في حال   نصب تظه

تظهر الرالم  في حال  النصب ولك  ال تكون نالم  هصلي  بل تكون نالم  فرني    كيف ؟ نرفنا هن الرالم  

األصلي  للنصب الفتح  لك  في حال  جمع المؤن  السالّ المنصوب تكون نالم  فرني  ظامرة هي تكون منصوب  

منصوب ونالم  نصبه الكسرة  مجتهداٍ    منا تلميذا  مفرول به ٍ ابالكسرة فنقول في حال  الكسر رهيُت تلميذ

 ] اآلن نتحدث ن  الرالما  الظامرة فقط [الظامرة نلى آخره 

الممنوع م  الصرف ) في حال  الرفع والنصب ( ] الممنوع م  الصرف مو الذي ال تظهر نليه نالم  التنوي  مثل  -5

ًّ   ال يستقيّ المرنى مكذا   وم  همثل الممنوع م  الصرف / مساجد   / إبراميّ ال هستطيع هن هقول ُهنجبُت بإب رامي

حضرمو    سيبويه   قناديل   هحمد   ُنَمْر   نثمان .... [ إلن متى تظهر الرالم  نلى آخر االسّ الممنوع م  

م  رفره الضم  مرفوع ونالمجتهٌد منا إبراميّ مبتده  ُّالصرف ؟ إلا كان في حال  رفع هو نصب مثال / إبرامي

منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى يمشي إبراميّ منا وقرت مفرول به  َّ  رهيُت إبراميالظامرة نلى آخره 

 ] تبقى الجر مالا يكون حال الحرك  إلن كان الممنوع م  الصرف مجرور ؟ نتحدث ننها الحقا [ آخره

 صلي  متى تكون ظامرة في االسّ .إلن في الخمس  حاال  السابق  تحدثنا ن  الرالم  األ

] في حال  حديثنا ن  األفرال ال ننسى  ؟ ي األفرال متى تكون الرالم  ظامرةمذا في حال  ظهور الرالم  في األسماء هما ف

منا هننا نتحدث ن  الفرل المضارع فقط كما هننا ال ننسى هننا نتحدث ن  ثالث حاال  إنرابي  ومي الرفع والنصب والجزم 

 حيل هن نتحدث ن  الجر في الفرل  [مست

في الفرل صحيح اآلخر ] ومو ما لّ ينتهي بأي حرف م  حروف الرل  وسبق هن قلنا هن حروف الرل  ثالث   مي  -1

األلف والواو والياء [ األفرال الصحيح  كثيرة جدا مثال / يكتب   يرسّ   يلرب   يأكل   يذمب   يذاكر   يرمل 

 ُبالصحيح اآلخر تظهر الرالم  األصلي  في جميع حاال  اإلنراب الثالث مثال / يكت وغيرما الكثير ففي الفرل

محمٌد درسه    َب  ل  يكتفرل مضارع مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره محمٌد درسُه   منا يكتب 

ارع فرل مضمنا يكتب  محمٌد درسُه ْب  لّ يكتفرل منصوب بل  ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره منا يكتب 

  إلن في حال  الفرل صحيح اآلخر تظهر الرالم  األصلي  في مجزوم بلّ ونالم  جزمه السكون الظامر نلى آخره 

 جميع الحاال  اإلنرابي  الثالث .

الفرل المرتل اآلخر بالواو ) في حال  النصب ( إلا كان الفرل مرتل اآلخر بالواو ووقع في محل نصب تظهر الفتح   -2

 نلى آخره   مثال لألفرال مرتل  اآلخر بالواو / يرجو   ينمو   يدنو   يرلو   يسمو   يجلو   يلهو   يغدو ... إلخ
الزرُع حتى تسقيه   منا ينمو منصوب بل  ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   في حال   وَ مثال / ل  ينم

 في موضره . الرفع والجر مالا تكون الحرك  ؟ نتحدث ن  لل: الحقا

إلا كان الفرل مرتل اآلخر بالياء ووقع في محل نصب تظهر الفتح   الفرل المرتل اآلخر بالياء ) في حال  النصب ( -3

نلى آخره   مثال لألفرال مرتل  اآلخر بالياء / يملي   يرجي   يرمي   يمشي   يبكي   ينبي   يسقي   يسترخي   

ل اآلخر بالياء في محل نصب تظهر الرالم  األصلي  نلى آخره مثال / كان يرطي   ينتمي .... إلخ إلا وقع فرل مرت

 .يسقي وقع خبر كان منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره الشجرة   منا  َيالمزارُع يسق

نا نتحدث الحظ ماآلن نرفنا متى تكون الرالم  األصلي  ظامرة نلى آخر الكلم    متى تكون الرالم  األصلي  مقدرة ؟ ] 

ن  الرالم  األصلي  هي الحركا  ومي األربع نالما  الفتح  والضم  والكسرة والسكون   لّ نتحدث ن  الرالما  الفرني  

 [ومي الحروف والحركا  
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 تكون الرالم  األصلي  مقدرة في االسّ في ثالث حاال  :

فتى   نيسى   مصطفى   ليلى في حال  ومو االسّ المفرد الذي ينتهي بألف مقصورة مثل / المفرد المقصور ]  -1

[ مقدرة مثال / ليلى طالبٌ  مجتهدٌة   منا ليلى مبتده االسّ المفرد المقصور تكون الرالم  في جميع الحاال  اإلنرابي  

مرفوع ونالم  رفره الضم  ولك  الضم  منا لّ تظهر ترذر ظهورما لوجود األلف المقصورة إلن الرالم  تكون 

الم  مفرول به منصوب ون  مثال / رهيُت ليلى تستذكر دروسها   منا ليلى فوع بالضم  المقدرة فقط ليلى مبتده مر

إلن االسّ ليلى اسّ مجرور بالباء ونالم  جره الكسرة المقدرة   مرر  بليلى   نصبه الفتح  المقدرة هيضا 

الرالما  األصلي  األربر  متى تظهر  ال حظ ال زلنا منا نتحدث ن المقصور تقدر فيه الرالم  األصلي  تقديرا ] 

 [ومتى تقدلر لّ نتحدث ن  الفرني  برد 

ضربنا همثل  نلى المفرد المنقوص ومو المنتهي بياء ما قبلها مكسور وقلنا المفرد المنقوص ) في الرفع والجر ( ]  -2

دث ؟ تقدلر الرالم  األصلي  هنه في حال  النصب تظهر الرالم  األصلي  نلى آخره إلن في حال  الرفع والجر مالا يح

  مررُ   مرفوع ونالم  رفره الضم  المقدرةاسّ كان [ مثال / كان الراصي نادم   منا الراصي وقع تقديرا 

 .اسّ مجرور بالباء ونالم  جره الكسرة المقدرة بالراصي   الراصي 

ث ننه مثال كتاب وهريد هن هقول الكتاب المفرد المضاف إلى ياء المتكلّ ] مو هي اسّ ولك  هضيفه إليل إلا كنت هتحد -3

فهنا اسّ مفرد مضاف إلى ياء المتكلّ مثال / قلمي   سانتي   صديقي   هخي   لربتي  يمذا لي هنا فأقول كتاب

 فوق يوغيرما   االسّ المفرد المضاف إلى ياء المتكلف دادما تكون الرالم  األصلي  نليه مقدرة   مثال / كتاب

نلى الطاول    كتابي منا  ي  رهيُت كتاببتده مرفوع ونالم  رفره الضم  المقدرة نلى آخره مالطاول    كتابي 

كتابي اسّ مجرور برلى ونالم    انسكَب الماُء نلى كتابي   منا مفرول به منصوب ونالم  نصبه الفتح  المقدرة 

 لمفرد المقصور [] منا الرالم  األصلي  مقدرة في الحاال  الثالث مثل اجره الكسرة المقدرة 

 وتكون الرالم  األصلي  مقدرة في الفرل في ثالث حاال  هيضا :

المرتل اآلخر باأللف ] ومو الفرل المنتهي بألف مقصورة مثل / يخشى   يرى   يسرى ... إلا كان فرل مضارع  -1

انت هو فرل تنتهي منتهي بألف مقصورة إلن الرالم  مقدرة في جميع الحاال  اإلنرابي  الثالث   هي كلم  اسّ ك

فرل مضارع مرفوع ونالم  رفره الطالُب للنجاِح   منا يسرى  ىبألف مقصورة دادما الرالم  مقدرة [ مثال / يسر

  ] تبقت حالاسّ ل  منصوب ونالم  نصبه الفتح  المقدرة الكسوُل للنجاِح   يسرى ى   ل  يسرالضم  المقدرة 

 ط لالسّ إلن ما مي الرالم  في حال  الجزم ؟ نررفها الحقا [الجزم والجزم فقط للفرل المضارع والجر فق
المرتل اآلخر بالواو ) في الرفع ( ضربنا همثل  نلى المرتل اآلخر بالواو ولكرناه في حال  النصب وقلنا هنه تظهر  -2

ُّ ربها ونلى آخره الرالم  األصلي  إلن متى تقدر نليه الرالم  األصلي  ؟ تقدر في حال  الرفع مثال / يدن    لمسل

ال هستطيع هن هضع ضم  نلى الواو سيكون نطقها فرل مضارع مرفوع ونالم  رفره الضم  المقدرة يدنو منا 

كأنني هقول يدنوو ومذا خطأ إلن الرالم  هصليه ومي الضم  لك  ال تكتب تكون مقدرة في الرفع   مالا يحدث 

 . للفرل المرتل اآلخر في حال  الجزم ؟ نتحدث ننها الحقا

المرتل اآلخر بالياء ) في الرفع ( ضربنا همثل  نلى المرتل اآلخر بالياء ولكرناه في حالت  النصب وقلنا هنه تظهر  -3

جار محمٌد األش ينلى آخره الرالم  األصلي  إلن متى تقدر نليه الرالم  األصلي  ؟ تقدر في حال  الرفع مثال / يسق

فال استطيع هن اضع نالم  ضم  نلى الياء تكون م  المقدرة يسقي منا فرل مضارع مرفوع ونالم  رفره الض

كأنني هقول يسقيو ومذا خطأ إلن الرالم  األصلي  تقدر في حال  الرفع وتظهر في حال  النصب إلا كان الفرل مرتل 

 اآلخر بالواو هو الياء . ] في حال  الجزم ؟ تكون الرالم  فرني  وليست هصلي  نتررف نليها الحقا [

نرفنا الرالما  األصلي  األربر  ونرفنا متى تكون ظامرة ومتى تكون مقدرة   إلن ما مي الرالما  الفرني  ؟ مي اآلن 

حروف وحركا  تدل نلى اإلنراب مثال يكون االسّ مرفوع بالواو يكون الفرل مجزوم بحذف حرف الرل  مذا م  ناحي  

الفتح  في حال  الرالم  الفرني  يكون النصب بالكسرة يرني مي الحروف هما م  ناحي  الحركا  مثال نرفنا النصب يكون ب

 حرك  لك  فرني  غير هصلي  .
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 الرالما  الفرني  باألسماء :

األسماء الست  ] األسماء الست  تحفظ حفظا ومي   هبو   هخو   حمو   فو   لو   منو [ ال توجد منا هي نالم  هصلي   -1

وليس الضم  والنصب باأللف وليس الفتح  والجر بالياء وليس الكسرة مثال  في األسماء الست  يكون الرفع بالواو

والواو منا نالم   مبتده مرفوع ونالم  رفره الواوك رجٌل صالح   هبو منا اسّ م  األسماء الست  ونلى لل: / هب

ا  نالم  فرني  من وليست الفتح  إلن األلفمفرول به منصوب ونالم  نصبه األلف ك   هباك منا افرني    رهيُت هب

 ألنه م  األسماء الست  .اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الياء :   هبي: منا يسلمُت نلى هب

المثنى ] مو كل اسّ دل نلى اثني  مثال   كتابان   لربتان   طفالن   سيارتان   زمرتان ... سواء دل المثنى نلى  -2

ي  يكون إنرابه بالرالما  الفرني  وليست األصلي  فيرفع مذكر هو مؤن  [ فالمثنى في جميع الحاال  اإلنراب

ألنه مثنى    مبتده مرفوع ونالم  رفره األلفمجتهدان   منا الولدان  ناالولدباأللف وينصب ويجر بالياء مثال / 

      الولدييألنه مثنى   مررُ  بالولدمفرول به منصوب ونالم  نصبه الياء   يلربان   الولدي  يرهيُت الولد

 ألنه مثنى .مجرور بحرف الجر ونالم  جره الياء 

جمع المذكر السالّ مو ما سلمت فيه صورة المفرد ويكون يتحدث ن  مذكر مثال مهندس إلا جمع المذكر السالّ ]  -3

هرد  هن هجمرها هقول مهندسون هو النب هقول النبون هو مدرس هقول مدرسون منا الكلم  في الجمع بنفس شكلها 

[ الجمع المذكر السالّ ال يررب هبدا بالرالما  األصلي  مثل المثنى بل يررب ك  تدل نلى الجمع بالمفرد ول

ده مرفوع مبترادرون   مدرسون  نوالمدرسبالحركا  الفرني  فرند الرفع يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء مثال / 

مفرول به منصوب ونالم  نصبه الياء ألنه     المدرسي  ي  رهيُت المدرسونالم  رفره الواو ألنه جمع مذكر سالّ 

اسّ مجرور بحرف الجر الباء ونالم  جره الياء ألنه جمع مذكر     المدرسي  ي  مررُ  بالمدرسجمع مذكر سالّ 

 .سالّ 

جمع المؤن  السالّ ) في حال النصب (نرفنا جمع المؤن  السالّ وتحدثنا ننه في حالتي الرفع والجر وقلنا هن  -4

إلا كان جمع المؤن  السالّ في حال   نصب تظهر هم ال تظهر الرالم  ؟ تظهر  هصلي  ظامرة نلى آخره الرالم  فيه

الرالم  في حال  النصب ولك  ال تكون نالم  هصلي  بل تكون نالم  فرني    كيف ؟ نرفنا هن الرالم  األصلي  

ني  ظامرة هي تكون منصوب  بالكسرة للنصب الفتح  لك  في حال  جمع المؤن  السالّ المنصوب تكون نالم  فر

منصوب ونالم  نصبه الكسرة الظامرة  مجتهداٍ    منا تلميذا  مفرول به ٍ فنقول في حال  النصب رهيُت تلميذا

 [ظهر  الكسرة ولكنها ليست نالم  هصلي  للنصب لك  نالم  فرني  ]  نلى آخره
صرف في حالتي الرفع والنصب ونرفنا هن الرالم  الممنوع م  الصرف ) في حال الجر ( نرفنا الممنوع م  ال -5

فيه هصلي  ظامرة نلى آخره هما في حال  الجر تكون الرالم  ظامرة لكنها فرني  ما مي مذه الرالم  ؟ مي الفتح    

نرفنا هن الرالم  األصلي  للجر مي الكسرة لك  في حال  الممنوع م  الصرف إلا وقع مجرور يكون مجرور 

منا إبراميّ اسّ مجرور بحرف الجر الباء ونالم   َّالم  فرني  في مذه الحال  مثال / مررُ  بإبراميبالفتح  ومي ن

ال يصح هن هضع كسرة  ِّجره الفتح  الظامرة نلى آخره ألنه ممنوع م  الصرف   فال هستطيع هن هقول بإبرامي

 نلى الممنوع م  الصرف في حال الجر .

 فقط في موضري  في األفرال : الرالما  الفرني  في األفرال مي

المرتل اآلخر ) في حال الجزم  وقلنا الجزم خاص بالفرل المضارع (] الفرل المضارع المرتل اآلخر بأي حرف م   -1

الكسول للنجاِح   منا  َعحروف الرل  يجزم بحذف حرف الرل  [ مثال المرتل اآلخر باأللف في حال الجزم / لّ يس

يسع فرل مجزوم بحرف الجزم ونالم  جزمه حرف الرل  ألنه مجزوم يكون إنرابها  الكلم  هساسا يسرى لك  حذف

المسلّ ربه   منا الكلم  هساسا يدنو لك  حذف حرف الرل   ُع  مثال المرتل اآلخر بالواو / لّ يدحذف حرف الرل  

المرتل اآلخر    مثاليدع فرل مضارع مجزوم بلّ ونالم  جزمه حذف حرف الرل   ألنه مجزوم يكون إنرابها

محمٌد األشجار   منا الكلم  هساسا يسقي لك  حذف حرف الرل  ألن الكلم  مجزوم  يكون إنرابها  ِقبالياء / لّ يس

الحظ منا في حال  الجزم حذف حرف الرل  يسق فرل مضارع مجزوم لّ ونالم  جزمه حذف حرف الرل  ] 

يسرى حذف األلف ووضع بدال ننه الفتح  ويدنو ونوض ننه بحرك  تناسبه للدالل  نلى وجود حرف محذوف ف

 [حذف الواو ووضع بدال ننه الضم  ويسقي حذفت الياء ووضع بدال ننها الكسرة 
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هو واو الجمان  هو ياء  يرني فرل يدل نلى مثنى مي كل فرل مضارع انتهى بألف االثني األفرال الخمس  ]  -2

ن هو مثل تفرالن ويفرال للغادبي  والمخاطبي هشكال إما مثنى  المخاطب    سميت هفرال خمس  ألنها تكون نلى خمس 

تررب  [ األفرال الخمس  جميرهامثل تفرلون ويفرلون هو للمخاطب  المؤنث  مثل تفرلي  للغادبي  والمخاطبي   جمان 

ن ال وبالحركا  الفرني  ومي إما هن يتثبت الحرف هو يحذف فترفع بثبو  النون يرني في حال  الرفع تثبت الن

تحذف تكون موجودة وفي حالتي النصب والجزم تحذف النون همثل  لكل نوع / للمثنى الغادب والمخاطب الطالبان 

منا فرل مضارع انتهى بألف االثني  يكون م  األفرال الخمس  مرفوع ونالم  رفره ثبو   ن/ هنتما تدرسان يدرسا

منا يدرسا وتدرسا فرل مضارع انتهى  ا/ هنتما ل  تدرس اسالنون ] النون بقيت ظامرة لّ تحذف [ الطالبان ل  يدر

 ابألف االثني  هي دل نلى مثنى إلن م  األفرال الخمس  منصوب بل  ونالم  نصبه حذف النون   الطالبان لّ يدرس

 منا يدرسا وتدرسا فرل مضارع مجزوم بلّ ونالم  جزه حذف النون ألنه م  األفرال الخمس  . الّ تدرس هنتما/ 
  تدرسون ويدرسون فرل مضارع مرفوع  ون  هنتّ تدرس ونثال للجمع للغادبي  والمخاطبي  / الطالب يدرسم

  منا تدرسوا ويدرسوا وا   هنتّ ل  تدرس واونالم  رفره ثبو  النون ألنه م  األفرال الخمس  / الطالب ل  يدرس

مامي هخاطبهّ هو غادبي  مذا الفرل هفرال مضارنه انتهت بواو الجمان  سواء تحدث ن  مخاطبي  هشخاص ا

   وا  هنتّ لّ تدرس واالمضارع منصوب بل  ونالم  نصبه حذف النون ألنه م  األفرال الخمس  / الطالب لّ يدرس

منا تدرسوا ويدرسوا هفرال مضارنه انتهت بواو الجمان  سواء تحدث ن  مخاطبي  هشخاص امامي هخاطبهّ هو 

زوم بلّ ونالم  جزمه حذف النون ألنه م  األفرال الخمس  ومذه الرالم  م  غادبي  مذا الفرل المضارع مج

 الرالما  الفرني  .

مثال للمخاطب  المؤنث  / إلا كنت هتحدث مع مؤنث  مثل / تدرسي    تحبي    تررفي    تفهمي  فهذه الياء األخيرة 

نتحدث ن  هفرال [   ومي مثل األمثل   دلت نلى هنني هخاطب مؤنث  لذل: تسمى بياء المخاطب  ] ال ننسى هننا

 الرياضيا   تدرسي  فرل ي السابق  تماما ترفع بثبو  النون وتنصب وتجزم بحذف النون مثال / هنِت تدرس

الرياضيا    تدرسي فرل  يمضارع مرفوع ونالم  رفره ثبو  النون ألنه م  األفرال الخمس    هنِت ل  تدرس

الرياضيا    تدرسي فرل  يلنون ألنه م  األفرال الخمس   هنِت لّ تدرسمضارع منصوب ونالم  نصبه حذف ا

 مضارع مجزوم بلّ ونالم  جزمه حذف النون ألنه م  األفرال الخمس  .

 

 الخالص  :

نرفنا المبني والمررب ونالما  اإلنراب األصلي  والفرني  ومتى تكون الرالم  األصلي  ظامرة ومتى تكون 

 مقدرة .

 

 

 

المبني والمررب م  األسماء واألفرال وتحدثنا ن  الحاال  اإلنرابي  والرالما  اإلنرابي  لكل حال  ونرفنا متى تحدثنا ن  

تكون الرالم  هصلي  ومتى تكون فرني  ونرفنا متى تكون الرالم  األصلي  نفسها ظامرة ومتى تكون مقدرة فقلنا الحاال  

 رتبر هصلي  ] يرني األصل هن تكون الرالم  لهذه الحال  [اإلنرابي  هربع حاال  ولكل حال  منها نالم  ت

/ الرفع ونالمته األصلي  الضم  ] يرني لو كان مناك حال  رفع وكانت نالم  الرفع الواو ال نقول الرالم  هصلي  بل 1

نوي  نلى محمد ظهر الت ٌدفرني  ألن األصل في الرفع الضم  سواء ظامرة هي نراما نلى آخر الكلم  مكتوب  مثل جاء محم

 يإلن نالم  ظامرة هو كانت مقدرة يرني المفروض تكون الرالم  ضم  ولك  ال نراما نلى آخر الكلم  مثل كان الراص

نادمًا منا الراصي وقرت اسّ كان مرفوع ونالم  رفره الضم  المقدرة األصل هن تكون الرالم  ضم  نالم  هصلي  لك  ال 

حينما هنطقها بالضّ سأكون كم  يقول الراصيو ( منا تبقى الرالم  نلى هصلها ضمه ولك  هستطيع كتابتها هو النطق بها ) 

منا المهندسون فانل مرفوع ونالم  الواو    ونمقدرة ال تكتب   هما لو كانت الرالم  فرني  غير هصلي  مثال جاء المهندس

فيه الضم  إنما الواو إلن الواو نالم  فرني  للرفع  لمالا ؟ ألنه جمع مذكر سالّ وجمع المذكر السالّ ال تكون نالم  الرفع

 غير اصلي  [
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 / النصب ونالمته األصلي  الفتح  .2

 / الجر ونالمته األصلي  الكسرة ومو ال يكون إال في األسماء .3

 / الجزم ونالمته األصلي  السكون ومو ال يكون إال في الفرل المضارع .4

 رف   ما مو المررب منها وما مو المبني ؟إلن الكلم  ثالث هنواع اسّ وفرل وح

 هوال / االسّ :

 المبني منه ست هنواع ومي :

 الضمادر المتصل  والمنفصل  ] الحدي  فيها طويل سيرد في حينه [ -1

 هسماء اإلشارة ] مذا   مذه   مؤالء [ ما ندا المثنى منها مذان   ماتان فهي تررب انراب المثنى . -2

  هي    هنلى   كيفما   ما   هيلان   هينما   حيثما وجميرها تبنى نلى السكون ما ندا هيَ  و  هسماء الشرط ] َمْ    متى -3

 هيَّانََ تبنى نلى الفتح [
 هسماء االستفهام . -4

 األسماء الموصول  ما ندا المثنى منها اللذان   اللتان فهي تررب إنراب المثنى . -5

 برض األرقام المركب  . -6

 ] سواء مررب برالم  هصلي  ظامرة هو مقدرة هو برالم  فرني  [ع ومي والمررب م  االسّ نشرة هنوا

 المفرد صحيح اآلخر . -1

 المفرد المقصور . -2

 المفرد المنقوص . -3
 المفرد المضاف إلى ياء المتكلّ . -4

 األسماء الست  . -5

 المثنى . -6

 جمع التكسير . -7

 جمع المذكر السالّ . -8

 جمع المؤن  السالّ . -9

 الممنوع م  الصرف . -10

 الفرل :ثانيا / 

 والمبني م  الفرل ثالث هنواع :

 الفرل األمر دادما مبني . -1

 الفرل الماضي دادما مبني . -2

 الفرل المضارع في حالتي  فقط ] إلا اتصل آخره بنون النسوة هو نون التوكيد [ -3

 ] جميرها تتحدث ن  الفرل المضارع  فقط [والمررب م  الفرل خمس  هنواع 

 صحيح اآلخر . -1
 األلف .المرتل اآلخر ب -2

 المرتل اآلخر بالواو . -3

 المرتل اآلخر بالياء . -4

 األفرال الخمس  . -5

 ثالثا / الحروف ومي  دادما مبني  ال يوجد منها مررب هبدا .
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في اللقاء السابق فصلنا الحدي  ن  الرالم  األصلي  الظامرة والمقدرة وفي مذا اللقاء سنفصل الحدي  ن  الرالما  الفرني  

تكون الرالم  فرني  وليست هصلي    هوردنا همثل  في التفريغ السابق لك  منا سنفصل الحدي  ن  كل  في اإلنراب ] متى

 الرالم  الفرني  تظهر في سبع حاال  فقط ومي :حال  [ 

 األسماء الست  . -1

 المثنى . -2

 جمع المذكر السالّ . -3

 جمع المؤن  السالّ . -4

 الممنوع م  الصرف . -5

 األفرال الخمس  . -6
   اآلخر .األفرال مرتل -7

 هوال / األسماء الست  :

مي ست هسماء باللغ  الرربي  وتررب بإنراب فرني ومي ] هبو   هخو   حمو   فو   لو   منو [ فترفع بالواو وتنصب بألف 

 لوتجر بالياء سألكر همثل  لواحد م  األسماء الست  وباقي األسماء ُترامل بنفس الطريق  ] طبرا الحظ قلنا هسماء إلن ال يدخ

 نليها جزم [

ٌّ   هبو مبتده مرفوع ونالم  رفره الواو ألنه م  األسماء الست  ] طيب الرالم  الظامرة نلى آخر الكلم  وهبو : هب َك رجٌل كري

تحديدا نلى حرف َك فتح  كيف نقول مرفوع بالواو ؟ الكاف ضمير مخاطب وقلنا الضمادر م  المبنيا  منا ضمير مخاطب 

َ:   هبي: يَك اليوم   هبا مفرول به منصوب ونالم  نصبه الواو ألنه م  األسماء الست  / مررُ  بأبايُت هبمبني نلى الفتح [ ره

 اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الياء ألنه م  األسماء الست  .

 متى نررب األسماء الست  بهذا اإلنراب ؟ إلا تحققت ثالث  شروط ومي :

ألمثل  السابق  تحدثنا ن  هب واحد [ هما إن كان االسّ مثنى مثل هبوان نحو قولنا هن يكون االسّ مفرد ] ال حظ في ا -1

ك يرطفان نلي: منا هبواك مثنى لالسّ هبو فتررب كما المثنى منا يكون إنرابها مبتده مرفوع ونالم  رفره اهبو

إن تلحق المثنى باإلنراب [ و األلف ألنه ملحق بالمثنى ليس م  األسماء الست  فاألسماء الست  ترفع بالواو ] يرني

 لك  كثيرون ُناإلخواكانت جمع مثل إخوان فهي تررب إنراب جمع التكسير هي بالحركا  الظامرة نحو قولنا 

منا اإلخوان مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره ألنه جمع تكسير   إلن الشرط  قليلون األوفياء

 األول هن يكون االسّ مفرد .

 ال يكون مصغلر ] مثل ال نقول ُهبيل   هو ُهخيل ومكذا [هن  -2

هن تكون مضاف  إلى غير ياء المتكلّ   يرني ال تكون غير مضاف  فالحظ األمثل  السابق  هضفناما إلى ضمير  -3

رحيّ   منا هب خبر مرفوع  ٌبمخاطب فلو قلنا هٌب بدون ضمير هو إضاف  نرربها باإلنراب الظامر نحو قولنا مذا ه

الم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره ] لّ يضاف له ضمير إلن ال يرتبر م  األسماء الست  [   طيب ياء المتكلّ ون

فيكون إنراب هخي  يضمير إلا اضفناه مل يرتبر م  األسماء الست  ؟ ال نند إضاف  ياء المتكلّ نحو قولنا مذا هخ

ء فهنا هخ وقع خبر إلن يكون إنرابه خبر مرفوع ونالم  في مذه الحال  فتررب بالحركا  المقدرة نلى ما قبل اليا

رفره الضم  المقدرة ال يررب إنراب األسماء الست  ألنه هضيف إلى ياء المتكلّ   إلن الشرط الثال  هن يكون االسّ 

 مضاف إلى ضمير غير ياء المتكلّ .

 

   ونون هلف ادةبزييغني ن  المتراطفي   والمرنى اللفظ في متفقي  اسمي  لكر بدل ُيْذَكُر   مررٌب اسٌّومو  ثانيا / المثنى :

] مثال هو هن هخبر هحدمّ هنه حضر إلى المدرس  طالب وطالب آخر ال هقول جاء طالب وطالب إلى المدرس   ونون ياء هو

يجر بالياء و ن إلى المدرس  فطالبان منا اسّ مثنى [ يررب المثنى بالحركا  الفرني  فيرفع باأللف وينصباهقول جاء طالب

    الطالبي  ين إلى المدرس    منا طالبان فانل مرفوع ونالم  رفره األلف ألنه مثنى / رهيُت الطالبامثال / جاء طالب

    الطالبي  اسّ مجرور بحرف الجر الباء ونالم  جره يمفرول به منصوب ونالم  نصبه الياء ألنه مثنى / مررُ  بالطالب

 رب المثنى بالرالما  الفرني  في جميع الحاال  اإلنرابي  الثالث  [الياء ألنه مثنى ] إلن ير
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مناك حاال  تلحق المثنى   ما مرنى تلحق المثنى ؟ هي تررب بإنراب المثنى ال تررب هنها مثنى إنما نقول ترفع باأللف 

ى ؟ هنظر ى هو يلحق المثنوتنصب وتجر بالياء يرني نرربها بنفس الطريق  لك  مي ليست مثنى   متى انرف مل اللفظ مثن

اللفظ مل له مفرد منه مثل الولدان له مفرد ومو ولد وطالبان لها مفرد منها ومو طالب ولربتان مثال لها مفرد م  نفس الكلم  

ومي لرب  إلن في حال  وجود مفرد م  نفس الكلم  ترتبر مثنى هما إلا لّ يوجد منها مفرد ترتبر تلحق المثنى وقلنا هنها تلحق 

به باإلنراب فقط مثال ِكال ترني جميع ومي لفظ يذكر للتوكيد مل هستطيع هن هجد مفرد م  نفس الكلم  ؟ ال إلن ليست مثنى 

وكذل: قولنا اثنان مو ندد مل استطيع هن هجد لفظ مفرد م  الردد اثنان ؟ ال إلن ليس مثنى بل مو ملحق به   ما مي 

 مي ست حاال  :الحاال  التي تلحق المثنى في اإلنراب ؟ 

هوال / اثنان واثنتان نحو قولنا جاء ولدان اثنان هو جاء  بنتان اثنتان ] طبرا ولدان وبنتان مثنى ألنها لها مفرد م  لفظها [ 

جاء و جاء  / فرل ماضي مبني نلى الفتح   والتاء في جاء  تاء التأني  الساكن  ال محل لها م  اإلنراب   ولدان و 

ونالم  رفره األلف ألنه مثنى   اثنان واثنتان / نرت مرفوع ونالم  رفره األلف ألنه ملحق بالمثنى  بنتان/ فانل مرفوع

]طبرا منا هصبح اإلنراب مرفوع ألن الكلم  وقرت في محل رفع ولو وقرت في محل نصب هو جر نصبت وجر  بالياء 

 مثل المثنى تماما وكذل: الحال في بقي  األمثل  القادم  [

 

مما ] منا الضمير ومو مما يرود نلى المسافري  الذي  الِكال و ِكلتا مضافتي  إلى الضمير نحو قولنا ناد المسافران كثانيا / 

نادا إلن منا كال مضاف  إلى الضمير ألن ِكال منا لفظ توكيدي ُيفهمني هن المسافري  االثني  نادا جميرا لّ يرود مسافر 

هرد  هن هنرب كالمما منا لدي قسمي  في اإلنراب فكال لفظ توكيد مرفوع ونالم  ويبقى اآلخر بل جميرهما نادا [ فإلا 

رفره األلف ألنه ملحق بالمثنى ومو مضاف ] شرطنا في لفظ كال ليكون ملحق بالمثنى هن يكون مضاف لضمير إلن مو 

قلنا الضمادر م  األسماء مضاف كما شرطنا   هضيف إلى مالا ؟ إلى الضمير مما [ إلن إنراب مما يكون ضمير متصل ] 

 المبني  [ مبني نلى السكون في محل جر باإلضاف  .

مما   منا سأنرب الجمل  كامل  ومي نفس اومو نفس الحال لو طبقناما نلى المؤن  فنقول مثال ناد  المسافرتان كلت

ضي مبني نلى الفتح   اإلنراب للجمل  السابق  ولك  منا بصورة مؤن  والسابق  صورة مذكر فنقول ناد  / فرل ما

المسافرتان / فانل مرفوع ونالم  رفره األلف ألنه مثنى   كلتامما / كلتا توكيد مرفوع ونالم  رفره األلف ألنه ملحق 

 بالمثنى ومو مضاف والضمير المتصل مما مبني نلى السكون في محل جر باإلضاف  .

 

فانيان / منا ليس المقصود هب وهب آخر بل المقصود هب وهم لشخص ثالثا / ما ُثنَي م  باب التغليب مثال قولنا األبوان مت

واحد ولك  حي  نريد الحدي  ن  هب وهم يغلب قولنا هبوان ] لمالا هبوان ال تررب كمثنى بل تلحق إنراب المثنى ؟ ألننا قلنا 

هقصد هم وهب اختلف منا المفرد هن المثنى يكون له مفرد م  لفظه منا هنا ال هقصد هب وهب ألقول مناك مفرد م  لفظه هنا 

م  اللفظ إلن يلحق المثنى وال يررب مثنى بينما الكلم  األخرى متفانيان فهي مثنى ألن لها مفرد م  لفظها ومو متفاني [ 

فهنا إنراب الجمل  األبوان مبتده مرفوع ونالم  رفره األلف ألنه ملحق بالمثنى   متفانيان / خبر مرفوع ونالم  رفره 

 ألنه مثنى .األلف 

 

رابرا / ما سمي به م  األسماء المثناه مثل حسني  ومحمدي  / منا ال يكون المقصود شخصي  اسّ كل واحد منهما حس  

وهقول حسني  فيكون له مفرد م  اسمه ومو حس  بل مو شخص واحد اسمه حسني  ال يمك  هن نقول حس  وحس  إلن 

 يلحق هنراب المثنى .

 

ن طبيبان / هسماء اإلشارة ان طبيبان   ماتاالدال نلى المثنى ومي مذان للمذكر وماتان للمؤن  مثل مذخامسا / اسّ اإلشارة 

وقرت مبتده مرفوع ونالم  رفره األلف ألنه ملحق بالمثنى ] طبرا نررف هن هسماء اإلشارة مبني  غير مررب  وقلنا ماندا ما 

 دل نلى مثنى [ .
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ثنى ومو اللذان واللتان ] نررف هن االسّ الموصول مبني غر مررب ما ندا ما دل سادسا / االسّ الموصول الدال نلى م

ن انقطرت هخبارمما منا انراب ان انقطرت اخبارمما هو ناد  المسافرتان اللتانلى المثنى [ مثل قولنا ناد المسافران اللذ

 اللذان واللتان / اسّ موصول مرفوع ونالم  رفره األلف ألنه ملحق بالمثنى .

 

ومو ما دل نلى ثالث  فأكثر بزيادة واو ونون هو ياء  ثالثا م  الحاال  التي تررب بالرالما  الفرني  / جمع المذكر السالّ :

ونون وسلّ مفرده م  التغيير في الحروف والحركا  هثناء الجمع   مثال حينما هقول مهندس هقصد مهندس واحد نندما هريد 

  هقول مهندسان ] منا مثنى   مالا فرلت فتحولت الكلم  إلى مثنى فقط زد  هلف ونون الحدي  ن  مهندس ومهندس هي اثني

نلى آخر الكلم  ولّ هغير ترتيب الحروف فقط زدتها ما يدل نلى المثنى [ حينما هريد الحدي  نلى ثالث  هو هربر  مثال 

فقط هضفت واو ونون في نهاي  الكلم   فأقول مهندسون ] مل تغير ترتيب الحروف ننها في المفرد ؟ ال   مالا حدث ؟

المفردة وهصبحت جمع إلن مو جمع سالّ   مل يدل مذا الجمع نلى لفظ مذكر ؟ نرّ إلن جمع مذكر سالّ [ حينما هقول 

طالب وهريد الحدي  ن  طالب وطالب هقول طالبان منا مثنى لّ يتغير فيه صورة المفرد حينما هريد الحدي  ن  هكثر م  

ل طالب منا تغير ترتيب الحروف ن  شكلها في المفرد مذا يسمى جميع تكسير وكأنني كسر  الكلم  وهند  طالبان هقو

ترتيبها لتصبح جمع فهي لّ تسلّ فيها صورة المفرد م  التغيير   منا الفرق بي  جميع التكسير وجمع المذكر السالّ يررب 

وع   المهندسون فانل مرف ونصب ويجر بالياء مثال / جاء المهندسجمع المذكر السالّ بالرالما  الفرني  فيرفع بالواو وين

  رهيت فرل وفانل والمهندسي  مفرول به منصوب ونالم   ي ونالم  رفره الواو ألنه جمع مذكر سالّ / رهيُت المهندس

  جره الياء ألنه   المهندسي  اسّ مجرور بحرف الجر الباء ونالم ي نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالّ / مررُ  بالمهندس

 جمع مذكر سالّ .

] بنفس الطريق  التي فرقنا بها بي  المثنى وما يلحق به منا نفرق بي  جمع المذكر السالّ وما ما يلحق بجمع المذكر السالّ 

راب نيلحق به   إلا كان مناك مفرد م  اللفظ إلن جمع مذكر سالّ وإلا لّ يك  له مفرد إلن يلحق بجمع المذكر السالّ في اإل

 يرني ُيررب مثل إنراب جمع المذكر السالّ [ :

لفظ هولوا هو هولي ] هي هصحاب   ال يوجد لهذا اللفظ مفرد إلن يلحق جمع المذكر السالّ في إنرابه [ مثل القوُم  -1

بأٍس   القوم مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره   هولوا خبر مرفوع ونالم  رفره الواو  هولوا

ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ ومو مضاف   بأس مضاف إليه مجرور ونالم  جره الكسرة الظامرة نلى آخره / 

بأٍس   كان حرف ناسخ مبني نلى الفتح   القوم اسّ كان مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى  هوليكان القوُم 

مع المذكر السالّ ومو مضاف وبأس مضاف إليه آخره   هولي خبر كان منصوب ونالم  نصبه الياء ألنه ملحق بج

 مجرور ونالم  جره الكسرة الظامرة نلى آخره .

رجاًل    ونهنداد الرقود نشرون وثالثون وهربرون حتى تسرون ومنه مئون ] هي ماد  [ مثل قولنا جاء نشر -2

رجال   نشري  مفرول به  ي نشرون فانل مرفوع ونالم  رفره الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ / رهيُت نشر

رجاًل   نشري  اسّ مجرور بحرف  ي منصوب ونالم  نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ / مررُ  برشر

 الجر إلى ونالم  جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ .

ا نيالمذكر السالّ / بلغُت هملا   هملون فانل مرفوع ونالم  رفره الواو ألنه ملحق بجمع ونهملون مثل قولنا جاء همل -3

ّ ا   هملي  اسينالسالم   هملي  مفرول به منصوب ونالم  نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ / مررُ  بأمل

 مجرور بحرف الجر ونالم  جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ .

أني  ولّ يجمع تكسير وهخوا  سني  ) ِنزون   سنون وبابه : ومو كل اسّ ثالثي حذفت المه ونوض ننها بتاء الت -4

ِنضون   ِقلون ونحوما ( نادة سن  تجمع سنوا  لك  لو لّ تجمع نلى سنوا  ومي جمع تكسير بل جمرت نلى 

 جميل  ومررُ  ي طويل  و قضيُت سن ونسنون منا تررب إنراب الملحق بجمع المذكر السالّ مثل قولنا مرَّْ  سن

 راب األمثل  السابق  بحسب موقرها بالجمل  وتلحق بجمع المذكر السالّ .جميل  تررب كإن ي بسن

 وحالها حال األمثل  السابق  بالنسب  لإلنراب . ي ومررُ  بأرض ي ورهيُت هرض ونهرضون نحو قولنا مذه هرض -5

  الظامرة نلى زين  الحياة الدنيا [ المال مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم ونبنون نحو قول ترالى ] الماُل والبن -6

 آخره والبنون اسّ مرطوف نلى مرفوع مرفوع مثله ونالم  رفره الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ .
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منا ليس المقصود هكثر م  شخص  ي ما سمي به م  مذه الجموع مثل نليون وزيدون نحو قولنا سلمُت نلى زيد -7

الجمع فيررب زيدون منا اسّ مجرور برلى ونالم  هسمادهّ زيدون بل المقصود زيدون شخص واحد ولك  اسمه مثل 

 ومكذا . ي و رهيُت زيد ونجره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالّ وهستطيع هن هقول جاء زيد

 

]  معالج هثناء والحركا  الحروف في التغيير م  نلى هكثر م  اثنتي  وسلّ مفرده دل مامو  رابرا / جمع المؤن  السالّ :

لذي سبق ولكرناه في جمع المذكر السالّ ولك  منا يكون مؤن  [ مثل فاطما    طالبا    فتيا    مجتهدا  نفس التوضيح ا

  طاوال    سيارا    حافال    قوا  ومكذا   وجمع المؤن  السالّ يررب بالرالما  األصلي  إال في حال  واحدة ومي 

المؤن  السالّ إلا وقع منصوب فإنه ينصب بالكسرة مثل  النصب فررفنا هن نالم  النصب األصلي  الفتح  ولك  في جمع

في حال  الرفع ظهر  الرالم  األصلي  نلى  ُ الجر والكسرة منا ترتبر نالم  فرني  وليست هصلي  فنقول / جاء  الطالبا

ي الكسرة ولك  في حال  الجر ظهر  الرالم  األصلي  نلى آخر الكلم  وم ِ آخر الكلم  ومي الضّ ونقول / مررُ  بالطالبا

منا الطالبا  منصوب  ولك  نرى هن الرالم  الظامرة مي الكسرة إلن منا لدينا نالم  فرني     ِ نندما نقول / رهيُت الطالبا

نزٍم   فالرامال    ُ ومو هوال  هي بمرنى صاحبا  مثل قولنا الرامالُ  هوالمناك لفظ وحيد يلحق بجمع المؤن  السالّ 

رفره الضم  الظامرة نلى آخره ومو جمع مؤن  سالّ و هوالُ  خبر مرفوع ونالم  رفره الضم  مبتده مرفوع ونالم  

 الظامرة نلى آخره ألنه ملحق بجمع المؤن  السالّ ومو مضاف ونزم مضاف إليه مجرور ونالم  جره الكسرة ومكذا .

 

كيف ؟ هوال ال يدخل  إنرابه في خرىاأل المررب  األسماء قياس نلى يجرى ال اسّومو  خامسا / الممنوع م  الصرف :

نليه تنوي  وثانيا المرروف هن نالم  الجر مي الكسرة لك  في الممنوع م  الصرف يجر بالفتح  ومذه الرالم  الفرني  

 بأل) ُمَررَّفًا والغير مضاف  يكون نندماللممنوع م  الصرف   متى يررب الممنوع م  الصرف بالفتح  في حال الجر ؟ 

] انتبه منا المقصود إلا كان مو مضاف يرني قلنا في نهاي  إنرابه ومو مضاف لّ نقل  إضافته حال  في هما  (الترريف

 ألب ترريفه هومضاف إليه مجرور يرني يصح هن يكون الممنوع م  الصرف مضاف إليه لك  ال يصح هن يكون مضاف [ 

كون ] وي هسماء:   هشكال ثالث  نلى الصرف م  والممنوع:  [] يجر بالكسرة  المررب  األسماِء مثَل ُيرَرُب فإنه الترريف

] األنالم يرني الرلّ ونتررف بالتفصيل نلى الرلّ في الحدي  ن   وصفا  وهنالمسبب منع الصرف فيها سبب واحد [ 

ره توفر  مالنكرة والمررف  يهمنا منا هن نررف هن الرلّ إلا توفر مره صف  هخرى يمنع م  الصرف وكذل: في الصف  إلا 

 صف  هخرى يمنع م  الصرف يرني الرلّ والصف  يكون سبب المنع فيها سببي  الرلّ + سبب هو صف  + سبب [

 

 هوال / الممنوع م  الصرف لرل  واحدة هو سبب واحد ] األسماء [ ومي ثالث هنواع :

   هشخاص هسماء]  هنالم نلى دال ً  هسماًء هكانت سواٌء الصرف م  ممنون  المقصورة التأني  بألف المنتهي  األسماء/ 1

 األسماء مذه وُتررُب   وغيرما وجرحى وحبلى وبشرى لكرى مثل ناديً  هسماًء كانت هم انهار وغير لل: [   بلدان   مدن

آخرما في حال  الرفع والنصب يرني نقول مرفوع بالضم  المقدرة هو منصوب بالفتح  المقدرة ومذه  نلى مقدرة بحركا 

ما  هصلي  هما في حال  الجر كما قلنا تظهر الرالم  الفرني  ومي هنه يجر بالفتح  ] في فقرة الممنوع م  الصرف ترتبر نال

ا  المقدرة لترذر ظهور الرالم  هما باقي األنواع تظهر الرالم  فقط األسماء المنتهي  بألف التأني  المقصورة تررب بالحرك

نلى هواخر الكلم  الممنون  م  الصرف ففي حال  الرفع والنصب تكون الرالم  هصلي  ظامرة وفي حال  الجر تكون الرالم  

 فرني  ظامرة [

لضم  المقدرة منع م  ظهورما الترذر   هما في طالبٌ  مجتهدٌة منا لبنى مبتده مرفوع ونالم  رفره البنى مثال في حال  الرفع 

طالبٌ  مجتهدة منا لبنى اسّ إن منصوب ونالم  نصبه الفتح  المقدرة منع م  ظهورما الترذر هما  لبنىحال  النصب مثال إن 

  منع ممنا لبنى اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الفتح  ) نالم  فرني  ( المقدرة  لبنىفي حال  الجر نقول مررُ  ب

 .ظهورما الترذر 

مثال / يريش البدو في  وغيرما هطباء   نلماء   شرراء   هدباء   صحراء:   مثل الممدودة التأني  بألف منتهيً  كانت إلا/ 2

 واسر    صحراء اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الفتح  ) ومي نالم  فرني  ( ألنه ممنوع م  الصرف . َءصحرا
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: نحو هلف  وسطها هحرف خمس  م  مكون تكسير جمع ن  نبارة ومي الجموع  منتهى صيغ ّ نلى إلا كان االس / 3 

 جواسيس -برامي  - مساحيق -نناقيد -مصابيح: نحو   هلف ثالثها هحرف ست  م  مكون هو كتادب  - كنادس - مساجد

  ألنه ممنوع م  الصرف نالحظ في كبيرة   منا مساجد اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الفتح َدمثال مررُ  بمساج

مذه الثالث  هنواع هن سبب المنع م  الصرف مو سبب واحد فقط إما هن يكون االسّ منتهي بألف التأني  المقصورة هو منتهي 

 بألف التأني  الممدودة هو كان االسّ نلى صيغ  منتهى الجموع .

بالفتح  إلا لّ يكون مضاف هو لّ يك  مررفا بأل   في حال طيب في بداي  الحدي  ن  الممنوع م  الصرف قلنا هنه يجر ] 

كان مضاف هو مررف بأل قلنا هنه يجر بالكسرة ) مثل باقي األسماء المررب  تكون جميع نالمته هصلي  ( مثال نلى لل: 

ة الحظ منا نرفنا هن مساجد مي نلى صيغ  منتهى الجموع لو قلنا المساجد نرفناما بأل نقول مررُ  بالمساجِد الكبير

 [ظهر  نالم  الكسرة نلى المساجد ومي مجرورة ألنها مررف  بأل فتررب إنراب هصلي 

 

نرفنا الممنوع م  الصرف لسبب واحد ومو لألسماء اآلن نأتي للممنوع م  الصرف لسببي  ومنا نتحدث ن  النوني  

 اآلخري  ومما الرلّ هو الصف  مع سبب آخر:

مو الرلّ ؟ هسماء هشخاص هو مواقع [ ما مو السبب اآلخر الذي يأتي مع الرلّ ويمنع م   هوال / الرلّ + سبب آخر ] ما

 الصرف ؟ مي ست هسباب لو توفر هحدما مع الرلّ يمنع م  الصرف ومي :

ها ن/ الرلّ + التأني  : سواء كان اسّ الرلّ مؤن  لفظا مثل حمزة هو مراوي  هو طلح  مي هسماء لكور لكنها مؤنث  باللفظ أل1

تنتهي بتاء تأني  هو كان االسّ مؤن  بالمرنى مثل سراد هو زينب هو مند هو كوثر هو كان االسّ مؤن  لفظ ومرنى مثل 

البارح    منا فاطم  اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الفتح  الظامرة ) منا  َ فاطم  هو رقي  ومكذا مثال مررُ  بفاطم

 نالم  فرني  ( 

: يرني هن يكون اسّ نلّ ولك  غير نربي سواء هسماء هشخاص هو مواقع مثل جورج   إبراميّ   إزمير / الرلّ + الُرجم  2

فهنا جورج فانل مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره )  نيسَ  إلى إزميَر م  جورُج سافر  يوسف ونحوما مثال 

+ نيس كالمما اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره  تذكلر الممنوع م  الصرف ينصب ويرفع بالرالما  األصلي  ( إزمير

 الفتح  الظامرة ألنه ممنوع م  الصرف ) طبرا منا الرالم  تكون فرني  (

  شربان   رمضان   سليمان ومكذا بنفس األمثل  السابق   / الرلّ + زيادة هلف ونون مثل نثمان   نفان   نمران   غطفان3

ه   نثمان اسّ مجرور ونالم  جر َنبالفتح  ومي الرالم  الفرني  مثل مررُ  برثما يرفع وينصب بالرالما  األصلي  ويجر

 الفتح  ألنه ممنوع م  الصرف .

/ الرلّ + التركيب المزجي : يرني يكون اسّ شخص هو موقع مكون م  كلمتي  مركب  تركيبا مزجيا وغير مختوم   4

بح مدين  حضرمو  ومثل بور سريد هو برلب: هو تأبط شرا ب)ويه( مثل كلم  حضر وكلم  مو  تركب تركيبا مزجيا تص

اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الفتح  منا حضرمو   َ هو طولكرم هو بيت لحّ ومكذا مثال مررُ  بحضرمو

 الظامرة ألنه ممنوع م  الصرف ) طبرا منا الرالم  تكون فرني  (

ي اللفظ مثال يزيد مو اسّ شخص لك  المضارع م  الفرل زاد مو / الرلّ + وزن الفرل : يرني يكون اسّ يشبه الفرل ف5

يزيد هو مثل هحمد مو اسّ شخص لك  مناك فرل نقول هنا هحمد اهلل نلى نرمه مثل هسرد اسّ شخص ومو م  ناحي  الفرل 

ل  ل األمثيكون فرل ماضي ومكذا فأي نلّ كان نلى وزن الفرل هو يشبه الفرل فهو ممنوع م  الصرف ويجر بالفتح  مث

 السابق  .

/ الرلّ + وزن ) ُفَرْل ( : مثل ُنَمْر هو ُمَبْل هو ُزَحْل ومكذا هيضا مو ممنوع م  الصرف فيجر بالفتح  ومي نالم  فرني   6

 إلن مذه الست هنواع مي للممنوع م  الصرف لسببي  الرلّ وسبب آخر .

 

 



 قواعد اللغة العربية 20 تفريغ لقاءات حية سارة الناصر

 زن الفرل ومي ثالث هنواع :ثانيا / الصف  + سبب آخر ومي دادما تدور حول الصف  مع و

/ صف  + الا كانت نلى وزن هفرل الذي مؤنثه فرالء مثل هحمر مو صف  نلى وزن هفرل ومؤنث  حمراء   هشقر مؤنثه  1

شقراء هو مثال هنرج مي صف  لرجل ونلى وزن هفرل ومؤنثها نرجاء إلن ما كان صف  ونلى وزن هفرل الذي مؤنثه فرالء 

 يجر بالفتح  ومي نالم  فرني  .يكون ممنوع م  الصرف ف

/ صف  + إلا كانت نلى وزن فرالن الذي مؤنثه فرلى مثل نطشان مي صف  نلى وزن فرالن ومؤنثه فرلى ومي نطشى 2

هو مثال غضبان مؤنثه غضبى إلن ما كان صف  ونلى وزن فرالن الذي مؤنثه فرلى يكون ممنوع م  الصرف فيجر بالفتح  

 ومي نالم  فرني  .

ف  + ما كانت نلى وزن ُفَرل هو ُفرال هو مفرل مثل ُهخر هو ثالث ورباع هو مثنى إلن ما كان صف  ونلى وزن ُفَرل  / ص3

 )ُهَخر ( هو وزن ُفَرال ) ُثالث ُرَباع ( هو وزن مفرل ) مثنى ( يكون ممنوع م  الصرف فيجر بالفتح  ومي نالم  فرني  .

م  الصرف لرل  هو لرلتي  والممنوع م  الصرف يررب بالحركا  الفرني   إلن الممنوع م  الصرف إما هن يكون ممنوع

في حال  الجر فيكون مجرور بالفتح  هيضا الممنوع م  الصرف يجر بالفتح  إلا كان غير مضاف ولّ يك  مررف بأل 

 لكّ تسؤكّ { [إن تبَد  َء]إضاف  : كلم  هشياء ترتبر ممنون  م  الصرف كما في قول  ترالى } ال تسألوا ن  هشيا

 

 مذا ما يترلق م  المررب بالرالما  الفرني  م  األسماء هما األفرال لدينا فقط حالتي  :

 سادسا / األفرال الخمس  

 سابرا / الفرل المضارع المرتل اآلخر

 سبق الحدي  ننهما بالتفصيل في التفريغ الثال  

 

إلى موضوع آخر ومو النكرة والمررف  وحي  نتحدث ن  النكرة  وبهذا نكون هنهينا الحدي  ن  المررب والمبني ننتقل اآلن

 والمررف  فإننا نتحدث ن  هسماء فقط ألن األفرال ال يوجد بها نكرة ومررف  

مو اسّ يدل نلى شيء غير مري  مثال حي  هقول رجل   م  مو الرجل ؟ شيء غير مري  مثل امرهة مثل مدين  النكرة / 

 ل هل الترريف فحي  هقول رجل يصح هن هقول الرجل ال يختل المرنى  .مكذا هيضا النكرة تقبل دخو

مو اسّ يدل نلى شيء مري  مرروف مثل حي  هقول مك  الحظ لو قلت مدين  فقط   ما مي المدين  التي هتحدث المررف  / 

دين  نكرة ومك  مررف  مثال ننها ؟ قد تكون هي مدين  لك  حينما هقول مك  تررف تلقاديا هنني هتحدث ن  مك  المكرم  إلن م

 آخر حينما هقول هنت فتررف هنني هتحدث إلي: هو هتحدث نن: ال يذمب بال: هنني هتحدث ن  شخص آخر إلن هنت مررف  

 المرارف ندة هنواع ومي :

 الضمير  -1

 الرلّ  -2

 اسّ اإلشارة -3

 االسّ الموصول  -4

 المررف بأل  -5

 المررف باإلضاف   -6

 األنواع ] ال ننسى هن نربط مذا الدرس بدرس المررب والمبني م  األسماء [وسنفصل الحدي  ن  كل نوع م  مذه 
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 هوال / الضمير :

مو لفظ يسترمل للحدي  ن  هشخاص مرروفي  بدال م  لكرمّ وال ننسى هن الضمادر مبني  هي ال تظهر نالم  اإلنراب 

ي  : بارز هي ظامر موجود في الكلم  هو مستتر نلى آخرما إنما تبنى بناء والضمير ينقسّ بحسب ظهوره هو خفاده إلى قسم

ومو الغير ظامر في الجمل  بل نفهمه فهما ونقدره تقديرا ] الضمادر ترتبر هسماء لك  يمك  هن تأتي مع هفرال مع األمثل  

 سيتضح المرنى [

 يكون جزء م  كلم   ينقسّ هيضا إلى قسمي  منفصل هي يكون مستقل كلم  لوحده هو متصل ومو ما/ الضمير البارز :  1

 

إما هن يكون ضمير رفع يرني ال يقع إال في محل رفع هو في محل نصب ال تقع في محل جر هبدا الضمير البارز المنفصل / 

 ومي تكون إما للمخاطب هو المتكلّ هو الغادب 

 ضمادر النصب ضمادر في محل رفع النوع

 إياي هنا دثون ن  هنفسهّضمادر المتكلّ تفيد هن الشخص هو مجمون  األشخاص يتح

 إيانا نح  

 إياكَ  هنتَ  ضمادر المخاطب تفيد هننا نخاطب شخصا هو مجمون  هشخاص همامنا

 إياكِ  هنتِ  

 إياكما هنتما 

 إياكّ هنتّ 

 إياك  هنت  

 إياه مو ضمادر الغادب تفيد هننا نتحدث ن  شخص هو هشخاص غير موجودي  حاليا

 إياما مي 

 إيامما مما 

 إيامّ مّ 

 إيام  م  

 

برض األمثل  نلى ضمادر الرفع ] ل  هلكر مثال لكل ضمير ولك  سأكتفي بذكر برض األمثل  وم  المؤكد الحدي  نفسه ن  

 جميع الضمادر المذكورة [

 هقوم برملي ] هنا ضمير منفصل مبني نلى السكون في محل رفع مبتده [ هنا

 ني نلى السكون في محل رفع مبتده [صادقان ] هنتما ضمير منفصل مبهنتما 

 مجتهدون ] مّ ضمير منفصل مبني نلى السكون في محل رفع مبتده [ والحدي  ينطبق نلى جميع ضمادر الرفع الباقي . مّ

 برض األمثل  نلى ضمادر النصب 

لمرلّ  لجمل  : شكرني اشكَر المرلّ ] إياي ضمير منفصل مبني نلى الفتح في محل نصب مفرول به مقدم ) ألن مرنى ا إياَي

فلو قلت شكر المرلّ منا فرل و فانل   المرلّ شكر م  ؟ شكرني يرني انا المفرول به فإياي منا هوضحت الجمل  لذل: تكون 

 في محل نصب مفرول به مقدم [ ومذا الحدي  ينطبق نلى جميع ضمادر النصب الباقي  .

 

ه م  الكالم   ويكون كالجزء م  الكلم  ) سواء كانت اسما هم فرال هم مو الذي يذكر متصال بغيرالضمير البارز المتصل / 

ا الضمير في محل رفع هو نصب هو جر ] الضمادر ويقع مذ به الكالم . ب ـ ال يقع برد إال  حرفا ( ونالماته : ه ـ ال يفتتح 

 التي تقع في محل نصب نفس الضمادر التي تقع في محل جر [
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 مثال نصب وجرفي محل  مثال في محل رفع

تاء الفانل ) تاء 
 المتكلّ (

محمد ] في  ينصب: زارن ياء المتكلّ الدرس ُتفهم
 محل نصب مفرول به [

] في محل  يجر: مذا كتاب
 جر مضاف إليه [

نا المتكلمي  ) الحظ نا المتكلمي  تكون إما في  الدرس نافهم نا المتكلمي 
 محل رفع هو نصب هو جر (

 محمد نانصب: زار
 نامذا منزل جر:

الدرس    َ افهم نون النسوة
 الدرس  َّفهمت

كاف الخطاب ] سواء للمخاطب المذكر)َك( هو 
المؤن )ِك( هو مثنى)كما( هو جمع لكور)كّ( هو 

 جمع إناث)ك ( [

  كما   زار كِ   زارَك زار
 ُك َّ   زار ُكّزار

الدرس    واافهم واو الجمان 
 الدرس وافهم

دب المذكر)ـه( هو الغادب  ماء الغادب ] سواء الغا
المؤنث )ما( هو المثنى)مما( هو جمع الذكور)مّ( 

 هو جمه اإلناث)م َّ([

  مما   زار ما  زاره زار
 م َّ   زار مّزار

 به مفرول نصب محل في< ---( الكاف هو الهاء+ ) فرل :الحظ الدرس افهمتم هلف االثني 
 هإلي مضاف جر محل في< --( الكاف هو الهاء+ ) اسّ
 مجرور اسّ جر محل في< --( الكاف هو الهاء+ )  حرف

 .به مفرول نصب محل في السكون نلى مبني ضمير الهاء< -- رهيته
 .هب مفرول نصب محل في الفتح نلى مبني متصل ضمير الكاف< --- رهيت:

 مجرور اسّ جر محل في السكون نلى مبني ضمير الهاء< -- به
 مجرور اسّ جر محل في الفتح نلى مبني متصل ضمير الكاف< -- ب:

 

 الدرس يفهمت ياء المخاطب 

جميع الضمادر السابق  مبني  في محل 
) انا الفانل ( الدرس  ُترفع فانل َفِهْم

منا في محل رفع فانل هو نادب فانل 
) انا الذي ُنرفت فجاء   ُتمثل ُنرف

التاء تنوب نني انا الفانل( إلن مي في 
 محل رفع نادب فانل .

 

 ومو الذي ال يظهر في الجمل  يرني ما ينطق مثل الضمادر المتصل  بل ُيفهّ فهمًا ./ الضمير المستتر  2

والضمير إما يستتر وجوبا ) يرني ما يظهر هبدا ( هو يستتر جوازا ) يرني ممك  يظهر لو وضرنا ضمير بارز بدال منه تّ 

 مرنى الجمل  وممك  ما يظهر ويكون مستتر (

ر وجوبا إلا كان تقديره هنا   نح  هنت وما ندا لل: يستتر جوازا نحو قولنا هوافُق: الرهي منا هوافق فرل الضمير يستت

والكاف ضمير متصل مبني نلى والفانل ضمير مستتر وجوبا تقديره هنا مضارع مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة 

نصبه الفتح  ] ممك  يكون للفرل هكثر م  مفرول  الفتح في محل نصب مفرول به الرهي مفرول به ثان منصوب ونالم 

 ومذا مرتبط بدرس الفرل الالزم والفرل المتردي والذي يهمنا منا مو مررف  الضمير المستتر [

مثال آخر / زيٌد يقومُ   زيد مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة   يقوُم فرل مضارع مرفوع ونالم  رفره الضم  

والفرل دادما يحتاج إلى فانل   هي  الفانل ؟ ضمير مستتر جوازا تقديره مو   منا لدينا فرل وفانل تمت الظامرة نلى آخرة 

 الجمل  الفرلي  طيب قلنا مبتده هي  الخبر لتتّ الجمل  اإلسمي  ؟ الجمل  الفرلي  م  الفرل والفانل في محل رفع خبر للمبتده .

 مذا ما يترلق بالضمادر .

مثل قولنا محمد هو فاطم  هو  لفظه ن  خارج  قرين  ودون   بذاته مسماه نلى يدل الذي االسّ مو/ الرلّ ثانيا م  المرارف 

 إلى اللفظ وبانتبارمك  هو هبو نبداهلل جميع مذه األلفاظ دلت نلى مرنى مري  بذاتها لّ تحتاج إلى شيء يوضحها ويقسّ الرلّ 

 . ولقب   وكني    اسّ إلى الوضع وبانتبار ومركب   مفرد

 هوال / تقسيّ الرلّ بانتبار اللفظ ينقسّ إلى قسمي  

نلّ مفرد ومو الرلّ المكون م  كلم  واحدة مثل محمد   خالد   هحمد   مند   سراد   فاطم  ويررب الرلّ المفرد بحسب  –ه 

 موقره بالجمل 
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امرة [ رهيت محمد ] محمد مفرول به مثل جاء محمد ] محمد مو الرلّ منا موقره فانل مرفوع ونالم  رفره الضم  الظ

منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره [ سلمت نلى محمد ] محمد اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره 

 الكسرة الظامرة نلى آخره [

د هو منلّ مركب ومو الرلّ المكون م  كلمتي  فأكثر ويدل نلى حقيق  واحدة ] يرني كلمتي  لشيء واحد مثل هبو مح –ب 

 بيت لحّ كلمتان لك  تصف شيء واحد [ وينقسّ الرلّ المركب إلى ثالث  هقسام :

مثل قولنا نبد اهلل هو نبد الرحم  هو لو النون هو امرؤ القيس ] كلمتان منفصلتنا ولك  تركيبها مرا مركب إضافي  – 1

 هم تكان ي لفظ نليه الداخل  لرواملا بحسب بالحركا  منه األول االسّويررب المركب اإلضافي يرطي مرنى واحد [ 

مثال قولنا سلمُت نلى نبِداهلل ] نبد اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره  دادما باإلضاف  منه الثاني االسّويجر    مرنوي 

الكسرة الظامرة نلى آخره ومو مضاف واهلل مضاف إليه مجرور ونالم  جره الكسرة [ مثال امرؤ القيس شانٌر جاملي 

مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره ومو مضاف والقيس مضاف إليه مجرور ونالم  جره ]امرؤ 

 الكسرة[ ومكذا .

  ولىباأل الثاني  اتصال طريق ن  باألخرى الكلمتي  م  كل واختلطت   فقط اسمي  م  ُركِّب نلّ كل مومركب مزجي  – 2

ل مث الواحدة الكلم  م  الواحد الهجادي الحرف بمنزل  المزج برد الكلم  م  جزء كل واصبح   الواحدة كالكلم  صار  حتى

قولنا برل ب: ركبت تركيبا مزجيا هصبحت كلم  واحدة مي مدين  بربل: ] منا الفرق بي  المركب اإلضافي والمزجي [ مثل 

ا مس:   ويه ركبت تركيبمثل هيضا قولنا  قولنا حضر مو  ركبت تركيبا مزجيا هصبحت كلم  واحدة مي مدين  حضرمو 

 مزجيا هصبحت مسكويه ومنها سيبويه ونحوما للمركب المزجي حكمان في اإلنراب:

 ختومام يك  لّ إلا   الكسرة ن  نياب  بالفتح  ويجر   ينون فال الصرف م  الممنوع هحكام وله الصرف م  يمنع هناألول / 

 ب الممنوع م  الصرف بالتفصيل [] تناولنا إنرا  َ نحو قولنا سافر  إلى حضرمو"  بويه" 

 نالّ هِ سيبوي:  نحو الكسر نلى يبنى فإنه   ونفطويه   كسيبويه  "  بويه"  بـ مختوما المزجي المركب كان فإلاالثاني / 

 .   خمارويِه م  الكتاب واسترر .  نفطويِه وصافحت.  نحوي

 اسّ:  يهوخمارو.  نصب محل في الكسر نلى مبني به مفرول:  ونفطويه.  رفع محل في الكسر نلى مبني مبتده:  فسيبويه

 . جر محل في الكسر نلى مبني مجرور

هي هنه كان في األصل جمل  مثل قولنا شاب قرناما هو برق نحره هو تأبط شرا فتأبط فرل وفانل وشرا مركب إسنادي  – 3

 جاملي فهو اسّ مركب لشخص واحد  مفرول به فهي جمل  لك  ركبت مرا وهنطت اسّ واحد يطلق مذا االسّ نلى شانر

 ثانيا / تقسيّ الرلّ بانتبار وضره وينقسّ إلى ثالث  هقسام :

 ومك    وفاطم    وهحمد   محمد:  مثل مركبا هم   مفردا هكان سواء   مرين  لا  نلى للدالل  وضع نلّ كل مو: االسّ  ـ 1

 .   الحق وجاد   وحضرمو    وسيبويه  

   الرشيد:  نحو" .  النبر"  بـ يررف ما ومو   لمه هو   مسماه مدح به يراد مرين  لا  نلى يدل لّن كل مو:  اللقب ـ 2

 .  الدر وشجرة   الدول  وسيف   الدي  ونلّ   والررجاء   والسفاح   والناقص   والمتنبي   واألخفش   والمأمون

 :  اآلتي  األلفاظ بأحد تبده هن فيها ويشترط   ااسم ليست هنها إال   اإلضافي المركب هنواع م  نوع:  الكني  ـ 3

   الوليد واب    يوسف وهم   خالد  هبو:  نحو.  وخال    وخال   ونمه   ونّ   وهخت   وهخ   وبنت   واب    وهم   هب

 . يوسف وخال    هحمد وخال   نليل ونم    محمد ونّ   األنصار وهخت   بكر وهخو   الصديق وبنت

 

 

 

 



 قواعد اللغة العربية 24 تفريغ لقاءات حية سارة الناصر

 ومي تنقسّ إلى قسمي  : إليه واإلشارة   مري  شيء نلى للدالل  موضون  هلفاظومي المرارف / هسماء اإلشارة  ثالثا م 

 هسماء اإلشارة للبريد ومثاله هسماء اإلشارة للقريب ومثاله 

 رجل كريّ لل:لل: /  رجل كريّ مذامذا /  للمفرد المذكر

 فتاة مطير  ل:تتل: /  فتاة مطير  مذهمذه /  للمفردة المؤنث 

 ضيفان كريمان لان:لان: /  ضيفان كريمان مذانمذان /  للمثنى المذكر

 ضيفتان كريمتان تان:تان: /  ضيفتان كريمتان ماتانماتان /  للمثنى المؤن 

 رجاٌل كريمون مؤالءمؤالء /  لجمع الذكور واإلناث
 ضيفا  كريما  مؤالء

 رجال كريمون هولئ:هولئ: / 
 ريما ضيفا  ك هولئ:

 

 ونرفنا هن هسماء اإلشارة مبني  حسب موقرها م  الجمل  ما ندا المثنى منها فهو يررب إنراب المثنى 

 صل  تسمى الجمل  ومذه   برده بجمل  إال داللته تكتمل ال الموصول االسّرابرا م  المرارف / األسماء الموصول  

نى والجمع ومي ست هسما تستخدم جميرها للحدي  ن  الراقل واألسماء الموصول  إما خاص  ومي للمفرد والمث الموصول

بمرنى هننا هو غير الراقل ومرنى خاص  هن االسّ المفرد منها مثال ال هستطيع هن هستخدمه للحدي  ن  جمع هو مشترك  

 اقلنستخدم االسّ سواء لمفرد هو لجمع ومي ثالث هسماء إما للراقل هو لغير الراقل هو نام  للراقل وغير الر

 
االسّ 
 الموصول

 مثاله

 يلتزم بدينه الذيهحب  الذي للمفرد المذكر

 تلتزم بدينهاالتي هحب  التي للمفردة المؤنث 

 استذكرا دروسهمااللذان نجح الطالبان  اللذان للمثنى المذكر

 استذكرتا دروسهمااللتان نجحت الطالبتان  اللتان للمثنى المؤن 

 استذكروا دروسهّالذي  ب نجح الطال الذي  لجمع الذكور

 استذكرن دروسه الالتي نجحت الطالبا   الالتي لجمع اإلناث

 استذكروا دروسهَّمْ  هرضى ربه   نجحوا َمْ  ظفر  َم ْ  للراقل مشتركاسّ موصول 

 قاله محمد ] االسّ الموصول منا للقول والقول غير ناقل [ما هنجبني  ما لغير الراقل مشتركاسّ موصول 

ّ موصول مشترك نام للراقل اس
 وغير الراقل

 كتابهي محتاج   اقره هي ساند  هي

 

 جمل  صل  الموصول :

   صولالمو صل  م  بد ال مستقيّ غير يكون الكالم   وسكتنا يالت مرلمتي هحب قلنا إلا لك   مفيدة جمل  مذه مرلمتي هحب

 نيتهدب يالت مرلمتي هحب:  فنقول   الصل  نلى نادد ربط ضمير نلى تشتمل هن بد ال الصل  ومذه

 مفرول بنص محل في مبني متصل ضمير والياء   للوقاي  والنون   الفتح نلى مبني ماض فرل هدب   فرلي  جمل :  نيتهدب 

 م  لها محل ال الصل  وجمل   (  جمل  شبه   فرلي    اسمي )  هنواع ثالث  نلى الصل  جمل  الرابط مي مذه والياء   به

 يرني نقول والجمل  الفرلي  هدبتني جمل  صل  الموصول ال محل لها م  األنراب  باإلنرا

ه ( شبه جمل الخزان  في)  الموصول صل / الكتاب مبتده والذي اسّ موصول مبني و   يخصني الخزان  في الذي الكتاب 

 يخصني خبر المبتده ألنها جار ومجرور

ندا المثنى منها فهو يررب إنراب المثنى وصل  الموصول سواء كانت جمل  هو نرفنا هن األسماء الموصول  مبني  دادما ما 

 شبه جمله ال محل لها م  اإلنراب 
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ومو كل اسّ نكرة دخلت نليه هل فصار مررف  مثال هقول بيت نكرة هي بيت مو خامسا م  المرارف / المررف بأل 

 قد ك ل مررف  الكتابهنني هتحدث ن  مذا البيت وحي  هقول المقصود ال هنلّ لك  حي  هقول البيت صار مررف  ألن: نلمت 

 ؟ كتاب هي   المكتب  في الكتاب نقول فرندما   مررفا منا الكتاب يكون كيف ويقول شخص يترجب

 ما   لمني برهد هو   لكري برهد إما المررف  مذه لك    مررف  فتصير تررفها نكرة نلى تدخل حي  هل هن:  مو والجواب

 ؟ الكالم مذا مرنى

   الكتاب محمد م  هحمد طلب النفال نلى االسترارة زم  هوش: ولما   لمحمد هنطاه ثّ   المكتب  م  كتابا هحمد استرار لو

  إلن  الذمني بالرهد يسمى ما ومذا   هلمانهّ في مرلوم منا فالكتاب   الكتاب قراءة م  فرغت مل:  لمحمد هحمد فيقول

 هقسام هل الترريف مي :

 (  حضوري)  لمني نهد هو   لكري نهد   نوني  نلى مي الشي المرروف المرهود وهل الرهدي  والرهدهل الرهدي   – 1

  يررف ثّ   نكرة السياق في يذكر هن ومو:  الذكري الرهد* 

 ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب َكَأنََّها لزَُّجاَج ُ ا ُزَجاَجٍ  ِفي اْلِمْصَباُح ِمْصَباٌح ِفيَها َكِمْشَكاٍة ُنوِرهِ  َمَثُل َواأَلْرِض السََّماَواِ  ُنوُر اهللَُّ"  ترالى اهلل قال

  اآلي ..... 

ألنها مذكورة كنكرة ثّ نرفت الكلم  الثاني  منها ألنرف هن المقصود بالحدي   الذكري للرهد فيهما هل:  الزجاج    المصباح

 مو النكرة األولى

 المثال لكرنا وقد المرروف االسّ بهذا نهد والمتكلّ السامع بي  لك  واحدة مرة بأل مررفا االسّ يذكر هن:  *الرهد الذمني

ألنه ُيفهّ م  السياق م   لمني نهد فيها هل:  منا الطبيب:  الطبيب تأخر /آخر مثال   المدرس  م  الكتاب هحمد استرارة في

 مو الطبيب الذي اتحدث ننه

   النساء جنس م  هقوى الرجال جنس هن منا المقصود المرهة م  هقوى الرجل/  مثال كله الجنس تشمل هي هل الجنسي  – 2

 . كله الجنس شملت منا فأل

  ريش لها الطيور كل مرناه   ريش لها الطيور/  مثال صفاتهّ هو األفراد كل استغراق بها ويقصدهل االستغراقي   – 3

  كله إلنسانيا الجنس استغرق قد الضرف مذا  "  ضريفا اإلنسان وخلق"  ترالى قال

  االستغراق وهل   الجنس هل بي  الفرق

 هل لك    المرهة م  هقوى الرجل هن الغالب في هي   المرهة م  هقوى الرجل:  مثاله   الغالب في تكون:  الجنس هل

 هال الطيور كل   ريش لها الطيور:  مثال  (  كل) نضع هن االستغراق هل في الضابط لذل:   للشمول فتكون االستغراق

لنررف الفرق بي  هل االستغراقي  وهل الجنسي  نريد ترتيب الجمل  بوضع كلم  كل فان استقام المرنى مثل كل الطيور لها 

ريش فأل منا استغراقي  هما إلا لّ  يستقيّ المرنى مثل كل الرجل هقوى م  كل المرهة لّ يستقّ المرنى إلن هل منا للجنس 

 تنقسّ إلي انتباري  : وهل االستغراقي  ليست لالستغراق

بانتبار حقيق  األفراد ومي ما تشمل جميع هفراده وتستغرقهّ مثل قوله ترالى } وخلق اإلنسان ضريفا { هي كل انسان  –ه 

 خلق ضريف 

بانتبار صفا  األفراد ومي ما تشمل صفا  األفراد وتستغرقها مثل قولنا هنت الرجل هي اجتمرت في: جميع صفا   –ب 

 يدة الرجال الج
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درسنا جميع هنواع المرارف الخمس  السابق  فكل نكرة هضيفت إلى واحد م  سادسا م  المرارف / المررف باإلضاف  : 

  المرارف م  نوع إلى بإضافته الترريف اكتسب نكرة اسّ مو باإلضاف  المررفالمرارف السابق  ترتبر مررفه باإلضاف  

  لتقرهه كتابي هنطي:ومثل /   مفيٌد القراءِة كتاُبمثل /  مررف  صار المرارف نوع لىإ هضيف إلا  (  نكرة اسّ)  كتابٌ :  مثل

  (  ةالقراء)  مررف  ومي الثاني  إلى ضيفته( كتاُب)  نكرة هولهما:  اسمي  م  تركب هنه نجد   مثال(  القراءة كتاُب)  الحظ

 كتاب م كل فإن وبالتالي  (  إليه مضاف)  الثاني ىونل(  مضاف)  األول ركنه نلى يطلق إضافيا تركيبا التركيب فصار

هما بالنسب  إلنراب المضاف والمضاف إليه / المضاف دادما يررب بحسب موقره م   المررف  إلى بإضافتها ترريفا اكتسبت

 نقول ٌدمفي القراءةِ  كتاُبالجمل  هما المضاف إليه ومو الكلم  الثاني  يررب مجرور دادما فحي  نريد إنراب الجمل  

كتاب / مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره ومو مضاف ] ال بد م  لكر هنه مضاف وانتبه دادما يكون 

 نكرة مضاف  إلى مررفه سواء ضمير هو اسّ كما لكرنا في المثالي  السابقي  [

سّ م  األسماء التي تررب برالما  القراءة / مضاف إليه مجرور ونالم  جره الكسرة الظامرة نلى آخرة ] لو كان اال

 فرني  هو مقدرة تذكر بحسب نالماتها كما درسناما سابقا منا ظهر  الرالم  ألن االسّ مفرد صحيح [

 مفيد / خبر المبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره 

 

ل او حرف ونرفنا متى تكون مبني  ومتى تحدثنا ن  الكلم  المفردة الواحدة نرفنا متى نصنف الكلم  مل مي اسّ هو فر

 تكون مررب  ومتى تكون مررف  ومتى تكون نكرة

 اآلن إلا جمرنا مجمون  م  الكلما  لترطي مرنى مفهوم نكون هنطينا جمل    والجمل  تنقسّ إلى قسمي  :

 مل  إما هن تكون جمل  فرلي  هو تكون جمل  اسمي    كيف نررف الفرق ؟ نلى حسب ما تبده به الج

  الجمل  الفرلي  تبده بفرل : نرفنا األفرال ومتى يكون بالزم  الماضي ومتى يكون بالزم  المضارع ومتى يكون

 بصيغ  األمر مثال :

جمل  هنطت مرنى ) ومو لماب محمد إلى المدرس  ( بده  مذه الجمل  بفرل ) يذمب ( إلن  ←يذمُب محمٌد إلى المدرسِ  

 مذه جمل  فرلي  .

 جمل  هنطت مرنى وبده  بفرل ) لمب ( فرل ماضي   مذه الجمل  فرلي  . ←إلى المدرسِ   لمَب محمٌد

 جمل  هنطت مرنى وبده  بفرل همر ) المب هنت ( منا جمل  فرلي  ألنها بده  بفرل . ←المْب إلى المدرسِ  

 لسابق  ) لمب محمد إلى المدرس  (والجمل  الفرلي  دادما تتكون م  فرل وفانل ومفرول به هو جار ومجرور مثال الجمل  ا

 لمب : فرل والفرل مو ما دل نلى حدث مقترن بزم  ونرفنا األفرال في الدروس السابق  .

 محمد : فانل ) م  مو الذي قام بفرل الذماب ؟ مو محمد الن محمد مو الفانل لفرل الذماب (

 إلى : حرف جر ) وسبق هن نرفنا الحروف في الدروس السابق  (

 رس  : اسّ مجرور بحرف الجر إلى ونالم  جره الكسرة ) منا تّ مرنى الجمل  يرني فهمت المقصود م  الكالم (المد

 مثال آخر ) هكَل محمٌد التفاحَ  (

 هكل : فرل في الزم  الماضي .

 محمد : هيضا منا فانل مو م  قام بفرل األكل .

هكل محمد ؟ هكل التفاح  إلن وقع نليها فرل األكل ( ومنا تّ مرنى  التفاح  : مفرول به ) يرني وقع نليه فرل الفانل : مالا

 الجمل  واكتمل 
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مذا ما يترلق بمكونا  الجمل  الفرلي  ) غير مطلوب ولك  ُشرَح للتوضيح ( والمطلوب م  المنهج مو ما يترلق بالجمل  

 االسمي  

 

 اء األسملكلم  االن لو بده  الجمل  بنوع م  هنواع الجمل  االسمي  تبده باسّ : هخذنا األسماء جميرها في دراستنا ل

 نقول جمل  اسمي  مثال :

 ٌّ منا زيد في الجمل  األولى ومحمد في الجمل  الثاني  كلها هسماء هنالم جاء  في بداي  الجمل  إلن  ←زيٌد ناجٌح   محمٌد كري

 مذه الجمل  اسمي  .

 و اسّ إشارة (جمل  اسمي  ألنها بده  باسّ ) مذا : م ←مذا ناجٌح 

 جمل  اسمي  ألنها بده  باسّ ) الذي اسّ موصول ( ←الذي فاَز بالجادزِة ناجٌح 

 

 الجمل  االسمي  تتكون م  مبتده وخبر نتحدث هوال ن  المبتده

 

مي  االس: مو االسّ المجرد م  الروامل اللفظي  ومو الذي نبده به الحدي  لنخبر ننه الكلم  األولى دادما في الجمل  المبتده 

مي المبتده ) ما مي الروامل اللفظي  ؟ مي كان واخواتها وإن وهخواتها وظ  وهخواتها نتررف نليها الحقا   يرني يكون 

 األول مو االسّ ال يوجد قبله فرل وال اسّ آخر وال حرف جر ومكذا ( 

ر الكلم  األولى ) زيٌد   مذا   الذي ( كلها هسماء باألمثل  السابق  ) زيٌد ناجٌح   مذا ناجٌح   الذي فاَز بالجادزِة ناجٌح ( ننظ

 فهي المبتده

 هحكام المبتده :

 دادما المبتده مرفوع ففي األمثل  السابق  -1

 مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره . ←زيٌد 

 اسّ إشارة مبني نلى السكون في محل رفع مبتده . ←مذا 

في محل رفع مبتده ] كيف في محل رفع ؟ يرني لو كان اسّ مررب بدال م  االسّ  اسّ موصول مبني نلى السكون ←الذي 

 المبني سيكون مرفوع مثل المثال األول زيد مبتده مرفوع والمثال الثاني مذا اسّ إشارة في محل رفع [

 

ون كام المبتده هن يكالمبتده دادما اسّ مررف  ونرفنا الفرق بي  المررف  والنكرة ونرفنا هنواع المرارف   إلن م  هح -2

اسّ مررف    متى يجوز هن يكون المبتده نكرة ؟ إلا حصلت م  مذه النكرة فاددة يجوز هن نبده بالنكرة   متى تحصل 

 فاددة م  النكرة ؟ في ثالث مواضع :

 جل الر إلا سبق المبتده النكرة بنفي مثل : ما رجٌل نندك ) المقصود م  الجمل  هنه ال يوجد نندك رجل نفيت وجود

إلن ) ما ( منا نافي    رجل نكرة لك  حصل منها فاددة فجاء  برد نفي هي نفت وجود الرجل إلن رجل مبتده 

 مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره ) نكرة لك  جاز  هن تكون مبتده ألنها سبقت بنفي (

 الجمل  هنني هسأل وهستفهّ مل يوجد نندك إلا سبق المبتده النكرة باستفهام مثل : ه رجٌل نندك ؟ ) المقصود م  

رجل ؟ إلن ) ه ( حرف استفهامي   رجل نكرة لك  حصل منها فاددة فجاء  برد سؤال ألستفسر وهستفهّ إلن رجل 

 مبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة ) نكرة لك  جاز  هن تكون مبتده ألنها سبقت باستفهام (
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 ا ) التخصيص مو تضييق دادرة الرموم ( يرني يبقى نكرة لك  يأتي برده ما يجرله هن يأتي برد النكرة ما يخصصه

 ضيقا هي ليس شادرا وال ناما جدا   كيف نخصص النكرة هو نضيقها ؟ 

 ٌّ جمل  اسمي  هنطتني مرنى مفهوم   طيب مذه  ←إلا جاء برد النكرة وصف هصبح نطاق النكرة ضيق   مثال : رجٌل كري

بنكرة   منا جاز هن نبده بنكرة   لمالا ؟ ورد برد النكرة وصف خصصها فأنا خصصت مذا الرجل بصف   جمل  اسمي  بده 

 الكرم 

جمل  اسمي  هنطتني مرنى مفهوم ) فهمت مرنى  ←إلا هضيفت النكرة هصبح نطاقها ضيقا : مثال : كتاُب طالٍب بالقانِ  

رة   لمالا ؟ ألن النكرة هضيفت فضيقت الرموم بالنكرة ) لو قلت واضح م  الجمل  ( جاز هن تبده مذه الجمل  االسمي  بنك

كتاب في القان    هي كتاب ؟ كتاب رياضيا  هو كتاب نلوم   مل مو كتابي هو كتاب: هو كتاب المرلّ   إلن كتاب فقط نكرة 

اب فررفت المقصود بالكتنام  ترطي مرنى واسع   لك  حينما قلت : كتاُب طالٍب   منا خصصت مذه النكرة حينما هضفتها 

 هنه لطالب إلن خصصتها باإلضاف  فجاز هن نبده بنكرة ألنها هنطت فاددة حينما خصصت باإلضاف  .

إلن قلنا هن الجمل  االسمي  دادما تبده بالمبتده ومذه المبتده ال بد هن يكون مرفوع هو في محل رفع وتكون مررف  مذا األصل 

بتده نكرة إلا حصلت منه فاددة في ثالث مواضع   إلا سبق المبتده النكرة بنفي هو سبق في المبتده   ويجوز هن يكون الم

 باستفهام هو ورد برد المبتده النكرة ما يخصصها سواء باإلضاف  هو الوصف .

 

 سؤال / متى يجوز هن يكون المبتده نكرة ؟

 إلا حصلت م  النكرة فاددة .

 سؤال / متى تحصل الفاددة م  النكرة ؟

 ل في ثالث حاال  : لو سبقت النكرة بنفي هو سبقت باستفهام هو خصصت النكرة بوصف هو إضاف  .تحص

قلنا هن الجمل  االسمي  تتكون م  مبتده وخبر ونرفنا المبتده ) لو قلنا محمد وسكتنا   مل حصل مرنى هو فاددة ؟ ال ما به 

ٌد   مل حصل االن مرنى وفاددة ؟ نرّ هخبر  ن  محمد هنه محمد هو مالا فرل ما مو الخبر ن  محمد   لو قلت محمٌد مجته

مجتهد اكتمل المرنى نندي   إلن الكلم  الثاني  ) مجتهد ( مي خبر ن  الذي بدهنا به الكالم ومو محمد ( إلن الجمل  االسمي  

 تتكون م  مبتده وخبر   نرفنا المبتده وما يترلق به 

 

  االسمي  مو المبتده ومو ما نبتدئ به الكالم لنسند إليه شيء اآلن لدينا الخبر ومو إلا كان الجزء األول م  الجملالخبر : 

الجزء المكمل للفاددة ومو المسَند مثال : زيٌد ناجٌح   زيد مو االسّ الذي ابتدهنا به الكالم   ما به زيد ؟ ناجح إلن ناجٌح مي 

 ادما مرفوع مثل المبتده.خبر للمبتده ألنها هكملت المرنى وهخبرتنا ن  زيد والخبر د

 هنواع الخبر / للخبر ثالث  هنواع :

 هن يكون الخبر مفرد : يرني كلم  واحدة مثل  -1

 مجتهد خبر مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره   ومجتهد كلم  مفردة واحدة مي الخبر . ←محمٌد مجتهٌد 

 ناجٌح خبر مفرد . ←زيٌد ناجٌح 

 خبر مفرد . واسرٌ  ←الجامرُ  واسرٌ  

 هن يكون الخبر شبه جمل  : يرني يكون الخبر كامل إما جار ومجرور هو ظرف مثل -2

جمل  تام  بها مبتده ومو زيد ما مو الخبر ن  زيد ؟ هنه نندي ) نند + ضمير المتكلّ ) ي ( شبه الجمل  م   ←زيٌد نندي 

 الظرف والضمير في محل رفع خبر للمبتده ( .
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جاء في بداي  الكالم فهو مبتده   ما مو الخبر ن  زيد ؟ هنه في البيت ) في حرف جر مبني نلى  زيد ←زيٌد في البيت 

 السكون   البيت اسّ مجرور بحرف الجر ونالم  جره الكسرة وشبه الجمل  م  الجار والمجرور في محل رفع خبر (

 و جمل  فرلي  مثلهن يكون الخبر جمل  : هي جمل  كامل  تتّ المرنى سواء كانت جمل  اسمي  ه -3

 ٌّ زيد المبتده   ما مو الخبر ننه ) هن هبوه كريّ ( هبو مو اسّ م  األسماء الخمس  مبتده ثاني مرفوع  ←زيٌد هبوُه كري

ونالم  رفره الواو   كريّ خبر للمبتده هبو مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة والجمل  االسمي  ) هبوه كريّ ( في محل 

 ألول ) زيد (رفع خبر للمبتده ا

زيد المبتده   ما مو الخبر ننه ) يذاكر درسه ( يذاكر فرل مضارع مرفوع ونالم  رفره الضم   ← زيٌد يذاكُر درسه

الظامرة   الفانل ضمير مستتر تقديره مو ) يذاكر مو   مالا ؟ درسه ( درسه مفرول به منصوب ونالم  نصبه الفتح  

 ) يذاكر درسه ( في محل رفع خبر للمبتده زيدالظامرة نلى آخره   والجمل  الفرلي  

 إلا كان الخبر جمل    فهذه الجمل  إما هن تكون نفس المبتده في المرنى هو ال يكون نفس المبتده في المرنى 

ا في الجمل  الفرلي  ) يذاكر درسه ( في المثال ) زيد يذاكر درسه ( مل زيد مو الدرس ؟ ال   مل زيد مو المذاكرة ؟ ال   من

ر يرود ( منا الضمي هنحتاج إلى رابط يربط الجمل  بالمبتده ) الجمل  التي في موقع رفع خبر ( ومو الضمير في كلم  ) درس

 نلى زيد يخبرني ن  زيد إلن منا رابط يربط الجمل  بالمبتده ألن الجمل  ليست نفس المبتده في المرنى .

د هبوه كريّ ( مل زيد مو األب ؟ ال   مل زيد مو الكريّ ؟ ال   إلن الجمل  في الجمل  االسمي  ) هبوه كريّ ( في المثال ) زي

 ( ترود نلى زيد . هليست نفس المبتده في المرنى إلن نحتاج إلى رابط   الرابط مو الضمير في كلم  ) هبو

 ه مو : ضمير منفصل مبني نلى الفتح في محل رفع مبتد ←مثال / في قوله ترالى ) قل مو اهلل هحد ( 

اهلل : مبتده ثاني مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة   هحد : خبر مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة والجمل  االسمي  ) 

اهلل هحد ( في محل رفع خبر للمبتده األول ) مو (   اآلن الخبر جمل  كامل  ننظر إلى المرنى ) المقصود ب ) مو ( مو الذا  

مقصود ب ) اهلل هحد ( مو اهلل الذا  اإللهي  هيضا إلن الجمل  حملت نفس مرنى المبتده إلن منا لّ اإللهي  سبحانه وترالي   ال

 نحتاج إلى رابط .

ٌّ   منا زيد مو نفسه األب الكريّ فال نحتاج إلى رابط يربط الجملتي  فكأنني هقول زيد مو األب الكريّ  مثال / زيٌد هٌب كري

 واألب الكريّ مو زيد .

 

 روابط التي تربط جمل  الخبر بالمبتده ؟ما مي ال

ٌّ   فاطمٌ  هبو هالضمير مثل / زيٌد هبو -1 ٌّ   الزيدان هبو ماكري ٌّ . مماكري  كري
 الرجل الرظيّ . لل:اإلشارة مثل / محمٌد  -2

ده ول الحاق  مبت  ففي المثال األ ما النجاُح  النجاُح  ما القارن ُ   القارنُ   ما زيدٌ    زيد ما الحاق اإلنادة مثل / الحاق   -3

مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره   ) ما : مبتده ثاني   الحاق  : خبر ( والجمل  االسمي  ) ما الحاق  

 في محل رفع خبر للمبتده األول   منا الغرض م  اإلنادة كأننا نقول الحاق  شيء نظيّ .

َّ المرهة  -4 َّ الرجل   زينُب ِنر   فكلم  مرهة تشمل زينب وجميع النساء   ومثلها الرجل تشمل الرموم مثل / محمُد ِنر

 محمد وجميع الرجال .

 

 ترتيب المبتده والخبر :

 األصل هن يكون المبتده هوال والخبر ثانيا ) مبتده + خبر ( -1

 خالف األصل هن يكون الخبر هوال والمبتده ثانيا ) خبر + مبتده (  -2
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 في حالتي  :ه والخبر ؟ متى يكون الترتيب خالف األصل في المبتد

 )  هن يتقدم الخبر نلى المبتده جوازا ) يرني هستطيع هن هقدم الخبر هو هن هقدم المبتده ال يختل مرنى الجمل 

 ) هن يتقدم الخبر نلى المبتده وجوبا ) يرني يجب هن هقدم الخبر وال هستطيع تقديّ المبتده 

د جاء هوال ومو مبتده وناجح خبر للمبتده ( هستطيع هن هقول ) ناجٌح مثال / محمٌد ناجٌح ) منا الترتيب حسب األصل محم

محمٌد ( هصل الجمل  محمد ناجح   وجاز لي هن هقول ناجح محمد ) منا ال نررب ناجح مبتده نررب حسب موقرها األصلي 

 ه الضم  الظامرة (خبر مقدم جوازا مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة   محمد مبتده مؤخر جوازا مرفوع ونالم  رفر

الحاال  التي يقدم فيها الخبر نلى المبتده جوازا : مي المواضع التي ال يكون تقديّ الخبر فيها واجبا   إلن متى يتقدم الخبر 

 نلى المبتده وجوبا ؟ في ثالث مواضع :

القان  ) محمد مبتده  إلا كان الخبر استفهام   مثل : هي  محمد ؟ منا سؤال حي  نجيب نليه سيكون الجواب محمد في -1

وفي القان  شبه جمل  في محل رفع خبر إلن حينما نروض حرف االستفهام حسب موقع الجواب نقول ) محمد هي  ( 

 ومنا الصياغ  ال تستقيّ إلن يجب هن يتقدم الخبر في مذه الحال  فتصبح ) هي  محمد ؟ (

 ) تقول / محمد   هي  مو ؟ ( لك  ال نقول محمد هي  . طيب قد يقول شخص هريد هن هقدم اسّ محمد حتى في صيغ  السؤال

إلا كان الخبر شبه جمل  والمبتده نكرة   مثل : في القانِ  رجٌل   في البيِت ماتٌف ) رجل   ماتف ( مبتده مؤخر  -2

 هوجوبا وجاء المبتده نكرة إلن يؤخر وجوبا ] طيب لمالا ال نقول ) في القان  ( مي شبه جمل  في محل رفع مبتد

ألنها جاء  في بداي  الكالم ؟ الجواب ألن المبتده ال يكون هبدا شبه جمل  وال يكون جمل  المبتده دادما كلم  مفردة 

مررف  ونرفنا متى يكون المبتده نكرة   لذل: إلا بده  الجمل  بشبه جمل  ) في القان  ( مباشرة هنرف هن شبه 

 ) رجل ( نكرة يتقدم الخبر وجوبا ويتأخر المبتده وجوبا [ . الجمل  في محل رفع خبر مقدم وجوبا ألن المبتده

هن يكون في المبتده ضمير نادد نلى الخبر   مثال : في الدار صاحبها   في الجامر  طالبها   ) في الدار   في  -3

   طالبها (الجامر  ( نرفنا هن شبه الجمل  إلا جاء  في بداي  الكالم تكون خبر مقدم   إلن المبتده مؤخر ) صاحبها 

 نالحظ في الخبر ضمير ) الهاء ( يرود نلى م  ؟ نلى الخبر إلن منا تقديّ الخبر يكون واجب .

في مذه الثالث مواضع يتقدم الخبر نلى المبتده وجوبا ال يمك  هن يأتي المبتده قبل الخبر في مذه الثالث مواضع   هما ما 

 وازا .ندا مذه الثالث مواضع يتقدم الخبر نلى المبتده ج

 

 نواسخ االبتداء

) كيف تنسخ حكمها ؟ يرني تجرل المرفوع منصوب   و يتغير  حكمها فتنسخ االسمي  الجمل  نلى تدخل حروف وهفرال

 المراد م  الجمل  (

مثال : زيٌد مجتهٌد ) زيد مبتده و مجتهد خبر ( منا جاء  الجمل  نلى هصلها كما هن الجمل  هنطت مرلوم  ن  زيد ومو هنه 

 جتهد .م

  : نالحظ منا هوال تغير  الرالما  الظامرة ) مجتهدًا ( هصبحت منصوب  برد هن  دًامجته ٌدزي كانطيب إلا قلنا  

كانت خبر مرفوع   كما هن المرلوم  م  الجمل  تغير    كانت المرلوم  في الجمل  األولى هن زيد مجتهد كأنني 

 لوم  في مذه الجمل  هن زيد كان اجتهاده في الزم  الماضي .هقول مو مجتهد وال زال مجتهد   لك  هصبحت المر

  : نالحظ منا هيضا تغير  الرالما  الظامرة ) زيدًا ( هصبحت منصوب  برد هن كانت  ٌدمجته داً زي إنَّ طيب إلا قلنا  

 مجتهد . مبتده مرفوع   كما هن المرلوم  زاد  تأكيدا كأنني هقول زيد مجتهد وهؤكد المرلوم  بقولي إن زيدًا

  : نالحظ منا تغير  الرالما  الظامرة ) زيد ومجتهدا ( كالمما هصبحتا  دًامجته دًازي ظننُتطيب إلا قلنا  

منصوبتان برد هن كانتا مرفونتان    كما هن المرلوم  تغير  برد هن كانت ترطي فاددة هن زيد مجتهد هصبحت 

 المرلوم  فيها ش: هو ندم يقي  .

 كّ اإلنرابي ) الرفع والنصب ( ويكون للمرنى ولذل: سميت نواسخ .إلن النسخ يكون للح
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 ما مي نواسخ االبتداء ؟

 كان وهخواتها   هن وهخواتها   ظ  وهخواتها .

 

 هوال : كان وهخواتها :

م  األفرال الناسخ  ) الحظ هفرال ليست حروف ( تدخل نلى الجمل  اإلسمي  وترفع األول ويسمى اسمها وتنصب الثاني 

 يسمى خبرما و

 شرطه مثاله معناه الفعل الناسخ

 اً صحو وُ كان الج ترني الكينون  في الزم  الماضي بشكل مطلق كان

 
ترمل بدون شروط     

) يرني تدخل نلى 
الجمل  االسمي  وتنسخ 
الحكّ االنرابي لها 

 بدون شرط (

 اً صحو وُ هصبح الج في وقت الصباح أصبح

 اً صحو ُوهضحى الج في وقت الضحى أضحى

 اً مسرور ُ همسى الحزي في وقت المساء أمسى

 اً واقف ُيظلل الجند االستمراري  في وقت النهار ظل

 اً سامر ُذبا  التلمي االستمراري  في وقت الليل بات

 اً مرفون ُّصاَر الرَل تفيد التحول صار

 ًاطامر ُءليَس الما تفيد النفي ليس

 اً واضح قُّلحما زاَل ا تفيد االستمرار زال
ترمل بشرط ان يتقدم 
نليه نفي ) مثال ما و 
 ال النافيتان ( هو دناء

 يبكي ُبما َبِرَح الطال تفيد االستمرار برح

 هيستذكر دروس ُذما فتئ التلمي تفيد االستمرار فتئ

 ًاساطر رُ ما انف:َّ النو تفيد االستمرار انفك

 اً حي مادمُتسألكُر اهلَل  تفيد الدوام دام
ترمل بشرط هن تسبق 
 ب ) ما المصدري  (

 

 مناك برض األحكام الخاص  ب ) كان ( وهخواتها ومو موضوع ) األفرال الناقص  واألفرال التام  ( 

  األفرال الناقص  : مي التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب ) تحتاج إلى اسّ وخبر   الحظ في باب كان وهخواتها

ر كان   ليس مبتده وخبر رغّ هنها جمل  اسمي  ( مثل / كان زيد مجتهد   حينما نسمي األول اسّ كان والثاني خب

نقول ) كان زيد ( ونسكت   منا الجمل  ال ترطي مرنى   ما به زيد ؟ الجمل  غير واضح  منا الفرل ناقص يحتاج 

 إلى خبر ليكمله فنقول ) كان زيد مجتهد ( هصبحت الجمل  لا  مرنى .

 التي تكتفي بالمرفوع وترطي مرنى واضح وال تحتاج إلى منصوب مثل / كان األمُر   هي وقع  األفرال التام  : مي

األمر منا الفرل تام لّ يحتاج إلى خبر   مثال / هصبحنا   هي دخلنا في وقت الصباح فأصبح فرل ناسخ والنون 

 اج  إلى خبر .ضمير متصل في محل رفع اسّ هصبح منا لّ نحتاج إلى خبر فالمرنى قد تّ بدون الح

 

النون في الفرل ) كان ( يجوز حذفها في برض المواضع للتخفيف   في مواضع خاص  يوز حذف النون ويجوز هن نبقيها   

 ما مي المواضع التي يجوز فيها حذف النون ؟ إلا توفر  خمس  شروط :

 هن تكون بلفظ المضارع ) يكون هو تكون هو نكون هو هكون ( -1

 م ) لّ يك  هو لّ تك  (هن يسبق المضارع بجز -2
 هن ال تكون موقوفا نليها ) ال نقول يك  ونسكت بل نكمل الجمل  ( -3

 هن ال تتصل بضمير ) ال نقول يكنه هو تكنه ( -4

هن ال يكون بردما ساك  ) مثل ال يكون بردما ) ال ( مثل ) لّ يك  اإلنسان ( الحظ منا لّ تحذف النون رغّ هن  -5

 رد المضارع ساك  ومو ) ال ( هو مثل ) لّ يك  الذي  ( ال يصح حذف النون (الفرل مضارع ومجزوم لك  ورد ب
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مثل قوله ترالى : } لّ هُك بغيلا { في غير القرآن نستطيع هن نقول ) لّ هك  بغيا (   مثال : لّ هك  مهمال ) منا تحققت 

درا ) منا تحققت الشروط الخمس  ( نستطيع الشروط الخمس  ( نستطيع هن نقول جوازا ) لّ هُك مهماًل (   مثال : لّ يك  زا

 هن نقول جوازا ) لّ يُ: زادرًا (   منا يجوز حذف النون ويجوز بقاءما .

 

 مثال / ] لّ هكنه [ حذف النون في مذا المثال :

 غير جادز . –ب جادز .                                            –ه 

ما الحرفي  ( ومي حرف م  الحروف مشابه ل ) كان ( يلحق به بالرمل و ) ما  يلحق ب ) كان وهخواتها ( ما يسمى ب )

الحرفي  ( يختلف ن  ) ما النفي ( مثال ) ما زيٌد مجتهدًا ( يرني ليس زيد مجتهد فأشبهت ) ليس ومي م  هخوا  كان ( في 

ًا{ ما   مثل قوله ترالى : } ما مذا بشرالمرنى إلن تلحق بها في الحكّ فترفع األول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبر

 كأن: تقول ليس مذا بشرا ومذه ) ما ( تسمى ما الحجازيي  ( .

 

 ثانيا : إنل وهخواتها :

م  الحروف الناسخ  ) الحظ حروف ليست هفرال ( تدخل نلى الجمل  اإلسمي  تنصب األول ويسمى اسمها وترفع الثاني 

 ويسمى خبرما 

 ثالهم معناه الحرف الناسخ

 ٌدمحمو َءالوفا إنَّ يفيد التوكيد إّن

 ٌّفام َبالطال هنَّيرجبني  يفيد التوكيد أّن

 ٌدهس َلالرج كأنَّ تفيد التشبيه كأنّ 

 بٌ غاد دًامحم لك َّوصَل الضيوُف  تفيد االستدراك لكنّ 

 ٌّفام بَ الطال ليَت تفيد التمني ليت  

 لُ زين َرالمط لرلَّ تفيد الترجي والتوقع لعلَّ

 مناك برض األحكام الخاص  ب ) إن ( وهخواتها

 :  دخول ) ما ( نلى الحروف الناسخ 

 نملها ابطلت(  وهخواتها إنَّ )  الحروف بهذه اتصلت إلا ) هي تكف وتمنع إن و هخواتها ن  الرمل (  كاف  تسمى ( ما) 

ما مرفوع ) المؤمنون مرفوع بالواو ألنه جمع ) الجمل  إسمي  نلى األصل إلن مبتده وخبر كالم ةٌ إخو ونمثال / المؤمن

 مذكر سالّ (   ) إخوٌة مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة ( .

) إنَّ ( حرف توكيد ونصب ) المؤمني  ( اسّ إن منصوب ونالم  ٌة إخو يَ المؤمن إنَّ  ←دخلت ) إن ( نلى الجمل  تصبح 

 بر إن مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره .نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالّ   ورفرت ) إخوة ( خ

  دخلت ) ما ( الكاف  نلى الحرف الناسخ فكفته  ٌةإخو وَنالمؤمن إنلما ←دخلت ) ما : الكاف  ( نلى الحرف الناسخ تصبح 

مبتده ن  الرمل يصبح اإلنراب : إن حرف توكيد ونصب   ) ما ( الكاف  حرف ال محل له م  اإلنراب   المؤمنون : 

مرفوع ونالم  رفره الواو ألنه جمع مذكر سالّ ) ناد لحكمه األول هنه مبتده مرفوع لدخول ) ما ( نلى الحرف الناسخ 

 فأبطلت حكّ ) إنَّ (   إخوٌة : خبر المبتده مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره .

  كأنلما   لكنلما   لرلملا ( ما ندا ) ليَت ( فإن ) ما ( الكاف  إلا إلن ) ما ( الكاف  تدخل نلى الحروف الناسخ  ) إنلما   هنملا 

 ( منا ) ما ( الكاف  ٌدساد ُلالردليتَما دخلت نليها فإنه يجوز هن تكفها ن  الرمل ويجوز هن ترمل نملها فيجوز هن نقول ) 

 دخلت نلى ليَت لك  لّ تمنرها ن  نملها .( منا ) ما ( الكاف   ٌدساد َلالردليتَما منرت ليَت ن  نملها ويجوز هن نقول )

 : ) كسر ممزة ) إنل ( وفتحها ) هنل 
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لا إيجب هن نفتح الهمزة في موضع واحد فقط الوجوب في فتح ممزة ) هنل ( : متى يكون م  الواجب هن نفتح ممزة ) هنل ( ؟ 

توكيد ونصب   والكاف ضمير متصل مبني نلى / هن : حرف ٌّ فامهَنَ: استطرنا هن نقدر هنل مع مرموليها   مثال : يرجبني 

الفتح في محل نصب اسّ هنل   فامّ : خبر هنل مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة   منا اسّ إن مو الكاف وخبرما كلم  ) 

 فامّ ( نستطيع هن نوجد المصدر م  الجمل  ليحل محل االسّ والخبر فنقول ) يرجبني فهم: ( منا لّ نحتاج إلى إن وإلى

 هن :  ٌّ ظال هنََّ:اسمها وخبرما استرضنا ننهما بالمصدر ففي مذه الحال  يجب هن نفتح ممزة ) هنَّ ( مثال آخر / يؤلمني 

حرف توكيد ونصب   والكاف ضمير متصل مبني نلى الفتح في محل نصب اسّ هنل   ظالّ : خبر هنل مرفوع ونالم  رفره 

رما كلم  ) ظالّ ( نستطيع هن نوجد المصدر م  الجمل  ليحل محل االسّ الضم  الظامرة   منا اسّ إن مو الكاف وخب

والخبر فنقول ) يؤلمني ظلم: ( منا لّ نحتاج إلى إن وإلى اسمها وخبرما استرضنا ننهما بالمصدر ففي مذه الحال  يجب هن 

 نفتح ممزة ) هنَّ (

يجب هن نكسر الهمزة في خمس  مواضع ة ) إنَّ ( ؟ الوجوب في كسر ممزة ) إنَّ ( : متى يكون م  الواجب هن نكسر ممز

 ومي :

 بٌ طال إنََّ:مثال /  إنَّ  ممزة نكسر هن يجب الكالم هول في إنَّ كانت إلا االبتداء في وقرت إلا إنَّ ممزة كسر يجب -1

مجتهٌد ) إن : حرف توكيد ونصب   الكاف : ضمير متصل مبني نلى الفتح في محل نصب اسّ إن   طالب : خبر 

إن مرفوع ونالم  الضم  الظامرة نلى آخره   مجتهد : صفه لطالب مرفون  ونالم  رفرها الضم  الظامرة نلى 

) إن : حرف توكيد ونصب   السرادة : اسّ إن منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة  ٌبمطل َةالسراد إنَّ  (  آخره

) إن : حرف  الجمانِ  مع اهللَ  إنَّ    نلى آخره ( نلى آخره   مطلب : خبر إن مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة

توكيد ونصب   اهلل : لفظ الجالل  اسّ إن منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   مع : حرف جر   

الجمان  : اسّ مجرور برلى ونالم  جره الفتح  الظامرة نلى آخره   وشبه الجمل  م  الجار والمجرور في محل 

 (. رفع خبر إنَّ

 . صادٌق إنَّه الذي جاء) هي تكون برد االسّ الموصول ( مثال :  الصل  جمل  هول في تكون هن -2

 – يقول – الق)  القول برد وقرت إلا هي   صادٌق إنَّ: فالن يقول  "  اهللَِّ َنْبُد ِإنِّي َقالَ "  ترالى قال بالقول تحكى هن -3

 . ( قل

 . مجد كونه حال هي التلميذ نقدر   ُمجٌد إنَّه لتلميذا هقدلرمثال :  الحال جمل  هول في تقع هن -4

ٌّل الولَد إنَّ واهلل  مثال :  الالم خبرما وفي   للقسّ جواب تقع هن -5  . منتصرونل المسلمي  إنَّ واهلل   ناد

 مناك مواضع يجوز الكسر فيها ويجوز الفتح ومي هربر  مواضع :ي مذه المواضع الخمس  يجب كسر الهمزة   ف

  منهمٌر المطَر هنَّ فإلا خرجتُ  هو   منهمٌر المطَر إنَّ  فإلا خرجُتمثال :  الفجاءة هو   الفجادي  إلا برد تقع هن  -1

ٌّ زيداً  هنَّ حلفُتمثال :  الالم خبرما في ليس لك  القسّ جواب في تقع هن  -2 ٌّ زيدًا إنَّ  حلفُت هو   قاد   قاد

  اهلل هحمد إنَّي القوِل خير هو   اهلل هحمد هنَّي القوِل رخيمثال :  نفسه المرنى في مو مبتده برد تقع هن  -3

 مكرٌم فأنَّه يأتيني م  هو   مكرٌم فإنَّه يأتيني م مثال :  الجزاء فاء برد تقع هن -4

ما يلحق ) إن و هخواتها ( : هي ترمل نفس نمل إن : تنصب األول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرما مي ) ال 

( لمالا لّ تك  م  ضم  هخوا  إن ومي ترمل نملها ؟ ألن ) ال النافي  للجنس ( ترمل نمل إن في شروط النافي  للجنس 

 مرين  .

 شروط ) ال النافي  للجنس ( لترمل نمل إن :

 . جر بحرف تسبق ال -1

 .نكرتي  وخبرما اسمها يكون هن -2

 . بفاصل اسمها وبي  بينها يفصل ال -3

جال م  وجودمّ في القان  يرني ممك  يكون في القان  نساء هو ممك  يكون في القان  مثال / ال رجل في القان  ) نفيت الر

هطفال لك  ال يوجد هي رجل ومنا ) ال ( لّ تسبق بحرف جر كما هنها ليس بينها وبي  اسمها فاصل ) رجل مو اسّ ال النافي  

 الث فترمل ال النافي  للجنس في مذا المثال نملللجنس ( اسمها نكرة لك  خبرما شبه جمل  ليس نكرة إلن تحققت الشروط الث
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إن فتنصب األول ) رجل ( ويسمى اسّ ال النافي  للجنس   في القان  : شبه جمل  م  الجار والمجرور في محل رفع خبر ال 

 النافي   للجنس .

 :ثالثا / ظ  وهخواتها 

سمي  تنصب األول ويسمى مفرولها األول وتنصب م  األفرال الناسخ  ) الحظ هفرال ليست حروف ( تدخل نلى الجمل  اإل

 الثاني ويسمى مفرولها الثاني 

 دٌ مجته ٌدزي ←لدينا جمل  اسمي                              

 ًامجتهد ٌدزي كان ←دخل نليها الفرل الناسخ ) كان ( هصبحت 

  ٌدمجته اً زيد إنَّ ←دخل نليها الحرف الناسخ ) إنَّ ( هصبحت 

كانت الجمل  اسميه مجردة م  الروامل كان مبتدهما وخبرما مرفونان   ونندما دخل الفرل ) كان ( غيلر الخبر  الحظ نندما

 فقط    ونندما دخل حرف التوكيد ) إن ( غلير المبتده فقط   طيب إلا دخل الفرل ) ظ ل ( مالا يحدث

] مالا حدث   وما مي ظ    وما مي  ًامجتهد ًازيدظننُت  ←دخل نلى الجمل  اإلسمي  الفرل الناسخ ) ظ َّ ( هصبحت 

 هخواتها [

] يرني هنمال تترلق بالقلب مثل الرلّ واليقي  والش: والظ    ليست هنمال  بالقلب يترلق غالبها ألن القلوب هفرال تسمى

  رال القلوب [ تترلق بالجوارح مثل قام   لمب   هكل   هكرم   ضرب كل مذه هفرال نقوم بها بالجوارح فهي ليست م  هف

 والخبر تدهالمب هصلهما وقلنا   والخبر المبتده هصلهما مفرولي  تنصب هفرال مي وكذل:   واليقي  الش: هفرال هيضا وتسمى

 .  والخبر المبتده هصلهما ليس مفرولي  تنصب هفرال مناك ألن

 يكون ( المبتده)  واألول   والخبر المبتده لي المرمو وتنصب   االسمي  الجمل  نلى تدخل ألنها ناسخ  هفرال وهخواتها وَظ َّ

 ومي هفرال متصرفه يرني يأتي منها الماضي الناسخ للفرل ثان به مفرول(  الخبر)  والثاني   الناسخ للفرل هول به مفرول

 . والمضارع واألمر

 مثاله معناه الفعل الناسخ نوع الفعل الناسخ

أفعال تعطي معنى اليقين 
 المخالف للشك

َّ بمرنى انتقد لك  يغلب نليه اليقي  ََّزَن  اًًَ بسيط َضالطبيُب المر َزَن

 ًانافر َّالِحْل رهيُت إما رؤي  بصري  هو نلمي  َرهى

َّ َدَرَى  م  طالبه ًاقريب َحالنجا َدَرْيُت مثل مرنى َنِل

َّ َوَجَد  ًةمنجا َقالصد وجدُ  مثل مرنى َنِل

َّ  ً مهلك َبالكذ نلمُت الرلّ اليقيني َنِل

أفعال تعطي معنى الشك 
والتهمة والظن عكس 

 اليقين

 ًاناجح ًامحمد ظننُت بمرنى انتقد ظ َّ

 اً واقر رَ األم حسبُت بمرنى انتقد َحِسَب

 ةً إخو َءاألصدقا خلُت بمرنى انتقد َخالَ 

 

ها   السابق  نالحظ هن جميع األمثل  باألفرال الناسخ  باب ) ظ  و هخواتها ( ليست مثل كان فهي تحتاج إلى فانل ففي المثل

فانل مرفوع سواء كان ضمير متصل مثل ) تاء الفانل في األمثل  دريُت و نلمُت ونحوما ( هو فانل بارز مثل ) الطبيب 

 في المثال األول (

  ؟إلن باب ) ظ   وهخواتها ( تحتاج إلى فانل وتحتاج إلى مفرولي  ألنها هفرال ترتبر متردي    كيف متردي

 ] غير مطلوب ولك  للتوضيح [ األفرال تنقسّ إلى قسمي  هفرال الزم  وهفرال متردي 

 :  مي التي تحتاج إلى فانل فقط وال يتردى الفانل مطلقا مثل األفرال التالي  األفرال الالزم : 

طال الوقت ] الحظ منا فرل وفانل فقط وتّ مرنى الجمل  ولّ نحتاج إلى مفروله به  ←طال   احمرل   تدحرج   تمزَّق 

 لمرنى فقط فرل وفانل وتمت الجمل  وهنطت مرنى مفيد إلن طال م  األفرال الالزم  [ليتضح ا
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 هحمَّر البلُح   تدحرَج الحجُر   تمزَّق الكتاُب ] جميرها هفرال الزم  ال تحتاج إلى مفرول به [

 :  لتها كثيرة وم  همث مي األفرال لتي تتردى الفانل وتحتاج إلى مفرول به هو هكثر م  مفرول ومي األفرال المتردي

ظ ل وهخواتها ] لذل: تررف ظ   وهخواتها مي هفرال ناسخ  تدخل نلى الجمل  االسمي  ) الحظ شرط هن تكون 

 الجمل  اسمي  ( فتنصب المبتده ويسمى مفرولها األول وتنصب الخبر ويسمى مفرولها الثاني [

 لنررف كيف يتّ إنرابها : لكرنا األمثل  نلى ظ  وهخواتها ونررب األمثل  السابق لكرما 

َّ : زنّ / فرل ماضي مبني نلى الفتح ) م  هخوا  ظ  ألنه يترلق باالنتقاد اليقيني (   الطبيب/  اًًَبسيط َضالطبيُب المر َزَن

فانل مرفوع ونالم  رفره الضم  الظامرة نلى آخره   المرض/ مفرول به هول لزنّ منصوب ونالم  نصبه الفتح  

   بسيطا / مفرول به ثاني لزنّ منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره . الظامرة نلى آخره

م  طالبه : دري / فرل ماضي مبني نلى السكون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في  ًاقريب َحالنجا َدَرْيُت

لظامرة نلى آخره   قريبا / مفرول به ثاني محل رفع فانل   النجاح / مفرول به هول لدريت منصوب ونالم  نصبه الفتح  ا

لدريت منصوب ونالم  نصب  الفتح  الظامرة نلى آخره   م  / حرف جر   طالب / اسّ مجرور بم  ونالم  جره 

 الكسرة الظامرة ومو مضاف   الهاء / ضمير متصل مبني في محل جر باإلضاف  .

ون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في محل : وجد / فرل ماضي مبني نلى السك ًةمنجا َقالصد وجدُ 

رفع فانل   الصدق / مفرول به هول لوجد  منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   منجاة / مفرول به ثاني 

 لوجد  منصوب ونالم  نصب  الفتح  الظامرة نلى آخره .

سكون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في محل رفع : نلّ / فرل ماضي مبني نلى ال ً مهلك َبالكذ نلمُت

فانل   الكذب / مفرول به هول لرلمت منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   مهلك  / مفرول به ثاني لرلمت 

 منصوب ونالم  نصب  الفتح  الظامرة نلى آخره .

السكون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في محل رفع : ظ ل / فرل ماضي مبني نلى  ًاناجح ًامحمد ظننُت

فانل   محمد / مفرول به هول لظننت منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   ناجح / مفرول به ثاني لظننت 

 منصوب ونالم  نصب  الفتح  الظامرة نلى آخره .

السكون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في محل : حسب / فرل ماضي مبني نلى  ًاواقر رَ األم حسبُت

رفع فانل   األمر / مفرول به هول لحسبت منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   واقع / مفرول به ثاني 

 لحسبت منصوب ونالم  نصب  الفتح  الظامرة نلى آخره .

السكون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في محل  : خل / فرل ماضي مبني نلى ةً إخو َءاألصدقا خلُت

رفع فانل   األصدقاء / مفرول به هول لخلت منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   إخوة / مفرول به ثاني 

 لخلت منصوب ونالم  نصب  الفتح  الظامرة نلى آخره .

 

 وهي  المفرولي  ؟مثال / وجدت: وفيا   هي  الفرل وهي  الفانل 

وجد / فرل ماضي مبني نلى الفتح   والفانل ضمير مستتر تقديره هنا   الكاف / ضمير متصل مبني في محل نصب مفرول 

 به هول لوجد   وفيا / مفرول به ثاني لوجد منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره .

 متردي لمفرولي    ينصب مفرول به واحد وينصب مفرولي    كيف؟ الفرل رهى : قد يكون متردي لمفرول به واحد وقد يكون 

  إلا كان مرنى الفرل رهى في الجمل  بمرنى الرؤي  البصري  يرني رهي الري    ترا الشيء برين: فهي تنصب مفرول

 و شامد محمديرني شامد  السيارة بريني ه   َةالسيار ٌدمحمرهى    َحالمفتاُت   رهي َةالسيار ُتبه واحد مثال / رهي

السيارة برينه في مذه الحال  رهى تنصب مفرول به واحد فقط نقول / رهى فرل ماضي مبني نلى الفتح   التاء / تاء 

الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في محل رفع فانل   السيارة / مفرول به منصوب ونالم  نصبه الفتح  
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ضي مبني نلى الفتح   محمد / فانل مرفوع ونالم  رفره   والمثال اآلخر / رهى / فرل ماالظامرة نلى آخره 

 الضم  الظامرة نلى آخره   السيارة / مفرول به منصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره .

  إلا كان مرنى الفرل ) رهى ( في الجمل  بمرنى الرؤي  الرلمي  هو اليقيني  يرني رهيته تكون بمرنى نلمته فهي تنصب

  يرني نلمت هن الحلّ واألناة نافع ونلمت هن الحق واضح منا  ًاواضح َقالَح رهيُت   ًانافر َّالِحْل رهيُت مفرولي  مثل

لّ هرى بريني لك  نلمت لل: بقلبي إل منا رهى تنصب مفرولي  فيكون اإلنراب   رهى / فرل ماضي مبني نلى 

 لرهيترفع فانل   الحلّ / مفرول به هول السكون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في محل 

منصوب ونالم  نصب  الفتح   لرهيتمنصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره   نافرا / مفرول به ثاني 

/ فرل ماضي مبني نلى السكون   والتاء تاء الفانل ضمير متصل مبني نلى الضّ في  رهىالظامرة نلى آخره   

/ مفرول  واضحمنصوب ونالم  نصبه الفتح  الظامرة نلى آخره    لرهيترول به هول / مف الحقمحل رفع فانل   

 منصوب ونالم  نصب  الفتح  الظامرة نلى آخره . لرهيتبه ثاني 

 في  ] طبرا األمثل  واإلنرابا  اكتفيت بمثال واحد ونقيس نليه جميع األمثل  يهّ هن نفهّ القاندة ونطبقها نلى جميع األمثل  

االسمي  إلا دخل نليها شيء م  النواسخ يكون الخبر هو المفرول به الثاني إما مفرد هو شبه جمل  هو جمل  مثل حديثنا الجمل  

 [مبتدهن  الخبر لل

 خ االبتداءإلن نواس

 ظنَّ إنَّ كان   الناسخ

 هفرال حروف هفرال نوعها

 عملها
ترفع المبتده ويسمى اسمها 
 وتنصب الخبر ويسمها خبرما

تنصب المبتده ويسمى اسمها وترفع 
 الخبر ويسمى خبرما

تنصب المبتده ويسمى مفرولها األول 
 وتنصب الخبر ويسمى مفرولها الثاني

 أخواتها

 –هصحى  –هصبح  –كان 
 –صار  –با   –ظل  –همسى 
 –فتئ  –برح  –زال  –ليس 

 دام -انف: 

 -ليَت  –لك ل  –كأنل  –هنل  –إنل 
 لرلَّ 

 َّ َّ  –َوَجَد  –َدَرَى  –َرهى  –َزَن  –َنِل
 َخالَ  -َحِسَب  –ظ َّ 

 مالحظ  :

دنان الجاسّ في منتدى الترليّ مناك جداول مرفقه في منتدى تدارس ن  طريق هستال المقرر نلي شبير وهناد رفرها األخ ن

ن  برد يفضل االطالع نليها فهي جدا سهل  وميسرة تساند في تركيز وتثبيت المرلوما    نند مذاكرة النحو م  المهّ جدا 

احضار ورق  وقلّ وكتاب  ما يتّ دراسته وتفصيل كل نقط  لترسخ المرلوم  جيدا ويفضل ضرب الرديد م  األمثل  نند 

 كد م  استيراب النقط  جيدا .المذاكرة للتأ

هود اإلشارة إلى هن تفريغ النحو نبارة ن  شرح هستال المقرر هثناء اللقاء الحي + برض التوضيحا  لبرض النقاط هتمنى هن 

تفيد في توصيل المرلوم  فتفريغ النحو ليس كافيا وحده للدراس  إنما مساند فقط في إيصال المرلوم  ال يرتمد نليه للمذاكرة 

 ل المطلوب تفريغ الحلقا  المسجل  في تدارس .ب

 

لطالب وطالبا  كلي  االقتصاد والرلوم اإلداري   قواند اللغ  الرربي تّ بحمد اهلل وبفضل منه وتوفيق االنتهاء م  مقرر 

 مـ 1437-1436للرام الدراسي  الثانيالمستوى 

ن فيها من خطأ كان فيها من صواب فمن اهلل وحده وما كا ختاما ال يسعني إال أن أقول أن هذه التفريغات هي جهد شخصي فما

 فمن نفسي والشيطان

كما أشكر من سددني حين أخطأت شكرا  وأشكر كل من دعا لي وأسعدني بحروفه وكلماته سواء في المنتدى أو في ظهر الغيب

 ا واآلخرةأسأل اهلل العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد في الدني لصبركم رغم تأخيري دائما

 أختكم / سارة الناصر


