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 الكلمة، تعريفها وأقسامها
 * تعريف النحو :

 : الجهد والقصد .لغة 

 : العلم املراد به هذه القوانين التي وضعها األوائل لضبط ألسنة الناس والحيلولة دون 
ً
 فشو اللحن في الكالم . اصطالحا

 * تعريف الكلمة :

 على الجملة .هي 
ً
  اللفظ املوضوع ملعنى مفرد، ومن صفات الكلمة )النطق، أن يكون لها معنى، أن تكون مفردة(، وتطلق الكلمة مجازا

 :)أتى النحويون بهذه األقسام من خالل االستقراء، واالستقراء أي النظر والتمحيص والتدقيق في كالم العرب( * أقسام الكلمة العربية املفردة 

 . االسم : ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزء منه .1

 . الفعل : ما دل على حدث وزمن .2

، ويدل على مع. الحرف 3
ً
 نى في االسم أو الفعل )أي البد من اسم أو فعل مع الحرف( .: ما دل على معنى في غيره وال يستقل بنفسه أبدا

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 االسم
 : العالمات الدالة على االسم* 

 وهي الكسرة .. الجر : أي أن الكلمة تقبل الجر 1

كَتب( .2
ُ
 . التنوين : أي أن الكلمة تقبل التنوين )وهي نون ساكنة تنطق وال ت

 . النداء : أي أن الكلمة تقبل أن تكون ُمناَدى .3

 . أل التعريف : أي أن الكلمة تقبل أل التعريف .4

 يقبل كلمة تكون 5
ً
 متحدثة عنه .. اإلسناد : أي أن الكلمة تقبل أن تسند إليه فعل أو أن حدثا

 * أقسام االسم :

 . املعرب : هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير وظيفته في الجملة .1

 . املبني : هو الذي ال يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، مثل :2

 # املبني على الكسر )مثل أسماء اإلشارة : أمِس، حذاِم، قطاِم( . 

 عشَر على الفتح )مثل األعداد املركبة# املبني  
َ
 ( .: أحَد عشَر، سبعة

 # املبني على الضم )مثل قبُل، بعُد، أوُل، دوُن، وراُء( . 

 # املبني على السكون )مثل َمن االستفهامية أو كم( . 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 الفعل
 : أقسام الفعل بحسب الزمان* 

 ماض ي : هو الذي يدل على الزمن املاض ي .. فعل 1

 . )قامْت( # العالمات الدالة على الفعل املاض ي : قبوله تاء التأنيث الساكنة 

 بواو الجماعة )قاموا(، ومبني على السكون إذا اتصل بضمير متحرك )قمُت( . مبني على الفتح )قاَم(، ومبني على الضم إذا اتصل# حكمه اإلعرابي :  

 ألنه ضارع األسماء، أي شابهها . . فعل 2
ً
 مضارع : مشابه، ضارعه يعني شابهه، ويسمى مضارعا

م يلد(، وأن يكون أول املضارع أحد حروف # العالمات الدالة على الفعل املضارع : قبوله  
َ
م النفي )ل

َ
 املضارعة ) ن أ ي ت( .ل

م يذاكر(،# حكمه اإلعرابي : ُمعَرب مرفوع بالضمة )يذاكر(،  
َ
 معرب منصوب بالفتحة )لن يذاكر(، مبني بالسكون )يرضعن(، مبني مجزوم بالسكون )ل

 .ة هنا الفاصل واو الجماعبفاصل فهو معرب )لتبلون( وإذا فصل مبني بالفتح بشرط أال يفصل الفعل عن نون التوكيد أي فاصل )لينبذن(،  

 أمر : هو الذي يدل على الطلب .. فعل 3

َبة )اشربي(، # العالمات الدالة على الفعل األمر : معنوية وهي الداللة على الطلب )اشرب(، لفظية وه 
َ
 ه( أن تكون اسم فعل أمر )صي قبوله ياء املخاط

 ملذكر واملؤنث .وهي تدل على ا

 حذف النون )قوما، قوموا، قومي( .  على السكون )اشرب(، حذف حرف العلة )ارِم(،مبني # حكمه اإلعرابي :  
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 الحرف
 : الحرف* العالمات الدالة على 

 سماء أو األفعال )عالمات األسماء واألفعال وجودية( .األ الدالة على عالمات العالمة الحرف عدمية، أي عدم قبوله أي عالمة من 

 ف :أمثلة على الحر * 

 حروف الجر : من، في، عن، إلى .. 1

 . حروف االستفهام : هل، الهمزة أ .2

 . حروف العطف : و.3

 * حكمه اإلعرابي :

 الحروف كلها مبنية، وال محل لها من اإلعراب .

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 اإلعراب
 : تعريف اإلعراب* 

 الفتى( .قدر يحدثه العامل في آخر الكلمة )األثر الظاهر مثل جاء محمٌد، األثر املقدر مثل جاء هو أثر ظاهر أو م

 * أنواع اإلعراب :

 العالمة الفرعية العالمة األصلية مختص بـــ نوع اإلعراب

 الضمة األسماء + األفعال الرفع

 + جمع املذكر السالم الستة= األسماء  الواو

 = املثنى األلف

 = األفعال الخمسة ثبوت النون 

 الفتحة األسماء + األفعال النصب

 الستة= األسماء  األلف

 = جمع املذكر السالم + املثنى الياء

 = جمع املؤنث السالم الكسرة

 = األفعال الخمسة حذف النون 

 الكسرة األسماء فقط الجر
 + املثنىالستة = األسماء  الياء

 = االسم الذي ال ينصرف الفتحة

 األفعال فقط الجزم
 السكون 

 حذف الحركة

 = األفعال الخمسة حذف النون 

 = الفعل املضارع املعتل اآلخر حذف حرف العلة

 أما العالمات الفرعية فهي منحصرة في سبعة أبواب )خمسة في األسماء و بابان في األفعال( . مالحظة :

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 : أبو، أخو، حمو، هنو، فو، ذو سماء الستةاأل 
 اإلعراب : عالمات* 

 الجر النصب الرفع

 الياء األلف الواو

 * شروط إعراب األسماء الستة بهذا اإلعراب :

 ( .األصليةع وعند جمع التكسير بالحركات الجم لتثنية تعرب إعراب املثنى وعند جمع املذكر السالم إعراب. أن تكون األسماء مفردة )عند ا1

 .)عند التصغير تعرب بالحركات( . أال تكون األسماء مصغرة 2

 .)عند عدم اإلضافة أو عند اإلضافة إلى ياء املتكلم تعرب بالحركات( . أن تكون مضافة إلى غير ياء املتكلم 3
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 املثنى
 : تعريف املثنى* 

 بدل طالب وطالب( .هو ما دل على اثنين وأغنى عن املتعاطفين )أن نقول طالبان 

 * عالمات اإلعراب :

 الجر النصب الرفع

 الياء الياء األلف

 نون املثنى مكسورة . مالحظة :

 : امللحق باملثنى* 

 . اللفظين )اثنان و اثنتان( تم إلحاقهما باملثنى دون شروط لعدم وجود مفرد لهما ولعدم وجود شروط املثنى بهما .1

 إلحاقهما باملثنى بشرط إضافتهما للضمير .. اللفظين )كال و كلتا( تم 2

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 جمع املذكر السالم
 : معنى السالم* 

 وتسلم حركاته من التغيير .أي أن مفرده يسلم في الجمع، فتسلم حروفه من التغيير 

 * عالمات اإلعراب :

 الجر النصب الرفع

 الياء الياء الواو

 نون الجمع املذكر السالم مفتوحة . مالحظة :

 * امللحقات بالجمع املذكر السالم :

 أولوا .. 1

 . عشرون إلى تسعون .2

 . أهلون .3

 ( .بنون  . سنون وبابه )أي كل اسم ثالثي حذفت المه، مثل عزون عضون ثبون 4

يون .5
ّ
  .ِعل

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 جمع املؤنث السالم
 : تعريف جمع املؤنث السالم* 

 مع بألف وتاء مزيدتين .جوهو يعبر عنه بما 

 * عالمات اإلعراب :

 الجر النصب الرفع

 الكسرة الكسرة الضمة

 السالم : املؤنث* امللحقات بالجمع 

 . أوالت

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 املمنوع من الصرف
 : املمنوع من الصرف* تعريف 

 هو ما ال يقبل التنوين .

 األصل في األسماء أنها معربة، واألصل أن األسماء املعربة منونة، وقد يمنع التنوين ألسباب . مالحظة :

 * عالمات اإلعراب :

 الجر النصب الرفع

 الفتحة الفتحة الضمة
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 * أسباب املنع من الصرف :

 ممنوع من الصرف لسبب واحد :أ( 

 مفاعيل قناديل( .. أن يكون االسم على وزن منتهى الجموع )مفاعل مساجد، 1

 بألف )صحراء( .2
ً
 . أن يكون االسم مؤنثا

 ب( ممنوع من الصرف لسببين :

 العلمية .. 1

 العلمية والتأنيث بغير األلف )هند، سعاد، فاطمة( . -

 العلمية ووزن الفعل، أي أن يكون االسم كأنه فعل )أحمد، يزيد( . -

 ليمان، سلطان( .العلمية وزيادة األلف والنون )عثمان، عمران، س -

 العلمية والعجمة )إبراهيم، إسماعيل، يوسف، يعقوب، يونس( . -

 العلمية والتركيب املزجي )معد كرب، حضرموت، بعلبك( . -

 العلمية والعدل )ُعمر معدل من عامر( . -

 الوصفية . .2

 الوصفية ووزن الفعل )أكرم( . -

 الوصفية وزيادة األلف والنون )عطشان( . -

ْر( . -
َ
خ

ُ
َعْل )أ

ُ
 الوصفية والعدل، أي أن يكون االسم على وزن ف

 * املمنوع من الصرف يرجع إلى األصل ويجر بالكسرة في حالتين :

 . إذا دخلت عليه أل التعريف )املساجد( .1

 . أن ُيضاف )مساجدكم( .2

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 األمثلة الخمسة )األفعال الخمسة(
 : األمثلة الخمسة )األفعال الخمسة(* تعريف 

بة )يفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعلين( .هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين 
َ
 أو واو الجماعة أو ياء املخاط

 اإلعراب :* عالمات 

 الجزم النصب الرفع

 حذف النون  حذف النون  ثبوت النون 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 الفعل املضارع املعتل اآلخر
 * تعريف الفعل املضارع املعتل اآلخر :

 ما آخره حرف علة )أ،و،ي( . هو

 * عالمات اإلعراب :

 الجزم النصب الرفع

 حذف حرف العلة الفتحة الضمة

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 النكرة واملعرفة
 : النكرة* تعريف 

 اسم شائع ال يدل على معين )رجل( .

 * تعريف املعرفة :

 هي ما تدل ذات معينة )زيد( .

 * أقسام املعرفة الستة :

 . أسماء اإلشارة .3    . العلم .2   . الضمير .1

 املضاف إلى واحد من هذه املعارف )املعرف باإلضافة( .. 6   . املعرف بـ أل .5   . األسماء املوصولة .4
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 : 
ً
 الضميرأوال

 : الضمير * تعريف 

 هو عبارة عن ما دل على متكلم )أنا، أنت، هو( .

 : أقسام الضمير * 

  صورة في اللفظ، وينقسم إلى :. الضمير البارز : ما كان له 1

 أ( متصل : هو الذي ال يستقل بنفسه، أي أنه البد أن يكون له ش يء يتصل به )قمُت، ضربَك( .

 بنفسه )أنا مؤمن، أنت ناجح، هو مجتهد( .ب( منفصل : هو الذي يستقل 

 ، وينقسم إلى :في اللفظ. الضمير املستتر : ما ليس له صورة 2

 بفعل مضارع مبدوء بهمزة 
ً
 )أقوُم، نقوُم، تقوُم( .أو نون أو تاء أ( واجب االستتار : إذا كان مرفوعا

 بفعل الغائب )زيد يقوُم( .
ً
 ب( جائز االستتار : إذا كان مرفوعا

 إعراب الضمائر :* 

 . إعراب الضمير املتصل .1

 أ( مرفوع املحل )قمُت( .

 ب( منصوب املحل )أكرمَك( .

 ج( مخفوض أو مجرور املحل )قلمه( .

 . إعراب الضمير املنفصل .2

 أ( مرفوع املحل )أنا، نحن، أنت، أنِت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن( .

 إيانا، إياك، إياِك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن( .ب( منصوب املحل )إياي، 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 : العلم
ً
 ثانيا

 : تعريف العلم* 

 عينه )محمد( .هو ما ُعلق بش يء ب

 * أقسام العلم باعتبار ذاته :

 . علم مفرد )محمد، زيد، أسامة( .1

 أ( تركيب إضافة أو مركب إضافي )عبد هللا، عبد العزيز( . . علم مركب :2

 إعرابه : ُيعَرب األول، والثاني مضاف إليه .   

 ، راهويه( .ب( تركيب مزج أو مركب مزجي )بعلبك، حضرموت، سيبويه، نفطويه، خالويه  

م ينتهي بـ )ويه( ُيعرب إعراب املمنوع من الصرف .  
َ
 إعرابه : إذا انتهى بـ )ويه( فُيبَنى على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر، وإذا ل

ا، شاب قرناها( حيث تكون جملة فيها مسند ومسند إليها .    ج( تركيب إسناد أو املركب اإلسنادي )تأبط شرًّ

مَنع من الظهور لوجود حركة الحكاية .إعرابه : تعرب و   
ُ
 لكن الحركة ت

 * أقسام العلم :

 . اسم )محمد، عبد هللا( .1

 . كنية )أبو محمد، أم ناصر( .2

 . لقب )سيف الدولة، زين العابدين( وعندما يجتمع االسم واللقب فإن اإلسم يسبق اللقب )عبد هللا سيف الدولة( .3

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ً
 اسم اإلشارة:  ثالثا

 :أقسام اسم اإلشارة * 

 .( ذات، تي، تِه، تهي، تْه، تاء، هذه، هذي)ذا، ذي، ذِه، ذْه، . ما ُيشار به للمفرد 1

 .)ذان للرفع، ذيني للنصب والجر( . ما ُيشار به للمثنى 2

 .)أوالء( . ما ُيشار به للجمع 3

 * إعراب أسماء اإلشارة :

 . تعربان إعراب املثنى كلها مبنية في محل رفع أو نصب أو جر، عدا هاذان وهاتان
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ً
 املوصول سم اال :  رابعا

 : تعريف االسم املوصول * 

 صلة، يعني جملة تأتي بعده توضحه وتكشفه وتبين املقصود به .هو املفتقر إلى صلة وعائد 

 * أقسام االسم املوصول :

 كلها مبنية، عدا اللذان واللتان تعربان إعراب املثنى .الذين، الالتي، الالئي(،و األالء، ن، اللتان، . خاصة : تأتي ملعنى مبين ومحدد )الذي، التي، اللذا1

من" للعاقل، و "ما" لغير العاقل، وتكون "ال" داخلة على اسم لجمع )من، ما، أّي، ال، ذو، ذا(، حيث تأتي "واملؤنث و املفرد واملثنى وا. مشتركة : تأتي للمذكر 2

 "ذا" فيسبقها ما االستفهامية، وإن لم يسبقها فهي اسم إشارة .فاعل أو اسم مفعول أو صفة، أما 

 * صلة املوصول :

 )صلة املوصول(، وهي ال محل لها من اإلعراب . تسمى الجملة التي توضحهاالذي( فإن الجملة مبهمة ونحتاج أن نوضحها، لذلك جاء عندما نقول )

 * أنواع صلة املوصول :

 ذي في الدار( .. شبه جملة : تكون ظرف )جاء الذي عندك( أو جار ومجرور )جاء ال2                 . جملة : تتكون من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر .1

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 : املعرف بـ ال
ً
 خامسا

 * أقسام املعرف بـ ال :

 . ال العهدية )لتعريف العهد( .1

 ثم  
ً
رّي )اشتريُت فرسا

ْ
 بعُت الفرس( .أ( عهٌد ِذك

 ب( عهٌد ذهني )جاء القاض ي( . 

 ال الجنسية )لتعريف الجنس( . .2

 الرجل أفضل من املرأة .

 . ال االستغراقية )لتعريف االستغراق( .3

( حيث يمكن كتابتها بالطريقة التالية )خلق كل إنسان ضعيف( . 
ً
ِلق اإلنسان ضعيفا

ُ
 أ( باعتبار حقيقة اإلفراد )خ

 صفات اإلفراد )أنَت الرَّجل( حيث تعني أنك الرجل الجامع للصفات املحمودة للرجل .ب( باعتبار  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 : املعرف باإلضافة
ً
 سادسا

ضيف إلى واحد من ال
ُ
خمسة املذكورة أعاله )الضمير، العلم، اسم اإلشارة، االسم املوصول، املعرف بأل(، فإنه يصبح معرفة )غالمي هذا، غالم زيد، غالٌم إذا أ

 هذا، غالم الذي في الدار، غالم القاض ي( .

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 املبتدأ والخبر
 * تعريف املبتدأ :

 . االسم الصريح )زيد( .1 هو االسم املجرد من العوامل اللفظية لإلسناد، كلمة االسم تشمل :

 . االسم املؤول بالصريح )أن تصوموا خيٌر لكم( .2

 : خصائص املبتدأ* 

 . مرفوع. املبتدأ 1
ً
      دائما

2 .. 
ً
 املبتدأ ال يكون إال اسما

 إال في حاالت ثالثة : املبتدأ ال يكون نكرة. 3

 ُيسَبق بنفي )ما طالٌب مجتهٌد( . أ( 

 ُيسَبق باستفهام )أإله مع هللا( . ب( 

 ج( إذا جاء ما يخصصه ويضيق شيوعه، وذلك بموضعان : 

  -  
ً
 )ولعبٌد مؤمٌن خيٌر من مشرك( . أن يكون موصوفا

 )محمٌد متميٌز( .أن ُيضاف  -

 * تعريف الخبر :

 مجتهٌد( .
ً
 هو املسند الذي تتم به مع املبتدأ فائدة )إن محمدا
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 : الخبر * خصائص 

1. 
ً
 . الخبر مرفوع دائما

 . الخبر ثالثة أنواع :2

 أ( مفرد )العلم رسالة( . 

 ( .العلم يحتاج إلى التعب ، فعلية :العلم طريقه صعبب( جملة )اسمية :  

 أو (، أي أن يكون ، رزقنا في السماءالركب أسفل منكمجملة ) ج( شبه 
ً
 ظرفا

ً
  جارا

ً
 . ومجرورا

 . الخبر عندما يكون جملة فإنه البد له من رابط يربطه باملبتدأ، وهذا الرابط أنواع :3

 أ( الضمير )العلم طريقه شاق( . 

 ب( اإلشارة )محمد ذلك الرجل مؤمن( . 

 جملة الخبر )الحاقة ما الحاقة( .ج( إعادة لفظ املبتدأ في  

 د( العموم في جملة الخبر )زيٌد نعم الرجل( . 

 . الخبر قد يتقدم على املبتدأ، وهذا التقدم يكون :4

 أ( جائز )في القاعة محمد( . 

 ب( واجب في عدة حاالت : 

 أن يكون الخبر استفهام )أين زيد( . -  

 واملبتدأ نكرة )في الدار رجل( . أن يكون الخبر غير مفرد )أي شبه جملة( -  

 أن يكون املبتدأ مضاف إلى ضمير يعود إلى بعض الخبر )في الدار صاحبها( . -  

 * في اللغة العربية توجد كلمات ال يمكن تأخيرها ويجب أن تكون في صدر الكالم :

 األخرى .. ما التعجبية وبعض الكلمات 3    . أسماء الشرط .2    . أسماء االستفهام .1

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 النواسخ
 * تعريف النواسخ :

 لغة : جمع ناسخ ومشتق من النسخ، والنسخ من اإلزالة .

 : ما يرفع حكم املبتدأ والخبر .
ً
 اصطالحا

 : أنواع النواسخ* 

 تها )ترفع املبتدأ وتنصب الخبر(، ويصبح املبتدأ اسمها والخبر خبرها .. كان وأخوا1

 تها )تنصب املبتدأ وترفع الخبر(، ويصبح املبتدأ اسمها والخبر خبرها .. إن وأخوا2

 ثاني .الخبر(، ويصبح املبتدأ مفعول به أول والخبر مفعول به . ظن وأخواتها )تنصب املبتدأ و 3
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 كان وأخواتها
 :وأخواتها حسب العمل كان أقسام * 

 .. ما يرفع املبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها بال شرط )كان، أصبح، 1
ً
 أضحى، أمس ى، ظل، بات، صار، ليس(، مثل : كان هللا غفورا

 .ح، فتئ، انفك(، مثل : ال يزال ز )زال، بر  -الشبه هو النهي والدعاء-. ما يرفع املبتدأ وينصب الخبر بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه 2
ً
 يٌد غائبا

 .مثل : ما د ما املصدرية )دام(،. ما يرفع املبتدأ وينصب الخبر بشرط أن يتقدم عليه 3
ًّ
 مُت حيا

 * خصائص كان وأخواتها :

 . النقصان : أن األفعال الثالثة عشر ناقصة، حيث تحتاج إلى اسم وخبر، وال يكفي املرفوع عن املنصوب .1

 ، فتتغير معانيها وإعراب ما بعدها .تكتفي باملرفوع عن املنصوبو  تأتي تامة )عدا ثالثة : فتئ، زال، ليس(قد . التمام : أن عشرة أفعال 2

( كان . ال يمكن حذف نون 3
ًّ
م أُك بغيا

َ
 أ( أن تكون بلفظ املضارع )يكون، تكون، نكون، أكون( . إال بخمسة شروط :)ول

 ب( أن تكون مجزومة .      

 عليها، وإن ُوِقَفْت عليها ال يجوز حذف النون .ج( أن ال تكون       
ً
 موقوفا

 د( أن ال تكون متصلة بضمير نصب .      

 .( أن ال تكون متصلة بساكن هـ      
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 * املشبه بـ ليس :

(، وهذا هو لغة قريش، أما لغة بني تموهي حروف وليست أفعال، لكنها تعمل عمل ليس وهو ال
ً
يم ففيها )ما( ال تعمل عمل )ليس( نفي )ما(، مثل )ما زيٌد حاضرا

 فيقولون )ما زيٌد حاضٌر(، أما الحجازيين فـ )ما( ال تعمل عندهم عمل )ليس( إال بشروط :

(، أما في حال تقدم الخبر على االسم )ما حاضٌر زيٌد( .1
ً
 . أن يتقدم اسم )ما( على خبرها )ما زيٌد حاضرا

(، أما في حال االقتران بإن الزائدة )ما إن زيٌد حاضٌر( .. أن ال تقترن بإن الزائدة )ما زيٌد 2
ً
 حاضرا

(، أما في حال انتقاض الخبر بـ إال )ما محمٌد إال رسوٌل( .3
ً
 . أن ال ينتقض نفي خبرها بـ إال )ما محمٌد رسوال
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 إن وأخواتها
 :وأخواتها إن معاني * 

 لكن : تفيد االستدراك . -     : تفيد التوكيد .، أن إن  -

 تفيد الظن . -
ً
 ليت : تفيد التمني . -    كأن : تفيد التشبيه، وأحيانا

 تفيد  -
ً
 تفيد التعليل العل : تفيد الترجي، وأحيانا

ً
 . )لعله ينس ى(إلشفاق وتوقع املكروه )لعله سقط(، وأحيانا

 بـ )ما( الحرفية فإن ذلك يؤدي إلى : -عدا ليت-* عند اقتران إن وأخواتها  

 زيٌد ناجٌح(، حيث إن حرف ناسخ ال محل له من اإلعراب ألنه مكفوف وما كافة وزيد مبتدأ ونا1
ً
 جح خبر .. بطالن عمل إن وأخواتها )إنما

 . إمكانية دخولها على الجملة الفعلية )قل إنما يوَحى إلّي( .2

 * مواضع كسر/فتح همزة إن :

 أن إن

 . أن تقع في أول الكالم )إنا أنزلناه في ليلة القدر( .1

 . أن تقع بعد حرف تنبيه )أال إن أولياء هللا( .2

 . أن تقع محكية بالقول )قال لي محمد إن زيد مسافر( .3

 . أن تقع الالم بعدها الزم التوكيد املبنية على الفتح )أعلم إنك ملجتهد( .4

 . أن تقع بعد القسم )حم*والكتاب املبين*إنا جلعناه( .5

 . أن تقع في محل رفع )ألم يكفي أنك مجتهد( .1

 . أن تقع في محل رفع نائب فاعل )قل أوحي إلّي أنه استمع نفر( .2

 ول به )علمُت أنك ناجح( .. أن تقع في محل نصب مفع3

 . أن تقع في محل جر بالحرف )ذلك بأن هللا هو الحق( .4

 

 على جملة تحوي إن وأخواتها :التوكيد * مواضع دخول الم 

 أ( تدخل على الخبر املتأخر )إن ربك لذو مغفرة( .

 ب( تدخل على اسم إن بشرط أن يتأخر عن الخبر )إن في ذلك لعبرة( .

 ضمير الفصل )إن هذا لهو القصص الحق( .ج( تدخل على 

 * تقدم خبر إن على إن أو على اسمها :

، إن في ذلك لعبرة( .
ً
 خبر إن ال تتقدم إن وأخواتها وال اسمها إال في حال كان الخبر شبه جملة )إن لدينا أنكاال

 * ال النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها بثالثة شروط :

 لجنس .. أن تكون ال النافية ل1

 . أن يكون معموالها )اسمها وخبرها( نكرتين .2

3. 
ً
 والخبر مؤخرا

ً
 . أن يكون االسم مقدما

 وفي حال استيفاء الشروط الثالثة السابقة فإن اسم ال النافية ال تخلو من ثالثة حاالت :

 أ( أن يكون مضاف )ال صاحَب خلٍق ممقوٌت( . 

 من زيٍد عندنا( . 
ً
 دروسُه مخفٌق، ال خيرا

ً
 قلبُه مكروٌه، ال مذاكرا

ً
 ب( أن يكون شبيه باملضاف )ال طيبا

 )ال رجَل في الدار( . 
ً
 ج( أن يكون مفردا

 )نفي وجود رجل واحد وتعمل عمل ليس( . مالحظة :
ً
 ال رجَل موجوٌد )نفي للجنس وتعمل عمل إن(، ال رجٌل موجودا
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 ظن وأخواتها
 * تعريف ظن :

 صب الخبر على أنه مفعول به ثاني )املبتدأ على أنه مفعول به أول وتنخال، زعم، وجد، علم(  ، حسب، درى القلبية )ظن، رأىتنصب 
ً
 ناجحا

ً
 . (رأيُت زيدا

 

 -الحمد هلل  -


